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MEKLĒJIET TO KUNGU
„Meklējiet to Kungu, kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir
tuvu.” Jes.55:6
„Meklējiet to Kungu.....” Vai tas ir ko Tu dari? Neatliec uz rītdienu, jo rīt varbūt
būs par vēlu.
Dieva Vārds mums māca, ka „cilvēkam nolemts vienreiz mirt un tad tiesa.” Vai
esam uz to gatavi? Viens mācītājs ļoti labi izsaka domu, ka tikai tad kad cilvēks
ir gatavs mirt, viņš ir gatavs dzīvot.
Ir skumji vērot, ka tik daudz mūsu ļaudis dzīvo pasaulīgu dzīvi, Dievu un
Viņa Vārdu ignorē, bet piederīgo vai draugu izvadīšanā no sirds dzied un tic, ka „augšā aiz
zvaigznēm viss labi būs.” Dieva Vārds skaidri māca, ka tikai tam, kas piedzimis no augšienes
tiešām būs labi, jo Kristus ir sagatavojis mājas vietu katram, kas Viņam tic. Kam nav Kristus kā
pestītājs, kas nav piedzimis no augšienes, tam pēc nāves stāv priekšā tiesa un mūžīga pazušana
ellē. Tā ir nopietna lieta jo no turienes nav nedz glābiņš, nedz atgriešanās. Saucienus no turienes
Dievs vairs neatbildēs. Tāpēc tiekam brīdināti, mīlestībā mudināti, piesaukt to Kungu tagad –
kamēr Viņš ir atrodams.
Ievērosim, ka mēs šobrīd dzīvojam Dieva žēlastības laikmetā. Nevienam nav par
vēlu atgriezties pie Dieva. Katrs, kas piesauc tā Kunga vārdu, tiks glābts. Dievs visus mīļi aicina,
bet žēl, ka ir tik maz, kas atsaucas aicinājumam. Lasītāj, vai tu esi piesaucis tā Kunga vārdu? Vai
esi meties ceļos un no sirds lūdzis „Dievs esi man grēciniekam žēlīgs!?” Ja neesi Kristū, kāpēc
ne? Vai domā debesīs tikt bez Viņa? Ko saka pats Jēzus – „Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība,
neviens pie Tēva netiek, kā vien caur Mani.” Neviens nozīmē neviens. Ja būtu cita ceļa pie
Dieva, tad, velti Kristus pie krusta ir izlējis savas asinis. Patiesība ir, ka cita ceļa nav. Viņš gaida
uz tevi ar atvērtām rokām. Nāci pie Viņa. Neatlieci uz rītdienu, bet dari to šodien.
Dzīvot tā Kunga patvērumā ir dzīvot drošībā. 91. psalmā mēs lasām: „Viņš tevi sedz
ar saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts; Viņa patiesība ir tavs vairogs un
bruņas.”
Tāpat Jēzus mūs drošina: „Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un viņas
Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās
neizraus no Manas rokas” (Jāņa ev. 10:2728). Kristū mums ir drošība.
Vēlreiz aicinu, mudinu ikkatru lasītāju:
„Meklējiet to Kungu, kamēr Viņš atrodams, piesauciet Viņu, kamēr Viņš ir tuvu.”
Āmen.
Prāvests Colvin S. MacPherson
Draudzes mācītājs.
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DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ
Visi dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu.
Kārtējie dievkalpojumi, svētdienās plkst.10.00.

Svētdien,2. A.Zīda; D.Lewis
Svētdien,9. V.Zvirgzdiņa;E.Šulaka
Svētdien,23. B.Kubliņa, L.Valdāte
Svētdien,29. D.Timermane, D.Jansone
NOVEMBRĪ
Svētdien,6. I.Graudiņa: I.Krieviņa
Svētdien,13. B.Liberta; L. Graudiņa
Svētdien,20. I.Bertrande; A.Zodiņa
Svētdien,27. L.Ziemele; S.Fraser
DECEMBRĪ
Svētdien,4. A.Šalkovica; R.Āboltiņa
Svētdien,11. M.Gulbe; I.Upīte
Svētdien,18. R.Plikše; I.Trankele
DIEVKALPOJUMI ŅŪKĀSLĒ
Piektdien,21.oktobrī,plkst.11.00. Dež.: E.Puriņš
Piektdien,20.novembrī, plkst.11.00.
Dež.:E.Puriņš
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien,16.oktobrī, plkst.15.00—Pļaujas
svētku dievkalpojums.

