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MANS JĒZUS DZĪVS!
„Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies.”
Lk.ev.24:56
Labākā vēsts, kas jebkad cilvēcei pasludināta—Jēzus Kristus ir dzīvs!
Nāve, vēsais kaps, nav varējis Viņu noturēt. Viņš ir dzīvs, augšāmcēlies. Nāves
vara salauzta uz mūžīgiem laikiem. Debesu vārti plaši atvērti ikvienam, kas tic.
Lieldienu prieka vēsts ir izteikta šajos vārdos – Mans Jēzus dzīvs.
Svētīgs ikkatrs kam šī apliecība sirdī skan. Bet kā ir ar mums, vai varam droši
teikt „mans Jēzus”? Vai esam Viņu apliecinājuši par Savu Kungu un Pestītāju?
Viņš pats saka: „Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird
manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar
Mani.” Jēzus vēlās būt vairāk nekā tikai persona ko mēs pazīstam. Viņš vēlās mājot mūsu sirdī.
Dzīvot tuvās attiecībās ar mums. Būt mūsu draugs, gans, pestītājs. Kā bērni, savās kristībās
tikām nodoti Dieva rokās, Viņa gādībā un vadībā, bet laika tecējumā daudzi no mums esam no tā
novērsušies. Ja Kristus mums palicis tikai par cilvēku par ko mēs kaut ko zinām, nav nekas
vairāk kā vārds, tad jau arī nevaram apliecināt, ka Viņš ir „mans Jēzus”. Ja nepiederam Jēzum,
tad dzīvojam zem grēka lāsta un mūžība mums nav nodrošināta.
Ieklausīsimies labā vēstī  Dievs ir mīlestība. „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka
Viņš devis Savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu
mūžīgo dzīvību.” Dievs mūs tik ļoti ir mīlējis, ka Viņš dāvā pestīšanu katram cilvēkam, kas to
vēlas saņemt. Mūsu dēļ, Jēzus izlēja Savas asinis Golgatā. Mūsu dēļ, Dievs ir Viņu augšāmcēlis,
lai ticēdami uz Viņu, mēs dzīvotu.
No visas sirds, aicinu, mudinu ikkatru lasītāju, kas nav vēl to darījis, mesties ceļos
Jēzus priekšā un lūgt šādu vai līdzīgu lūgšanu:
„ Kungs, es apzinos, ka es esmu grēcinieks. Lūdzu Tev, piedod man visus manus
grēkus. Nāc Tu pats un mazgā mani tīru ar Savām svētajām asinīm. Nāc, Tu Kungs Jēzu un
mājo manā sirdī, lai nedzīvoju vairs es, bet Tu manī. Es Tev pateicos, ka Tu mani mīli, un ka Tu
esi mans Glābējs. Āmen.”
Ja no sirds lūdzam, tad varam apliecināt – „Mans Jēzus dzīvs!” Dzīves liecība tad skan
ar Dāvida vārdiem: „Tas Kungs ir mans Gans, man netrūks nenieka. Tiešām, labums un
žēlastība, mani pavadīs visu manu mūžu, un es palikšu Tā Kunga namā vienumēr.”
Lai Dievs dod, ka tā būtu katra mūsu liecība. Priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus.
Draudzes mācītājs,
Prāvests Colvin S. MacPherson.
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DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ
Visi dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu.
Kārtējie dievkalpojumi, svētdienās plkst.10.00.

APRĪLĪ
Svētdien,3. I.Rone,L.Kaktiņa
Svētdien,10.R.Plikše, I.Trankele
Svētdien,17.S.Veidnere,L.Blūzmane
Svētdien,24.I.Mačēna,E.Ķepīte
MAIJĀ
Svētdien,1.M.Timermane, Inese Rone
Svētdien,8. A.Auziņa, V.Cielēna
Svētdien,15.A.Medne,S.Graudiņa
Svētdien,22.A.Zīda, D.Lewis
Svētdien,29.V.Zvirgzdiņa, E.Šulaka
DIEVKALPOJUMI ŅŪKĀSLĒ
Piektdien,18.martā,plkst.11.00. Dež.: E.Puriņš
Aprīlī—Dievkalpojums nebūs.
Piektdien,20.maijā, plkst.11.00. Dež.: A.Ozoliņš
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien,27.mārtā, plkst.15.00—Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI
Lielā Piektdiena—25.martā, plkst.10.00
Lieldienu rīta—27.martā, plkst.7.00
Lieldienu dienas—27.martā, plkst.10.00

DRAUDZES GADSKĀRTĒJIE
DĀRZA SVĒTKI
NOTIKS
SVĒTDIEN 2005.GADA 3. APRILĪ

MĀCĪTĀJA ZIŅAS

Sākot ar dievkalpojumu plkst. 11.00.
Dievkalpoju ar dziesmām kuplinās Sidnejas
Latviešu Vīru Koris, diriģentes Dainas
Jaunbērziņas vadībā.

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES
Erik Ginters
+ 01/12/04 63
Zelma Svenne
+ 09/12/04 96
Ronald Kirkwood + 12/01/05 90
Vilma Bērziņš
+ 19/01/05 84
Rasma Skuja
+ 28/02/05 90
Kristus saka: “Es esmu augšāmcelšanās un
dzīvība.”

Pēc tam saviesīga pēcpusdiena draudzes
zāle. Būs visāda veida gardumi, lielas un
mazas loterijas un jauka padziedāšana Imanta
Līča pavadījumā.
Mīļi lūdzam nākt un atbalstīt savu draudzi!

