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ARHIBĪSKAPE SVEIC DRAUDZI JUBILEJĀ

„Ticība ir cerības pamatā, tā pārliecina par neredzamām lietām.“ (Ebr. 11:11)

FOTO Gunārs Nāgels

Augsti godātiem Melburnas Evaņģēliski luteriskās latviešu draudzes
māc. Dainim Markovskim, priekšniekam Kārlim Kasparsonam, draudzes vadībai un dāmu komitejas vadībai, draudzes locekļiem, mīļām māsām un brāļiem
Kristū!
Pirms 65 gadiem tika dibināta jūsu draudze, pārliecībā ne tikai par neredzamām lietām, bet nepārredzamiem laikiem. Nākotnei pretim devās draudzes dibinātāji ticībā, cerībā un pārliecībā, ka Dievs svētīs viņu darbu, kad vien tas tiks darīts Viņam
par godu, draudzes locekļiem un latviešu tautas izklīdinātiem māsām un brāļiem par svētību.
Netrūka drosmes uzticēties Pāvila vārdiem: „Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs!“
(I Tes. 5:24) Kādreiz Dievs dara – aicinot darbā! Un lūgšanās vienojot Viņa darba darītājus,
kā atklāj Pāvila nākamie vārdi: „Brāļi, lūdziet par mums!“ (I Tes. 5:25)
Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Ārpus Latvijas Virsvalde līdz ar jums lūdzam,
lai Dievs svētī šo dienu! Viņš lai svētī un turpina dāvināt drosmi, ticības degsmi, žēlastību,
mīlestību un kalpošanas prieku! Kā pirms 65 gadiem, tā tagad, nepārredzama ir nākotne, tik
daudz notikumu pasaulē biedē, apbēdina un izaicina. Dievs palīdzēs, kā palīdzējis, jo paliks
tas, kas nekad nemainās, kā mūsu Pestītājs Jēzus iedrošina: „Debess un zeme zudīs, bet Mani
vārdi nezudīs.“ (Marka ev. 13:31)
Mēs jūs no sirds apsveicam un lūdzam, kaut atskatoties pagātnē jūs pateicībā saredzētu
Kristus pēdas, kas atklāj kā Viņš ir bijis klāt. Žēlastībā Viņš ir aicinājis un arvien aicina
kalpot Viņa mīlestības spēkā un garā,
Viņu pielūgt un cits citu garīgi stiprināt. Jūsu aicinātājs ir uzticams, Viņš
arī būs darītājs – arī caur jums!
Lūgšanās vienota ar jums Kristus
mīlestībā,
Jūsu
+ Lauma
Lauma Zušēvica
Arhibīskape
2016. gada 10. aprīlī
Prāv. Jānis Priedkalns un māc. Dains draudzes jubilejas dievkalpojumā.
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Miers ar Jums!
Jēzū Kristū, mīļotie!
Lai gods, slava un pateicība Mūžīgajam Dievam, Kurš mūs tik brīnišķi ir vadījis, žēlojis
un svētījis līdz pat šai dienai!
Mēs visi vēl dzīvojam aizvadīto Lieldienu noskaņās un izjūtās.
Daudziem no mums sirdī un prātā vēl skan skaistās un varenās Kristus Augšāmcelšanās
laika dziesmas!
Patiesībā, mēs – Kristus sekotāji un mācekļi vienmēr (katru dienu!) dzīvojam augšāmceltā
Kristus gaismā un Viņa varenajā spēkā! Tā ir liela Dieva žēlastība!
Paldies Dievam par visu, ko Viņš darījis mūsu labā un pie katra viena no mums.
Paldies Dievam, ka Dievs vadījis Melburnas Latviešu Evaņģēliski Luterisko Draudzi, kas ar pateicību
Dievam atskatīsies uz pastāvēšanas 65 gadiem – 10. aprīlī!
Draudze ir tā vieta, kur ikviens var saņemt Dieva svētības: mierinājumu, mieru, cerību un piedošanu!
Draudze ir tā vieta, kur mēs varam cits citam būt par iedrošinājumu un svētību, jo Dievs ir Tas, Kurš
mums dod visas lietas, jo Augšāmceltais Kristus ir Baznīcas un draudzes īstais Dibinātājs.
Kristīgā draudze vispirms ir draugi, kas apzinās, ka ir Kristus aicināti, viens otram vajadzīgi, viens otram
doti. Draudze ir Dieva ģimene, kuru Viņš pats sapulcina klausīties un uzņemt Viņa dzīvības Vārdu un Viņa
Sakramentus un svētības!
Mums – latviešiem Melburnā ir sava draudze un baznīca, kur mēs varam Dievu lūgt latviešu valodā, cits
citu stiprināt, iedvesmot, būt kopā gan priekos gan bēdās. Mēs esam viena miesa Kristū!
Viens no Baznīcas Gada Baltās svētdienas paredzētajiem tekstiem ir no Jāņa evaņģēlija 20. nodaļas, kad
Augšāmceltais Kungs un Pestītājs – Jēzus Kristus, nostājoties savu mācekļu vidū saka: MIERS AR JUMS!
Dievs dod šo īpašo vietu – draudzi, kur Viņš pats ir apsolījis būt draudzes vidū, un dot un atstāt šo mieru,
ko pasaule nevar iedot! Kristus saka: „Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es
jums dodu“ (Jņ. 14:27).
Paldies Dievam, ka šodien mums nav sava ticība jāapliecina ar asinīm un savu dzīvību, bet ar savu kristīgu mīlestību un ar pazemīgu ticību, ko mums atstājuši kā svētu mantojumu mūsu priekšgājēji, kuriem nekas
nebija par grūtu vai neiespējamu.
Mēs katrs un visi varam būt pateicīgi Dievam un cilvēkiem, kuri bija ticības un uzticības pilni, kas arī
dibināja – 1951. gada 8. aprīlī šo draudzi Melburnā!
Mācīsimies būt pateicīgi par šo brīnumaino Dieva dāvanu – draudzi, kurā mums visiem un katram ir
vieta, ko Dievs mums ir dāvinājis par lielu svētību!
Mēs droši varam doties pretī rītdienai, jo Kristus pār mūsu nākotni, par mūsu rītdienu pārklājis Savu
mieru un svētību! Es Esmu pār Jūsu rītdienu – nākotni pārklājis savu mieru! Tu drīksti droši iet nākotnē!
Izej droši ticībā un paļāvībā uz Mani!
Lai Dievs mums katram un kā Viņa draudzei palīdz, ka Dieva mieru, ko mēs saņemam no mūsu Pestītāja, ticībā bagātīgi dodam tālāk no paaudzes uz paaudzi!
Sirsnībā māc. Dainis
2016. gada Lieldienās
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

ARHIBĪSKAPES LIELDIENU VĒSTĪJUMS
Tuvojoties Lieldienu rītam

Jēzu, lūdzu, runā ar mani klusumā – agrā, agrā rīta stundā, kad nav vēl pasaule nomodā, Bet sen jau
nevaru gulēt.
Runā ar mani klusumā. Modini mani pirms pasaules. Gribu tajā doties, negribu vairs dusēt. Par Tevi nespēju klusēt. Zinu, Tu vari katru dziedināt, vai sāpēs, ciešanās mierināt. Zinu tomēr, ka Tavs spēks nespēkā
varens parādās, kā reiz Tu.
Tik daudz var pārtapt – ja vien Tu pieskaries, piedod, atpestī, atbrīvo, māci,
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– redzēt ne tikai to, kam sāp, bet to, kam mums jāpiedod, vai to, kas jāaicina,
– dzirdēt ne tikai to, kurš raud, bet to, kurš čukst; vai skaļi gavilē un atgādina:
Tu esi augšāmcelšanās!
Tev pieder nāves un elles atslēgas! Tās turi savās naglu caurdurtās rokās! Tik daudziem šī pasaule ir ellīga – tik tumša kā reiz bija Tavā kapā. Māci, kā aicināt no tumsas Tavā dzīvības gaismā. Cik ļoti, ļoti gribētos,
ka katrs tajā varētu augt, būt bez bailēm, ticēt brīnumam, kas esi Tu, kas varam katrs kādam būt.
Tu esi augšāmcelšanās un dzīvība, un, tādēļ zinu, arī šī ir Liela diena, kā dāvana – liela vai maza, viegli
panesama vai grūta. Ja būsi klāt, tad labi būs...
Jēzu, lūdzu, runā ne tikai ar mani klusumā. – Ļauj katram sadzirdēt Tevi un pārtapt Tavā tuvumā. Kā
reiz Marija, Pēteris, Toms – agrā rītā vai vakarā. Ticu, ceru, agrāk vai vēlāk, Tu katru atradīsi un vārdā sauksi. Lai zinām, neesam Tev sveši.
Lūdzu Tavu svētību, lai katra diena katram pārtaptu par Lielu dienu, un Lieldienas par mūžīgās dzīvības
svētkiem, kas nekad nebeidzās. Jēzu, modini mani, ja aizguļos, lai nepaietu garām iespējai Tev pateikties un
Tavā mīlestības dzīvā spēkā doties tik pasaulē, ko Tu arvien vēl mīli, kurā reiz Tu biji, atstājot pēdās, kurās
gribam iet. Āmen.
Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū,
daudz domāju, vai dalīties ar jums ar šo lūgšanu, vai ko citu rakstīt? Tad vakardien man bija iespēja dzirdēt un parunāties ar Bīskapi Elizabeth Eaton, kas ir Evangelical Lutheran Church in America Presiding Bishop.
Kāds prasīja, ko viņa iesaka darīt šai Baznīcai, kad draudzes piedzīvo lielas, un ne tik labvēlīgas pārmaiņas.
Viņas atbilde: „Runājiet vairāk par Jēzu!“ Viņa paskaidroja, ka ceļojot uz ELCA draudzi Ķīnā, viņu aizkustināja, cik dzīva šī draudze, kuras locekļi mēro tālus, grūtus ceļus, lai kopā pavadītu laiku no Zaļās ceturtdienas līdz Lieldienām! Bīskapei bija teikts, lūdzu, runājiet daudz vairāk nekā ierastās 20 minūtes! Četras
dienas sanāk ļaudis, vienīgi lai runātu ar un par Jēzu, lai Viņu pielūgtu, slavētu, kopā baudītu sakramentus,
priecātos, un pateiktos par Viņa žēlastību! Nodomāju sūtīt lūgšanu un no sirds novēlēt jums katram arvien
vairāk runāt ar Jēzu un par Viņu, kurā esam vienoti ticībā, cerībā, mīlestībā!
Kristus ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies!
Priecīgas Lieldienas katru dienu!
Jūsu
Arhibīskape Lauma
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

