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NO DRAUDZES PRIEKŠNIEKA RAKSTĀMGALDA
DRAUDZES ADMINISTRATĪVĀS VADLĪNIJAS / GUIDELINES
Vadlīnijas ir draudzes un valdes iekšējās darbības noteikumi tās var atcelt vai
mainīt tikai ar pilnsapulces piekrišanu. Pilnāka informācija Draudzes mājas lapā:
www.melburnaslatviesudraudze.org.au zem virsraksta ZIŅAS.
MELBURNAS UNIVERSITĀTES SAITE AR SV. KRUSTU BAZNĪCU
Trīs Melburnas Universitātes arhitektūras fakultātes maģistra grāda studenti
izvēlējušies savu maģistra grāda tēzi – Pētīt un aprakstīt Sv. Krusta baznīcas arhitektūru.
Valde šādu domu apstiprināja un studentiem sagādāja Sv. Krusta baznīcas arhitekta Ulda
Merita CV un vēl citus Ulda arhitektūras darbus ar piebildi, ka Uldis Merits ir Melburnas
Universitātes, arhitektūras fakultātes graduants. Studenti apsolīja, ka tad, kad tēze būs uzrakstīta, nogādāt pāris kopijas Sv. Krusta baznīcas arhīvam.
ATGĀDINĀJUMS
Lūdzu pārbaudiet savas ģimenes lokā, vai visi ir samaksājuši gadskārtējās nodevas. Draudzes loceklis, kas samaksājis savu nodevu par šo gadu un par iepriekšējiem diviem gadiem
skaitās pilntiesīgs draudzes loceklis. Tas nozīmē, ka mācītāja pakalpojumi, baznīcas un
telpu lietošana, ieskaitot virtuvi, ģimenes godos kā kristībās, iesvētībās, laulībās vai ģimenes
locekļa izvadīšanas gadījumā ir pieejamas bez maksas.
DRAUDZES DIAKONIJAS DARBS
Draudzes pilnsapulce 2017. g. apstiprināja mācītāja un draudzes vecāko uzrakstīto Draudzes diakonijas programmu. Pilnsapulce arī apstiprināja valdes sagatavoto Diakonijas darba
plānu, kas sadalīts pa rajoniem. Skat.: www.melburnaslatviesudraudze.org.au zem virsraksta:
GARĪGĀ APRŪPE.
Ziņoju, ka priekšnieka un mācītāja tikšanās ar draudzi pa rajoniem ir sākusies. Līdz šim
tikšanās ir bijusi ar locekļiem, kas dzīvo rajonos 3, 7, 8, 14 un 18. Nākošajā pusgadā turpināsim ar nākošiem pieciem rajoniem. Piedāvājums: Ja draudzes loceklim ir grūtības ar transportu, lai tiktu uz tikšanos, varam piedāvāt atvest vai sarunāt tikšanos uz kādu citu dienu.
BAZNĪCAS REMONTA DARBI
Paldies par ziedojumiem, kas tika veltīti baznīcas un kapsētas uzturēšanai. Baznīcas remonta darbi ir gandrīz pabeigti. Vēl palicis uztaisīt kāpnes no auto novietnes uz pulcēšanās
vietu Assembly point in Warwick Avenue; tas var izmaksāt apmēram $3 000.
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DRAUDZES „SPRĪDĪŠU“ STIPENDIJA
Valde aicina draudzes locekļiem pievienoties stipendijai ar savu ziedojumu. Tā kopīgi atbalstīsim mūsu mazbērnu un jauniešu latvisko audzināšanu.
DRAUDZES GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE
Draudzei atkal pienācis laiks sanākt kopā, lai pārrunātu, kas mainījies draudzes dzīvē, kas
paveikts, kas vēl stāv priekšā, tā lai draudze pastāvētu daudz gadus.
Lūdzu jūs iepazīties ar sastādīto pilnsapulces darba kārtu, kas atrodams šajās Vēstīs!
Kārlis Kasparsons
Draudzes priekšnieks
2018. gada jūnijā
8 Melaleuca Ave., Templestowe Lower, VIC 3107
e-pasts: kkaspars@bigpond.net.au
Tālr. 9850 1248; mob. 0411 119 848
==❖==❖=❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

TRĪS VĀRDI!
„Tad nu paliek ticība, cerība un mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir MĪLESTĪBA“ (1. Kor.13:13)

Jēzū Kristū, mīļotie!
Dzīve ir Dieva dāvana un reizē īsāks vai garāks ceļojums ar visu to, ko Dievs mums ir
sagatavojis dzīves laikā. Pašas lielākās, svarīgākās un labākās lietas mēs saņemam kā dāvanu:
kā gaisu, ko elpojam, ūdeni, ko lietojam, gaismu un citas lietas.
Mēdz sacīt: trīs lietas, labas lietas. Tikai trīs vārdi: DIEVS IR MĪLESTĪBA, mums patiesībā pasaka pilnīgi visu! Iespējams, tas ir vienīgais un visprecīzākais Dieva apzīmējums, kādu vien mēs cilvēku
valodā spējam izsacīt. Dievs ir mīlestība! Vai tie nav vārdi, par kuriem daudz, daudz, daudz domāt?
Aiz šī vārda slēpjas pati lielākā, dziļākā, nozīmīgākā, noslēpumainākā pieredze, kas pieejama katram cilvēkam. Dieva
mīlestības kulminācija šajā pasaulē ir atklājusies tikai vienā notikumā: Jēzus Kristus dzīvē, nāvē un augšāmcelšanā! Tik
daudz Dievs mums ir devis, dod un sagatavojis; tieši Viņa mīlestības dēļ, lai mēs to novērtētu, satvertu un paliktu tajā.
Kristīgā ticība nav savādāk apzīmējama kā mīlestības ceļojums, kurā nevar iztikt bez ticības, cerības un paļāvības
uz Trīsvienīgo Dievu; Dievu Tēvu un Dieva Dēlu un Svēto Garu. Tas ir kā gaiss, ūdens un maize, bez kā mēs nevaram ne tikai izdzīvot, bet, – īsti un pilnvērtīgi dzīvot! Mums ir doti Svētie Raksti, kur mēs smeļam spēku, ticību,
prieku, mieru un gudrību, lai mēs varētu dzīves ceļojumā būt par svētību ne vien tikai sev, bet arī citiem cilvēkiem.
Reformācija un luterāņu ticības pamati balstās uz trijiem fundamentāliem principiem: vienīgi Raksti,
vienīgi žēlastība, vienīgi ticība: vienīgi caur Kristu!
Atcerēsimies, ka būt kristietim nozīmē ticēt Kristum, jo vienīgi Kristus ir mūsu Pestītājs, laikā un mūžībā: vienmēr! Būt kristietim nozīmē ticēt un apliecināt mīlestības pārākumu par visiem citiem principiem, likumiem, gudrībām un sistēmām. Kristieša pazīme ir tā, ka es spēju mīlēt! Jā, es ticu, ka Kristus ir mans Glābējs, es ticu, ka Viņš ir
visa sākums un noslēgums, jo Viņš ir sevi atdevis, lai tie, kuri tic Viņam, varētu dzīvot tagad un mūžīgi. Mīlestība ir
augstāka par jebkuru citu harismātisku dāvanu: „Tā apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes visu“ (1. Kor.13:7). Tā ir
mīlestība, kas nekad nebeidzas. Tāpēc Jaunās Derības centrs ir Jēzus mīlestības bauslis, ko mēs daudzi zinām no galvas, bet atļaušos to atgādināt, vispirms jau pats sev: „mīli Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu!“ Jēzus saka: „No tam visi
pazīs, kas jūs esat Mani mācekļi, ja jums Jūs atšķirs, ka esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā“ (Jņ. 13:35).
Apustulis Jānis saka: mīlēsim: „Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no
Dieva dzimis un atzīst Dievu“ (Jņ.1.v.4:7).
Sirsnībā māc. Dainis
20/61 Fraser Cres, Wantirna South. VIC 3125
e-pasts: dainis.marko@gmail.com
Tālr. 9800 5164; mob. 0490 837 067
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PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Mūžībā aizgājuši
Mirdza Šteins
Elza Stendze
Valija Jēkabsone

4.08.1921. – 21.04.2018.
26.08.1925. – 4.05.2018.
23.07.1916. – 16.06.2018.

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

MELBOURNE LATVIAN EVANGELICAL LUTHERAN CONGREGATION
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given, that the 2018 Annual General Meeting of members of Melbourne Latvian Evangelical
Lutheran Congregation, will be held at Holy Cross Church, 40 Warrigal Road Surrey Hills Vic 3127 on Sunday 26th
August, 2018 at 12.00 pm to transact the following business.

