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Vārds tapa miesa. 

„Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa 
godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žēlastības 
un patiesības.” Jāņa 1:14 

Ir  iesācies  jaunais  baznīcas  gads    un  drīz  vien  atkal  svinēsim 
Ziemsvētkus.  Šī  laika  cilvēkiem bieži    vairs  nav  īsta  saprašana  kāpēc 
šos svētkus svinam. Jau laikus pirms svētkiem  organizācijas rīko savas 
“eglītes” kur ļaudis sanāk kopā lai atzīmētu svētkus.  Esam nodarbināti 
ar tradicionalām izdarībam, kā piemēram piparkūku cepšanu, dāvanu 

pirkšanu,  speciālu  ēdienu  gatavošanu  utt.      Tās  pašas  par  sevi  ir  jaukas  un  patīkamas 
lietas,  bet  ir  ļoti  svarīgi,    ka  šajā  svētku  laikā mēs  saprotam un  pieminam  īsto  svētku 
nozīmi – mūsu Pestītāja dzimšanas dienu. 

Pārdomāsim  no  jauna  ziemsvētku  īsto  nozīmi,    kas   mums  atklāta  Dieva  Vārdā. 
Jāņa  evanģelijā    pirmā  nodaļā  lasām:  Iesākumā  bija  Vārds,(Jēzus)  un  Vārds  bija  pie 
Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez 
Viņa  nekas  nav  radies,  kas  ir.  Un  Vārds  tapa  miesa  un  mājoja  mūsu  vidū,  un  mēs 
skatījām Viņa godību,  tādu godību kā Tēva  vienpiedzimušā Dēla, pilnu  žēlastības un 
patiesības.” 

Ziemsvētkos  svinam Kristus  ienākšanu pasaulē  ‐  “Vārds  tapa miesa  un mājoja 
mūsu vidū” . Viņš nāca pasaulē kā mūsu Pestītājs. Viņš nāca  lai pasaule caur Viņu tiktu 
glābta. Vārds,    kas viņam  tika dots,    jau uz  to norādīja,  jo vārds  Jēzus  nozīmē  –  “Viņš 
glābj”. Glābj no kā?  Glābj  mūs no mūžīgas nāves. Dieva  likums paredz,  ka grēka alga ir 
nāve.  Tāpēc  ka  pirmais Dieva  radītais  cilvēks,  Ādams,  pārkāpa Dieva  likumu,    viņš    ar 
savu  nepaklausību  pakļāva  ne  tik  vien  sevi,  bet  visu  cilvēci,  visus  viņa  pēcnācējus, 
mūžīgai nāvei. Caur Ādamu,  ikviens   cilvēks piedzimst zem nāves soda,  jo piedzimst ar 
iedzimto grēku. Dievs negribēdams mūs sodīt ar mūžīgu nāvi, atsūtīja Jēzu uz pasauli lai 
Viņš uzņemtu uz sevis mūsu nāves  sodu  un mūs atpirktu no nāves varas. Un to varēja 
panākt    tikai  ar  svētu asins upuru. To varēja paveikt  tikai  Jēzus Kristus,  kas  piedzima 
jaunavai, Svētā Gara spēkā,   bez miesīga tēva sēklas – bez  iedzimta grēka.     Iedzimtais
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grēks  tiek  pārnests  tēva  sēklā.  Jēzus 
dzīvoja  pilnīgā  paklausībā  Dievam.  Viņš 
dzīvoja bez grēka. 

Mirdams  pie  krusta,  izliedams  Savas 
svētās un nevainīgās asinis, Viņš samaksāja 
grēka  parādu,  ik  katram  cilvēkam.  Dievs 
Viņu  augšāmcēla  Lieldienu  rītā,  tā 
apliecinādams,    ka  upurs  ir  pieņemts  un 
grēka  un  nāves  vara  salauzta  uz mūžīgiem 
laikiem. Ir  svarīgi, ka mēs tam ticam. 

“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.” (Jāņa ev.3:16‐17) 

Ticot, mēs saņemam Dieva pestīšanas 
dāvanu,  ticot  esam  glābti.  Ticēt  nenozīme 
tikai  vien  ar  prāta  saprašanu  ,  bet  nozīmē 
ka  mēs  pilnīgi  uz  Viņu  paļaujamies.  Mēs 
nododam  savu  dzīvi  Viņa  vadībai.  Mēs 
saprotam      ka  esam      grēcinieki,    kam 
pienākās  mūžīgās  nāves  sods,  bet,  ka 
Kristus  dēļ,  Dievs mūs    pieņem  un  piedod 
visus mūsu  grēkus. 

