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PALIECIET MANĀ MĪLESTĪBĀ 

„Kā Tēvs mani mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā! Ja jūs turēsit 
manus baušļus, jūs paliksit manā mīlestībā, itin, kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus 
un palieku Viņa mīlestībā. To Es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un 
jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu 
mīlējis.”  Jāņa ev.15:912 

Jēzus apliecina savu mīlestību pret mums ne tikai vārdos, bet 
dramatiski to pierādīja darbos, mirdams pie krusta mūsu grēku dēļ. 
Izlejot savas nevainīgās asinis mūsu dēļ, Viņš kļuvis par mūsu pestītāju. 

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu 
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu 
mūžīgo dzīvību.” 
Jāņa ev.3:16. 

Jēzus aicina ikvienu no mums pieņemt  Viņa lielo mīlestības 
dāvanu. Paliekot Viņa mīlestībā, mēs izrādām Viņam mīlestību un 
pateicību par to, ko Viņš mūsu labā ir darījis. 

Ko nozīmē „palikt Viņa mīlestībā”?  Tas nozīmē mīlēt savu 
Pestītāju no visas sirds un censties turēt Viņa baušļus. Kad turam Dieva 
baušļus tad dzīvojam saskaņā ar Viņu un Viņa svēto prātu. Visi Dieva 

baušļi ir saņemami kopā galvenā, vai augstākā bauslī, proti: „Tev būs Dievu, savu Kungu mīlēt 
no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. 
Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu. Šinīs abos baušļos ir saņemta kopā 
visa bauslība un pravieši.” Mt.22:3740 

Jēzus mums māca, ka turot augstāko bausli, mēs izpildām Dieva prātu. Dievs mūs ir 
radījis lai mēs dzīvotu tuvās un mīļās attiecībās ar Viņu. Kad to darām, tad mūsu dzīve ir 
svētīga un pilnīga. Ja to nedarām, tad mūsu dzīve ir tukša un lieka. 

Patiess prieks nav atrodams pasaulīgās izdarībās, un nav saistīts ar to ko redzam un 
taustam. Patiess un pilnīgs prieks ir tam, kam Kristus mājo sirdī, un, kas dzīvo saskaņā ar 
Tēvu. 

Kad, un ja, mēs paliekam Kristus mīlestībā, tad esam uzvarētāji vienalga kādos 
apstākļos. Mums ir tā drošība, ka nekas mūs nešķirs no Viņa mīlestības, ne pat nāve, jo caur 
nāvi ieiesim Viņa tiešā tuvumā, un dzīvosim skatīšanā, un ne vairs ticībā. 

Kristībās tikām uzņemti Dieva ģimenē. Laika tecējumā varbūt esam vairāk vai mazāk 
aizslīdējuši projām no Dieva. Aicinājums ir atgriezties. Pazemoties Viņa priekšā grēksūdzes 
lūgšanā, un no jauna sevi nodot Viņa rokās. Sperot šo soli, nekad nebūsim zaudētāji. Viņš mūs 
mīl ar mūžīgu mīlestību, un mīlestībā aicina mūs palikt Viņā. 

Uz to lai Dievs mūs katru svētī. 
Prāvests Colvin S. MacPherson.
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DIEVKALPOJUMI 
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ 

Visi dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu. 
Kārtējie dievkalpojumi, svētdienās plkst.10.00. 

DEŽŪRAS 
DIEVKALPOJUMOS 

AUGUSTĀ 
Svētdien,20.J.Lellis 
Svētdien,27. K.Jurenovskis 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien, 3. V.Gulbis 
Svētdien,10. P.Ķepītis 
Svētdien,17. J.Tūrmanis 
Svētdien,24. J.Lellis 
OKTOBRĪ 
Svētdien,1.J.Rīmanis 
Svētdien,8.A.Kristovskis 
Svētdien,15.K.Jurenovskis 
Svētdien,22.V.Gulbis 
Svētdien,29.P.Ķepītis 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,5.J.Lellis 
Svētdien,12.K.Jurenovskis 
Svētdien,19.V.Gulbis 
Svētdien,26.P.Ķepītis 
DECEMBRĪ 
Svētdien,3.A.Kristovskis 

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS 
AUGUSTĀ 
Svētdien,20.M.Gulbe; I.Upīte 
Svētdien,27. A.Šalkovica; R.Āboltiņa 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien, 3. B.Liberta; L.Graudiņa 
Svētdien,10. A.Zodiņa; D.Wagner 
Svētdien,17. R.Plikše; 
Svētdien,24. L.Ziemele; S.Fraser 
OKTOBRĪ 
Svētdien,1.R.Gulbe; Dz.Jurenovska 
Svētdien,8.S.Veidnere; K.Baumane 
Svētdien,15.I.Rone;L.Kaktiņa 
Svētdien,22.Kapu Svētki 
Svētdien,29.A.Medne;S.Graudiņa 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,5.I.Mačēna;E.Ķepīte 

DIEVKALPOJUMS ŅŪKĀSLĒ 
Piektdien,15.septembrī,plkst.11.00.  
dievkalpojums. 
Dež.: E.Puriņš 

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ 
Svētdien,22.oktobrī, plkst.15.00—Pļaujas 
svētku dievkalpojums. 

MĀCĪTĀJA ZIŅAS 

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES 

Emīlija Eversons  + 23/03/06  96 
Ēvalds Līde  + 6/04/06  92 
Irene Straubergs  + 30/04/06  92 
Gaida Kalniņš  + 9/05/06  90 
Milda Rudzītis  +1/06/06  78 
Rudolf Kaard  +10/07/06  82 
Marija Vanags  +28/07/06  106 

Kristus saka: “Es esmu augšāmcelšanās un 
dzīvība.” 