DRAUDZES GADSKĀRTĒJIE
PĻAUJAS SVĒTKI
NOTIKS
SVĒTDIEN 2005.GADA 25. SEPTEMBRĪ
Sākot ar dievkalpojumu plkst. 11.00.
Dievkalpojumu kuplinās Klāra Brūvere ar vijoļu
spēli.
Pēc tam saviesīga pēcpusdiena draudzes
zālē. Būs visāda veida gardumi, lielas un
mazas loterijas un jauka padziedāšana Imanta
Līča pavadījumā.

MĀCĪTĀJA ZIŅAS

Mīļi lūdzam nākt un atbalstīt savu draudzi!

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES
KAPU SVĒTKI
Svētdien, 16.oktobrī, plkst.10.00

Lazlo Gamouf
Vilma Bīskaps
Arvīds Maurmanis
AnnaMaria Udris
Arvīds Ozoliņš
Marta Rudens
Natālija Skuja
Lidija Voitiškis
Irene Bite
Valentine Fridrichsbergs
Voldemārs Meihubers
Vilma Vanags
Olga Janaitis
Karina Melngalve

DRAUDZES VECĀKO DEŽŪRAS
DIEVKALPOJUMOS
SEPTEMBRĪ
Svētdien,11. P.Ķepītis
Svētdien,18. K.Jurenovskis
Svētdien,25. V.Gulbis
OKTOBRĪ
Svētdien,2. J.Lellis
Svētdien,9. P.Ķepītis
Svētdien,23.K.Jurenovskis
Svētdien,29.V.Gulbis
NOVEMBRĪ
Svētdien,6. J.Lellis
Svētdien,13. P.Ķepītis
Svētdien,20.K.Jurenovskis
Svētdien,27.V.Gulbis
DECEMBRĪ
Svētdien,4.J.Lellis
Svētdien,11.P.Ķepītis
Svētdien,18.K.Jurenovskis
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Kristus saka: “Es esmu augšāmcelšanās un
dzīvība.”

IESVĒTĪTI
2005.g. 17.aprīlī, Svētā
Jāņa baznīcā

Klāra Brūvere
ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS Viktors Graudiņš
SEPTEMBRĪ
Daniel MacPherson
Svētdien,11. I.Mačēna; E.Ķepīte
Krista MacPherson
Svētdien,18. A.Auziņa; V.Cielēna
Svētdien,25. A.Medne; S.Graudiņa
OKTOBRĪ
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vietā. Bet Ābrahāms atbildēja: Tiem ir Mozus un
pravieši, lai tie tos klausa.
Bet tas sacīja: Nē, Ābrahāma tēv, bet,
ja kāds no mirušiem pie viņiem ietu, tad tie
atgrieztos. Bet Ābrahāms viņam sacīja: Ja tie
neklausa Mozu un praviešus, tie neticēs , ja
kāds no miroņiem celtos augšām.”
Jēzus ar šo stāstu uzrunā farizejus,
kas dzīvoja „ārešķīgu” dievbijīgu dzīvi, bet
īstenībā ignorēja Dieva vārdu un dzīvoja pēc
cilvēka likumiem. Tādiem nebūs mantot debesu
valstību. Tāpat tas ir arī šodien. Ja dzīvojam
bez Dieva, tad pēc nāves būsim no Viņa šķirti
uz mūžīgiem laikiem
Šai stāstā arī Jēzus runā uz saviem
mācekļiem un tos mudina darīt skaidru visiem,
ka starp debesīm un elli ir milzīgs bezdibenis,
kas nav krustojams.
Dievs mums ir devis vairāk kā Mozu un
praviešus. Mums ir pats augšāmceltais Jēzus
un mums ir Dieva vārds – Bībele. Tur ir ļoti
skaidri pateikts „Un šī ir tā liecība, ka Dievs
mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība
ir viņa Dēlā. Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam
Dieva Dēls nav, tam nav dzīvības. To es
jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā
dzīvība, kas ticat Dieva Dēla vārdam.” Jāņa
1. vēstule 5:1113
Tamāra Koškina.

Prāvests Colvin MacPherson, draudzes priekšnieka
vietnieks Eigits Timermanis, iesvētītie jaunieši no
kreisās – Krista MacPherson, Daniel MacPherson,
Klāra Brūvera un Viktors Graudiņš.