Pāvila  vēstulē Romiesiem  lasām: „Jo, 
ja  tu  ar  savu  muti  apliecināsi  Jēzu  par 
Kungu  un  savā  sirdī  ticēsi,  ka  Dievs  Viņu 
uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. 
Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar 
mutes  liecību  pestīšana,    jo  raksti  saka: 
neviens,  kas  uz  Viņu  paļaujas,  nepaliks 
kaunā.” Rom.10:9‐11. 

Ja  tu  vēl  neesi  saņēmis  Dieva 
pestīšanas  dāvanu,  tad  nekavējies.  Dari  to 
šodien.  Ja  esi,  tad  lieto  šo  svētku  laiku 
pateikties  Dievam  par  Viņa  lielo  žēlastību 
un mīlestību. Caur visiem svētku trokšniem, 
katru dienu  atrodi klusu vietiņu, un pavadi 
laiku  Dievu  godināt  un  slavēt.    Pateicies 
Viņam, ka Viņš tik ļoti tevi ir mīlējis. 

Svētīgus  Kristus  dzimšanas  svētkus 
vēlu visiem. 

Jūsu mācītājs, Colvin MacPherson. 

DIEVKALPOJUMI 
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ 

DECEMBRĪ 
Svētdien,16.plkst.10.00 – Trešās Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma pusdienas 
un draudzes eglīte. 
Pirmdien,24.plkst.18.30  ‐ Kristus 
dzimšanas svētvakara korāļu 
dievkalpojums. (Angļu un latviešu valodās) 
Otrdien,25.plkst.10.00 – Kristus dzimšanas 
svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
2013.g.JANVĀRĪ 
Svētdien,27.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
FEBRUĀRĪ 
Svētdien, 3. plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 10. plkt.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,17.plkst.10.00 ‐ Ciešanu laika 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
ALELDA Sinodes noslēgums. 
Svētdien,24.plkst.10.00 ‐ Ciešanu laika 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojumu draudzes pilnsapulce. 

DEŽŪRAS  DIEVKALPOJUMOS 
DECEMBRĪ 
Svētdien,16.  U.Hāgens 
Pirmdien,24.  J.Tūrmanis 
Otrdien,25.  I.Liepiņš 
2013.g.JANVĀRĪ 
Svētdien,27.  I.Birze 
FEBRUĀRĪ 
Svētdien, 3.  I.Liepiņš 
Svētdien, 10.  J.Rīmanis 
Svētdien,17.  U.Hāgens 
Svētdien,24.  A.Kristovskis 

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS 
DECEMBRĪ 
Svētdien,16.  B.Liberta/R.Hāgena 
Pirmdien,24.  L.MacPherson
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Otrdien,25.  L.MacPherson 
2013.g.JANVĀRĪ 
Svētdien,27.  S.Fraser/L.MacPherson 
FEBRUĀRĪ 
Svētdien, 3.  T.Koškina/V.Parcell 
Svētdien, 10.  K.Baumane/S.Veidnere 
Svētdien,17  B.Liberta/R.Hāgena 
Svētdien,24.  M.Timermane/A.Zodiņa 

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ 
Pirmdien, 24.decembrī, plkst.14.00 ‐ 
Kristus dzimšanas svētvakara 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 

Reformācijas svētku dievkalpojums 
un priekšlasījums Sidnejā. 
Reformācijas  495.  gadskārtas 

svētku  dievkalpojumu  Svētā  Jāņa  baznīcā 
28.  oktobrī  vadīja  prāvests  Colvin 
MacPherson  sākuma  liturģijā    nolasot  19.‐ 
28.  pantu  no  Pāvila  vēstules  romiešiem 3. 
nodaļas,  kuŗā  Mārtiņš  Luters  saskatīja 
pamatu  cilvēka  glābšanai,  “ka  cilvēks  tiek 
taisnots  ticībā,  neatkarīgi  no  bauslības 
darbiem.”  Otrais  lasījums  no  Jāņa 
evanģēlija  8.  nodaļas  33.‐36.  panta 
savukārt vēstija, ka Kristus dara grēciniekus 
brīvus.  Svētrunā  prāvests  salīdzināja  gan 
kādreizējo  baznīcas  pagrimšanu  Lutera 
laikā,  gan  tagad  ar  balto  skudru,  termītu 
postošo  darbu,  kas,  citu  nemanīti,  sabojā 
namu pirms tā sabrukšanas. Baznīca tik tālu 
bija  atkāpusies  no  Dieva  patiesības,  ka 
pārdeva  grēku  atlaides  par  naudu.  Arī 
tagad  baltās  skudras  dara  savu  postošo 
darbu, un Kanādas luterāņu baznīca pieļauj 
vienas  un  tās  pašas  dzimtes  locekļu 
baznīcas  laulību,  to  izskaidrojot  kā 
akceptējamu  dzīves  stilu,  jo  baznīcai 
vajagot  nepārtraukti    reformēties  un  mēs 
dzīvojot  mainīgos    laikos.  Kaut  gan 
reformas  ir  nepieciešamas,  tām  jānotiek 
dievvārda  garā,  jo  mēs  dzīvojam  netīrā 
pasaulē  un  varam  viegli  aptraipīties  no 
grēcīgiem uzskatiem un pasākumiem. 

