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Nr. 475        2010. g. jūnijs, jūlijs, augusts 
 

AIZSTĀVIS 
Jāņa Ev. 14:15-17 

Ja jūs mīlat mani, turiet manas pavēles un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu 
Aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi, patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt , 
tāpēc ka viņa to neredz un to nepazīst; bet jūs to pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie 
jums un mājo jūsos. 

Vasarsvētkos vai Svētā Gara Svētkos. piepildījās Jēzus solītais, ka Viņš savā vietā sūtīs citu 
aizstāvi – Svēto Garu. 
40 dienas pēc Lieldienām, Jēzus atstāja pasauli un atgriezās pie sava Tēva debesīs. Aizejot 
Viņš teica mācekļiem, ka Viņš sūtīs viņiem spēku no augšienes – sūtīs viņiem Svēto Garu. 
Vasarsvētku dienā, redzamā, manāmā veidā, ar spēcīgu demonstrāciju, Svētais Gars tika 
izliets pār mācekļiem. Viņi sāka runāt dažādās mēlēs pauzdami Dieva varenos darbus. 
Pēteris, pilns ar jaunu spēku un drosmi, piecēlās un sāka sludināt Dieva vārdu. Turpat uz 
vietas trīs tūkstoši cilvēku nožēloja savus grēkus, apliecināja Jēzu par savu Kungu un tika 
kristīti. 
Tā dzima kristīgā baznīca. 
Dieva Vārdā Svētajam Garam ir doti vairāki nosaukumi – katrs kaut ko par Viņu izsaka vai 
raksturo. Šajās pārdomās iedziļināsimies apzīmējumā -  Aizstāvis. 
Vairākas reizes Jēzus Svēto Garu nosauc par Aizstāvi. Grieķu valodā tas vārds ir parakleitos 
kas nozīmē palīgs, aizstāvis, advokāts. Mūsu tekstā ievērosim, ko Jēzus sacīja: Ja jūs mīlat 
mani, turiet manas pavēles. 
Savu mīlestību pret mums Jēzus demonstrēja pie krusta. Viņš izlēja savas nevainīgās asinis 
mūsu grēku dēļ, lai izglābtu mūs no mūžīgas nāves – no elles varas. Jo tik ļoti Dievs pasauli 
mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens kas Viņam tic, nepazustsu , bet 
dabūtu mūžīgo dzīvību. 
Viņš mūs tik ļoti mīlējis, ka Viņš paņēma mūsu pelnīto sodu. Mūsu uzdevums dzīvē ir 
atsaukties Viņa mīlestībai ar mīlestību. 
Kā izrādīsim Jēzum, ka mēs Viņu mīlam? Vai ar vārdiem – Es tevi mīlu Kungs? Ar vārdiem 
vien nepitiek. Vārdi kādreiz skan tukši. Tie ir nenozīmīgi,  ja nav seguma. Jēzus teica: Ja jūs 
mīlat mani, turiet manas pavēles. Mēs izrādam Dievam, ka mēs viņu mīlam, ka turam Viņa 
pavēles un dzīvojam saskaņā ar Viņa vārdu un klausam Viņa baušliem. 
Visi Dieva baušli un noteikumi ir kopā savilkti augstākā bauslī:  
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Tas Kungs mūsu Dievs ir viens vienīgs Kungs. Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no 
visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa sava prāta , un no visa sava spēka. 
Otrs ir šis: Tev būs mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. 
5. Mozus grāmatā (10:12) ir rakstīts: 
Un tagad, Israēl, ko tas Kungs , tavs Dievs , no tevis prasa? Neko citu kā vienīgi bīties To 
Kungu, savu Dievu, staigāt visur Viņa ceļos, Viņu mīlēt un tam Kungam, savam Dievam, 
kalpot ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli, turēt visus Tā Kunga baušļus un Viņa 
likumus, ko Es šodien pavēlu Tev par labu. 
Skaidrak nevarētu pateikt. Ko Dievs tas Kungs sagaida no tevis. Piederību draudzē? To, ka tu 
samaksā savu nodevu, ka nāci pie Viņa galda vismaz četras reizes gadā? Tās ir labas lietas, 
bet tās pašas neko nedod.  
Vai jus dzirdējāt? Ko Dievs no jums prasa? Neko citu kā vienīgi : 

