
SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU 

Draudzes  Vēstnesis 
CHURCH MESSENGER 

of  the Latvian Ev. Lutheran Church in Sydney. 
A.B.N. 82 001 210 144 

2009.g. oktobris 

Caurbraucēji 

„Jo mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam nākamo.” 
Ebr.13:14 

Gatavojoties  uz  Kapu  svētkiem,  mums  šis  Dieva  Vārds  dod 
cerību. Ebrēja  vēstules autors, pavisam vienkaršos vārdos, pasvītro to 
patiesību,  ko  mēs  katrs  labi  zinām,    mums  šeit  nav  paliekamas 

pilsētas... Mūsu kapsēta ir  labs atgādinājums šai patiesībai. Uz pieminekļiem  ir redzami 
mūsu mīļo  tuvinieku  vārdi,  kas  reiz  dzīvoja  šai  pilsētā,  bet  tagad  ir  aizceļojusi  projām. 
Gars  un  dvēsele  ir  aizlidojuši  un  te  palikušas  tikai  mirstīgās  atliekas,  ko  vai  nu  esam 
apglabājuši, vai pārpelnojuši. 

Šogad  atkal    pārāk  bieži    esam  stāvējuši  pie  tuvinieka  šķīrstas  un  teikuši  savas 
ardievas. Tas  nekad  nav  viegli,  bet  caur  atvadu  sāpēm,  caur  asarām,  atmirdz  cerība.  Šī 
cerība ir dota mūsu augšminētā tekstā: „Jo mums šeit nav paliekamas pilsētas, bet mēs 
meklējam nākamo.” Te tiek pieminēta nākamā pilsēta. Nāve nav beigas, bet tikai vienas 
dzīves daļas noslēgums. Cilvēks  ir radīts dzīvot mūžīgi. Nāvē, mirst tikai  fiziskā miesa. 
Mūsu gars  un  dvēsele  turpina dzīvot. Nāves  brīdī,  gars  un  dvēsele  atstāj  šo  pasauli  un 
aiziet  aizsaulē.  Kristietim,  gars  un  dvēsele  aiziet  uz  Tēva  namu,  uz  vietu,  ko  Jēzus 
sagatavojis katram, kas Viņam tic. Tur gars un dvēsele mājos, līdz kamēr atskanēs pēdējā 
bazūne un notiks augšāmcelšanās. Apustulis Pāvils to apraksta vēstulē Tesalonikiešiem: 
“Mēs gribam, brāļi, lai jūs būtu skaidrībā par tiem, kas aizmiguši, un lai jūs nenodotos 
skumjām  kā  tie,  kam  nav  cerības.    Jo  tāpat,  kā  mēs  ticam,  ka  Jēzus  ir  nomiris  un 
augšāmcēlies, Dievs arī aizmigušos caur Jēzu vedīs godībā kopā ar Viņu.  To mēs jums 
sakām,  balstoties  uz  mūsu  Kunga  vārdu:  mēs,  kas  līdz  mūsu  Kunga  atnākšanai 
paliksim  dzīvi,  ne  ar  ko  nebūsim  priekšā  tiem,  kas  aizmiguši.    Pats  Kungs  nāks  no 
debesīm, kad Dievs to pavēlēs, atskanot erceņģeļa balsij un Dieva bazūnei: tad pirmie 
celsies tie, kas ticībā uz Kristu miruši.  Pēc tam mēs, dzīvie, kas vēl pāri palikuši, kopā 
ar viņiem tiksim aizrauti gaisā padebešos, pretim Tam Kungam. Tā mēs būsim kopā ar 
To Kungu vienumēr.  Iepriecinait cits citu ar šiem vārdiem! “ (1.tes.4:1318) 

