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PĀRDOMAS JAUNGADĀ IEEJOT...
Lai Dievs svētī mūs visus ar sava Gara iedvesmu, ticības spēku un Viņa gudrības atvērtām acīm, Kristus mīlestības atvērtām sirdīm visā 2019. gadā!
Sveicu šo rītu ar pateicību Dievam – par jums, par iespēju kopā ar jums būt,
lūgt, mīlēt un kalpot 2019. gadā! Sveicu šo rītu cerībā, ka katrs sev blakus izjustu Kristu, ieejot Jaunajā Gadā!
Mēs neviens nezinām, ko nesīs gads, kura robežu esam krustojuši, bet Dievs
zina. Dzejniece Janīna Babre, sarunā ar Dievu, raksta:
„Tavs plāns man nezināms, bet es zinu:
Tev ir plāns, Tu Lielais Visuma Arhitekts!
Bet man, man citu vēlmju nav,
kā atrast Tevi un paturēt
Un skatīt, skatīt, skatīt...“
Domāju, ko gan katrs jau saskatījis šajā pirmā Jaungada dienā?
Es skatījos pa logu un ieraudzīju maigi apsnigušo, skaisto zemi un pateicos par visiem, kas
nes mieru pasaulei. Es skatījos uz savu beidzot sakārtoto biroja galdu un Dievam pateicos par
Viņa Vārdu, par visiem Bībeles tulkojumiem un gudru cilvēku centieniem Viņa patiesību
dzīvu darīt katrā laikmetā un vietā! Arī tad, kad nav tik viegli ticēt, kā reiz, šķiet, 1946. gadā
nelaiķim arhibīskapam Arnoldam Lūsim. Ar viņa vārdiem vakardien dalījos savā draudzē,
jo daudziem bijis grūts pagājušais gads, un varbūt ne visiem viegli uzticēties. Vācijas bēgļu
nometnē šis 38 gadus jaunais, toreiz mācītājs Lūsis tik patiesos vārdos atklāja savas dvēseles
cīņu dzejolī Dieva tuvums:
Un es zinu: viss, kas bijis
„Nu jau kuro gadu velti
Viss, kas ir, un kādreiz būs
Dievu meklē mana acs,
Ir kā vainags, Dievs ko vijis
Mūžu rudens saule zeltī
Visus vārdā saucot mūs.
Rudens zvaigznēs maldās skats.
Acs to neredz...Meklē velti.
Tomēr jūtu: Dievs ik brīdi
Sirds to jūt un pietiek man.
Un it visur līdz man nāk,
Kaut jau mūžu rudens zeltī –
Viņš lemj manu ceļa sprīdi
Pavasara zvani skan...“
Viņš man dot un atņemt māk.
Tobrīd viņš nebūtu varējis zināt, kas gan viss Dievam bija paredzēts viņa dzīvei. Es pateicos par viņu un katru, kas atklāj mums, ka ne jau vienmēr mūsu acs spēs tik viegli saskatīt
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Viņu, vai pat izprast to, kas ir Viņa plāns mūsu dzīvei. Kaut sirds to justu, un ar to pietiktu
arī man! Un, ja būtu grūtākas stundas, kaut neaizmirstu neviens, ka, tāpat kā apustuļi, arī
mēs drīkstam Jēzum lūgt: Vairo mums ticību!
Jādodas pretim jaunai dienai, bet vēl uz mirkli skatos fotogrāfijas, kurās redzu Dieva klātbūtni! Tās mīļu cilvēku dāvinātas, kurās redzu Elsie, mūsu mazmeitiņu, redzu arī mūsu
ģimeni, kopā sabraukušu, lai būtu klāt viņas Kristību dienā, un ap viņu ir draudze – Dieva
ģimene. Visi kopā cits par citu mīlestībā rūpējoties, Baznīca – visur un vienmēr būs dzīva,
veselīga, spējīga palīdzēt katram bērniņam pieaugt tā, ka arī par to varētu teikt kā par pašu
Jēzu: „Pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem.“ (Lk. 2:52)
Es zinu, Dievam ir plāns katram no mums, Viņa Baznīcai, visai latvju tautai un pasaulei!
Lai Viņš mūs katru svētī ar veselību un prieku, katru dienu sveicot ko jaunu atklāt par to, kas
Viņa nodoms tieši mums!
Lūgšanās vienota ar jums Kristus mīlestībā...
+ Lauma
2.01.2019.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

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.
melburnaslatviešudraudze.org.au zem virsraksta ZIŅAS.

JAUNO GADU UZSĀKOT
Valde novēl draudzes locekļiem un ģimenēm laimīgu un sekmīgu jauno, 2019. gadu.
Draudzes valde savā pēdējā sēdē nolēma Jauno gadu uzsākt ar saviesīgu sarīkojumu baznīcas
zālē 10. februārī pēc dievkalpojuma. Programmā paredzēti muzikāli priekšnesumi. Lūdzu
paņemiet līdzi groziņu ar uzkodām, valde gādās par atspirdzinājumiem.

PAR Vēl IZPALIKUŠĀM NODEVĀM
Atgādinājums draudzei par vēl nesamaksātajām 2018/2019. gada nodevām. Draudzes kasieris atgādina,
ka draudzes tekošie maksājumi tiek kārtoti no trim avotiem – nodevām, ziedojumiem un kolektēm. Ja kasē
nav pietiekami, tad jāņem no rezervēm, lai uzturētu Sv. Krusta baznīcu, baznīcas kapus un draudzes mācītāju. Nodevas par šo gadu ir samaksājuši tikai trešā daļa, t.i., no 299 pilntiesīgiem locekļiem ir tikai
100 locekļi. Lūdzu pārbaudiet, vai esat samaksājuši savu 2018/2019. gada nodevu!

PAR PRIVILĒĢIJĀM
Draudzes loceklis, kas samaksājis savu nodevu par šo gadu un par iepriekšējiem diviem gadiem, skaitās PILNTIESĪGS DRAUDZES LOCEKLIS. Tas nozīmē, ka mācītāja pakalpojumi, baznīca un telpu
lietošana, ieskaitot virtuvi ģimenes godos kā kristībās, iesvētībās, laulībās vai ģimenes locekļa izvadīšanas
gadījumā, ir pieejamas bez maksas. Arī atdusas vieta Sv. Krusta baznīcas kapsētā Foknerā Fawkner Cemetery
ir ar lielu atlaidi.

PAR NOVĒLĒJUMIEM BAZNĪCAI UN KAPIEM
Aicinu draudzei padomāt un savos testamentāros novēlējumos atcerēties arī Melburnas Latviešu evaņģēliski luterisko draudzi. Ja ir vēlme iekļaut dāvinājumu Svētā Krusta baznīcai un kapiem, to varat viegli
izdarīt, pievienojot jūsu testamentam īsu juridisku grozījumu (kodicilu). Ar savu novēlējumu Jūs palīdzēsit
draudzes valdei nodrošināt baznīcas un kapsētas nākotni.

PAR TIKŠANĀS AR DRAUDZES LOCEKĻIEM
Priekšniekam ar mācītāju ir vēlme iepazīt draudzes locekļus un uzzināt, vai ir kādi trūkumi, un ja būtu,
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kā tos novērst. Uzsveram, ka tikšanās ar draudzes locekļiem pa rajoniem ir mūsu SASKARSME UN
SADRAUDZĪBA AR DRAUDZES LOCEKĻIEM PA RAJONIEM NAV DOMĀTA KĀ BĪBELES
JEB EVAŅĢĒLIJA STUDIJU STUNDA.

