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GAISMA, KAS ATSPĪD TUMSĪBĀ 

“Jūs  esat  pasaules  gaišums;  pilsēta,  kas  stāv  kalnā,  nevar  būt  apslēpta.  Sveci 
iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet  lukturī;  tad tā spīd visiem, kas  ir namā. 
Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu 
Tēvu, kas ir debesīs.” (Mt 5:14–16) 

Mīļie draugi Jēzū Kristū! 

Gaisma  ir spēcīgāka par tumsu. Pat vismazākā gaismiņa atspīd tumsībā. Mācot saviem 
sekotājiem par kristīgo dzīvi, Jēzus teica: “Jūs esat pasaules gaišums.” Viņš neteica: jūs 
būsit, bet – jūs esat. Katrs cilvēks, kas tic uz Jēzu Kristu, kas ir Viņa bērns, ir gaisma. Jēzus 
par sevi teica: “ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, 
bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jņ 8:12) Kas seko Kristum, nestaigā tumsībā, bet tam ir 
dzīvības gaisma. Tas nozīmē, ka tas, kas Kristum netic, kas nav Viņā, tas atrodas tumsībā. 

Vairums  cilvēku  pasaulē  dzīvo  tumsībā,  jo  viņi  nav  Kristū.  Tumsības  spēki  ir  manāmi
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visur. Interesanti, ka tie, kas domā, ka ir ļoti 
gudri  un  apgaismoti,  īsti  nezina,  ka  bez 
Dieva viņi ir muļķi un dzīvo tumsībā. Viņi to 
nesaprot, jo viņu acis ir aptumšotas. Pāvils 
raksta:  “Ja mūsu evaņģēlijs  ir aizsegts,  tad 
tas  ir  aizsegts  tiem,  kas  pazūd,  kuriem  šīs 
pasaules  dievs  ir  apstulbojis  neticīgo  sirdi, 
ka  tiem  nespīd  Kristus  godības  evaņģēlija 
gaišums,  kas  ir  Dieva  attēls.  Jo  mēs 
nesludinām  paši  sevi,  bet  Kristu  Jēzu,  To 
Kungu,  mēs  paši  esam  jūsu  kalpi,  Jēzus 
sūtīti. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust 
no  tumsības,  ir  atspīdējis  mūsu  sirdīs,  lai 
dotu Dieva  godības  atziņas  gaismu  Kristus 
vaigā.  Bet  mēs  glabājam  šo  mantu  māla 
traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva 
un ne no mums.” (2Kor 4:3–7) 

Pāvils  raksta,  ka  pasaules  dievs  ir 
apstulbojis  neticīgo  sirdi,  ka  tā  neredz 
evaņģēlija  gaismu.  Pasaules  dievs,  Sātans, 
dara visu,  lai paturētu cilvēkus tumsā. Viņš 
dara  visu,  lai  cilvēki  nesaredzētu  Dieva 
gaismu.  Sātans  daudz  laika  velta  Baznīcai, 
strādādams pie tā, lai tās gaisma nespīdētu 
spoži.  Man  kabatā  ir  lukturītis.  Tas  spīd 
diezgan  spoži,  bet,  ja  to  atskrūvētu  un 
izņemtu bateriju, gaismas vairs nebūtu. Kas 
noticis ar daudzām baznīcām, ar daudziem 
kristiešiem,  ka  viņu  baterijas  ir  iztukšotas 
vai  pilnīgi  izņemtas  ārā,  līdz  ar  to  gaisma 
vairs nespīd? 

Kas  ir šīs baterijas? Dievs Svētais Gars, kas 
darbojas iekš, caur un zem Dieva Vārda! Ja 
palasām Apustuļu darbu grāmatu,  redzam, 
ka Baznīca bija  spēcīga,  tās gaisma spīdēja 
spoži  jo  spoži.  Tad  bija  liela  paļāvība  uz 
Dieva  Vārda,  viņi  bija  Svētā  Gara  vadīti 
caurcaurēm. Pamazām tas mainījās. Cilvēki 
sāka atšķaidīt Dieva Vārdu un  paļauties uz 
cilvēku gudrībām, un gaisma sāka dzist. 

Šodien ir Baznīcas, kas nav nekas vairāk kā 
reliģiskas  biedrības.  Pasaules  dievs 
priecājas,  jo,  kur  nespīd  gaisma,  tur 
tumsība  netiek  apkarota.  Kur  nav  spožas 
gaismas,  tur  ir grēks, un tā nopietnība tiek 

samazināta.  Pustumsā  tu  nesaredzi  pleķus 
uz  baltā  krekla,  bet,  uzspīdot  spožai 
gaismai, tie izceļas. 

Cilvēks  jūtas  ērti  tādā  krēslā.  Nav  spožas 
gaismas,  bet  nav  arī  pilnīgas  tumsas. 
Sirdsapziņa  ir  apmierināta, un var  turpināt 
dzīvot paštaisnībā un vienaldzībā.  To vēlas 
pasaules  dievs.  Bet  patiesais  Dievs  vēlas 
kaut ko citu. Radīšanas aktā Dievs vispirms 
radīja gaismu. 

Dievs  ir  gaismas  Dievs.  Kristus  ir  pasaules 
gaisma,  un  Viņš  teica,  ka  tie,  kas  Viņam 
seko,  ir  arī  pasaules  gaišums.  Jēzus  teica: 
“Lai  jūsu  gaisma  spīd  ļaužu  priekšā,  ka  tie 
ierauga  jūsu  labos  darbus  un  godā  jūsu 
Tēvu, kas ir debesī.” 

Mūsu  gaisma  spīdēs,  ja  mūsu  baterijas  ir 
iekšā  un  ja  tās  ir  kārtīgi  uzlādētas. 
Galvenais  veids,  kā  uzlādēt  baterijas,  ir 
Dieva Vārda  lasīšana.  Ir  ārkārtīgi  svarīgi  to 
darīt  katru  dienu,  lai  Dievs  Svētais  Gars 
darbojas iekš, caur un zem Dieva Vārda. Ja 
to  nelasām,  tad  nav  nekāda  labuma  un 
mūsu gaisma būs vāja. 

Ja mūsu gaisma nespīdēs, tad visu pārņems 
tumsība. Tāpēc regulāri lasiet Dieva Vārdu! 
Dieva Vārds ir gaisma. “Tavs vārds ir manu 
kāju  spīdeklis  un  gaišums  uz  maniem 
ceļiem.” (Ps 109:105) 

Dieva  Vārds  ir  kā  lukturītis.  Staigājot  pa 
tumsu, kāja var viegli aizķerties, cilvēks var 
paklupt  un  krist.  Ja  ceļu  apgaismo,  tad  ir 
daudz  drošāka  staigāšana.  Mums  vajag 
lietot  Dieva  Vārdu  kā  lukturi.  Ļaut,  lai  tas 
apgaismo  mūsu  ceļu,  lai  rāda  mums,  kā 
dzīvot svētīgu dzīvi, kas nes Dievam godu. 