 bīties to Kungu savu Dievu, 
 staigāt visur Viņa ceļos, 
 Viņu mīlēt un Viņam kalpot ar visus savu sirdi un dvēseli, turēt visus Viņa likumus 

un pavēles. 
Kad Jēzus sacīja : Ja jus mīlat mani, turiet manas pavēles,  tad Viņš atspoguļo to, kas 5. 
Mozus gramatā rakstīts. 
Jēzus arī zināja, ka tas mums nav pa spēkam un tādēļ Viņš mierina un drošina mūs ar 
apsolījumu: Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. 
Paši ar saviem spēkiem mēs nespējam , nevaram, bet ar Aizstāvi, ar Svēto Garu mēs varēsim. 
Šis Jēzus solījums arī bija pilnīgs. Līdz Vasarsvētkiem Svētais Gars nāca un gāja pār dažiem 
cilvēkiem. Tagad Viņš nāks pie katra ticīgā un mājos viņu sirdīs un būs ar viņiem mūžīgi. 
Kad cilvēks piedzimst no augšienes, Svētais Gars nāk un mājo viņa sirdī, darbojoties no 
iekšpuses. Kad mēs esam Dieva bērni, tad mūsos mājo Svētais Gars. 
Dieva Vārds māca par Svēto Garu, ka  Viņš ir - visur klātesošs (omnipresent), visu zina 
(Omniscient), visusspēcīgs (Omnipotent). 
Nav neviens mirklis, kad Dieva bērns ir viens. Dāvids raksta 139. psalmā: 
Kurp es lai aizeju no Tava gara, un kurp es lai bēgu no Tava vaiga? Ja es kāptu 
debesīs, Tu tur esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī tur. Ja man būtu rītausmas spārni un 
es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu Tava roka un tava labā roka mani 
turētu. 

 
 
 
Viņš  ir ar mums visur un vienmēr. Caur Viņu piepildās Jēzus 
solītais : Redzi, Es esmu ar jums ikdienas līdz pasaules 
galam. 
Mūsu Aizstāvis visu zina. Nav nekas, ko Viņš nezina. Viņš 
zina visu par visu un Viņš mājo mūsos. Kādreiz grūti aptvert, 

ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka nekad neatrodamies bezizejas stāvoklī, jo Viņš visu zina. 
Mums tik jāmācās vairāk uz Viņu paļauties un sadzirdēt Viņa balsi. 
Mums nevajag  pieņemt lēmumus pirms neesam lūguši Svēta Gara padomu. Viņš grib mums 
palīdzēt, jo Viņš ir mūsu Aizstāvis. 
Svētais Gars mūs grib tā veidot, ka visa mūsu dzīve ir dzīva liecība Jēzum Kristum. Viņš ir 
nomodā par mums visu laiku. Ir svarīgi, ka mēs esam nomodā par Viņu visu laiku. 
Slavenais evaņģēlists Billy Graham’s vienreiz teica, ka tev nevajag nevienu soli spert, pirms 
tu neesi sazinājies ar mājas biroju (ar „ Home office”), t.i. ar Dievu. 
Aizstāvis darbojas mūsu labā. Viņš ir mūsu palīgs. Viņa mērķis ir palīdzēt mums pildīt 
Kristus pavēles. Tās visas dotas mūsu labā. Kā Jēzus teica: Zaglis nāk vienigi lai zagtu, 
nokautu, un nomaitātu- es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un pārpilnība. 
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Citiem vārdiem sakot, Jēzus mūs svētī un svētīgi mēs esam, ka dzīvojam saskaņā ar Viņu. 
Ikdienā nav vienmēr viegli dzīvot Dievam. Sevišķi, ja ap mums maz ir to kas tā dara. 
Pretspēki visur darbojas. Bet neaizmirsīsim, ka Dievs ir par mums gādājis. Mums ir 
Aizstāvis.  
Pēdejā lieta ko pasvītrošu ir tas, ko Jēzus mums atgādina: 
Jūs bērniņi , esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas 
kas ir pasaulē.” 
Svētais Gars ir lielāks un spēcīgāks par jebkādu varu. Paldies Dievam, ka mums ir Aizstavis. 
Paļausimies uz Viņu un dzīvosim ar Viņu priekšgalā. 
Āmen. 

