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UZVARA 
„Nāve ir aprīta uzvarā!” 1.Kor.15:54b 

Kristīgā  baznīca  patlaban  atzīmē  Ciešanu  laiku.  Šī  laika 
noskaņojums tik skaisti  izteikts  liturģijā, kur dziedam: „Ak, šķīstais 
Dieva  Jēriņ,  Tu  grūtu  krustu  nesi,  Tu  lēnīgs  Dieva  Bērniņ,  par 
mums tā cietis esi! Tu nāves jūrā peldējis, tā mūsu grēkus deldējis! 
Apžēlojies par mums, ak Jēzu.” 

Dieva Dēls,  Jēzus Kristus  cieta  krusta  nāvi,  lai mums  caur 
Viņu būtu uzvara. Apustulis Pāvils  raksta:  „Nāve ir aprīta uzvarā.” 

Nāve  ienāca  pasaulē,  Adāma grēku  dēļ. Tā  ir  neizbēgama  realitāte  ar  ko mums  katram  reiz 
jāsastopas.  Katrs,  kas  dzimst,  arī  reiz  mirst.  Tāpēc  ir  svarīgi  ka  saprotam,  kas  notiek  pēc 
nāves. Kristietis, nāvi nebīstas un droši var apliecināt : „Tu esi uzvarēta!” Tur pretim neticīgam 
cilvēkam tāda cerība nav. 

Kristus  cieta    krusta    nāvi  lai  izpirktu  mūs  no  nāves  soda.  Pravieša  Jesajas  rakstos 
lasām: „Viņš bija  ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija 
uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņā brūcēm mēs esam dziedināti”. Viņa izlietās asinis 
samaksāja  par  visas  cilvēces  grēkiem.    Cilvēkam  ir  fiziski  jāmirst,  jo miesa  un  asinis  nevar 
mantot Dieva valstību.  Bet  ja mirstam  ticībā  uz  Jēzu Kristu,  tad mirstam  zinādami,  ka mūsu 
grēki ir piedoti un mēs  atkal dzīvosim Viņa valstībā. Nāve nevarēja Viņu noturēt  tā nenoturēs 
arī mūs. Jēzus skaidri sacīja: „Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība; kas man tic, dzīvos, arī ja 
tas mirs.” 

Ciešanu laiks ir cerību pilns laiks. Izlietosim šo laiku pārdomājot par Dieva lielo mīlestību. 
Stiepsim rokas pretim Pestītājam, apzinoties, ka bez Viņa mums nāve nav uzvarēta. Bez Viņa, 
priekšā  nestāv  svētlaime,  bet  tumsība.  Zemosimies Viņa  priekšā  lūgšanās,  un  nodosim  visu 
Viņa  svētās  rokās.  Ar  saviem  spēkiem pestīšanu  nevaram nopelnīt.    Jēzus  pēdējie vārdi  pie 
krusta  staba  bija:  „Viss  piepildīts.”  Viņa  asinis,  parādu  samaksāja. Viņš  nāvi,  grēku  un velnu 
bija uzvarējis.  Vienalga, kas mūs nospiež, lielas bēdas, sāpes, vai nāve – tas viss ir uzvarēts 
Kristū.  Turēsimies  pie  Viņa  un  līdz  ar  Pāvilu  teiksim:  „Es  uzskatu  šī  laika  ciešanas 
nenozīmīgas, salīdzinot ar to godību, kas reiz atspīdēs pār mums. Dzīvosim ticībā un paļāvība 
uz Dievu, nevis uz sava prāta gudrību. 
Lai Dievs dod mums katram pieaugt ticībā lai droši varam apliecināt: „Nāve ir aprīta uzvarā.” 

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. 

SLVK 50 gadu jubilejas dievkalpojums: 
Svētdien,23.aprīlī, plkst.11.00 

Ģimenes dienas dievkalpojums un 
sarīkojums: Svētdien,7.maijā, plkst.10.00 

DEŽŪRAS 
DIEVKALPOJUMOS 

APRĪLĪ 
Svētdien,2. J.Rīmanis 
Svētdien,9. A. Kristovskis 
Piektdien,14. K.Jurenovskis 
Svētdien,16.plkst.7.00 V.Gulbis 
Svētdien,16.plkst.10.00 – P.Ķepītis 
Svētdien,23.J.Lellis 
Svētdien,30. K.Jurenovskis 
MAIJĀ 
Svētdien,7. V.Gulbis 
Svētdien,14.D.un K. MacPherson 
Svētdien,21.P.Kepītis 
Svētdien,28.J.Lellis 
JŪNIJĀ 
Svētdien,4. K.Jurenovskis 
Svētdien,11.V.Gulbis 
Svētdien,18.J. Tūrmanis 
Svētdien,25.P.Ķepītis 

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS 
APRĪLĪ 
Svētdien,2. I.Graudiņa; I.Krieviņa 
Svētdien,9. D.Timermanis;D.Jansone 
Piektdien,14. I.Gedgovds; L.MacPherson; 
T.Koškina 
Svētdien,16. plkst.7.00 M.Gulbe;I.Upīte 
Svētdien,16. plkst.10.00 A.Šalkovica; 
R.Āboltiņa 
Svētdien,23.B.Liberta;L.Graudiņa 
Svētdien,30. A.Zodiņa; D.Wagner 
MAIJĀ 
Svētdien,7. R.Plikše; I.Trankele 
Svētdien,14.L.Ziemele;S.Fraser 

Svētdien,21.R.Gulbe;Dz.Jurenovska 
Svētdien,28.S.Veidnere;K.Baumane 
JŪNIJĀ 
Svētdien,4.I.Rone;L.Kaktiņa 
Svētdien,11.A.Medne;S.Graudiņa 
Svētdien,18.I.Mačēna, E.Ķepīte 
Svētdien,25.M.Timermane;Inese Rone 

DIEVKALPOJUMS ŅŪKĀSLĒ 
Piektdien,16.jūnijā,plkst.11.00. Aizvesto 
piemiņas dievkalpojums. 
Dež.: E.Puriņš 

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ 
Svētdien,16.aprīlī, plkst.14.00—Kristus 
augšāmcelšanās  svētku dievkalpojums. 