Dieva  Vārds  ir  gaisma  visām  dzīves 
vajadzībām.  Tajā  atrodam  atbildes  visām 
problēmām.  Dieva  Vārds  ir  gaišums  mūsu 
ceļiem.  Neviens  neizvēlētos  braukt  pa 
neapgaismotu ceļu ar neieslēgtiem mašīnas 
priekšējiem lukturiem. Tas būtu ne tik vien 
muļķīgi, bet arī  ļoti bīstami. Tikpat muļķīgi 
un vēl bīstamāk ir censties dzīvot bez Dieva



3 

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS 

Vārda  gaismas.  Tādējādi  tu  vari  sev  izdarīt 
ne  tikai  lielu  skādi,  bet  vari  arī  atrasties 
galīgā tumsā mūžībā. 

Dievs  devis  mums  savu  Vārdu,  lai  mūsu 
dzīvē  būtu  gaisma.  Lietosim  to! 
Nenoraidīsim  Viņa  gaismu!  Lasīsim  Viņa 
Vārdu  katru  dienu,  un,  to  darot,  mūsu 
baterijas  vienmēr  būs  labi  uzlādētas,  un 
mūsu gaisma spīdēs spoži. 

Ja esam kristieši, tad mūsu dzīvei vajadzētu 
atspoguļot  Jēzu  Kristu.  Mūsu  dzīvei 
vajadzētu būt  labai un  spēcīgai  liecībai  par 
Dieva  mīlestību,  par  Viņa  patiesību,  un 
Dieva mīlestībai vajadzētu plūst caur mums. 

Gaisma  ir  pievilcīga.  Ja  tumsā  atspīd 
gaisma,  tā  pievelk.  Mūsu  dzīvei  vajadzētu 
būt  pievilcīgai.  Tai  vajadzētu  atšķirties  no 
citu    dzīvēm,  nevis  lai  sevi  izceltu,  bet  lai 
godinātu Dievu. Mūsu dzīvei  vajadzētu būt 
pilnai  ar  labiem  darbiem  –  ar  gaismu.  Bet 
labi darbi mūs neglābs. Tikai Kristus asinis, 
izlietas pie krusta, mūs glābs, savukārt labie 
darbi  godina  Dievu.  Labie  darbi  ir 
gaismiņas, kas atspīd tumšā pasaulē un kas 
liecina  par  Dieva  labumu,  par  Dieva 
mīlestību, par Dieva žēlastību. 

“Bet mēs glabājam šo mantu māla traukos, 
lai spēka pārpilnība būtu no Dieva un ne no 
mums.”  (2Kor  4:7)  Mēs  esam  tikai  trauks, 
caur  ko  atspīd  Dieva  gaisma.  Tādēļ  tikai 
Dievam, nevis mums pienākas viss gods un 
visa  pateicība.  Sapratīsim  to.  Nekas  ātrāk 
nedzesīs  mūsu  gaismu  kā  iedomība, 
lepnība,  sevis  godināšana.  Kur  valda  ““es”, 
tur Svētais Gars aiziet un gaisma izdziest. 

Lai  mūsu  gaisma  neizdziest!  Lai  tā  spoži 
spīdētu, mums visur un vienmēr  jādod viss 
gods Dievam. Mums jābūt tādiem kā pirmie 
kristieši,  kas  varēja  teikt:  “Jo  Viņā  mēs 
dzīvojam  un  rosāmies,  un  esam.”  (Apd 
17:28) Ja tā būs, mūsu gaisma spīdēs spoži 
Dievam  par  godu  un  mūsu  cilvēkiem  par 
svētību. Āmen 

Draudzes mācītājs Colvin S.MacPherson  Saimniece Brigita Kubliņa 

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU 
DRAUDZES 

Saviesīga pēcpusdiena 
Svētdien, 13. jūlijā, pēc 
dievkalpojuma, draudzes 

namā, 
30 Bridge Rd, Homebush. 
Dievkalpojums plkst.10.00 
Pusdienās: kāpostu tīteņi 

(vīstokļi) un debesmanna. Cena 
$15.‐ 

Pēc pusdienām, draudzes 
mācītājs Colvin MacPherson 
pastāstīs par savu Latvijas 

apmeklējumu, kur piedalījās 
Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes 

draudzes 
draudžu dienās. 
Visi mīļi lūgti.
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DIEVKALPOJUMI 
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ 

JŪLIJĀ 
Svētdien,6.plkst.10.00 – Lasītais 
dievkalpojums 
Svētdien,13.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma 
pusdienas un mācītāja Latvijas ceļojuma 
atstāstījums. Skat atseviško reklāmu. 
Svētdien,20.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,27.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
AUGUSTĀ 
Svētdien,3.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,10.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,17.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,24.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien,7.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,14.plkst.11.00 ‐ Pļaujas svētku 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma Pļaujas svētku sarīkojums. 
Svētdien,21.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,28.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS 
JŪLIJĀ 
Svētdien,6.  I.Birze 
Svētdien,13.  J.Rīmanis 
Svētdien,20.  U.Hāgens 
Svētdien,28.  I.Liepiņš 
AUGUSTĀ 
Svētdien,3.  A.Kristovskis 
Svētdien,10.  J.Turmanis 
Svētdien,17.  J.Trumpmanis 
Svētdien,24.  I.Birze 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien,7.  J.Rīmanis 
Svētdien,14.  U.Hāgens 

Svētdien,21.  I.Liepiņš 
Svētdien,28.  A.Kristovskis 
ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS 
JŪLIJĀ 
Svētdien,6.  T.Koškina/V.Parcell 
Svētdien,13.  A.Hickey/L.MacPherson 
Svētdien,20.  I.Mačēna/I.Upīte 
Svētdien,28.  B.Liberta/R.Hāgena 
AUGUSTĀ 
Svētdien,3.  R.Plikša/L.Vilciņa 
Svētdien,10.  A.Medne/S.Graudiņa 
Svētdien,17.  L.MacPherson 
Svētdien,24.  M.Timermane/A.Zodiņa 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien,7.  T.Koškina/V.Parcell 
Svētdien,14.  S.Fraser/A.Zīds 
Svētdien,21.  B.Liberta/R.Hāgena 
Svētdien,28.  L.MacPherson 

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ 
Svētdien, 20.jūlijā, plkst.14.00 ‐ 
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 

MĀCĪTĀJA ZIŅAS 

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES 

Jānis Zods  + 26/04/14  83 
Anna Paupe  + 29/04/14  101 
Helmut Muller  + 09/05/14  85 
Aino Kallas  + 20/05/14  87 
Arnolds Muzikants  + 23/05/14  100 
Olģerts Zemītis  + 30/05/14  89 
Ilga Nemme  + 13/06/14  76 
Ērika Jaunalksnis  + 15/06/14  91 
Kristus saka: “Mieru Es jums atstāju, Savu 
mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es 
jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un 
neizbīstas. .” 

Draudzes mācītājs būs Latvijas 
apmeklējumā no 26.jūnija līdz 8.jūlījam. 
Steidzīgos gadījumos lūdzu zvanīt 
draudzes priekšniekam.  Tel. 9918  2306
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS 
Draudzes 65 gadu jubilejas dievkalpojums 

Draudzes ansamblis 

SLVK 

(Ojāra Grestes uzņēmumi)
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Sidnejas ev. lut. latviešu 
draudzei 65 

Dievkalpojums un mielasts 

Svētdien,  2014.  gada  4.  maijā  Sidnejas 
ev.  lut.  latviešu  draudze  atzīmēja  65 
pas tāvēšanas   gadus   a r   s v in īgu 
dievkalpojumu  un  pēc  tam  ar  bagātu 
mielastu draudzes namā. 