KRISTĪTI
DRAUDZES VECĀKO DEŽŪRAS
DIEVKALPOJUMOS
MARTĀ
Svētdien,20.P.Ķepītis
Piektdien,25.K.Jurenovskis
Svētdien,27.(7.00) J.Nomalis
Svētdien,27. (10.00)J.Lellis
APRĪLĪ
Svētdien,3.O.Zemītis
Svētdien,10.V.Gulbis
Svētdien,17.P.Ķepītis
Svētdien,24.K.Jurenovskis
MAIJĀ
Svētdien,1.J.Nomalis
Svētdien,8.J.Lellis
Svētdien,15.O.Zemītis
Svētdien,22.V.Gulbis
Svētdien,29.P.Ķepītis

Taylor Lee Tate
Tristan Lee Tate
Kristus teica: “Laidiet
bērniņus pie Manis un
neliedziet tiem...”

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS
MARTĀ
Svētdien,20.
A.Ziemele, S.Fraser
Piektdien,25.
A.Šalkovics, R.Āboltiņa
Ciemiņš no Melburnas – Sv. Krusta draudzes
Svētdien,27.(7.00) M.Gulbe, I.Upīte
mācītājs Aldis Elberts un prāv. Colvin MacPherson
Svētdien,27. (10.00)R.Gulbe, Dz.Jurenovska
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25 gadus, tiek uzcelta Svētā Krusta baznīca,
izveidota kapsēta latviešiem. Prāvests ir bijis
aktīvs arī Skautu un Gaidu dzīvē, būdams viņu
mācītājs. Viņam piešķirts Baltā Lilijas ordenis.
No baznīcas virsvaldes viņam piešķirts nopelnu
vainadziņš uz amata krusta, un prāvests arī
bijis Trīs Zvaigzņu ordeņa kavalieris. Viņš ir
studentu Korporāciju Patria goda filistrs.
Prāvesta dzīve bija veltīta Dievam un
Latvijai. Viņš īpaši rūpējās par jaunatnes
Kristīgo un nacionālo audzināšanu.
Pēc 36 gadu nokalpošanas Melburnas
Svētā Krusta draudzē, prāvests gāja pelnītā
atpūtā 1987.gadā.
Zem viņa formālās stājas bija redzams
cilvēks ar dzīļu ticību Dievam, un lielu tēvzemes
mīlestību. Viņš ļoti mīlēja savu ģimeni un
itsevišķi mazbērni viņam sagādāja lielu prieku.
Dievs viņu bija bagātīgi apveltījis ar vadītāja
dāvanām kuras viņš sekmīgi izlietoja, vienmēr
arī domādams par nākotni.
Pēdējie gadi bija grūtāki, jo slimības
piemeklēts viņš vairs nebija spējīgs aktīvi
piedalīties sabiedriskā dzīvē. Pēc viņa sēro viņa
sieva Elvīra, un lielā pēcnācēju saime, kā arī
visa mūsu baznīcas saime. Nav daudz tādu
ļaužu latviešu baznīcā Austrālijā, kam nav bijis
kāds sakars ar prāvestu.
Atvadoties no mūsu iemīļotā prāvesta
izsakām lielu pateicību Dievam, kas mums
deva tik uzticīgu kalpu.
Paša prāvesta lūgšana izsaka viņa
noskaņu:
„Mans Kungs un Dievs! Man ir uzlikti
pienākumi, kas ir jāpilda pret tautu un valsti...
Stiprini Tu mani kad es taisos pagurt, lai es
būtu uzticīgs karavīrs ne tikai savai valstij, bet
ari it īpaši Tev... Lai nekas mani nenovērš no
Tava ceļa. Svētī mani, svētī manus mīļos
tālumā, svētī to zemi par ko es stāvu un kam es
kalpoju, un palīdz man palikt uzticīgām līdz
galam. Āmen.”
Dievs šo lūgšanu uzklausīja un
prāvests uzticīgi kalpoja līdz galam.
Mīlestībā un pateicībā Dievam,
prāvests tika izvadīts no savas iemīļotās Svētā
Krusta baznīcas, 22.februārī. Izvadīšanā
piedalijās prāvests Colvin MacPherson,
mācītājs Aldis Elberts un diakones Brigita Saiva
un Māra Saulīte. Prāvesta mirstīgās atliekas
tika apbedītas Latviešu kapsētā, Fauknerā.
„Tas Kungs bija devis, Tas Kungs ir
ņēmis, Tā Kunga Vārds lai ir slavēts.”
(Ījaba 1:21)