DRAUDZE ATBALSTĪS BĒRNU LATVISKO AUDZINĀŠANU
Draudzes bērnu vasaras nometni Sprīdīši slēdza 1987. gadā. Drīz pēc tam īpašumu
Dailsfordā pārdeva. Kapitālu ieguldīja speciālā kontā, kas bija domāts draudzes Jaunatnes
audzināšanai. Pēc trīsdesmit gadiem oriģinālais kapitāls kontā nav aiztikts. Tērvetes bērnu
nometne darbojas līdzīgi kā kādreizējā mūsu draudzes Sprīdīšu bērnu nometne. Draudzes
mācītājs ar draudzes bērnu vecākiem piedalās nometnes dzīvē, gādā par bērnu labklājību un
par bērnu garīgo audzināšanu. Ikdienas vadība ir nodota jaunākām un vidējām paaudzēm.
Ņemot vērā augšup minēto, valde uzskata, ka Tērvetes bērnu nometne ir draudzes Sprīdīšu
bērnu nometnes turpinājums. Tāpēc valde proponē ar Sprīdīšu kapitālu nodibināt Tērvetes Bērnu nometnes stipendijas. Stipendiju saņēmēji būtu vietējās ģimenes, ģimenes no Latvijas, kas pārcēlušies uz dzīvi
Austrālijā un bērnus no citām pilsētām Austrālijā un Jaunzēlandē. Kandidātu novērtēšanu un stipendiju
apjomu uzņemas noteikt draudzes valdes priekšnieks un valdes locekļi.

Draudzes dievkalpojumi angļu valodā
2015. gada sākumā proponēju, un valde atbalstīja divgadīgu dievkalpojuma ciklu angļu valodā. Sākot ar
2015. gadu, katru gadu būtu divi nozīmīgi dievkalpojumi angļu valodā. Doma bija, ka ticības pamatprincipi
jaunām paaudzēm ir vieglāk saprotami angļu valodā. 2015. gada pirmajā pusgadā māc. Kolvins Makfersons
(Colvin MacPherson) runāja par Svēto Trīsvienību. Otrajā pusgadā prāvests Dr. Jānis Priedkalns sprediķoja
par Mārtiņu Luteru un ticības reformāciju. Pēc katra dievkalpojuma baznīcas zālē abi mācītāji vadīja diskuDraudzes Vēstis
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sijas par savu tematu angļu valodā. Kaut gan dievkalpojuma apmeklētāju skaits uz abiem dievkalpojumiem
bija ap 35, tomēr no jaunākām paaudzēm uz katru dievkalpojumu bija atnākuši tikai kāds pāris. Šogad angļu
valodas dievkalpojuma cikls turpināsies. Pirmajā pusgadā māc. Kolvins Makfersons sprediķos par Jēzus mācekli Svēto Pēteri, pirmo prāvestu Romā. Otrajā pusgadā prāvests Dr. Jānis Priedkalns sprediķos par Svēto
Paulu, Jēzus kalps. Ja no jaunās paaudzes, apmeklētāju skaits būs tāds pats kā iepriekšējā gadā, tad dievkalpojumu cikli angļu valodā netiks turpināti. 2017. gadā dievkalpojumi būs tikai latviešu valodā.
Kārlis Kasparsons
Draudzes Valdes priekšnieks
2016. gada martā
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

DRAUDZES 65 GADU ATCERE
Draudzes priekšnieka uzruna baznīcā pēc jubilejas dievkalpojuma

Sveicu klātesošo organizāciju pārstāvjus un viesus. Paldies par rakstiskiem apsveikumiem. Tie tiks vēlāk
nolasīti. Liels paldies draudzei par klātbūtni un tik kupla skaitā. Esmu iepriecināts redzēt, ka ir klāt arī vairākas paaudzes. Šodien atzīmēsim un svinēsim Melburnas Latviešu ev. lut. draudzes dibināšanas dienas atceri.
Draudzi dibināja prāv. Arnolds Grosbachs 1951. gada 8. aprīlī; pirms 65 gadiem. Daži no klātesošiem
ir acu liecinieki un var atgriezties savās atmiņās uz agriem 50. tiem gadiem. Lielākais skaits no aculieciniekiem, kas toreiz bija klāt pie draudzes dibināšanas, nav vairs mūsu vidū. Viņu vārdi ir iemūžināti latviešu
kapu kalniņos Foknera kapsētā. Paliekot sēžot, godināsim aizgājušo draudzes locekļu piemiņu ar klusuma
brīdi. Paldies, novēlam viņiem saldu dusu.
Agros 1950. gados Melburnā bija četras draudzes; katra ar savu mācītāju, katrai draudzei bija savs fokuss;
mācītājs A. Grosbachs – ar fokusu bērniem un jaunatnei; mācītājs A. Buģis – fokuss – piesaistīt korporāciju
saimi; mācītājs E. Kociņš, būdams armijas kapilāns, fokuss – piesaistīja leģionārus; mācītājs Bečs –fokuss –
piesaistīt katoļu saimi.
Tātad katru svētdien Melburnas latviešu sabiedrībai, tiem kas vēl nebija pievienojušies draudzei, bija pieejami četri dievkalpojumi. Pēc katra dievkalpojuma bija saviesīgs saiets baznīcas zālē.
Gribu uzsvērt, ka tad vēl nebija nodibinātas organizācijas, un saviesīgos saietos radās interešu grupējumi,
kas vēlāk izvērtās par organizācijām. Varam teikt, ka mūsu četras draudzes bija tas magnēts, kas pievilka
latviešu sabiedrību un pēc dievkalpojumiem sāka dibināties pazīstamās šodienas organizācijas. Tātad, ja
nebūtu uzņēmīgu mācītāju, kas dibināja savu draudzi, varbūt mūsu sabiedrība nebūtu tāda, kā to pazīstam
šodien.
Kad baznīcās nodibinājās interešu grupējumi, man bija 13 gadi. Manā atmiņā ir palicis šāds novērojums.
Pēc dievkalpojumiem sekoja dievlūdzēju tikšanās baznīcas zālē. Nepagāja ilgi, kad radās interešu grupējumi.
Man pašam bija šāda pieredze. 1951. gadā, pēc Ziemas svētku dievkalpojuma Jēkabs Dzenis, pirmais
Daugavas skolas pārzinis, aicināja mūs pierakstīties Daugavas skolā. Otrajā stūrī mūs aicināja iestāties skautu
pulciņā. Trešajā pierakstīties tautas deju pulciņā un ceturtajā – ņemt dalību jauniešu korī. Šādā veidā līdz
1952. gada beigām organizācijas bija nodibinātas, un tās sāka meklēt sev kopīgu jumtu, zem kā pulcēties. Te
nu arī radās doma, ka sabiedrībai jāiegādājas pašai savs nams.
Kādā piektdienas vakaru sanāksmē 1951. gadā, kas parasti tika noturētas Kolingvudas pilsētas namā,
nodibināja komiteju ar uzdevumu apskatīt jautājumu un nākt ar ieteikumu. Rezultāts – MLNK. (Red. Melburnas Latviešu nama kooperatīvs.)
Nobeigšu ar aicinājumu ne tikai draudzes locekļiem, bet aicinājumu visai Melburnas sabiedrībai:
Draudzes Vēstīs Nr.10 ir atrodams baznīcas kalendārs 2016. gadam, kas domāts ģimenei un sabiedrībai.
Lūdzu, apskatiet to un piedalieties pēc izvēles ģimenes un sabiedriskos dievkalpojumos, sarīkojumos, svētkos
un sērās. Visi esat mīļi gaidīti.
Kārlis Kasparsons
Draudzes priekšnieks
Sv. Krusta baznīcā, 2016. gada 10. aprīlī
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Mūžībā aizgājuši
Rita Ozols
Rasma Drulle
Gunārs Priede
Jānis Bērziņš
Alma Rings
Nora Vairogs

26.06.1930. – 9.03.2016.
16.06.1935. – 15.03.2016.
29.06.1928. – 26.03.2016.
15.09.1927. – 3.04.2016.
23.05.1922. – 11.04.2016.
11.04.1920. –21.04.2016.