KRISTĪTA 

Gabrielle Karina Baumanis 

30/04/06 Svētā Jāņa baznīcā 

Kristus saka: “Laidiet bērniņus pie Manis....” 

SVĒTKU DIEVKALPOJUMI. 

Svētdien,17.septembrī, plkst.11.00—Pļaujas 
svētku dievkalpojums. 
Svētdien,22.oktobrī, plkst.11.00—Kapu svētki. 
Svētdien,19.novembrī, plkst.10.00—Valsts 
svētku dievkalpojums un pusdienas. 

PĻAUJAS SVĒTKI 

Svētdien, 17. septembrī, 
plkst.11.00. 

Dievkalpojumu kuplinās 
Draudzes Ansamblis. 

Pēc dievkalpojuma, pusdienas, 
loterijas, dziedāšana, kūku galds. 

Priekšnesumos: 
SLB dāmu kopas uzvedums  

Fragments no Annas Brigaderes 
Čaukstenes.
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Dzīve un 
darbs Latvijā 
Svētdien,  21.maijā, 
pēc  dievkalpojuma, 
Sidnejas  ev.  lut. 
latviešu  draudzes 
locekļi,  baudījuši 

dāmu  komitejas  garšīgo  frikadeļu  zupu, 
noklausījās  bijušā  draudzes  ērģelnieka  Jura 
Baloža  stāstījumu.  Pirms  13  gadiem,  Juris 
Balodis  pārcēlies  uz  dzīvi  Latvijā.  Šobrīd, 
viesojās  Austrālijā,  bet  jau  pēc  nedaudz 
nedēļām dodas atpakaļ uz Rīgu. 

Jura  stāstījums  bija  ļoti  interesants  un 
pasniegts  ar  labu  humoru  izjūtu.  Tas  deva 
klausītājiem  ieskatu  Latvijas  ikdienai.  Juris 
dzimis un audzis Sidnejā, un tā bija interesanti 
iegūt  ieskatu  no  cilvēka  kas  vairāk,  kā  2/3  no 
mūžu nodzīvojis Austrālijā  , bet  tagad pēdējos 
gadus Latvijā. 

Stāstījums bija ļoti atklāts un Juris centās 
neslēpt  negatīvos  ieskatus.  Bija  ļoti 
atsvaidzinošs  dzirdēt  citu  veida  perspektīvu, 
nekā parasti. 

Juris  Balodis  galvenokārt  nodarbojās 
Hoteļu industrijā, gan kā apkalpes pārzinis, gan 
arī  kā  apmācītājs.  Vienlaikus  bija  jāintervē 
8000  cilvēku,  dažu  simtu  posteņiem,  jaunajā 
Hotelī.  Zināmas  grūtības  ir  bijušas,  apmācīt 
Latvijas  cilvēkus,  darbam  piecu  zvaigzņu 
Hoteļiem.  Ārzemes  pieklājības  formas  un 
standartus  nav  tik  vienkārši  ieaudzināt.  It 
sevišķi  bijis  grūti  iemācīt  Latvijas  cilvēkiem 
smaidīt. 

Blakus maizes darbam, Juris ir anglikāņu 
draudzes  priekšnieks.  Ar  lielu  interesi  un 
sajūsmu  viņš  darbojās  nelielā  draudzītē,  kas 
veic  daudz  labu  palīdzības  darbu.  Draudzei 
esot  zupas  virtuve,  kas  trūcīgiem  izdala  ne 
tikvien  zupu,  bet  arī  kādu  maizes  kukulīti, 
šprotu  bundziņu  un  auglīti.  Virtuve  darbojās 
reiz pa nedēļu,  sestdienā.  Juris palīdz gan pie 
vārīšanas un  izdalīšanas. Zupa  tiek dāvāta no 
Vācijas,  bet maizi,  augļus,  zivis  u.t.t.  dod  pati 
draudze.  Kaut  gan,  draudzei  nav  iekrātu 
līdzekļu,  Juris  liecināja,  ka  Dievs  gādā.  Jo 
vairāk dod projām, jo vairāk atkal rodas. 

Juris  arī  ir  izpalīdzējis  pie  bērnu  un 
jauniešu  patversmes  „Zvannieki”.  Svētīgs 
pasākums, ko iesācis un vada Dr. Juris Cālītis. 
„Zvannieki”  ir  valsts  atzīta  iestāde  un  tiešam 
veic  ļoti  svētīgu  un  nepieciešamu  palīdzības 
darbu.  Kaut  gan  Valsts  atzīst,  tomēr  ļoti 
minimāla ir valsts palīdzība. 

Ja  kāds meklē  kādu  labu  pasākumu  ko 
atbalstīt  Latvijā,  tad  gan  anglikāņu  draudzes 
zupas  virtuvē,  kā  arī  zvannieki,  ir  vērtīgi 
pasākumi,  un  var  būt  drošs,  ka  nauda  neies 

zudumā.
Klausītāju  jautājumi,  kā  arī  sirsnīgie 

applausi  liecināja  par  klātesošo  pateicību  par 
ļoti interesanto stāstījumu. 
Ja kāds vēlās tuvāku informāciju par anglikāņu 
draudzi  vai  zvanniekiem,  tad  to  var  iegūt  no 
interneta.  Zvannieku  saite  ir:  www.zvannieki.lv 
un  anglikāņu  draudzes  mājas  lapa  ir 
www.anglicanriga.lv 

Draudze  nosūtīja  $500.00  ziedojumu, 
zupas virtuvei.  Prāv. Colvin S. MacPherson 

PATEICĪBA PAR ZIEDOJUMU ĢIPKAI 
Aprīļa mēnesī mūsu draudze nosūtīja 

$500,  kā  mazu  atbalstu  Ģipkas  draudzei. 
Saņēmām sekojošo pateicības vēstuli. 