Dievkalpojumu  vadīja  draudzes  mācītājs 
Kolvins  Makfersons  (Colvin  Macpherson). 
Savam  sprediķim  mācītāja  bija  izvēlējies 
tēmu  sāls.  „Pārdomas  par  sāli  ir  daļa  no 
Jēzus  kalna  sprediķa.  Viņš  tikko  izsacījis 
svētības  vārdus,  norādot  uz  kristīgo  cilvēka 
īpašībām,  un  tad  saka  Jūs  esat  zemes  sāls; 
bet,  ja  sāls  nederīga,  ar  ko  tad  sālīs?  Tā 
neder vairs nekam, kā vien ārā izmetama un 
ļaudīm  saminama  (Mat.ev.5:13)...  Sālij  ir 
divas  galvenās  funkcijas  mūsu  dzīvē:  mēs 
izmantojam  sāli,  lai  pasargātu  ēdienu  no 
bojāšanās  un  to  arī  lietojam,  lai  dotu  garšu 
savam  ēdienam.  Vairums  teologi  un 
komentatori  uzskata,  ka  tas  ir,  ko  Jēzus  arī 
domāja,  ka  Viņš  teica  saviem  sekotājiem  – 
Jūs esat zemes sāls. ...Šodien mūsu draudzes 
jubilejā  pateiksimies  Dievam  par  65 
nokalpotiem  gadiem  un  apņemsimies  katrs 
savā sirdī cieši un tieši turēties pie Dieva caur 
Viņa  Dēlu  Jēzu  Kristu.  Atgādināsim  sev,  ka 
bez Viņa nekas nav un nebūs. Turēsimies pie 
Viņa kā zars pie vīna koka un nesīsim daudz 
augļu  Viņa  valstībai.  Būsim  sāls,  kas  aptur 
bojā eju, un kas dod dzīvei garšu.“ 

Dievkalpojumu kuplināja Draudzes ansamblis 
ar  četrām  dziesmām  –  Tas  Kungs  ir  mans 
Gans, Sava Gara straumes  liešu, Vadi Kungs 
un 139. Dāvid dziesma. Sidnejas Latviešu vīru 
koris  piedalījās  ar  piecām  dziesmām  – 
Dievam  slava,  Dieva  varenība,  Pacel  galvu, 
baltā mat', Zibsni zvaigznes aiz Daugavas un 
Aleluja  –  Dainas  Jaunbērziņas  vadībā  un  ar 
Džiahuijas  Rongas  (Jiahui  Rong)  klavieru 
pavadījumu. 

Pēc  dievkalpojuma  draudze  pulcējās 
draudzes  namā,  kur  Dāmu  kopa  Tamāras 
Koškinas vadībā bija sagatavojušas greznu un 
bagātu  mielastu.  Varēja  izvēlēties  cūkas 
cepeti  ar  skābiem  kāpostiem,  vai  ar  gaļu 
pildītas pankūkas  un buljonu. Un pie kafijas 
un tējas varēja  iegādāties daudz un dažādas 
gardas  smalkmaizītes  un  tortes.  Paldies 
dāmām! 

Protams,  bija  arī  vairākas  loterijas,  kuras 
piedāvāja  dažādus  gardumus  –  sālītu  lasi, 
žāvētas  foreles,  sierus,  viņus  un  arī  citas 
vērtīgas lietas. 

Pēc  mielasta  mācītājs  pastāstīja  par 
draudzes  vēsturi.  Draudze  iesāka  darbību 
1949.  gadā,  kad  neliela  saujiņa  Otrās 
pasaules  kara  bēgļu  nolēma  dibināties  kā 
draudze, lai varētu uzņemt Dieva vārdu savā 
dzimtajā  valodā.  Draudzi  dibināja  tā  gada 
20.  maijā  pēc  dievkalpojuma,  ko  noturēja 
mācītājs  Buģis.  Draudzes  pirmais  mācītājs 
bija Jānis Krauklis. 

Pirmā  jaunatnes  iesvēte  draudzē  notika 
1950. gada 2. aprīlī. Tika iesvētīti 14 jaunieši, 
no  kuriem  vēl  arvien  aktīvi  kalpo  Karīna 
Baumane. 

1962.  gadā  draudzes  īpašumu  Redfernā 
pārdeva  par  $9  000  un  nopirka  tagadējo 
baznīcas zemi kopā ar māju par $10 600. Ar 
draudzes  ziedojumiem  sāka  celt  baznīcu  un 
1967.  gadā  ielika  baznīcai  pamatakmeni. 
Baznīcas  arhitekti  bija  Arnis  Kārkliņš  un 
Aivars  Drēziņš  (aizgāja  mūžībā  2011.  gadā). 
Draudzes  dievnamu  iesvētīja  1968.  gada 
10.  novembrī  prāvests  Grosbachs  kopā  ar 
māc.  J.  Kraukļa  un  māc.  V.  Voitkusa 
līdzdalību.  Iesvētīšanas  dievkalpojumā 
piedalījās Sidnejas Latviešu vīru koris, kuram 
kopš  tā  laika pastāv  tuvas  saites ar draudzi. 
Ieejas  durvis  jaunajai  baznīcai  noziedoja 
galdnieks Jānis Mačēns, kurš vēl  joprojām  ir 
aktīvs  draudzes  loceklis.  Draudzes  namam 
ielika  pamatakmeni  1972.  gadā  un  to 
iesvētīja 1974. gadā.
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Liela  maiņa  notika  1987.  gadā,  kad 
māc.  Jānis  Krauklis  aizgāja  pensijā  un 
draudzes  mācītāja  darbu  pārņēma  Kolvins 
Makfersons.  Draudzes  locekļu  skaits 
1967. gadā bija 1524. Šodien locekļu skaits ir 
302. 

Draudzes  mācītāju  Kolvinu  Makfersonu  un 
priekšnieku  Eigitu  Timermani  apsveica 
Lauma  un  Juris  Reinfeldi  no  Volongongas 
Latviešu  ev.  lut.  draudzes;  Ivars  Šeibelis  no 
Sidnejas  Latviešu  biedrības;  Daina 
Jaunbērziņa  no  Sidnejas  Latviešu  vīru  kora 
un  Ināra  Graudiņa  no  Okupācijas  muzeja. 
I. Graudiņa pateicās par naudu, kas  laiku pa 
laikam  ir  nākusi  no  draudzes  kolektes 
Okupācijas muzeja darbam. 