Prāvests Colvin MacPherson 
 

============================== 
 
DRAUDZES PRIEKŠNIEKA ZIŅOJUMS 
 

Mīļie draudzes locekļi! 
PAVASARIS 

Kaut arī pēc pulksteņa ir rudens, mēs valdē jūtamies kā pavasarī. 
Dieva iedvesmē, draudzes ilggadīgie darbinieki („round up the usual suspects” – Humphry 
Bogart in Casa Blanca), darbu veic ar vēl lielāku rosmi. 
Nupat notika slēgta sēde, kuru vadīja prāvests un dalību ņēma valde, draudzes vecākie un 
MAK. Pēc svētbrīža, ko vadīja prāvests, sadraudzībā un mērķtiecīgi izskatījām cauri un 
iztirzījām lielo skaitu interesentu iesniegumus, lai izraudzītu sarakstu (short list) ar 
kandidātiem, kuri atbilstu draudzes interesēm (skati iepriekšējo ziņojumu Zigrīdas 
Adamsones iesniegumu). Nonācām pie trīs kandidātiem ko stādīt priekšā draudzei. Par to 
lūdzu skatīt tālāk Kalvja Jaunalkšņa, MAK vadītāja ziņojumā šinīs Draudzes Vēstīs. 
 

Paldies Kalvim par lielo darbu un prāvestam par gādību. 
 

Vēl ar gandarījumu varu ziņot, ka financiālo un administrātīvo datu apvienošanas IT projekts 
virzās uz priekšu Andra Ziedara vadībā. Pateicamies Agrim Beltim (kas nesastāv draudzē) 
par profesionālo atbalstu, respektīvi palīdzību bez atlīdzības; paldies arī Vijai Platacei. Visā 
drīzumā šis projekts būs paveikts. Ja kādam būtu tuvāki jautājumi, lūdzu griežaties pie 
Andra, bet lielās darba slodzes dēļ es arī lūdzu viņu pārmērīgi neapgrūtināt. 
 

Mīļš sveiciens un laba vēlējums Irēnei Ziedarei ar atveseļošanos; novēlam Dieva svētību arī 
turpmāk. 

E. Lēmanis  
Draudzes priekšnieks 

============================== 
 

MĀCĪTĀJA AICINĀŠANAS ZIŅAS 
 
 

Svētdienā 16. maija pēcpusdienā baznīcas zālē sapulcējās draudzes 
vadība (t.i. valde, draudzes vecākie un Mācītāja aicināšanas 
komitejas locekļi), kopā ar prāvestu Colvin MacPherson pārrunāt 
iesniegto informāciju no vairākiem kvalitātīviem kandidātiem 
draudzes gana amatam.  Mērķis šajā slēgtajā sēdē bija sašaurināt 
kandidātu sarakstu uz vispiemērotākajiem kandidātiem pēc 
draudzes prasībām un vajadzībām.  Pārrunās ietilpa arī kandidāta 
situācijas, motivācija kandidēties, un viņa iespējas iedzīvoties mūsu 
draudzē kā arī sabiedrībā. 
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Aizklātā balsošanā, slēgtā sapulce izraudzīja trīs krietnus kandidātus sašaurinātā sarakstā 
ar sekojošiem kandidātiem (alfabētiskā kārtībā): 
 

 Modris ĪVĀNS – dzimis 1963 gadā; studējis 1994 - 1998.g. Latvijas Universitātē, 
bakalaura grāds teoloģijā; ordinēts 1997.g. 27. novembrī Rīgas Domā.  Pašlaik 
kalpo kā Ikšķiles iecirkņa prāvestu, Ogres un Suntažu ev. lut. draudžu mācītājs. 