Paldies  jūsu  draudzei  Sidnejā  par 
ziedojumu! 

Es  esmu  Ģipkas  draudzes  mācītājs 
Armands  Klāvs.  Kad  saņēmu  jūsu  vēstuli, 
protams,  jutos  patīkami  pārsteigts  par  jūsu 
ziedojumu.  Tomēr  vairāk mani  pārsteidza  tas, 
ka  kāds  tālajā  Sidnejā  var  domāt  par  Ģipkas 
draudzi  Latvijā  un  vēlas  tai  palīdzēt.  Varu 
apliecināt, ka jūsu nauda tiks izlietota atbilstoši. 

Ģipka  ir  zvejniekciems,  piekrastes  zveja 
te  ir/bija  vienīgā  nodarbošanās;  saprotams, 
šāds  darbs  palēnām    „iziet  no  modes”.  Jauni 
cilvēki  vairs  nevēlas  strādāt  tik  grūtu  un 
neienesīgu darbu. Tie vēlas ātri nopelnīt daudz 
naudas,  brauc  uz  pilsētām,  daudzi  brauc  uz 
Īriju, Vāciju vai kur citur. Tāpēc Ģipkas draudze 
ir maza; tā palēnām izmirst. Jaunie vēlas dzīvot 
tuvāk  darba vietai  un  uz Ģipku  atbrauc  labi  ja 
vasarā, atpūsties. Bet  tāda līdzīga situācija  jau 
ir daudzviet.   Mēs pat neesam tajā bēdīgākajā 
situācijā.

Tomēr  Ģipka  ir  luterāņu  baznīca!  Tā 
daudziem  var  atgādināt  ar  savu  pastāvēšanu 
vien, ka Dievs ir, ka Viņš darbojas. Baznīcu pēc 
kara  nodedzināja,  pār  palika  vien  drupas. 
Atmodas laikā tur iesāka atjaunošanās darbus. 
Tad  tie pārtrūka naudas  trūkuma dēļ. Nu  tai  ir 
jumts,  logi,  apmestas  sienas,  grīda,  balkons. 
Esam sagādājuši naudu durvīm... Būs kancele, 
altāris.  Ceram  uz  rudeni    visu  pabeigt.    Kāds 
cilvēks,  kurš  labi  pazina  šo  draudzi  un  kurš 
nebija redzējis baznīcu tikai pusgadu;   kad es 
to  aizvedu  parādīt  paveiktos  darbus,  viņš 
pārsteigts teica – Šo draudzi gan Dievs ļoti mīl! 
Un  es  teicu  –  Jā,  ļoti  mīl.  Mēs  paši  to  nekad 
nespētu.

Nu  arī  jūs  esat  nākuši  mums  palīgā  ar 
savu  naudu.  Tas  viss  kopā  liek  domāt,  ka 
Dievam ir citi plāni attiecībā uz Ģipkas nākotni, 
liekas,  ne  tie  sliktākie –  ja  reiz  tur  būs  skaista 
baznīca.

Vēlreiz paldies savā un draudzes vārdā. 
Armands Klāvs.
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DRAUDZES PRIEKŠNIEKS 
RAKSTA… 

Angļu  valodā  ir  izteiciens  «No man  is 
an  island”.    Mēs  neviens  neesam  tikai  viens. 
Mēs  ikviens esam daļa no kaut kā  lielāka.   Tu, 
šī  Vēstneša  saņēmējs  un  lasītājs,  esi  daļa  no 
latviešu tautas, bet latvju tauta — un arī tu pats! 
— ir daļa no cilvēces,  kas — tāpat kā  tu! — ir 
daļa no visas Dieva radības.  Tāpat tu esi daļa 
no  mūsu  Sidnejas  draudzes,  kas  savukārt  — 
tevi ieskaitot! — ir daļa no ALELDA (Austrālijas 
latviešu  evaņģēliski  luterisko  draudžu 
apvienība),  kas  ir —  līdzās  ar  tevi! — daļa  no 
LELBĀL  (Latvijas  evaņģēliski  luteriskā  baznīca 
ārpus  Latvijas),  kas —  kopā  ar  tevi! —  ir  daļa 
no  visas  kristietības.    Tev  noteikti  ir  arī  citas 
piederības,  piemēram  ģimene  vai  cilts,  varbūt 
esi  biedrs  kādā  sabiedriskā,  kulturālā  vai 
sportiskā organizācijā, u.t.t. 

Katrs  kas  ir  daļa  no  kaut  kā  lielāka  ne 
tikai  nes  kādu  atbildību  pret,  bet  arī  parasti 
saņem  kādu  labumu  no,  tās  lielākās  būtības. 
Ar šo rakstu vēlos tevi mudināt lai tu pārdomātu 
— un ar citiem pārrunātu — ko tu vēlies saņemt 
nevis no mūsu draudzes, nevis no ALELDA, bet 
gan  tieši  no  LELBĀL.    Kā  mūsu  draudzes 
loceklim  vai  loceklei  tev  ir  ne  tikai  pienākumi 
pret  LELBĀL  (ko  daudzi  pilda  vienkārši  pildot 
savus  pienākumus  pret  draudzi),  bet  tev  ir  arī 
tiesības no LELBĀL ko sagaidīt vai prasīt, tāpat 
kā  tu  sagaidi  zināmas  lietas  no  draudzes 
(regulārus  dievkalpojumus,  mirušo  tuvinieku 
izvadīšanu,  bērniņu  kristīšanu,  jaunatnes 
iesvētīšanu,  u.t.t.).    Šīs  sagaidītās  lietas  tu  no 
LELBĀL varētu saņemt vai nu tieši, vai arī caur 
draudzi vai caur ALELDA, varbūt arī citādi. 