Lauma  Reinfelde  nesa  arī  īpašus  sveicienus 
no  Volongongas  draudzes  priekšnieka  Arta 
Medeņa,  kas  nereti  ir  bijis  viesis  Sidnejas 
draudzes  vidū.  Abām  draudzēm  ir  kopējs 
mācītājs  un  kopēja  ērģelniece.  L.  Reinfelde 
veltīja  ziedus  visai  draudzei,  bet  ziedi  paši 
tika  nodoti  „tam mazam  brīnuma  lodziņam 
aizmugurē  (zāles  virtuvē)  no  kura  tik  daudz 

laba nāk.“ 

Daina  Jaunbērziņa  savā  uzrunā  uzsvēra,  ka 
„Sidnejas  ev.  lut.  Latviešu  draudze  ir  viena 
no  latviešu  sabiedrības  pamatiem,  kuri  tika 
noliki  65  gadus  atpakaļ.  Novēlu  draudzei 
augt  un  turpināt  mācītāja  Kraukļa  iesākto 
darbu  vēl  ilgus  gadus  un  smelt  spēku  un 
izturību no sava draudzes gana un no Dieva 
vārda.“ 

Draudzes priekšnieks E. Timermanis pateicās 
par  izteiktiem  sveicieniem,  pateicās 
draudzei,  ka  bija  atnākuši  svinēt  šo  jubileju 
tik  kuplā  skaitā,  un  it  sevišķu  pateicību 
izteica  Dāmu  kopai  par  rosīgo  darbu 
sagādājot tik brīnišķīgu mielastu. 
Dievkalpojumā  himnas  uz  ērģelēm  pavadīja 
Ināra  Gedgova.  Mielastā  mūziku  spēlēja  un 
kopdziesmas  pavadīja  Imants  Līcis,  spēlējot 
elektroniskās ērģeles. 

Ojārs Greste 

Foto: Draudzes arhitekts Arnis Kārkliņš 

Ojara Grestes uzņēmums
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Sāls 

“Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls nederīga, 
ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā 
vien ārā izmetama un ļaudīm 
saminama.” (Mt 5:13) 

Mīļie draugi Jēzū Kristū, 

Ļausim,  lai  šie  Jēzus  vārdi  draudzes  jubilejā 
atgādina mūsu uzdevumu un mudina mūs uz 
vēl  lielākām  lietām,  lai  būtu  tā,  ka  mūsu 
pēdējie darbi ir lielāki nekā mūsu pirmie. 

Kalna sprediķī Jēzus, izsacījis svētības vārdus 
un norādot uz kristīga cilvēka īpašībām, saka: 
“Jūs  esat  zemes  sāls.”  Šie  vārdi  teikti  tiem, 
kas uz Viņu tic, kas Viņam pieder, respektīvi, 
visi kristieši ir zemes sāls. 

Jēzus,  lai  mācītu  cilvēkus,  lietoja  ļoti 
vienkāršu  valodu  un  ilustrācijas  no  dzīves. 
Viņa  laikā  sāls  bija  ļoti  vērtīgs  un  arī  ļoti 
nozīmīgs cilvēku dzīvē. Sāls bija tik vērtīgs, ka 
daudzi romiešu karavīri  labprāt saņēma algu 
attiecīgā sāls daudzumā, nevis naudā. 

Sālim mūsu dzīvē ir divas galvenās funkcijas: 
mēs to  izmantojam,  lai pasargātu ēdienu no 
bojāšanās, kā arī    lietojam, lai ēdienam dotu 
garšu.  Vairums  teologu  un  komentatoru 
uzskata,  ka  tieši  to  domāja  Jēzus,  sakot 
saviem sekotājiem: jūs esat zemes sāls. 

Sāls pasargā ēdienu no bojāšanās 

Senos  laikos  cilvēki  iesālīja  gaļu,  jo  nebija 
ledusskapju. Iesālītā gaļa glabājās ilgi,  jo sāls 
neļāva tai bojāties. 

Pasaule,  kurā  dzīvojam,  iet  bojā.  Tas  nav 
nekas  jauns,  taču  šis  process  ir  ļoti 
paātrinājies,  iespējams,  tāpēc  ka  Baznīcas 
vairs nepilda Dieva doto uzdevumu. 

Neilgi  pēc  Ādama  un  Ievas  krišanas  visa 
pasaule  bija  atkāpusies  no  Dieva,  izņemot 
vienu  cilvēku,  kas  bija  dievbijīgs,  –  tas  bija 
Noa. “Bet zeme bija samaitāta Dieva priekšā 
un pilna varas darbu.” (1Moz 6:11) Grēks un 
cilvēku nepaklausība Dievam samaitāja zemi. 
Tādēļ Dievs nolēma visu iznīcināt ar plūdiem 

un sākt visu no jauna ar vienu ģimeni – Noas 
ģimeni. 

Nebija ilgi jāgaida, kad korupcija atkal lēnām 
pārņēma  pasauli.  Problēma  tam  visam  ir 
iedzimtais  grēks.  Kopš  Ādams  sacēlās  pret 
Dievu un Viņam nepaklausīja, cilvēka dabīgā 
tendence ir grēkot. Dievs saka: “Cilvēka sirds 
tieksmes  ir  ļaunas  no  mazām 
dienām…”  (1Moz  8:21)  un  “Sirds  ir 
ļaunprātīgi  lokana  pret  visu,  tā  ir 
viltīga.”  (Jer  17:9)  Ir  vēl  daudz  tekstu,  kas 
apstiprina,  ka  cilvēka  dabīgā  tendence  ir  uz 
ļaunu, nevis uz labu. Tāpēc cilvēks nevar pats 
sevi  izglābt  un  apstādināt  savu  bojāeju. 
Sekulārais humānisms nedarbojas. 

Dievs,  būdams  žēlastības  un  mīlestības 
Dievs,  deva  mums  atrisinājumu.  Viņš  deva 
mums savu Dēlu Jēzu Kristu: “Jo tik ļoti Dievs 
pasauli  mīlējis,  ka  Viņš  devis  Savu 
vienpiedzimušo Dēlu,  lai neviens,  kas  Viņam 
tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,  jo 
Dievs  Savu  Dēlu  nav  sūtījis  pasaulē,  lai  Tas 
pasauli  tiesātu,  bet  lai  pasaule  caur  Viņu 
tiktu  glābta.  Kas  tic  Viņam,  netiek  tiesāts, 
bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc 
ka  nav  ticējis  Dieva  vienpiedzimušā  Dēla 
Vārdam.” (Jņ 3:16–18) 

Dievs  mūs  tik  ļoti  ir  mīlējis,  ka  dāvājis 
piedošanu  caur  savu  Dēlu.  Jēzus  paņēma 
mūsu  sodu,  mira  mūsu  vietā,  vietnieciskā 
nāvē,  lai mēs varētu būt  jauni  cilvēki. Pāvils 
raksta:  “Tādēļ,  ja  kas  ir  Kristū,  tas  ir  jauns 
radījums;  kas  bijis,  ir  pagājis,  redzi,  viss  ir 
tapis jauns.” (2Kor 5:17) 

Kad ticam uz Jēzu Kristu un kad, savus grēkus 
nožēlodami, Viņu apliecinām par savu Kungu 
un  Pestītāju,  tad  no  tā  brīža  esam  jauns 
radījums.  Mēs,  lietojot  Jēzus  vārdus, 
piedzimstam no  augšienes. No  tā  brīža mēs 
esam  zemes  sāls!  Mūsu  uzdevums  ir  šo 
Evaņģēlija  vēsti,  šo  Pestīšanas  vēsti  nest 
visiem cilvēkiem. 

