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Kristus liecinieki 

Apustuļu darbi 1:8 „Bet jūs dabūsit spēku, 
kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un 
būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā 
visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam 
pasaules galam." 

Dzīvē  nepārtraukti  piedzīvojam  maiņas. 
Nekas, it sevišķi  laiks,‐ nestāv uz vietas. Ir 
iesācies  jauns  baznīcas  gads  un  drīz  atkal 

būs  Kristus  dzimšanas  svētki.  Ieejot  Adventes  laikā,  sākot  jaunu  gadu  pārdomāsim no 
jauna kas ir mūsu uzdevums. 

Mūsu draudze ir pastāvējusi 66 gadus, bet Kristīgā Baznīca  jau 2000 gadus. Par šiem 66 
gadiem mūsu draudzes vēsturē  ir bijis daudz  izmaiņu. Maz  ir palikušu no oriģinālajiem 
draudzes dibinātājiem. Daudzi  ir aizgājuši mūzībā, un ar mīlestību un pateicību Dievam 
viņus pieminam. Pieminām arī pirmo draudzes mācītāju Jāni Kraukli. 

Visās  maiņās,  kas  ir  bijušas,  viena  lieta  nav  mainījusies,‐  proti,‐  mūsu  draudzes 
uzdevums. Mūsu uzdevums  vienmēr  ir  bijis  un  vienmēr  būs‐  liecināt  par  dzīvo  Kungu 
Jēzu Kristu. Ne tik vien mūsu draudze, bet visa Kristīgā Baznīca stāv zem Kristus pavēles: 
"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." (Mat.ev.28:18‐20) 

Mūsu galvenais uzdevums ir sludināt Evaņģēliju, sludināt Prieka Vēsti, kas izteikta Kristus 
vārdos: “Jo  tik  ļoti Dievs  pasauli mīlējis,  ka Viņš devis Savu  vienpiedzimušo Dēlu,  lai 
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību,  jo Dievs Savu Dēlu nav 
sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” 
(Jāņa ev.3:16‐17)
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Evaņģēlijs  nekad  nav  mainījies  un  nekad 
nemainīsies. Var mainīties veidi, kā mēs to 
sludinām,  var  mainīties  dievkalpojuma 
kārtība,  var  mainīties  tradīcijas,  bet  tā 
Vēsts  nemainās,  jo  Dievs  nemainās‐  Jēzus 
Kristus vakar un šodien, tas pats un mūžīgi. 

Pasaule  mūs  bombardē  ar  filozofiskām 
gudrībām. Cilvēki domā, ka viņi ir atraduši, 
attīstījuši  jaunus ceļus un atklāsmes. Bet  ir 
tikai  viens  patiess  ceļs.  Ir  tikai  viena 
patiesība.  Ir  tikai  viens,  kas  grib  glābt 
cilvēkus  no  grēka  un  salīdzināt  mūs  ar 
Dievu debesīs, un tas ir Kungs Jēzus Kristus. 
Viņš  sacīja:”  ES  ESMU  ceļš,  patiesība  un 
dzīvība;  neviens  netiek  pie  Tēva  kā  vien 
caur Mani.“ (Jāņa ev.14:6) 

Tā  tas  vienmēr  ir  bijis,  un  tā  tas  vienmēr 
būs.  Vienalga,  kādas  maiņas  vēl  nāks,‐ 
mūsu  Vēsts  nemainīsies. Mūsu  liecība  būs 
tā  pati,  kas  vienmēr  ir  bijusi.  Ir  svarīgi,  lai 
mēs  būtu  skaidrībā  par  to,  jo,  ja  neesam 
skaidrībā  par  to,  kas  ir  mūsu  Vēsts  ,  tad 
nepildīsim savu Dieva doto uzdevumu. 

Mūsu  draudze  ir  pastāvējusi  66  gadus,  un 
par to mēs Dievam izsakām dziļu pateicību. 
Tas ir tieši Viņa nopelns, un Viņam vienam 
pienākas  viss  gods  un  slava.  Ko  nesīs 
nākotne?  Cik  ilgi mēs  vēl  pastāvēsim?‐  To 
atstāsim   Dieva ziņā. Nav mūsu daļa pārāk 
gudrot un spriest par nākotni. 