– 85
– 80
– 88
– 88
– 93
– 96

„Es Esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.“ (Jņ.14:6)

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

THE FUTURE!
Dear members and friends
I am writing this message to you on a sunny Easter afternoon and trust that you all have
been rejoicing.
At a recent committee meeting, I proposed to clarify once again why we are here and
what kind of congregation we ideally would like to be. The committee asked me to work out
a proposal.
Together with pastor Dainis, we concluded that:
• Let’s put the horse before the cart and revise our mission.
• The English language is important to encompass all members.
• The committee had already decided to continue with some services, where the sermon and subsequent
discussion downstairs are in English.
Our proposal now is, to invite Pastor MacPherson to come to Melbourne one day early before his English
sermon in May and join us in discussion about the future. This would be an informal meeting attended by
committee members, church elders and interested members of our congregation. If you wish to contribute to
the discussion, please contact me on my mobile: 0404 856 511.
We will be able to compare notes with the second largest Latvian Lutheran congregation in Australia, let
by Pastor MacPherson and to organise some additional thoughts.
The service and sermon in English by Pastor MacPherson, with subsequent discussion in English will be
held on Sunday, 29 May at 10 AM. The topic: Apostle St. Peter in his time.
I urge you all to gather friends and families, children and grandchildren and come listen and participate on this informative occasion. If in my youth, I had taken care, my understanding of the depth
of Christianity would have been much greater.
Kind regards,
Ted Lemanis
Easter 2016
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
Draudzes Vēstis

5

Nr. 10

ZIEDOJUMI, PALĪDZOT MŪSU BAZNĪCAI
Draudzes Valdes vārdā izsaku lielu paldies ziedotājiem par katru ziedojumu – no vismazākā līdz pat lielākajam!

Aizgājušo piemiņas ziedojums
Elvīra Lazdiņš

$ 2 000

†18.07.2015.

Izsakām īpašu paldies par sekojošo ziedojumu
Brigita Muške

$ 1 060

baznīcas un kapu uzturēšanai

Ziedojumi pāri par $100:

N. Žubeckis, A. un O. Merits, A. Klāsēns, N. Neiburgs, A. un V. Puķe.

Ziedojumi līdz $100:

E. Latišs, J. Saltups, L. Bergmansons, O. un S. Kapteinis, V. Gevers, S. un Z. Rožkalns, I. Vēzis,
V. Špilbergs.

DRAUDZES NODEVAS – 2015./2016.
Gadskārtējās nodevas par šo finansiālo gadu ir:
Pilna nodeva
– $160 (vecumā starp 20 un 95 gadiem un ieskaitot self funded retirees)
Pensionāri
– $100 (kas saņem pilnu valsts pensiju no Centrelink)
Studenti
– $100 (vecumā starp 16 un 19 gadiem)

Maksāšanas iespējamie veidi:

Kasierim
– Andrim Atvaram, nosūtot čekus pa pastu, rakstot tos uz Melb.Lat.Ev.Lut.Cong vārda;
Baznīcā
– Mārtiņam Biršam;
Latviešu ciemā – Aivaram Saulītim.
Elektroniski
– pārsūtot naudu mūsu kontam:
BSB: 704 723
Account no.: 07258-03-01
Reference: Jūsu vārds, uzvārds (Ļoti svarīgi!)

Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūtīta pēc pieprasījuma. Lūdzu pievienojiet adresētu aploksni ar pastmarku.

Nodevu parādnieki:

Atgādinu tiem 158 draudzes locekļiem, kas vēl nav samaksājuši šī finansiālā gada nodevas (kopsummā
$19 780): lūdzu, nekavējoties tās nokārtot!
Draudzes priekšnieks savā Vēstis Nr.9 rakstā teica, ka mūsu galvenais naudas ienākums ir no locekļu
nodevām. Bet kopš tā maksāšana ir bijuši ļoti gausa.
Lūdzu draudzei atsaukties!

Melburnas Ev. lut. latviešu draudzes 65 gadu jubileja

Valde, kā pateicību par draudzes atbalstu pēdējo piecu gadu posmā, nolēma segt daļēji jubilejas pusdienas
izmaksu no draudzes līdzekļiem. Patīkami pārsteidzoši bija Jūsu atsaucība, kas pilnīgi sedza mūsu izdevumus!
Andris Atvars
Draudzes kasieris
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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VIESMĀCĪTĀJA NO PITSBURGAS

FOTO Roberts Birze

Svētdien, 24. janvārī, Svētā Krusta baznīcā notika kārtējais
dievkalpojums, kas bija ļoti īpašs, jo dievkalpojumā kopā ar draudzes mācītāju Daini Markovski kalpoja LELBA Baznīcas liturģijas un mūzikas nozares vadītāja, Klīvlandes Apvienotās draudzes un Pitsburgas kopas mācītāja Dr. Sarma Eglīte. Sprediķis
šajā dievkalpojumā bija viņas ziņā, ko ar lielu interesi noklausījās
ap pussimts klātesošie.
Patiess prieks bija atkal Sv. Krusta baznīcā dzirdēt mūsu viesi,
Dziesmu svētku virsdiriģents un Latvijas XXV Vispārējo latviešu
Māc. Dainis Markovskis un māc. Dr.
Dziesmu un XV Deju svētku noslēguma koncerta Līgo māksliniecisSarma Eglīte.
kais vadītājs, Ivaru Cinkusu; šoreiz trio – Sandra Birze – Ivars
Cinkuss – Roberts Birze. Viņu izpildījumā dzirdējām 2 dziesmas – No Zvaigznēm (Leona Brieža vārdi, Uģa Prauliņa mūzika); Uģa Prauliņa dziesmai Pilsētā (Aigara
Graubas vārdi) Sandra dziedāja solo. Šīm abām dziesmām klavieru pavadījumu arī spēlēja Ivars – ļoti spēcīgi
un emocionāli. Šis bija dziedājums, kas iepriecināja – tās bija gaviles! Draudzes ērģelnieks Braians Kopels
(Brian Copple), kā arvien, spēlēja meditācijas, bet šoreiz tās skanēja klavieru izpildījumā, jo ērģeles patreiz
gaida uz nelielu remontu; ir čakli kalpojušas jau garus gadus.

„Zvannieku“ mājas Latvijā

FOTO Ilze Nāgela

Pēc dievkalpojumu baznīcas zālē sekoja kafijas galds. Mācītāja Dr. Sarma Eglīte pastāstīja par Zvannieku
mājām Latvijā, papildinot stāstījumu ar bagātīgu fotogrāfiju klāstu, kas bija skatāmas uz ekrāna. Mācītāja
turp devusies strādāt uz gadu, bet šis laiks kļuvis garāks – viņa tur pavadījusi 3 gadus. Ar lielu mīlestību viņa
stāstīja par bērniem, kas tur atraduši sev mājas.
Zvannieki (http://www.zvannieki.lv/) ir alternatīvās ģimenes mājas, apmēram, 30 bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm.
Zvannieku mājas lapā lasām:„Zvannieku mājas darbojas pēc kopienas principa – kopīga dzīvošana, maltītes, kopīgs darbs, saimniecība, kopīga atpūta, savstarpējas atbalsts, mācīšanās uzticēties un kalpot otram.
Šāda kopienas dzīve, kurā noris aktīva paaudžu sadarbība, ļauj Zvanniekos dzīvot vairākām ģimenēm un
kopīgi audzināt divdesmit piecus pirmsskolas un skolas vecuma bērnus un pusaudžus, kuri ir palikuši bez
vecākiem, vai to vecākiem ir atņemtas vecāku tiesības, kā arī vairākus jauniešus, kuri nespēj dzīvot ārpus
kopienas. Kopienā ir vairākas mammas, tēti, lielie brāļi un māsas, kas rūpējas par bērniem, dodas ar tiem
pārgājienos, riteņbraucienos, slēpot, slidot, peldēt, pikoties, rūpēties par dzīvniekiem. Bērni un jaunieši apmeklē baleta nodarbības, mākslas skolu, sporta skolu, mūzikas skolu, interešu pulciņus. Zvannieku filozofija
ir – bērnam ir nepieciešama droša un brīva vide, kurā attīstīties, kļūt patstāvīgam, izkopt talantus. Zvannieki
ir atvērta tipa kopiena, kuru var apmeklēt ikviens, tās ir mājas, kurās vienmēr var atgriezties, tā ir pašdziedinoša vide, kurā atveseļošanos piedzīvo ne tikai
bērni un pusaudži, bet arī pieaugušie. Zvanniekos
vienmēr ir laipni gaidītas ģimenes, kurām nepieciešama palīdzība bērnu audzināšanā, kā arī garīgs atbalsts ikdienas gaitās.“
Mācītāja Dr. Sarma Eglīte sava stāstījuma noslēgumā aicināja atbalstīt Zvannieku māju iemītniekus; veidi, kā to darīt, ir ļoti daudz.
Pēcpusdienā viešņa no ASV piedalījās dievkalpojumā Latviešu Ciemā un tikās ar Ciema
ļaudīm.
I.N.
Pirmpublicējums laikrakst „Latvietis“
No kreisās: Roberts Birze, Sandra Birze, māc. Dainis
Markovskis, māc. Dr. Sarma Eglīte, Ivars Cinkuss.
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BAZNĪCAS KALENDĀRS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI
2016. gada 2. ceturksnim
MAIJS
1. maijā
plkst. 10.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