PAR DRAUDZES DIAKONIJAS DARBU
Līdz šim priekšnieka un mācītāja tikšanās ir bijusi ar locekļiem, kas dzīvo rajonos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14 un
18. Pirmajā 2019. g. pusgadā turpināsim ar sekojošiem apvienotiem rajoniem, t.i., 4 un 10, 9 un 6, 11 un 12
Piedāvājums: Ja rajona loceklim ir grūtības nokļūt uz sava rajona tikšanos, varam piedāvāt aizvest vai
sarunāt tikšanos uz kādu citu reizi.

PAR TALKĀM
Valde pieņēma lēmumu svītrot šogad no 2019. gada kalendāra gadskārtējo baznīcas talku un gadskārtējo
Sv. Krusta baznīcas kapsētas talku. Lēmums bāzēts uz mazo talcinieku skaitu. Valde jau 2018. gadā pieņēma
lēmumu, ka turpmāk pret samaksu sarunās darbinieku(s), kas regulāri tīrīs baznīcas telpas, abus pagalmus,
auto novietni, nopļaus abus mauriņus un apcirps krūmiņus. Lai palīdzētu segtu šādus baznīcas un ārpuses
baznīcas apkopšanas izdevumus, valde griezīsies pie zāles lietotājiem ar lūgumu daļēji maksāt apkopšanas
izdevumus.

PAR SPRĪDĪŠU STIPENDIJĀM
Valde šogad atkārtoti atbalstīja mācību iestādes, kas uzņēmušās pildīt BĒRNU UN JAUNIEŠU LATVISKO AUDZINĀŠANU. Valde iesaka arī draudzes locekļiem pievienoties stipendijai ar savu ziedojumu.
Tā kopīgi atbalstīsim mūsu bērnu un jauniešu latvisko audzināšanu.
SPRĪDĪŠU STIPENDIJU SAŅĒMĒJI ŠOGAD IR – Melburnas Latviešu biedrības Daugavas skola,
Melburnas Latviešu vidusskola, Tērvetes bērnu vasaras nometne un Annas Ziedares Vasaras vidusskola.
Kārlis Kasparsons,
Draudzes priekšnieks
2019. gada janvārī.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ
Kristīti
24.12.2018. – Valdis LANDSBERGS;
Vecāki – Artūrs LANDSBERGS un Anta BRAHMANE.

Mūžībā aizgājuši
Aivars Bruns
Anna Supruns
Irēne Pētersons
Uldis Šterns
Aleksandrs Grimms
Edgars Laķis
Milda Valerija Ķirps
Nora Reismanis

8.10.1934. – 10.10.2018.
2.08.1926. – 11.10.2018.
1.07.1923. – 20.10.2018.
27.041935. – 31.10.2018.
20.08.1926. – 19.11.2018.
29.05.1925. – 26.11.2018.
26.06.1931. – 1.01.2019.
12.06.1927. – 8.01.2019.

„Es Esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.“ (Jņ.14:6)
(Redakcija atvainojās par kļūdām drukātajā Draudzes Vēstis Nr.21. izdevumā!)
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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„ALKSTI MIERA, UN DZENIES PĒC TĀ!“ (Ps 34:15b)
Lai pateicība Dievam par vēl vienu žēlastības gadu, ko esam piedzīvojuši!
Jaunā Baznīcas gada (Baznīcas Gadagrāmata – 2019) Svēto Rakstu lozungs no 34. psalma mūs katru aicina:, „alksti miera un dzenies pēc tā!“ Mēs katrs saprotam un izjūtam mieru
citādāk.
Dažreiz cilvēki pat īsti nezina, kas ir viņu problēma, kas ir visvairāk vajadzīgs?
Kādreiz cilvēki neapzinās to, ka viņu problēma ir miera trūkums sirdī. Cilvēks pēc kaut
kā ilgojas, kaut ko meklē, bet neapzinās, ka tā ir miera problēma viņa sirdī!
Daudzi cilvēki, domājot par savu rītdienu un nākotni, piedzīvo satraukumu, bailes un nemieru. Daudzi
cilvēki jautā: „kā lai neraizējas par rītdienu, kā lai nedomā par nākotni?“
Par rītdienu un nākotni ir jādomā, tā ir jāplāno, tas ir pareizi, bet par rītdienu, kas ir Dieva ziņā, nav tik
ļoti pārspīlēti jāraizējas, it kā mēs paši cilvēki visu būtu spējīgi atrisināt tikai un vienīgi ar saviem spēkiem.
Kristīgam cilvēkam, tas nav princips: kā būs, tā būs, bet pilnīgi paļāvība uz Vareno un mūžīgo Dievu, no kā
nāk patiess un īsts miers!
Svētie Raksti dod mums padomu, iedrošinājumu un varbūt šī brīža atrisinājumu: Alksti miera un dzenies pēc tā!
Ja bailes rada nemieru, nedrošību, noslēgtību, tad uzticēšanās un paļaušanās Dievam rada iekšēju mieru,
drošību, prieku, labestību, sirsnību un atvērtību. Dievs ir atvērts pasaulei, viņam ir labs prāts uz pasauli un
cilvēkiem, ko viņš ir radījis. Tā arī ir ticība – pilnīga uzticēšanās, atvēršanās savas esības pamatam.
Miers, kas iegūts pēc cilvēku prāta un saprašanas, ir īslaicīgs un nestabils, jo atkarīgs no mūsu pašu spējas
un varēšanas. Dieva dotais miers ir pāri par mūsu sīkajām interesēm un ambīcijām, jo ir tiešā veidā saistīts
ar Dieva mūžīgo, nesatricināmo klātbūtni mūsu dzīvēs. Un tikai tāds miers spēj pasargāt mūsu sirdis un
domas. Kur to var dabūt? Tagad. Šodien. Kā? Apzinoties, ka Dievs ir, ka Dievs ir labs tagad, un ļaujot Viņam
tādam būt arī mūsu dzīvē.
Lai garīgā izaugsme varētu notikt, tad mums jābūt skaidrībā par tās dzinējspēku, spēka un miera avotu.
Kas dod mums iespēju un cerību kļūt līdzīgiem Kristum, būt Viņa mācekļiem ne tikai vārda pēc, bet ar visu
savu būtību un dzīvesveidu? Kas dod mums iespēju iemācīties no egoistiskiem un sevī centrētiem cilvēkiem
kļūt par tādiem, kas, līdzīgi Kristum, spējam mīlēt tos, kas mums līdzās – par spīti viņu kļūdām un grēkiem?
Dzīties pēc miera, nozīmē dzīvot ne tikai sev, bet mācīties saņemt un iemantot Dieva mieru un mīlestību,
lai to mīlestībā bagātīgi dotu tālāk citiem! Dieva tuvuma pasaule iegūst savu skaidrību un mieru. Tur, kur
mājo Dievs, ir gaisma, līksmība un miers.
„Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū!“ (Fil.4:7)
Lai miers mūsu sirdīs, lai mēs alkstam Dieva tuvumu, un lai Dievs vada, māca un svētī mūs visus Jaunājā
Tā Kunga žēlastības gadā!
Sirsnībā,
Jūsu mācītājs Dainis
2019. gada janvārī
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

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.
2019. gada tēma: „JĒZUS KALNA RUNA“.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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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
Uldis Šterns – $300

†31.10.2018

Izsaku īpašu paldies par sekojošiem ziedojumiem

Dnister Ukranian Cr.Co-Op. – $500 Latvijas 100 gadu atcerei.
Vilma Puķe – $140 Latvijas 100 gadu atcerei.

Ziedojumi līdz $200:
E. Latiša.