PĀRDOMĀM
Salamana mācītāja grāmatā mēs lasām:
„Katrai lietai ir savs nolikts laiks,... savs
laiks piedzimt, savs laiks mirt...”
Svarīgs jautājums ko mums ikvienam
vajadzētu sev atbildēt ir – vai esam skaidrībā
kur pavadīsim mūžību.
Pārdomāsim un liksim pie sirds Jēzus
mācību par divām iespējām. Vai pēc nāves
nokļūsim pie Dieva debesīs, vai mūžīgās
ciešanās ellē. Izvēle ir mūsu rokās.
Lūkas evaņģēlijā 16. nodaļā no 19. līdz 31.
pantam lasām:
„Bija kāds bagāts vīrs; tas ģērbās
purpurā un smalkā audeklā un dzīvoja ikdienas
kārumā un līksmībā. Bet viņa durvju priekšā
gulēja kāds nabags, vārdā Lācars, tas bija
apklāts ar vātīm un priecājās , ja varēja ēst
druskas, kas krīt no bagātnieka galda. Un suņi
nāca un laizīja viņa vātis.
Bet gadījās, ka nabagais nomira – un
eņģeļi viņu aiznesa uz Ābrahāma klēpī. Arī
bagātnieks nomira un tika aprakts. Un no elles,
kur viņš cieta mokas, viņš pacēla savas acis un
ieraudzīja Ābrahāmu no tālienes un Lācaru viņa
klēpī. Tad viņš sauca stiprā balsī: Ābrahāma
tēv, apžēlojies par mani un sūti Lācaru, lai tas
iemērc pirksta galu ūdenī un dzesē manu mēli,
jo es ciešu mokas šai liesmā!
Bet Ābrahāms teica: Piemini, dēls, ka
tu savu labumu esi dabūjis, dzīvs būdams,
turpretim Lācars – ļaunu. Tagad viņš tiek
iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Bet turklāt,
starp mums un jums atrodas liels bezdibenis,
ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to
nespētu, tāpat arī no jums pie mums.
Bet tas teica: Tad es tevi lūdzu, tēvs,
sūti to uz mana tēva nama! Jo man ir pieci brāļi;
lai viņš tos brīdina, ka arī tie nenonāk šinī moku

