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TĒVA MĪLESTĪBA
“Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva
bērni, un mēs tādi arī esam.”!.Jāņa 3:1
Pēc nedaudz dienām, svinēsim Kristus dzimšanas svētkus.
Mazais bērniņš, kas piedzima lopu kūti bija Dieva Dēls Jēzus Kristus. Viņš ir
Dieva mīlestības dāvana cilvēcei. “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš
devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu
bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jn.3:16).
Kristus nāca pasaulē, lai 33 gadu vecumā mirtu pie krusta. Izlejot savas nevainīgās
asinis Viņš sagādājis pestīšanu ikkatram, kas tic. Kad mēs uz Viņu ticam, kad nožēlojam savus
grēkus un apliecinām Viņu par savu Kungu un Pestītāju, tad mūsu grēki ir piedoti un mums ir
dota vieta Tēva ģimenē. “Cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem,
tiem, kas tic Viņa vārdam.” (Jn.1:12)
Dieva bērns ir mantinieks – mūžīgās dzīvības mantinieks, kas saņem lielo Dieva
dāvanu  vietu Tēva namā. Dieva bērni dzīvo un nomirst drošībā par mūžību. Tā ir liela svētība.
Bet, netikvien, esam mūžīgās dzīvības mantinieki. Mums arī ir dāvāts dievbērnības gars, kas ļauj
mums saukt Dievu par Aba – Tēvs. Dievs tad vairāk nav tikai kaut kāda augstāka vara, bet mūsu
mīļais Debesu Tēvs. Mēs varam dzīvot Viņa tiešā tuvumā, zinādami, ka Viņš par mums gādā.
Viņš ir ar mums visur un vienmēr.
Dieva dāvana mums ir dota mīlestībā. Tā neko nemaksā, mums tikai vajag to
saņemt ticībā.
Aicinu ikkatru no jums šajos svētkos atsaukties Dieva mīlestībai un no jauna saņemt
Viņa dāvanu. Stiprināsim savas saites ar Viņu. To darot mums būs gaiši un priecīgi svētki un
svētīgs 2005 gads.
Prāvests Colvin S. MacPherson
Draudzes mācītājs.

Gaišus, priecīgus, un Dieva svētītus Kristus
dzimšanas svētkus vēl jums jūsu draudzes mācītājs
ar savu ģimeni, draudzes padome un dāmu
komiteja.
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DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ
Visi dievkalpojumi ar Svēto
Vakarēdienu.
DECEMBRĪ
Svētdien, 19.plkst.10.00 – 4.Adventes
dievkalpojums un draudzes eglīte.
Piektdien, 24.plkst.18.00—Kristus dzimšanas
svētvakara korāļu dievkalpojums.
Sestdien, 25. plkst.10.00—Kristus dzimšanas
svētku dievkalpojums.
JANVĀRĪ
Dievkalpojumi atsāksies svētdien,16.
plkst.10.00.
Pēc tam kārtējie dievkalpojumi, svētdienās
plkst.10.00.
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Pēteris Rožkalns
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DRAUDZES VECĀKO DEŽŪRAS
DIEVKALPOJUMOS
DECEMBRĪ
Svētdien, 19. P.Ķepītis
Piektdien, 24. J.Nomalis
Sestdien,25. K.Jurenovskis
JANVĀRĪ
Svētdien, 16. J. Lellis
Svētdien, 23. O.Zemītis
Svētdien,30. V.Gulbis
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 6. P.Ķepītis
Svētdien,13.J.Nomalis
Svētdien,20.K.Jurenovskis
Svētdien,27.J.Lellis
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Kristus saka: “Es esmu augšāmcelšanās un
dzīvība.”
KRISTĪTI
Tālis James Kalniņš
Oscar Robert Lott
James Lewis Cox
Lauren Christina Cox