LELBĀL  izveidojās  kad  Otrā  pasaules 
kara  laikā  no  Latvijā  jau  otrreiz  iebrūkošās 
PSRS militārās varas uz ārzemēm muka daudz 
latviešu,  to  skaitā  arī  garīdznieki.    LELBĀL 
Darbības  noteikumi  paredz,  ka  LELBĀL 
archibīskapu  ievēl  ik  pa  7  gadiem.    LELBĀL 
toreizējais  archibīskaps  Arnolds  Lūsis  mira 
1993.  gadā  un  viņa  vietā  par  LELBĀL 
archibīskapu  ievēlēja  Elmāru  Ernstu  Rozīti, 
kuru  tajā  amatā  atkārtoti  ievēlēja  2000.  gadā. 

Tā  nu  sanāk,  ka  nākamgad  atkal  jānotiek 
LELBĀL  archibīskapa  vēlēšanām.    Tas  ir 
process  kas  prasa  turpat  gadu.    To  gatavot 
LELBĀL  Virsvalde  ir  jau  sākusi,  bet 
Vēlēšanas komisiju  izraudzīs un tas darbības 
kalendāru pieņems droši vien šī gada oktobrī 
paredzētajā Virsvaldes plenārsēdē. 

Ko  tev pašlaik dod LELBĀL?  Vai no 
LELBĀL saņemtais tevi (un tavus draugus un 
tavu  draudzi)  apmierina?    Vai  vēlies  redzēt 
kaut  kādas  pārmaiņas  LELBĀL  darbībā? 
Kādas?  Kādu tu vēlētos redzēt LELBĀL pēc 
nākošajiem  7  gadiem?    Vai  tevis  iecerētos 
mērķus  LELBĀL  sasniegs  to  7  gadu  laikā  ja 
LELBĀL  turpinās  darboties  kā  līdz  šim,  vai 
nē?    Vai  ir  vajadzīgas  vai  vēlamas  kādas 
pārmaiņas  —  LELBĀL  struktūrā  vai  tās 
satversmē?  — LELBĀL Virsvaldes  darbības 
paņēmienos?  — LELBĀL garīgās un/vai laju 
vadības  personālā?    Vai  tu  vispār  zini 
pietiekami  daudz  par  LELBĀL  un  tās 
šīsdienas darbību un/vai problēmām lai nāktu 
pie  slēdzieniem  kādas  ir  pareizās  atbildes 
šādiem  jautājumiem?    Un  ja  tev  trūkst 
zināšanu  par  nepieciešamiem  faktiem,  kādēļ 
tas  tā  ir?    Vai  vaina  ir  meklējama  tevī  pašā 
(piemēram intereses trūkuma dēļ) jeb vai tā ir 
meklējama  kaut  kur  citur  (piemēram  pašā 
LELBĀL  vai  tās  vadībā  par  informācijas 
neizpaušanu, vai ALELDA vai draudzē par no 
LELBĀL   saņem t ā s   i n f o rm āc i j a s 
neizplatīšanu)?    Varbūt  tu  tiešām  esi 
apmierināts un vēlies lai LELBĀL tikai turpina 
darboties tādā pašā veidā kā līdz šim?  (Ja tā, 
tad  vai  drīkstu  tev  lūgt  izskaidrot —  augstāk 
mudināto  pārrunu  plūsmā  —  uz  kādiem 
faktiem tu tādu nostāju pamato?) 

Vai  tava  nostāja  vai  viedoklis 
mainītos  ja  īstie  fakti  būtu  citādi  nekā  tu  tos 
iedomājies esamus? 

Piemēram,  vai  tu  zini,  ka  lai  gan 
LELBĀL  ieguva  juridiski  inkorporētu  statusu 
kamēr  vēl  dzīvs  bija  archibīskaps  Arnolds 
Lūsis, tā vēlāk to pazaudēja — bet tad pagāja 
10  gadi,  jā  tiešām  desmit  gadi,  pirms 
Virsvalde  par  to  atjēdzas  (un  lieta  vēl  arvien 
nav nokārtota)?  Un tālākam piemēram, vai tu 
zini,  ka  LELBĀL  Darbības  noteikumi  nosaka 
(skat. pantu III.7), ka archibīskapa amats nav 
savienojams  ar  draudzes  mācītāja  amatu? 
Tā  taču ir pavisam saprotama prasība ņemot 
vērā  cik  daudz  LELBAL  archibīskapam  ir 
jāceļo  un  tādēļ  būtu  jābūt  prom no  draudzes 
(ja tāda viņam būtu).  Bet vai mēs mūsu pašu 
Darbības  noteikumus  ievērojam  (skat. 
Baznīcas gadagrāmata 2006, 484.  486. lpp, 
#4, 14, 21 un 22)?  Un vēl tālākam piemēram, 
vai  tu  zini  kas  maksā  LELBĀL  archibīskapa
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algu, vai cik liela tā ir?  Vai tu tiešām domā, ka 
ir  pieļaujams  tāds  stāvoklis  (vai  tāda  stāvokļa 
turpināšana),  ka  mūsu  LELBĀL  archibīskapa 
algu  kādā mums  nezināmā  summā maksā  no 
kādiem  no  mums  pavisam  neatkarīgiem 
avotiem  (kas varbūt  kurā katrā  laikā varētu  arī 
izsīkt)?    Vai  tev  tiešām  ir  pieņemams  esošais 
stāvoklis,  ka  mēs  kā  baznīca  neesam  paši 
atbildīgi  gan  par  mūsu  archibīskapa  darba 
pienākumu noteikšanu, gan par viņa atalgojumu 
par to pienākumu pildīšanu? 