Arī Pāvila vēstulē galatiešiem 1:10 
apustulis rakstījis: “Jo vai tad es tagad 
runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam par 
godu? Jeb vai  es cenšos cilvēkiem patikt? 
Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es 
nebūtu Kristus kalps.”  Sprediķi un vēlāk arī 
dievkalpojumu pabeidza ar Lutera dziesmu 
“Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils” un īpaši 
pēdējo pantu: “Tam Dieva vārdam nebūs 
rimt, Lai trako kam tīk trakot!” Draudzes 
ansamblis kuplināja dievkalpojumu ar 
divām dziesmām: Ludviga van Bēthovena 
“Tā debess izteic” un A.Mētera “ Dievs ir tik 
ļoti mīlējis.” 

Vēlāk Draudzes namā prāvests deva 
īsu  priekšlasījumu  par mūsu  baznīcas  tēva 
Mārtiņa Lutera dzīvi un  ticību, no kuŗas  te 
sniegšu  tikai  dažus  raksturīgus  izvilkumus. 
Viņa  dzīve  bija  piedzīvojumiem bagāta,  un 
viņa mācība  nenoveco,  jo  viņš  turējās  pie 
īstā,  dzīvā  Dieva  Vārda,  kas  nemainās.  Ne 
nejaušība,  bet  Dieva  vadība  bija  tā,  kas 
Luteru  atrāva  no  tieslietu  studijām  un 
pievērsa  teoloģijai,  jo  liktenīgā  pērkona 
brāziena  laikā viņš bija Dievam solījies kļūt 
par mūku. Teoloģijas studijās viņš iemācījās 
arī  sengrieķu  un  ebrēju  valodas,  kas 
noderēja  Bībeles  tulkošanai  vācu  valodā. 
Pirms  diviem  gadiem  prāvests  bijis  tajā 
Vācijas  pilsētā  un  baznīcā,  kas  saistās  ar 
Lutera  darbību  un  īpaši  to  notikumu,  kad 
viņš,  kritizējot  tā  laika  grēcīgo  baznīcu  , 
piesita ar naglām 95 tēzes pie Vitenbergas 
baznīcas  durvīm  1517.  gada  31.  oktobrī. 
Trīs  gadus  vēlāk  viņa  rakstus  pāvests 
izsludināja  par  ķecerību,  bet  vēl  pēc  gada 
viņu  izslēdza  no  katoļu  baznīcas.  Luters 
nekad  nebija  vēlējies  aiziet  no  savas 
baznīcas,  bet  tikai  to  reformēt,  un  viņam 
mīļš  bija  10.pants  no  1.  nodaļas  Pāvila 
vēstulē  galatiešiem,  ka  nevajaga  censties 
izpatikt cilvēkiem, bet gan tikai Dievam un 
viņš  ticēja,  ka  visas  mācības  jāpārbauda 
Dieva  Vārda  gaismā  un  jāpatur  tās,  kas 
saskan ar Dieva Vārdu. 

Juris Krādziņš
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MĀCĪTĀJA ZIŅAS 

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES 
Kristus saka: “Mieru Es jums atstāju, Savu 
mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es 
jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un 
neizbīstas. .” 
Karina Wilson  +11/09/2012  42 g.v. 
Elsie Severin  +15/10/2012  88 g.v. 
Max Strazdinis  +13/10/2012  92 g.v. 
Alfreds Siļķēns  +28/10/2012  87 g.v. 
Elmars Germanis +31/10/2012  102 g.v. 
Dzidris Briedis  +06/11/2012  87 g.v. 

Atvaļinājums 
Draudzes  mācītājs  būs  atvaļinājumā  no 
27.decembra  līdz  2012.g.27.janvārim. 
Steidzīgos  gadījumos  zvanīt  uz  mācītāja 
mobilo  041 202 4476 
PATEICĪBAS PAR PALĪDZĪBU 
Saņēmta  pateicība  no māc  Ludviga  Talsos, 
kā arī no Valmieras. Skat rakstu  7.lpp. 
Svētrunas angļu valodā 
Svētdienas svētrunas tiek pārtulkotas angļu 
valodā,  un  rakstiskā  veidā  saņemamas  pie 
durvīm  pēc  dievkalpojuma.  Tās  arī 
atrodamas  draudzes tīmekļa lappā. 
Apbedīšanas lietas. 
Draudze iesaka un lieto Trevor Lee and Son. 
Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot: 
(02) 9746 2949 
BĪBELES STUNDAS 
Notiek ceturtdienās  plkst.10.00, draudzes 
dzīvoklī. Visi mīļi lūgti piedalīties. 
2013.gadā atsāksim ceturtdien, 31.janvārī. 
LŪGŠANAS GRUPA 
Svētdienas rītos, plkst.9.00—Draudzes 
dzīvoklī. 