Ziedojumi līdz $100:

Anonīms, E. Pētersons, A. Jansone, V. Puķe, V. Sniedze, E. Brenners, I. Bērziņš, B. Bruns,
B. Vītoliņš, L. Celms, N. Niteckis, L. Ķikuts.

DRAUDZES NODEVAS – 2018./2019.g. (no 1. jūlija līdz 30. jūnijam)
* pieaugušajiem locekļiem
– $175
bet
* studentiem starp 17 un 25 gadiem – $125

Nodevu var samaksāt:
Kasierim
– nosūtot čeku pa pastu, rakstot to uz Melb.Lat.Ev.Lut.Cong vārda;
Latviešu 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 :
22 locekļi ir vēl parādā par iepriekšējo gadu – $ 3 500
192 locekļi ir vēl parādā par šo gadu –
$ 33 450 !
Atgādinām tiem locekļiem: ja nodevas 2 gadus pēc kārtas nav samaksātas, viņi ir automātiski izslēgti
no Draudzes!
Andris Atvars
Draudzes kasieris
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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VALDES LOCEKĻI – OFFICE BEARERS
Pasta adrese / Postal address:
4 Spencer Drive, CARRUM DOWNS, VIC 3201
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 – Church Management Committee
Mācītājs / Pastor
Dainis Markovskis

20/61 Fraser Cres, WANTIRNA SOUTH. VIC 3125 Tel. 9800 5164
e-pasts: dainis.marko@gmail.com
Mob. 0490 837 067

Draudzes vecākais
Church Elder
Mārtiņš Biršs

e-pasts: martinbirss@live.com

Tel. 9563 9685
Mob. 0407 685 006

Priekšnieks / President
Kārlis Kasparsons

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

Tel. 9850 1248
Mob. 0411 119 848

Vicepriekšnieks
Vice President
Jānis R. Dēliņš

PO Box 23, KEW, VIC 3101
e-pasts: latcon@ozemail.com.au

Tel. 9824 0707

Kasieris / Treasurer
Andris Atvars

4 Spencer Drive, CARRUM DOWNS, VIC 3201
e-pasts: andrisat@bigpond.com

Tel. 9782 9063
Mob. 0404 055 476

Sabiedrības sekretārs
Association’s Secretary
Edvīns Misa

e-pasts: edvins.misa@gmail.com

Mob. 0400 401 227

Valdes rakstvedis
Minutes Secretary
Jānis Kārkliņš

21 Highclere Ave., MT WAVERLEY, VIC 3149
e-pasts: mjk51688@bigpond.com

Tel. 9802 1738
Mob. 0413 544 135

Dāmu kopas pārstāve
Ladies’ Auxilliary
Representative
Ģinta Pindard

17 Bruce Street, MT. WAVERLEY, VIC 3149

Tel. 9807 1904

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

Svētdien, 3. martā, plkst. 11.00 Sv. Krusta baznīcā

Apvienotais Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojums
Draudzes Vēstis
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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

G. Pindard

G. Pindard

Z. Kasparsone /
M. Lezdkalna

Z. Kasparsone /
M. Lezdkalna

Februāris
3.
10.
17.
24.

Latviešu ciemā
M. Biršs
E. Misa
T. Pindard
Latviešu ciemā
Z. Kasparsone / J. Kārkliņš
M. Biršs
M. Lezdkalna

Marts
3.

M. Biršs

Z. Kasparsone

10.
17.
24.

Latviešu ciemā
M. Biršs
E. Misa
Latviešu ciemā

J. Kārkliņš

A. Jaster /
B. Ladley

T. Pindard

G. Pindard

G. Pindard

I. Ārīte

I. Ārīte

Aprīlis
7.

Latviešu ciemā

14.

M. Biršs

I. & E. Ārīši

E. Ārītis

19.

M. Biršs

E. Misa

J. Kārkliņš

19.

M. Biršs

21.

M. Biršs

21.

Latviešu ciemā

28.

M. Biršs

Futskrejā – Sv. Mateja baznīcā
K. & Z.
Kasparsoni

J. Kārkliņš

K. & Z.
Kasparsoni

Z. Kasparsone

T. Pindard

G. Pindard

G. Pindard

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

Svētdien, 17. martā, plkst. 12.30 Sv. Krusta baznīcā

Draudzes Dārza svētki ar tirdziņu
Draudzes Vēstis
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BAZNĪCAS KALENDĀRS ĢIMENEI UN SABIEDRĪBAI

2019. GADAM
FEBRUĀRIS

3. februārī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

10. februārī plkst.11.00

Dievkalpojums.
Iesākam Jauno gadu ar sarīkojumu zālē.

Sv. Krusta baznīcā

17. februārī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

24. februārī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

MARTS
3. martā plkst.11.00

Apvienotais Oskara Kalpaka piemiņas dievkalpojums. Sv. Krusta baznīcā

10. martā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

17. martā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

17. martā plkst.12.30

Draudzes Dārza svētki ar tirdziņu.

Sv. Krusta baznīcā

24. martā plkst.11.00

Dievkalpojums

Latviešu ciemā

7. aprīlī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

14. aprīlī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

19. aprīlī plkst.11.00

LIELĀS PIEKTDIENAS dievkalpojums.

Latviešu ciemā

19. aprīlī plkst.14.00

LIELĀS PIEKTDIENAS dievkalpojums.

Sv. Mateja baznīcā
Futskrejā

21. aprīlī plkst.6.30

LIELDIENU dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

21. aprīlī plkst.11.00

LIELDIENU dievkalpojums.

Latviešu ciemā

28. aprīlī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

5. maijā plkst.11.00

Ģimenes dienas dievkalpojums.

Latviešu ciemā

12. maijā plkst.11.00

Ģimenes dienas dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

19. maijā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

26. maijā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

2. jūnijā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

9. jūnijā plkst.11.00

Aizvesto piemiņas dienas dievkalpojums

Sv. Krusta baznīcā

16. jūnijā plkst.11.00

Dievkalpojums / Trīsvienības svētki

Latviešu ciemā

23. jūnijā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

7. jūlijā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

14. jūlijā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

21. jūlijā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

28. jūlijā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

APRĪLIS

MAIJS

JŪNIJS

JŪLIJS

Draudzes Vēstis
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AUGUSTS
4. augustā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

11. augustā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

18. augustā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

25. augustā plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

1. septembrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

8. septembrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

15. septembrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

22. septembrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

SEPTEMBRIS

OKTOBRIS
6. oktobrī plkst.11.00
13. oktobrī plkst.11.00

Mirušo piemiņas diena.
Dievkalpojums.
Sv. Krusta baznīcā
Nota Bene: Pirms dievkalpojuma PIETEIKT pie mācītāja
ģimenes aizgājējus, kas nav guldīti draudzes kapos Foknerā.

20. oktobrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

27. oktobrī plkst.11.00

Dievkalpojums.
Pēc dievkalpojuma ap plkst. 12.00
DRAUDZES PILNSAPULCE.

Sv. Krusta baznīcā

3. novembrī plkst.11.00

Dievkalpojums.

Latviešu ciemā

10. novembrī plkst.11.00

11. nov. LĀČPLĒŠA DIENAS dievkalpojums.
Sekos KARAVĪRU PIEMIŅAS akts baznīcas zālē.

Sv. Krusta baznīcā

17. novembrī plkst.11.00

LATVIJAS VALSTS PROKLAMĒŠANAS DIENAS
dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

Kapusvētki
Grosbacha kapos plkst. 10.00
Buģa kapos
plkst. 11.30
Kociņa kapos
plkst. 12.00

Foknera kapos

1. decembrī plkst.11.00

Adventa dievkalpojums.