ALELDA SINODE 27.augustā,
Adelaidē.
Dalībnieki no kreisās: Miķelis Strīķis, Daina
Vanaga, Eduards Lēmanis, māc.Aldis Elberts,
Ivars Ozols, Aivars Saulītis, diak.Māra Saulīte.
Priekšā: Aleksandrs Impols, prāv. Colvin
MacPherson, māc.Gunis Balodis.
Sinode pārvēlēja ALELDA pārvaldi uz nākošiem
diviem gadiem, līdzšinējā sastāvā:
Priekšnieks: Prāvests Colvin MacPherson;
priekšnieka garīgais vietnieks māc. Gunis
Balodis, priekšnieka laicīgais vietnieks un B.V.
Laicīgais pārstāvis Miķelis Strīķis; kasieris
Aleks Impols un sekretāre Tamāra Koškina.
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locekļu prasības.
Šīs daudzās pateicības mēs varētu
atkārtot katrā Vēstnesī jo augstāk minētie
gadījumi vienkārši atspoguļo mūsu draudzes
ikdienu. Protams, ir arī daudz citas lietas, kas
tiek darītas draudzes labad — dažas tikai pēc
gadījuma, bet citas pavisam regulāri,
neizbēgami (piemēram, grāmatvedība) Arvien
ir kaut kas darāms, arvien ir kādi, kas kaut ko
mūsu kopējai labklājībai veic. Tas, ka mēs par
padarīto nepateicamies publiski arvien un
atkārtoti nebūt nenozīmē, ka mēs —
draudzes pārējie locekļi — sniegto palīdzību
neievērojam vai nenovērtējam augsti.
PALDIES ikvienam kas veicina draudzes
pastāvēšanu un darbību! PALDIES DIEVAM!
Šī gada pilnsapulcē jums deva, kā
vienmēr, iespēju izteikties par un grozīt
Padomes proponēto budžetu 2005. darbības
gadam. Šoreiz jums, draudzes locekļiem, pat
lika priekšā alternatīvus budžetus no kuriem
izvēlēties (ar vai bez vēl citiem grozījumiem)!
Un tā gadījās, laikam pirmo reizi draudzes
vēsturē, ka pieņemot budžetu jūs paši
nolēmāt, ka draudzes nodevas palielināmas
nevis sākot tikai ar nākamā gada 1. janvāri,
bet gan ar tūlītēju spēku. Tāpat kā mums ir
vairāki draudzes locekļi, kas ar savu nodevu
samaksāšanu ik gadus kavējas, tā arī mums
ir vairāki draudzes locekļi, kas ik gadus savas
nodevas samaksā jau pirms gada sākuma!
Daudz no tiem pēdējiem minētiem,
neskatoties uz faktu, ka tie savas nodevas
bija samaksājuši jau pirms pilnsapulces,
tomēr ir atraduši par piemērotu piemaksāt klāt
arī starpību starp iepriekš samaksāto summu
un pilnsapulcē paaugstināto summu. Viņiem
visiem jo sirsnīgs PALDIES! Tiem dažiem no
jums (apmēram 12% no draudzes 451
locekļiem) kas savas nodevas par 2005. gadu
vēl neesiet nokārtojuši atgādinu, ka šī gada
nodevas ir studentiem $20, pensionāriem $70
un strādājošiem $100 un arī laipni lūdzu jums
tās pēc iespējas drīzāk nokārtot, lai jūs tādā
veidā ietaupītu pašu draudzei liekas pūles un
izdevumus izsūtot formālus, atsevišķus
atgādinājumus.
Tuvojas šī gada Pļaujas svētki. Tos
svinēsim 25. septembrī, sākot ar
dievkalpojumu plkst. 11os. Vai tajā dienā arī
Tu būsi mūsu vidū? Esi mīļi gaidīts! Šogad
priekšnesumus mums sniegs vijolmūzikas
studente Klāra Brūvere. Protams, esam arī
paredzējuši kopdziedāšanu Imanta Līča
pavadījumā. Un neaizmirstiet — ikviena
loterijas biļete ko pārdodam (vienalga vai
iepriekš, vai tieši svētku dienā) tādiem, kas
nav mūsu draudzes locekļi, samazina

DRAUDZES PRIEKŠNIEKS
RAKSTA…
PALDIES visiem
tiem
draudzes
locekļiem,
gan
d ām ām ,
ga n
kungiem,
kas
14.VIII.2005
palika draudzes
īpašumā
pēc
dievkalpojuma un
uzkodām. Apmēram 2 stundu laikā izrevidējām
garāžas skapju saturu un tos iztīrījām —
darbiņš, kas gadiem ilgi nebija veikts. Arī to
locekļu klātbūtne kam nebija iespējams ķerties
pie fiziskā darba ļoti palīdzēja — dzenot jokus
un uzmundrinājot strādātājus, tā padarot
pavadīto laiku jautrāku un arī īsāku liekam! Tā
bija skaista talka!
PALDIES
Eigitam
(Gogam)
Timermanim, kas nākošajā dienā aizveda prom
atkritumus un visas izmestās, vairs nederīgās,
mantas, kurām mūsu Dāmu komitejas rīkotajos
tirdziņos pircēju nebija atradušies.
PALDIES Jurim Rīmanim, Jānim
Lellim, Kārlim Jurenovskim, Gunāram Zodiņam
un Gogam Timermanim, kas dažas dienas
agrāk bija apcirpuši draudzes īpašumā augošos
kokus un krūmus, likvidējot nogrieztos zarus.
PALDIES Gogam Timermanim un
Gunāram Zodiņam, kas jūlijā un augustā uzraka
un, pēc tam kad cauruļlicējs bija veicis
nepieciešamos cauruļu atvietošanas darbus,
atkal aizraka draudzes kanalizācijas vadu dārzā
pie virtuves durvīm.
PALDIES Nikolajam Sproģim, kas
draudzes labad ir veicis tik daudz telefona
sarunas un tik bieži ieradies draudzes īpašumā
lai tiktos ar amatniekiem un iegūtu daudz un
dažādas tāmes.
PALDIES visiem, kas katru svētdienu
palīdz veicināt mūsu draudzes dievkalpojumus
un sadzīvi — draudzes mācītājam Colvinam,
kurš dievkalpojumu saturu sagatavo arī tām
dienām kad viņš pats, savu prāvesta amata
pienākumu dēļ, nevar būt mūsu vidū; draudzes
vecākiem, protams, ar viņu kundzēm, kas
sagatavo baznīcas telpu, izdala dziesmu
lapiņas, saņem kolekti un pēc dievkalpojuma
noslēdz baznīcu; ērģelniecēm; dāmām kas ar
puķēm pušķo altāri; tiem kas dievkalpojumus
ieskaņo lentā lai arī tādi, kas dievkalpojumos
nespēj ierasties varētu dzirdēt sprediķus un
kopīgi dziedātās dziesmas; dāmām, kas dežurē
virtuvē un gādā mums ko dzert ar garšīgām
pašu ceptām smalkmaizītēm; arī Padomes
locekļiem kas dežurē birojā lai kārtotu draudzes
4
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summu, kas draudzes vajadzībām jāatrod no
Sapulces notiek katra mēneša otrajā
locekļu pašu kabatām.
trešdienā, draudzes zālē, plkst. 10.00 no rīta. Ir
Vilksim kopā — tā arvien ir vieglāk un skumji vērot, ka pamazām darbinieču skaits
lietderīgāk!
samazinās. Dāmu darbs dod lielu atbalstu
Miķelis Strīķis
draudzei, sagādājot ļoti nepieciešamos
līdzekļus. Laipni lūdzam un gaidām draudzes
locekles iesaistīties šai ļoti svarīgā darbā.
DRAUDZES DĀMU DARBS
ZIEDOJUMI