Pārdomām: 
Izvilkumi no māc.Guna Baloža svētrunas 
teikta Pertā 25.novembrī. 
DIEVA VĀRDS VAI MŪSU PRĀTS ? 
“Visi  Svētie  Raksti  ir  Dieva  ied‐ 
vesti…”2Tim. 3:16a 

Kā  jūs  varbūt  ziniet, pagājušā nedeļā 
es  lidoju uz Adelaidi un Melburnu, ALELDA 
uzdevumā, pārrunāt Dieva Vārda autoritāti 
ar  draudzes  mācītājiem,  diakoniem  un 
vadītājiem.    Galvenais  jautājums  bija  “vai 
mēs  turpinam  turēties  pie mūsu  Luteriskā 
pamata  Sola  Fide,  Sola  Gracia,  Sola  scrip‐ 
tura, kā tas ir skaidri izteikts VIENPRĀTĪBAS 
GRĀMATĀ un 1928.g.   Latvijas     Luterāņu 
Baznīcas  statutos”.  No  otrās  puses  varbūt 
mēs  sākam  staigāt  par  pašu  izgudroto 
slideno  ceļu  kas  ved  uz  elli?    Vai  mēs  kā 
Baznīca  turpināsim  pamatot  savu  mācību 
uz  Dieva  Vārda,  vai  mēs  pacelsim  mūsu 
grēka  apsēsto  prātu  tādā  pašā  līmenī  kā 
Dieva vārdu vai VIRS Dieva vārda? 

Kamēr  viesojos  Adelaidē  man  bija, 
varētu  teikt,  ‘satraucošs  garīgs  sapnis’. 
Manā  dzīves  gājumā  esmu  tikai  divas  vai 
trīs reizes saņēmis šādus sapņus, bet katru 
reizi  tie  man  ir  bījuši  ļoti  būtiski  un  ļoti 
piederīgi  pie  lietas  manā  dzīvē,  tanī  laikā, 
tanī brīdī. Šoreiz sapnis bija nostādīts debe‐ 
sīs  īsi  pēc  pastarās  dienas.  Es  atrados  uz 
kādas  Austrāļu  lauksaimniecības  verandas, 
kas  ielenca  visu  māju.    Veranda  bija  ļoti 
plata  un  gara.Es  stāvēju  pusgaismā  un  no 
mājas  stūra man pretīm nāca cilvēku pūlis 
vienā  rindā.  Šie  cilvēki  staigāja  ļoti  lēni  ar 
noliektām galvām, bēdīgām sejām,  un ejot 
man  garām,    galvas  nepacēla.  Ikkatrs 
cilvēks  klusā,    bet  stiprā  balsī man  jautāja 
“kāpēc  tu  man  nepateici,  kāpēc  tu  man 
nepateici”  (par  Jēzu).  Es  biju  izmisumā  un 
mēģināju  šos  cilvēkus  apķert  un  mierināt, 
bet  nevarēju,    jo  kautkāds  spēks mani  at‐ 
turēja  un  aizliedza  to  darīt.  Es  sāku  neval‐ 
dami  raudāt  un  tad  es  pamodos.  Sapni 
nevarēju aizmirst.



5 

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS 

Mans  rīta Bībeles  lasījums  tanī dienā 
nāca  no  Pravieša  Jeremijas  grāmatas, 
ieskaitot  sekojošos  pantus.  “Gani  ir  dumji, 
Kungu  tie nemeklē,  tādēļ  tiem nesokas un 
to  ganampulki  ir  izklīduši”  10:21,  “Vai  ga‐ 
niem,  kuri  izdeldē  un  pazaudē  avis  no 
manām  ganībām”  saka  Kungs.  23:1  un  tā‐ 
lāk, “Tā saka tas Pulku Kungs: Neklausaties 
tos  pravieša  vārdos,  kuri  jums  pravieto,  ‐ 
tie  melš  tukšu,  un  runā,  ko  pareģo  viņa 
paša  prāts,  nevis  no  Kunga  mutes!  23:16 
Šos vārdus arī nevarēju aizmirst. 