Latviešu ciemā

8. decembrī plkst.11.00

Draudzes KORĀĻU DZIEDĀŠANA.

Sv. Krusta baznīcā

15. decembrī plkst.11.00

Adventa dievkalpojums.

Latviešu ciemā

24. decembrī plkst.14.00

ZIEMASSVĒTKU dievkalpojums.

Sv. Mateja baznīcā
Futskrejā

24. decembrī plkst.18.00

ZIEMASSVĒTKU VAKARA dievkalpojums.

Sv. Krusta baznīcā

25. decembrī plkst.11.00

ZIEMASSVĒTKU dievkalpojums.

Latviešu ciemā

NOVEMBRIS

24. novembrī

DECEMBRIS

Kārlis Kasparsons, Draudzes priekšnieks, 2019. g. janvārī.
Draudzes Vēstis
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MELBURNAS LATVIEŠU CIEMA BAZNĪCAI – 20 GADU

FOTO Mārtiņš Biršs

2018. g. 2. decembrī, 1. Adventa svētdienā, Melburnas Latviešu Ciema baznīcā mācītājs
Dainis Markovskis pakavējās atmiņas par Latviešu Ciema baznīcu.
Pirms 20.gadiem, 1998. gada 6. decembrī, 2. Adventa svētdienā, Dievs
dāvināja Melburnas Latviešu Ciemam
savu dievnamu – Ciema Baznīcu jeb kā
daudzi to ir mīļi iesaukuši – baznīciņu.
Toreizējais Melburnas 1. latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes priekšnieks un Latviešu ciema valdes
loceklis – Aivars Saulītis raksta: „Pirmajos trimdas
gados bijām aizņemti, nostiprinot savas dzīves ekonomiskos pamatus, un par gados vecākiem ļaudīm daudz
nedomājām, jo tolaik paši bijām jauni – atlasīti no Vācija DP nometnēm kā darba spējīgi, ar īstajiem muskuļu
izmēriem. Ja ģimenē bija kāda veca māmiņa, tad tā arī
mājās tika uzturēta un apgādāta. Bet gadu tecējumā arī Vitrāžas māksliniece Irīna Pūpēde un māc. Daikādreiz jaunie sāka skaitīt grumbas vaigos un zudušos nis Markovskis Aļģimanta Pūpēža projektētā
matus pakausī – mēs sākām apzināties, ka arī mums tu- Ciema dievnamā.
vojas vecumdienas. Un ne jau visiem būs tādi apstākļi, ka
vecumdienas varēsim nodzīvot katrs savā ģimenē. Un tā 1986. gada februārī varēja atklāt pirmo hosteļa jeb kā
to dēvē Latvijā – pansionāta korpusu ar 32 istabām, virtuvi un citām nepieciešamām saimniecības telpām. Tajā
pašā laikā ap centrālo ēku sāka būvēt savrupmājas, ko varēja pirkt latvieši – iegūt tās privātīpašumā. 1989. gadā
pansionātam piebūvēja vēl 10 istabas un sarīkojumu zāli, un 1994. gadā – vēl 12 istabas. Tātad, kopā šajā kompleksā ir 54 istabas un 50 savrupmājas. To tagad saucam par Latviešu ciemu.
Visas istabas un mājas itin drīz tika apdzīvotas un varētu teikt, ka iemītnieku sadzīves prasības pilnībā tika
apmierinātas. Līdz ar to Latviešu ciema valde 1998. g. nolēma, ka ir pienācis laiks rūpēties par cilvēku garīgo
labklājību. Plānojot paplašināt saimniecības telpas, tika nolemts izbūvēt nelielu dievnamu – kapelu. Savā ziņā
tas bija izcils notikums – būvēt jaunu latviešu baznīcu, kas pēdējos gados ārpus Latvijas vairs nebija noticis.
Dievnamu projektēja arhitekts Aļģimants Pūpēdis; tajā ir 60 sēdvietu un, ieejot pārņem apbrīnojami mājīga sajūta. Kapelas arhitektoniskais fokuss neapšaubāmi ir lielais altāra logs, ko vitrāžas tehnikā ir darinājusi
arhitekta dzīvesbiedre Irīna Pūpēdis.
Kapelu plānojot, valde vienojās, ka jaunā celtne kalpos trim mērķiem: kopējs dievnams visiem ciema iedzīvotājiem; klusa pārdomu vieta, kur ciema iemītnieki var pasēdēt un pakavēties pārdomās; bēru nams, no kura
mūžībā var izvadīt aizgājējus.
Jauno dievnamu 1998. gada 6. decembrī iesvētīja prāvests Kolvins Makfersons, dievkalpojumā piedalījās
katoļu draudzes prāvests S. Gaidelis, SJ., mācītāji Elmārs Kociņš, Aldis Elberts un diakone Māra Saulīte.“
(BAZNĪCAS GADAGRĀMATA – 2000)
Pa šiem gadiem ir notikuši gandrīz 500 dievkalpojumu, kurus vadījuši Melburnas garīdznieki, draudzes vecākie,
viesmācītāji no Austrālijas un citām zemēm. Kalpojis arī LELBĀL Arhibīskaps Elmārs Ernsts Rozītis, vismaz 15
garīdznieki. Arī mūsu LELBĀL patreizējā arhibīskape Lauma Zušēvica ir viesojusies Melburnas Latviešu ciemā.
Latviešu ciema baznīcā notiek ne tikai dievkalpojumi un izvadīšanas. Regulāri notiek meditācijas, Bībeles studijas, skan ērģeļu mūzika un dažādi svētbrīži. Notikušas arī divas kristības; pēdējās no tām notika
2017. gada 5. novembrī.
Ciema baznīca ir vieta pārdomām, lūgšanām. Tā ir baznīca, kura ir atvērta 24 stundas diennaktī.
Vai kāds pirms 20 gadiem varēja iedomāties, ka altāra māksliniece Irīna Pūpēde dzīvos kādreiz Latviešu
ciemā, un ka viņas istabiņa atrodas vistuvāk baznīcai – apmēram, 20 metrus!
Mācītājs Dainis Markovskis
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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150 DIEVKALPOJUMI MELBURNAS LATVIEŠU CIEMĀ

FOTO no D.Markovska personīgā arhīva.

3. jūnijā mācītājam Dainis Markovskim
ciemā bija 150 dievkalpojums.
Pa šiem 20 gadiem ciemā neviens tik
daudz dievkalpojumus no mācītājiem nav
vadījis! Tā tomēr vēsture. Kas to zina, kad
nākošais mācītājs sasniegs vai pārsniegs šo rekordu ciemā?
D.M.
Eva Brennere sveic ar mazu
dāvaniņu no ciema.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

ĀRIJAI MERITAI – 90

FOTO Jānis Dēliņš

Melburnas Latviešu (Svētā Krusta) evaņģēliski luteriskās draudzes kora ilggadējā vadītāja, ērģelniece un soliste Ārija Merita 2019. gada 6. janvārī (Zvaigznes
dienā) savās mājās (Mt. Waverley) svinēja savu 90. dzimšanas dienu. Jubilāre
bija sagatavojusi saviem viesiem muzikālus pārsteigumus, kur senākos audio ierakstos viņa dzied Svētā Krusta baznīcā solo un kopā ar draudzes kori.
Ivars Mirovics jubilārei veltīja vairākus skaņdarbus ģitāras pavadījumā.
Pēc daudziem svinīgiem dzimšanas dienas apsveikumiem un laimes vēlējumiem visi kopīgi nodziedāja tradicionālo Augstu laimi un prieku. Pēc tam viesi
pie bagātīgi klātā svētku galda kavējās atmiņās par jubilāres lielo ieguldījumu
un devumu latviešu sabiedrības un draudzes muzikālajā un garīgajā dzīvē. Vēlāk
skanēja dziesmas, joki, ko pavadīja smaidi un sirsnīgas sarunas.
Lai Ārijai Meritai veselība, Dieva vadība un svētība turpmākajos dzīves gados.
Ārija Merita savā 90.
Dainis Markovskis
dzimšanas dienā.
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==

LAIMAI LINDIŅAI – 97 GADI!