1. maijā
plkst. 14.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

8. maijā
plkst. 10.00

Mātes – ģimenes dienas dievkalpojums

Sv. Krusta baznīcā

15. maijā
plkst. 10.00

Vasarsvētku – Svēta Gara svētku dievkalpojums

Sv. Krusta baznīcā

15. maijā
plkst. 14.00

Vasarsvētku – Svēta Gara svētku dievkalpojums

Latviešu ciemā

22. maijā
plkst. 10.00

Trīsvienības dienas dievkalpojums

Sv. Krusta baznīcā

29. maijā
plkst. 10.00

Dievkalpojums ar mācītāja Kolvina Makfersona (Colvin McPherson)
piedalīšanos. Svētruna angļu valodā. Pēc dievkalpojuma viesmācītāja
Kolvina referāts baznīcas zālē:
„No zvejnieka līdz apustulim. Ieskats Pētera dzīvē.“

Sv. Krusta baznīcā

5. jūnijā
plkst. 10.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

5. jūnijā
plkst. 14.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

12. jūnijā
plkst. 10.00

AIZVESTO PIEMIŅAS DIEVKALPOJUMS

Sv. Krusta baznīcā

19. jūnijā
plkst. 10.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

19. jūnijā
plkst. 14.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

26. jūnijā
plkst. 10.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

3. jūlijā
plkst. 10.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

3. jūlijā
plkst. 14.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

10. jūlijā
plkst. 10.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

17. jūlijā
plkst. 10.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

17. jūlijā
plkst. 14.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

Draudzes Vēstis
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BAZNĪCAS KALENDĀRS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI
2016. gadam
10. aprīlī
29. maijā
5. jūnijā
12. jūnijā
21. augustā
11. septembrī
9. oktobrī
23. oktobrī
29. oktobrī
5. novembrī
13. novembrī
18. novembrī
20. novembrī
11. decembrī
24. decembrī

Sv. Krusta baznīcā
Draudzes 65 gadu pastāvēšanas svētki.
„Sv. Pēteris, Jēzus apustulis.“ Sprediķis angļu valodā. Sekos referāts Sv. Krusta baznīcā
baznīcas zālē angļu valodā par Sv. Pēteri tā laika skatījumā; mācītājs
Kolvins Makfersons (Colvin McPherson).
Apvienotais
Uz Sibīriju aizvesto piemiņas akts. Piedalās igauņu un lietuviešu
baltiešu akts
mācītāji; mūsu dalību aktā koordinē MLOA.
Lietuviešu namā.

Uz Sibīriju aizvesto piemiņas dievkalpojums.
Draudzes pilnsapulce.
Draudzes Pļaujas svētki.
„Sv. Pāvils Jēzus kalps.“ Sprediķis angļu valodā. Sekos referāts baznīcas zālē
angļu valodā par Sv. Paulu tā laika skatījumā; prāvests Jānis Priedkalns.
Mirušo piemiņas dienas dievkalpojums. Tiek pieminēti ģimenes
locekļi, kas nav guldīti draudzes kapos.
Baznīcas lielā TALKA.
Kapsētu lielās TALKAS.
11. novembra – Lāčplēša dienas dievkalpojums. Karavīru piemiņas
diena, akts; sekos referāts baznīcas zālē. (Koordinē DV.)
Latvijas Valsts proklamēšanas dienas dievkalpojums. (Valsts svētku
sarīkojumus koordinē MLOA.)
Kapusvētki un svētbrīži 3 kapsētās.
Ziemassvētku Ieskaņas koncerts.
Ziemassvētku dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Foknera kapsētā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā
Foknera kapsētā
Sv. Krusta baznīcā
Sv. Krusta baznīcā

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

BAZNĪCAS UN PAGALMA TĪRĪŠANAS DEŽŪRAS 2016. GADAM
ROSTER OF CHURCH UPKEEP FOR 2016
Mēnesis
Aprīlis – April
Maijs – May
Jūnijs – June
Jūlijs – July
Augusts – August
Septembris – September
Oktobris – October
Novembris – November
Decembris – December

Baznīcā

Pagalmā

Bērnudārzs „Daina“
Bērnudārzs „Daina“
Deju kopa „Ritenītis“
Deju kopa „Ritenītis“
Bērnudārzs „Daina“
Bērnudārzs „Daina“
Deju kopa „5. Ritenis“
Deju kopa „5. Ritenis“
Bērnudārzs „Daina“
Bērnudārzs „Daina“
Deju kopa „Ritenītis“
Deju kopa „Ritenītis“
BAZNĪCAS TĪRĪŠANAS TALKA BAZNĪCAS TĪRĪŠANAS TALKA
29. oktobrī – 29 October
29. oktobrī – 29 October
Deju kopa „5. Ritenis“
Deju kopa „5. Ritenis“
Deju kopa „Ritenītis“
Deju kopa „Ritenītis“

Visi aicināti piedalīties Baznīcas tīrīšanas TALKĀ, 29. oktobrī!
Piezīme: Tīrīšanas darba uzdevumi, dežurantiem un talciniekiem saņemami no Kārļa Kasparsona
mob. 0411 119 848, kkaspars@bigpond.net.au
Draudzes Vēstis

9

Nr. 10

DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS
Tikai pāris reizes gadā
Dievkalpojumiem trūkst dežurantu. Lūdzam nākt palīgā!
• Pušķot altāri – sazināties ar Ģintu Pindard; tālr. 9807 1904
• Baznīcas zālē klāt kafijas galdu – sazināties ar Ģintu Pindard; tālr. 9807 1904
• Būt par apsveicēju un izdalīt dziesmu grāmatas vai dziesmu lapiņas – sazināties ar Dagmāru Stils;
tālr. 9807 5924
• Uzraudzīt skaņu sistēmu – sazināties ar Jāni Kārkliņu – 9802 1738
Datums

Draudzes
vecākie kalpo

Apsveicēji

Pie skaņu
pastiprinātāja

Altāri pušķo

J. Ozols

M. Ozols

J. Kārkliņš
T. Pindard

G. Pindard

Virtuvē

Aprīlis
3.
3.
10.
17.
17.
24.

D. Stils
J. & M. Ozoli
Latviešu ciemā
M. Biršs
D. Stils
Latviešu ciemā
M. Biršs

G. Pindard

D. Stils

Maijs
1.
1.
8.
15.
15.
22.
29.

D. Stils
J. & M. Ozoli
Latviešu ciemā
M. Biršs
M. Biršs
Latviešu ciemā
M. Biršs
I. & E. Ārīši
D. Stils

J. Ozols

M. Ozols

J. Kārkliņš
M. Biršs
E. Ārītis
T. Pindard

I. Ārīte
G. Pindard

J. Ozols

M. Ozols

I. Ārīte
G. Pindard

Jūnijs
5.
5.
12.
19.
19.
26.

M. Biršs
J. & M. Ozoli
Latviešu ciemā
D. Stils
M. Biršs
Latviešu ciemā
D. Stils

J. Kārkliņš
D. Stils
T. Pindard

G. Pindard

G. Pindard

J. Ozols

M. Ozols

J. Kārkliņš
E. Ārītis

I. Ārīte

I. Ārīte

T. Pindard

G. Pindard

G. Pindard

Jūlijs
3.
3.
10.
17.
17.
24.

M. Biršs
J. & M. Ozoli
Latviešu ciemā
D. Stils
M. Biršs
I. & E. Ārīši
Latviešu ciemā
D. Stils

Draudzes Vēstis
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MŪSU JUBILĀRES
MIRDZA KRAUKLE 16. martā nosvinēja savu 103. dzimšanas dienu.
LŪCIJA ZAĶĪTE 19. martā nosvinēja savu 105. dzimšanas dienu.

Apsveicam!

Mirdza Kraukle ar mācītāju Daini.

Lūcija Zaķīte ar ģimeni un mācītāju Daini.