PRECEDING ORDINARY BUSINESS
1.
2.
3.
4.

Prayer
Declaring meeting open
Determination if quorum of Members present
Election of Scrutineers

ORDINARY BUSINESS
5.
6.
7.
8.
9.
10.

To confirm the minutes of preceding AGM held on 20st August 2017
To receive Minister’s Report
To receive President’s Report
To receive Auditors’ Report
To receive Treasurer’s Report
To receive the following financial statements:
. Balance Sheet as at 30th June 2018
. Profit and Loss Statements for year ended 30th June 2018
11. To approve Church Dues for 2018/2019
12. To approve the Budget for the year ended 30th June 2019

SPECIAL RESOLUTIONS

13. Adopt new Guidelines or changes to present Guidelines

ELECTION OF COMMITTEE
14.
15.
16.
17.
18.

President
Vice-President
Secretary
Treasurer
Ordinary Committee members

ELECTION OF AUDITORS

19. To elect TWO auditors plus ONE relieving auditor

GENERAL BUSINESS

20. Congregation’s outlook for the next five(5) years
21. Other matters raised.
Secretary,
By order of Committee.
25th June 2018

NOTES

Voting Rights. According to the Congregation’s Rules every financial member present in person has one vote only.
Special Resolution. These are resolution that require no fewer than three-quarters of the members present at a General Meeting in person, to vote in favour of the resolution.
Guidelines are in-house operating rules and processes in the day to day management of the Congregation. Guidelines
are set by the Committee and approved by a General Meeting.
MLELD valde 2018. gada 25. jūnijā
Draudzes Vēstis
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MLELD GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE
Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes gadskārtējā pilnsapulce notiks svētdien 2018. gada
26. augustā plkst. 12.00, 40 Warrigal Road, Surrey Hills VIC 3127.

PILNSAPULCE 2018
Pirms pilnsapulces atklāšanas:
1.
2.
3.
4.

Lūgšana,
Pilnsapulces atklāšana,
Kvoruma apstiprināšana,
Balsu skaitītāju vēlēšana.

Darba kārtas apstiprināšana:
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pieņemt iepriekšējās pilnsapulces protokolu,
Pieņemt mācītāja ziņojumu,
Pieņemt valdes priekšnieka ziņojumu,
Pieņemt revidentu ziņojumu,
Pieņemt kasiera ziņojumu,
Pieņemt finansiālos pārskatus:
• Bilanci uz 30.06.2018.,
• Ienākumus un izdevumus uz 30.06.2018.,
11. Apstiprināt nodevas 2018/2019 gadam,
12. Apstiprināt budžetu 2018/2019 gadam.

Speciālās rezolūcijas:
13. Pieņemt jaunas Vadlīnijas vai mainīt pašreizējās Vadlīnijas.

Draudzes valdes amatpersonu vēlēšanas:
14.
15.
16.
17.
18.

Priekšnieka,
Vicepriekšnieka,
Sekretāra,
Kasiera,
Pārējo locekļu.

Revidentu vēlēšanas:
19. Ievēlēt 2 revidentus plus substitūtu.

Dažādi jautājumi:
20. Draudzes demogrāfija un prognozētā draudzes piecgadu nākotne.
21. Dažādi jautājumi.
Piezīme: Katram finansiālam draudzes loceklim, kas ir pilnsapulcē un piereģistrējis savu klātbūtni, ir viena
balss.
MLELD Valde
2018. gada 25. jūnijā
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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ZIEDOJUMI, PALĪDZOT MŪSU BAZNĪCAI
Draudzes Valdes vārdā izsaku lielu paldies ziedotājiem par katru ziedojumu –
no mazās zīles varens ozols izaug!

Aizgājušo piemiņas ziedojums

Elza Stendze – $500 †04.05.2018. (Ilga Scott un ģimene)

Izsaku īpašu paldies par sekojošiem ziedojumiem

Silvija un Kārlis Freiverts; draugu un ģimenes ziedojums sakarā ar Kārļa apaļo
jubileju $1000
Aina un Māris Kučers $800

Ziedojumi līdz $100:

A. I. K. Žubeckis, I. Ezernieks, I. Junge.

Ziedojumi līdz $50:

L. Bergmansons, Z. Ozoliņš, A. Šloss.

DRAUDZES NODEVAS – 2018./2019.g. (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)
Valde ir nolēmusi paturēt šī finansiālo gada nodevas tādā pašā līmenī kā iepriekšējā gadā:
* pieaugušajiem locekļiem
– $175
bet
* studentiem starp 17 un 25 gadiem – $125
Par šādu propozīciju Valde prasa Pilnsapulces piekrišanu.

Nodevas var samaksāt:
Kasierim
– nosūtot čeku pa pastu, rakstot to uz Melb.Lat.Ev.Lut.Cong vārda;
Ciemā
– Veltai Strožai;
Baznīcā
– Mārtiņam Biršam;
Elektroniski
– pārsūtot naudu uz mūsu Dnister kontu:
BSB:
704-235
Account no.: 00017508
Reference:
Jūsu Vārds un Uzvārds. (ĻOTI SVARĪGI!)
Kvīts par samaksāto nodevu tiks nosūtīta pēc pieprasījuma. Lūdzu, pievienojiet sev adresētu aploksni ar pastmarku.
Nodevu parādnieki :
Vēl 74 locekļi ir parādā par iepriekšējo gadu $12 800!
Atgādinām tiem locekļiem: ja nodevas 2 gadus pēc kārtas nav samaksātas, viņi ir automātiski izslēgti
no Draudzes!
Pilnsapulcē nevarēs samaksāt nodevas un tikai finansiāliem locekļiem būs balsstiesības!
Andris Atvars
Draudzes kasieris, Draudzes priekšnieka vietnieks
4 Spencer Drive, Carrum Downs, VIC 3201
e-pasts: andrisat@bigpond.com
tālr. 9782 9063; mob. 0404 055 476
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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SKOLAS IZBRAUKUMS UZ SVĒTĀ KRUSTA BAZNĪCU
Pārrunāja ticības mācības un baznīcas lomu vēsturē

FOTO Linda Graudiņa

FOTO Linda Graudiņa

Saulainā sestdienā,
28. aprīlī, Melburnas
Latviešu luterāņa baznīcā mācītājs Dainis
Markovskis sagaidīja
visus 6. un 7. klašu astoņus studentus no Melburnas Daugavas pamatskolas kopā ar vēstures
skolotāju Linda Graudiņu.
Mācītājs Dainis iepazīstināja
bērnus ar Melburnas Svētā Krusta
baznīcu telpām un pastāstīja, kas
notiek dievkalpojumā.
Skolnieki un māc. Dainis.
Bērni pavadīja pēcpusdienu, pārrunājot ticības mācības un baznīcas
lomu vēsturē.
Sestā klase mācās par senlatviešiem, par viņa svētkiem un godiem.
Seniem latviešiem nebija baznīcu,
bet pielūdza savus dievības brīvā
dabā zem svētiem kokiem vai pie
dižakmeņiem. Viņiem nebija viens
Dievs, bet ticēja vairākiem dievībām,
galvenie bija Māra, Laima un pats
Dievs. Katrai dievībai, ka arī katram
dabas spēkam, bija savs simbols. Mēs
tos vēl šodien redzam tautiskos rakstos, tautas tērpos, mākslas darbos
un rotās. Senie latvieši mēra laiku
Skolnieki baznīcā.
nevis ar pulksteņiem vai kalendāriem, bet ar saulgriežiem. Latvieši
Austrālijā svin dažus šos svētkus vēl joprojām. Latvijā Jāņi ir vasaras vidū, kad dienas ir garas, bet Austrālijā
Jāņos ir auksts, tumšs ziemas vidū. Skolas bērni labi pazīst Jāņus, jo latviešu skola piedalās Melburnas Jāņa
svinībās, kad ģimenes pulcējās ap ugunskuru Tērvetes skauta nometnē, dzied, dejo un dalās ap mielastu
galdu. Bērni nepazina veļu laiku, ko Latvijā, kā arī daudzās pasaules malās svin novembrī. Tomēr, kad pārrunājam par ticību, par mirušo cilvēku gariem, bērni paši salīdzināja to ar Halloween – Amerikas tradīciju,
kura ir ņemta no senām ziemeļu Eiropas ticībām.
Septītā klase mācījās par Reformācijas laiku 16.gs.; Anika klasei stāstīja par Mārtiņu Luteru. 2017. gadā
svinēja Reformācijas 500. gadadienu. 1517. gadā Luters savas 95 tēzes pienagloja pie Vitenbergas baznīcas
durvīm, kam drīz sekoja baznīcas reformācijas kustību.
Kā var 11 un 12 gadu veciem bērniem mācīt par Reformācijas sekām, ja viņi paši daudz par reliģiju nesaprot? Šajā rudens dienā mēģinājām šo jautājumu atrisināt – vismaz daļēji – ar šo skolas ekskursiju.
Paldies Svētā Krusta baznīcas draudzei un mācītājam par šo iespēju baudīt baznīcas vide.
Linda Graudiņa
Laikrakstam „Latvietis“
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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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

Virtuvē

Jūlijs
1.
8.
15.
22.
29.