MĀCĪTĀJA ZIŅAS 

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES 

Zaiga Walker  + 10/12/05  41 
Imants Bendže  + 17/12/05  79 
Jānis Pogainis  + 03/01/06  81 
Arnolds Zvirbulis  +07/01/06  78 
Zina Tilibs  +21/01/06  86 
Velta Skujiņš  +07/02/06  84 
Leontīne Bloks  +18/02/06  94 
Valentīne Nagainis  +07/03/06  89 
Edmunds Strautiņš  +15/03/06  77 
Anna Bendže  +17/03/06  82 

Kristus saka: “Es esmu augšāmcelšanās un 
dzīvība.” 

KRISTĪTS 

Adam John Fitzgerld Winter 

05/03/06 

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

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI. 

Piektdien,14.aprīlī, plkst.10.00—Lielās 
Piektdienas dievkalpojums. 
Svētdien,16. aprīlī, plkst.7.00—Kristus 
augšāmcelšanās svētku agrais dievkalpojums. 
Svētdien,16. aprīlī, plkst.10..00—Kristus 
augšāmcelšanās dievkalpojums. 

GAIŠUS, PRIECĪGUS, SVĒTĪGUS 
KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKUS 
VISIEM VĒL, DRAUDZES MĀCĪTĀJS, 

DRAUDZES PADOME UN 
DĀMU KOMITĒJA.
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ŠĶIROTIES NO VELTAS 
SKUJIŅAS 

Mans laiks stāv Dieva rokā. 
Viņš mūsu ceļus loka, sprauž mūžam robežas 
Un šodien, brīdī sērā, liek lūdzot turēt vērā, 
Ka še nav mājas mūžīgas. 

7. februārī pēc liktenīgā kritiena savas 
mājas dārza stāvā nogāzē, Dieva mierā aizgāja 
mūsu draudzes Ņūkasles nodaļas vadītāja 
dziedātāja Velta Skujiņa.  13. februārī mēs viņu 
izvadījām –tālu projām no viņas mīļās Rīgas un 
dzimtenes – uz Latviešu zāļu kapiem Rukvudā. 

Velta piedzima Rīgā 1921. gadā. Viņa 
aizgāja no mums 84 gadu vecumā. Veltas tēvu 
Kārli Ozoliņu toreizējais Valsts prezidents 
Kviesis un Ministru prezidents Ulmanis par 
nopelniem Latvijas labā, iecēla par Triju 
Zvaigžņu Ordeņa kavalieri. Viņš nomira Veltai 
vēl jaunai esot. Savu izglītību Velta sāka 
Franču Licejā. Vēlāk studēja matemātiku 
Latvijas Universitātē. Viņa dziedāja 
universitātes korī Dziesmuvara. Visu mūžu jau 
kā atzīta māksliniece, viņa strādāja pie savas 
balss izkopšanas. 

1944. gadā kaŗa ugunīm liesmojot, 
Krustpils baznīcā Veltu ar architektu Arni 
Skujiņu salaulāja līgavaiņa tēvs mācītājs 
Skujiņš. Kaŗa vētras viņus uz laika izšķīra. Kaŗa 
apstākļos Vācijā Kemnicā piedzima dēls Māris. 
Kemnicu amerikāņi atdeva krieviem. Pēc kaŗa 
pāri robežas purviem Velta ar mazu zīdaini 
nelegāli pārnāca no krievu zonas uz angļu 
zonu. Tad viņa atkal satika savu vīru. Jaunā 
māte un zīdainis bija novājējuši un 
izbadojušies. Drīz Veltu slimu ar difteritu 
ievietoja poļu slimnīcā. Kliniski viņa jau bija 
mirusi, kad ārsti viņu atsauca atpakaļ. Vēlāk 
viņa teica: „Man ļoti negribējās nākt atpakaļ. 
Tur bija tik labi.” 

Velta ar ģimeni ieradās Austrālijā ar kuģi 
Dunlak Bay 49. gadā. Strādāja Grētas un vēlāk 
Mildžūras iebraucēju nometnēs par rēķinvedi. 
Viņa dziedāja austrāliešu koncertos koloratūr 
dziesmas un ārijas. Tikai gadus vēlāk, kad viņa 
sāka dziedāt latviešu sarīkojumos, viņa pārgāja 
uz liriskām dziesmām. Viņa sniedza 
patstāvīgus koncertus šeit un trīs ārzemju 
turnejās Amerikā, Kanādā, Anglijā, Vācijā, 

Dānijā un Jaunzēlandē. Krievu okupācijas laikā 
– apmeklējot savu slimo māmiņu – viņa 
dziedāja latviešu baznīcās Rīgā. Ņūkāslē viņa 
dziedāja pirmās lomas vietējās operu 
kompānijas izrādēs.  25 gadus viņa organizēja 
mūsu draudzes gadskārtējos Baznīcas 
koncertus, kā arī SLB Raibos vakarus.  Bez 
tam viņa izmācījās par bibliotekāri un strādāja 
pilsētas bibliotekā.  Ņūkāslē Velta visus šos 
gadus vadīja mūsu draudzes 
turienes nodaļu. Vēl dienu pirms sava liktenīgā 
kritiena viņa izziņoja visiem draudzes locekļiem 
šī gada dievkalpojuma datumus. 