SARĪKOJUMI

Sirsnīgi pateicamies par
ziedojumiem Dāmu komitejas vajadzībām: I un
V Liepiņiem, I. Nyirady, A.Bormanei, H.
Apaļo gadu Jubilāru apsveikšana notiks 11. Ekspederei, U. Misiņam, V. Peičai un N. Birzei.
septembrī, pēc dievkalpojuma. Draudzes
dāmas jūs pacienās ar garšīgām raugu
Velta Mežkaza
pankūkām un dzimšanas dienu kliņģeri. Ceram
visus jubilārus redzēt mūsu vidū.
DIEVKALPOJUMA KASETES
Atgādinājums draudzes locekļiem, ka visi
Pļaujas Svētki notiks 25. septembrī sākot ar
dievkalpojumi un referāti tiek ieskaņoti
dievkalpojumu plkst. 11.00.
skaņu lentē.
Laipni lūdzam dāmām kūku galdam atnest
Kasetes var iegādāties pie grāmatu galda –
visāda veida mājas ceptas smalkmaizītes,
cena $2.00
pīrāgus, tortes un kūkas.
13.novembrī atzīmēsim Latvijas valsts
svētkus, ar pusdienām.
Būtu vēlama
iepriekšēja pieteikšanās, vai nu pēc
dievkalpojuma vai zvanot Dāmu komitejas
priekšniecei –
tel. 9587 9560.
TIRDZIŅI
N ā k am i e
t i r d zi ņi
paredzēti:
Ceturtdien,20. oktobrī
Ceturtdien,10. novembrī
Lielāka daļa no līdz šim saziedotām
mantām ir izpārdotas, tāpēc lūdzam draudzes
locekļus atkal „patīrīt” savas mājas un varbūt
atrast ko ziedot pārdošanai. Sevišķi laba
noiešana ir mājsaimniecības lietām, bet
pārdodas arī bildes, apavi, rotas lietas, un
bērnu spēļu lietas. Mēs ar pateicību saņemam
visāda veida mantas. Lūdzu, ziedojiet!
DĀMU KOPAS SAPULCES

Pārdomām:
Jēzus sacīja: “Kas manus vārdus dzird un
dara, ir līdzināms saprātīgam vīram, kas savu
namu būvējis uz klints; kad nāca lietus, plūda
straumes, pūta vēji un gāzās par šo namu, tas
nesabruka, tāpēc ka tā pamati bija likti uz
klints.” Mt.7:2425
5
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KAS NOTIEK ŅŪKASLĒ

filmas par Latviju. Lasām latviešu autoru
darbus, un lai būtu pārmaiņa, rīkojam spēļu
pēcpusdienu. Daži spēlēja šachu, citi kārtis un
pārējie Bingo (lotto). Šādas pēcpusdienas
domātas visiem, ne tikai mūsu draudzes
locekļiem, un atnāk arī citi, kas rada patīkamu
pēcpusdienu. Migrant Resource centrs piešķir
mums zāli bez maksas. Par $2. gadā esam
pilntiesīgi locekļi viņu organizācijā. Telpas ir
izdevīgā vietā, Hamiltona, gandrīz visi autobusi
iet garām.
Tā nu mēs te Ņūkaslē cenšamies
turēties kopā, cits citu apzinām un raugāmies
nākotnē ar cerībām un bažām.
Velta Skujiņa