Prāvests Arnolds
Grosbachs
31.05.1909—14.02.2005
„Jo neviens mūsu starpā nedzīvo sev
pašam, un neviens nemirst sev pašam. Jo,
ja dzīvojam, dzīvojam savam Kungam un, ja
mirstam, mirstam savam Kungam. Tātad, vai
dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam savam
Kungam. Jo tādēļ Kristus ir miris un dzīvs
tapis, lai būtu Kungs par mirušiem un
dzīviem.” Ap. Pāv. vēst. Rom.14: 79
Pēc gara un ražīga mūža, Dievs
paņēmis pie Sevis uz Savu Tēva namu, mūsu
iemīļoto prāvestu, Arnoldu Grosbachu.
Viņa dzīve un darbs iespaidoja
daudzus tūkstoš cilvēkus gan Latvijā, Dānijā,
Zviedrijā, Austrālijā, Jaunzēlandē un citur.
Nav iespējams turpat 96 mūža gadus
savilkt vienā īsā rakstā, bet apskatīsim
galvenos panākumus.
Arnolds Grosbachs dzimis 1909.gada
31.maijā Rīgā. Pēc Jelgavas 2.Valsts
vidusskolas absolvēšanas, viņš iestājās
teoloģijas fakultātē Rīgā, kuru beidz 1932.gadā.
Pēc kandidāta gada nokalpošanas Jelgavā
prāv. J.Ķullīša vadībā, viņu 1933.g. jūlijā
ordinēja māc. amatā. No 1934. gada viņš bija
Ventspils draudzes mācītājs. 1940.gadā viņu
ievēlēja par Piltenes iecirkņu prāvestu.
1944.gadā prāvests Grosbachs nonāca
Zviedrījā, un Stokholmā kļuva par latviešu
ev.lut.dr.mācītāju. Divus gadus vēlāk viņš sāka
aprūpēt Dānijas latviešus. Dānijā viņa ierosmē
uzcelts piemineklis Dānijā mirušiem latviešu
karavīriem un bēgļiem.
1950. gadā ar ģimeni viņš ierodas
Austrālijā, kur 1951.gadā viņš kļuva par
Melburnas ev.lut.latviešu draudzes mācītāju.
Blakus draudzes darbam, prāvests ir
Baznīcas Virsvaldes loceklis. Viņš sekmīgi vada
Austrālijas ev.lut.latviešu draudžu apvienību
līdz 1990.gadam.
Virsvaldes uzdevumā, prāvests
Grosbachs apmeklē mūsu baznīcas misijas
lauku Indijā, 1968. un 1972.gadā. Viņa iniciatīvā
notiek pirmās trīs draudžu dienas Austrālijā, tiek
vadīta lielā bērnu nometne „Sprīdīši”, kas ilgst

Prāvests Colvin S. MacPherson
ALELDA priekšnieks.
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tikai izšķērdē, tām neko nepieliekot?
2004. gada 12. decembra Padomes
sēde bija veltīta draudzes financiālā stāvokļa
un 2005. gada budžeta projekta izvērtēšanai.
Septiņas galvas pavadīja ilgāk nekā veselu
stundu kopīgi analizējot un spriežot par to
vienu vienīgo tēmu. Kā tagad jau zināms
(vismaz tiem kas apmeklēja draudzes š.g. 27.
februārī noturēto gadskārtējo pilnsapulci),
Padome nolēma dot pilnsapulcei lemt, resp.
izvēlēties, nevis par vienu, bet gan par diviem
2005. gada budžeta projektiem — vienā
paredzot negrozītas nodevas, otrā paredzot
nodevu paaugstinājumus. Personīgi uzskatu,
ka draudzes locekļi ir pareizi rīkojušies
pilnsapulcē vienbalsīgi pieņemot to budžeta
versiju kurā paredzēts tūlītēja nodevu
paaugstināšana.
Draudzes nodevas 2005. gadam ir:
studentiem $20, pensionāriem $70,
strādājošajiem $100.
Laipni lūdzu
ikvienam uz sevi attiecošo nodevu
samaksāt cik drīz vien iespējams!
Pilnsapulces dalībnieki arī piekrita
ierosinājumam ielūgt uz Austrāliju māc.
Aivaru Peldu lai tas šejienes ev.lut. latviešu
draudzēm sniegtu referātu «Kristīga
namturība».
Padomes sastāvā nekādas
pārmaiņas nenotika jo rotācijas kārtībā
aizejošos locekļus un arī draudzes
priekšnieku ievēlēja uz vēl diviem gadiem.
Miķelis Strīķis

DRAUDZES PRIEKŠNIEKS
RAKSTA…

Pastāv parruna, ka ģimenēs nereti notiek
tā, ka viena paaudze sapelna un uzkrāj
bagātību, nākošā paaudze paspēj to jau
uzkrāto bagātību noturēt, bet trešā paaudze to
izšķērdē.Vai mūsu draudze ir līdzīga tādai
ģimenei?
Mūsu kopīgā lielā ģimene, t.i. mūsu
draudze, ir dibināta 1949. gadā. Pagāja 20
gadi pirms jaunās draudzes locekļi svešā zemē
sakrāja pietiekami līdzekļu lai uzceltu pašu
baznīcu kurā lūgt Dievam par „tautu šai malā,
tautu tai malā”. Pagāja vēl 5 gadi un atvērās
durvis mūsu draudzes namam ar sarīkojumu
zāli, biroju telpām un dzīvokli. Manuprāt, tie
sasniegumi ir pierakstāmi mūsu kopīgās
ģimenes pirmajai paaudzei.
Kopš dibināja mūsu draudzi ir pagājuši
55 gadi, kamdēļ nav apšaubāms fakts, ka mūsu
kopīgā ģimene ir jau labu laiku bijusi „otrās
paaudzes” rokās. Kopš atvērās draudzes nama
un zāles durvis, kādus lielus darbus esam kā
draudze veikuši? Vai esam palielinājuši
draudzes locekļu skaitu, pie Pestītāja tuvinot
tos daudzos latviešus Sidnejā kuŗi Viņu vēl nav
pieņēmuši par savu personīgo Glābēju? Vai
esam atalgojuši otru draudzes mācītāju vai citu
garīdznieku, lai tas tādu sludināšanas darbu
veiktu arī starp tiem mūsu tautiešiem, kas
jebkādu dievnamu apmeklē labi ja pat pāris
reizes gadā?
Vai esam atjaunojuši kādu
draudzi vai tās dievnamu mūsu tagad jau 13
gadus atbrīvotā dzimtenē Latvijā, vai atalgojuši
vai izskolojuši tur kādu evanģēlistu, diakonu vai
mācītāju? Vai esam devuši lielas summas
mūsu pašu baznīcas (t.i. «Latvijas Ev.Lut.
Baznīca Ārpus Latvijas») „Rītdienas fondam” lai
tādā veidā veicinātu Dieva vārda sludināšanu
latviešiem citās pilsētās un zemēs?Jeb vai
esam tikai noturējuši to ko mūsu rokās nodeva
un uzticēja mūsu kopīgās lielās ģimenes pirmā
paaudze?
Kā Tu domā — vai esi pavisam
drošs, ka mēs visi, kas esam draudzes
pašreizējie locekļi, neesam mūsu kopīgās
ģimenes jau „trešā paaudze” kas iepriekšējo
paaudžu sakrātās uz uzturētās bagātības