FOTO Janis (Yianni) Banikos

Grūti noticēt, ka mūsu mīļai, rosīgai Laimai nesen piepildījās 97 gadi!
Viņa, kā vienmēr, savā jubilejā ar baudu uzņēma viesus
pie bagātīgi klātiem galdiem;
atskanēja dziesmas un saistošas
sarunas. Apsveicēju un runu
bija daudz, tika pieminētas
raksturīgas vietas no Laimas
dzīves kā Austrālijā, tā arī Latvijā un Anglijā. Tika atskaitītas
lielās, laikmetīgās pārmaiņas
ikdienas sadzīvē ar atziņu, ka Laima Lindiņa savā 97. dzimšanas dienā.
Laima ir ne tik vien šīs pārmaiņas piedzīvojusi, bet ar interesi turējusies tām līdz un ikdienā izmanto mūsdienu elektroniku kā saziņu līdzekli.
Laima pati arī dalījās ar dažām asprātīgām pārdomām – un savu prāvo gadu skaitu izskaidroja ar stingru
ticību un ar to, ka viņa ar baudu ēd un dzer visu!
Laimai – lai daudz vēl baltu dieniņu!
Anda Banikos
==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==❖==
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FOTO Kalvis Švolmanis

Māc. Guntars Baikovs Sv. Pētera baznīcā Adelaidē.

„KAS IR ĪSTS?“
Uzruna Annas Ziedares Vasaras Vidusskolas svētbrīdī Sv. Pētera baznīcā Adelaidē
Te nu mēs esam. Dieva namā. Cik
nu kuram bieži sanāk šeit iegriezties.
Un tas ir fakts, ka šis ir smags laiks
kristīgajai ticībai Rietumu pasaulē.
Tas ir pārāk grūti būt kristietim,
pārāk grūti izvēlēties šauro ceļu. Ne
pārāk daudziem piemīt tāds raksturs,
lai viņi varētu kļūt par Kristus sekotājiem. Daudz vieglāk ir izvēlēties plato ceļu. Un zināmā mērā mēs tiešām
esam brīvi izvēlēties, ko darīt ar šo mums dāvāto dzīvi.
Lai nu kā, šodien es vēlētos pamudināt jūs padomāt, – kāpēc tik daudzi izvēlās atgrūst Dievu un Jēzu
Kristu? Es minētu, ka tas ir tāpēc, ka lielā mērā daudzi
netic, ka visa tā lieta ar Dievu un Jēzu Kristu ir īsta.
Padomāsim, kas tad ir īsts? Cik īsts ir jebkas jūsu
dzīvēs? Cik īstas ir mūsu vēlmes un mūsu ilgas? Mēs
visi ilgojamies pēc dažādām lietām, vai tad ne? Un
dažas no mūsu ilgām nāk no pašiem sirds dziļumiem.
Mēs ilgojamies būt mīlēti un pieņemti. Mēs ilgojamies
būt vērtīgi un cienīti. Mēs ilgojamies pēc skaistuma,
pēc prieka, pēc miera. Mēs ilgojamies pēc drošības.
Mēs ilgojamies pēc dzīves, kas piepildīta ar jēgu.
Vai visas šīs ilgas ir īstas? Es teiktu, ka jā, protams.
Jautājums ir, kā apmierināt šīs ilgas. Pasaule piedāvā
tik daudz un dažādas izvēles. Un parasti mēs izvēlamies tās, par kurām domājam, ka tās ir labas izvēles.
Tā mēs reizēm ticam, ka varam apmierināt šīs ilgas,
ja mums ir lieliska karjera vai bizness. Un tiešām, tie var
nest daudz prieka un apmierinājuma. Vienu dienu...
Nākamajā tie var nest sliktākās galvassāpes. Daudzi no
jums to zina. Bet pat tad, ja karjera virzās perfekti, tā
nedod visu, pēc kā ilgojamies.
Reizēm mēs ticam, ka ja vien mums izdotos satikt un
apprecēt īsto personu, aizsākt ģimeni, tad gan mēs iemanDraudzes Vēstis
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totu to, ko vēlamies. Varbūt. Tā ir liela svētība – atrast otru
pusīti, mums piemērotu cilvēku un aizsākt savu ģimeni.
Tas izmaina dzīvi. Tā ir. Bet atkal, – neviens nav
pilnīgs. Pat ne visjaukākā persona. To mēs ātri uzzinām. Un ģimenes dzīve var būt liels pārbaudījums. Var
pienākt dienas, kad gribās teikt – ļaujiet man izkāpt.
Tā nu mēs bieži ticam, ka ja vien mums izdotos piepildīt mūsu sapņus, lai kādi tie arī būtu, tad visas šīs ilgas
arī būtu piepildītas. Mēģiniet un lai jums izdodas! Piepildiet savus sapņus! Un kad jūs to darīsiet, jūs iemācīsieties,
ka tie dāvā jums prieku un laimi... uz brīdi, bet tie tomēr
nesasniedz to dziļumu, pēc kuru mūsu sirdis ilgojās.
Vai arī mēs varam iedomāties, ka neierobežota brīvība, kad varam darīt, ko vien vēlamies un neviens mūs
nevar komandēt, varētu mums dot laimi un piepildījumu. Nu, nu... Varat pamēģināt, lai pārliecinātos, ka
tas, pēc kā ilgojamies savās sirdīs, tur nav atrodams.
Vai arī mēs, varat ticēt, ka ja vien būsim labas un
morālas personas, tā būs tā laimes atslēga. Tas ir patīkami, censties būt labam, visu darīt pareizi, bet tas
nav viegls ceļš, tas var vest arī izmisumā, kad nespējam dzīvot saskaņā ar pašu noliktajiem standartiem.
Un galu galā, kad esam dzīvojuši pietiekoši ilgi, nākas atzīt, ka šajā pasaulē mūsu sirds dziļāko ilgu piepildījumu nav iespējams rast. Lai ko šī pasaule reklamētu, – dari, ko vēlies, ceļo, kur sirds mudina, izbaudi
mīlas priekus, pērc, ko acis kāro, centies būt labs un
pareizs, vai arī uzdzīvo, it kā rītdienas nebūtu, tas viss
ir... sekls. Bez dziļuma, bez ilgstoša apmierinājuma.
Bet ja mūsu ilgas ir īstas, tad būtu taču jābūt kaut kādam veidam, kā tās piepildīt, vai ne tā? Slavenais teologs
Augustīns bija sacījis, ka mēs esam radīti ar Dieva formas
caurumu mūsu sirdīs. Ka mūsu dziļākās ilgas paliks nepiepildītas, kamēr Dievs nepiepildīs šo caurumu mūsu sirdīs.
Nr. 21