Velta bija dziļi reliģioza. Viņa izgrieza no 
avīzēm  daudzus  bībeles  pantiņus.    Tos  viņa 
krāja  un  bieži  pārlasīja.  Bet  viņas  dzīve  bija 
mūzika.  Tāpēc viņas  izvadīšanā vīrs  atvadījās 
no  savas  dzīves  drauga  ar  mūzikas  skaņām 
spēlējot  Fibicha  Poēmu.  Prāvests  Colvin 
MacPherson  ar  Dieva  vārdiem  un  lūgšanām 
izvadīja aizgājēju aizmūžā. 

Latviešu  zāļu  kapsētā  ar  atvadu 
sveicieniem  un  ziedu  veltēm  no  dziedātājas 
atvadījās organizāciju pārstāvji, Veltas cienītāji 
un draugi. 

Lai  Veltai  vieglas  smiltis  viņas  dvēselei 
Dieva valstībā aizejot. 

Tavs  kalps,  Kungs,  aiziet  klusu,  daudz  gadus 
redzējis; 
Dod viņam svētu dusu, kā Tu to solījis! 

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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DRAUDZES PRIEKŠNIEKS 
RAKSTA… 

Draudzes 
priekšnieka 
ziņojums 2006. 
gada gadskārtējai 
pilnsapulcei 
par draudzes 

saimniecisko darbību 2005. gadā 
Sastāvs 
2005.  gada  31.  decembrī  draudzei  bija  440 
locekļu.    No  tiem  316  (72%)  dzimuši  pirms 
1940.  gada,  vēl  14%  dzimuši  15  gados  no 
1940.  gada  līdz  1954.  gada,  bet  pārējie  14% 
dzimuši  51  gados  kopš  1954.  gada. 
Pārsteidzošs  un  ļoti  uztraucošs  ir  fakts,  ka 
skaitā  samazinās  ne  tikai  gados  vecākie 
draudzes  locekļi  (galvenokārt  to  miršanu  dēļ) 
bet  arī  visas  citas  draudzes  locekļu  vecumu 
grupas.    Vienīgā  draudzes  locekļu  vecumu 
grupa  kurā  pēdējos  6  gados  nav  samazinājies 
locekļu skaits ir tā kuŗai pieder tie kas dzimuši 5 
gados  līdz  1949.  gada  beigām.    Itin  nevienā 
vecumu grupā nav bijis draudzes locekļu skaita 
pieaugums!  No draudzes nodevu maksāšanas 
ir  atbrīvoti  33  locekļi  un  samazinātās  likmes 
maksā  9  studenti  un  312  pensionāri,  bet 
nodevas  pilnā,  resp.  strādājošo,  likmē  maksā 
86 draudzes  locekļi.   Divos  tālākajos mēnešos 
kopš  2006.  gada  sākuma  draudzes  locekļu 
skaits ir vēl tālāk samazinājies. 
Piederības 
Mūsu  draudze  ir  daļa  no  Latvijas  evaņģēliski 
luteriskās  baznīcas  ārpus  Latvijas  ko vada  tās 
archibīskaps un Virsvalde.  LELBĀL Virsvaldē ir 
divi  mūsu  draudzes  locekļi,  proti  prāvests 
Colvin MacPherson un Miķelis Strīķis.  Draudze 
ir  locekle  Austrālijas  latviešu  evaņģēliski 
luterisko  draudžu  apvienībā  (ALELDA),  kuŗas 
priekšnieks  ir  prāvests  C  S  MacPherson,  bet 
priekšnieka  laicīgais  vietnieks  ir  M  Strīķis. 
Draudze  ikgadus maksā ALELDA $6 par katru 
draudzes  locekli,  no  kuŗas  summas  tad 
ALELDA  veic  attiecīgos maksājumus  LELBĀL. 
Draudze  arī  piedalās  ka  biedrs  Sidnejas 
latviešu  organizāciju  apvienībā  (SLOA)  un 
Latviešu apvienībā Australijā un Jaunzēlandē. 
Īpasumi 
2005. gadā draudze nav  iegādājusies nekādus 
jaunus  nekustamos  īpašumus,  nedz  arī  kādus 
sevišķus  kustamos  īpašumus.    Turpretim  šajā 
jaunā  darbības  gadā,  ja  šodien  pieņemsiet 
Padomes  proponēto  budžetu,  paredzēts 
iegādāties  jaunu  fotokopējamo  mašīnu,  jaunu 