Kad Pāvils, Kristīgās Baznīcas lielākais 
misionārs  uzrunāja  cilvēkus,  viņš  nerunāja 
savus  vārdus  no  sava  prāta,  bet  kā  ārsts 
Lūkas  apraksta  par viņu  (Ap Darbi  28:23b‐ 
24) “No agra rīta līdz vakaram, viņš (Pāvils) 
liecināja un skaidroja Dieva Valstību gan no 
Mozus bauslības, gan no Praviešiem – viņš 
centās tos pārliecināt par Jēzu..... daži viņa 
stāstījumu ticēja, bet daži neticeja” 

Pāvils  pamatoja  visu  ko viņš  teica  uz 
Dieva  SKAIDRO  atklāsmi,  un  tālāk,  Pāvila 
vārdi  kļuva  par  Dieva  atklāsmi!  Gan  Pāvils 
gan  Jēzus  zināja  ka  daži  ticēs  un  daži 
neticēs. Tā tas ir un būs, diemžēl. 

Pamatojoties  uz  Dieva  Vārdu,  es 
saprotu  ka  mans  sapnis  bija  brīdinājums 
man turpināt jums sludināt Dieva vārdu un 
ne manus uzskatus,   lai visi jūs tiktu pestīti 
un  iemantotu  mūžīgo  dzīvību.  Pamats 
manai sludināšanai vienmēr ir bijis un vien‐ 
mēr  būs  Bībele,  jo  tā  ir  VIENĪGAIS  patiesī‐ 
bas  avots!      Pavisam  kopā      66  raksti,    40 
autori  pāri  16 gadu simteņiem  raksta  par 
vienu un  to pašu  lietu – mūsu atpestīšanu 
caur  Jēzu  Kristu!  Vai  tas  autors  būtu  bijis 
Mozus,  Jēkabs  –  Jēzus  brālis,  apustulis 
Matejs,  pravietis  Jeremija,  Apols,  Pāvils, 
Pēteris,  ārsts  Lūkas  vai  apustulis  Jānis,  vai 
kurš  cits no šiem 40 rakstniekiem, VISI viņu 
raksti  VISĀ  pilnībā,    IR  DIEVA  VĀRDS  UN 
ATKLĀSME!  Tas  fakts,  ka  mēs  zināmus  Bī‐ 
beles  pantus  nesaprotam,  vai  negribam 
piekrist,  nav  Dieva  problēma,  bet  mūsu 
problēma!  Mums  ir  jāizšķiras  –  vai  mēs 

stāvēsim  paklausīgi  ZEM  Dieva  Vārda,  vai 
mēs  pacelsim  mūsu  varenās  smadzenes 
pāri  Dieva Vārdam un pieņemsim  tikai  tās 
vietas,  kas mums patīk un mūsu prātam  ir 
saprotamas. Vai mūsu uzskati mainīs Dieva 
Vārda patiesību? Nebūt nē! Vai Dievs tagad 
mainīs savu patiesību mūsu dēļ, lai pielāgo‐ 
tos ‘modernā’ laikmeta domāšanai? Arī nē, 
jo Dievs ir nemainīgs. (Mal 3:6, Jēkaba 1:17, 
Skaitļi  23:19,  Ps  102:27,  Raudu  Dz.  3:22, 
Dan 6:26, utt! ) Patiesība paliek patiesība! 

Ir vietas Bībele,  ko es nesaprotu un ir 
bijuši brīži, kad esmu palicis tik dusmīgs, ka 
tanī brīdi varētu paņemt šķēres un šos vār‐ 
dus izgriezt no Bībeles. Es esmu cīnījies ta‐ 
gad 40 gadus ar vienu nodaļu Pāvila vēstulē 
Romiešiem.  Bet  mana  saprašana  vai  ne‐ 
saprašana neko nemaina.  Šie panti  aizvien 
paliek Dieva vārds! Kā stāv rakstīts – tagad 
mēs  redzam  šo  patiesību  tikai  kā  caur 
miglu,  bet  debesīs mēs  sapratīsim  visu.  Ar 
to ir jāsamierinās. 

Modernās pasaules cilvēki ir ar mieru 
pieņemt  absoluti  visu  (izņemot  patiesu 
Kristietību) ieskaitot visādas izvirtulības, un 
būt  iecietīgiem  prēt  visādām  Velna  mācī‐ 
bām. (Tas kas nav no Dieva ir no Velna). 