Es pieņemu, ka daudzi no jums netic, ka visa tā
Jēzus lieta ir īsta. Nekas. Es varu pateikt, kam es ticu.
Es ticu, ka visīstākais ir tas, kas spēj apmierināt mūsu
sirds dziļākās ilgas, tā, ka mēs to piedzīvojam un sajūtam. Tāpēc es ticu, ka Jēzus ir daudz īstāks nekā
jebkas cits šajā pasaulē. Daudz īstāks kā šī mūžīgi
mainīgā pasaule, kurā mēs dzīvojam, ar tās mūžīgi
mainīgajām idejām par to, kā mēs varētu kļūt laimīgi.
Jēzus dod mums Savu skaidrojumu par šo pasauli un
arī par mums, un Viņa skaidrojums atbilst realitātei precīzāk nekā jebkurš cits. Mūsu Dievs dāvā mums gudrību
kā dzīvot tādā veidā, kas ved pie daudz labākām un sirdis pildošākām pieredzēm, nekā jebkurš cits dzīves ceļš.
Tā tas ir, un katrs pats par to var pārliecināties.
Mūsu Dievs mums atklāj visskaistāko izpratni par to,
kas mēs esam kā cilvēki. Ne jau bezjēdzīgas mutācijas,
vai nabaga dvēseles iesprostotas šajos ķermeņos, bet brīnišķīgas būtnes, radītas pēc Dieva paša tēla un līdzības.
Ko tas nozīmē? Ka ikviens no mums esam Dieva paša
pārstāvji šeit uz zemes, bezgalīgi vērtīgi Dieva acīs. Viņš ir
radījis katru no mums, lai dzīvotu ar mums ciešās un uzticības pilnās attiecībās. Viņš ilgojās pēc mums, un mēs
ilgojamies pēc Viņa, pat ja vēl to neesam apjautuši. Viņš
aicina un mudina piedzīvot Viņa klātbūtni, Viņa prieku, Viņa gudrību. Es lietoju vārdu piedzīvot, jo tas tiešām
darbojās. Dievs ir tik īsts, cik īsts vien kaut kas var būt.
Protams, šobrīd mēs esam šķirti no Dieva. Un mēs
dzīvojam šajā ievainotajā pasaulē, kas pilna ar muļķību,
lepnību, patmīlību. To visu jūs zināt. Tas arī ir iemesls,
kādēļ mēs nespējam atrast paliekošu piepildījumu mūsu
dziļākajām ilgām. Bet tas ir atrodams. Patiesībā, tas ir
apsolīts ikvienam, kurš to vēlās saņemt kā dāvanu.