Mūsu draudzes Ņūkasles nodaļa
piedzīvoja smagu zaudējumu. Draudzes
nodaļas dalībnieku skaits jau tā pamazām iet
mazumā, slimības vai vienkārši nevarības dēļ.
Bet nu mūsu enerģiskais, stiprais un šķietami
veselais draudzes pērminderis Arvīds Ozoliņš
pēkšņi sabruka, kas mums visiem bija īsts
trieciens. Viņu ievietoja John Hunter slimnīcā,
pārcēla uz Mather slimnīcu, jo atrada, ka viņam
ir vēzis. Daži no mums paspēja viņu tur vēl
apmeklēt, pirms viņu pārvietoja uz tālo Port
Macquarie slimnīcu, kur viņš īsā laikā nomira.
Arvīda audžu meita dzīvo pie Port Macquarie
un gribēja par viņu rūpēties. Aizveda arī Arvīda
sievu – savu māti – Saliju Ozoliņu pie sevis, jo
Salija nespēja te viena dzīvot.
Arvīds bija vienreizēji sirsnīgs un
izpalīdzīgs cilvēks, un būs grūti atrast te kādu,
kam viņš savā laikā nav kādā veidā palīdzējis.
Mums viņš ļoti pietrūks. Nu atkal divi regulāri,
enerģiski cilvēki mazāk. Jau tā bijām vairs tikai
neliela draudzes nodaļa.
Daži mūsu draudzes locekļi aizbrauca
uz bērēm un aizveda ziedus pēdējam
sveicienam no mūsu nodaļas. Bet arī Arvīda
ģimeni piemeklējusi smaga nelaime. Arvīda
audžu dēls Andris, kopā ar sievu un māsīcu ar
vīru, kuri viesojās pie viņiem no Vācijas, pēc
bērēm braucis apskatīt apkārtni, cietis smagu
auto katastrofu. Pats salauzis abas kājas, sieva
pāris dienas gulējusi nesamaņā, māsīca nosista
un viņas vīrs ievainots.

VASARSVĒTKOS

„Tādēļ saki Israēla namam: Tā saka Dievs tas
Kungs: Ne jūsu dēļ, Israēla nams, Es tā rīkojos,
bet sava svētā vārda dēļ, ko jūs esat negodā
likuši pagānu tautu starpā, kur jūs bijāt
nonākuši. Tāpēc Es celšu savu lielo vārdu atkal
godā, kas tagad negodā likts pagānu starpā, jo
jūs to par tādu padarījāt, lai pagāni atzīst, ka es
esmu tas Kungs, ja Es savā nostājā pret jums
parādīšos kā Svētais viņu acu priekšā,” saka
Dievs tas Kungs. „Es jūs izlasīšu no pagānu
tautu vidus, savākšu jūs un aizgādāšu projām
no visām valstīm un zemēm un atvedīšu jūs
atpakaļ jūsu pašu zemē. Es jūs slacināšu ar
šķīstu ūdeni, lai jūs topat šķīsti; Es jūs šķīstīšu
no visiem jūsu traipiem un no visādas jūsu elka
kalpības. Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu
garu; Es izņemšu no jūsu krūtīm akmens sirdi
un ielikšu jums miesas sirdi. Es jūs apveltīšu ar
savu Garu un jūs vadīšu, ka jūs staigāsit manos
likumos un sargāsit un pildīsit manus
noteikumus. Tad jūs paliksit un dzīvosit tai
zemē, ko Es devu jūsu tēviem, un jūs būsit
mana tauta, un Es būšu jūsu Dievs.” (Ecēhiēla
gr., 36:2228.)
Tas ir teikts pirms divi un pus tūkstoš
gadiem. Mazā Jūdas valsts ir piedzīvojusi
smagu sabrukumu. Pirms tam viltus pravieši
sludina mieru un drošību, kaut gan miera un
drošības īstenība nav. Apkārt ir vareni kaimiņi.
Situācija ir bīstama. Tautas vadītāji mēģina
glābt , ko var, te ar viena, te ar otra kaimiņa
palīdzību. Tauta paļaujas uz sevi un uz citiem
cilvēkiem. Dieva darbi ir aizmirsti. Pieaug pašu
augstprātība. Tad, 587. gadā pirms Kristus, nāk
sabrukums: valsti ieņem babiloniešu karaspēks,
daudzus deportē, valda apspiestība. Palikt pie