zāles  pļāvēju  un  jaunu  trauku  mazgāšanas 
mašīnu.    Nupat  nobeigtā  gadā  atjaunojām 
draudzes namam visas jumta ūdens notekas, 
dabūjām kārtīgi piestrādāt  lai  savestu kārtībā 
bojāto  kanalizāciju  un  pārveidojām  pie 
virtuves  esošos  dārzus.    Nevaram  būt  droši, 
ka  iztiksim  visu  2006.  gadu  bez  robežsētas 
atjaunošanu.   Daudz kārtīgākā stāvoklī  tagad 
atrodas  zāles  balkons,  no  kuŗa  aizvāktas 
lielākā  daļa  tirdziņiem  domātās  mantas. 
Prāvesta stūrītis pārvietots draudzes dzīvokļa 
3.  guļamistabā,  tā  atbrīvojot  vēl  kādu  zāles 
balkona daļu.  Dzīvoklis pēdējos gadus palicis 
tukšs, to izīrējot tikai pa retam gadījumam bet 
to  bieži  lietojot  draudzes  vispārējām 
vajadzībām.    Ir  atjaunota  vārtu  staba 
smiļšakmeņa virsotne pie pastkastes. 
Nodokļi 
Draudzei vēl arvien pastāv tiesības nemaksāt 
nodokli  par  ienākumiem,  resp.  mums  ir 
Income Tax Exempt Charity  statuss.   Tāpat 
draudze, lai arī tai ir piešķirts ABN, vēl arvien 
nav  reģistrējusies  GST  vajadzībām  —  kas 
nozīmē,  ka  mums  nav  jāiekasē  un  valstij 
jānodod  GST  bet  arī,  ka  mēs  nevaram 
atpakaļ  saņemt  par  pirkumiem  samaksāto 
GST.  Nav paredzams, ka draudzes ienākumi 
(to  starpā  neskaitot  saņemtos  ziedojumus) 
tuvākā nākotnē sasniegs  tādu  līmeni, ka kļūs 
obligāti  reģistrēties  GST  vajadzībām. 
Draudze  nav mēģinājusi  iegūt  t.s.  deductible 
gift recipient  statusu. 
Gada financiālais rezultāts 
Pirms  gada  draudze  pieņēma  budžetu  kas 
paredzēja,  ka  darbības  gadu  beigsim  ar 
apmēram  $12,000  iztrūkumu.    Gads  ir 
beidzies  nevis  ar  iztrūkumu  bet  gan  ar 
pārpalikumu kas pārsniedz $7,500. 
Ienākumi 
Pēdējos  dažos  gados  draudzes  ienākumi  no 
visiem  avotiem,  tā  pavisam  apaļos  skaitļos 
runājot,  ir  bijuši  ap  $100,000  gadā.   No  tiem 
apmēram  30%  sastāda  draudzes  noteiktās 
nodevas,  apmēram  25%  sastāda  procentes 
ko  saņemam  par  bankās  noguldīto  naudu, 
apmēram  20%  sastāda  kolektes  un  citi 
saņemtie  ziedojumi,  bet  pārējos  apmēram 
25%  saņemam  no  dažādiem  draudzes 
pasākumiem,  ieskaitot no Dārza svētkiem un 
Pļaujas  svētkiem  bet  galvenokārt  no  Dāmu 
komitejas  darbības.    Draudzes  locekle  Irēne 
Bite  mira  2005.  gadā  draudzei  savā 
testamentā  novēlot  $50,000,  ko  arī  pirms 
dažām nedēļām saņēmām. 
Publikācijas: 
Draudze  turpina  izdot  Vēstnesi,  ko  gan 
izsūtam  visiem  draudzes  locekļiem  bet  tikai 
ļoti  mazam  skaitam  citām  personām.    Vai
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nevajadzētu  paplašināt  Vēstneša  saņēmēju 
skaitu,  tā  veicot  misijas  darbu?    Baznīcas 
žurnālu Ceļa biedrs abonē tikai ļoti mazs mūsu 
draudzes locekļu skaits.  Pat LELB un LELBĀL 
kopīgi izdoto Gadagrāmatu  ik gadus iegādājas 
apmēram  tikai  5%  mūsu  draudzes  locekļi. 
Nevaram  teikt,  ka  mūsu  grāmatu  galds  būtu 
pārslogots  ar  darbu  saņemot  un  izdalot 
literatūru.    Kur  mūsu  draudzes  locekļi  atrod 
kristiešiem piemērotu literatūru?  Ir paredzams, 
ka  Bībeles  jaunais  tulkojums  latviešu  valodā 
būs  publikai  pieejams  tuvākā  gada  vai  divu 
laikā.    Cik  jaunās  Bībeles  iegādāsimies  šajā 
draudzē? 
Budžets 
Pagājušā  gada  decembŗa  Vēstnesī  parādijās 
raksts  par  ārmisijas  iespējām,  kas  laikam 
veicinājis  lielākas  bet  privātas  pārrunas 
draudzes  locekļu  starpā.    Draudzes  Padomes 
locekļi  ir  ņēmuši  vērā  tos  komentārus  kas 
sasnieguši mūsu ausis,  tā šoreiz sastādot  tikai 
vienu budžeta projektu. 
Vēlēšanas 
Šodien,  draudzes  statūtos  paredzētā  rotācijas 
kārtībā,  darbību  Padomē  izbeidz  Ināra 
Gedgovd, Eigits Timermanis un Gunārs Zodiņš. 
Viņiem  visiem,  arī  ikkatram  citam  draudzes 
loceklim  un  loceklei,  ir  tiesības  šodien  pieteikt 
savu kandidatūru uz nākošo 2 gadu ilgo termiņu 
Padomes  darbā.    Ir  jāievēl  3 Padomes  locekļi. 
Pagājušā pilnsapulce nespēja  ievēlēt draudzes 
iekšējo  Revīzijas  komisiju  pilna  sastāvā. 
Tuvojoties gada beigām kad revīzija bija jāveic, 
abi  divi  ievēlētie  Revīzijas  komisijas  locekļi 
atradās nopietni slimi un vienkārši nebija spējīgi 
veikt  nepieciešamo  revīzijas  darbu.    Padome 
paspēja  atrast  divas  citas  personas,  kas  to 
darbu ir veikušas — viena no tām pat nav mūsu 
draudzes  loceklis — bet būtu ļoti vēlams, ka šī 
pilnsapulce  pieturētos  pie  statūtos  paredzētās 
kārtības  un  Revīzijas  komisijā  no  draudzes 
locekļu  vidus  ievēlētu  ne  tikai  3  komisijas 
locekļus  bet  arī  2  kandidātus,  kuri  stājas 
komisijā  ja  kāds  no  tās  locekļiem  ir  kavēts 
piedalīties  revīzijas darbu veikšanā.   Draudzes 
pie valsts apstiprinātais  revidents nav  jāpārvēl, 
tajā  amatā  paliekot  Valdemārim  Dūšelim. 
Draudzes  Padomē  uz  vēl  vienu  gadu  paliek 
pērn  ievēlētie  draudzes  priekšnieks  un  locekļi 
Kārlis  Jurenovskis,  Nikolajs  Sproģis  un  Valdis 
Krādziņš. 
Vispār 
Sadarbība  starp  draudzes  mācītāju  un 
Padomes  locekļiem  ir  arvien  ļoti  laba.    Izsaku 
Padomes  un  savu  personīgo  pateicību 
ikvienam draudzes  loceklim kas naudā, graudā 
vai  citādi  ir  atbalstījis  draudzes  darbību. 
Uzticoties Dievam un kopā strādājot mēs droši 
pārvarēsim  visas  grūtības  kādas  laicīgā 