Atklāsmes grāmatā    tiek   aprakstīta    Jaunā Jeruzālēme, kas  reiz nāks no debesīm. 
Tā ir vieta  kur visi augšāmceltie Kristieši atradīs mūžīgo mājas vietu. Tā ir tā “nākamā 
pilsēta”  par kuru  Ēbreja vēstules autors raksta.  ...../turp.2.lpp.
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../turp.2.lpp 
Cilvēkiem, kas nav Kristieši, nav šāda 

cerība.  Tie  kas  mirst  bez  Kristus    arī 
piedzīvos  augšāmcelšanos,  bet  ne  uz  gaišu 
mūžību,  bet  galīgu  tumsu.  Tāpēc  Pāvils 
mūs  uzrunā:  “Mēs  lūdzam  Kristus  Vārdā: 
ļaujieties  salīdzināties  ar  Dievu!    To,  kas 
grēka nepazina, Viņš mūsu  labā  ir  darījis 
par  grēku,  lai  mēs  Viņā  kļūtu  Dieva 
taisnība.” 

Tikai  kad  pazemībā    nožēlodami 
savus  grēkus    nākam    pie Dieva  caur  Jēzu 
Kristu, varam cerēt uz gaišu mūžību. Tikai 
Kristus  asinis  var  mūs  šķīstīt  no  grēka,  un 
salīdzināt ar Dievu. Kristus mira pie krusta, 
lai  mums  nebūtu  jāpazūd  galīgā  tumsā. 
Viss, kas mums jādara, ir jāatzīstās ka esam 
grēcinieki,  un  jālūdz  lai  Dievs  mums 
piedod.  Kad,  un  ja  to  daram,  mūsu  grēki 
tiek  nomazgāti,  mūsu  vārdi  tiek  ierakstīti 
mūžības grāmatā, un mēs varam būt pilnīgi 
droši par to kad atstājot šo pasauli aiziesim 
uz mūsu īstajām mūžīgām mājām. 

Liela daļa  no mums esam cēlojuši uz 
ārzemēm.  Pirms  braukšanas,  mēs  cītīgi 
sagatavojamies,  mēs  iegādājamies  biļetes 
un  attiecīgas  vīzas  u.t.t.  Mums  ir  tikpat 
svarīgi  sagatavoties  uz  aiziešanu  no  šīs 
dzīves  uz  mūsu  mūžīgām  mājām.  Vienīgā 
biļete  kas  derēs,  lai  tiktu  debesīs,  ir  tā  kas 
parakstīta Kristus  asinīs.  Ja  tev  tā  vēl  nav, 
tad  tagad  ir  laiks  to  nokārtot.  Rītdiena 
varbūt  par vēlu. Mēs neviens nezinām, kad 
aties  mūsu  lidojums.  Tas  var  notikt  ļoti 
pēkšni, negaidot, nedodot mums laiku vairs 
mainīt mūsu  virzienu. Tagad  ir  tas  laiks,  šī 
ir tā diena zemoties Dieva priekšā,  izsūdzēt 
savus grēkus, un apliecinat Jēzu par Kungu 
un Pestītāju. 

Kad  esam  Kristū,  tad  patiesi  esam 
brīvi,  un  šī  dzīve,  kautgan  svarīga  un 
nozīmīga,  nav mūsu  visu  cerība  un  prieks. 
Mēs  varam  teikt  līdz  ar  Apustuli  Pāvilu: 
“Mēs  zinām:  kad  mūsu  laicīgais  telts 
mājoklis būs nojaukts, tad mums ir ēka no 
Dieva, mājoklis, kas nav rokām taisīts, bet 
mūžīgs  debesīs.    Šeit  mēs  nopūšamies, 
ilgodamies  būt  ietērptiem  savā  mājoklī, 
kas  ir  no  debesīm,    tiešām,  ja  būsim 

ietērpti,  tad  nebūsim  kaili.    Šinī  teltī 
būdami,  mēs  nopūšamies  un  panesam 
grūtības,  jo  negribam  tapt  izģērbti,  bet 
pārģērbti,  lai  to,  kas  mirstīgs,  pārņem 
dzīvība.    Bet  Dievs  ir  tas,  kas  mūs  tam 
sagatavojis, Viņš arī mums devis Garu par 
ķīlu.  Tāpēc mēs arvien turam drošu prātu 
un  zinām:  kamēr  mājojam  miesā,  mēs 
esam svešumā,  tālu no Tā Kunga. Jo mēs 
dzīvojam  ticībā,  ne  skatīšanā.    Bet  mēs 
turam drošu prātu un gribam  labāk atstāt 
miesas  mājokli  un  būt  mājās  pie  sava 
Kunga. “(2.Kor.5:18) 

Lai  Dievs  dod,  ka  mēs  katrs  varētu 
apliecināt: “Mēs zinām!” 