 
 Guntis KALME – dzimis 1959 gadā; studējis LELB Teoloģijas Semināru beidzis 

1990.g., Lic. Theol. grāds Concordia Seminary, MA (ASV) beidzis 1996.g., PhD 
grāds Concordia Seminary, MA (ASV) beidzis 2005.g.; ordinēts 1987.g. 3. maijā 
Rīgā Jaunajā Sv. Ģertrūdes baznīcā.  Pašlaik kalpo Rīgas Augšāmcelšanās ev. lut. 
draudzē kā mācītājs. 

 
 Dainis MARKOVSKIS – dzimis 1964 gadā; studējis Latvijas Universitātē, 

beidzis 1994.g. ar bakalauru grādu teoloģijā, un atkal Latvijas Universitātē, 
beidzis 2010.g. ar maģistru grādu teoloģijā; ordinēts 1994.g. 28. jūlijā Rīgas 
Domā.  Ir kalpojis astoņus gadus kā mācītājs Rīgas Mārtiņa ev. lut. draudzē, un 
tad kā armijas kapelāns un Latvijas armijas virsnieks (kapteinis).  Nupat nobeidzis 
maģistra grādu studijas LU. 

 
Izsaku lielu pateicību Dievam par Viņa vadību šajā nozīmīgajā mācītāja izraudzīšanas 
procesā.  Paldies Dievam, ka mēs saņēmām lielu atbalstu no vairākām pasaules malām mūsu 
meklējumā atrast jaunu draudzes ganu.  Paldies arī visiem dalībniekiem slēgtajā sēdē kopā ar 
prāvestu Colvin MacPherson par mērķtiecīgām pārrunām un par pacietību lemšanā. 

Kalvis Jaunalksnis 
Mācītāja aicināšanas komitejas vārdā 

============================== 
 

DRAUDZES ĪPAŠUMU PĀRZIŅA ZIŅOJUMS 
Šogad pārņēmu draudzes īpašumu pārziņa atbildību kā daļēja laika uzdevumu. Izrādās, ka 
draudzes valdes iecerētie pienākumi ir daudz vairāk nekā biju iedomājies. Neskatoties uz to 
esmu varējis nobeigt vairumu no iecerētiem darbiem. 

1. Tā kā draudzes fotokopētājs tagad novietots baznīcas mācītāja istabā, drošības dēļ 
algots atslēdznieks ielika istabas durvīm jaunu aizslēdzamu rokturi. 

2. Iegādāti materiāli un ielikts jauns plaukts virtuves noliktavā. 
3. Sarunāta un izdarīta Emergency un Exit gaismu pārbaude. 
4. Algoti elektriķi pievienoja jaunas automātiskas gaismas (sensor lights) auto novietnē 

pie baznīcas dienvidrietumu stūra, kā arī virs baznīcas ieejas durvīm. 
5. Sarunāta un izdarīta pārbaude baznīcas uguns dzēšamām ierīcēm. 
6. Drošības dēļ pārbūvēts kāpiens pie baznīcas ieejas. Tagad kāpiens (rampa) atbilst 

drošības un invalīdu noteikumiem. 
7. Pielikts jauns automātiskais durvju aizvērējs durvīm no zāles uz tualetes telpām, un 

tualetes telpām sataisīti automātiskie durvju aizvērēji.  
8. Tā kā mūsu tagadējais putekļu sūcējs ir jau kalpojis daudzus gadus, un ir zaudējis 

savu sūkšanas spēku, esam iegādājušies jaunu. To nopirka Linda Drēziņa. 
9. Kopā ar Miervaldi Balodi pavadījām gandrīz veselu dienu baznīcas balkona 

noliktavā, šķirojot un sakārtojot tur novietotos draudzes dokumentus. 
10. Dāmu komitejas priekšnieces Ineses Bērziņas vadībā vestas sarunas ar vairākiem 

karstā ūdens ierīču ražotājiem virtuvei. Esam nolēmuši pieņemt piedāvājumu no 
Rheem kompānijas. 