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS
DECEMBRĪ
Svētdien, 19. R.Birzule,I.Daliņa
Sestdien,25. T.Koškina, L.MacPherson
JANVĀRĪ
Svētdien, 16. A.Medne,S.Graudiņa
Svētdien, 23. A.Zīda,D.Lewis
Svētdien,30.I.Graudiņa, I.Biskapa
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 6. B.Kubliņa,L.Valdate
Svētdien,13. V.Zvirgzdiņa,E.Šulaka
Svētdien,20.L.Graudiņa,I.Krieviņa
Svētdien,27.D.Timermane,Daila Jansone

Kristus teica: “Laidiet
bērniņus pie Manis un
neliedziet tiem...”
IESVĒTĪBAS
Jaunieši, kas vēlās iesvētīties 2005.g.
Lieldienās ir aicināti pietiekties pie draudzes
mācītāja pirms 24.decembra.
ATVAĻINĀJUMS
Draudzes mācītājs būs atvaļinājumā no
27.decembra līdz 16.janvārim. Steidzīgos
gadījumos mācītājs būs sasniedzams zvanot
0412 024 476.

DIEVKALPOJUMI ŅŪKĀSLĒ
DECEMBRĪ
Piektdien,17.plkst.11.00—Kristus dzimšanas
svētku dievkalpojums. Dežurē: E.Puriņš
FEBRUĀRĪ
Piektdien, 18.plkst.11.00. Dežūrē: A.Ozoliņš

BAZNĪCAS
GADAGRĀMATA

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Piektdien,24.decembrī, plkst.13.00—Kristus
dzimšanas svētku dievkalpojums.

2004. Baznīcas gada grāmatas var iegādāties
pie draudzes grāmatgalda vai tieši no
prāvesta. Cena ir $20.00.
2

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS
lūgšanā, vai mani minot dievkalpojumā. Mēs to
daram tāpat ar daudziem no jums. Lai šī
lūgšanas saite ir arī turpmāk mūsu kopības
dzīvā dvēsele!
Ticība nav īpašums, bet Dieva dāvana un
uzdevums. Cik labi, ka varam zināt: Jēzus par
mums lūdzis un lūdz. Un kā lai viņš tos, par
kuriem lūdz, arī negribētu svetīt!

Gana raksts
2004.gada Kristus
piedzimšanas svētkos, ievadot
anno Domini 2005
Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,

Paldies Dievam, aizvadītajā gadā piepildījies, +Elmārs Ernsts Rozītis
ko daudzi mūsu tautā un Baznīcā ilgi cerējuši LELBĀL archibīskaps
un lūguši: Latvija kļuvusi par NATO un Eiropas
Savienības locekli un tā, cerams, spēruši soļus
uz drošību un labklājību. Kaut laicīgiem
‘piepildījumiem’ parasti ir arī nepilnības iezīmes, DIEVA DĀVANA
neaizmirsīsim pateikties. Vismaz ārēji Latvija
mums kļuvusi tuvāka un sasniedzamāka, un arī
garīgi mūsu Baznīcas Virsvalde centusies saiti
ar Latvijas Baznīcu kopt, uzturēt un veidot:
Esam piemēram piedalījušies mūsu Sinodēs un
sēdēs. Sadarbības padome lūkojuši saskaņot
ticības apliecības formulējumus. Ik svētdienas
aizlūdzam par kādu LELB un LEBĀL draudzi un
tās garīgo vadītāju. Baznīcas Gadagrāmata
turpina būt saite, un lozungi mūs mudina to
ņemt rokā katru dienu.
Dieva dāvana mums ir izteikta enģeļa
vārdos:
“Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu
lielu prieku, kas visiem ļaudim notiks: Jo
jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā,
kas ir Kristus, tas Kungs.”
Dziesmu autors Christoph von Schmid tik
skaisti aicina mūs dāvat sevi Dievam:

Pateicos visiem, kas mūsu Baznīcā arī
aizvadītā gadā apvienojuši ‘ora et labora’ –
‘lūdzi un strādā’, savā draudzē, dzīves un
atbildības lokā, vai arī mūsu draudžu
sadarbības ietvaros. LELBĀL paplašinājusies.
Sv eicam
kā mūsu Baznī cas daļ u
Santpēterburgas latviešu ev.lut.Jēzus draudzi
Krievijā. Adventā paredzēts pirmais mūsu
dievkalpojums Īrijā. Saites ar māsām un brāļiem
Sibirijā ir mūsu paliekošais uzdevums, tāpat kā
mūsu misijas lauks Indijā. Mūsu ordinēto
dabinieku saimei pievienojušies māc. Viesturs
Bambāns, māc. Elīza Zikmane, māc. Dace
Briede, no Latvijas parnācis mac. Krists
Kalniņš.

Jūs, bērniņi, nāciet ar priecīgu prāt' Pie
silītes Betlēmē visi nu klāt! To prieku ikviens lai
nu sirsniņā jūt, Ka debesu Tēvs savu Dēlu
mums sūt'.
Ak, eita tur kūtī pie silītes ar', Pie svecītes
gaismiņas skatīties var, Kā autiņi tīri tur bērniņu
sedz, Par eņģeļiem jaukāku guļot to redz.
Tur guļ Viņš, ak bērni, uz salmiem un sien',
To Jāzeps un Marija skata arvien, Tur ganiņi
ienāk, un ceļos tie krīt, Un gaisā dzied eņģeļi:
"Dievs pie jums mīt."
Ak, metieties ceļos kā gani ir jūs Un sa
lieciet rociņas, pateikties būs! Un līksmojiet
priecīgi eņģeļiem līdz: "Mēs mīlējam Tevi, kas
autiņos tīts!"
Ko dosim, mēs, bērni, ko dāvāsim Tev? Ak,
saņem mūs pašus par dāvanu sev! Tu negribi
mantas, ko pasaulē rod, Bet sirdi it šķīstu, kas
godu Tev dod. (Dz.gr.32)

Viss organizatoriskais nav pašmērķis, bet
tas dzīvo no lūgšanas un aizlūgšanas.
Apzināsimies to un atspirgsim no šī avota, lai
mūsu Baznīca arī turmāk būtu dibināta un
arvien atjaunota lūgšanā. Kā Jēzus vārds par
lūgšanu atrodams dievgalda kopsakarā, tā
cienīsim un baudīsim šo Dieva tuvības dāvanu.
Lūgsim ar pilnu apziņu ‘caur Jēzu Kristu, mūsu
Kungu’, tā atsaucoties uz mūsu aizbildni pie
Dieva, bez bailēm no ienaidniekiem un ilūzijām
par draugiem un aizstāvjiem (168.dziesma!)
debesīs vai virs zemes. Un: Lūgsim ne tikai par
sevi, bet par visu plašo Dieva radību, pat par
mūsu ienaidniekiem!
Paldies, kur Jūs mani vai pat visu mūsu
ģimeni esat ieslēguši savās aizlūgšanās – klusā

Uz to lai Dievs mums palīdz!
Prāvests Colvin MacPherson
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reģistros ir daudz informācijas, bet tā grūti
atrodama jo katru reizi jāizšķirsta daudz, ja ne
pat visi reģistri (piemēram ja meklē vai
noteiktai personai kādreiz bijusi saskarsme ar
mūsu draudzi bet nav zināms kurā gadā vai
gados tas varēja būt). Ja mēs sagatavotu
reģistru satura rādītāju, tas vien jau
meklēšanas darbu atvieglinātu. Lai to darītu,
nav vajadzīgas nekādas mašīnrakstīšanas
spējas vai datorzinības. Un ja visu reģīstros
atrodamo informāciju ievestu arī datorā tas
būtu vēl labāk!