Prāv.Colvin S. MacPherson 

KAPU SVĒTKI 

SVĒTDIEN, 18.OKTOBRĪ, 
plkst.10.00 

Latviešu kapos, Rukvudā. 

Visi mīļi lūgti. 

Pārdomām: 

Jēzus viņai sacīja: "ES ESMU 
augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, 
dzīvos, arī ja tas mirs,  un ikviens, kas 
dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! Vai 
tu to tici?" 

Jāņa ev.11:2526
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DIEVKALPOJUMI 
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ 

OKTOBRĪ 
Svētdien,25.plkst.10.00 Reformācījas 
svētku dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma 
prāvesta referāts. 
NOVEMBRĪ 
Svētdien, 1.plkst.10.00  Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 8.plkst.10.00  Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,15.plkst.10.00  Lasītais Valsts 
Svētku dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma 
pusdienas. 
Svētdien,22.plkst.10.00  Mirušo piemiņas 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,29.plkst.10.00  1. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
DECEMBRĪ 
Svētdien, 6.plkst.10.00  2. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
Svētdien, 13.plkst.10.00  3. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
Svētdien,20.plkst.10.00  Ziemsvētku 
koncerts. Piedalīsies SLVK, Tāra 
Williams,Imants Līcis un Draudzes 
ansamblis. 
Ceturtdien,24.plkst.18.30  Kristus 
dzimšanas svētvakara korāļu 
dievkalpojums. Dievkalpojums būs angļu 
un latviešu valodās. 

DEŽŪRAS  DIEVKALPOJUMOS 
OKTOBRĪ 
Svētdien,18. I.Birze 
Svētdien,25. J.Rīmanis 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,1. A.Kristovskis 
Svētdien,8. I.Liepiņš 
Svētdien,15. I.Birze 
Svētdien,22. J.Rīmanis 
Svētdien,29. A.Kristovskis 
DECEMBRĪ 
Svētdien, 6. I.Liepiņš 
Svētdien,13. I.Birze 

Svētdien,20. J.Rīmanis 
Ceturtdien,24.A.Kristovskis 

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS 
OKTOBRĪ 
Svētdien,18. Kapu svētki 
Svētdien,25. Indrīda Gedgovda, S.Fraser 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,1. I.Rone, L.Kaktiņa 
Svētdien,8. D.Wagner, I.Garofali 
Svētdien,15. M.Timermane, A.Zodiņa 
Svētdien,22. I.Mačēna, I.Upīte 
Svētdien,29. K.Baumane, S.Veidnere 

DIEVKALPOJUMS ŅŪKĀSLĒ 
Piektdien, 18.decembrī, plkst.11.00. Kristus 
dzimšanas svētku dievkalpojums. 
Dežurē: E.Puriņš 

DIEVKALPOJUMI VOLLONGONGĀ 
Svētdien, 18.oktobrī, plkst.14.00 
Ceturtdien,24.decembrī, plkst.14.00 
Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums 

SVĒTBRĪŽI  BANKSTOWNAS 
APRŪPES NAMĀ 
(Chiswick Rd, Greenacre) 
Pirmdien,9.novembrī, plkst.11.00 
Pirmdien,14.decembrī,plkst.11.00 

BĪBELES STUNDAS 

Notiek ceturtdienās no 
plkst.10.00. Tuvāka 

informācija pie prāvesta. 