Beigu  beigās,  ja mūsu  Bībeles  pieeja 
ir pamatota uz mūsu prātu, mūsu vēlmēm 
un mūsu iegribām, tad no Bībeles, gadsim‐ 
teņu  ritumā,  nekas  nebūtu  palicis.  Mūsu 
uzskati  mainās  ar  laikmetu  maiņām,  bet 
Dieva patiesība NEKAD nemainās! 
Ja  arī  visa  pasaule  vienkopus  piekristu,  ka 
Dieva  Vārda  saturs  ir  nepareizs,  tas  ne‐ 
mainītu  Dievu  ne mazākā  mērā  jo  Bībeles 
patiesība pastāv! Jēzus pats ne tikai runāja 
patiesību  bet  Viņš  IR  patiesība!  Diemžēl 
pasaule  un  vēl  sāpīgāki  kādas  Baznīcas  ir 
“apamainījušas  Dieva  patiesību  ar  me‐ 
liem”  (Rom  1:25)  Ne  mani  vārdi,  bet  Bī‐ 
beles vārdi. 

Visas  šīs  lietas  tika  pareģotas  īsi  pēc 
Jēzus  nāves.  Mēs  lasām  ‐  “Pienāks  laiks, 
kad  ļaudis  vairs  necietīs  pareizu  doktrīnu,
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bet  savas  iekāres  dzīti,  pulcinās  sev  tādus 
skolotājus,  kas  glaimo  viņu  dzirdei  –  Viņi 
novērsīs savas ausis no patiesības un pievēr‐ 
sīsies mītiem” (2 Tim. 4:3,4) Ir daudz vieglāk 
meklēt un atrast maldu mācītājus, kas māca 
ko mēs  vēlamies  dzirdēt,    nekā  sekot  Jēzus 
mācībai,  kurā mums  ir  nepārtraukta  cīņa  ar 
pasauli,  sevi un Velnu! Toties,  sekojot  Jēzus 
ceļam  mums  ir  apsolīta  uzvara  un  beigās 
mūžīga dzīvība kopā ar Jēzu. 

Mācītāja  uzdevums  –  vienīgais  uzde‐ 
vums  –  ir mācīt  patiesību  savai  draudzei  lai 
draudzes locekļi nonāktu debesīs. Viss! Mans 
darbs  nav  izpatikt  cilvēkiem,  pielāgotos 
maldu mācībām,  būt  iecietīgam  un  sludināt 
to  ko  cilvēki  grib  dzirdēt.  Man  ir  jāmāca 
krustā  sistais  Jēzus  kā  VIENĪGAIS  patiesais 
ceļš pie Dieva! Mācītājs var tikai sludināt to, 
kas  nāk  no  Dieva  vārda,  no  Bībeles,  viņam 
nav  nekādas  tiesības  mācīt  ko  viņs  pats  ir 
sagudrojis, lai izpatiktu cilvēkiem! Tādā gadī‐ 
jumā  viņš  vairāk  nav  kristīgs  mācītājs,  bet 
Velna kalps un viņš tiks tiesāts tik pat stingri, 
kā maldu mācītāji par ko aprakstīja pravietis 
Jeremija! 

Draudzēm,  un īpaši draudžu locekļiem 
ir  jaizšķiras  kuru  ceļu  staigāt.  Jēzus  ceļš  no‐ 
drošina  mūsu  mūžīgo  nākotni,  jo  Viņš  mūs 
mīl  un  grib  tikai  to  labāko  priekš  mums. 
Tiem,  kas  tic  un  paļaujās  uz  Jēzu,  ir  saga‐ 
tavots  mājoklis  debesīs  ar  mūsu  vārdu  uz 
durvīm.  Jau  tagad!!    Pasaulīgais  ceļš,    kur 
valda mūsu grēka apsēstais prāts, kam patīk 
savi  ceļi,  kas  saka  ka  Bībele  ir  tikai  grāmata 
kā citas grāmatas un mēs drīkstam to tiesāt 
pēc mūsu vēlmēm, tas ceļš ved mūs prom no 
Dieva  uz  Velna  valstību  un mužīgām  sāpēm 
ellē. 

Lai Dievs dotu ikkatram no mums savu 
Svēto  Garu,  lai  apgaismotu  mūsu  sirdis  un 
prātu, un pamestu to, kas ir pasaulīgs un kas 
nav no Dieva. Lai Dievs dotu ka mēs pieķer‐ 
tos  pie  Jēzus  un  pazemotos  zem  Viņa,  zem 
Dieva un zem Svēto Atklāsmi. Amen! 

18. novembŗa dievkalpojums 
Svētā Jāņa baznīcā. 

18.  novembri    vispirms  pieminēja 
Sidnejas ev‐lut draudzes Sv.Jāņa baznīcā, kur 
svinīgi  Latvijas  karogu  aiz  draudzes 
priekšnieka  ienesa  Ivars  Birze.  Draudze  tad 
dziedāja  pirmo  dziesmu Dievs,  Tavā  priekšā 
nāku ar karogu. 