Vēl nav bijusi iespēja apskatīt un salabot skaļruņu pievienojumu virtuvē, lai tur strādājošās 
dāmas varētu arī dzirdēt kas notiek baznīcā vai zālē. 
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Mūsu baznīca un pagalms vēl arvien tiek uzkopts ar pašu draudzes locekļu palīdzību. Kaut 
gan gribošu talcinieku skaits katru gadu samazinās, tomēr šogad, piesaistot jaunāku gadu 
gājumu, Ēriks Birzulis varējis sastādīt apmierinošu šī gada baznīcas un pagalma tīrīšanas 
dežūru sarakstu. Jaunie palīgi ir – tautas deju kopas Ritenītis, Piektais ritenis, un Dainas 
bērnudārza vecāki. Draudzes valdes vārdā izsaku lielu paldies visiem talciniekiem, jo tas 
ietaupa draudzei lielus naudas izdevumus. 
Liels paldies arī Ērikam Birzulim par palīdzību man sastādot šī gada baznīcas un pagalma 
tīrīšanas dežūras 2010. gadam, kuru pievienoju ziņojumam. 

Aivars Bruns 
Draudzes īpašumu pārzinis 

============================== 
 

Baznīcas un pagalma tīrīšanas dežūras 2010. gadam 
 

Datums Baznīcā Pagalmā 

Marts 6. Ināra Ārīte Edgars Ārītis 

Marts 27. Mārtiņš Biršs Roberts Birze 

Aprīlis 17. Benita Bruna Aivars Bruns 

Maijs 1. Deju grupa “Ritenītis” Deju grupa “Ritenītis” 

Maijs 15. Ēriks Birzulis Andris Cīrulis 

Jūnijs 5. Deju grupa “ 5. Ritenis” Deju grupa “ 5. Ritenis” 

Jūnijs 19. Linda Drēziņa Juris Drēziņš 

Jūlijs 3. Bērnudārzs “’Daina” Bērnudārzs “’Daina” 

Jūlijs 17. Ināra Ārīte Edgars Ārītis 

Augusts 7. Mārtiņš Biršs Roberts Birze 

Augusts 21. Benita Bruna Aivars Bruns 

Septembris 4. Deju grupa “Ritenītis” Deju grupa “Ritenītis” 

Septembris 18. Ēriks Birzulis Andris Cīrulis 

Oktobris 2. Deju grupa “ 5. Ritenis” Deju grupa “ 5. Ritenis” 

Oktobris 23. Linda Drēziņa Juris Drēziņš 

Novembris 27.  Bērnudārzs “’Daina” Bērnudārzs “’Daina” 

Decembris 11. Mārtiņš Biršs Roberts Birze 
 

Piezīme: Visi ir mīļi aicināti piedalīties baznīcas tīrīšanas talkā.  
 

============================== 
 
 

Pateicība talciniekiem 
Draudzes Vēstu 474 salikšanā un izsūtīšanā piedalījās: 
Ausma Balode   Visvaris Eimanis 
Miervaldis Balodis  Ilgvars Lecis 
Anna Būmane   Jānis Siliņš 
Sirsnīga pateicība visiem talciniekiem 
      Valde 

============================== 
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Svētā Krusta draudzes dievkalpojumu 
kalendārs 2010.g. 

 

MAIJS 
16. maijā – plkst. 11:00 

Lieldienu laika septītā svētdiena, dievkalpojums ar dievgaldu 
prāvesta Colvin MacPherson vadībā. 