Draudzes priekšnieka ziņojums 2005. gada
27. februāra gadskārtējai pilnsapulcei par
draudzes saimniecisko darbību 2004. gadā
2004. gadu sākot mūsu draudzei bija
479 locekļu, bet gadu beidzot to bija 465 kas
ir 3% samazinājums. No tiem, 95 (t.i. 20%)
draudzes nodevas maksāja kā strādājošie,
bet 335 (72%) kā pensionāri, 4 kā studenti un
31 (7%) ir no nodevu maksāšanas atbrīvoti.
Šodien, turpat 2 mēnešus pēc 2004. gada
beigām, draudzes locekļu skaits ir vēl tālāk
samazinājies.
Pirms apmēram četriem
gadiem 80% draudzes locekļi bija tādi, kas
dzimuši pirms 1950. gada (un tātad toreiz bija
vecāki par 51 gadiem), bet tagad 80% mūsu
draudzes locekļi ir tādi, kas dzimuši pirms
1945. gada (un tātad tagad ir vecāki par 60
gadiem). Mūsu draudzei trūkst gados jauni
locekļi un draudzes svētdienas skola ir
izbeigusi darbību.
Pirms gada pieņemot budžetu
draudzes 2004. gada darbībai jūs, draudzes
locekļi bijāt ar mieru, ka draudze 2004. gada
laikā izdotu $12,000 vairāk nekā tā ieņemtu,
iztrūkumu sedzot no agrākajos gados
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uzkrātiem līdzekļiem. Pateicoties Dievam un
Viņa žēlastībai, draudze 2004. gada darbību ir
beigusi ar zaudējumu kas ir nevis $12,000 bet
gandrīz 5 reizes mazāks, resp. $2,600. Tādu
rezultātu sasniegt ir palīdzējis tas, ka draudzes
Dāmu komiteja 2004. gadā draudzei nopelnīja
nevis budžetā paredzēto summu ($12,000 ), bet
gan netālu no dubulti tik daudz, proti $20,020.
Bez mūsu dāmu pūlēm šai draudzei tiešām
būtu katru gadu jārēķinājas ar lieliem
financiāliem zaudējumiem.
Paldies ikvienai
dāmai kas pielikusi savu roku pie kopēja darba!
Mūsu draudze turpina sastāvēt un līdzi
darboties Latviešu Ev.Lut. Baznīcai Ārpus
Latvijas («LELBĀL»), kuras Virsvaldē tagad ir
divi mūsu draudzes locekļi, prāvests Kolvins
Mekfersons (Colvin MacPherson) un Miķelis
Strīķis. Draudze arī turpina sastāvēt un līdzi
darboties Austrālijas Latviešu Ev.Lut. Draudžu
Apvienībā («ALELDA»). Draudze sastāv arī
Latviešu Apvienībā Austrālijā un Jaunzēlandē
(«LAAJ») un Sidnejas Latviešu Organizāciju
Apvienībā («SLOA»).
Draudze turpina izdot «Draudzes
vēstnesi» 4 reizes gadā. Pie tā izdošanas lielas
pūles pieliek prāvests un Tamāra Koškina, par
ko abiem liels publisks paldies! Par draudzes
ikdienišķo grāmatvedību vēl arvien ir atbildīga
tā pati Tamāra Koškina, kas kā jums visiem
zināms ir arī viena no draudzes tikai divām
ērģelniecēm, kamdēļ tev, Tamāra vēlreiz un
vēlreiz liels paldies! Mēs arī turpinam draudzes
pusgadusimteņa laikā uzkrātās informācijas
sakārtošanu un datorizēšanu. Tas darbs ir tik
liels, ka to nenobeigsim ne šogad nedz nākošos
pāris gados.
Sekojot manam aicinājumam
pagājušā gada pēdējā «Vēstnesī» pie tā darba
mums palīgā ir nācis Juris Zemītis, par ko arī
viņam liels paldies.
Pagājušā gadā veicām šīš zāles grīdas
nospodrinājuma atjaunošanu, izkrāsojām visu
virtuvi un dažas citas vietas un arī atjaunojām
draudzes nama ieejas un virtuves linolējuma
apsegas nospodrinājumu. Ir daudz ko darīt lai
draudzes ēkas un inventāru uzturētu
pieņemamā kārtībā. Ir zināms, samērā mazs,
skaits locekļu kuri atkal un atkal ir redzami
talkās šos darbus veicot. Liels paldies ari jums!
Viens lielāks vēl priekšā stāvošs projekts ir
draudzes nama jumta ūdens novadu
atjaunošana. Un neaizmirsīsim, ka draudzes
dievnams ir vēl vecāks (pa apmēram 10
gadiem) nekā šis nams.
Ja ir jau bijis
nepieciešams atjaunot zāles grīdas
nospodrinājumu, cik drīz nebūs jāveic līdzīgs
darbs arī mūsu dievnamā?
Arvien biežāk paceļas jautājums vai
mums atļaut vai neatļaut citām personām un