DRAUDZES PRIEKŠNIEKS
RAKSTA…

Kā vienmēr, draudzes Dāmu komitejas
dāmas ir visu gadu rūpīgi gādājušas par
mūsu fizisko un financiālo labklājību. Sekmīgi
rīkoti daudz tirdziņi, atspirdzinājumi sniegti
pēc katra dievkalpojuma, u.t.t.
Sirsnīgs
paldies viņām! Ne mazāks paldies arī tiem
vīriem, kas gada laikā piedalījušies talkās lai
uzturētu kārtībā draudzes īpašumu pļaujot
zāli, apgriežot krūmus, labojot krānus, u.t.t

Advents ir klāt! Lai šīs 4 nedēļas līdz Jēzus,
pasaules Glābēja, dzimšanas dienas dod mums
ikvienam augošu cerību uz jaunu, gaišu dzīvi
Dieva mīlestībā un žēlastībā!
Neaizmirstiet draudzes eglīti 19. decembrī.
Piesakiet jau iepriekš savus un paziņu bērnus
un mazbērnus, lai vecītis tos neaizmirst. Ar
kādu dzejoli tu šoreiz uzstāsies lai mūs visus
iepriecinātu? Varēsi pārliecināties pats, ka
nama zāles grīda atkal spīd un laistas. Vairāk
ne kā 100 krēsliem uz kājām ir uzlikti jauni
galiņi lai neskrāpētu atjaunoto grīdu. Paldies
darba darītājiem!

Jaunā
baznīcas liturģiskā gada sākums
nozīmē, ka vecais gads ir nupat beidzies. Vai
tu tajā paspēji nokārtot savas draudzes
nodevas?
Miķelis Strīķis

DIEVKALPOJUMA KASETES

Mirušo piemiņas dienā mēs dzirdējām, ka
pagājušā gadā miruši 25 mūsu locekļi. Jauni
locekļi mums pienāk tikai kādi 2 vai 4 gadā. Bet
draudzes darbs aprūpējot esošos locekļus
turpinājas sekmīgi.

Atgādinājums draudzes locekļiem, ka visi
dievkalpojumi un referāti tiek ieskaņoti
skaņu lentē.

Kā parasti, draudzes pilnsapulce notiks
februāra pēdējā svētdienā. Būs tur jāpārrunā
vai draudzes locekļi vispār ir ar mieru izdot
mūsu īpašumu citu reliģisku grupu lietošanai, lai
Padomei būtu vadlīnijas kā pa gadu rīkoties.
Ienāk arvien vairāk lūgumi. Ienākumi no citiem
palīdzētu draudzes financiālai labklājībai, pašu
skaitam un spēkiem sarūkot.
Kasetes var iegādāties pie grāmatu galda –
cena $2.00

Viena grupa, kas izrādījusi interesi pastāvīgi
īrēt ne tikai mūsu nama zāli bet arī pašu
baznīcu ir korejiešu septīto dienu adventisti.
Otra grupa, kas meklē baznīcu lietošanai ir
presbiteriāņi. Ir arī citas lietas, par kurām
pilnsapulcei būs jāizsakās, ieskaitot vai
vēlamies turpināt ikgadējo svecīšu vakaru
kapos. Vai tu šogad tajā piedalījies?
Vai mūsu vidū ir kāds vai kāda, kas būtu
gatavs draudzes vajadzībām ziedot
pāris stundas nedēļā?
Mūsu draudzes
4
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DRAUDZES DĀMU DARBS
DĀMU KOPAS SAPULCES

Draudzes darbiniecēm 2004. gads ir
bijis ļoti rosīgs. Tika izrīkotas vairākas bēres,
dzimšanu dienu svinības, kā arī sagatavotas
vairākas karstas pusdienas, pankūku
svētdienas un saceptas visiem iemīļotās
piparkūkas. Paldies visām dāmām, kas
izgatavoja un noziedoja piparkūku mīklu.
Ziemsvētkos ar piparkūku sainīti
atceramies mūsu vecākos draudzes locekļus,
kam veselība neatļauj svētkus pavadīt kopā ar
mums.

Sapulces notiek katra mēneša otrajā trešdienā,
draudzes zālē, plkst. 10.00 no rīta. Visas
dāmas vienmēr mīļi gaidītas.
Pilnsapulce notiks 2005.g. 9. februārī plkst
10.00.