Tas ir atrodams Dievā, tas ir atrodams caur Dieva
Dēlu, kurš pirms 2000 gadiem kļuva par vienu no
mums, par cilvēku Jēzu no Nācaretes, lai tikai Viņš
varētu mūs atkal vest atpakaļ tur, kur mēs patiešām
piederam, – kopībā ar Viņu.
Bez tam, Viņš ir vienīgais, kurš pilnībā zina, kas
jūs esat. Jēzus Kristus ir vienīgais, kurš var piepildīt
mūsu dziļākās ilgas. Jo mēs esat radīti, lai dzīvotu
kopā ar Viņu, nevis bez Viņa. Un mēs nezinām, kas
patiesa mīlestība ir, kamēr neesam piedzīvojuši Jēzus
beznosacījumu mīlestību pret mums.
Mēs nezināt, cik īpaši un svarīgi mēs esam, ja mēs
nezinām, ko mūsu Dievs ir izdarījis mūsu dēļ, un ko
Viņš mums ir sagatavojis. Mēs nezinām, cik jēgpilna,
cik priekpilna un cik aizraujoša mūsu dzīve var būt,
ja mēs nepazīstam Dieva Dēlu Jēzu Kristu.
Jūs varat neticēt, ka tas, ko es te saku, ir īstenība,
bet Jēzus ir galējā atbilde uz visām mūsu dziļākajām
ilgām. Un Viņš runā uz katru no mums tieši šobrīd,
un Viņš aicina mūs: „Nāc un pamēģini, seko man un es
tevi svētīšu!“ Viņš ilgojās pēc mums un gaida uz mums.
Viss šajā pasaulē paiet. Viss mainās. Arī mūsu laiks
iztek. Bet Jēzus Kristus paliek nemainīgs. Viņa aicinājums nemainās. Viņa apsolījumi nemainās. Un Viņš
nekad, nekad nenovērsīsies no tiem, kas nāk pie viņa,
lai kas jūs būtu.
Kad šodien pametīsiet Dieva namu, esiet godīgi
pret sevi, padomājiet, kas ir īsts, patiešām īsts, un
kādu dzīvi jūs vēlētos dzīvot. Āmen.
Guntars Baikovs
2019. gada 13. janvārī
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CEĻŠ MĀJĀS, DIEVAM KALPOJOT...
VISIEM, KURI JŪT VIŅA AICINĀJUMU!
LELBĀL plenārsēde Latvijā 2018. gada jūnijā
Jāņu laikā Latvijā ir jo īpaši skaisti! Neskatoties uz
lietaino laiku, kurš mūs sagaidīja, varēja just to, ko
vienmēr esam jutuši šinī gadalaikā, kad dienas ir visgarākās un naktis it kā aiz bailēm parāda degunu un
iet atpakaļ uz guļu. Saulītei un gaismai daudz darba,
palīdzot auglīgai zemei nest ražu.
Tā arī mēs, LELBĀL plenārsēdes dalībnieki, iesākām mūsu sēdi tūlīt jau 25. jūnijā ar gaišu un darbam
aicinošu dievkalpojumu Rīgas Anglikāņu Sv. Pestītāja
baznīcā. Zīmīgi, ka tieši šajā dienā daļa no mūsu dievkalpojuma bija amata krusta uzlikšana mācītājam Zigmāram Ziemanim. Apzinoties, ka šis bija iesākums
mūsu darbam uz nākošām piecām dienām, zīmīgi bija
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izmeklētie Dieva vārda lasījumi no Pāvila vēstules Kolosiešiem... „Dieva mīļotie, apvelciet dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību, lēnprātību, iecietību citam pret citu,
esiet pacietīgi un piedodiet cits citam, ja kādam ir pret
kādu kas pārmetams – kā kungs jūs ir apžēlojis, tāpat
arī dariet jūs...“ Daudzreiz par šo tekstu domāju, kad
tikām un tiekam sūtīti kalpot. Dievkalpojumu paplašināja burvīgā ērģeļu pavadītāja ērģelniece Baiba Rēdmane un dziesmas solo izpildīja tenors Juris Vizbulis.
Dienas kārtība bija pieblīvēta, daudz par ko runāt
un daudz par ko lemt. Sēde neiesākās kā parasti ar atskaitēm. Tās mums bija jānodod pirms sēde pat sākās.
Katram bija jāatbild uz jautājumu, uz ko tad mēs ceram,
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nākošajos gados strādājot LELBĀL, tieši atbalstot jaunāko apgabalu Latvijā? Otrs jautājums bija, kur un vai
mēs esam vīlušies? Kur mēs kā Baznīca esam, stāvam,
kādas ir mūsu ieceres un ko līdz šim esam panākuši?
Protams, viedokļi, rūpes, cerības bija daždažādas,
tomēr pēc izteiktā varēja spriest, ka rūpes daudziem ir
samērā vienādas – pārāk daudz laiks ir pavadīts, aizstāvoties gan par draudžu esamiem īpašumiem, gan
par mūsu LELBĀL pēctecību. Jo sevišķi pēdējais izraisa patiesu izbrīnu?!! Kā īstenībā var apšaubīt LELBĀL
pēctecību, ja tāpat kā daudzi latvieši muka no komunisma benžu rokām, tā arī Baznīcas vadība muka, lai
glābtu savas dzīvības un arī lai noturētu un nosargātu
LELB un vēlāk LELBĀL esamību. Visi tomēr cerēja,
ka tad, kad karš beigsies un lietas nomierināsies, varēs
atgriezties un atkal kalpot Dievam un Latvijai. Mēs,
protams, zinām, ka daudzu latviešu cerības atgriezties
Latvijā palika arvien neiespējamākas, gadiem ejot uz
priekšu un komunistu režīmam nostiprinoties Latvijā
uz nākošiem, vairāk nekā 50 gadiem! Daudz tika pārrunāts, laiks pagāja nemanot. Tomēr bija pirmā diena
jānoslēdz, lai turpinātu nākošo dienu jau pavisam agri.
Mīļš paldies jāsaka daudziem, bet jo sevišķi divām
organizācijām un cilvēkiem. Tas ir Latvijas Universitātes (LU) Teoloģijas Fakultātei un tās dekānei Dacei
Balodei un Rīgas Anglikāņu Sv. Pestītāja draudzei
un tās mācītājai bīskapei emer. Jānai Jērumai-Grīnbergai. Abās vietās varējām gan kalpot Dievam,
gan Viņu lūgt bez bailēm un aizspriedumiem. Jāsaka, ka šajā spraigajā ritmā, kad darbus beidzām ap
plkst. 22.00 vakarā, ļoti palīdzēja atgūt spēkus tas, ka
desmitos vakarā ārā vēl spīdēja saulīte un ļāva mums
ievilkt dienas elpu pirms dodamies pie miera.
Tāpat kā visas dienas, arī 26. jūnijs bija darba un
pārrunu pilns un jo sevišķi tik ļoti gaidīts, jo notika
tikšanās ar LELB virsvaldi, kura tieši šajā dienā bija
paredzēta. Diena iesākās ar finanšu pārskatiem un
budžeta plānošanu. Tikāmies arī ar Vācijas Luterisko Baznīcu Latvijā, pārrunājot ar viņiem Sv. Pētera
baznīcas īpašumu atgriešanās tiesību procesu un kā
mēs, abas baznīcas, redzam mūsu nākotnes sadarbību. Jāsaka gan, ka visos šajos procesos bija, ir un būs
iejaukts daudz no politiskās spēles.
Esam kā Baznīca veidota no tik daudz un dažādiem
dievlūdzējiem, un ne jau tikai tāpēc, ka mēs kā indivīdi
esam tik atšķirīgi, bet gan arī tas, ka esam no dažādākām
vietām, valstīm pat kontinentiem, kuri piedod tik unikālu skatījumu mums ikkatram. Šī mūsu izkoptā pēctecība
ir radījusi mūs kā domājošu, otra viedokļa respektējošu
Baznīcu. Bija labi noklausīties kā latviešu draudzes darbojas gan Eiropā, Amerikā, Kanādā un Austrālijā. Šī
spēja ieklausīties otra viedoklī bija ļoti noderīga mūsu
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abu, LELB un LELBĀL, sanāksmē, kurā piedalījās abu
Baznīcu virsvaldes. Žēl gan, ka no LELB puses tomēr
nevarēja piedalīties + Jānis Vanags. Sarunas vedās raiti,
un no abām pusēm izpaudās cieņa. Likās, ka izjutām, ka
varbūt šoreiz šīs sadarbības sākums patiesi ir iespējams.
Visu, ko lūdzām, lai saprot, ka mēs esam uz palikšanu,
un, ka viss, ko mēs lūdzam, ir lai mums dod iespēju kalpot un vēstīt prieka vēsti – evanģēliju māsām un brāļiem
Kristū. + Lauma Zušēvica apliecināja, ka visus šos gadus mēs esam atbalstījuši LELB. Ar savas dzīves aicinājumu kalpot Dievam esam veltījuši tieši latviešu Baznīcā,
neskatoties uz citām iespējām tādā veidā atbalstot Latvijas Baznīcu. Tas viss tika darīts mīlestības vārdā. Nobeidzām šo sēdi ar kopēji lūgto Tēvreizi, un kad es uz mirkli
pacēlu acis, jutu, ka pēc manas rokas jau sniedzās kāda
otra, lai, kopā turot rokas, mēs varētu lūgt kā pats Dieva
Dēls, Jēzus, mums ir mācījis. Pēc tam bīskaps Brūvers
atsaucās uz aicinājumu novadīt lūgšanu. Tajā varēju just
mūsu visu vēlēšanos kalpot vienam Dievam un vienai
latvju tautai. Visu nobeidzot, tika uzņemta kopīga bilde,
un tā arī ar cieņu un laba vēlējumiem mēs devāmies atpakaļ uz mūsu plenārsēdes darbu un sanāksmēm.
Pēcpusdienā daudz runājām, kā labāk par sevi vēstīt un stāstīt? Kā labāk izmantot sociālo mediju tīklus?
Bija tik labi redzēt, ka šajos centienos ļoti daudz piestrādā jo sevišķi mūsu jaunākie mācītāji Rinalds Gulbis un Tālis Rēdmanis jau iesāktajā Andreja projektā.
Pateicāmies Dievam un izlūdzāmies žēlastību un mieru naktij, lai spēki tiktu atjaunoti nākamajai dienai.