grupām lietot mūsu īpašumus — ne tikai zāli,
bet arī pašu dievnamu. Pašsaprotami, jau
tagad mūsu dievnamu lieto ne tikai mūsu pašu
draudzes vajadzībām bet arī vispārējās latviešu
sabiedrības piemērotām vajadzībām, piemēram
ikgadu studentu korporāciju rīkotam Kalpaka
piemiņas dievkalpojumam. Tāpat jau tagad
Sidnejas igauņu luterāņu draudze dažas reizes
gadā lieto mūsu dievnamu bez maksas. Mēs
paši mūsu draudzes Ņūkasles nodaļas
vajadzībām katrā otrā mēnesī lietojam citas
konfesijas dievnamu bez maksas. Vai ir pareizi
mums mūsu dievnamu lietot tikai 50 dienās
gadā, to tā atstājot tukšu un nelietotu vairāk
nekā 300 dienas katrā gadā — kamēr mūsu
pašu apkārtnē ir kristieši kuri meklē piemērotu
vietu kur noturēt savus dievkalpojumus? Arī ja
viņi nespēj mums maksāt par mūsu dievnama
lietošanu, vai tas būtu īsts iemesls neatļaut
viņiem lietot mūsu dievnamu? Ceru, ka vēlāk
šajā pilnsapulcē jūs katrs izteiksieties par šo
jautājumu, jo pirms nepilnām 2 nedēļām atkal
saņēmām šāda veida lūgumu, šoreiz no
presbiteriānu draudzes.
Pirms gada, kandidātu trūkuma dēļ
draudzes gadskārtējā pilnsapulce nespēja
ievēlēt Padomi pilnā sastāvā. Pildot tai no tās
pilnsapulces uzlikto pienākumu, Padome tomēr
atrada un iecēla par Padomes locekli vēl vienu
personu, proti Nikolaju Sproģi. Tā kā Nikolajs
līdz tam bija Iekšējās revīzijas komisijas
loceklis, bet par Padomes darbības revidentu
nedrīkst būt Padomes loceklis, ar to revīzijas
komisijas locekļu skaits samazinājās no
statūtos paredzētiem 3 uz tikai 2 personām.
Ceru gan, ka jūs šogad esiet uz gadskārtējo
pilnsapulci atnākuši labāk sagatavojušies un, ka
šoreiz kandidātu nevienam amatam nepietrūks!
Šodien mums ir jāievēl uz nākošajiem 2 gadiem
draudzes priekšnieks. Ir arī jāievēl uz vienu
gadu 3 Iekšējās revīzijas komisijas locekļi. Un
arī Padomē ir jāievēl uz diviem gadiem vēl citas
3 personas, jo nevis ievēlētajam bet gan
ieceltam Nikolajam Sproģim termiņš Padomē
izbeidzas ar šo pilnsapulci un rotācijas kārtībā
termiņš šodien izbeidzas pirms 2 gadiem
ievēlētajiem Valdim Krādziņam un Kārlim
Jurenovskim.
Mūsu draudzei kā inkorporētai publiskai
kompānijai ir nepieciešams pie valsts reģistrēts
revidents.
Tas nav gadskārtēji pārvēlams
amats.
Tagad jau vairākus gadus mūsu
revidents ir bijis Valdemārs Dūšelis. Dūšeļa
kungs ir rakstiski paziņojis savu gatavību pildīt
draudzes revidenta pienākumus arī 2005. gadā.
Kā tas pēdējos 5 gados ir arvien bijis, tā
arī šobrīd sadarbība starp draudzes mācītāju
un Padomes locekļiem ir ļoti laba. Par to
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DRAUDZES DĀMU DARBS

PATEICĪBA
Ļoti, ļoti sirsnīga pateicība ikvienam, kas mani
iepriecinājuši kā Kristus dzimšanas svētkos, tā
manā dzimšanas dienā ar labiem, svētīgiem,
stiprinošiem vēlējumiem, ziedu un citādām
veltēm, kas manu dzīvi piestarojuši ar gaišu
prieku.
Dieva mīlestība un svētība lai klājas pār jums
bagātīgi.
Valija Šturma, atraitne Timermanis, Goga
mammīte.

SEPTIŅI KRISTUS KRUSTA VĀRDI
Lielajā Piektdienā
Māc. Eduards Ķerģis
Dāmu komitejas darbs 2004. gadā ir bijis
ļoti sekmīgs. Ir sarīkoti Pļaujas svētki, Dārza
svētki, Ģimenes dienas sarīkojums, Ziemsvētku
eglītes sarīkojums, 3 bēru mielasti, kāzas,
dzimšanas dienu jubilejas, trīs reiz atzīmētas
apaļo gadu dzimšanas dienas,
sarīkotas
Ziemsvētku pusdienas „Laimas” aprūpei,
rīkotas vairākas siltas pusdienas, ceptas
pankūkas,
maizītes svētdienu cienastam,
ceptas piparkūkas un vārīts plūmju ievārījums.
Ir arī bijuši 6 lietoto mantu tirdziņi, kas
ienesuši $4274.00
Tiek arī sūtīti dzimšanas dienu
apsveikumi, atveseļošanās un līdzjūtības
kartiņas. 2004.gadā kopā izsūtītas 231 kartiņas.
Saņemti ziedojumi Dāmu komitejas
darbam $415.00 apmērā.
2004. gadā draudzes darbam nodoti
$20,000.
Sirsnīgs paldies visām dāmām, kas ir
tik uzticīgi kalpojušas lai palīdzētu ne tikai
sagādāt vajadzīgos līdzekļus, bet arī gādāt par
to lai mūsu nams ir vienmēr skaisti apkopts un
visiem ir patīkami tajā pakavēties.

1. Tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko dara. Lūk.
23,34
2. Patiesi es tev saku: Šodien tu būsi ar mani
paradīzē.Lūk. 23,43
3. Sieva, redzi tavs dēls...redzi, tava māte. Jāņa
ev. 19,2627
4. Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani
atstājis?! Mat. 27,6
5. Man slāpst...Jāņa ev. 19,28
6. Viss piepildīts. Jāņa ev. 19,30
7. Tēvs, es nododu savu garu tavās rokās. Lūk.
23,46.
Visā baznīcas gadā kristīgās draudzes
visnopietnākā diena ir Lielā piektdiena. Tad
pieminam mūsu Pestītāja Jēzus Kristus nāves
upuri. Bet vai tikai pieminam? Patiesībā Lielā
piektdiena nav tikai kāda piemiņas diena. Tā ir
arī atgādinājums: kas ir cilvēks un kāds viņš top
bez Kristus; un kas ir cilvēks un kāds viņš ir ar
Jēzu Kristu kā savu Pestītāju.
Lielās piektdienas notikumi liecina, ka
Jēzus Kristus mirst ne nejaušas sagadīšanās
dēļ, bet tamdēļ, ka tas ietilpst Dieva plānā, lai
atpestītu cilvēci. Jēzum jāmirst, lai mēs, cilvēki,
Paldies visiem tiem draudzes caur Viņa miršanu ar Viņu dzīvotu. Šī Jēzus
locekļiem, kas uzticēja mūsu saimniecēm savas Kristus nomiršana Lielajā piektdienā norisinās
jubilejas un bēru mielastus.
sešu stundu laikā. Svētie raksti saka: bija trešā
stunda, kad karavīri Jēzu piesita pie krusta, un
Paldies visām dāmām, kas ir devītā stundā viņš mirst. Tas tad ir tā pēc jūdu
apņēmušās turpināt mūsu darbu 2005. gadā.
laika rēķina, kas dienas laiku iesāk ar saules
lēktu pulkstens sešos, pēc mūsu pulksteņa.
Tā tad Lielās piektdienas drāmatiskie
DĀMU KOPAS SAPULCES
notikumi pie krusta pēc mūsu pulksteņa,
Sapulces notiek katra mēneša otrajā norisinās no plkst. 9 līdz 3 pēc pusdienas, pēc
trešdienā, draudzes zālē, plkst. 10.00 no rīta. Palestīnas laika. Šinīs sešās stundās notiek ļoti
daudz notikumu, kuros piedalās daudz un
Visas dāmas vienmēr mīļi gaidītas.
dažādi cilvēki. Bet visu šo notikumu centrā
tomēr ir Jēzus Kristus pats.
Velta Mežkaza
Svētie raksti nu stāsta, ka pie krusta
Dāmu komitejas priekšniece
Jēzus ir runājis septiņas reizes. Šie Viņa vārdi
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nav atsevišķa evaņģēlija uzrakstīti, bet atrodami
daļēji pa visiem evaņģēlijiem. Tas tad it kā
atgādina: ir patiesībā tikai viens evaņģēlijs par
Kristu, kā Viņš piedzima, auga, dzīvoja, mācīja,
cieta un mira, lai atpestītu pazudinātos cilvēkus.
Viens evaņģēlijs, kas Jēzus Kristus dzīves
stāstu attēlo dažādos aspektos.
Šodien, Lielajā piektdienā, mēs šos
septiņus vārdus atkal lasām un dzirdam.
Kristieši tos labi pazīst, jo daudz tie ir tikuši
citēti un komentēti, pareizi un nepreizi, vietā un
nevietā. Tāpēc jo svarīgi, ja arī šai brīdī tieši pie
tiem pakavējamies: Jēzus Kristus septiņiem
krusta vārdiem, kā tos teicis cietējs Pestītājs
Lielajā piektdienā, pie krusta Golgatā.
Saka, un tam mēs, kristieši, ticam, ka
Svētos rakstos nekas nav lieks. Tas pilnā mērā
attiecas arī uz šiem septiņiem vārdiem – īsiem
teikumiem. Tie nav tikai nejauši, gadījuma teikti,
bet gan apzināti, un tāpēc jo svarīgi un ar lielu
un nozīmīgu saturu.
Jēzus Kristus ir gan padots visiem
cilvēku likumiem, bet pie Viņa notiek tikai tas,
kas nepieciešams Dieva spraustajam mērķim –
lai panāktu cilvēku atpestīšanu. Lūk – tāpēc arī
pie krusta Jēzus runā ne vairāk, ne mazāk, kā
vajadzīgs šī nupat minētā mērķa sasniegšanai.
Cita starpā, ievērosim še arī to, ka
Svētajos rakstos septiņi ir svēts skaitlis: trīs
simbolizē trīsvienīgo Dievu un četri – pasauli,
kopā tad septiņi. Trīs no šiem septiņiem krusta
vārdiem saistās ar Dievu un četri ar pasauli. Vai
tas vien jau šodien, Lielajā piektdienā, mūsos
neizsauc apbrīnu un nerada ticību?
Pirmais vārds šai sakarībā, kā
domājams, tā Jēzus Kristus teikts, ir: Tēvs,
piedod tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Tas ir
vārds, kas attiecināts uz pretiniekiem un
ienaidniekiem. Jēzus ne tikai mācīja ar vārdiem,
bet vienmēr savus vārdus apliecināja ar saviem
darbiem. Un to Viņš dara arī tagad, attiecībā uz
savas mācības kvintesenci – lielo mīlestības
bausli: mīlēt savus ienaidniekus. Pats, būdams
ienaidnieku varā, piesists pie krusta, Jēzus dara
pēdējo iespējamo – aizlūdz.
Šai pasaulē daudzi mirst ar lāstiem par
saviem ienaidniekiem, daži – spītēdami pret
tiem, klusēdami pārkāpj savas nāves slieksni,
bet Jēzus Kristus – aizlūgdams par tiem. Tēvs,
piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Ja viņi
patiesi zinātu, kas īstenībā norisinās, viņi tā
nedarītu. Cilvēks būtībā nav velns, bet
daudzreiz tikai velna apsēsts un tāpēc
neapzinās patiesību. Tāpēc, Tēvs, piedod tiem!
Otrais krusta vārds izrunāts un attiecas
uz tiem, kas, kā Viņš pats, atrodas līdzīgā
situācijā – pie krusta, kaut arī cēlonis tam
dažāds. Patiesi, es tev saku: Šodien tu būsi ar