LŪGŠANAS GRUPA 
Svētdienas rītos, plkst.9.00—Draudzes 
dzīvoklī. 

Draudzes virtuvē var 
iegādāties pīrāgus, 
smalkmaizītes un 
klinģermaizi un uz 
Ziemsvētkiem 
būs arī piparkūkas
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MĀCĪTĀJA ZIŅAS 

KRISTĪTI 

Emily Anne Walker 
Matilde Mara Walker 

Kristītas Svēta Jāņa baznīcā, 
2009.g.5.septembrī. 

Jēzus sacīja: 
"Man ir dota visa vara debesīs un virs 
zemes.  Tāpēc eita un darait par 
mācekļiem visas tautas, tās kristīdami 
Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā,  tās 
mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu 
pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik 
dienas līdz pasaules galam." Mt.28:1920 

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES 

Kristus saka: “Mieru Es jums 
atstāju, Savu mieru Es jums dodu; 

ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu 
sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. .” 

Zigrīda Pētersons  +10/08/09  89 
Zelma Krauze  +13/08/09  98 
Ērika Aizpurietis  +18/08/09  87 
Jānis Radziņš  +21/08/09  89 
Roni Grīnbergs  +23/08/09  93 
Uldis Jostiņš  +04/09/09  83 

Draudze uz tīmekļa 
Draudzes tīmekļa adrese ir: 
www.sydneylatvianchurch.org.au 

Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi 
Visi  dievkalpojumi,  kā  arī  referāti  tiek 
ieskaņoti  uz CD un  daži  uz DVD. Tos  var 
iegādāties  pie  draudzes  grāmatgalda  vai 
prāvesta. 

Referātu tēmati: 

•  Jonas 
•  Dieva apsolījumi 
•  Ticības formas 
•  Luterāņu ticība 
•  Newton – dziesmu “Amazing 

Grace”  autors 
•  No visas sirds 
•  Dieva Vārds 
•  Ticības Apliecības 
•  Vai  luterāņi un katoļi var 

apvienoties? 
•  Mūžība 
•  Budisms un kristietība 
•  Dievturība un kristietība. 

IGAUŅU DRAUDZES SVĒTKI 

No kreisas: māc. Meelis Rosma; arch. Andres 
Taul; prāv.Colvin MacPherson; māc.Andres 
Palm. 

Svētdien,  20.septembrī,  Sidnejas  ev. 
Igauņu  draudzei  mūsu  dievnamā  notika 
svinīgs  dievkalpojums.  Dievkalpojumā 
draudze  atzīmēja  savu  75  gadu 
pastāvēšanu un draudzes mācītāja, Meelis 
Rosma,    ievešanu  amatā.  Dievkalpojumā
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piedalījās  Igauņu  luterāņu  ārpus  Igaunījas 
arch.  Andres  Taul,  Adelaides  Igauņu  māc. 
Andres Palm, Sidnejas  Igauņu mac. Meelis 
Rosma, kā arī prāvests Colvin MacPherson. 

SLJK PATEICĪBAS 
DIEVKALPOJUMS 

Sidnejas  Latviešu  Jauktais  Koris, 
šogad  atskatās  uz  60  gadu  darbību. 

Svētdien,27.septembrī,    daļa  koristi 
pulcējās  mūsu  baznīcā,  kur  dievkalpojums 
bija  veltīts  pateicībai  Dievam  par  šiem  60 
gadiem. 

Svētruna bija par tēmu: „Dziediet tam 
Kungam  jaunu  dziesmu.”  Galvenā  doma 
bija, ka katru dienu mums vajadzētu izteikt 
Dievam pateicību,  jo  katra  diena  ir  dāvana 
no  Viņa.  Katru  dienu  var  dziedāt  jaunu 
dziesmu  Dievam,  jo  katru  dienu  Viņa 
žēlastību no jauna piedzīvojam. 

Dievkalpojumu  papildināja  ar 
atskaņojumiem no 1991.g. garīgā koncerta, 
diriģenta  +  Haralda  Rutupa  vadībā,    kas 
notika Svētā Jāņa baznīcā, 11.augustā. 