Tā  kā  draudzes mācītājs  bija  pie  otrās 
draudzes  Jaunzēlandē,  mācītāja  Pauļa 
Urdzes svētrunu ar tematu Lāsts vai žēlastība 
sakarā  ar  apustuļa  Pāvila  10  ‐14  pantu  no 
Pāvila vēstules galatiešiem 3. nodaļas    lasīja 
draudzes  priekšnieks  Eigits  Timermanis. 
Kaut  gan  Svētos  rakstos  teikts,  ka  bauslības 
neturētāji visi ir nolādēti, Kristus mūs atpircis 
ar  krusta  nāvi  no  bauslības  lāsta.    Mēs 
nevaram  savā  dzīvē  visus  parādus  nokārtot, 
bet  Kristus  par  mums  samaksājis  un  visu 
nokārtojis. Ar Viņu  ir Dieva  žēlastība, mums 
ar Viņu  ir ceļš pie Dieva ne kā pie soģa, bet 
kā  pie  Tēva.  Īpaši  18.  novembrim  nolasīja 
kādreizējā  armijas  mācītāja  (no  1934.gada 
1.jūnija)  Pētera  Apkalna  1935.gada 
18.novembrī (Brīvības pieminekļa atklāšanas 
dienā)  teiktā  sprediķa  izvilkumu,  kuŗā 
rakstīts,  ka  Brīvības  piemineklī  ir  trīs 
zvaigznes pret debesīm, par kuŗām zinām, ka 
„tāš  ir  trīs  savienotas  ar  dēlu  asinīm 
sakausētas  māsas:  Vidzeme,  Kurzeme  un 
Latgale,  bet  tās  atgādina  vēl  citas  trīs,  kuŗu 
spēks un spožums mums jāpatur sirdī: ticība, 
cerība un mīlestība.   Ticēsim tā, kā  to darīja 
vadoņi  un  karavīri,  liekot  ar  sirds  asinīm 
Latvijai pamatus,  cerēsim, ka  tie,  kas  tumsā 
un  salā,  nevarēja  saskatīt  cerības  ziedu  un 
mīlēsim  tēvzemi  kā  dziesmā  :  „Pie  tēvu 
zemes dārgās ķeries klāt,  to turi  ciet ar visu 
savu sirdi.” 

Ļoti  laikmetīgi  skan  toreiz  teiktie 
mācītāja Pētera Apkalna vārdi, kā aicinājums 
ne tikai  latviešiem, bet arī citiem pilsoņiem: 
„Šis  aicinājums  lai  šodien  atskan  ne  vien 
latvju  tautai,  bet  visiem  pilsoņiem,kas  ir 
Latvijas  pavalstnieki  un  dzīvo  uz  Latvijas
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zemes. Sevišķi tiem, kas uz viņas piedzimuši 
un  uzauguši,  vienalga,  kāda  būtu  viņu 
mātes  valoda.  Neaizmirstiet  cittautību 
pilsoņi:  Latvija  jums  šūpuli  kārusi,  Latvijas 
pilsētas  un  ciemi    jūs  lielus  audzēja,  un 
Latvijas  zemes  māte  būs  tā,  kas  uzņems 
savā klēpī  jūsu gurušās rokas un apklusušo 
sirdi.Neaizmirstiet:  Latvija  ir  arī  jūsu 
tēvzeme,  viņas  bēdas  būs  jūsu  bēdas  un 
viņas saule  ‐  jūsu saule!   Kaut šodien visu 
Latvijas pilsoņu sirdis sakustu ticībā, cerībā 
un mīlestībā  uz  tēvzemi  –  Latviju,  tad    arī 
pār visiem nāktu Dieva lielais apsolījums: Es 
būšu ar jums mūžīgi!” 

Dievkalpojumu  kuplinot,  draudzes 
ansamblis  dziedāja  Jurjānu  Andreja 
Lūgšanu.  Dievkalpojums  beidzās  ar  Jāņa 
Ērmaņa  rakstīto  Dievs,  sargi  mūsu  tēvu 
zemi  un  Latvijas  himnu.  Pie  ērgēlēm  Ināra 
Gedgovda. Draudzes namā pakavējoties ar 
draudzes    priekšnieka  aicinājumu,  visi 
klātesošie pacēla vīna glāzes 18. novembŗa 
pieminēšanai. 

Juris Krādziņš 

Ivars Birze un Eigits Timermanis. 