Un  ņemot  vērā  nupat  minētos  trīs 
piemērus  (kas  taču  nebūt  nav  vienīgie  kādus 
varētu pieminēt!) vai tiešām tu domā, ka status 
quo  turpināšana  ir  vēlama,  nevis  vēlamas 
kārtīgas pārmaiņas?   Ko  tu no savas baznīcas 
sagaidi?  Un ko tu darīsi lai panāktu to, ka tu no 
savas baznīcas tiešām saņemtu to ko tu no tās 
vēlies saņemt? 

Lai Dievs mums visiem palīdz! 

Miķelis Strīķis 

DRAUDZES DĀMU DARBS 

SARĪKOJUMI 

Apaļo  gadu  Jubilāru 
apsveikšana  notiks 
svētdien  20  augustā, 
pēc  dievkalpojuma. 

Ceram visus jubilārus redzēt mūsu vidū. 

Pļaujas  Svētki  notiks 17. septembrī  sākot ar 
dievkalpojumu plkst. 11.00. 
Laipni  lūdzam  dāmām  kūku  galdam  atnest 
visāda  veida  mājas  ceptas  smalkmaizītes, 

pīrāgus, tortes un kūkas. 

19.  novembrī  atzīmēsim 
Latvijas  valsts  svētkus,  ar 
pusdienām.    Būtu  vēlama 
iepriekšēja  pieteikšanās,  vai 
nu  pēc  dievkalpojuma  vai 
zvanot  Dāmu  komitejas 

priekšniecei – tel. 9587 9560. 

ZIEDOJUMI 

Sirsnīgi pateicamies par ziedojumiem 
Dāmu  komitejas  vajadzībām,  V. 
Šturmai,    I.  Nyirady,  M.Libertei, 
R.Birzulei,  I.Gedgovdai,  A.un  J. 

Bormaņiem un V. Krūmiņai. 

TIRDZIŅI 

N ā k am a i s   t i r d z i ņ š 
paredzēts: 

Trešdien, 6. septembrī 
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  spēļlietas. 
Mēs  ar  pateicību  saņemam  visāda  veida 
mantas. Lūdzu ziedojiet! 

DĀMU KOPAS SAPULCES 

Sapulces  notiek  katra  mēneša 
otrajā  svētdienā,  draudzes  zālē, 
plkst.  10.00  no  rīta.  Nākošā 
sanāksme  notiks  10.  septembrī 
pēc  dievkalpojuma.  Laipni 

lūdzam  un  gaidām  jaunas  draudzes  locekles 
iesaistīties dāmu komitejas darbā. 

Velta Mežkaza 
Dāmu komitejas priekšniece 

DIEVKALPOJUMA KASETES 
Atgādinājums  draudzes  locekļiem,  ka  visi 
dievkalpojumi un referāti tiek ieskaņoti 
skaņu lentē. 
Kasetes var iegādāties pie grāmatu galda 

– cena $2.00
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AICINĀJUMS UZ KĀZĀM 

„Debesu  valstība  līdzinās  ķēniņam,  kas  taisīja 
savam  dēlam  kāzas.  Un  viņš  izsūtīja  savus 
kalpus  aicināt  viesus  kāzās,  bet  tie  negribēja 
nākt.  Viņš  izsūtīja  atkal  citus  kalpus  un  teica 
tiem:  Sakait  aicinātiem:  Redzi,  mans  mielasts 
sataisīts,  mani  vērši  un  baroti  lopi  nokauti  un 
viss  sagatavots;  nāciet  kāzās.  Bet  viņi  to 
neievēroja un nogāja cits uz savu tīrumu un cits 
savās  darīšanās.  Bet  citi  sagrāba  viņa  kalpus, 
tos  apsmēja  un  nokāva.  Tad  ķēniņš  palika 
dusmīgs,  viņš  izsūtīja  savu  karaspēku  un  lika 
šos  slepkavas  nokaut  un  nodedzināja  viņu 
pilsētu. Tad viņš sacīja saviem kalpiem: Kāzas 
ir sataisītas, bet viesi nebija cienīgi. Tāpēc eita 
uz  lielceļiem  un  aiciniet  kāzās,  kādus  vien 
atrodat.  Un  kalpi  aizgāja    uz  lielceļiem  un 
atveda kādus vien atrazdami,  ļaunus un  labus, 
un  kāzu  nams  pildījās  ar  viesiem.  Tad  ķēniņš 
iegāja  viesus  aplūkot  un  ieraudzīja  tur  cilvēku, 
kas nebija ģērbies kāzu drēbēs. Un viņš sacīja 
tam:  Draugs,  kā  tu  esi  šeit  ienācis  bez  kāzu 
drēbēm?  Bet  tas  palika  kā mēms.  Tad  ķēniņš 
sacīja  saviem  kalpiem: Sasieniet  tam  kājas  un 
rokas  un  izmetiet  to  galējā  tumsībā,  tur  būs 
raudāšana un zobu trīcēšana. „ Mat.22:213 

Debesu valstību nevar  tieši aprakstīt. Tā 
ir īstenība, kas parasti  ir cilvēkam sveša. Tādēļ 
ir  jālieto  salīdzinājumi,  gleznas.  „Debesu 
valstība”, „Dieva valstība”, vai precīzāk tulkojot, 
„Dieva  ķēniņvalsts”  ir  viens  un  tas  pats 
jēdziens. 