Pirms  debesbraukšanas  Jēzus  sacīja  vārdus, 
kas  ir  mūsu  darba  rīkojums:  “Un  Jēzus 
piegāja  pie  tiem un  uzrunāja  tos,  sacīdams:
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“Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. 
Tāpēc  eita  un  darait  par  mācekļiem  visas 
tautas,  tās  kristīdami  Tēva,  Dēla  un  Svētā 
Gara  Vārdā,  tās mācīdami  turēt  visu,  ko  Es 
jums  esmu  pavēlējis.  Un  redzi,  Es  esmu  pie 
jums  ik  dienas  līdz  pasaules  galam.””  (Mt 
28:18–20) 

Pirms 65 gadiem tika dibināta mūsu draudze, 
lai  pildītu  šos  Jēzus  vārdus. Dieva  žēlastības 
vadīti,  Viņa  klātbūtnes  svētīti  esam  to 
darījuši  un  turpināsim  darīt.  Bez  draudzes, 
bez  Baznīcas  mēs  ietu  bojā.  Draudzes 
uzdevums  bija,  ir  un  būs  –  sludināt  Jēzu 
Kristu.  Sludinot  Jēzu Kristu,  daloties  ar  Viņa 
mīlestību, mēs  izkaisām  sāli,  kas  aptur  bojā 
iešanu.  Kur  šis  sāls  nav,  tur  vairojas 
korupcija.  Ja  sabiedrība  nepazīst  Dievu  un 
neīsteno  dievbijību,  tad  ļaunums  strauji 
vairojas.  Sapratīsim  to,  cik  liela  nozīme 
draudzei  ir  mūsu  sabiedrībā.  Tātad  –  sāls 
aptur bojā iešanu! 

Sāls dod ēdienam labāku garšu 

Piemēram,  olas  baltums  pats  par  sevi  nav 
sevišķi  garšīgs.  Bet,  ja  tam  uzkaisa  sāli,  tad 
pavisam  cita  lieta!  Tad  to  var  ēst  ar  baudu. 
Dzīve bez Jēzus Kristus ir dzīve bez garšas. Tā 
ir  tukša  un  nenozīmīga.  Tā  raksturojama  ar 
vārdu  “niecīga”  vai,  kā    rakstīts  jaunajā 
Bībeles tulkojumā, – “tukšība”. 

Sālamans  raksta:  “Tukšību  tukšība,  saka 
mācītājs,  tukšību  tukšība  –  viss  ir 
tukšība.” (Māc 1:2) 12 nodaļās viņš apraksta 
savu  dzīves  pieredzi  un  secina,  ka  bez 
dievbijības, bez ticības Dievam viss ir tukšība. 
Sālamans ir sapratis: “Bīsties Dieva un ievēro 
Viņa  baušļus,  jo  tas  ir  viss,  kas  cilvēkam 
jādara.” (Māc 12:13) 

Bīsties Dieva un  ievēro Viņa baušļus – dzīvo 
pēc Viņa Svētā Vārda. To darot, dzīvē ir sāls, 
ir  garša,  ir  nozīme,  un  tā  nav  vairs  tukšību 
tukšība.  Jēzus  to  izteica  ar  šādiem  vārdiem: 
“ES ESMU durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas 
tiks  izglābts;  viņš  ieies  un  izies  un  atradīs 
ganības.    Zaglis  nāk  vienīgi,  lai  zagtu, 
nokautu  un  nomaitātu.  Es  esmu  nācis,  lai 

tiem  būtu  dzīvība  un  pārpilnība.”  (Jņ  10:9– 
10) 

Kad  esam  Kristū,  tad  mums  ir  dzīvība  un 
pārpilnība. Ja neesam Viņā, tad mūsu dzīve ir 
pakļauta  sātanam,  kas  zog,  nokauj  un 
nomaitā. 

Mēs  kā  latvieši  labi  zinām,  kā  zaglis  strādā. 
Komunisms  noliedza  Dievu,  un  rezultāts  – 
zagšana,  nokaušana,  nomaitāšana.  Tas  ir 
tikai  viens  piemērs.  Vispār  dzīve  bez  Kristus 
ir  pakļauta  iznīcībai.  Tāpēc  ir  tik  svarīgi,  ka 
mūsu sāls ir vienmēr sālīts. 

Jēzus teica: “Jūs esat zemes sāls; bet, ja sāls 
nederīga,  ar  ko  tad  sālīs?  Tā  neder  vairs 
nekam,  kā  vien  ārā  izmetama  un  ļaudīm 
saminama.”  Tas  ir  brīdinājums  mums  kā 
draudzei vienmēr lūkot, ka nezaudējam savu 
sālīgumu.  Nedrīkstam  atšķaidīt  Dieva  Vārda 
patiesību,  nedrīkstam  pieļaut  kompromisus, 
nedrīkstam  atkāpties  no  Dieva  nevienā 
jautājumā,  jo,  to darot, varam kļūt nederīgi. 
Diemžēl  tas  noticis  ar  lielu  daļu  no 
kristīgajām  Baznīcām,  tāpēc  arī  pasaulē 
ļaunums  strauji  vairojas.  Daudzas  Baznīcas 
vairs  nesludina  Dieva  Vārdu,  un  sāls  ir 
atšķaidīts. 

Draudzes  jubilejā  pateiksimies  Dievam  par 
65  nokalpotajiem  gadiem  un  apņemsimies 
katrs  savā  sirdī  cieši  un  tieši  turēties  pie 
Dieva  caur  Viņa  Dēlu  Jēzu  Kristu. 
Atgādināsim  sev,  ka  bez  Viņa  nekas  nav  un 
nebūs.  Turēsimies  pie  Viņa  kā  zars  pie  vīna 
koka  un  nesīsim daudz  augļu Viņa  valstībai. 
Būsim  sāls,  kas  aptur  bojāeju  un  kas  dod 
dzīvei garšu. 

Lai  Dievs  mums  palīdz  Viņu  godināt  visās 
lietās un visās vietās. 

Āmen. 

Mācitājs Colvin S. MacPherson
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LIGHT THAT SHINES IN THE DARKNESS 

“You are  the  light  of  the world.  A  city  set 
on a hill cannot be hidden; nor does anyone 
light a  lamp and put it under a basket, but 
on  the  lampstand,  and  it  gives  light  to  all 
who  are  in  the  house.  Let  your  light  shine 
before men in such a way that they may see 
your  good  works,  and  glorify  your  Father 
who is in heaven.”Matthew 5:14‐16). 