pasaule mums liks priekšā. 

Miķelis Strīķis 

DRAUDZES 
DĀMU DARBS 
SARĪKOJUMI 

Apaļo  gadu  Jubilāru 
apsveikšana  notiks 
svētdien  30.  aprilī,  pēc 

dievkalpojuma.   Draudzes dāmas  jūs pacienās 
ar    garšīgām  raugu  pankūkām  un  dzimšanas 
dienu  kliņģeri.  Ceram  visus  jubilārus  redzēt 

mūsu vidū. 

ZIEDOJUMI 

Sirsnīgi  pateicamies  par 
ziedojumiem  Dāmu  komitejas 
vajadzībām, E.Lipacei,  A  un  L 
Ziemeļiem,  H.  Ekspederei  I. 

Nyirady. un V. Zvirgzdiņai. 

TIRDZIŅI 
Nākamie tirdziņi paredzēti: 
Ceturtdien,  23. martā 
Ceturtdien  13. aprīlī 
Ceturtdien  25. maijā 

Lielākā  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! 

NEIZŅEMTIE LOTERIJAS LAIMESTI 
2005. gada Pļaujas Svētku loterijas 

neizņemtie laimesti. 
T. Anspal (7017), R. Birzulis (7072), J. 

Blūmanis (7102), N. Ģībietis (7260), A.Meiris 
(7616), J. Tauriņš (7451), A.Arnoldijs (7023), M. 
Arnoldijs(7022), A.Graudinš (7281), Kušķis 
(7529), I. Upītis (7907) un M.Tauriņs(7460). 

Laimesti saņemami 
svētdienās pēc 
dievkalpojuma. 

DĀMU KOPAS 
SAPULCES 

Sapulces  notiek  katra  mēneša  otrajā 
trešdienā,  draudzes  zālē,  plkst.  10.00  no  rīta. 
Laipni  lūdzam  un  gaidām  jaunas  draudzes 
locekles iesaistīties dāmu komitejas darbā. 

Velta Mežkaza
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ZAĻĀ CETURTDIENĀ 
Mācītājs Edgars Lange 

Bet  tiem  vēl  ēdot,  Jēzus  ņēma 
maizi,  pārlauza  un  deva  to  saviem 
mācekļiem  un  sacīja:  „Ņemiet, 
ēdiet,  tā  ir  mana  miesa”  –  Un 
Viņš ņēma biķeri, pateicās un to 
tiem  deva  un  sacīja:  „Dzeriet 
visi  no  tā.  Jo  tās  ir  manas 
jaunās  derības  asinis,  kas  par 

daudziem tiek izlietas grēku piedošanai.” 
Mat. 26:2628 

Tuvojas  jūdu  tradicionālie  Passā  jeb 
Neraudzētās  maizes  svētki.  Tie  bija  priecīgi 
svētki un ilga 8 dienas. Kuplā skaitā  jūdu  tauta 
pulcējās  šais  svētkos  pateikties  Dievam  par 
sentēviem dāvāto brīvību un atsvabināšanu no 
vērdzības Ēģiptē. 

Svētku  pirmās  dienas  vakarā  ēda 
neraudzētu  maizi,  lai  atgādinātu  steigu,  kādā 
sentēviem  bija  jāatstāj  Ēģipte,  ka  pat  raugā 
ielikto maizīti nav paspējuši izraudzēt un izcept, 
bet tā bijusi jāizcepj neraudzēta. 