Pirms  lūģšanas  pieminējām  mūžībā 
aizgājušos kora diriģentus un koristus. Viņu 
piemiņai  noklausījāmies  atskaņojumu 
Dieva lūgums. 

Draudze apsveic kori lielājā jubilējā! 

No kreisās: Līga Rutups; prāvests un kora 
priekšnieks Uldis Misiņš. 

PĀRDOMĀM 

NEKROLOGS 

Saņemta bēdīga ziņa ka mūžībā aizgājis 
viens no draudzes ļoti iecienītajiem 
locekļiem – Kāds Cits. 

Kāda Cita aiziešana  ir atstājusi draudzē 
lielu tukšumu ko būs grūti aizpildīt. 

Cits ir bijis draudzē ilgus gadus un par 
šiem gadiem ir  no sevis devis vairāk kā 
tas sagaidāms.  Vienalga kāda vajadzība 
radās, ieteikums no vairuma bija – lai to 
dara Kāds Cits.  Ja tuvojoties pilnsapulcei 
tika meklēts jauns padomes loceklis , vai 
pat priekšnieks, vienbalsīgi visi piekrita   
Kāds Cits būtu ļoti ieteicams. 

Visiem ir labi zināms ka Kāds Cits bija 
viens no lielākajiem ziedotājiem. Ja radās 
speciāla financiāla vajadzība, visi pieņēma 
ka Kāds Cits to robu aizpildīs. 

Kāds Cits bija brīnišķīga persona; bieži,  ja 
esam patiesi,  jāatdzīstas ka par daudz tika 
sagaidīts no Kāda Cita. 

Bet tagad Kāds Cits vairs nav!  Nemaz 
nevaram iedomāties kā bez viņa iztiksim? 
Kāds Cits mums atstāja labu priekšzīmi, 
bet kurš no mums tai sekos? Kurš veiks 
visu to ko Kāds Cits darīja? 
Nākošā reizē kad tev tiks prasīts pēc 
palīdzības, atceries – mēs vairāk nevaram 
paļauties uz Kādu Citu! 

Autors nezināms 

2010. Gada Baznīcas 
Gada Grāmatas 

Cena $25.00 

Var iegādaties pie prāvesta.
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DRAUDZES ATBALSTS 
MAZNODROŠINĀTĀM 

DAUDZBĒRNU ĢIMENĒM UN 
IEDZĪVOTĀJIEM LATVIJĀ 

Šogad  draudze  nolēma  atbalstīt  LELB 
Diakonijas  centru  Rīgā,  ko  vada  enerģiskā 
Inta  Putniņa;  Kristīgo  žēlsirdības  centru 
Valmierā,  ko  vada  Gaida  Pevko;  un  Talsu 
ev.lut. draudzi, ko vada Vija Pīlāga. 

Diakonijas  centram  nosūtījām  $1000AUD 
paciņu  iegādei.  Centrs  izdala  pārtikas 
paciņas  baznīcas  maznodrošinātiem 
locekļiem  divreiz  mēnesī.  Centrs  iegādājas 
lētāku  pārtiku  un  to  izdala.  Piemēram,  17. 
jūnijā  45  locekļi  saņēma  paciņas:  desas, 
cāļu  kāju,  kartupeļu  pārslas,  gaļas 
konservus,  zirņus,  zupu,  tēju,  cepumus, 
cukuru,  griķus,  olas,  un  sāli.    Pakas  saturs 
svēra vismaz 5 kilogramus. Izmaksa par 45 
pakām bija 336.12Ls. 

Centrs  arī  izdala  ziedotas  drēbes  no 
Norvēģijas,  Vācijas  un  citām  valstīm.  Šīs 
drēbes parasti ir labākas kvalitātes nekā tās, 
ko  var  nopirkt  veikalos.  Pa  reizei  arī  dod 
iespēju  nomazgāties  un  apgriež  matus. 
Centrs  ir  remontēts  un  uzņem  baznīcas 
viesus no Vācijas un citām zemēm. 