Svarīgi, ka mēs esam skaidrībā par šodienu. 
Šodien  ir  labs  laiks  katram  no  mums 
pārdomāt,  kur  mēs  atrodamies  Dieva 
priekšā? Ko draudze nozīmē mums katram 
un visiem kopā? Kādas ir mūsu attiecības ar 
“draudzes galvu” ‐ dzīvo Kungu Jēzu Kristu? 
Kāda ir mūsu liecība? 
Jēzus  sacīja  saviem  mācekļiem:”  Jaunu 
bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, 
kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits 
citu mīlētu.  No tam visi pazīs, ka jūs esat 
Mani mācekļi,  ja  jums  būs mīlestība  savā 
starpā."  (Jāņa ev.13:34‐35) 
Galvenā  pazīme,  ka  esam  Kristū  ir  tā,  ka 

mums ir mīlestība savā starpā.” 

Mīlestība,  par  kuru  Jēzus  runā,  ir  tā 
mīlestība, kas nāk tieši no Viņa, kas nāk no 
tādas dzīves, kas cieši saistīta ar Kristu. Viņš 
sacīja: „ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas 
Manī  paliek  un  Es  viņā,  tas  nes  daudz 
augļu,  jo  bez Manis  jūs  nenieka  nespējat 
darīt.“ (Jāņa ev.15:5) 

Šajā ļoti vienkāršajā ilustrācijā ir izteikta ļoti 
svarīga  patiesība:  ja  mūsu  dzīve  no  Jēzus 
Kristus  ir  atdalīta,  ja  kā  zars  mēs  neesam 
pievienoti  pie  Jēzus  Kristus,  tad  mēs 
nespejam  nenieka  darīt‐  nespējam  mīlēt, 
nespējam dot labu liecību. 
Bez savienošanās ar Viņu, bez dzīvas saites 
ar Jēzu Kristu, mums nav īstas mīlestības, 
un bez īstas mīlestības mūsu darbošanās ir 
tukša un lieka. Apustulis Pāvils to izsaka ar 
šiem vārdiem: „Ja es runātu ar cilvēku un 
eņģeļu mēlēm un man nebūtu mīlestības, 
tad es būtu skanošs varš vai šķindošs 
zvārgulis.(1.Kor.13:1) 

Redziet,  Pāvils  saka,  ka  runāšana  bez 
mīlestības  ir  tikai  nenozīmīgs  troksnis. 
Darbība  bez  mīlestības  ir  lieka  un  tukša. 
Dievs  nekad  nav  domājis,  ka  mēs  paši  no 
sevis lietas darītu. Viņš ir paredzējis, lai mēs 
būtu  zars,  kas  pie  vīna  koka  pievienots, 
nestu  augļus.  Kad  zars  aug  pie  koka,  tad 
dzīvības sula plūst viņā, un šī dzīvības sula ir 
tā, kas ražo augļus. 

Atgriežamies  pie  mūsu  pamatteksta:  „Bet 
jūs  dabūsit  spēku,  kad  Svētais  Gars  būs 
nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā 
Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un 
līdz pašam pasaules galam." 

Svētais  Gars  ir  kā  sula,  kas  plūst  no  vīna 
koka  Jēzū  Kristū.  Kad  esam  cieši  ar  Viņu 
savienoti,  tad  esam  Viņam  labi  liecinieki. 
Kad esam Viņā, kad turamies pie Viņa,  tad 
mūsu  liecība  ir  laba. Mūsu gars  ir dzīvs un 
možs, un mūsu dzīve ir svētīga. 

Divi  galvenie  veidi,  kā  mēs  paliekam  Viņā
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un kā saņemam šo dzīvības sulu ir tās divas 
lietas,  ar  ko  Baznīca  galvenokārt 
nodarbojas, proti,‐Dieva Vārda sludināšana 
un sakramentu apkopšana. 66 gadus mūsu 
draudze  ir  nodarbojusies  ar  Dieva  Vārda 
sludināšanu un sakramentu apkopšanu. 

Tas  tiek  darīts,  pildot  Kristus  pavēles. 
Daudzi ir smēlušies šajā dzīvības Avotā, un, 
svētību saņēmuši, devuši to tālāk. Jo vairāk 
šajā dzīvības akā smeļamies, jo stiprāka būs 
mūsu  liecība.  Jēzus  teica,  ka  „no  sirds 
pilnības mute runā”. Jo vairāk mūsu sirds ir 
atdalīta  no  pasaules  un  pildīta  ar  Dieva 
Vardu, jo spēcīgāka ir mūsu liecība. 

Pirmā  Kristīgā  Baznīca  bija  spēcīga.  Tās 
gaisma  spīdēja  spoži,  tās  sāls  bija  sālīta. 
Kādēļ?‐  Jo  viņi  mēdza  ik  dienas  sanākt 
kopā, stiprināt viens otru ar Dieva Vārdu,un 
baudīt  Svēto  Vakarēdienu  gandrīz  katru 
dienu. 