23. maijā – plkst. 14:00 
Vasarsvētki – Svētā Gara svētki, svētbrīdis Latviešu ciemā draudzes vecākā vadībā. 

30. maijā – plkst. 11:00 
Trīsvienības svētki – Dievkalpojums draudzes vecākā vadībā. 

 

JŪNIJS 
13. jūnijā – plkst. 11:00 

Trešā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, AIZVESTO PIEMIŅAS DIENAS 
DIEVKALPOJUMS draudzes vecākā vadībā. 

20. jūnijā – plkst. 11:00 
Ceturtā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, svētbrīdis baznīcā draudzes vecākā vadībā. 

20. jūnijā – plkst. 12:00 
Svētā Krusta draudzes gana aicināšanas – Informācijas pēcpusdiena, baznīcas zālē. 

27. jūnijā – plkst. 11:00 
Piektā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpojums draudzes vecākā vadībā. 

 

JŪLIJS 
11. jūlijā – plkst. 11:00 

Septītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpojums draudzes vecākā vadībā. 
18. jūlijā – plkst. 14:00 

Astotā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, svētbrīdis Latviešu ciemā draudzes vecākā vadībā. 
25. jūlijā – plkst. 11:00 

Devītā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpojums draudzes vecākā vadībā. 
 

AUGUSTS 
8. augustā – plkst. 11:00 

Vienpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpojums draudzes vecākā vadībā. 
15. augustā – plkst. 14:00 

Divpadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, svētbrīdis Latviešu ciemā draudzes vecākā 
vadībā. 

22. augustā – plkst. 11:00 
Trīspadsmitā svētdiena pēc Vasarsvētkiem, dievkalpojums draudzes vecākā vadībā. 

 

SEPTEMBRIS 
12. septembrī  – plkst. 10:00 

DRAUDZES GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE baznīcas zālē. 
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DIEVKALPOJUMU DEŽŪRAS 2010. G. JŪNIJĀ, JŪLIJĀ, AUGUSTĀ 
 

Datums Draudezes 
vecākie kalpo 

Apsveicēji Pies skaņu 
pastiprinātāja

Altāri ziediem 
pušķo 

Virtuvē 

Jūnijs      
13. M. Biršs I. Brants 

S. Caune 
D. Stils A. Bērziņa S. Caune 

27. D. Stils M. Ozola 
J. Ozols 

J. Ozols E. Latiša E. Latiša 

Jūlijs      
11. R. Mancs Z. Ādamsone 

G. Ādamsons 
D. Stils A. Rozīte A. Rozīte 

25. M. Biršs I. Brants 
S. Caune 

T. Pindard G. Pindard G. Pindard 

Augusts      
8. D. Stils I. Brants 

D. Stils 
E. Ārītis I. Ārīte I. Ārīte 

22. R. Mancs A. Būmane 
I. Lecis 

I. Lecis A. Būmane A. Būmane 

Septembris      
12. DRAUDZES PILNSAPULCE 
      

 

============================== 
 

MAZĀS GRUPAS TIKŠANĀS 
„Draugu pulciņa” bībeles lasījumi un pārrunas pie G. un A. Rozīšiem 
2. McAuley Dr. Rosanna, plkst. 15.00 mēneša pirmajās pirmdienās –  
2010. g. 7. jūnijā 
2010. g. 5.jūlijā 
2010. g. 2. augustā 

 

============================== 
 

DĀMU KOPAS PRIEKŠNIECES ZIŅOJUMS  
Lieldienās Dāmas bija sagādājušas daudz raibu Lieldienu olu ar ko apsveikt dievlūdzējus, 
pēc dievkalpojuma. Paldies visām Dāmām. Draudze apsveica viesu mācītāju Māru Saulīti 
Lieldienās. Paldies draudzei un dāmu kopai par bagātīgu maizīšu sagādi kafijas galdam, kad 
viesojās viesu mācītāji. 
Esam iegādājušies virtuvē, pie sienas virs izlietnes, patstāvīgu karstā ūdens ierīci kafijai, 
tagad atkritīs vārīt ūdeni kannās. Šogad būšu prom no Austrālijas no 15. jūlija līdz 7. 
septembrim, palīdzot skolas brīvdienās dēla ģimenei.  
Vajadzības gadījumā lūdzu griežaties pie Gintas Pindard, tel. 9807 1904, vai Lidijas Miltiņas, 
tel. 9801 3786                Inese Bērziņa 