PATEICĪBA NO LATVIJAS 
Sveiki, mīļie draugi šajās svētku dienās! 
Vakar paskatījos bankas kontu, labu laiciņu 
tur nekas daudz nebija mainījies, un tad 
ieraudzīju sūtījumu no tālās Austrālijas, 
kopā 1383lati domāti Valmieras bērnu 
zupas virtuves vajadzībam! Ziniet, biju tik 
priecīga, tik priecīga, ka ilgi neatceros tādas 
izjūtas! Un tas prieks par kopējo maku, ka 
nu man būs ko pavārītēm samaksāt, un 
Jaungada paciņām sanāks! Zināmu 
apsviedību jau vajag, lai visu izdomātu, bet, 
ja pietrūkst padoma, visu lieku Dieva 
priekšā, lai palīdz! 
Ja vien iespējams, šajā svētku laikā ir kādas 
tikšanās un Dievkalpojumi, dodiet zināmu 
draudzes locekļiem manu pateicību no 
Valmieras bērnu zupas virtuves par šo 
palīdzību! 
20.novembrī mums būs kāds pasākums ‐ ar 
Vācijas sponsoru palīdzību izdevās 
izremontēt kādu vecu istabu, un ierīkot tur 
tīrības telpu, ar dušu , kur nomazgāties 
mūsu maznodrošinātām ģimenēm un 
izmazgāt un ižžāvēt savu vešiņu! 
Jo ne jau visiem ir dzīvokļi ar ērtībām, 
ūdens uz ielas, tualete ārā, utt. Otrdien šo 
telpu atklās, devu 
nosaukumu   ,,Mazgāmuti' , lai saprot, ko 
tur dara... 
Mājas lapā http://www.valmiera.lv/ var 
redzēt, kā mūsu bērni svētkos apciemo 
Valmieras mēru, apzveic viņu, un ielūdz uz 
šo tīrības telpas atklāšanu. Meitene zaļā 
jakā ir bērnu dienas centra vadītāja Agnese. 
Vai saņēmāt apsveikuma dzejoli Latvijas 
svētkos? Man liekas, ka beidzot mēs sākam 
izjust šo svētku nozīmi un pienācīgi arī 
izturēties pret šo lietu, šogad viss ir tik 
sirsnīgi un patriotiski, vienīgi žēl, ka tik vēlu, 
jo tik daudzi devušies pasaulē. . . 
Velreiz pateicos par tik vajadzīgo 
dāvinājumu, lai jauka Latvijas dzimšanas 
diena jūsu pusē! 

Patecībā ‐ Gaida Pevko.
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Draudzes mācītājs 
Prāvests 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 Epasts 
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 

Draudzes priekšnieks 

Eigits (Goga) Timermanis 
271 Hudson Pde, Clareville, 2107 

Mājas tel. 99182306 
Mobīlais 0414 479 001 
Epasts  timermanis@ozemail.com.au 

Dāmu komitejas priekšniece 

Tamāra Koškina 
69 Wyomee Ave, West Pymble. 2073 

Telefons (02) 9449 3716 
Mobīlais 0421 320 870 

Epasts tamarakosk@iinet.net.au 

The Latvian Evangelical Lutheran Church in Sydney (ABN 82 001 210 144) 
Sidnejas evanģēliski luteriskā latviešu draudze 

Draudzes gadskārtējā pilnsapulce notiks 2013.gada 24.februārī, pēc 
dievkalpojuma, Draudzes Namā, 30 Bridge Rd, Homebush, sākot ap pulkst. 11:30. 

Paredzētā darba kārta: 
1.  Lūgšana, atklāšana, pilnsapulces  vadības ievēlēšana. 
2.  Darba kārtas pieņemšana. 
3.  2012. gada 26.februāra pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana. 
Ziņojumi par draudzes darbību 2012. gadā: 

par garīgo dzīvi; par saimniecību; par Dāmu komitejas darbību; 
no iekšējās revizijas komisijas; no valsts apstiprinātā revidenta 

5.  Pārrunas par ziņojumiem un draudzes līdzšinējo darbību. 
6.  Pārrunas un lemšana par draudzes turpmāko darbību. 
7.   Draudzes budžets 2013. gadam un draudzes nodevas 2014. gadam. 
8.   Padomes locekļu vēlēšanas. Rotācijas kārtībā divi gadi notek Ivaram Birzem,Valdim 
Krādziņam, Nikam Sproģim un Eigitam Timermanim.Kandidātus drīkst pieteikt sapulcē. 
9.  Draudzes priekšnieka vēlēšana.Kandidātus drīkst pieteikt sapulcē. 
10.  Iekšējās revizijas komisijas vēlēšanas.Trīs locekļi jāievēl uz vienu gadu, kandidātus 

drīkst pieteikt sapulcē. 
Eigits Timermanis  Draudzes priekšnieks 

GAIŠUS, PRIECĪGUS, DIEVA SVĒTĪTUS KRISTUS 
DZIMŠANAS SVĒTKUS VISIEM VĒL DRAUDZES 

MĀCĪTĀJS UN PADOME.