SARĪKOJUMI

Vēlu visiem skaistus Kristus dzimšanas svētkus
un svētīgu 2005. gadu.
Velta Mežkaza
Dāmu komitejas priekšniece

Draudzes eglīte notiks š.g. 19.
decembrī. Būs bērnu priekšnesumi un
apbalvošana no ziemsvētku vecīša. Visi ir mīļi
aicināti un lūgti līdz ņemt groziņu.
Lūdzu piesakiet bērnus līdz 12.
decembrim zvanot Mārai Timermanei, tel: 9918
2306, vai Veltai Mežkazai, tel: 9587 9560.
ZIEDOJUMI

ZIEMSVĒTKU KORĀĻU
DIEVKALPOJUMS

Naudas ziedojumi dāmu darbam
pēdējā pusgadā, sākot ar jūlija mēnesi saņemti
no: I.un V. Liepiņiem, I. Nyradijas, E. Lipaces,
M.Libertes, L. Balodes, I. Gedgovdas, A.
Ziemeļa. Mīļš paldies!

Piektdien, 24.decembrī, plkst.18.00
Nāksim ar radiem un draugiem un dziedāsim
iemīļotos korāļus, klausīsimies Ziemsvētku
prieka vēsti, un kopā atzīmēsim vissvarīgāko
dzimšanas dienu pasaules vēsturē.

TIRDZIŅI

KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU
DIEVKALPOJUMS
Sestdien, 25. decembrī, plkst.10.00

Pavarasī notika trīs tirdziņi, visi ar labām
sekmēm.
Paldies visiem mantu ziedotājiem! Paldies
visiem darbiniekiem! Lūdzu turpiniet ziedot!
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tad, ja neesat īsti droši, arī tad ja prāts visu
nesaprot, jūs varat riskēt likt savu likmi uz to, ka
Kristus labā vēsts būs jēgpilna arī jūsu dzīvei,
lai ļautu tai runāt uz jums un dvēselē sāktos
sadzīšanas process. Mūžīgi vērojot no malas,
cilvēks var piedzīvot tikai pazaudēta laika
smeldzīgo tukšumu.
Bet tiem no mums, kas jau bauda no
lielā kāzu mielasta Kristus nākotnē, gribu teikt,
ka Jēzus piedzima, lai kalpotu. Viņš teica: „Kas
man tic tas arī darīs tos darbus, ko es
daru.”(Jņ.14:12) Jēzus redzēja cilvēku sāpes,
bailes, trūkumu un vientulību. Ziemsvētkiem ir
arī tik skaudri simboli kā svešā ģimene lopu kūtī
un pasaules Pestītājs silītē. Tie palīdz
neaizmirst, ka tie, kurus Jēzus dziedināja,
pabaroja, iedrošināja un iepriecināja, ir tepat.
Mums līdzās tik daudz bērnu, kuriem nav māju
un savas ģimenes un kuri pēc tādas ilgojas.
Kas tad, ja ne mēs? Kas man tic, tas darīs tos
darbus ko es daru... Es novēlu mums visiem no
sirds gribēt strādāt Kristus darbu, un lai tas ir
nevis mūsu pienākums, bet gandarījums un
prieks!
Sirsnīgi sveicu visus, kam mīļi mūsu
Kunga Jēzus piedzimšanas svētki. Īpaši
sveicinu latviešu luteriskās Baznīcas mācītājus,
prāvestus, draudžu darbiniekus un Dieva
lūdzējus Latvijā un ārpus tās. Priecīgus un
svētībām bagātus Ziemsvētkus!
Jānis Vanags – Rīgas un Latvijas
archibīskaps