Beloved in The Lord, 

Light  is  more  powerful  than  darkness.  The 
tiniest  of  light  can  be  seen  in  a  dark  room. 
Teaching  His  disciples  about  the  Christian 
life, Jesus said to them: “ You are the light of 
the  world.”  He  didn’t  say    you will  be,  you 
may  be,  no,  He  said  you  are.  Every  single 
believer in Jesus is a light in this world. 
Jesus taught about Himself: “I  am  the  Light 
of  the  world;  he  who  follows  Me  will  not 
walk in the darkness, but will have the Light 
of life”(John 8:12) 

The one who follows Jesus, does not  live  in 
darkness,  but  has  the  light  of  life.  This  also 
means  then  that  the  opposite  is  also  true. 
The one who does not live in Jesus,  is walk‐ 
ing  in  the  darkness.  The majority  of  people 
in the world are walking in the darkness, be‐ 
cause they do not believe in Jesus Christ. We 
see this darkness all around us. It is interest‐ 
ing  that  the  very  people who profess  to  be 
enlightened are  in  fact  in the dark. They do 
not  know  that  without  God  they  are  fools. 
They  do  not  see  this  because  the  darkness 
has veiled the truth. 

Paul  wrote:  “And  even  if  our  gospel  is 
veiled,  it  is  veiled  to  those who are perish‐ 
ing, in whose case the god of this world has 
blinded the minds of the unbelieving so that 
they might not see the light of the gospel of 
the glory of Christ, who is the image of God. 
For we  do  not  preach  ourselves  but  Christ 
Jesus as  Lord,  and ourselves as  your  bond‐ 
servants for Jesus’ sake. For God, who said, 
“Light  shall  shine  out  of  darkness,”  is  the 

One who has shone in our hearts to give the 
Light of  the knowledge of  the glory of God 
in the face of Christ. 
But  we  have  this  treasure  in  earthen 
vessels, so that the surpassing greatness of 
the  power  will  be  of  God  and  not  from 
ourselves” (2.Cor.4:3‐7). 

Paul clearly tells us that the god of this world 
–  Satan  –  has  blinded  the  minds  of  the 
unbelieving, that they do not see the light of 
the  Gospel.  The  god  of  this  world  is  doing 
everything  in  his  power  to  keep  people  in 
the dark. He does all that he can to veil the 
truth of God’s Word. 

Satan  devotes  a  lot  of  time  and  energy  to 
the  Church;  he  is working  day  and  night  to 
make  sure  that  the  light  of  the  Church  is 
dim,  and  if  he  can,  to  make  it  go  out 
altogether. I have here in my hand a torch. It 
is  quite  effective,  the  light  is  bright. 
However,  if  I  unscrew  it  and  take  out  the 
batteries,  then  the  light  no  longer  shines. 
This is what has happened to many churches 
and  congregations  today.  This  is  happening 
in  the  lives  of  so  many  who  profess  to  be 
“Christian”. The batteries are empty or taken 
out  and  the  light  no  longer  shines  because 
the power source is gone. 

What  do  the  batteries  represent?  What  is 
the power  source? God The Holy Spirit,  the 
third person of the Godhead. The Holy Spirit 
works  in,  through  and  under  God’s Word  ‐ 
The  Bible.  If  we  read  the  Book  of  Acts  we 
soon  discover  that  the  early  Church  was  a 
powerful  Church  whose  light  was  shining 
brightly.  That  was  because  there  was  total 
reliance upon God’s Word and the leading of 
The Holy Spirit. 

Slowly things began to change. People began 
to  water  down  God’s  Word  and  began  to 
rely upon human wisdom and power  rather 
than on  The Holy  Spirit.  The  light  began  to 
dim. 

Today there are many Churches that are not
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worthy to bear the name Christian. They are 
little  more  than  social  clubs  that  pay  lip 
service to God and His Word. The god of this 
world is happy. Where the light of God does 
not shine,  the darkness prevails. Where the 
light  is  not  shining  God’s  Word  is 
compromised,  sin  is  winked  upon  and  the 
seriousness of sin and judgement is laughed 
at. In poor light you do not see the stains on 
your  shirt.  Shine  a  bright  light  on  it  and  it 
becomes so very obvious. 

People like the dim light. They like twilight ‐ 
living in the dusk when it is neither light nor 
dark. The conscience  is eased and the heart 
is  deceived  into  thinking  everything  is  ok 
because  God  is  love.  They  go  on  living  in 
their  self  righteousness  and  indifference. 
This is what Satan wants. 

This  is  not  what  God  wants.  When  He 
created  the  world,  the  first  act  of  creation 
was  to  bring  light  into  being.  Light  was 
created  on  day  1.    God  is  a  God  of  light. 
Christ Jesus is the light of the world, and He 
said  that  those  who  follow  Him  are  also 
lights of the world. 
Jesus said: “Let your  light shine before men 
in such a way that they may see your good 
works,  and  glorify  your  Father  who  is  in 
heaven”(Mt.5:16). 

Our light will only shine if the batteries are in 
place and if they are fully charged. The main 
way  we  charge  them  is  by  reading  God’s 
Word ‐ The Bible. We need to do this every 
single day.  I already said that God The Holy 
Spirit  works  in,  through  and  under  God’s 
Word. If we do not read God’s Word and ap‐ 
ply it to our lives, then our light will be dim. 
If our light is dim, darkness will prevail. This 
is  why  I  remind  you,  urge  you  regularly  to 
read God’s Word daily. 
God’s  Word  is  light.  We  read  in  Psalm 
119:105  “Your  word  is  a  lamp  to  my  feet 
And a light to my path.” 

God’s  Word  is  like  my  torch  here.  If  I  am 
walking in the dark, I can easily trip over an 

unseen obstacle. If, however I use this torch 
it illuminates my path and I can see what lies 
ahead. Walking  becomes  a whole  lot more 
pleasant and also safer. 
We  need  to  use  God’s  Word  like  a  torch. 
Allow  it  to  illuminate  our  pathway,  allow 
God to show us how to walk, where to walk, 
when to walk. Then we will live a blessed life 
that honours Him. 

God’s Word  is a  light  in every  situation and 
time of  life.  There are answers  to all of our 
problems  and  needs. His Word  is  a  light  to 
our path. None of us in our right mind would 
drive  down  a  dark  road  at  night  without 
switching on  the headlights  in our  car.  That 
would  be  plain  stupidity,  and  also  very 
dangerous. 

It  is  just  as  stupid  and  dangerous  to  drive 
through  life  without  the  Word  of  God 
shining  ahead  of  us. Not  only  can  you  hurt 
yourself  and  stray  off  the  path  in  this  life, 
you can end up in total darkness in eternity. 

God gives us His Word, so that we may have 
light. We need to use it, and not reject it. Let 
us read His Word everyday and as we do we 
will  find that our batteries are  fully charged 
and that our light shines brightly. 

If we are truly Christians than our life should 
be  reflecting  Jesus.  Our  life  should  be  a 
strong  and  powerful  witness  to  God’s  love 
and His truth. God’s  light should be glowing 
in us and emanating from us. 

Light  is  attractive.  It  has  a  certain 
magnetism.  Where  there  is  darkness,  but 
then  some  light  appears,  we  are  naturally 
drawn to it. Our life should have this sort of 
magnetism that attracts people to God. Our 
lives should be different to those who do not 
have Jesus Christ  in their hearts. We should 
be  different,  not  to  draw  attention  to 
ourselves,  but  to  point  to  Christ  Jesus,  to 
bring glory and honour to God. Listen again 
to what Jesus said:
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“You are the light of the world. A city set on 
a  hill  cannot  be  hidden;  nor  does  anyone 
light a  lamp and put it under a basket, but 
on  the  lampstand,  and  it  gives  light  to  all 
who  are  in  the  house.  Let  your  light  shine 
before men in such a way that they may see 
your  good  works,  and  glorify  your  Father 
who is in heaven.”Matthew 5:14‐16). 