Viņi  nepaļāvās  uz  cilvēku  gudrībām,  bet 
pakļāva  sevi  Svētajam  Garam.  Kur  mēs 
būtu,  ja  mēs  tā  darītu?    Kaut  mēs  katrs 
šodien  apņemtos,  ka  nopietni,  noteikti, 
apzināti  dzīvosim  Tam  Kungam! Meklēsim 
vispirms  Viņa  Valstību  un  Viņa  taisnību 
zinādami,  ka  viss  cits  mums  taps 
„piemests”.  Nodosim  sevi  pašus  par 
Dievam  patīkamu  upuri!  Pateiksimies 
Dievam  par  to,  kas  bijis,  par  to,  kas  ir 
šodien, un savu nākotni uzticēsim Viņam! 

Šajā Adventes un Kristus dzimšanas svētku 
laikā,    uzdāvināsim  mūsu  Kungam  Jēzum 
Kristum no  jauna  savu  sirdi. Nodosim  visu 
Viņa  rokās!  Ļausim,  lai  Viņš  mūs  pilda  ar 
savu Svēto Garu  , dzīvosim Viņa mīlestībā, 
un tā mēs būsim Viņa liecinieki. 
Draudzes mācītājs Colvin MacPherson 

DIEVKALPOJUMI 
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ 

NOVEMBRĪ 
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 – 4. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
Ceturtdien,24. plkst.18.30 ‐  Kristus 
dzimšanas  svētvakara korāļu 
dievkalpojums. (Angļu un latviešu valodās) 
Piektdien,25.plkst.10.00 – Kristus 
dzimšanas svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
2016.g. 
JANVĀRĪ 
Svētdien 31.janvārī, plkst.10.00 – 
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
FEBRUĀRĪ 
Svētdien,7.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,14.plkst.10.00 ‐ Ciešanu laika 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,21.plkst.10.00 ‐ Ciešanu laika 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,28.plkst.10.00 ‐ Ciešanu laika 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma notiks draudzes pilnsapulce. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,29.  J.Trumpmanis 
DECEMBRĪ 
Svētdien,6.  I.Birze 
Svētdien,13.  J.Turmanis 
Svētdien,20.  J.Rīmanis 
Ceturtdien,24.  A.Kristovskis 
Piektdien,25.  U.Hāgens 
2016.g. JANVĀRĪ 
Svētdien,31.  J.Trumpmanis 
FEBRUĀRĪ 
Svētdien,7.  U.Hāgens 
Svētdien,14.  J.Turmanis 
Svētdien,21.  J.Rīmanis 
Svētdien,28.  I.Birze
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ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,29.  M. Timermane/A. Zodiņa 
DECEMBRĪ 
Svētdien,6.  T.Koškina/V.Parcell 
Svētdien,13.  B.Liberta/R.Hāgena 
Svētdien,20.  R Plikše/V Galviņa 
Ceturtdien,24.  L.MacPherson 
Piektdien,25.  L.MacPherson 
2016.g. JANVĀRĪ 
Svētdien,31.  A.Medne/S.Graudiņa 
FEBRUĀRĪ 
Svētdien,7.  T.Koškina/V.Parcell 
Svētdien,14.  R Plikše/V Galviņa 
Svētdien,21.  B.Liberta/R.Hāgena 
Svētdien,28.  M. Timermane/A. Zodiņa 

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ 
Ceturtdien,24.plkst.14.00 – Kristus 
dzimšanas svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 

DIEVKALPOJUMI ANGĻU VALODĀ 
Atsauksmes angļu valodas dievkalpojumiem 
bījušas ļoti minimālas, un tādēļ tie vairs 
nenotiks. 

Bībeles Stundas ceturtdienās plkst.10.00 
Draudzes namā. Pēdējā 2015.g. 
17.novembrī. Pirmā 2016.g. 4.februārī. 

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..” 

Ilga GRĪNBERGS  +16/09/2015  101 
Aina GRAUDUMS  +28/09/2015  93 
Lonija KRŪZMETRA  +09/10/2015  96 
Nora ROZENAUERS  +28/10/2015  85 
Edīte MAJORS  +28/10/2015  106 
Vaike MEIERS  +06/11/2015  87 
Imants LIEPIŅŠ  +25/11/2015  90 

Apbedīšanas lietas. 
Draudze iesaka un lieto 

Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot: 
(02) 9746 2949 

Uzdāvini  kādam  grāmatu  kas  nesīs  svētību 
līdz pat mūžībai. Draudzes  izdotās grāmatas 
var  iegādāties  pie  draudzes  grāmatgalda. 
Cena  $12.‐ par “Ticība ir darbības vārds”  un 
$8.‐ par “Dzīvības Maize.” 