Archibīskapa Jāņa Vanaga
vēstījums
2003. gada Ziemsvētkos

Vai esat pamanījuši, cik bieži
Ziemsvētku laikā atskan vārds „brīnums”?
Cilvēki it kā mēģina sevi pārliecināt, ka
Ziemsvētkos jānotiek kaut kam neparasti
labam, un ka to var uzburt, sarīkojot svētkus.
Taču nesen kāds vīrs teica: „Es katru gadu
gaidu solīto Ziemsvētku brīnumu. Es eju uz
visiem pasākumiem, bet kad svētki paiet, es
redzu, ka nekāds brīnums nav noticis. Es jūtos
pievilts.” Smeldzīgi patiesa atziņa.
Ziemsvētki nav brīnums. Brīnums ir
tas, ka Dievs tapa par vienu no mums, lai mēs
saprastu viņu. Brīnums ir tas, ka Dievs pieņēma
cilvēka veidu, lai mēs atgūtu savu līdzību
Dievam. Tā ir mistērija no mūžības uz mūžību,
bet tai pat laikā arī īstenība, kas ik brīdi ir klāt.
Ziemsvētki ar dziesmām, svecēm un dāvanām
ir tikai simbols, kuram jāpalīdz neaizmirst. Mēs
reizi gadā sarīkojam visskaistākos svētkus, lai
atcerētos, ka Betlēmē dzimušais Kristus katru
dienu ir te.
Cilvēkam ikdienā ļoti palīdz cerība, ka
dzīve nokārtosies un nākotnē būs labāk. Tādu
cerību augstāko piepildījumu mēdz saukt par
paradīzi. Tā gan ir apsolīta, taču Dievs vien
zina kad, tādēļ varbūt tā nešķiet pārāk reāla.
Par Jēzus nākšanu pasaulē ir sacīts, ka
Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Kristus
dzimšana jau tagad iemieso nākotni, ko Dievs ir
apsolījis. Dieva valstība ir atnākusi laikam pa
priekšu Jēzū no Nācaretes un ir visas radības
apsolītais liktenis.
Tiem, kas, svētkiem paejot, mēdz
piedzīvot tukšuma smeldzi, gribu sacīt –
Ziemsvētku brīnums piepildās un neizgaist tad,
ja cilvēks ir ieraudzījis Kristu, kas par viņu
dzimis.Kristus evaņģēlijs izraisa svētlaimes
dzīvi. Dieva nākotnes veselums iedarbojas
dziedinoši jau tagad. Jēzū Kristū ir Dieva
veseluma vīzija, kas sakārto cilvēka dzīves
sadrumstalotos elementus. Ap Kristu sakārtota
dzīve ir jauna dzīve vecās dzīves vidū. Tā ir
nākotnes dzīve šodien, dzīve laikam pa priekšu.
Tā ir svētību dzīve, jo tā ir patiesa dzīve. Tā ir
svētlaime, bet to nevar uzburt citādi, kā vien
uzticībā tuvojoties, pat veltījoties Kristum. Arī

“Un redzi, zvaigzne, ko tie bija redzējuši
austrumu zemē, gāja tiem pa priekšu un
nostājās pār namu kur bija bērns. Un
zvaigzni ieraudzījuši , tie priecājās ar varen
lielu prieku.Un namā iegājuši, tie ieraudzīja
bērnu līdz ar Marīju, viņa māti, un tie
nometās ceļos un viņu pielūdza. Tad tie
atvēra savas mantas un dāvāja viņam zeltu,
vīraku un mirres.”
Mat. Ev.2:911
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bet neviena līdzcilvēka atbilde šo zēnu
neapmierināja, līdz pienāca diena, kad kāda
doma viņu pacēla spārnos. Puisēns bija
sapratis ko tik ļoti būtisku! Kad pienāca
Ziemsvētku dievkalpojuma beigas un cilvēki
sanesa savus pateicības groziņus ar dažādām
lietām pie altāra, zēns atskrēja un ieleca starp
tiem, sakot: „Es Jēzum dāvinu savu sirdi!” Tik
daudz sapratis bija šis zēns... Šis zēns
piedzīvoja patiesus Kristus dzimšanas svētkus,
jo Jēzus bija ienācis šī zēna sirdī. Zēns bija
atvēris īstās durvis.
Lai Adventa laiks mums ir dāvana no
Dieva rokām, ka atdodam, tāpat kā šis mazais
zēns, Jēzum Kristum savas sirdis – sevi pašu
kā dzīvu, svētu Dievam tīkamu upuri. Mācamies
piedot sev savas kļūdas un nepilnības, lūgt
piedošanu debesu Tēvam par to, kas licis
noritēt asarai pār Viņa gaišo vaigu, lūgt
piedošanu tiem, kam esam nodarījuši pāri,
piedot pat tad, ja tik smeldzīgi tas ir un
nepavisam negribas, mācamies žēlot un mīlēt.
Un tad mūsu sirdīs iedegsies nedziestošā
Jēzus mīlestības liesma, jo Viņš to ir apsolījis
mums; „Es esmu pasaules gaisma: kas seko
man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs
dzīvības gaisma” (Jņ.8:12)