Latviešu ciemā
M. Biršs
J. & M. Ozoli J. Ozols
Latviešu ciemā
M. Biršs
T. Pindard
M. Biršs
K. & Z.
J. Kārkliņš
Kasparsoni

M. Ozols
G. Pindard

G. Pindard
Z. Kasparsone

E. Ārītis

I. & E. Ārīši

I. Ārīte

T. Pindard

G. Pindard

G. Pindard

Augusts
5.
12.
19.
26.

Latviešu ciemā
M. Biršs
I. & E. Ārīši
Latviešu ciemā
M. Biršs
E. Misa

Septembris
2.
9.
16.
23.
30.

Latviešu ciemā
M. Biršs
J. & M. Ozoli J. Ozols
Latviešu ciemā
M. Biršs
K. & Z.
J. Kārkliņš
Kasparsoni
Latviešu ciemā

M. Ozols
Z. Kasparsone

Oktobris
7.
14.
21.
28.

Latviešu ciemā
M. Biršs
I. & E. Ārīši
E. Ārītis
Latviešu ciemā
M. Biršs
J. & M. Ozoli J. Ozols

I. & E. Ārīši

I. Ārīte

M. Ozols

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

Svētdien, 26. augustā, pēc dievkalpojuma
notiks

Draudzes pilnsapulce
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BAZNĪCAS KALENDĀRS
2018. gada trešajam ceturksnim
JŪLIJĀ
1. jūlijā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

8. jūlijā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

15. jūlijā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

22. jūlijā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

29. jūlijā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

5. augustā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

12. augustā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

19. augustā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

26. augustā plkst.11.00

Dievkalpojums.
DRAUDZES PILNSAPULCE plkst. 12.00

Sv. Krusta baznīcā

2. septembrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

9. septembrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

16. septembrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

23. septembrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

30. septembrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

7. oktobrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

14. oktobrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

21. oktobrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

28. oktobrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

AUGUSTĀ

SEPTEMBRĪ

OKTOBRĪ

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

INFORMĀCIJA
Mācītāja pieņemšanas – kancelejas stundas Sv. Krusta baznīcā:
Otrdienās no plkst. 14.00–17.00., kā arī citā laikā, iepriekš vienojoties ar mācītāju.
Mācītājam brīvās dienas turpmāk būs pirmdiena un piektdiena.
Lūdzu ņemt vērā, ka turpmāk, pirmdienās un piektdienās par neatliekamiem jautājumiem sazināties
ar draudzes priekšnieku vai ar vicepriekšnieku.
Katra mēneša ceturtajā svētdienā baznīcas zālē pēc kafijas galda plkst. 13.00 Bībeles studijas.
2018. gada tēma: „JĒZUS KALNA RUNA“.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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BAZNĪCAS KALENDĀRS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI
2018. gadam
26. augustā

Draudzes dievkalpojums 11.00
DRAUDZES PILNSAPULCE pēc dievkalpojuma 12.00

2. septembrī

Draudzes dievkalpojums 11.00
Pēc dievkalpojums APVIENOTIE PAVASARA SVĒTKI CIEMĀ 12.00

Latviešu ciemā

28. oktobrī

MIRUŠO PIEMIŅAS diena, dievkalpojums 11.00
Nota Bene: pirms diev. PIETEIKT pie māc. ģimenes aizgājējus un
PIETEIKT ģimenes aizgājējus kas nav guldīti draudzes kapos Foknerā

Sv. Krusta baznīcā

3. novembrī

KAPSĒTU TALKAS 11.00

11. novembrī

11. nov. LĀČPLĒŠA dienas dievkalpojums. 11.00
KARAVĪRU PIEMIŅAS akts sekos baznīcas zālē.

Sv. Krusta baznīcā

18. novembrī

LATVIJAS VALSTS proklamēšanas dienas dievkalpojums 11.00

Sv. Krusta baznīcā

25. novembrī

KAPU SVĒTKI ar svētbrīdi 3 kapsētās.

9. decembrī

Draudzes ZIEMSVĒTKU KORĀĻU DZIEDĀŠANA 11.00

Sv. Krusta baznīcā

24. decembrī

Ziemsvētku VAKARA dievkalpojums 14.00

Sv. Mateja baznīcā

24. decembrī

Ziemsvētku VAKARA dievkalpojums 18.00

Sv. Krusta baznīcā

25. decembrī

Ziemsvetku DIENAS dievkalpojums 11.00

Latvieši ciemā

31. decembrī

VECGADA VAKARA dievkalpojums 18.00

Latviešu ciemā

Sv. Krusta baznīcā

Foknera kapsētā

Foknera kapos

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

DRAUDZES BAZNĪCA
No 1947. – 1950. gadam ievērojams latviešu skaits no Vācijas pārvietoto personu nometnēm ieradās Austrālijā. Melburnā sāka darboties trīs latviešu ev. lut. draudzes, no kurām vienu vadīja prāvests A. Grosbachs.
Dievkalpojumu vajadzībām visas trīs draudzes īrēja austrāliešu baznīcas. Draudzes locekļu skaitam pieaugot,
prāv. A. Grosbacha vadītā draudze nolēma celt savu baznīcu. Draudze iegādājās zemes gabalu Sarī Hilā (Surrey
Hills). Lai darbu varētu uzsākt, vajadzēja arhitektu. Valde aicināja Melburnā dzīvojošos arhitektus piedalīties baznīcas
projektu iesniegšanā, lai no tiem izvēlētos baznīcas arhitektu.
No iesniegtajiem projektiem valde, kopā ar baznīcas celšanas komiteju, izvēlējās šī raksta autoru par baznīcas arhitektu. Ņemot vērā zemes slīpumu, bija iespēja baznīcu un zāli apvienot zem viena jumta.
Tas:
1. ievērojami samazināja celtniecības izdevumus;
2. deva iespēju baznīcas ieeju veidot zemes gabala augstākajā daļā un izeju no sabiedriskās telpas – zemākajā;
3. pārējā zemes gabalā varēja ieplānot automašīnu novietni.
Plānojot un veidojot mūsu baznīcas projektu, principiālos jautājumos par baznīcas plānošanu un baznīcas arhitektūru
vadījos no analīzes par gotiskā arhitektūrā celtajām baznīcām un katedrālēm.
Skaistākos un varenākos arhitektūras pieminekļus eiropietis cēlis un iemūžinājis tieši gotiskās baznīcās un katedrālēs.
Pamatelementi šādai arhitektūrai ir:
1. baznīcas ieejas sienas veidojums;
2. sienu veidojums;
3. altāris.
Baznīcas ieejas sienas veidojumam teorētiski būtu jābūt kaut kam tādam, kas vizuāli it kā aicinātu nākt baznīcā uz dievkalpojumu.
Gotiskie arhitekti to panāca ar skaisto, ornamentālo baznīcas ieejas sienas veidojumu. Baznīcas sānu sienas veidoja ar
augstiem, slaidiem, ornamentāliem logu stikliem, lai neradītu nospiedošu sajutu dievkalpojuma telpā. Altārus darināja pazīstamākie mākslinieki, un altāra sienas logus rotāja ar Svēto Rakstu motīviem.
Turpinājums 16. lpp.
Draudzes Vēstis
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„SPĒKS TICĪBĀ UN VIENOTĪBĀ“
Šī gada 14. jūlijā paiet 5 gadi, kopš divas latviešu draudzes apvienojās vienā – Melburnas Latviešu ev. lut. Draudzē. Pirms 5 gadiem notika atklāšanas dievkalpojums
Sv. Krusta baznīcā, Melburnā.