Centrā  arī  darbojas  zupas  virtuve,  kas 
pabaro trūcīgos Rīgas iedzīvotājus. 
Starp  citu,  centrā  darbojās  mūsu  bijušā 
priekšnieka  Andra  Zīriņa  radiniece  Elga, 
kas apciemoja Austrāliju pirms 15 gadiem. 
‘Kristīgo  žēlsirdības  centru’      Valmierā 
atbalstām  jau otro  reizi  ar  $2500AUD  (am 
1000LVL)  ziedojumu.  Iepriekšējo  reizi 
atbalstījām  5  ģimenes  ar  27  ģimenes 
locekļiem.  Tās  atbalstīja  ar  skolas  mācību 
līdzekļiem,    apģērbu  un  uzturu  (ieskaitot 
siltām pusdienām). To gadu līdzīgu summu 
ziedojām  arī  Jēkabpils  ‘Kristīgo  paaudžu 
kopībai  „Tilts”,  kur  atbalstījām  5  ģimenes 
ar 18 ģimenes locekļiem. 

Šogad Valmieras centra sarakstā ir tieši 100 
skolēni, kam ir nepieciešams atbalsts. 

Centrs  arī  rīko  izbraukumus  un  darbojas 
kristīgais dienas centrs. 

Šogad  arī  nosūtījām  $2500AUD  Talsu 
ev.lut.  draudzei.  Draudzē  vecumā  virs  70 
gadiem  ir  138  draudzes  locekļi.  Daudziem 
ir  nepieciešamas  zāles.  Arī  skolēnus 
atbalstīs ar skolai nepieciešamo. 

Šīs dižķibeles  laikā draudzes atbalsts  ir  ļoti 
apsveicams  un  svētīgs.  Jūlija  mēnesī 
Diakonijas  centram  bija  jāsamazina 
budžets. 

Valdis Krādziņš. 

Šogad Kapu svētkos pieminēsim tos kas 
mūzībā aizgājuši kopš iepriekšējiem 
Kapu svētkiem. 

Olģerts Blaubergs  +18.12.08 
Kārlis Zirnītis  +21.12.08 
Kārlis Tiliks  +29.12.08 
Jānis Tauriņš  +28.01.09 
Lidija Mežups  +06.02.09 
Erna Gulbis  +12.02.09 
Līvija Ziemelis  +15.02.09 
Ēriks Vanags  +18.02.09 
Dagnija Greste  +02.03.09 
Ivars Starks  +23.03.09 
Ernests Eikens  +13/04/09 
Jānis Bumbērs  +03/05/09 
Verners Lācis  +20/05/09 
Pēteris Ozoliņš  +22/05/09 
Elga Ķepītis  +29/05/09 
Jānis Martinsons  +24/06/09 
Vladimirs Trofimovs  +24/06/09 
Melita Gulbis  +02/07/09 
Paulis Laiva  +02/07/09 
Vilis Gulbis  +19/07/09 
Zigrīda Pētersons  +10/08/09 
Zelma Krauze  +13/08/09 
Ērika Aizpurietis  +18/08/09 
Jānis Radziņš  +21/08/09 
Roni Grīnbergs  +23/08/09 
Uldis Jostiņš  +04/09/09
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PĻAUJAS SVĒTKI BILDĒS 

Pie BBQ  Ivars Birze un Lonija Graudiņa 

Virtuvē: Ārija Zodiņa un Ingrīda Gedgovda 

Laimestus 
izvelk 
Aivars 
Štubis un 
Micheal 
Fraser 

Dāmas pie 
kūkām 

Dzidra Jansone; Velta Cielēna un Anna 
Šalkovica. 

Imants Liepiņš bauda pīragu! 

Prāvestam ar mazās loterījas laimestu 
izvilkšanu palīdz Marissa Zīds. 

Naudas skaitītāji Baiba Liberta un Ivars 
Birze priecājās par labiem ienākumiem! 