PIPARKŪKAS 

Piparkūkas var iegādāties 
pirms un pēc 
dievkalpojuma. Cena 
$8.00 

ATVAĻINĀJUMS 
Draudzes mācītājs būs atvaļinājumā no 
26.decembra līdz 2016.g.31.janvārim. 
Steidzīgos gadījumos zvanīt uz mācītāja 
mobilo. 

DRAUDZES DIENAS 
Draudzes dienu lekcijas bija ļoti vērtīgas. Tās 
ir ieskaņotas uz CD un ir dabūjamas pie 
draudzes mācītāja. 

Foto izstādes godalgas: 

1.  Elīna Grauzdule ‐ Dievs ir Gaisma un 
Viņā nav it nekādas tumsības 

2.  2. Alicia Timermanis ‐ I dream here. 
3.  Kaspars Moore ‐ Labrīt gliemēzīt. 

Tautas godalga: Krista MacPherson ‐ Dieva 
glezna
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WITNESSES FOR CHRIST 

“But you will receive power when the Holy 
Spirit has come upon you; and you shall be 
My witnesses both in Jerusalem, and in all 
Judea and Samaria, and even to the 
remotest part of the earth.” Acts 1:8 

Life is constantly changing. Nothing remains 
still, especially time. We have begun a new 
Church year and very shortly it will be 
Christmas. As we go through this Advent 
Season and prepare for Christmas, may we 
meditate upon our mission. 

Our Congregation is 66 years old, and the 
Christian Church has been around for more 
than 2000 years. During our 66 years as a 
congregation we have experienced many 
changes. There are only a handful of the 
original members still alive. We remember 
them with much love and gratitude as also 
we remember Pastor Janis Krauklis. 

Throughout all the changes, one thing has 
never changed and that is our mission. Our 
mission has always been, and always will be, 
to bear witness to The Lord Jesus Christ. The 
whole of Christendom is bound by Jesus 
commission as stated in Matthew: “All 
authority has been given to Me in heaven 
and on earth. 19 Go therefore and make 
disciples of all the nations, baptizing them 
in the name of the Father and the Son and 
the Holy Spirit, 20 teaching them to observe 
all that I commanded you; and lo, I am with 
you always, even to the end of the 
age.” (Mt.28:18‐20) 

Our main mission is to spread the Good 
News – The Gospel. It is best summed up by 
Jesus Himself:  “For God so loved the world, 
that He gave His only begotten Son, that 
whoever believes in Him shall not perish, 
but have eternal life. 17 For God did not send 
the Son into the world to judge the world, 
but that the world might be saved through 
Him.” (Jn.3:16‐17) 

The Gospel has never, and will never change. 
The methods we use to proclaim the Gospel 
have changed and no doubt will in the 
future, but the message remains the same. 
God never changes. God’s Word never 
changes. Jesus never changes, ‐ He is the 
same yesterday, today and forevermore. 

The world bombards us with its opinions and 
philosophies. People believe that they have 
discovered new ways and new revelations. 
The truth of the matter is that there is only 
one true way, there is only one Truth, there 
is only one way we can be saved from sin 
and its consequences, and that is The Lord 
Jesus Christ. He Himself stated: “I am the 
way, and the truth, and the life; no one 
comes to the Father but through 
Me.” (Jn.14:6) 

This has always been the truth and always 
will be. No matter what changes occur and 
what people think, our message remains the 
same. Our witness will always be to the 
absolute unchanging truth of God’s Word. It 
is important that we are clear on this in our 
own minds, or else our witness could falter. 
Our congreagtrion has been arounnd for 66 
years, and we are grateful to our Heavenly 
Father for that. In fact, it is His doing and so 
to Him be all the glory, honour and praise. 
What does the future hold? How long will 
we continue as a congregation? That is in 
God’s Hands and He alone knows the 
answer. 