FOTO Gunārs Nāgels

„Cik jauki, cik skaisti, kad tuvi un
tāli nu Ķēniņa pagalmos pulcēties sāk. Un
teikšanas upurus māsas un brāļi ar līksmām asarām atnest tam sāk! Deg svētīgas
liesmas, skan mīlīgas dziesmas. Uz augšu
pie Mūžīgā troņa tās laižas, un dvēseles
drūmākās tekas top gaišas.“
Svētdien, 14. jūlija rītā šie dziesmas vārdi ieskandināja pirmo Melburnas Evaņģēliski Luteriskās Latviešu
Draudzes dievkalpojumu. Svētā Krusta baznīca bija
ļaužu pilna ar kopā sanākušajiem draudžu locekļiem.
Draudzes mācītājs Dainis Markovskis iesāka dievkal- Abu draudžu Apvienošanās Memoranda svinīgā
pojumu, un svētrunu teica prāvests Kolvins Makfer- parakstīšana Svētā Krusta baznīcas zālē 2013.
sons (Colvin MacPherson).
gada 12. maijā. No kreisās māc. Dainis MarPēc dievkalpojuma visi bija laipni lūgti uz svinībām kovskis, Melburnas 1. latviešu ev. lut. draudzes
baznīcas zālē. Bija patiesi jauki redzēt kopā tik daudz priekšnieks A. Saulītis, Melburnas Svētā Krusta
draudzes priekšnieks E. Lēmanis, Dāvids Dārbaznīcēnu! Apsveikumu un pateicības runas mijās ar ziņš.
atmiņām par abu draudžu pirmsākumiem un par cerību pilno skatu uz nākotni.
Eduards Lēmanis bija pirmais runātājs un klātesošiem sīkāk pastāstīja par darba norisi ceļā uz apvienošanos, pieminot arī to, cik viegli bija sastrādāties ar speciāli izveidoto komandu projekta īstenošanai.
Aivars Saulītis, atskatoties uz apvienošanās posmu, teica, ka nevienu reizi vien šinī laikā viņam ir ienākuši prātā Dr. Kārļa Ulmaņa vārdi: Vienotībā ir spēks. Un tieši tas, kāda nozīme šiem vārdiem ir draudžu
sanākšanai kopā.
Eva Brennere savukārt apsveikumu no Latviešu ciema iesāka ar Jāņa Raiņa vārdiem: Pastāvēs, kas mainīsies, tādējādi turpinot vispārējo noskaņu, ka dzīve ir nepārtraukta maiņa, un mums tai ir jāturas līdzi.
Ar vārdiem par Melburnas latviešu stiprajiem namiem – Sv. Krusta Baznīcu, Latviešu namu un Latviešu
ciemu un nepieciešamību tos arī atbalstīt turpmāk, sveicienus nesa MLNK priekšsēdis Kārlis Kasparsons.
Apsveicēju vidū bija draudžu valdes priekšsēži, Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa, Melburnas Latviešu
biedrība un Melburnas Latviešu organizāciju apvienība.
Tika nolasīti daudzie rakstiski ienākušie sveicieni, tai skaitā ļoti sirsnīgā vēstule no arhibīskapa Elmāra
Ernsta Rozīša. Izskanēja skaisti un uzmundrinoši vārdi gan no prāvesta Kolvina Makfersona, gan arīdzan
mācītāja Daiņa Markovska.
Savukārt Dāmu kopa Ineses Bērziņas vadībā bija parūpējusies par siltām un latviskām pusdienām. Par
dienas raitumu, ziediem un dāvanām bija gādīgi rūpējusies Dzintra Samule.
Pēc ieturētās maltītes un apsveikuma runām prāvests Kolvins Makfersons klātesošajiem pastāstīja par
savu darbu baznīcā Leading the Way (Ceļrādis) un dalījās iespaidos par neseno misijas braucienu uz Indonēziju.
Šī pirmā, kopīgā jaunās draudzes diena noslēdzās tikai vēlā pēcpusdienā. Pirmā apvienotā dievkalpojuma
diena lika katram klātesošajam dziļāk ielūkoties sevī, pārdomāt dzīves patiesās vērtības, būt pateicīgiem par
visu to, kas mums ir dots un palikt vienotiem ticībā.
Kristīne Saulīte
Pirmpublicējums laikrakstā „Latvietis“ Nr. 266, 2013. gada 19. jūlijā
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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NEDAUDZ PAR TO, KAS NOTIKA SVĒTĀ KRUSTA BAZNĪCĀ
Svētā Krusta baznīcā pirms 50 gadiem

1968. g. 21. jūlija pilnsapulcē, aizklātā balsošanā, nolēma baznīcu celt. Nekavējoties izsludināja sacensības
baznīcas projekta izstrādāšanai.

Svētā Krusta baznīcā pirms 40 gadiem

1978. g. 1. martā tautas deju kopas Sprīdītis vecāku sanāksmē Ināra Zemīte ziņoja, ka ir atteikusies no Sprīdīša vadības. Lai tautas deju kopa tupinātu darboties, par tās vadītāju aicināja Rasmu Celmu. Palīdzes bija
Gunta Vagare un Zaiga Leitmane.
1978. g. 9. jūlijā, atzīmējot prāv. A. Grosbacha 45 gadu darbību mācītāja amatā, Sv. Krusta baznīcā notika
Pateicības dievkalpojums Svētrunu teica mācītājs J. Krauklis. Piedalījās MLB jauktais koris Rota, diriģenta
V. Bendrupa vadībā, un Dz. Veide ar solo dziesmām.
1978. g. 13. jūlijā jauniešu tautas deju kopa Ritenītis atzīmēja 25 gadu darbību ar sarīkojumu Latviešu namā.
Kopas vadītāji ir bijuši: Aina Jurjāne, Juris un Melita Ozoli, Dagmāra Stīla un Ilga Beck, ar ilggadīgo, nenogurstošo palīdzi Birutu Eglāju.

Svētā Krusta baznīcā pirms 30 gadiem

Sākot ar 1988. g. Lieldienu dievkalpojumu, draudzes jaunais ērģelnieks bija Ivars Bergmanis.
1988. g. aprīļa un maija mēnešos notika vairākas jaunas nodarbības: dievkalpojums angļu valodā, pēc parastā dievkalpojuma Celsmes stunda. Vasarsvētku dievkalpojumā dziedāja jauniešu koris Daina.
Notika Austrālijas ev. lut. latviešu draudžu apvienības konference, kurā piedalījās mācītājs Māris Ludviks.
1988. g. 17. un 24. aprīļa dievkalpojumus, mācītāja Alda Elberta prombūtnē, pirmo reizi vadīja draudzes vecākie J. Grīnups un R. Krims. Dievkalpojumus vadīja ne no altāra, bet no vidus celiņa galā novietotās pults.
1988. g. 29. maija dievkalpojumā svētrunu teica mācītājs Māris Ludviks.
1988. g. augusta mēnesī Jauniešu pulciņa dalībnieki noklausījās mācītāja Māra Ludvika stāstījumu par stāvokli Latvijā;
kā čeka pratināja cilvēkus, lai panāktu savus mērķus un arī par to, kā darbojas kristieši un par baznīcas stāvokli Latvijā.
1988. g. 21. augusta pilnsapulcē draudzes locekļi nobalsoja par Sprīdīšu pārdošanu.
Draudzes vecākie noorganizēja slimnieku apmeklētājus, tos nosaucot par draudzes samāriešu pulciņu.