==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

DRAUDZES 65 GADU JUBILEJA
Melburnas Ev. lut. latviešu draudzes jubilejai veltīts dievkalpojums un pusdienas
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Draudzes
priekšnieks Kārlis
Kasparsons pateicās visiem dievkalpojuma dalībniekiem: prāvestam
Dr. Jānim Priedkalnam par dalību
jubilejas dievkalpojumā; diriģentiem Zanei Riterei, Prāv. J. Priedkalns pasniedz LELBĀL
Sandrai Birzei un Atzinības rakstu Miervaldim Balodim.
Robertam Atvaram, kā arī jauktā kora Daina un vīru kora Veseris koristiem
par izcilo muzikālo sniegumu jubilejas dievkalpojumā;
draudzes ērģelniekam Braianam Kopelam, draudzes vecākam Mārtiņam Biršam un Dagmārai Stils, kā arī J. Kārkliņam, Ģ. Pindards, T. Pindards un visiem apsveicējiem.
Draudzes priekšnieks Kārlis Kasparsons aicināja prāvestu Dr. J. Priedkalnu nolasīt arhibīskapes Laumas Zušēvicas apsveikumu draudzei jubilejā un pasniegt LELBAL apbalvojumus par uzticīgo un pašaizliedzīgo darbu
baznīcā un draudzē – Atzinības rakstus Miervaldim
Balodim un Dagmārai Stils ar arhibīskapes novēlējumu
ilgi vēl strādāt un kalpot Kristus baznīcai.
Miervaldis Balodis pateicoties, teica: Es šodien saņemu
to, ko neesmu pelnījis. Debesu Tēvs man ir palīdzējis visos šajos
gados un arī šinī, man personīgi diezgan nepatīkamā laikā, arī
joprojām Viņš ir pie manis. Es pateicos visai draudzei, visiem
tiem, kas palīdzēja draudzes darbā un kura palīdz un darbojās
arī vēl šodien. Dziļā pateicībā visiem, it visiem, kas nāca šeit, un
mēs bijām visi vienoti kopējās domās, kopējā darbā un galvenokārt mūsu latviešu baznīcas uzturēšanā. Paldies, paldies visiem!
Dagmāra Stils pateicībā teica: Šo Atzinības rakstu, ko es
saņēmu, tas pieder mums visiem; es piekrītu Miervaldim. Mēs
visi strādājam kopā, un lai Dievs mums dod turpināt to darīt.