Pēc  tam  baudīja  Passā  jeb  lieldienas 
jēru.  Ar  to  atgādināja  neaizmirst  to,  ka  jēra 
asinis bija paglābušas jūdus no nāves. 

Liela  loma  šais  svētkos  piekrita  4 
biķeriem  ar  vīnu,  kuŗam  bija  piejauktas  rūgtas 
zāles,  lai  tauta  neaizmirstu  grūto  dzīvi  Ēģiptes 
verdzībā  un  vienmēr  prastu  cienīt  un  mīlēt 
brīvību. 

Kā  liecina  evaņģēliji  (Mat.  26:1730; 
Marka  14:1225;  Lūka  22:720)  un  apustulis 
Pāvils ( 1.Kor. 11:2326), šos svētkus, pēc tēvu 
tēvu ieraduma, Jeruzālemē svētījis arī Jēzus ar 
saviem mācekļiem. 

Pēc  sentēvu  ieradumā    noturētā  Passā 
mielasta,  kā  stāsta  evanģēliji,  Jēzus  piecēlies, 
svētījis  maizi,  pārlauzis  to  un  devis  saviem 
mācekļiem sacīdams: Ņemiet, ēdiet, tā ir mana 
miesa.  Tāpat  viņš  arī  rīkojies  ar  biķeri, 
teikdams:  Ņemiet,  dzeriet  visi  no  tā.  Tās  ir 
manas jaunās derības asinis, kas par daudziem 
tiek izlietas grēku piedošanai! 

Ar to Jēzus bija iestādījis svēto mielastu. 
Tā  kā  tas  bija  noticis  vakarā  pirms  viņa 
piesišanas krustā, tas bija iestādīts ceturtdienas 
vakarā,  un  ar  to  mēs  šo  notikumu  atzīmējām 
Zaļā Ceturtdienā. 

Mācekļiem  Jēzus  teiktie  vārdi  izlikās 
sveši.  Sākumā  viņi  tos  neizprata.  Pagāja 
zināms  laiks,  līdz viņi  aptvēra  šo vārdu  nozīmi 
un jēgu, un Sv. mielasts kļuva par neatņemamu 
draudzes  dievkalpojuma  daļu,  patiesībā  – 
vissvarīgāko daļu. 

Bet  vai  nenotiekas  arī  ar  mums  vēl 
šodien,  ka  neizprotam  sv.  mielasta  nozīmi  un 
jēgu?  Vai  nedzirdam  jautājam:  Kam  tāds 

mielasts?  Kas  viņš  tāds  it?  Ko  viņš  dod  un 
palīdz? 

Tā  tak  laikam  bija  Jēzus  doma,  teicot 
iestādīšanas  vārdus,  ka  viņš  gribēja  teikt 
ikvienam:  Kā  maize  un  vīns  svētā  mielastā  ir 
pie  jums,  tā  es  esmu  pie  jums.  Maize  un  arī 
vīns ir nepieciešami dzīvības uzturēšanai, tāpat 
arī  es.  „Bez manis  jūs  nenieka  nespējat  darīt.” 
Jēzus  krustā  sistā  miesa  un  izlietas  asinis  ir 
mūs  tāpat  izglābušas  no  grēka  un  nāves,  ka 
reiz  jēra  asinis  jūdus  Ēģiptē.  Tādēļ  Jēzus 
skubina, pat pavēl to baudīt, lai mums būtu daļa 
pie viņa krusta nopelna. 

Un  tā  ir  liela Dieva žēlastība,  kas mums 
top  piedāvāta  un  svēts  dievišķs  noslēpums, 
kuŗa dalībnieki mēs varam kļūt. 

Ir  cilvēki,  kas  mēģinājuši  sv.  mielastu 
izskaidrot  un  izprast  racionālā  ceļā,  bet  tas 
nekā cita nav devis, kā strīdus un šķelšanās un 
dažu  labu  maldu  mācību,  kas  nesaderas  ar 
Bībeles mācību. 

Jēzus mums sv. mielastā sniedz maizi, tā 
ir un paliek maize, viņš sniedz biķeri ar vīnu, tas 
ir un paliek vīns, bet ar to mēs tomēr saņemam 
viņu pašu. Kā kāds papīra naudas gabals  ir un 
paliek  papīrs,  tomēr  savu  vērtību  iegūst  ar  to, 
ka  tam ir zelta segums, tāpat  tas ir ar maizi un 
vīnu,  kam  nozīmi  un  vērtību  dod  pats  Kungs, 
kas to pasniedz. Ar savām ciešanām un krusta 
nāvi  viņa  krusta  nopelns  kļūst  mums  par 
svētību.  Sv.  Gara  spēkā  un  noslēpumā  sv. 
mielastā  mūsos  ieplūst  viņa  spēks  un  dod 
mums  uzvaru  par  grēku,  ļauno  un  nāvi.  Tādēļ 
atmetīsim visus strīdus un spriešanu par svēto 
mielastu,  jo  ar  prātu  to  nekad  neizpratīsim  un 
neizskaidrosim,  bet    atcerēsimies,  ka  Jēzus  to 
nav iestādījis, lai mēs par to strīdētos, bet lai to 
baudītu.  Jo  viņš  saka:  Ēdiet!  Dzeriet!  Viņš  to 
iestādījis augšanai žēlastībā, mīlestībā un ticīgo 
sadraudzībai ar Kungu Kristu un savā starpā. 