Svētā Krusta baznīcā pirms 20 gadiem

1998. g. 10. jūnijā izveidojās jauns pasākums. Mācītājs Aldis Elberts jau agrāk bija ziedojis draudzei televīzijas un video pārraides aparātus, kuri ilgāku laiku nebija lietoti. Valde nolēma rīkot regulāras video izrādes
reizi mēnesī. Pirmā izrāde notika sakarā ar 14. jūnija piemiņas dienu. Arhivārs P. Ronis rādīja video filmu, ko
uzņēmis Amerikas Latviešu kino operators Ivars Leitis ar izsūtītā Alfreda Geidāna stāstījumu par izsūtījuma
vietām Vorkutā, Intā un Abažā. Šī video filma ir latviešu traģiskā likteņa dokuments.
1998. g. jūnijā baznīcas zālē pēc dievkalpojuma Dāmu komiteja rīkoja tirdziņu no pašu gatavotiem gardumiem un pašu
audzētiem labumiem. Šāds tirdziņš jau noticis vairākas reizes; visi tirdziņa ienākumi ir Dāmu komitejas darba atbalstam.
1998. g. 23. augustā notika draudzes pilnsapulce, kuru varētu apzīmēt par izturības un pacietības pārbaudi,
jo tā ilga sešas stundas un bija pulcinājusi 160 draudzes locekļus. Tas bija tādēļ, ka darba kārtā bija jāpārrunā
un jāapstiprina vai jānoraida proponētās statūta maiņas (Skat. DrV. Nr.426), par kurām bija aizklāti jābalso
par katru punktu. Pēc tam pārrunāja Sv. Krusta draudzes piederību Austrālijas luteriskai baznīcai. Pilnsapulce nolēma piederību Austrālijas luteriskai baznīcai pārtraukt.
Draudzes Vēstis Nr. 426 ir publicēta arhibīskapa E. E. Rozīša vēstule par kopējiem noteikumiem starp Latvijas
Evaņģēlisko Luterisko Baznīcu (LELB) un Latvijas Evaņģēlisko Luterisko Baznīcu ārpus Latvijas (LELBāL).
1998. g. augustā nosūtīja uz Latviju trešo segu sūtījumu ar 50 segām māsu draudzei Kuldīgā.
1998. g. 15. novembrī Sv. Krusta baznīcā notika ekumēniskais dievkalpojums Latvijas Valsts svētku 80 gadu
atcerei. To kopīgi rīkoja Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa, Melburnas katoļu draudze, Melburnas 1. latviešu ev. lut. draudze un Melburnas Sv. Krusta ev. lut. draudze. Ērģelniecei Sandrai Aleksējevai atskaņojot
Sibeliusa Finlandia melodiju, baznīcā ienāca garīdznieki, un pēc tam ienesa trīs Latvijas karogus – Latviešu vidusskolas, katoļu draudzes un Daugavas Vanagu. Dievkalpojumu kuplināja DV vīru koris Kursa ar Bēthovena
Tā debess izteic un V. Svešnieka Manai dzimtenei. Dievkalpojuma koleti ziedoja Latvijas Okupācijas muzejam.
1998. g. 20. decembrī pēc dievkalpojuma bija bērnu Ziemasvētku eglītes sarīkojums, kas pulcināja lielu
skaitu bērnu, viņu vecāku un vecvecāku.
Informācija ņemta no Melburnas Latviešu ev. lut. Draudzes 50 gadu jubilejas izdevuma.
Draudzes Vēstis
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„MĒS APSĪKSIM, JA MUMS NEBŪS LIELU UZDEVUMU.“
Ceļš uz draudzes dievnamu. Aivara Bruna atmiņas.
Jau 1964. gada draudzes pilnsapulcē pārrunājām jautājumu par savas baznīcas celšanu. Tā tas arī palika – tikai
pārrunas. 1967. gadā arhibīskapa A. Lūša vizitācijas laikā Melburnā, svinīgā sarīkojumā arhibīskaps savā uzrunā
mudināja drudzi celt pašiem savu baznīcu ar šādiem vārdiem: „Mēs apsīksim, ja mums nebūs lielu uzdevumu.“
Nākošajā draudzes valdes sēdē nolēma baznīcas celšanas jautājumu nodot draudzes pilnsapulces izlemšanai. 1967. gadā draudzē bija 2507 locekļi. Ceļš uz savu dievnamu nebija viegls. Draudzes pilnsapulce noteiktu lēmumu nepieņēma, bet ieteica izraudzīt lietpratēju komisiju, lai noskaidrotu dievnama celšanas izmaksu
un izvestu aptauju, cik katrs draudzes loceklis vēlētos ziedot dievnama celšanai.
1968. gada 8. martā lietpratēju komisija bija ievākusi vajadzīgās izziņas, un 24. aprīlī valde sasauca draudzes ārkārtas pilnsapulci, kurā pieņēma lēmumu nodibināt baznīcas celšanas finanšu komisiju. 1968. g.
21. jūlijā, draudzes pilnsapulcē, aizklātā balsošanā, ar vienas balss vairākumu, pieņēma lēmumu celt savu
dievnamu. Jau 5. augustā nodibināja baznīcas celšanas komiteju, profesora Dr. E. Dunsdorfa vadībā un izsludināja baznīcas projekta sacensību starp draudzes arhitektiem.
Sākās piemērota zemes gabala meklēšana. Tā kā lielākā daļa draudzes locekļu dzīvoja ārpus Melburnas,
austrumos, zemes gabalu meklēja Kambervelas (Camberwell) apkārtnē. Inženieris Gunārs Drulle, kuram
bija uzticēta zemes gabala meklēšana, bija atradis divus piemērotus zemes gabalus. Viens bija Kjū (Kew)
rajonā un otrs Kambervelā. Izvēlēto zemes gabalu Kambervelā neizdevās iegūt.
Tuvajās Ziemsvētki, un baznīcas celšanas komiteja gatavojās svētku pārtraukumam, kad negaidīti atspīdēja
Ziemsvētku zvaigzne. 1968. g. 5. decembrī šo rindu autors ziņoja par atrastiem trīs brīviem apbūves gabaliem apaugušiem ar lielā priedēm un kokiem, kalna nogāzē, 38 – 40 Warrigal Road, Surrey Hills. Pārdošanas cena – $10 000
par katru apbūves gabalu. Ar sajūsmu un steigu baznīcas celšanas komiteja un draudzes valde ieradās apskatīt šos
apbūves gabalus. Pēc apskates, turpat uz vietas, vienbalsīgi pieņēma lēmumu iegādāties visus trīs apbūves gabalus.
Sākās īpašuma pirkšana un pārrakstīšana Zemes grāmatu nodaļā, ko bez atlīdzības kārtoja advokāts A. Gārša.
Līdztekus izgatavoja zemes izmantošanas plānus, kurus pieprasīja Kambervelas pilsētas valde. 1969. g. 24. martā Kambervelas pilsētas valde apstiprināja baznīcas celšanas propozīciju, ar noteikumu, ka draudzei jāapvieno
visi trīs apbūves gabali vienā īpašumā. Zemes mērnieks Artūrs Kenne tika aicināts izdarīt nepieciešamos zemes
mērījumus un tos iesniegt ierakstīšanai Viktorijas Zemes grāmatu nodaļā. A. Kenne šo darbu darīja kā ziedojumu draudzei. 1. jūlijā draudze nokārtoja beidzamo maksājumu, un apbūves gabals kļuva draudzes īpašums.
Baznīcas celšanas komiteja izsludināja draudzes arhitektiem baznīcas projekta bezmaksas sacensību ar
$50 000 izmaksas līmeni. Gunārs Drulle, kurš pārraudzīja šo sacensību, drīz vien ziņoja, ka pieteikušies trīs
arhitekti: Ivars Daliņš, Uldis Merits un Aļģimants Pūpēdis. Jau 26. oktobrī baznīcas celšanas komiteja varēja
iepazīties ar trīs dažādiem projektiem. Pēc iesniegto projektu apskatīšanas un pārrunām, aizklātā balsošanā,
baznīcas celšanas komiteja izvēlējās plānu „Melburna“, kura autors bija arhitekts Uldis Merits. Kā draudzes
valde, tā arī draudzes pilnsapulcē vienbalsīgi pieņēma ieteikto projektu.
Kalna nogāzē pacelsies ēka divos stāvos. Apakšstāvā paredzēta draudzes sarīkojumu zāle ar mazu skatuvīti, virtuvi, labierīcībām un kāpnēm uz dievnama stāvu. Augšstāvā paredzēta priekštelpa, kur vajadzības
gadījumā varētu novietot 70 krēslus, dievnama telpa ar 280 sēdvietām un 10 m augstu krusta logu, bērnu
istaba, mācītāja istaba un birojs. Virs šīm telpām atradīsies dievnama ērģeļu un kora balkons ar 60 sēdvietām. Vajadzības gadījumā dievnamā varētu novietoties ap 400 dievlūdzēju.
Baznīcas ēkas apakšstāvs būs no dzelzs betona rāmja, bet augšstāvs dzelzs rāmja konstrukcijas. Ārpusē
būs gaiši dzeltenu ķieģeļu sienas, bet iekšpusē gaiši zaļā krāsā krāsotas betona bloku sienas. Dievnama un
zāles grīdas būs parketa, un metāla seguma jumts. Arhitekts Uldis Merits baznīcas ēkas plānošanu un būvdarbu uzraudzīšanu veica bez atlīdzības kā ziedojumu draudzei.
Lai izstrādātu baznīcas ēkas celšanas plānus detaļās, iesniegšanai Kambervelas pilsētas valdei, pieaicināja
arhitektus K. Bērziņu, K. Blokmani, S. Nolli, K. Sātiņu, E. Špīlbergu, inženierus J. Ozoliņu un A. Vanagu,
ģeologu J. Rumbēnu un mašīnrakstītāju D. Stanguti.
1970. g. 19. decembrī komisija iesniedza Kambervelas pilsētas celtniecības valdei sagatavotos baznīcas
ēkas celšanas plānus un 1971. g. 26. aprīlī saņēma apstiprinājumu būvdarbu sākšanai.
Sākās izziņu ievākšana no celtniecības uzņēmumiem par baznīcas ēkas celšanas izmaksu. Lētākais piedāvājums – $89 278 bija celtniecības uzņēmumam C. D. Mason Pty. Ltd., kas apņēmās baznīcu uzcelt 20 nedēļu laikā. Iekšējos darbus bija paredzēts veikt pašu spēkiem, talku kārtībā. Speciālistu uzņēmums izgatavos
Draudzes Vēstis