Our lives should be full of good works, full of 
light.  Good works  do  not  save  us,  only  the 
blood  of  Jesus  saves  us  –  but  good  works 
bring  glory  to  God.  Good  works  are  lights 
that shine in a dark world, and that testify to 
God’s  presence,  to  His  love  and  goodness, 
and His amazing grace. 

I quoted  this passage  from Paul earlier, but 
would  like  to  just draw out one point:  “But 
we have this treasure in earthen vessels, so 
that the surpassing greatness of the power 
will  be  of  God  and  not  from 
ourselves”(2.Cor.4:7). 

You  see  we  are  just  the  vessel,  through 
which  the  light  of  God  shines.  That  is  why 
absolutely  all  the  glory  goes  to  God  and 
none  to  us.  All  the  praise  and  thanksgiving 
goes  to  Him  alone.  Please  understand  this. 
Nothing will dim our light quicker than pride. 
God  hates  pride.  When  we  become  proud 
and  our  ego  puffs  up,  God  The  Holy  Spirit 
moves  away  into  the  background  and  the 
light grows dim and goes out. 

So  that  our  light  would  neither  dim  nor  go 
out,  but  that  it  may  shine  brightly  all  the 
time,  we  need  to  give  God  all  the  glory  all 
the time. It is that simple. 
We need to be  like the early Christians who 
said:  “in  Him  we  live  and  move  and  ex‐ 
ist” ( Acts 17:28). 

That  being  the  case,  your  light  will  shine 
brightly and God will be glorified and people 
will be blessed. 

Amen. 
Pastor Colvin S. MacPherson 

SALT 

“You  are  the  salt  of  the  earth;  but  if  the 
salt  has  become  tasteless,  how  can  it  be 
made  salty  again?  It  is  no  longer  good  for 
anything,  except  to  be  thrown  out  and 
trampled under foot by men”( Mt. 5:13). 

Beloved in The Lord, 
Today,  on  this  the  65 th  Anniversary  of  our 
Congregation,  may  these  words  of  Jesus 
from His Sermon on The Mount speak to us 
afresh,  and  remind us  of  our  purpose. May 
these words  inspire  us  to  strive  to  grow  in 
Him, and to do even more for His Kingdom. 
May  our    final  works  be  greater  than  our 
first. 

Our  text  today  is  a  continuation  of  Jesus’s 
Sermon  on  The  Mount.  Jesus  had  just 
delivered  the  Beatitudes  –  the  words  of 
blessing which describe the Christian life and 
He then said that those who believe on Him 
are the salt of  the earth. These words  refer 
to  those who believe  in  Jesus, who  are His 
children.  Jesus  is  saying  that  all  true 
Christians are the salt of the earth. 

Jesus  always  used  very  simple  language 
when  teaching  and  He  used  examples  and 
illustrations  from  everyday  life.  In  Jesus’s 
time,  His  reference  to  salt  was  understood 
by His  listeners.  In  those days salt was very 
precious  and  very  important.  Salt  was  so 
valuable that many Roman soldiers asked to 
be paid in salt instead of money. 

Salt has two main functions; to preserve, or 
slow  decay  and  to  give  flavour.  Most 
commentators  and  theologians  believe  that 
Jesus had both these purposes in mind when 
He  said  that  His  followers  were  the  salt  of 
the  earth.  Let  us  consider  the  two ways  in 
which  salt  can  be  used  and  see  how  they 
apply to us today. 

Firstly  salt  is  a preservative. Before modern 
refrigeration,  salt  was  widely  used  to 
preserve food, especially meat. The only real



13 

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS 

way to effectively preserve meat was to salt 
it. 

One  of  the  main  functions  of  the  Christian 
Church  is  to  preserve.  Preserve  the  Truth, 
maintain  ethics  and  good  moral  standards. 
The  world  that  we  live  in  is  decaying.  It  is 
becoming  more  and  more  corrupt  with 
every day. It seems to me that the process of 
corruption  has  dramatically  accelerated  in 
the last 30‐40 years. I believe that one major 
factor  is  that  the  Church  has  lost  its 
saltiness. The Church is no longer fulfilling its 
God given purpose. 

It  was  not  long  after  the  fall  of  Adam  and 
Eve,  that  man  became  totally  corrupt,  and 
there  was  only  one  righteous  man  on  the 
face  of  the  earth  and  that  was  Noah.  We 
read  in  Genesis  6:11:  “Now  the  earth  was 
corrupt  in  the  sight  of  God,  and  the  earth 
was filled with violence.” 

It was  sin, man’s  rebellion  against  Almighty 
God that caused this corruption. That is why 
God  decided  to wipe  out  every  living  thing 
with a flood, with the exception of Noah and 
his wife and their three sons and their wives. 

It  did  not  take  long,  however,  before  the 
next generations were again corrupted. The 
process  of  corruption  continued.  The  prob‐ 
lem  was,  and  still  is  today,  what    is  called 
original  sin.  Everyone  is  born with  this  and 
every man by nature is a rebel. Mans natural 
inclination,  is  to  pull  away  from God  –  the 
natural man rebels against God. The natural 
man has a bent toward sin. 

God says:  “the  intent of man’s heart  is evil 
from  his  youth;”  (Gen.8:21) Again we read: 
“The  heart  is  more  deceitful  than  all  else 
And  is  desperately  sick;  Who  can  under‐ 
stand it?”  (Jeremiah 17:9). 

I  could  quote  numerous  passages  from  the 
Bible  that  state  this  truth,  that natural man 
is evil and not good. This is why man cannot 
save  himself.  This  is why  secular  humanism 
is a failure. A person  left to his own devices 

cannot halt corruption.  God, being a God of 
mercy and grace and love gave us a solution, 
He  gave  us  His  Son  Jesus  Christ.  The  Good 
News is stated by Jesus Himself: 

“For God so  loved  the world,  that He gave 
His  only  begotten  Son,  that  whoever  be‐ 
lieves in Him shall not perish, but have eter‐ 
nal  life.  For God did  not  send  the  Son  into 
the world  to  judge  the world,  but  that  the 
world might be saved through Him. He who 
believes  in Him is not  judged; he who does 
not  believe  has  been  judged  already,  be‐ 
cause  he  has  not  believed  in  the  name  of 
the  only  begotten  Son  of  God”  (John 3:16‐ 
18). 

God so loved us that He forgives us through 
Jesus’s  shed  blood.  Jesus  took  our  punish‐ 
ment, He died in our place, He died a substi‐ 
tutionary  death,  so  that  we may  be  a  new 
creature.  Paul writes:  “Therefore  if  anyone 
is  in  Christ,  he  is  a  new  creature;  the  old 
things  passed  away;  behold,  new  things 
have come” (2 Cor.5:17). 