FOTO Gunārs Nāgels

Svētdien, 10. aprīlī, Melburnas Sv. Krusta baznīcā
notika Melburnas Evaņģēliski luteriskās latviešu draudzes
65 gadu jubilejai veltītais dievkalpojums. Dievkalpojumā
kalpoja prāvests Dr. Jānis Priedkalns un mācītājs Dainis
Markovskis. Pie ērģelēm Braians Kopels (Brian Copple).
Dievkalpojums bija labi apmeklēts, pulcējušies bija apmēram 200 dievlūdzēju. Altāris bija greznots baltiem ziediem.
Kā parasti dievkalpojums iesākās ar ērģelnieka zvanu
spēli, kurai sekoja dziesma Jaunais rīts (Finlandia) – J. Sibeliusa mūzika, teksta autors nezināms; vīru kora Veseris
izpildījumā; diriģents Roberts Atvars. Pēc kora dziesmas
visa draudze vienojās dziesmā Teici to Kungu.
Sekoja Dagmāras Stils Svēto Rakstu lasījumi.
Pēc Ticības apliecības atkal dziedāja vīru koris Veseris,
izpildot E. Dārziņa (K. Jēkabsona vārdi) dziesmu Mirdzi
kā zvaigzne; diriģente Sandra Birze. Kā nākamo dzirdējām E. Dārziņa (Aspazijas vārdi) Mēness starus stīgo jauktā kora Daina un vīru kora Veseris izpildījumā; diriģente
Zane Ritere.
Un atkal visa draudze bija aicināta vienoties dziesmā
Kad redzu, Dievs.
Svētrunu teica viesis no Adelaides, ALELDA prāvests
Dr. Jānis Priedkalns.
Ir viena lieta, kura ir nemainīga, rakstot par dievkalpojumiem Sv. Krusta baznīcā, un tas ir ērģelnieka Braiana Kopela sniegums; šis dievkalpojums nebija izņēmums
ar Muzikālo meditācija viņa izpildījumā.
Pēc Draudzes Lielās lūgšanas jauktais koris Daina –
diriģentes Zanes Riteres vadībā ļoti aizkustinoši izpildīja
Mūsu Tēvs debesīs no Lūcijas Garūtas kantātes Dievs, Tava
zeme deg (1943), kurai sekoja visas draudzes kopīgi dziedātā Ņem manu sirdi, Žēlotāj. Sekoja Svētīšana, pēc kuras
visi nodziedāja Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils.
Dievkalpojuma nobeigumā visi tika aicināti vienoties
lūgšanā, nodziedot Latvijas valsts himnu DIEVS, SVĒTĪ
LATVIJU!
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uzturēšanā, un Melburnas
Latviešu
evaņģēliski luteriskā
draudze ir darījusi
ļoti sekmīgu darbu
šai ziņā. Pie tam
ir veikts liels darbs
jauniešu audzināšanā latvietības garā;
minēšu gan jaunie- Prāv. J. Priedkalns pasniedz LELBĀL
šu pulciņu, jauniešu Atzinības rakstu Dagmārai Stils.
kori, vairākas tautas
deju kopas un jauniešu un bērnu vasaras nometni „Sprīdīšos“,
kur es arī pats esmu piedalījies. Es novēlu draudzei turpināt
darbu un palikt arvien kā Melburnas latviešu luterāņu saliedētājai un spēlēt zīmīgu un aktīvu lomu pasaules latviešu sabiedrībā. Daudz laimes dzimšanas dienā!
Korporāciju kopas vārdā draudzi jubilejā sveica Egilam Stokāns.
Skautu un gaidu vadītāji Anita un Arnis Vējiņi. Apsveicējiem pievienojās ilggadējs draudzes loceklis Viktors
Bendrups, sakot: Mīļie draugi, draudzes locekļi! Jūs prasīsiet, kādēļ tad es esmu jūsu priekšā? Vispirms tādēļ, ka bijām
klāt pie draudzes dibināšanas, un tad, kad mūsu draudze bija
lielākā latviešu luterāņu draudze ārpus Latvijas, arī es sākuma gados biju aktīvs darbinieks, vadot „Sprīdīšu“ nometni
bērniem Deilsfordē, kur katru gadu pulcējās ap simts latviešu
bērnu. Pagājušo gad es satiku vienu latvieti, iesirmu vīru, kas
jau sen aizgājis no latviešu sabiedrības, un viņš teica, ka sprīdīši dzied visskaistākās dziesmas. Tāpat es vadīju jauniešu kori
draudzē, kas bija vienīgais jauniešu koris. Mēs ar četrdesmit
kora dalībniekiem gan kuplinājām dievkalpojumus, gan arī
rīkojām patstāvīgus koncertus ne tika Melburnā, bet arī citās
pilsētās. Vēl viens zīmīgs gadījums; kad būvēja šo dievnamu,
tad pamatu likšanas svētkos arī es biju aicināts iemūrēt pamatos vienu ķieģeli. Visu atceroties tagad, es novēlu draudzes darbiniekiem spēku, nepagurt un strādāt tālāk. Lai latviešu dziesma un lūgšana nebeigtu skanēt šinī dievnamā latviešu valodā.
Prāvests Dr. Jānis Priedkalns papildināja: Man bija
prieks un pagodinājums mācīties dziedāt pie Viktora Bendrupa kunga draudzes jaunatnes korī. Kā viņš pieminēja, bijušie
jaunatnes kora dziedātāji tagad ir ar sirmiem matiem, un mēs
atceramies ar lielu prieku un gandarījumu Viktora Bendrupa
sniegumu. Draudzes pirmajos gados, jau 1951. gadā, prāvests
Grosbachs un Aina Jurjāne devās uz Viktorijas provincēm,
kur mēs rīkojām nometnes Austrumviktorijā; tātad draudze
bija jau plašāk Viktorijā, ne tikai Melburnā. Paldies prāvestam Grosbacham un paldies Viktoram Bendrupa kungam.“
Melburnas Latviešu vidusskolas vārdā draudzi jubilejā
sveica Andris Švolmanis, sakot: Baznīca ir atbalsts mūsu
bērniem un mūsu skolai, un tas ir ļoti svarīgi. Paldies par to!
Draudzi apsveica arī Lāra Brennere gan kā tautas deju
kopas Ritenītis dejotāja un vadītāja, gan kā šī gada nogalē gaidāmo Austrālijas Latviešu 56. Kultūras dienu viena
no vadītājām. Deju kopas Ritenītis dalībnieki ir pateicīgi
draudze, ka var noturēt savus mēģinājumus baznīcas zālē.
Kristīne Saulīte pateicās visiem apsveicējiem un draudzes
priekšnieka vārdā aicināja visus uz pusdienām baznīcas zālē.
Tajās piedalījās, apmēram, 160 svinību viesu. Vilma Puķe
ar saviem palīgiem bija sarūpējušas bagātīgu svinību galdu.
Eva Brennere, kas ir viena no pirmajām šīs draudzes
loceklēm, dalījās savās atmiņās par senajām dienām, kad
draudze tika dibināta.
Savās atmiņās par Svētā Krusta baznīcas draudzes
bērnu vasaras nometini Sprīdīši dalījās Kārlis Eimanis.
Jauktā kora Daina un vīru kora Veseris dalībnieki va-
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Melburnas Latviešu ev. lut. draudzes valdes locekle Kristīne Saulīte nolasīja rakstiskos apsveikumus no
mācītāja Kolvina Makfersona (Colvin McPherson), no
mācītājas emeritus Brigitas Saivas, no Ausmas un Miervalža Baložiem, no Egona Eversona un Kanberas Latviešu ev. lut. draudzes, no Māras Siksnas un Kvīnslandes
Latviešu ev. lut. draudzes un no Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skolas un tās pārzines Līgas Dārziņas, kā
arī tautas deju kopas Piektais Ritenis apsveikumu.
Sekoja draudzes priekšnieka Kārļa Kasparsona uzruna ar skatījumu vēsturē – par laiku, kad pirms 65 gadiem
tika dibināta Melburnas Ev. lut. latviešu draudze.
Pēc savas uzrunas K. Kasparsons deva vārdu Kristīnei
Saulītei – LAAJ priekšsēdei un PBLA vicepriekšsēdei:
Godātie klātesošie! Latviešu apvienības Austrālijā un
Jaunzēlandē vārdā apsveicu Svētā Krusta draudzes mācītāju, valdi un draudzi lielajā jubilejā. Mūsu novēlējums lai
izskan vārdiem: „Kungs, uzturi mūs savā ceļā un vadi mūs
uz savu mūžīgo mērķi. Paldies Tev, ka mūsu dvēsele ikviena
lai atrastu spēku Tevī.“
Tālāk Kristīna Saulīte deva vārdu apsveicējiem no organizācijām: Latvijas Republikas Goda konsulam Melburnā
Jānim Robertam Dēliņam, Melburnas Latviešu organizāciju apvienības priekšsēdei Anitai Andersonei, mācītājam
Aldim, kurš teica: Gatavojoties uz šo iespēju apsveikt jūs, es
apskatījos pirms 16 gadiem bija izdots Melburnas Latviešu Svētā Krusta ev. lut. draudzes pārskats, un tas man lika pārdomāt
dažas lietas. Esmu aprēķinājis, ka prāvests Grosbachs bija mācītājs apmēram pusi šīs draudzes mūžu – 34 gadus, es esmu
bijis draudzes mācītājs 22 gadus, kas ir apmēram trešdaļa šīs
draudzes mūža un pārējo laiku – mācītājs Dainis. Es gribu jūs
apsveikt ar vārdiem, kas atrodas Mateja evaņģēlijā (Mt.16:1518): „Viņš uz tiem sacīja: „Bet ko tad jūs par Mani sakāt, kas Es
esmu?“ Tad Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja: „Tu esi Kristus,
dzīvā Dieva Dēls.“ Un Jēzus atbildēja un viņam sacīja: „Svētīgs
tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet
Mans Tēvs, kas ir debesīs. Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz
šīs klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs
uzvarēt.““ [...] Es novēlu jums katram draudzē pareizi novērtēt
šo jautājumu – Kas es esmu? Tādēļ to atbildēt un ilgi piedzīvot,
ka Jēzus ceļ savu draudzi un ka elles vārtiem to nebūs uzvarēt.
Tālāk Kristīne Saulīte deva vārdu apsveikumam DV
Melburnas nodaļas priekšsēdim Jānim Kārkliņam, Melburnas Latviešu ciema – Latviešu savstarpējās palīdzības
biedrības priekšsēdim Pēterim Delverim, Melburnas Latviešu nama kooperatīva valdes pārstāvim Pēterim Daliņam, kurš teica: Godātais mācītāja kungs, draudze! Draudze
vienmēr ir bijusi neatņemama mūsu sabiedrības sastāvdaļa;
varētu teikt, ka Melburnas latviešu sabiedrības pamatlicēja.
Draudzes paspārnē nodibinājās tautas deju kopa „Ritenītis“,
tika rīkotas bērnu vasaras nometnes „Sprīdīšos“ Deilsfordā
un daudzi citi sabiedriski pasākumi. Draudzes koris iesaistīja jauniešu skaitu; laika gaitā sabiedrības rosība ir samazinājusies, bet draudzes nozīme un loma paliek nemainīga.
Melburnas Latviešu nama valdes vārdā pateicos mācītājam,
kā arī draudzes priekšniekam un valdei par veikto visas mūsu
sabiedrības labā un novēlu nepagurt šajā svarīgajā darbā.
Vārds tika dots laikraksta Latvietis redaktoram, kā arī
Latvijas Okupācijas muzeja direktoram Dr. Gunāram
Nāgelam; viņš teica: Sveicu Melburnas Latviešu evaņģēliski
luterisko draudzi tās dibināšanas 65 gadu jubilejā gan kā laikraksta „Latvietis“ redaktors, gan Latvijas Okupācijas muzeja
direktors. Draudzes nosaukumā vārds „latviešu“ norāda uz
to, ka tā ir daļa no tā sauktās Latvijas ārpus Latvijas. Latvijas
Okupācijas muzejā ir jauna multimediju izstāde par latviešu
trimdu, tai skaitā par latviešu baznīcas svarīgo lomu latvietības
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dīja pāris kopdziesmas. Abu koru vārdā Roberts Birze
Melburnas draudze ir lielākā no mūsu luterisko drauapsveica draudzi, sakot: Sirsnīgi apsveicam Svētā Krusta džu apvienības, un man tā ir licies, ka varbūt Melburna
baznīcas draudzi un draudzes mācītāju šai svarīgajā noti- varētu pārņemt prāvestību. Mūsu mācītājs Dainis un Melkumā! Jūtamies pacilāti, ka varējām vēlreiz izbaudīt ska- burnas draudze, – ja ir par to interese un iespējas strādāt,
nīgo akustiku, dziedot balkonā un arī, ka varam būt kopā var to lietu iesniegt un Sinodē par to vienoties. Es pats esmu
šajā jubilejas dienā. Sirsnīgi pateicamies arī mūsu pašu ko- ar mieru turpināt strādāt vēl, tā nav problēma, bet Melburristam Robertam Atvaram par veiksmīgo pirmās dziesmas nā tomēr ir lielākā draudze un liels darbinieku skaits.
(Jaunais rīts (Finlandia)) diriģēšanu. Svētā Krusta baznīPaldies Melburnas draudzei un visiem darbiniekiem,
cas draudzei, mācītājam un darbiniekiem novēlam visu to draudzes priekšniekam un sevišķi manam mīļajam kolēģim
skaistāko – spēku, izturību un Dieva svētību. Paldies!
Dainim, kurš šo draudzi tagad jau piecus gadus ir vadījis un
Māra Kūlnieka kundze nolasīja sveicienus draudzei ļoti sekmīgi. Paldies!
jubilejā no draudzes locekļa Arnolda Žubecka, kurš taTe jāpiebilst, ka tieši šai datumā izpildījās pieci gadi, kopš
gad ir Briseles latviešu ev. lut. draudzes priekšnieks.
mācītājs Dainis tika ievests šīs draudzes mācītāja amatā.
Arī baznīcas zālē prāvests Dr. Jānis Priedkalns uzruLīdz vēlai pēcpusdienai turpinājās svinības draudzīgās
nāja svinību viesus, pastāstot par arhibīskapes Laumas Zu- sarunās un atmiņās.
šēvicas aktīvo un enerģisko darbu, ko viņa ir veikusi savā
Ilze Nāgela
pirmajā arhibīskapes kalpošanas gadā. (19. aprīlī izpildās (Saīsināts draudzes jubilejas apraksts ir publicēts laikrakstā
gads, kopš Lauma Zušēvica ir ievesta amatā.) Viņa aktīvi „Latvietis“ Nr.407; http://www.laikraksts.com/raksti/6217)
iesaistās un piedalās visos iespējamos
darbos. J. Priedkalns teica: „Lauma Zušēvica viesosies Austrālijā novembra pēdējā
nedēļā, jo Melburnas draudze laipnā kārtā ir atvēlējusi savas telpas mūsu Austrālijas ev. lut. draudžu apvienības Sinodei.
Tā notiks šogad 26. novembrī, un es ceru,
ka jūs varēsit tai laikā piedalīties dažādās
pārrunās. Svētdienā, 27. novembrī, būs
Sinodes dievkalpojums, uz kuru arī jūs visi
esat aicināti.
Baznīcas zālē pēc dievkalpojuma. Aizmugurē kreisā pusē stāv saimniece Vilma Puķe