12

Nr. 19

dievnama balkona solus un grīdas noklās ar parketu un paklāju.
1971. g. 19. jūnijā baznīcas būvlaukumā notika pirmā lielā draudzes locekļu talka. Visas turpmākās talkas būvlaukumā un baznīcas ēkā notika galvenokārt nedēļu nogalēs, un tās organizēja draudzes priekšnieks Jānis Kamoliņš. Sākās būvlaukuma tīrīšanas darbi, un visapkārt būvlaukumam sāka celt divi metrus augstu drāšu iežogojumu.
Būvlaukuma darba talkas vadīja šo rindu autors. Dāmu komitejas locekles talciniekus vienmēr pacienāja ar siltām
pusdienām un launagu. Sākās arī lielie zemes rakšanas darbi baznīcas ēkai un zālei. Drīz sāka veidoties zāles grīda,
dzelzs betona sienas un zāles griesti, kā arī dievnama grīda. Elektriķis Uldis Ozoliņš cītīgi rīkojās ar elektrisko vadu
caurulēm, pirms visu pārsedza ar dzelzs betona kārtu. Visas dzelzs konstrukcijas pārraudzīja inženieris A. Vanags.
Būvlaukumā vēl bija lieli un dziļi izrakumi, un būvlaukuma virsma mainījās no dubļiem līdz putekļiem.
1971. g. 31. oktobrī ielika ēkas pamatakmeni, un prāvests A. Grosbachs vadīja iesvētīšanas dievkalpojumu. Ap
650 dievlūdzēju pārstāvēja plašu Melburnas latviešu sabiedrību. Pamatakmeni iemūrēja draudzes amatpersonas
un 27 organizāciju, draudžu, skolu, gaidu un skautu pārstāvji. Iemūrēšanas tehnisko darbu veica mūrniekmeistars A. Siliņš. Par piemiņu kritušajiem latviešu karavīriem, jauno dievnamu nosauca par Svētā Krusta baznīcu.
Tuvojās 1971. g. Ziemsvētki, un dievnama stāvs cēlās līdz lielo priežu galotnēm. Būvlaukumā vēl arvien
turpinājās darba skaņas no lielām celtniecības uzņēmuma mašīnām un draudzes locekļu talkās raiti darītiem
darbiem. Mūsu dievnama celšanas darbi tuvojās beigu posmam, tomēr laika apstākļu dēļ, celtniecības darbi
aizkavējās, un uzņēmums nevarēja tos nobeigt nolīgtajā laikā.
1972. g. janvārī uzņēmums atsāka nepabeigtos darbus. Atsākās arī draudzes locekļu talkas, iekārtojot virtuvi, pieliekamās telpas, skatuvi un labierīcības. Darbi raiti turpinājās, un 1972. g. martā celtniecības uzņēmums
C. D. Mason Pty. Ltd. darbus pabeidza. Sākās intensīva dievnama iekšpuses iekārtošana talcinieku darba grupās. Lielā altāra, karavīru piemiņas altāra, kanceles un balkona izveidošanas darbus vadīja galdniekmeistars
F. Sala. Apakšstāva darbus vadīja galdniekmeistars A. Bandenieks. Krāsošanas darbus vadīja krāsotājs V. Balodis, un lielā 10 m augstā loga izstrādājumu latviskā stilā veica kokgriezējs J. Leduzāns. Draudzes zālē un dievnamā speciālistu uzņēmums ielika parketa grīdu un paklāju. Galdnieka izņēmumā izgatavotos un atvestos krēslus
pieskrūvēja pie grīdām dievnamā un balkonā. Baznīcas solos Ozoliņa elektrības uzņēmums iekārtoja apgaismojumu un kāju apsildīšanas iekārtu, kā arī pabeidza visu dievnama apgaismojumu, visu darbu ziedojot draudzei.
Baznīcas ēkas iekšpusē, ārpusē un laukumā talku darbinieki čakli krāsoja, mūrēja, zāģēja, nagloja, maisīja javu
un stūma ķerras, lai ātrāk sasniegtu galamērķi. Baznīcas ēkas priekšā celtniecības uzņēmums Lemchens un Skulte no
Mafras (Maffra), meistara A. Skultes vadībā, dāvināja, atveda un uzstādīja lielo, apgaismoto krustu. Bija pienācis laiks
būvlaukuma tīrīšanai un asfaltēto 32 automašīnu novietnes laukuma izveidošanai. Šo darbu, ieskaitot iebrauktuvi,
cementa celiņus, lielās cementa kāpnes un apakšzemes ūdens notekas darbus veica speciālistu uzņēmums. Darbu
pārraudzīšanu uzņēmās inženieris Juris Bruns. Ar to arī noslēdzās mūsu dievnama celtniecības darbi, kas draudzei,
ieskaitot apbūves gabalu, izmaksāja $150 000. 67% līdzekļu dievnama celšanai sagādāja draudzes locekļi. Dievnamu
atklājot, draudzei bija $40 000 aizdevums no Austrālijas luterāņu baznīcas, ko atmaksāja dažu gadu laikā.
Tā kā draudzes valde bija nolēmusi Svētā Krusta baznīcas iesvētīšanu rīkot 1972. g. 8. oktobrī, tad līdz
tam laikam visi darbi bija jānobeidz. Vēl dažas dienas pirms paredzētās iesvētīšanas, talcinieki cītīgi darbojās
ar grīdu un logu tīrīšanu un pagalma apstādījumu uzkopšanu. 7. oktobra vakarā talcinieki nolika darba rīkus
un pateicās Dievam par paveikto darbu. Lai novērstu kādu neparedzētu, nelabvēlīgu atgadījumu baznīcas
ēkai, visu nakti, ik stundu manoties, draudzes locekļu talcinieki to apsargāja.
Visi ar gandarījumu sagaidīja 8. oktobra rītu, kas pēc mainīgas un brīžiem lietainas nedēļas ausa saulains un
silts. Varigala iela strauji pildījās ar novietotām mašīnām, un pulkstenim tuvojoties vienpadsmitajai rīta stundai, viss lielais, ēnainais, glīti asfaltētais baznīcas pagalms bija ļaužu pilns. Nācējus sveicināja augstais, apgaismotais krusts dievnama priekšā un uzraksts blakus uzejas kāpnēm: Latviešu ev. lut. Svētā Krusta Baznīca.
Bija klāt atklāšanas brīdis. Pie dievnama durvīm arhitekts Uldis Merits paziņoja, ka: „pēc lielā darba baznīca tagad pabeigta“ un nodeva dievnama atslēgu draudzes priekšniekam Jānim Kamoliņam. To saņemot,
Jānis Kamoliņs teica: „Dzīvē ir lietas, ko ne vienmēr par naudu var pirkt, sevišķi tajos gadījumos, kad cilvēks
darbā ieliek visu savu sirdi.“ Viņš nodeva atslēgu arhibīskapam A. Lūsim, kurš ar vārdiem: „Svētīgs ir tas cilvēks, kas dzīvo tā Kunga namā,“ atslēdza dievnama durvis, ļaujot ļaudīm ieiet jaunajā dievnamā.
Aivars Bruns
Baznīcas celšanas komitejas loceklis
Izmantotās publikācijas: Draudzes Vēstis, Archīva 13. sējums, Baznīcas gada grāmata – 1974. un Melburnas
Latviešu ev. lut. Draudzes 50 gadu jubilejas izdevums.
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IZDZIEDĀT, SVINĒT UN APLIECINĀT JEB HIMNA HIMNAI
Dziesmu svētki ir mūsu identitātes svinēšana.