Vispirms  mums  Jēzus  līdzība  liekas  kā 
glezna, kas rāda senus laikus un svešus ļaudis. 
Bet  tad  ieskatoties  šī  glezna  kļūst  par  spoguli. 
Tur atspīd mūsu laiks, ir redzama mūsu nostāja 
pret Dievu. 

Ķēniņš  aicina  sava  dēla  kāzās.  Tas 
izklausās pasakaini. Būt  ķēniņa galda viesim  ir 
neparasts  gods.  Ķēniņš  aicina  piedalīties  lielā 
priekā.  Senāk latvieši svinēja kāzas trīs dienas, 
bet  senajos austrumos kāzas  ilga pat  septiņas 
dienas. Šeit  ir  runa par karaliskām kāzām, kas 
nebeidzas. Lielākais iespējamais prieks – tas ir 
Dieva piedāvājums. Viss sagatavots. Aicinātiem 
ir tikai jānāk. 

Dieva piedāvātais prieks ir kā jūra. No tā 
var  smelt  un  smelt...  Liekas,  ka mēs,  kristieši, 
dažreiz  gribam  dabūt  jūru  pudelē.  Pudeli  var 
piepildīt  ar  jūras  ūdeni  un  teikt:  „Te  viņa  ir!” 
Dieva  doto  prieku  var  iespiest  cilvēciskās 
robežās  un  teikt:  „  Te  viņš  ir!  ”    Bet  ūdens 
pudelē vēl nav  jūra. Neviens no mums vēl nav 
atklājis  visu  Dieva  prieku.  Kaut  ko mēs  varbūt 
no tā esam piedzīvojuši, bet mēs zinām, ka vēl 
ļoti daudz ir priekšā. 

Savāda  ir  aicināto  reakcija.  Viņi 

aicinājumu neievēro. Viņiem  ir ko darīt: vienam 
ir  jāsteidzas    uz  savu  tīrumu,  otram  ir  kādas 
darīšanas. Skats ir pievērsts nozīmīgiem dzīves 
jautājumiem.    Lūkas  evaņģēlijs  vēl  piemin,  ka 
viesi  atvainojas.    Šeit  viņi  aicinājumu  pilnīgi 
ignorē. 

Mūsu  nostāja  iepretī  Dieva  aicinājumam 
var  būt  ne  tikai  vienaldzīga,  bet  pat  naidīga. 
Daži ķēniņa kalpus sagrābj, apsmej un nokauj. 
Tas  liekas  bezjēdzīgi,  nepamatoti,  bet  tas 
notiek  aizvien  no  jauna,    sākot  ar  pirmās 
kristīgās draudzes vajāšanām. Kas notiek mūsu 
dienās?  Mums varbūt derētu padomāt, ka solis 
no  ignorēšanas  līdz  vajāšanai  nemaz  nav  tik 
liels. 

Mūsu  tekstā  ir pieminēts arī Dieva sods. 
Arī  Dieva  tiesa  ir  īstenība.  Jeruzalemi  pirmā 
gadu  simteņa  beigās  nenopostīja  Dievs,  to 
izdarīja  romiešu  karaspēks.  Un  tomēr  tā  bija 
Dieva tiesa. Ka Viņš varētu arī par mums teikt: 
„Nu pietiek!” – tas  taču nav izslēgts. Tehniskās 
iespējas  Viņa  tiesas  sprieduma  izpildīšanai  ir 
gandrīz neierobežotas. 

Cilvēki  sevi  izslēdz  no  Dieva  prieka. 
Dieva  plāns  tomēr  nepaliek  pusceļā.  Kāzas 
notiek, un kāzu nams ir pilns ar viesiem.  Dievs 
aicina citus , kādus vien atrod, labus un ļaunus. 
Nav morālisku priekšnoteikumu. 

Līdzības beigās  ir  runāts par cilvēku bez 
kāzu  tērpa.    Viņš  neiederas  karaliskajā 
mielastā.  Citiem  svētku  tērps  ir.    Līdzībā  gan 
nav  teikts,  kā  to  iegūst.  Ka  tie,  kas  nākuši  no 
lielceļiem  un  grāvmalām,  būtu  paņēmuši  goda 
drēbes  līdz,  liekas  neticami.  Liekas,  ķēniņš 
saviem  viesiem  izsniedz  arī  svētku  tērpus. 
Vienam likās: „Mana paša uzvalks vēl ir tīri labā 
kārtībā.”    Tērps  Jaunajā  Derībā  ir  taisnības 
simbols.  Debesu  valstībā  Dieva  priekšā 
aicinātais  saņem  iespēju  tur  tiešām  iederēties. 
Dievs  dāvā  taisnību,  kas  der  Viņa  priekšā. 
Mums  ir  tikai  jāsaņem.  Ar  to  cilvēks  mainās 
savā  būtībā.  Bet  arī  mums,  kristiešiem,  ir  tik 
grūti  atteikties  no  savas  taisnības,  atzīt,  ka 
mūsu  pašu  goda  drēbes  nav  no  tīrākajām. 
Aizvien no jauna gribas  teikt: „Jā, vainas  jau  ir, 
bet  ...” Un  tad  seko  attaisnojumi. Dievs  negrib 
mūsu    „bet”,  Viņš  grib  mūs  apdāvināt.  Kas 
neļauj,  lai  Dievs  viņu  apdāvina,  tas  nonāk 
„galējā tumsībā”. 