mani paradīzē. Tas ir īsts līdzjūtības un
pestīšanas v ārds krustā piesistajam
atgriezīgajam ļaundarim. Tam ārēji jāmirst tādā
pat nāvē kā Viņam – Jēzum. Šie vārdi tik
uzskatāmi grib parādīt, ka Jēzus Kristus veic
savu pestīšanas darbu līdz pēdējam brīdim un
pie visādiem cilvēkiem. Lūk – kāda cerība
mums dota: iespēja iemantot paradīzi pat
piecas minūtes pirms dzīves pulkstens sit
divpadsmito stundu.
Trešais krusta vārds ir veltīts tiem, kas ir
ar Viņu un pieder Viņa mācībai. Raugoties no
ģimenes vidus, no šaura mācekļu pulciņa,
Jēzus vēlreiz parāda savu mācību par
visaptverošo mīlestību. Tā tad, arī no savējo
viedokļa, Viņa mīlestība pat pie krusta atplaukst
vēl nekad nepieredzētā krāšņumā, un tā pilnībā
parāda savu mūžīgo varu. Tas tad še ietverts
vārdā mātei Marijai: Sieva, redzi, tavs dēls, un
māceklim Jānim: Dēls, redzi, tava māte. Citiem
vārdiem, es nu aizeju no šīs pasaules, bet
mana mācība (par mūžīgo mīlestību) paliek; tai
jāsakņojas, jāaug jūsos. Mīliet viens otru, mīliet
un esiet kā vienas ģimenes locekļi; gluži kā es
jūs esmu mīlējis – līdz pat krusta nāvei.
Ceturtais
krusta
v ārds
ir
visdrāmatiskākais: Mans Dievs, mans Dievs,
kāpēc Tu mani esi atstājis? Evaņģēlists te
piemin, ka tas runāts ap sesto stundu. Tātad,
tas atskan karstākā dienas saulē, nāves
agonijai tuvojoties. Bet tai pašā laikā, šķiet,
ziņkārīgo pūlis jau izklīdis, jo nav sagaidījis,
varbūt, cerētos brīnumus, sensāciju. Tuvinieki
un draugi it kā nomierinājušies, samierinājušies.
Tikai kaŗavīri, kas seko soda izpildīšanai, ir
modri. Notiek arī parādības, jo Svētie raksti
piemin: saule aptumšojās, un tumsa klāja
Golgatu un Svēto pilsētu. Patiesībā še Jēzus
citē 22. psalma vārdus: Kāpēc Tu esi tik tālu no
manis ar savu palīdzību un nezirdi manu
brēkšanu? Es saucu, bet Tu man neatbildi, un
tā es nerodu mieru. Mans Dievs, mans Dievs,
kāpēc Tu mani esi atstājis. Dieva noliktā,
praviešu paredzētā, Dieva kalpa ciešanu
kulminācija – noslēgums. Īstenībā Jēzus Kristus
iekšienē šis sāpju un ciešanu sauciens iepretim
Tēvam debesīs, iesākās jau Ģetzemenē. Tur
taču teikts, ka Viņa sviedri tecēja kā asins
lāses. Kad mācekļi ir samiegojušies, tad Jēzus
pilnā nomodā, cīnīdamies, saka: Tēvs, ja tas
var būt, tad lai šis biķeris iet man garām.
Uz spēli ir likts Šekspira Hamleta
jautājums: Būt vai nebūt! Nebūt nozīmē –
pazaudēt, un tikai būt nozīmē – uzvarēt.
Viss tas tik skaidri parāda: cik liels un
spēcīgs ir tas ienaidnieks, tā vara, pret kuru
Jēzum jācīnās. Tas, šķiet, gan ārēji acij
neredzams, bet īstenībā reāls un pārvarams, lai
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cilvēks varētu tikt pestīts. Tāpēc mūsu ticības apliecības skaidrojumā tas nav tikai formāli teikts:
Jēzus Kristus mūs atpestījis no grēka, nāves un (...turp.no 7.lpp) sātana varas ne ar zeltu un
sudrabu, bet ar savām ciešanām, asinīm un nāvi. Bet izrunādams pie krusta šos nozīmīgos
psalma vārdus, Jēzus mums arī parāda, lai mēs apzinātos, ko nozīmē būt grēkos, vai būt par
grēkiem un līdz ar to piedzīvot visas grēka konsekvences: sajust patiesu Dieva atstātību,
pamestību. Šai sakarībā der mums dažreiz arī padomāt: vai Dievs atstāj mūs, vai mēs Dievu?
Bet pie krusta norisinās ne vien garīgas, bet arī miesīgas – fiziskas ciešanas. Tās tad
spilgti tiek izteiktas ar piekto krusta vārdu: Man slāpst. Bet, saprotams, slāpst cietējam nevien
miesai pēc ūdens, bet nāves agonijā dvēselei arī pēc Dieva, kas nupat izcīnījusi cīņu ar grēku.
Sestais krusta vārds nāk no cietēja Pestītāja mutes jau tad, kad pestīšanas cīņa pilnīgi
izcīnīta, nobeigta, apzināta. Tad viņš izdveš: Viss piepildīts! Citiem vārdiem, viss izdarīts, viss
izkārtots, ko vien Tēvs debesīs ir izplānojis savā taisnībā, kas pie praviešiem ticis sludināts un
kas tagad uzlikts uz cietēja, cilveku Pestītāja, Jēzus Kristus pleciem. Jēzus Kristus ir pilnīgi ticis
upurēts, visiem un visos laikos. Cilvēks ir ticis pestīts. Tam ir atkal cerības. Šis ir, savā ziņā, tad
apliecinājuma vārds uzvarai. Tas ir patiess triumfa sauciens: Viss piepildīts!
Bet ja tā, tad arī vairāk nav vajadzīgs, nozīmes Jēzum kā cilvēkam būt pie krusta. Viņš
mirst, vai pareizāk sakot, aiziet tur, no kurienes nācis, ar septīto krusta vārdu uz lūpām: Tēvs, es
nododu savu garu Tavās rokās. Arī šis ir psalma (39.) vārds, kas būtībā izsaka cilvēka
sadraudzību ar mūžīgo Dievu. No Dieva puses šī sadraudzība pastāvējusi no pasaules
sākumiem, bet cilvēks, ar grēkos krišanu, to pats ir pārtraucis. Jēzus Kristus, šo pasauli
atstādams, tagad apliecina: sadraudzība ar Dievu no cilvēka puses, viņa vārdā, atkal atjaunota.
Un virsnieks, visu novērodams, kas pie Kristus krusta norisinās, izsaucas: Patiesi, šis
cilvēks bija Dieva dēls. Bet tas tad arī liecina: ne tikai Jēzus Kristus dzīve, mācība un ciešanas
iegūst dvēseles, bet arī viņa nāve, kas šinī izpausmē zaudē savu drausmīgumu, savu asumu.
Ar to drāmatiskie notikumi Golgatā beigušies. Viss te pēc tam, kā pēc vētras dabā, top
klusu. Bet klusums ir ne pie Tēva debesīs. Tur nu viss ir sagatavots Lieldienām. Tāpēc arī tūlīt
aiz Golgatas kalna sāk blāzmot Lieldienu rīta dzīvības saule.
Tāpēc Lielā piektdiena ir gan visnopietnākā diena, kur, varbūt, arī patiesi daudz top
raudāts, bet tomēr nav bezcerības diena. Īsti ticīgajam žūst asaras, jo cerībā ir atgūta ticība:
Viņš dzīvo un arī es dzīvošu. Un tā mēs varam teikt: Jēzus Kristus ir pasaules valdnieks,
Golgatas krusts ir Kristus tronis, viņa ērkšķu vainags – mums dārgākā valdnieka kronis pasaulē,
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