Dziesmu svētki ir latviešu tautas identitātes un kultūras viens no nozīmīgākajiem dzīvajiem simboliem. Tajos mēs nevis runājam, diskutējam, vai aizstāvam sevi, bet apliecinām, –
vēl vairāk – svinam savu latviešu kā Latvijas pamatnācijas, valstsnācijas identitāti.
Dziesmu svētku tradīciju latviešu tautā iesāka mācītājs, rakstnieks un skolotājs Juris Neikens ar Dikļu dziedāšanas svētkiem 1864. g.
Mūsu Dziesmu svētki nav svētki kādam cilvēkam vispār. Tie ir latviešu tautas svētki.
Tajos tiek apliecināta, izdziedāta un deju kustību harmonijā izpausta mūsu īpašā, unikālā,
latviskā patība. Tieši tādēļ tie mums kā nācijai ir tik svarīgi. Apliecinot un veidojot mūsu identitāti, tie arī
aizvien atjauno mūsu saistību ar Latviju.
Atcerēsimies, ka okupācijas laikā latviešu dziesmas (un nacionālā kultūra kopumā) bija nozīmīgs tautas
atmiņu un pašcieņu uzturošais spēks.
Bet dziesma pati par sevi nav ierocis. Bieži dzirdētais, ka Dziesmotajā revolūcijā brīvību mēs ieguvām
dziedot, ir bīstami maldi. Visi, kuru dzīvības ir mūsu valsts un brīvības pamatos, ne tikai dziedāja, bet vispirms cīnījās un ziedoja savas dzīvības – sākot ar 1919. g. Neatkarības karu līdz nacionālajiem partizāniem
un individuālajiem brīvības cīnītājiem okupācijas laikā. Lai arī maz, taču daži latvieši gāja bojā arī 1991. g.
Janvāra Barikāžu laikā.
Ne jau dziesma pati par sevi, bet gan mūsu griba un pašapziņa, kas toreiz izpaudās arī dziesmās, apņēmība kaut ar kailām rokām aizstāvēt savu tautu bija un vienmēr arī būs mūsu uzvaras nosacījums.
Dziesmām ir ne tikai skaistuma aspekts vien. Dziesmas veido mūsu tautas identitāti, caur tām tiek pārmantotas to paaudžu vērtības, kuru apliecinātās vērtības šajās dziesmās ir paustas.
Bet mēs šīs vērtības nesam tālāk vienīgi tad, ja esam gatavi tās ne tikai svinēt izdziedot, bet arī, ja esam
gatavi par tām cīnīties. Tikai tad tās ir kļuvušas mūsējās pa īstam, un tad arī pa īstam tās dziedam kā savas,
jo mēs taču pārmantojam ne tikai savas tautas melodijas un vārdus, bet arī tās cīņas un varonības garu.
Tieši šim vērtībpārmantojamības, vērtību apliecinošajam aspektam ir jāatšķir Dziesmu svētki no jebkura
cita mūzikas festivāla.
Dziesmu svētkos kā vienmēr dziedāsim Baumaņu Kārļa Dievs, svētī Latviju! Tā ir īpaša dziesma. Dievs,
svētī Latviju! ir latviešu kā valstnācijas identitātes kods.
Dievs, svētī Latviju! pirmo reizi publiski dziedāja Pirmo Vispārējo latviešu dziesmu svētku svinīgajā atklāšanas aktā 1873. gada 8. jūlijā Rīgas Latviešu biedrības zālē, bet svētku kopkori dziesmu nedziedāja, jo
to aizliedza cenzūra.1 Tātad mūsu valsts himna parādījās tautas atklātībā faktiski pirms 145 gadiem. Tas ir
nopietns iemesls redzēt Dziesmu svētkus arī kā mūsu himnas svētkus.
Pētniece Guna Goluba par tās izcelsmi saka: „Baumaņu Kārlis pazinis un ... dziedājis tautā izplatīto aizlūgumu „Dievs, svētī Vidzemi!“... To pašu dziesmu kurzemnieki iesāka ar vārdiem „Dievs, svētī Kurzemi!“ Baumaņu Kārlis apvieno to kopējā lūgšanā „Dievs, svētī Latviju!“ Latviju? Vēl taču nebija nekādas Latvijas, bija
tikai Krievijai piederošais Baltijas apgabals, un pavisam nesen sāka ieviesties vārds „latvieši“ agrāko „inorodcu“
vietā. Ar savu dziesmu Baumaņu Kārlis izsaka pārliecību, ka Latvija jau ir.“ 2 Tātad te manāms pravietisks,
garīgi intuitīvs tautas nākotnes redzējums, vīzija.
Tālāk viņa saka: „Tieši spilgti izpausta tautas kopības ideja padara dziesmu par nacionālu simbolu. Baumaņu Kārļa „Dievs, svētī Latviju!“ ir tieši tāda dziesma, kas jau I Dziesmu svētku laikā no dažādiem Latvijas
novadiem iebraukušiem cilvēkiem lika sevi apzināties kā vienotai tautai, kura sirsnīgi aizlūdz par dzimtās zemes
tālāko likteni.“ 3
Kaudzītes Matīss, svētku dalībnieks, rakstīja, ka tā bija dziesma, „kas ar varenu jūsmināšanas spēku cildina
uz tēvijas mīlestību, dziesma, kas varēs būt aizmirsta tikai tad, kad neatradīsies nevienas latviski jūtošas sirds.“4
Muzikologs, mākslas zinātņu Dr. Arnolds Klotiņš vēsta: „šī dziesma drīz kļuva populāra kā tipiski jaunlatviska patriotiska dziesma, jo tolaik jauna un patriotiski saviļņojoša bija paša vārda „Latvija“ minēšana virsrakstā
un apspēlēšana tik svinīgā, cildenā kontekstā, – laikā, kad Latvija kā ģeogrāfisks jēdziens vēl nebija iegājies, bija
cara varas iestādēm nevēlams.“ 5
Maza bērna izteiktais es ir pagrieziena punkts viņa pašapziņā. Viņš nav kāds neapzinīgs bioobjekts. Līdzīgi tam mēs ar savas patstāvības apzināšanu, pieteikšanu savas valsts himnā vēstām, ka neesam etnisks, demogrāfisks materiāls citu tautu vai valstu ambīcijām. Mēs nedziedam Боже, Царя храни!6, slavinot piem.,
varmācīgo patvaldnieku Nikolaju, bet gan Dievs, svētī Latviju!
Ar to mēs norādām uz daudz augstāku atskaites punktu kā paši vien vai uz kādu laicīgu varu. Mēs izlūdzamies savai tautai Radītāja svētību un apņēmību pastāvēt, attīstīties, un ja nepieciešams, – arī spēku aizstāvēties. Tāpēc jau sv. Raksti saka: topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā (Pāvila vēstule efeziešiem 6, 10).
Himnā ir minēti tautu dēli un tautu meitas, ne svešas varas. Toreiz tas bija brīvības pieteikums. Šodien
tas norāda ne tikai uz latviešu nācijas apņēmību kaut kā izķepuroties globālajā purvājā, bet arī prast attīstīties
un uzplaukt līdz sevis svinēšanas apziņai.
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Lai to varētu darīt, ir nepieciešami daži vienkārši priekšnoteikumi:
1. pati latviešu tauta, – dzīva un vitāla;
2. tās zeme – reāla, fiziska, ne tikai virtuālā vai informatīvā telpa;
3. tās pilna brīvība un pašnoteikšanās šajā zemē un minētajās telpās;
4. latviešu pašcieņa, vēl vairāk – cīņas gars, iestājoties par savām vērtībām;
5. gudrība, – neļaujoties sevi apkrāpt un apmuļķot šodienas informatīvajā karā.
Tāpēc himnas teksts un tā teoloģija šodien ir aktuālāka nekā jebkad. Dievs ir radījis zemi un visu pasauli
un redzēja to labu esam (1 Moz 1, 10).
Savukārt ļaunuma, velna mērķis ir izpostīt cilvēku un Dieva viņam dotās vērtības, tai skaitā, runājot par
mūsu tautu – Latvijas zemi, latviešu valstsnāciju un Latvijas Republiku.
Mūsu tautas dramatiskā vēstures pieredze rāda, ka šī iznīdēšana ir iespējama, ja attiecīgajā teritorijā vairs
nav tautas, kas to aizsargātu. Teritoriju nevar okupēt, kamēr ir tauta, kas to aizstāv, kurai šī zeme ir svēts
mantojums. Tautu var iznīcināt trīs veidos:
1. to fiziski izpostot (nogalinot vai radot apstākļus, kad tauta kā nācija vairs neatjaunojas) – genocīds;
2. izdzenot no tās zemes (deportējot vai radot apstākļus, kas izraisa ekonomisko trimdu);
3. iznīcinot tautas nacionālo identitāti – deformējot, pārveidojot, atšķaidot tās patības, savdabības nesējus
Laikā un Telpā:
a) Laikā, – piem., mērķtiecīgi diskreditējot to, kas nes atmiņas par neatkarīgās Latvijas laiku, tās sasniegumiem, izcilajiem valstvīriem, vai arī zākājot leģionāru piemiņu;
b) Telpā, – nīcinot nacionālo identitāti nesošās vērtības, piem., Latvijas karoga krāsas mērķtiecīgi un
strauji izspiežot no galvaspilsētas vides, aizstājot ar citām; mūsu nacionālajos svētkos mūsu dziesmas aizstājot
ar svešām, citā valodā; nav noslēpums, ka latviešu valoda kā valsts valoda funkcionē tikai uz papīra u.tml.
Liela daļa šeit palikušie un kaimiņvalsts mērķtiecīgi musinātie civilokupanti un daudzi viņu pēcteči
nemaz nevēlas te integrēties, bet gan deformēt un iznīcināt mūsu identitāti, lai padarītu mūsu zemi par
izsūcamu un ekspluatējamu resursu. Sašķeltā sabiedrība un divkopienu valsts lielā mērā ir viņu panākums.
Ik pa laikam dzirdam arī pat izteikumus, ka esošo himnu vajadzētu mainīt uz citu, jo, tajā lūk, nedrīkst
būt atsauces uz reliģiskiem simboliem, ka tā ir novecojusi, ka tā kādus diskriminējot.
Šāds domāšanas veids uzrāda vismaz neizpratni par to, ka himna ir kas vairāk kā dziesma vien. Vārds
himna cēlies no sengrieķu humnos, latīņu hymnus, un nozīmē dziesma kā slavinājums vai pateicība Dievam.
Tieši tāpēc, ka himna ir nacionāls simbols, to vajag saistīt ar kādu augstāku realitāti, kā tikai mūsu zemišķā un mietpilsoniskā īstenība vien. Kā lai dziedam Plūdoņa:
Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Tu tēvzeme mums Dieva dota!
Lai Latvju tauta vienota,
Aug spēkā, slavā, daiļumā!
Kā lai vēlam Latvijai mūžību, ja atraidām tās Devēju?
Atcerēsimies arī to, ka klasiskās vērtības nenoveco. Tāpēc jau tās ir klasiskas, ka izturējušas pārbaudi ar
laiku. Pretējā gadījumā būtu jāuzskata, ka novecojušās ir, piem., arī tautasdziesmas. Viduslaiku katedrāles
būtu jānojauc, lai tās kādam neatgādinātu par reliģiskajām vērtībām, citu izcilu pieminekļu arhitektūra un
interjers būtu steidzami jāmodernizē, piem., Rundāles pils esošie logi jāmaina pret plastmasas, bet griestus – pret iekaramajiem. Šāda domāšana nozīmē, ka netiek izprasta atšķirība starp īslaicīgām, ilglaicīgām un
mūžīgām vērtībām.
Viens no simbola uzdevumiem ir norādīt uz identitāti un to uzturēt, tātad, novilkt robežas, lai norādītu,
kur kaut kas sākas un beidzas. Ja tas kādu diskriminē, varbūt vaina nav robežā, bet tajā, ka viņš ir nepareizajā
robežas pusē?
Dziesmu svētki ir mūsu identitātes svinēšana. Tas nozīmē, ka zinām, ko un kāpēc svinam. Lai to
varētu darīt, svētku starplaikā ir jāveic ne tikai muzikālas dabas mājas darbs vien. Mums ik dienas ir jāpilda
savas patības, tautiskās pašcieņas uzturēšanas, aizsargāšanas un attīstīšanas darbs. Mums jābūt konsekventiem vērtību, nevis ērtību patriotiem. Lai tad kopā pamatoti varētu svinīgi dziedāt Dziesmu svētku galveno
dziesmu: Dievs, svētī Latviju!
Mācītājs Guntis Kalme
Pirmpublicējums laikrakstā „Latvietis“
1
2
3
4
5
6