Dieva  mīlestības  piedāvājums  ir    ļoti 
plašs.  Prieks  ir  visā  pilnībā,  tikai  daudzi  to 
nesaņem. Tie,  kas Viņa prieku pazīst,  lai  saka 
tālāk,  ka  tāds  prieks  ir;  ka  Dievs  mūs  nebāž 
visādu  likumu  un  ierobežojumu  cietumā,  bet 
aicina  kāzās!  Cilvēki,  aizrāvušies  paši  ar  sevi, 
prieka  drumslas  meklējot,  slavē  un  lād  savu 
darbu.  Bet Dievs piedāvā prieka pilnību. 

Paulis Urdze
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Viena  no  pazīstamākajām 
Bībeles  rakstu  vietām  ir 
atrodama  1.  Jāņa  vēstulē. 
Šo rakstu vietu tik populāru 
dara tas, ka šis temats skar 
mūs  katru  dienu:  "Ja 
atzīstamies  savos  grēkos, 
tad  Viņš  ir  uzticīgs  un 
taisns,  ka  Viņš  mums 
piedod  grēkus  un  šķīsta 
mūs no visas netaisnības." 
Mēs  visi  esam  lasījuši  šos 
vārdus  daudzas  reizes. Un 
tomēr  es  nezinu,  vai  mēs 
tiešām  saprotam,  ko 
nozīmē  patiesa  grēku 
nožēla.  Bieži  vien  ļaudis 
saka:  "Jā,  es  esmu 
nožēlojis grēkus."  "Bet vai 

Dievs  jums  ir  piedevis?"    "Es  neesmu  par  to 
pārliecināts."    "Pamēģināsim vēlreiz." Un mēs 
atkārtojam grēksūdzi. Šis cilvēks nožēlo grēkus, 
un es saku: "Lūk,  tādi ir Dieva vārdi. Vai Dievs 
tev  ir  piedevis?"    "Šķiet,  jā.  Bet  es  to  nejūtu. 
Varbūt ir piedevis." 
Par spīti tam, ka Dievs ir apsolījis piedot, mums 
tomēr  rodas  ļoti  lielas  problēmas.  Bet  vēl 
lielākas  problēmas  rodas  cilvēkiem,  kuri  nav 
pieņēmuši  Jēzu  Kristu  par  savu  Pestītāju  un 
saka: es vienmēr nožēloju savus grēkus,  tāpēc 
ka tas ir teikts Kalna svētrunā, un es tai ticu. 
Lūk,  ir  cilvēki,  kas  netic  visam  Bībelē 
rakstītajam, bet  tikai Kalna svētrunai un desmit 
baušļiem.  Es  vēlos  jums  paskaidrot,  ka  tieši 
desmit baušļi un Kalna svētruna ir rakstu vietas, 
kurās  mums  tiek  izvirzītas  visaugstākās 
prasības.  Ja  jūs  noraidāt  Dieva  Dēlu,  lūdzu, 
nelasiet  Kalna  svētrunu  un  desmit  baušļus  un 
nedomājiet,  ka  esat  Dieva  prātam  pieņemami, 
tāpēc ka tā nav patiesība. 
Reizēm cilvēki apgalvo, ka tic tikai Tēvreizei. Es 
ticu  tikai  23.  psalmā  un  Tēvreizē  teiktajam... 
Man ļoti patīk, ka tur ir teikts,  ja mēs piedosim 
saviem  ienaidniekiem,  arī Dievs mums  piedos. 
Tāpēc es ticu, ka man ir piedots... Nav gan. Jo, 
ja jūs tiktu taisnoti Dieva priekšā, tikai nožēlojot 
grēkus,  tad  kāpēc  Jēzum  bija  jādodas  nāvē? 
Nožēlot grēkus nenozīmē tikai izstāstīt visu, ko 
esat darījuši. 
Grēku  atzīšana  nav  tikai  tas,  kas  rakstīts  1. 
Jāņa  vēstules  1.  nodaļas  9.  pantā    atzīstiet 
savus  grēkus.  Nē,  tā  ir  arī  savas  atbildības 
atzīšana.  Es  atzīstu,  ka  esmu  nostājies  pret 
Dievu,  pret  Viņa  baušļiem,  un  tas  neatbilst 
manai  patiesajai  būtībai  Kristū  Jēzū  un  Dieva 
bērna  stāvoklim.  Tumsa  un  gaisma  nav 
apvienojamas,  un  tāpēc  rodas  konflikts.  Tāpēc 
man  ir  jāatzīst  mans  grēks.  Ja  Svētā  Gara 
spēkā  es  esmu  to  atzinis,  man  no  tā  ir 