2005.g. Svētki un sarīkojumi
Svētdien,20.martā—Referāts par Svēto Garu.
Piektdien, 25. martā  Lielā Piektdiena
Svetdien, 27. martā  Lieldienas
Svētdien, 3. aprīlī  Dārza svētki
Svētdien,17.aprīlī—Iesvētības
Svētdien, 1.maijā  Ģimenes diena
Svētdien, 15. maijā  Vasarsvētki
Svētdien, 12. jūnijā  Aizvesto piemiņas
Svētdien, 17.jūlijā  Siltas pusdienas ziemā
Svetdien,25.septembrī  Pļaujas svētki
Svētdien, 16.oktobrī  Kapu svētki
Svētdien, 30.oktobrī– Reformācijas svētki.
Svētdien, 13. novembrī  Valsts svētku
dievkalpojums un pusdienas.
Svētdien, 20. novembrī  Mirušo piemiņas.
Svētdien, 27.novembrī  1.Adventes svētdiena
Svētdien, 18. decembrī  Draudzes eglīte

sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons (02) 97153424
Mobīlais telefons 0412 024 476
Epasts cpherson@optusnet.com.au
Draudzes priekšnieks Miķelis Strīķis
Mājas tel. (02) 9651 1226,
Darba tel. (02) 9659 8099
Mobīlais tel. 0408217979;
epasts latvis@attglobal.net

Draudzes nodevas 2005.gadam

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

studentiem $20
pensionāriem $70
strādājošajiem $100
Čekus rakstīt: “Latvian Lutheran Church in
Sydney” vārdā.
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