When we believe on Jesus, when we confess 
our sin, and acknowledge Jesus as Lord and 
Saviour,  then  from  that  moment  onwards 
we are a new creature. To use Jesus’s words 
–  we  are  born  again.  We  are  born  from 
above. From that moment on we are the salt 
of  the  earth.  Our mission  in  life  is  to  share 
this Good News about Jesus with everyone. 
Shortly  before  His  Ascension,  Jesus  said 
these words which are also our commission: 
“All  authority  has  been  given  to  Me  in 
heaven  and  on  earth.  Go  therefore  and 
make disciples of all  the nations, baptizing 
them in the name of the Father and the Son 
and  the  Holy  Spirit,  teaching  them  to  ob‐ 
serve  all  that  I  commanded  you;  and  lo,  I 
am with you always, even to the end of the 
age”(Matthew 28:18‐20). 

Our Congregation was founded 65 years ago 
to  fulfill  this  command  of  our  Lord.  By  His 
grace  and  with  His  blessing  we  have  been 
preaching  the Good News  for  65  years  and
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we will continue to do so as long as He wills 
us to. Without the Church, without our con‐ 
gregation, we would be  lost.  The congrega‐ 
tion’s  function  has  been  ,and  continues  to 
be, to preach Christ Jesus as Lord. 

When we preach Christ, when we share His 
love with others we are sprinkling salt in the 
community.  This  salt  acts  as  a  preservative 
against  corruption.  where  the  salt  is  not 
sprinkled  the  rate  of  corruption  increases. 
Take  away  God,  take  away  His  Holy  Word 
from  society  and  corruption  escalates. 
Please  understand  the  vital  role  of  the 
Church in society, in our society. 
So then salt preserves against corruption. 

The second function of salt is to give flavour, 
to add  taste. We know  for example  that  an 
egg white is fairly tasteless and bland. Add a 
little  salt  and  it  is  a  different  story  alto‐ 
gether. 

Life  without  Jesus  is  tasteless.  It  is  empty 
and useless and meaningless.  It can be best 
described  as  vain.  Solomon  wrote:  “Vanity 
of  vanities,”  says  the  Preacher,  “Vanity  of 
vanities! All is vanity”. (Eccles.1:2) 

Solomon dedicates 12 chapters to describing 
his life and experience and he comes to the 
conclusion  that  without  faith  in  God,  life  is 
worthless  and  futile.    Without  the  fear  of 
God, there is no purpose to life.  It  is  indeed 
lived totally  in vain and  is empty. He comes 
to  this  conclusion:  fear  God  and  keep  His 
commandments,  because  this  applies  to 
every person” (Eccles.12:13). 

Fear God and keep His commandments, that 
is,  live according to God’s Holy Word. When 
you  do  your  life  has  salt,  your  life  is  salt. 
Your  life  has  a  meaning  and  purpose,  and 
you never have to say : “Vanity of vanities, it 
is all vanity!” Jesus put it this way: “I am the 
door;  if anyone enters  through Me, he will 
be  saved,  and  will  go  in  and  out  and  find 
pasture. The thief comes only to steal and‐ 
kill and destroy; I came that they may have 
life, and have it abundantly”(John 10:9‐10). 

When we are  in Christ we have  life and we 
have  it  abundantly.  If  we  are  not  in  Christ 
then our  life  is  subject  to Satan and he  is a 
thief who steals, kills and destroys.  As Latvi‐ 
ans, we  know  only  too well,  how  this  thief 
works. Communism denies God and  the  re‐ 
sults  were  and  are  devastating.  There  is 
stealing,  killing  and  destroying.  This  is  just 
one example. Life without Christ is a life that 
is  headed  for  total  destruction  here  and 
eternally. 

This  is  why  it  is  so  important  that  our  salt 
does  not  lose  its  saltiness.  Jesus  said:  “You 
are the salt of  the earth; but if  the salt has 
become tasteless, how can it be made salty 
again?  It  is  no  longer  good  for  anything, 
except  to be  thrown out  and  trampled un‐ 
der foot by men”(Matthew 5:13). 

This  is a warning to us as a congregation to 
always be aware, and to ensure that our salt 
does  not  lose  its  flavour.  We  must  never 
water  down  God’s  Word.  We  must  never 
compromise the truth. We must never back 
down from upholding the authority of God’s 
Word in all things. If we ever do we will lose 
our saltiness. 
Sadly, this is what had happened to so many 
Churches and why corruption  is on the  rise. 
Many  Churches  no  longer  confess  “Sola 
Scriptura” that is,  God’s Word alone, and so 
their salt has lost its effectiveness. 

Today on our 65 th Anniversary we thank God 
for 65 years of serving Him. May we resolve 
in  our  hearts  to  remain  wholly  faithful  to 
Him  through  faith  in  Jesus  Christ.  Let  us 
constantly  remind  ourselves  that  without 
Him we can do nothing. We shall  remain  in 
Him as a branch is attached to the vine and 
may we bear much fruit for His Kingdom. 
May we be salt that preserves and that gives 
flavour to life. 
May  God  help  us  to  bring  Him  glory  in  all 
things and in all places.  Amen. 

Pastor Colvin S.MacPherson
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS 
Draudzes 65 gadu jubilejas sarīkojums 

(Ojāra Grestes uzņēmumi)
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Draudzes mācītājs 
Colvin S. MacPherson 
Pieņem  draudzes  locekļus  draudzes 
kancelejā pirms un pēc dievkalpojumiem. 
Citās  reizēs,  ieskaitot  vakarus,  pēc 
vienošanās. 
Draudzes kancelejas telefons 
(02) 9746 1934  Fakss (02) 9764 3318 
Adrese 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140 
Draudzes E‐pasts 
sidlatvdraudze@ozemail.com.au 
Draudzes tīmekļa adrese: 
www.sydneylatvianchurch.org.au 
Draudzes mācītāja mājas adrese 
9 Beaumaris St, Enfield, 2136 
Telefons (02) 97153424 
Mobīlais telefons  0412 024 476 
E‐pasts colvinmacpherson@gmail.com 

Draudzes priekšnieks 

Eigits (Goga) Timermanis 
271 Hudson Pde, Clareville, 2107 
Mājas tel. 99182306 
Mobīlais 0414 479 001 
E‐pasts  timermanis@ozemail.com.au 

Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina 
69 Wyomee Ave, West Pymble. 2073 

Telefons (02) 9449 3716 
Mobīlais 0421 320 870 

E‐pasts tamarakosk@iinet.net.au 

Draudzes izdotās grāmatas var iegādāties pie draudzes grāmatgalda. 
Prāvesta Colvin MacPherson “Ticība ir darbības vārds”   $12.‐ 
Prāvesta Colvin MacPherson  “Dzīvības Maize.”  $8.‐ 

SVARĪGI DATUMI 

Svētdien,  13.jūlijā ‐ Saviesīga pēcpusdiena 

Svētdien, 14. septembrī ‐ Pļaujas Svētki. 

Svētdien,19.oktobrī ‐ Kapu Svētki. 

Svētdien, 24.novembrī ‐ Mirušo Piemiņas diena 

Svētdien, 30.novembrī – 1.Adventes svētdiena ‐ Garīgs koncerts. 

Apbedīšanas lietas. 
Draudze iesaka un lieto Trevor Lee and Son. Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot: 
(02) 9746 2949