jāatbrīvojas.  Dievs  saka:  “Ja  tu  vēlies  būt 
sadraudzībā  ar Mani,  tev  ir  jāattīra  sava  dzīve 
no  šīs  tumsības.  Tu  vari  to  izdarīt,  atdodot  to 
Man.” 
Kā  lai  mēs  atzīstam  grēkus,  ar  kuriem  mums 
visiem ir jāsastopas savā dzīvē? Mēs to varam 
darīt dažādi, bet Dievs nepārprotami ir noteicis, 
ka mūsu grēksūdzei jābūt konkrētai. 
Mums  ir  jāatzīst  noteikts  grēks.  Tas  jānosauc 
vārdā. Mūsdienu  sabiedrībā  ir  izgudroti  daudzi 
moderni  un  gudri  nosaukumi  grēka 
apzīmēšanai. Bet Dievs grib,  lai mēs  to sauktu 
vienkārši  par  grēku.  Kungs,  es  esmu  grēkojis 
pret  Tevi. Es  esmu mānījies,  es  esmu veidojis 
nepareizu  attieksmi  pret  dzīvi.  Es  esmu  devis 
nepatiesu liecību. Bet cits saka: “Kungs, piedod 
man tāpēc, ka es esmu dusmīgs uz šo cilvēku. 
Piedod  manu  ļaušanos  iekārei.  Piedod  manu 
ļaušanos mantkārībai.  Piedod man…”  Es  varu 
nosaukt  daudz  dažādu  iemeslu.  Ir  ļoti  svarīgi 
nosaukt vārdā.  Jums tas ir  jānosauc vārdā, un 
pēc  tam  jūs  varat  teikt:  “Kungs,  lūdzu,  piedod 
man manus grēkus. 
Mums  tiek  dots    apstiprinājums. Tas  ir  rakstīts 
2.  nodaļā.  “Mani  bērniņi,  to  es  jums  rakstu,  lai 
jūs  negrēkotu.”  Šeit  nav  teikts,  ka  jūs  nekad 
negrēkosit,  bet  “lai  jūs  negrēkotu”.  Tālāk  ir 
teikts:  “Un,  ja  kāds  krīt  grēkā,  tad  mums  ir 
aizstāvis  Tēva  priekšā    Jēzus  Kristus,  kas  ir 
taisns.”  Šie  vārdi  pauž,  ka  mēs  varam 
iemācīties  dzīvot  nepārtrauktā  sadraudzībā  ar 
Dievu.  Dievs  vēlas,  lai  mēs  būtu  laimīgi  Viņa 
klātbūtnē.  Viņš  mums  apsola  atbrīvot  mūs  no 
vainas  apziņas.  Ja  es  atzīstu  savu  grēku 
nekavējoties, man nekavējoties arī tiek piedots. 
Grēku  atziņa  ir  normāla  kristieša  dzīves 
sastāvdaļa. 
Draugi, ja jūs nekad neesat uzticējušies Jēzum 
kā  savam  pestītājam,  tad  ar  grēku  atziņu  vien 
nepietiek.  Jums  ir  jāatzīst  Jēzus  par  savu 
pestītāju,  un  tas  nozīmēs,  ka  jūs  piekrītat 
Tēvam    Jēzus  ir  Dieva  Dēls,  un,  mirstot  pie 
krusta  Golgātā,  pilnībā  izpirka  jūsu  grēka 
parādu un jūs pieņēmāt Viņu kā savu personīgo 
glābēju. 
Ja  jūs  esat  kristietis,  kuram  savā  dzīvē  ir  bijis 
jāpiedzīvo grūtības un pārbaudījumi un Svētais 
Gars  ir  atklājis  kādu  vainu,  ko  jūs  neesat 
vēlējies atzīt, es aicinu tikt galā ar šo problēmu. 
Lūdziet,  lai  Viņš  jums  piedod.  Lūdziet,  lai  Viņš 
jūs  stiprina.  Lūdziet,  lai  Viņš  dāvā  jums  spēku 
pārvarēt  to.  Jūs  vēlaties  uzvarēt  un  būt  Dieva 
bērns.  Jūs  nevēlaties  zaudēt  sadraudzību  ar 
Viņu.  Jūs  vēlaties  būt  tāds,  kādu  Dievs  vēlas 
jūs  redzēt.  Es  esmu  pilnīgi  pārliecināts,  ka 
Dievs  atbildēs  uz  jūsu  lūgšanu,  tāpēc  ka  Viņa 
prieks ir Viņa bērni un Viņš vēlas savus bērnus 
iepriecināt. 

Charles Stanley,
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DRAUDZES KALENDĀRS 

Svētdien,17.septembrī, plkst.11.00—Pļaujas svētku dievkalpojums. 

Svētdien,22.oktobrī, plkst.11.00—Kapu svētki. 

Svētdien,19.novembrī, plkst.10.00—Valsts svētku dievkalpojums un 
pusdienas. 

Svētdien, 10. decembrī, pēc dievkalpojuma, mūsu mācītāja 20 gadu 
ordinācijas svinības. 

Svētdien, 17. decembrī, pēc dievkalpojuma, draudzes eglīte 

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 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 

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

“Latvijas Kristīgais Radio” – prezidents 
Tālivaldis Tālbergs raksta: 
Nesen  iepazinos  ar  kādu  vīru,  vārdā  Dāvidu, 
kurš savā dzīvē  ir  ļoti  daudz piedzīvojis Dieva 
žēlastību  un  sargāšanu.  Viņa  sieva  saka:  "Ja 
parasti  katram  cilvēkam  ir  viens  sargeņģelis, 
tad manam vīram ir vismaz divi!” 
Katru  dienu mēs  sastopamies  ar  neplānotām, 
dažkārt  mums  nepatīkamām  situācijām.  Nu, 
piemēram.  No  rīta  esam  uzcēlušies,  izlasījuši 
Rakstu  vietu  Bībelē,  lūgšanā  uzticējuši  savas 
dienas  gaitas  Dieva  vadībai  un,  braucot  uz 
darbu,  nokļūstam  auto  sastrēgumā.  Protams, 
sākas  nervozēšana,  kam  seko  dusmas  un 
neapmierinātība ar esošo valdību!!! Kad jautāju 
Dāvidam: kā jūs pārvarat stresa situācijas, viņš 
atbildēja: jaunībā es par visu  ļoti uztraucos un 
nervozēju.  Tagad  uz  katru  šādu  situāciju  es 
raugos  kā  uz  uzdevumu,  ko  Tas  Kungs  ir 
iekļāvis manā treniņ programmā! 
Visa pasaule dzīvo stresā. Bet Saviem bērniem 
Kristus saka:  "Nāciet pie manis.., Es  jūs gribu 
atvieglināt.” 
Lai Dieva miers ir ar jums VISĀS SITUĀCIJĀS! 

Kristus saka: “Es esmu pie jums ikdienas 
līdz pasaules galam.” Mat.ev.28:20