Tādēļ  ticīgais  nejautā:  Kas  tas  ir?  Kam 
tas der? Nešāubās par to, necenšas izskaidrot, 
bet  ticīgu  sirdi  to  bauda,  ko  Kungs  Kristus 
viņam sniedz un tic tam, ko Kristus apsola. 

Bet  kādēļ  tas  jābauda?  Vai  nevar  iztikt 
bez  tā,  kā  daudzi  iztiek  gadiem  ilgi?  Ticīgam 
cilvēkam  Jēzus  pavēle:  Ņemiet!  Dzeriet!  ir 
saistoša un viņš pilda  to, ko viņa Kungs pavēl. 
Ticīgais arī jūt, cik viņš savā ticības dzīvē ir vājš 
un  nespēcīgs  un  cik  viņam  nepieciešams 
Kristus  un  Dieva  palīgs  un  spēks.  Tādēļ  viņš 
izmanto  katru  iespēju  un  ceļu,  kā  tuvoties 
Dievam,  ka  savienoties  ar  Kungu  Kristu,  lai 
saņemtu  spēku,  kas  viņu  dara  spēcīgu 
„ikvienam  labam  vārdam  un  darbam,  proti 
Kristus.” Viņš dod spēku, kas apskaidro, šķīsta 
un  atjauno mūs.  Ja  to mantojam  sv. mielastā, 
kādēļ  tad viņš nav jābauda? 
......turp.8.lpp
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LIELDIENAS 

LELB archibīskapa Jāņa 
Vanaga Lieldienu vēstījums 

Pēc Jēzus nāves viņa mācekļi sapulcējās 
aiz slēgtām durvīm. Aizslēgtas durvis izteica 
viņu strupceļu. Tajā mirklī tās slēpa un sargāja, 
bet viņi nezināja, kā pa tām iziet. Atgriezties 
atpakaļ vairs nebija iespējams – pārāk daudz 
bija noticis trīs gados ar Jēzu. Turpināt uz 
priekšu arī nevarēja, jo Jēzus vairs nebija viņu 
vidū. Un mācekļi vienkārši aizslēdza durvis. 

Varbūt  kareivji atradīs, iebruks un 
iznīcinās, vai varbūt viņi paliks te līdz mūža 
galam ieslodzīti savā strupceļā, bet vismaz šim 
brīdim ir miers. Atrisinājums nāca, bet tā, kā viņi 
vismazāk  bija gaidījuši. Pa slēgtajām durvīm 
ienāca Jēzus. Kamēr mācekļi tur sēdēja, 
nodevušies bailēm un neauglīgām pārdomām, 
augšāmceltais Kristus jau bija ceļā atvērt savu 
mācekļu strupceļa durvis. Viņš pavēra tiem 
jaunu ceļu līdz pasaules galam un Debesu 
godībai. 

Laiku pa laikam mēs darām to pašu, ko 
toreiz Jēzus mācekļi. Dzīvē nākas saskarties ar 
notikumiem, ar kuriem neprotam cīnīties, vai 
apstākļiem, no kuriem neatrodam izeju. Dažreiz 
paši esam radījuši sev situācijas, no kurām 
gribam, bet neprotam izkļūt, vai vienkārši nav 
spēka to izdarīt. Un tad mēs aizslēdzam durvis, 
cerot, ka viss paliks kaut kādā ārpusē. Nav 
viegli pateikt, ko esam izdarījuši problēmu 
izslēguši vai ieslēguši sevī? Sakārtojuši savu 
dzīvi vai izlēkuši no dzīves vilciena? Visu 
cilvēku problēma ir priekšā stāvošā 
sastapšanās ar nāvi. Daudzi uzskata par 
apskaužamu mākslu to aizmirst un nedomāt. Tā 
ir māksla nerisināt lielo, dzīves attīstībai doto 
uzdevumu, bet sastapt nāvi  nesagatavotam. 
Tā  ir durvju noslēgšana. Līdzās  mirstības 
problēmai, ar kuru ir konfrontēti visi cilvēki, 
daudzi no mums būs aizslēguši kādas savas 
strupceļa durvis.  Varbūt četrdesmit gavēņu 

dienās par tām ir bijis daudz jādomā. Aktuālā 
Lieldienu jēga ir tā, ka augšāmceltais Kristus ir 
ceļā uz tavām strupceļa durvīm. Universālas 
receptes pamatoti dara piesardzīgu, bet,kad 
runa ir par stingri sacirtušos dzīves mezglu, 
tikai viens atrisinājums būs īsts – ja pa mūsu 
noslēgtām durvīm ienāk Kristus. Ja mēs, kā 
toreiz mācekļi, esam gatavi Viņam sekot laukā 
un līdz pasaules galam. Ticēt un turēt Viņa 
vārdu. Varbūt tas ir gandrīz kā mirt līdzšinējai 
dzīvei. Taču cauri grūtībām augšāmceltais 
Kristus droši aizvedīs pie augšāmcelšanās 
jaunai, labākai un svētākai dzīvei. Viņš ir 
vienīgais, kas to spēj. Viņš vienīgais ir parādījis 
pasaulei augšāmcelšanos. 