CITI APSVEIKUMI DRAUDZES JUBILEJĀ
kopā kalpoju Rīgas Mārtiņa baznīcā,
vadīju tur divus patstāvīgus dievkalpojumus un koncertēju.
Ar Melburnas draudzi saistās daudzi mīļi vārdi un atmiņas. Daudzi no
tiem bija kādreizējie Dānijas latvieši.
Draudzes pirmais gans un dibinātājs
prāvests Arnolds Grosbachs bēgļu gados
bija mans ticības mācības skolotājs. Ilggadīgais draudzes priekšnieks Jānis Berkāns bija mans skolas biedrs. Vēl varētu
minēt Uldi Meritu un Ainu Jurjāni.
Pati esmu vairākkārt kuplinājusi
draudzes dievkalpojumus ar dažām
dziesmām.
Zinu, ka aizvadītajos 65 gados bija
arī pārbaudījuma brīži. Taču tos visus jūs esat pārvarējuši un varat ticībā
skatīties nākotnē.
Nedaudz pārfrāzējot jūsu mācītāja
Daiņa Markovska 2015. gada Draudzes Vēstis 8. numurā rakstīto, novēlu:
„Lai Dievs jums un mācītājam Dainim palīdz, ka ar pateicību un ticību varat saņemt visas lietas no Dieva rokām un tās lietot sev un citiem
***
par svētību un Dievam par godu!“
Mācītāja emer. Brigita Saiva
Dievs var jums bagātīgi dot visāMīļā Melburnas draudze!
du žēlastību, ka jums arvien ir pilnīga
Pirms 5 gadiem, draudzes 60 iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri
gadu jubilejā, amatā ieveda jūsu taga- labiem darbiem. (2. Kor.9:8)
dējo draudzes ganu Daini Markovski. Sirsnīgi sveicu jūs 65 gadu jubilejā!
Dainis ir mans sens paziņa – deviņ***
desmitajos gados ar viņu vairakkārt
Māc. Colvin MacPherson – jūsu brālis un līdzdalībnieks Kristus darbā
Sirsnīgi sveicu Melburnas Latviešu
ev. luterisko draudze viņas 65 gadu jubilejā. Pateicos par ielūgumu piedalīties, bet diemžēl, paša draudzes pienākumu dēļ, šoreiz nevaru pie Jums būt.
Melburnas draudze un sevišķi
Svētā Krusta baznīca man vienmēr
ļoti tuva pie sirds, jo tur teicu savu
pašu pirmo svētrunu pirms trīsdesmit
četriem gadiem. Tā esmu bijis vairāk
vai mazāk saistīts ar jūsu draudzi vismaz pusi viņas mūžu.
Savā, kā arī Sidnejas Ev. lut. latviešu draudzes vārdā, vēlu jums Dieva
svētību ne tik vien jubilejas dienā, bet
arī uz priekšu. Lai Dievs bagātīgi izlej
Savu Svēto Garu pār jums visiem un
pilda jūs ar ticību, mīlestību un cerību.
Sveicu jūs ar Jēzus Kristus vārdiem: „ES ESMU vīnakoks, jūs tie
zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas
nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.“ Jāņa ev. 15:5.

Draudzes Vēstis
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Cieņā un pateicībā Ausma un Miervaldis Balodis
Melburnas Latviešu ev. lut. draudzei
Melburnas Latviešu draudze kā
spoža lāpa un vaduguns kalpojusi latviešu sabiedrībai jau 65 gadus.
Vislielākais vēlējums, lūgums un aicinājums šajā dienā ir, lai šī gaisma, sludinot Kristus vārdu, nekad nepazustu.

***

Kanberas draudzes priekšnieks
Egons Eversons
Godātā Melburnas Latviešu
ev. lut. draudze!
Kanberas draudzes vārdā, kā arī
personīgi apsveicu Melburnas Latviešu
ev. lut. draudzi šai 65 gadu pastāvēšanas
jubilejā un par ražīgi paveikto darbu šo
ilgo gadu gājumā. Novēlu nepagurt un
tikpat nenogurstoši kā līdz šim turpināt
šo svētīgo darbu Tā Kunga, mūsu tautas
un Latvijas valsts labā. Ja rodas neveiksmes, tās pārvarēt un turpināt darboties
un strādāt, vadoties pēc Tā Kunga mācībām un ticības nākotnei vēl nākošos
65 un vairāku gadu gājumā.
Uz to lai Dievs jums palīdz!

***

Kvīnslandes Latviešu ev.lut. draudzes priekšniece Māra Siksna
Melburnas ev. lut. latviešu draudzei
65 gadu jubilejā. Sūtām mīļus sveicieNr. 10

nus lielai māsai no mazās, jaunākās
māsas, jo mūsu draudze piedzima no
divu draudžu apvienošanās un tā skaita
sev daudz mazāk pastāvēšanas gadus.
Jubileju draudzei svinam,
Ar pateicību to mēs minam:
Kas bijis, ir un kas vēl būs.
Viss no žēlastības nācis,
Dievs turpina, kā senāk sācis.
Ar savu Garu svaidīt mūs.
Lai slavu atnesam un skaidri sadzirdam
Kristus balsi: „Es esmu klāt jūs stiprināt,
Kur altāri jūs uzcēlāt...“
Sveicienam izmantoju Ivara Gaides
vēlējumu Sv. Jāņa draudzei, kas ievietots viņa dzejoļu grāmatā Dievs mīlestības spēkā, pielāgojot tikai pirmo rindiņu. Būsim lūgšanās un priekos ar jums!

***

Līga Dārziņa
MLB Daugavas skolas pārzine
Augsti godājamais mācītājs Markovski! Cienījamais Kasparsona kungs
un baznīcas valde! Mīļā draudze!
MLB Daugavas skolas vārdā apsveicu Jūs šai lielajā – 65 darbības
gadu jubilejā.
Melburnas Latviešu evaņģēliski
luteriskās draudzes visus šos gadus
ir bijušas nozīmīgas visai latviešu sabiedrībai, un ļoti svarīgas mūsu skolas
darbam. Jūsu atbalsts mūsu darbam ir
stiprinājis mūsu organizāciju, lai mēs
varētu labāk veikt savu darbu – mācīt
bērniem latviešu valodu un kultūru.
Gandrīz nepārtraukti visus mūsu
65 darbības gadus, Jūs esiet stāvējuši
mums klāt. Mācītāji snieguši audzēkņiem ticības mācības stundas. Tas ir
ļoti svarīgi, jo kristīgā mācība vairs nav
pieejama visās angļu skolās. Tā esam
varējuši iepazīstināt savus audzēkņus
ar kristīgo ticību un pilnveidot viņu
izglītību arī šajā svarīgā laukā.
Mācītāji visos mūsu sarīkojumos novadījuši svētbrīžus un vēlējuši
mums Dieva palīdzību. Baznīcas valde un draudze mūsu darbību atbalstījuši gan materiālā, gan garīgā veidā.
Par to visu esam milzīgi pateicīgi
un novēlam Jums – Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskai draudzei
vēl ilgu mūžu un draudzīgu sadarbību ar mūsu skolu.

***

Latvijas goda konsuls Melburnā
Jānis Dēliņš
Šodien
Melburnas
Latviešu
evanģēliski luteriskā draudze atzīmē
savu 65. dzimšanas dienu.
Kā Latvijas goda konsuls Melburnā, sveicu draudzes mācītāju, draudzes
valdi, draudzes locekļus, ilggadīgos
draudzes darbiniekus un atbalstītājus,
Draudzes Vēstis

visus, visus, kuri ir strādājuši draudzes
labā tās pastāvēšanas laikā.
Mūsu draudze jau 65 gadus ir sludinājusi Dieva vārdu latviešu valodā,
ir rūpējusies par savu locekļu garīgo
labklājību, ir atbalstījusi draudzes
Latvijā un ir spēlējusi svarīgu lomu
bērnu un jauniešu latviskā un kristīgā
audzināšanā Austrālijā.
Manu vēlējumu šodien Melburnas Latviešu evanģēliski luteriskai
draudzei vēlos izteikt ar Jāņa Ermaņa
(1862-1932) dziesmas vārdiem:
„Dievs, esi vienmēr sargs šai draudzei,
Ka viņa arī turpmāk aug un zeļ. Dod
spēka katrai audzei, Kā visi ilgās savus
skatus ceļ Uz debess mājokļiem, kas nezudīs, Kad še virs zemes izbeigsies it viss.“