————————————————

Lai dotu mūsu nelielai latviešu saimei
Ņūkaslē iespēju satikties, rīkojam reizi mēnesī
saietu. Rādījām Rīgā uzņemtas filmas, rīkojām
referātus, spēlējām mūziku, rādījām ceļojumu
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savas ticības ir grūti, ja visapkārt ir citas ticības. Viņš vada. Nav dzīvē vairs tikai svēti brīži, bet
Šādā laikā runā Ecēhiēls. Viņš iesāk ar nu ir svēta ik diena.
nepatīkamu konstatējumu: izraēlieši ir likuši
Dieva Gars ir īstenība, kuru piedzīvo
negodā Dieva Vārdu neticīgo starpā; Dieva daudzi. tiem tad ir kopējs Kungs un kopējs
izredzētā kopība nav pildījusi savu uzdevumu. virziens dzīvē. Dievs saka: „Jūs staigāsit manos
Pārkāpums un sods sader kopā kā viena likumos.” Dieva likumi ir labi, bet parasti mūsu
vienība. Dieva tauta ir pazemota, un neticīgie daba nesaskan ar tiem. Tā tie var kļūt par
saka: „ Tādi ir Dieva izredzētie!” Īpatnēji ir tas, smagu vezumu, kas mums jāvelk. „Pildi tos,
ka pravietis nenolād Dieva tautas izputinātājus. cilvēk! Dari! Pūlies! Bet ja nu nevar, ja nav
Viņš uzrunā ticīgos, pārmetums vēršas pret spēka? Bet Dievs var pārvērst arī mūsu dabu,
tiem.
lai gan vienmēr paliks tā, ka vecā daba atkal
Līdzīga aina ir, kad pirmajos nāk atpakaļ, ka vecās kļūdas atkal pieteicas.
Vasarsvētkos Pēteris runā uz ļaudīm, kas ir Tad paliek Dieva žēlastība. Viņš mums piedod,
sapulcējušies, un saka: „Jūs esat Kristu situši un mēs varam sākt atkal no jauna Viņa tuvumā.
krustā!” Ļaudis nerūna pretī. Parasti mēs
Mēs, Viņa tauta, Viņš  mūsu Dievs. Mēs
raugāmies uz sevi un gribam saglabāt savu neesam pamesti bāreņi. Svētais Gars darbojas
lielumu un godu. Var būt, ka ir jānonāk stipri un vieno mūs ar Debesu Tēvu un ar Jēzu
zemu, lai vainu nemeklētu pie citiem. Citu vaina Kristu. Viņš vieno arī mūs savā starpā.
ir, bet Dievs ar mums grib runāt par mūsējo. Vasarsvētki ir arī kristīgās draudzes svētki. Mēs
Tomēr Viņš nerunā tikai par vainu. Viņš pats esam vienoti, kaut arī attālums šķir , kaut arī
rīkosies, Viņš pats gādās, lai cilvēku starpā mēs esam ļoti dažādi.
parādās Viņa gods. Dieva rīcība ir citāda nekā
Nobeidzot gribu vēl pasvītrot trīs lietas.
parastā cilvēku rīcība un cēloņu un seku Pirmkārt, ja mums ir grūti, tad nepierakstīsim
likumība. Cēlonis ir tikai Viņa mīlestība. Mūsu vainu Dievam vai citiem. Vienmēr ir labi sākt to
īsajā tekstā desmit reizes ir teikts, ka Dievs meklēt pašam pie sevis. Jautāsim, vai neesam
rīkosies. „Es celšu savu vārdu atkal godā.” Kaut par daudz lielījušies, par daudz plēsušies savā
kur atspoguļosies Dieva spēks. Viņš negrib starpā, par daudz cerējuši uz citiem cilvēkiem,
neticīgos vest pie sevis, lai tie nepaliek par maz paļāvušies uz Dievu...
nejēdzībā un nepatiesībā. Viņš parādīsies kā
Otrkārt, atcerēsimies, ka mums nav
Svētais savā baznīcā. Bet tā nav vēl mērķis – jābēg no patiesības. Mēs varam skatīties
tikai vieta, kur necerēti atspoguļojas Viņa īstenībai acīs arī tad, ja tā ir ļoti nepatīkama. Ja
godība.