Pirmo reizi to iespieda tūdaļ pēc dziedāšanas svētkiem 1874. gada K. Baumaņa dziesmu krājumā Austra. Savukārt dziesmu krājumu Līgo, kurā arī bija šī dziesma, krievu cara valdība konfiscēja.
Goluba, G., Baumaņu Kārlis (R: Liesma, 1990), 56. [izcēlums – G.K.]
Goluba, Turpat, 60.
Citēts pēc: Turpat, 58.
Klotiņš A. Par kādu senu dziesmu // Literatūra un Māksla. - (1988, 16.sept.), 6.lpp. [izcēlums – G.K.]
Dievs, sargi Ķeizaru! – krievu val.
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Generations of care since 1928
Aprūpe vairākās paaudzēs kopš 1928. g.

Fixed price prepaid funerals
Fiksētas cenas priekšapmaksātām bērēm
Proudly serving the Latvian community since 1947
Ar lepnumu apkalpo latviešu sabiedrību kopš 1947. g.
9480 - 1477 All suburbs
9480 - 1477 Visas priekšpilsētas
Draudzes baznīca

Turpinājums no 9. lpp.

Baznīcas ieejas siena

Mūsu baznīcas ieejas siena ir darināta stiklā, pilnā augstumā līdz pat baznīcas jumtam.
To darīja, lai:
1. jau no ārpuses būtu redzama baznīcas priekštelpa un lai tā būtu gaiša un patīkama;
2. jau no ārpuses varēja redzēt arī daļu no dievkalpojuma telpas, tādējādi radot telpiskā plašuma sajūtu;
3. lai balkons nebūtu krēslaini tumšs, bet uztvertu dabīgo gaismu, it sevišķi koru un solistu priekšnesumu laikā.
Ieejas sienā baznīcas jumts projektēts ar pacēlumu uz augšu, lai ieejai būtu lielāka vizuālā nozīmība.

Baznīcas sānu sienas

Abās baznīcas sānu sienās ir ieprojektēti slaidie logi pilnā griestu augstumā, ar dzeltenu stiklu, tā radot mierīgu, siltas
gaismas sajūtu dievkalpojuma telpā.

Baznīcas altāra siena

Projekta autoram bija pilnīgi nepieņemami moderno arhitektu altāra sienas, piemēram, ka aiz altāra ieprojektēta kaila,
brūnu ķieģeļu siena, pie kuras piestiprināta neliela krusta zīme, vai tamlīdzīgi.
Bija jādomā arī par dievkalpojuma apmeklētājiem, kuri dievkalpojuma laikā, skatoties uz altāri, redzēs arī pārējo
altāra sienas daļu, kā arī par ikvienas personas individuālo izjūtu un pieeju baznīcas videi. Latvietis Dieva tuvumu
sajūt ne tikai garīgas atklāsmes brīžos, kā piemēram, dievkalpojumā, bet Viņa klātieni saskatīja arī dabas parādībās,
jo Dievs kā visa Radītājs, arī senajam latvieti ir visur klātesošs.
Jāiet, jāiet skatīties,
Kā zied šogad rudzu druva;
Dieviņš šodien rudzus svētī,
Visa gada maizītei.
Projektējot altāra sienu, šī doma lika izšķirties un veidot lielu, stiklotu logu pilnā griestu augstumā, un logu ornamentācijai un izdaiļošanai nelietot krāsainos stiklus, jo tie padarītu logu necaurredzamus un izslēgtu skatu uz ārpusi.
Stiklotā loga izdaiļošanā palīdzēja aiz loga pašu iestādītā priedīte, kas tagad izaugusi kupla un krāšņa. Kopā ar lielajiem kokiem
uz blakus zemes gabala, pret zilajām vai arī mākoņainajām debesīm, tā veido ainavu, ko nepārspētu nekādi krāsainie stikli.
Iecere bija, ka tas viss kopā varētu veidot dzīvu un mainīgu altāra gleznu. Par cik tas ir izdevies, tas ir katra dievkalpojuma apmeklētāja ziņā.
Lielā krusta zīme altāra logā kļuva par draudzes nosaukumu – Latviešu ev. lut. Svētā Krusta draudze.
Uldis Merits, Svētā Krusta baznīcas arhitekts
Atmiņu pirmpublicējums Melburnas Latviešu ev. lut. Sv. Krusta draudzes izdevumā „Melburnas Latviešu ev. lut. Svētā
Krusta draudzes 50 gadi 1951 – 2001“
Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes Draudzes vēstis Nr. 19.
Redaktore Ilze Nāgela. Makets un druka Sterling Star Pty Ltd.
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