***

MLOA priekšsēde Anita Andersone
Apsveikums Draudzes 65 gadu
darbības jubilejā.
Melburnas Latviešu organizāciju
apvienības vārdā sveicu Prāvesta kungu, Draudzes vadību un Draudzes
plašo svētku saimi!
Šodien ir skaists un gaišs jubilejas
notikums – Melburnas evaņģēliski
luteriskā draudze atzīmē 65 gadu darbību. Nupat piedzīvojām pacilājošu
dievkalpojumu un esam noklausījušies daudz mīļu apsveikumu. Dvēseliski bagāts pārdzīvojums. Pozitīvs
apliecinājums baznīcas vērtībai mūsu,
Melburnas latviešu, sabiedrībā.
Baznīca ir viena no mūsu sabiedrības stūrakmeņu organizācijām. Tā jau
no trimdas sākuma gadiem ir piestrādājusi, lai rūpētos par mūsu sabiedrības
garīgo dzīvi, un atbalstījusi daudzas no
mūsu organizācijām ne tikai latviskā
gara uzturēšanā, bet arī finansiāli.
Par mūsu sabiedrības organizācijām gadu gaitā reizēm ir izpausti ne
pārāk optimistiski uzskati par sabiedrības darbības nākotni. Ja izteiktās
prognozes par organizāciju darbību
būtu piepildījušās, tad latviešu sabiedrība Melburnā jau sen būtu pilnīgi savādāka, iespējams izsīkusi.
Toties šodien mēs redzam kaut
ko ļoti pozitīvu mūsu vides patreizējā
darbībā. Šodienas kuplais dievlūdzēju un svētku viesu skaits ir tā apliecinājums. Saprotams, ka ne vienmēr
katra organizācija var optimāli savas
vēlmes pilnveidot, bet ja kaut daļa no
iecerēm piepildās, tad mums ir labs
pamats tālākai sabiedrības darbībai.
Vērtīga sadarbība pagājušo gadu bija
starp Draudzi un Melburnas Latviešu
organizāciju apvienību, rīkojot apvienotu baltiešu aizvesto piemiņas atceri,
kas notika tepat, Sv. Krusta baznīcā. Līdzās latviešiem piedalījās igauņu saime.
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Šogad piebiedrosies arī lietuviešu saime
un pulcēsimies šoreiz lietuviešu mājās.
MLOA novērtē šo sadarbības iespēju ar
baznīcu un uzskata to par mūsu sabiedrībai ļoti pozitīvu izpausmi.
MLOA vārdā pateicos baznīcai
par daudzu gadu garumā apzinīgo un
pilnvērtīgo darbu mūsu sabiedrībā un
novēlu, lai tā ilgus gadus vēl izpildītu
savu ļoti nozīmīgo stūrakmeņu lomu!

***

DV Melburnas nodaļas vadītājs Jānis Kārkliņš
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļas vārdā apsveicu Melburnas Latviešu evanģēliski luterisko draudzi
savā 65 gadu jubilejā.
Atceros tos laikus, kad Melburnā
bija trīs latviešu luterāņu draudzes un
daudz vairāk dievlūdzēju nekā tagad.
Šodien ir tikai Melburnas Latviešu
evanģēliski luteriskā draudze. Vēlos pateikties ne tik vien pašreizējam
draudzes mācītājam – Dainim Markovskim, draudzes priekšniekam –
Kārlim Kasparsonam un draudzes
darbiniekiem, bet arī draudzes dibinātājam prāvestam Grosbacham un mācītājam Aldim Elbertam, kā arī visiem iepriekšējiem draudzes priekšniekiem un
draudzes darbiniekiem, ka mums vēl ir
draudze, kurai varam piederēt, un tik
skaista baznīca, kur varam Dievu lūgt.
65 gadi, ja apsveiktu kādu cilvēku, tad būtu laiks domāt par darba
pārtraukšanu un iešanu pensijā. Kad
cilvēks ar 65 gadiem iet pensijā, viņš ir
nodzīvojis apmēram divas trešdaļas no
sava mūža. Jēzus Kristus dzima vairāk
nekā 2 000 gadus atpakaļ. Luterānisma
pirmsākumi bija 16. gadsimtā. Tātad
var teikt, ka luterānisms ir ap 500 gadus
vecs. Divas trešdaļas no 500 ir ap 335.
65 gadi tam nav ne tuvumā. Melburnas
latviešu evanģēliski luteriskai draudzei
ir jāturpina darboties vēl kādus 270
gadus, pirms tā var pat sākt domāt par
darba pārtraukšanu un pensijā iešanu.
Novēlu MLELD aktīvi darboties
vēl ilgus gadus, ja nu gluži ne visus
300. Lai palīdzētu draudzes darbam,
vēlos pasniegt šo aploksni DV Melburnas nodaļas vārdā.

***

Tautas deju kopas Piektais Ritenis
vadītāja Naomi Withers
God. māc. Markovski, Kasparsona kungs un cien. draudze!
Savā un deju kopas vārdā sirsnīgi
pateicos jums un draudzei par atbalstu mūsu deju kopai.
Sveicam draudzi 65 gadu jubilejā un novēlam turpināt pastāvēt vēl
daudz gadus nākotnē.
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DRAUDZES DARBINIEKI – OFFICE BEARERS
Draudzes pasta adrese / Postal address for correspondence:
8 Melaleuca Avenue, Templestowe Lower, Vic 3107
Svētā Krusta baznīca / Holy Cross Church
40 Warrigal Rd. Surrey Hills. Vic. 3127
Draudzes mājas lapa / Our website (in Latvian and English)
www.melburnaslatviesudraudze.org.au
www.melbournelatviancongregation.org.au

Draudzes valde – Management Committee
Draudzes mācītājs / Pastor
Māc. Dainis Markovskis
Draudzes priekšnieks
Chairman
Kārlis Kasparsons
Draudzes kasieris un
biedrzinis
Treasurer and Registrar
Andris Atvars
Draudzes finanses
Congregation Finances
Andrejs Daliņš
Valdes sekretārs
Secretary
Jānis Kārkliņš
Sabiedrības Sekretārs
Association Secretary
Jānis Daliņš
Sarīkojumu vadītāja
Functions and Events
Organizer
Kristīne Saulīte
Dāmu kopas pārstāve
Ladies Aux. Representative
Ģinta Pindard
Arhivārs
Archival Materials
Jānis Dēliņš
Draudzes nākotne
Future Planning
Eduards Lēmanis

7B Chester Street, Surrey Hills. VIC 3127
e-pasts: dainis.marko@gmail.com

Tel. 9898 5467
Mob. 0438 887 625

8 Melaleuca Ave., Templestowe Lower, VIC 3107
e-pasts: kkaspars@bigpond.net.au

Tel. 9850 1248
Mob. 0411 119 848

4 Spencer Drive, Carrum Downs, VIC 3201
e-pasts: andrisat@bigpond.com

Tel. 9782 9063
Mob. 0404 055 476

e-pasts: andrejsdalins@yahoo.com

Mob. 0477 181 207

21 Highclere Ave., Mt Waverley, VIC 3149
e-pasts: mjk51688@bigpond.com

Tel. 9802 1738
Mob. 0413 544 135

3/70 Wattle Valley Road, Canterbury, VIC 3126
e-pasts: dalins@optusnet.com.au

Tel. 9830 2619
Mob. 0423 724 309

PO Box 390, Canterbury, VIC 3126
e-pasts: saulitis.kristine@gmail.com

Tel. 9830 0101

17 Bruce Street, Mt. Waverley, VIC 3149

Tel. 9807 1904

e-pasts: latcon@ozemail.com.au

Tel. 9824 0707

1 Eustace Street, Blackburn, VIC 3130
e-pasts: belmanis@bigpond.com

Tel. 9877 9403
Mob. 0404 856 511

Draudzes vecākie – Church Elders
Mārtiņš Biršs

214 Jasper Road, Bentleigh, VIC 3204
e-pasts: martinbirss@live.com

Tel. 9563 9685
Mob. 0407 685 006

Dagmāra Stils

4 Gilbert Court, Mt. Waverley. VIC 3149
e-pasts: dstils@netbay.com.au

Tel. 9807 5924

Draudzes Vēstis
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Svētdien, 29. maijā viesosies Sidnejas ev. lut. latviešu draudzes
mācītājs Kolvins Makfersons (Colvin MacPherson).
Viesmācītāja Kolvina referāts:

„No zvejnieka līdz apustulim. Ieskats Pētera dzīvē.“
Priekšlasījums, kā arī svētruna dievkalpojumā, būs angļu valodā.
No Apustuļa Pētera varam gūt daudz ko, kas stiprina mūsu ticību. Jēzus pārvērta
viņu no vienkārša zvejnieka, par Kristīgas baznīcas pamata balstu.
* * *
Sunday May 29 we welcome Pastor Colvin MacPherson
from the Sydney Latvian Ev. Lutheran Church.
th

Pastor Colvin will be preaching in English and after the service he will present a talk:

„From Fisherman to Apostle – a look into the life of Peter“.
Peter is very inspiring and a study of his life and transformation can serve as a great boost to our
faith as we see how Jesus turned a simple fisherman into a pillar of the Early Christian Church.

SATURA RĀDĪTĀJS
Arhib. Lauma Zušēvica
Māc. Dainis
Arhib. Lauma Zušēvica
Kārlis Kasparsons
Kārlis Kasparsons
***
Eduards Lēmanis
Andris Atvars
Ilze Nāgela
***
***
***
***
***
Ilze Nāgela
***
***
***
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