Jēzus mācībā liela vieta ir cilvēku 
solidaritātei. Kristus grib, lai cilvēki Viņu 
saskatītu cits citā. Aizejot debesīs, Jēzus par 
savu miesu zemes virsū atstāja Baznīcu. Tā ir 
Kristus griba, ka Viņa ļaudis, Viņa ticīgie ir Viņa 
kājas, kas Augšāmcelto aiznes līdz kādām 
izmisuma un cerības durvīm. Viņa rokas, kas 
durvis atver, Viņa mute, kas pasaka dievišķo 
miera sveicienu. Tā nav teorētiski teoloģiska 
atziņa. Tas ir ļoti praktisks pamudinājums 
pievērst uzmanību cilvēkiem, kam vajadzīgs 
atbalsts, cerība un iespēja. Kristus spēkā jūs 
katrs spējat vairāk nekā domājat. Jūs varat 
palīdzēt vienam konkrētam cilvēkam. Jūs varat 
iesaistīties savas draudzes darbā vai kādā 
labdarbības pasākumā. Jūs varat iestāties par 
taisnīgumu un cilvēcību savā valstī. Bet jūs 
nevarat palikt tikai Kristus žēlastību un svētību 
patērētāji. „Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā es jūs 
sūtu,” saka Kristus. „Ko jūs saucat uz mani 
Kungs! Kungs!, bet nedarat, ko es jums saku?” 
Katrā konkrētā laikā šie vispārīgie principi ir 
pārtulkojami noteiktā darbībā. 

Sirsnīgi sveicu Lieldienās mūsu Baznīcas 
mācītājus, darbiniekus un draudžu locekļus, kā 
ari visus, kas savā dzīvē cenšas sekot Kristum 
un kam dārga mūsu Kunga Jēzus 
augšāmcelšanās. Lai Viņa svētība un 
sargāšana pār mūsu zemi, tautu, tās bērniem 
un nākotnei. 

PATEICĪBA 
Visām, it visām sirdīm, kas tinušas mani savā 
mīlestībā, gan speciālās reizēs, gan ikdienā ar 
sirsnīgiem vārdiem, ziediem, vai citādām 
veltēm, kas visas stāstīja par sirds siltumu. 
Dziļa pateicība tiem, kas nesuši mani uz 
lūgšanu spārniem pie Mūžīgā Svētā Avota, kas 
plūst visiem, kas tā veldzi meklē. 
Dieva mīlestība, žēlastība un bagātīga svētība 
lai ir ar ikvienu. 

Valija Šturms, Goga mamma.
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SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS 

Ko nolēmām gadskārtējā pilnsapulcē? 

• pieņemt budžetu kas paredz $37,000 iztrūkumu! 
• tomēr nepaaugstināt draudzes nodevas. 
• ziedot $5,000 daudzbērnu ģimenēm un bāreņiem Latvijā. 
• ziedot $1,000 Rītdienas fondam. 
• uz vienu gadu atalgot otru mācītāju draudzē. 
• iegādāties birojam jaunu fotokopēšanas aparātu. 
• iegādāties virtuvei trauku mazgāšanas iekārtu. 
• uzticēt Padomes darbību tās līdzšinējiem locekļiem. 

Kopš pilnsapulces nav pagājis pat mēnesis, bet jau: 
• fotokopēšanas aparāts nopirkts un pielikts pie darba! 
• 2. mācītāja vakance izsludināta — un saņemts pirmais pieteikums! 
• korejiešu presbiterāņi noturējuši savu 1. dievkalpojumu mūsu 

dievnamā! 
• nodrukāts ikvienam draudzes loceklim un gatavs izsūtīšanai ir gan 

rēķins par 2006. g. nodevu, gan norēķins par pašreizējo bilanci. 

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 

.....turp.no 6.lpp 
Vai  baudot  to,  mēs  zaudējam  vai  iegūstam? 
Katrā ziņā iegūstam. 

Ir  svēts  tas  brīdis,  kad  brāļi  un  māsas 
tuvojas  Dieva  altārim  dziļā  nožēlā,  pazemībā 
un  ticībā,  lai  pats  dzīvais  Kungs  Kristus  būtu 
viņu vidū un tiem dalītu savas  debesu balvas: 
pārvēršot  mūsu  grēcīgo  sirdi  šķīstā  sirdī, 
kliedējot  mūsu  tumsu  ar  savas  mūžības 
gaismu, mūsu nemieru – ar savu mieru, mūsu 
ciešanas –  ar  savu  iepriecu, mūsu  nespēku  – 
ar savu spēku. 

Ejot  pie  Dieva  galda  mūsu  dvēseles 
slāpēm  jābūt  tik  dziļām  un  patiesām,  ka  tās 
aizdzen  visas  šaubas,  mazticību  un  neticību. 
Tam jāietekmē mūs, ka no visas sirds vēlamies 
tikai  vienu:  Svētā  Gara  sadraudzībā  būt 
vienotiem  ar  savu  Kungu  un  brāļiem  un 
māsām. To  „kā” un  „kas” atstāsim Dieva ziņā, 
bet baudīsim to tā, kā Kristus mums to sniedz. 
Ticēsim  patiesi  un  no  visas  sirds,  ka  Viņš 
sniedz  vairāk,  nekā  mūsu  cilvēka  prāts  spēj 
aptvert  un mūsu  vājā  sirds  satvert.  Par  to  lai 
Viņam gods un slava. Āmen. 

Kristus saka: “Es esmu ceļš, patiesība, un 
dzīvība, neviens pie Tēva netiek, kā vien 
caur Mani.” Jn.14:6