What we need to focus on is right now. Now 
is the time for us to examine our own hearts. 
We need to check on our relationship with 
God. Where do we stand? What does the 
congregation mean to us? What is our role? 
What is our relationship with the Head of 
the Church – Jesus Christ like? What is our 
witness? Jesus said to His disciples: „A new 
commandment I give to you, that you love 
one another, even as I have loved you, that 
you also love one another. 35 By this all men 
will know that you are My disciples, if you
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have love for one another.” (Jn.13:34‐35) 
The love that Jesus is speaking about here is 
the love that flows from a relationship with 
Him. He also said: “ I am the vine, you are 
the branches; he who abides in Me and I in 
him, he bears much fruit, for apart from Me 
you can do nothing.” (Jn.15:5) 

This very simple illustration bears a very 
powerful truth, namely that if we are 
separated from Jesus then we simply cannot 
truly love, or do anything effective for God. 
If we are not united with Christ, then we are 
ineffectual and our labour is in vain. Paul 
wrote: “If I speak with the tongues of men 
and of angels, but do not have love, I have 
become a noisy gong or a clanging cymbal. 
2 If I have the gift of prophecy, and know all 
mysteries and all knowledge; and if I have 
all faith, so as to remove mountains, but do 
not have love, I am nothing.” (1.Cor.13:1‐2) 

Without love we make noise, and our labour 
bears no fruit. God never intended for us to 
go it alone under our own steam. He created 
us to be as a branch that is attached to the 
Vine. When the branch is attached to the 
Vine, then the life giving sap flows through it 
and that in turn produces fruit. 

We return to our foundation text: „But you 
will receive power when the Holy Spirit has 
come upon you; and you shall be My 
witnesses both in Jerusalem, and in all 
Judea and Samaria, and even to the 
remotest part of the earth.” Acts 1:8 

The Holy Spirit is the sap that flows through 
us, when we are attached to Jesus. When we 
are firmly in Jesus, then our witness is good. 
The two main ways we receive the Holy 
Spirit are the two main things the Church 
does – that is the proclamation of God’s 
Word and the administering of the 
Sacraments.  We do this on Christ’s 
command and authority. Many have drawn 
from this well and been blessed and passed 
that blessing onto others. The more we draw 

from this well, the stronger our witness will 
be. The more our heart is seperated from 
the world and united with God, the greater 
our witness, for out of the abundance of the 
heart the mouth speaks. 

The Early Christian Church was powerful. 
The light shone brightly and the salt was 
good. What was the key? They gathered 
together on a daily basis to worship, pray, 
have Communion, to read and listen to 
God’s Word. They did not rely on the 
wisdom of men, but operated in the power 
of The Holy Spirit.  Where would we be if we 
did likewise? 

I pray that as we begin a New Church year 
that we would resolve in our hearts to live 
for the Lord, with no reservations. May we 
seek first His Kingdom, and His 
righteousness, knowing that everything else 
will be added to us, because that is Jesus 
promise. May we offer ourselves to God as a 
living sacrifice. We thank Him for the past 
and the present, and entrust the future to 
Him. 

This Advent and Christmas, may our gift of 
love to God be our heart. May He fill us with 
His Holy Spirit, may we be living and loving 
witnesses for our Lord Jesus Christ. Amen. 

Pastor Colvin S. MacPherson 

DRAUDZES DZĪVE BILDĒS 

Lilija Oliņa svin savu 102 gadu  dzimšanas dienu.
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS 
DRAUDZES DIENAS
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Draudzes mācītājs 
Colvin S. MacPherson 
Pieņem  draudzes  locekļus  draudzes 
kancelejā pirms un pēc dievkalpojumiem. 
Citās  reizēs,  ieskaitot  vakarus,  pēc 
vienošanās. 
Draudzes kancelejas telefons 
(02)  9746 1934  Adrese  30 Bridge Road, 
HOMEBUSH, 2140 
Draudzes E‐pasts 
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 
E‐pasts  colvinmacpherson@gmail.com 

Draudzes priekšnieks 

Eigits (Goga) Timermanis 
271 Hudson Pde, Clareville, 2107 
Mājas tel. 99182306 
Mobīlais 0414 479 001 
E‐pasts  timermanis@ozemail.com.au 

Dāmu komitejas priekšniece 
Tamāra Koškina 
69 Wyomee Ave, West Pymble. 2073 

Telefons (02) 9449 3716 
Mobīlais 0421 320 870 

E‐pasts tamarakosk@iinet.net.au 

KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU 
DIEVKALPOJUMI 

Ceturtdien,24. plkst.18.30 ‐  Kristus dzimšanas svētvakara  korāļu 
dievkalpojums. (Angļu un latviešu valodās) 

Piektdien,25.plkst.10.00 – Kristus dzimšanas svētku 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 

GAIŠUS, PRIECĪGUS, DIEVA SVĒTĪTUS KRISTUS 
DZIMŠANAS SVĒTKUS VISIEM VĒL DRAUDZES 

MĀCĪTĀJS UN PADOME.