ADVENTA DURVIS
Klauvē un Tev taps atvērts...

Adventa laikā mēs īpaši izjūtam kā ap
mums un arī mūsos darbojas divi pretēji spēki.
Viens – klusi uzrunā un aicina ieskatīties sevī,
citos un Dievā, otrs – skaļi un uzbāzīgi met acīs
izaicinājumu atstāt klusās pārdomas un laisties
galvu reibinošā notikumu un piedāvājumu jūklī.
Šie spēki ir kā durvis, kuru priekšā stāv
cilvēks, un viņa izvēle paliek, kuras durvis
atvērt. Virs vienām ir rotājumi, vizuļi, spīguļi un
aiz tām ir dzirdama mūzika, saucieni un pudeļu
korķu paukšķi. Virs otrām – tikai krusts. Tās ir
durvis, caur kurām var ieiet un arī atgriezties
atpakaļ. Durvis, kuras verot, var pieklauvēt vai
arī iet iekšā bez sagatavošanās un brīdinājuma
– klauvējiena. Krusts virs tām – tātad
neparasts. Adventa durvis. Adventa laiks klauvē
un aicina pie mūsu durvīm, aicinot: „Nāc! Meklē
un rīkojies!” Šī brīža apjukums jautā, „Uz
kurieni? Kāpēc?” Ir tik grūti izrauties no ierasto
lietu apskāvienu gūsta, pasakot tām; „Nē!” Bet
Adventa laiks aicina mums darīt tieši to!
Tas neprasa mums vai gribam vai nē, un
aizdedz savā mūžam zaļajā vainagā vienu, tad
otru, trešo un visbeidzot ceturto sveci. Šo sveču
liesmas apgaismo ceļu, pa kuru ejot var atrast
Jēzu un Viņa prātu savai dzīvei, aptverot to lielo
mīlestības dāvanu, kuru Dievs mums ir dāvājis,
lai mēs dzīvotu, bet ne eksistētu. Tā ir lielākā
un brīnišķīgākā dāvana, ko Dievs mums sniedz.
Un arī mēs varam Viņam pasniegt dāvanu, jo
Ziemsvētku laiks, kuru tā gaidām, ir arī
dāvināšanas prieka laiks. Bet paliek lielais
jautājums: „Ko?” Jā, ko es varu dāvināt
Dievam?
Atbildot uz šo jautājumu, prātā nāk kāds
sen lasīts stāsts. Reiz dzīvoja kāds zēns. Viņš
jau ilgi pirms Ziemsvētku dievkalpojuma
meklēja atbildi uz kādu ļoti būtisku jautājumu: „
Cilvēki dāvina viens otram dāvanas, bet
dzimšanas diena taču ir Jēzum, un Viņam
neviens neko nedāvina!!! Ko lai es dāvāju
Jēzum?” Šo jautājumu zēns uzdeva daudziem,