Nākamās divas dienas pavadījām, braucot un apciemojot gan mūsu draudzes, gan viņu dievnamus.
Vispirms devāmies uz Aizputes dievnamu, kur kopā
ar Liepājas Krusta draudzi mūs sagaidīja uz īsu svētbrīdi, un tad kopīgi ļāvāmies pārrunām, jautājumiem
un gaidītām atbildēm. Sarunas un jautājumi nebūt
nebija tik viegli un ne vienmēr varēja piekrist atbildēm, bet tas arī ir pieņemams, jo mēs mūsu Baznīcā
varam izteikt domas, nebaidoties par jautājuma sekām. Bija daudz ko pārdomāt! Viena doma gan, manuprāt, burtiski neatstāja un tā bija, ka kaut mēs visi
esam latvieši, tomēr esam tik atšķirīgi viens no otra,
citreiz pat valodas izpratnē. Neapšaubāmi mūs vieno
mīlestība Dievam caur Jēzus, un tas mums dod cerību visas citas lietas pārvarēt Viņa mīlestībā, kalpot un
izjust Viņa saucienu vēstīt, neskatoties uz dzimumu.
Kas gan var uzlabot jebkuru dienu, ja ne kopā paēsta
maltīte. Laukā pie baznīcas mūs sagaidīja smaidīga, patiesi priecīga mūs redzēt saimeniece, kura mūs cienāja ar
uz ugunskura uguns vārītu soļanku un speķa putru. Visi
ēdot, sasēdāmies kur nu kurais, un sarunas starp mums
un Aizputes, Liepājas Krusta un Valtaiķu draudzes locekļiem vedās raiti un par visdažādākiem tematiem.
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Kā saka, paēduši un padzērušās devāmies tālāk uz
Cīravu, kur mūs jau gaidīja gan draudzes priekšniece,
gan bērni un ģimenes, kuras dzīvo nesen atjaunotajā
mājā. Vienā mašīnā bija sasēdušies un varbūt mazliet no
mums sabijušies vietējie bērni Jānis, Markus, Gabriēls,
Sabīne, Elina, Niks un Alita. Drīz vien apmulsums un
kautrēšanās bija pārvarēta, un mēs varējām klausīties
viņu stāstos, kā arī skatīties, kā viņi rāpoja pa sienām un
laidās lejā no slidkalniņa nesen uzstādītajā spēļu laukumā. Viesošanās brīdis īss, toties atmiņā paliekošs. Laiks
bija doties uz pašu Cīravas dievnamu. Tajā ieejot, pāris
lietas iekrita acīs. Skaistums vienkāršībā, manāmā akustika, gaisotne, ērģeļu stabules. Esot šinī dievnamā, likās
ka ikkatra klātesoša dvēsele paceļas. Baiba, mūsu ērģelniece, kopā ar vīru Tāli izdomāja, ka šis dievnams ir
jāieskandina. Tā nu arī Tālis spieda uz flīģeļa pedāļiem,
un Baibas ērģeļu pavadījumā mēs dziedājām Ved mani
Dievs. Ne dziesmu grāmatas bija vajadzīgas, ne notis.
Dziedājām vienā balsī. Tas man bija tas moments, kurā
īsti sapratu, kāpēc mēs šeit nākam, kas mēs esam un ko
varam dot kā Baznīca mūsu latviešu tautai.
Ceļā uz Rīgu arī piestājamies pie mācītāju kapiem
Valtaiķos. Arhibīskape Lauma tajos jau ir pabijusi un
vēlējās, lai arī mums rastos tāda iespēja. Iespēja būt
it kā aizmirstā, attālākā vietā, kur guļ mācītāji un
viņu ģimenes. Paldies mūsu mācītājam Varim Biteniekam, kurš zināja arī stāstīt ne tikai par šo vietu,
bet arī vēstīt par vēsturi visā apkārtnē.
Līdzīgi iepriekšējai dienai, arī nākošā iesakās autobusā, tikai šoreiz brauciens bija uz Cēsu pusi, uz Zvanniekiem. Tie mums daudziem mīļi, jo dara svētīgu darbu
un rūpējās par ģimenēm un to veidošanu. Viņi ir pieņēmuši bērnus, izaudzinājuši, un nu jau tie nāk atpakaļ kā
uz mājām. Ja ne šeit, tad nu nezinu kur citur varētu izjust
Svētā Gara darbību?! Tas bija jūtams gan mūsu svētbrīdī,
gan bērnu vēlēšanās mūs visus visur pavadīt un rādīt.
Mīlestība bija jūtama visur. Tā atspīdēja mammas Sandras bezgala mīlestības pilnajās acīs! To varēja just bērnu
rokās, kuras nepārtraukti stiepās kādam pretīm cerībā,
ka kāds no mums to paņems savējās. Pēc rīta posma sēdēm kopā ar visiem ēdām pie viena galda pusdienas un
varbūt tas, ka ēdām kopā, varbūt tas, ka jutām, ka mājnieki mūs tiešām gaidīja un gribēja mūs redzēt, padarīja
šo maltīti tik daudz gardāku. Bija grūti teikt atā, kaut arī
zinājām, ka patiesi sakām tikai uz redzēšanos!
Vakarā visi pulcējāmies, lai kopā ar viesiem no
Latvijas Universitātes, kā arī Vācijas Luterāņu baznīcas varētu saviesīgā vakarā pateikties virsvaldei par
darbu, visiem rīkotājiem par rūpēm un pavadīt laiku
kopīgā sadraudzībā. Arhibīskape Lauma vakara gaitā
pateicās prāv. Ievai Graufeldei par ilggadīgo kalpošanu, par padomiem, par atdevi kalpojot gan ZviedDraudzes Vēstis
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rijas apgabalā, gan pašā LELBĀL darbā.
Tai pašā laikā +Lauma deva iespēju vakara lūgšanu novadīt LU Teoloģijas fakultātes dekānei Dacei
Balodei, kuru nākošajā dienā Plenārsēdes noslēguma
dievkalpojumā jau ordinēja kā LELBĀL mācītāju.
Tad nu pie noslēguma dienas. Ja kādam teiktu, ka
jau esam piecas dienas strādājuši, kalpojuši, domājuši,
droši vairākums no mums brīnītos, cik laiks tomēr ātri
ir pagājis. Zinu, ka fiziski, protams, bijām noguruši,
kaut laika maiņai neļāvām sevi nokausēt. Bija manāms
garīgs pacēlums!! Pēc rīta posma sanāksmes un fotografēšanas sesijām visi devāmies atpakaļ uz Rīgas Anglikāņu Sv. Pestītāja baznīcu, kur tad arī noslēdzām mūsu
Plenārsēdi ar dievkalpojumu, kurā arī tad notika mācītājas Daces Balodes ordinēšana. Bija prieks redzēt tik
daudz cilvēku un amata brāļu un māsu (arī no LELB),
un priecājamies viņus redzēt nākam un dodam savu
svētību nu jau ordinētajai mācītajai Dacei Balodei. Dieva vārdi, dziesmas, liecības, viss tas kopā nenoliedzami
deva vienotības sajūtu, ticību un Svētā Gara klātbūtni.
Šī sajūta nepameta ilgu laiku, godīgi sakot, līdz nākošās dienas vakaram, kur bijām kopā, tai pašā dievnamā
ar visiem LELBĀL virsvaldes locekļiem, garīdzniekiem,
koriem no Stokholmas, Londonas un Latvijas Izdevniecību jauktais koris Burtnieks un, protams, visiem
dievlūdzjiem. Dievkalpojums patiešām bija izveidots,
ka pārpildītajā dievnamā likās, esam visi kopā kā viens
lūgšanā. Dievkalpojuma iesākumu vadīja prāv. Anita
Vārsberga Pāže. Ieklausoties viņā, es arī domāju par
Anitas tēvu prāv. Vili Vārsbergu, kurš nu jau aizgājis
Dieva mierā. Nenoliedzami viņš būtu bijis lepns par to,
ka Anita tieši tad, tieši tur turpināja viņa iesākto darbu,
kalpojot Dievam un Latvijai. Roku uzlikšana svētīšanai
man bija jauks atgādinājums un atsauca atmiņas, kad
konsekrēja arhibīskapi Laumu, un mēs visi viņu svētījām viens caur otru, caur latviski austām jostām.
Domāju, ka mūsu dziesmotais dievkalpojums bija
burvīga dāvana Latvijai tās 100 gadu dibināšanas jubilejā, kā arī mums pašiem apliecinājums, ka mēs piederam
Latvijai, mēs esam Latvijas Baznīca, mums rūp latviešu
luterāņi visā plašā pasaulē un tagad arī šeit dzimtenē,
Latvijā, kuru tik ļoti mīlēja un šo dienu gaidīja tāds
Dieva vīrs kā arhib. Grīnbergs, kurš, bēgot no drošas
nāves, nokļuvis ārpus Latvijas, uzturēja Latvijas luterisko baznīcu, lai mēs varētu atgriezties nu jau arhib. Laumas Zušēvicas vadīti. Lai Dievs mums dod spēku, rāda
ceļu un iespēju jebkatram kalpot, ja Dievs aicina!
Ar Dievpalīgu!
Sandra Kalve,
LELBĀL Virsvaldes locekle
2018. g. jūnijs
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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

Valde novēl draudzes locekļiem un ģimenēm
laimīgu un sekmīgu jauno, 2019. gadu!
Svētdien, 10. februārī, ap plkst. 12.00 pēc dievkalpojuma,
Sv. Krusta baznīcas zālē notiks saviesīgs sarīkojums
JAUNO GADU UZSĀKOT!
Programmā paredzēti muzikāli priekšnesumi.
Lūdzu paņemiet līdzi groziņu ar uzkodām;
valde gādās par atspirdzinājumiem.

19. un 21. aprīlī,
Sv. Krusta baznīcā, Latviešu ciemā un Sv. Mateja baznīcā Futskrejā

Lielās Piektdienas un Lieldienu dievkalpojumi
Melburnas Latviešu evaņģēliski luteriskās draudzes Draudzes vēstis Nr. 21.
Redaktore Ilze Nāgela. Makets un druka Sterling Star Pty Ltd.
Draudzes Vēstis

16
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