viss liekas bezcerīgs, tad zināsim, ka tieši tādā
Kā tas notiks? „Es jūs izlasīšu no pagānu situācijā darbojas Dievs.
tautas vidus, savākšu jūs.” Dievs savai baznīcai
Treškārt, steidzoties, darbojoties,
neļaus pazust pasaulē, Viņš vienos ticīgos, pūloties, nepiemirsīsim, ka Dievs daudzas,
piepildīs viņu ilgas. Tie atradīs garīgu daudzas reizes saka: „Es darīšu.” Neatstājot
patvērumu, garīgas mājas. Tie būs pie vietas, Viņam vietu savā dzīvē, mūsu tautas un
tur, kur viņi piederas. Apsolītā zeme nav tikai baznīcas dzīvē, mēs strādāsim velti.
kaut kas ārējs – tur ir paša Dieva tuvums.
Dievs darbojas arī šodien. Viņš tīra,
„Es jūs šķīstīšu.” Būt tīram – to vēlas atbrīvo no elkiem. Viņa Gars vada un dod dzīvu
atsevišķais kristietis, to vēlas kristīgā draudze. sirdi. Dievs mūs pieņem savā mīlestībā un dara
Šīs ilgas pazūd tikai tur, kur valda bezgalīga par savu tautu. Mēs neejam vairs bezjēdzībai
paštaisnība. „Es jūs nomazgāšu,” saka Dievs. pretī – Dievs mūs ved savā nākotnē.
Mēs nebūsim tādi, kas nekad nav bijuši netīri.
Draudze ir apžēloto grēcinieku kopība, bet viņa Paulis Urdze – no Cik maksā mīlestība
......................................................
ir tiešām apžēlota, tiešām tīra. Jums ir piedots,
man ir piedots. Tā Dieva žēlastība mūs vieno.
Ir iespējama radikāla pārmaiņa. Dziļa Prāvests Aleksandrs Mitulis raksta – Visos
pārmaiņa baznīcā saistās ar pārmaiņu laikos Svētā Gara uguns ir degusi un vēl deg
atsevišķa cilvēka dzīvē. Dievs sola jaunu sirdi. kristīgā draudzē. Ir bijuši laiki kristietības
Mainīsies pats centrs – ne tikai darbi, vārdi vai vēsturē, kad tā liesmojusi lielā spožumā, un
domas. Mainīsies tas, no kurienes viss tas nāk. viņas spēkā ticīgie veikuši lielus darbus par
Sirds var būt cieta, nedzīva, nejūtīga pret otru godu Dievam. Bet ir arī citādi laiki, un tāds ir
un pret Dievu, neuzrunājama – akmens sirds. mūsējais, kad šī uguns cilvēku sirdīs kļuvusi
Dievs dod miesas sirdi. Tā saņem impulsus no vāja, un mums līdz ar dziesminieku jālūdz: „Tie
Dieva. Tā sāp, priecājas, dzīvo līdz ar citiem: es svētie tavā draudzē reti, un reti tie, kas tevīm
kļūstu jauns, viss cilvēks kļūst jauns. Mums nav liec’nieki. Ak, nāci atkal, Kungs, un meti virs
tikai pavēle: „Tev jāmainās!” Mums ir Dieva zemes jaunu, svētu uguni! Āmen.
apsolījums: Viņš darīs. „Es apveltīšu ar savu
Garu.” Kur Dieva Gars darbojas, tur Dievs kļūst
tuvs: Viņam ir daļa ar manām ikdienas gaitām, 7
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DRAUDZES ANSAMBLIS IESVĒTĪBAS DIEVKALPOJUMĀ

No kreisās: Ināra Gedgovda, Rita Āboltiņa, Brigita Kubliņa, Tamāra Koškina,
Karīna Baumane.

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,18.septembrī –Pusdienas un referāts.
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
Sestdien, 24.decembrī—Kristus dzimšanas
svētvakara korāļu dievkalpojums.
Svētdien, 25.decembrī—Kristus dzimšanas
svētku dievkalpojums.

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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