Dāmu kopas priekšniece 
 

 

Raksti nākamām Vēstīm iesūtāmi līdz 2010. g. 6. augustam  
Rasmai Celmai  56/62 Fraser Cres. Wantirna South. 3152 

e-pasts: rasmac@virtual.net.au 
Rakstus lūdzu sūtīt kā „word attachment” Paldies. 

 

 
============================== 
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LŪGUMS 
Pēc valdes sēdes pagājušo svētdien MAK nāca valdei ar ieteikumu uzaicināt vienu līdz trīs 
kandidātus, kuri ir sašaurinātā listē, viesoties pie mums, lai iepazītos. Paredzētais viesošanās 
laiks būtu 4 – 6 nedēļas.  
Valde prinicpā šo ieteikumu apsveica, tomēr vispirms jānoskaidro iespējas, lai varētu apsvērt 
un sagatavot budžetu šim pasākumam. Jāizkārto, piemēram, apmešanās, transports, u.t.t.  
Meklējam draudzes locekļus, kas spētu uzņemt pie sevis vienu (vīriešu kārtas) personu uz 
vienu vai vairākām nedēļām. 
Kam būtu tāda iespēja, lūdzu zvanīt man. Tel 9877 9403, mob. 0404 856 511. 
Šī lieta ir steidzīga! 
Sirsnīgs paldies, 

Eduards Lēmanis 
============================== 

 

CHAIRMAN’S REPORT  
 

Dear members 
 

It’s spring! 
Despite the autumn chill outside the council feels that spring is fast approaching. With God’s 
guidance we just concluded a meeting where council, elders and MAK members took part, to 
arrive at a shortlist of applicants for the vacant pastor’s position, to present to the 
congregation. The meeting was chaired and guided by Dean Colvin MacPherson. 
Further details can be learned from Kalvis Jaunalksnis report in this issue. Many thanks to 
our Dean and especially to Kalvis for their intensive effort. 
 

Another milestone worthy of mention is that our data processing project is progressing fast. 
Agris’s professional input, without remuneration, is much appreciated. Thanks also to Vija 
Platacis for her input and help over many years. 
Anyone who needs more information please consult Andris Ziedars the manager for this 
project. Please do not lean too heavily on him. 
 

Salutations goes to Irene Ziedars for a speedy recovery and God’s blessings to continue. 
Eduards Lemanis 

 

============================== 
 

SATURA RĀDĪTĀJS 
 

C. MacPherson Aizstāvis     1. 
E. Lēmanis  Draudzes priekšnieka ziņojums  3. 
K. Jaunalksnis  Mācītāja aicināšanas ziņas   3. 
A. Bruns  Draudzes īpšumu pārziņa ziņojums  4. 
   ****   Baznīcas un pagalma tīrīšanas dežūras 5. 
Valde   Pateicība talciniekiem    5. 
   ***   Dievkalpojumu kalendārs   6. 
   ***   Dievkalpojumu dežūras   7. 
   ***   Mazās grupas tikšanās   7. 
I. Bērziņa  Dāmu komitejas priekšnieces ziņojums 7, 
E. Lēmanis  Lūgums     8. 
E.Lemanis  Chairman’s Report    8. 
 

============================== 
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Draudzes darbinieku adreses: 
 

 
Korespondenci kura domāta draudzei sūtīt uz C/- 4 Livingstone Crt. Mt. Eliza. 3930. 