Paldies visiem kas atbalstīja mūsu 
draudzi!
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Mirušo Pieminēšana 

Vairākkārt cilvēki man jautājuši  vai viņiem būtu ar kādu speciālu dievkalpojumu 
jāpiemin  savus    mūžībā  aizgājušos    ģimenes  locekļus    vai  draugus?  Un  vai  tas  būtu 
darāms  pēc  noteikta  laika? 

Pavisam vienkārša  atbilde  ir nē. Mirušo pieminēšana nav nepieciešama. Publiski 
pieminēt mūžībā aizgājušo cilvēku, ir katra cilvēka personīga izvēle. Daži vēlās to darīt 
kā  pateicību Dievam,  un  lai  mūžībā  aizgājušā  persona  neizzustu  no  atmiņas.    Daži  to 
dara  nāves  dienas  atcerē,  vai  dzimšanas  dienas  atcerē,  jeb  kāzu  jubilejā,  vai  citā 
nozīmīgā datumā. 

Kopēji    tiek  pieminēti    visi,    kas  no  mums  šķīrušies,    gan  kapu  svētkos,  kā  arī 
mirušo piemiņas dievkalpojumā. 

Cilvēkos ir radusies  liela neskaidrība par šo lietu, jo mūsu latviešu laikrakstos ir 
parādījušās     dažādas domas.     Viena  izteikta   doma  ir, ka cilvēka gars un dvēsele pēc 
nāves vēl kādu laiku uzturas zemes virsū un tikai pēc četrdesmit dienām aiziet pie Dieva. 
Šī  doma  pamatota    uz  to,  ka  Jēzus  pēc    augšāmcelšanās    un  pirms  debesbraukšanas 
pavadīja  virs  zemes  četrdesmit    dienas.    Tātad  doma  ir,  ka  cilvēki  piedzīvo  kautko 
līdzīgu. 

Teoloģiski    tas  nav  saskaņā  nedz  ar  luterāņu  teoloģiju,  nedz  ar  Svētajiem 
rakstiem. Jēzus piedzīvoja Debesbraukšanu četrdesmit dienas pēc Viņa augšāmcelšanās. 
Svarīgi  ir  saprast  to,  ka  Viņš  bija  augšāmcēlies  un  tā  bija  augšām  celtā  miesā  kas 
piedzīvoja debesbraukšanu. Četrdesmit dienas Viņš uzturējās pasaulē, ne kā bezmiesas 
gars  un  dvēsele,  bet  pilnībā,  kā  augšāmceltais Kungs.  Viņš  dzīvs  parādījās  saviem 
mācekļiem,  un    daudz  citiem  ticīgiem  cilvēkiem.  Parastam  cilvēkam  mirstot,  gars  un 
dvēsele tūlīt atstāj pasauli,  un miesu  apglabā vai krematizē. Doma, ka cilvēka gars un 
dvēsele uzturās pasaulē  vēl četrdesmit dienas pēc nāves,  jeb  vienālga kādu  laiku,    nav 
pamatota Kristīgajā mācībā. Tad, kad Kristus atgriezīsies, mirušie  Jēzū Kristū piedzīvos 
augšāmcelšanos un tad piedzīvos debesbraukšanu. Starplaikā,  mirušo  cilvēku dvēseles, 
kas Kristū mirušas, ir kopā ar Viņu pie Tēva.            Prāvests Colvin S. MacPherson 

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 tīmekļa adrese: 
www.sydneylatvianchurch.org.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 

Eigits (Goga) Timermanis 
271 Hudson Pde, Clareville, 2107 

Mājas tel. 99182306 
Mobīlais 0414 479 001 
Epasts  timermanis@ozemail.com.au 

Dāmu komitejas priekšniece 

Tamāra Koškina 
69 Wyomee Ave, West Pymble. 2073 

Telefons (02) 9449 3716 
Mobīlais 0421 320 870 

Epasts tamarakosk@iinet.net.au