Aivars Gusevs – Daugavpils ev.lut. draudzes
mācītājs
Zvans – 2003.g. Decembrī

Pie tava šūpļa stāvu es, Tu avots pilns ar
prieku, Ak Jēzu, saņem, ko sirds nes, To neturi
par nieku! Es dodu, ko man iedevi, Šo prātu,
sirdi, dvēseli,  To saņem labis prātis!
Kad piedzimis vēl nebiju, Tu man jau biji
dzimis Un mani izredzējis Tu, Bez Tevis būtu
grimis. Pirms saules gaismu redzēju, Es tavu
gaismu saņēmu, Tu savu Dēlu devi.
Vai tādam debess spīdeklim Būs silītē šeit
dusēt? Gan nāktos zelta šūpulim Šo skaisto
bērnu klusēt. Ne salmu kārtas paklājums, Bet
dārga zīda rotājums Gan nāktos tādam
bērnam.
Bet kā lai Tevi godātu, Kā pateicīgs Tev
kļūtu? Kaut visu es Tev nodotu, Tev parādnieks
vien būtu! Tu manis labā atnācis, Jau silītē
ciest iesācis,  Še mana sirds  to dodu.
Dziesmu gr.(44) Paul Gerhardt, atdzejojis
Liborius Depkin
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Sidnejas ev.lut. latviešu draudzes GADSKĀRTĒJĀ PILNSAPULCE notiks svētdien 2005.
gada 27. februārī draudzes nama zālē,30 Bridge Road, Homebush pēc dievkalpojuma kas
sāksies Sv. Jāņa baznīcā plkst. 10:00.
Darba kārta:
Reģistrēšanās. Atklāšana. Lūgšana. Pilnsapulces vadības ievēlēšana.
2004. gada 22. februāra pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana.
Ziņojumi par draudzes darbību 2004. gadā:
par garīgo dzīvi;
par saimniecību;
par Dāmu komitejas darbību;
no Iekšējās revīzijas komisijas; un
no valsts apstiprinātā revidenta.
Pārrunas par ziņojumiem un draudzes līdzšinējo darbību.
Pārrunas par draudzes turpmākajo darbību, ieskaitot nospraust vadlīnijas par
draudzes nama zāles un virtuves izīrēšanu.
Draudzes budžets 2005. gadam.
Draudzes priekšnieka vēlēšanas.
Padomes locekļu vēlēšanas (jāievēl 4 locekļi).
Iekšējās revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas (jāievēl 3 locekļi).

2005.g. Svētki un sarīkojumi
Piektdien, 25. martā  Lielā Piektdiena
Svetdien, 27. martā  Lieldienas
Svētdien, 6. martā  Dārza svētki
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

Svētdien, 1.maijā  Ģimenes diena
Svētdien, 15. maijā  Vasarsvētki
Svētdien, 12. jūnijā  Aizvesto piemiņas
Svētdien, 17.jūlijā  Siltas pusdienas ziemā

sidlatvdraudze@ozemail.com.au

Svetdien,25.septembrī  Pļaujas svētki

Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons (02) 97153424
Mobīlais telefons 0412 024 476
Epasts cpherson@optusnet.com.au

Svētdien, 16.oktobrī  Kapu svētki
Svētdien, 30.oktobrī– Reformācijas svētki.
Svētdien, 13. novembrī  Valsts svētku
dievkalpojums un pusdienas.

Draudzes priekšnieks Miķelis Strīķis
Mājas tel. (02) 9651 1226,
Darba tel. (02) 9659 8099
Mobīlais tel. 0408217979;
epasts latvis@attglobal.net

Sestdien, 19. novembrī  Svecīšu vakars.
Svētdien, 20. novembrī  Mirušo piemiņas.

Dāmu komitejas priekšniece Velta Mežkaza
10/223 President Ave., Monterey 2217
Telefons (02) 9587 9560
Epasts mvelta@yahoo.com.au

Svētdien, 27.novembrī  1.Adventes svētdiena
Svētdien, 18. decembrī  Draudzes eglīte
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