 
 

Latviešu ev. lut. 
Svētā Krusta baznīca 

 
40 Warrigal Rd. Surrey Hills. Vic. 3127 

 
Tel. 9836 0119 

 
Draudzes valde: 

Draudzes priekšnieks  
E. Lēmanis 

1 Eustace Street, Blackburn, Vic 3130 
e-pasts: lemanise@live.com.au 

Tel. 9877 9403 
Mob.tel.0404 856 511 

Priekšnieka vietnieks un kasieris 
A. Ziedars 

4 Livingstone Crt. Mt. Eliza, Vic 3930 
e-pasts: aziedars@gmail.com 

Tel. 9787 5466 
 

Dāmu komitejas priekšniece 
I. Bērziņa 

121 Mountain View Pde. Rosanna, Vic 3084 
e-pasts: ineseberzins@primusonline.com.au 

Tel. 9459 0673 
 

Valdes loceklis 
M. Balodis 

40 Stanley Grove, Blackburn. Vic. 3130 
e-pasts: miervaldis@optusnet.com.au 

Tel. 9877 4842 

Draudzes īpašumu pārzinis 
A. Bruns 

41 Russell Street, Surrey Hills, Vic. 3127 
e-pasts: aivarsbruns@iprimus.com.au 

Tel. 9890 4849 
Mob. tel. 0418 520 321 

Kapsētas  pārzinis  
G. Rozītis 

2 McAuley Dr. Rosanna, Vic 3084 Tel. 9459 8392 

Informācija  
K. Jaunalksnis 

60 Harrison St. Box Hill Nth, Vic 3129 
e-pasts: kalvis@virtual.net.au 

Tel. 9849 1680 
Mob. tel. 0419 349 346 

Sekretāre un pārstāve  
V. Jefimova 

48 Mantung Cres. Rowville, Vic 3178 
e-pasts: jefimovs.valda.l@edumail.vic.gov.au 

Tel. 9764 1468 

Draudzes vecāko pārstāve  
D. Stils 

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

Tel. 9807 5924 

 
Draudzes vecākie: 

Martiņš Biršs 214 Jasper Road, Bentleigh, Vic 3204 
e-pasts: martinbirss@bigpond.com 

Tel. 9563 9685 
Mob. 0407 685 006 

Kalvis Jaunalksnis 60 Harrison St. Box Hill Nth, Vic 3129 
e-pasts: kalvis@virtual.net.au 

Tel. 9849 1680 
Mob. tel. 0419 349 346 

Rita Mancs 55/62 Fraser Cres.Wantirna South, Vic 3152 
e-pasts: rita.mancs@gmail.com.au 

Tel. 9800 1965 
Mob. 0434 111 963 

Dagmāra Stils 4 Gilbert Crt. Mt. Waverley. Vic 3149 
e-pasts: dstils@netbay.com.au 

Tel. 9807 5924 

 
Draudzes Vēstis - redakcija 

Draudzes Vēstu redaktors  
J. Siliņš 

3 Henley Street, Balwyn, Vic 3103 
e-pasts: silins@netbay.com.au 

Tel. 9817 2215 

Redakcijas locekle  
R. Celma 

56/62 Fraser Cres. Wantirna South, Vic 3152 
e-pasts: rasmac@virtual.net.au 

Tel. 9887 0806 

 

Draudzes nodevas: 
2008 – 2009. gadam  $135,  valsts pensionāriem un studentiem $80 (iesk GST) 
2009 – 2010. gadam  Nodevas pilna laika strādājošiem 2009 lūgšanas gadā: $135; 

Kam nav pilna laika darbs: pēc rosības, bet ja iespējams ne mazāk par 
$80. (iesk GST) 

 

Lūdzu čekus rakstīt uz: Latvian Ev. Lut. Congregation of Holy Cross 
Sūtot maksājumu pa pastu, lūdzu adresēt: A. Ziedars, 4 Livingstone Court, Mt. Eliza. Vic. 3930 

Draudzes tuvākas ziņas dabūjamas draudzes tīmekļa mājas lapā 

www.holycross.org.au 
 

========================== 


