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KĀPĒC BAZNĪCA? 
Turēsimies nešaubīgi pie cerības 
apliecināšanas, jo uzticams ir Tas, 
kas apsolījis. 
Un vērosim cits citu, lai 
paskubinātu uz mīlestību un 
labiem darbiem,  neatstādami 
savas sapulces, kā daži paraduši, 
bet cits citu paskubinādami un jo 
vairāk, redzot tuvojamies to 
dienu. Ēbreja vēstule 10:23‐25 

Laiku  pa  laikam  kad  satiekos    ar  cilvēkiem,  it  sevišķi  ar  tādiem  kas  reti  redzami 
baznīcā,  man saka: „Man nav jāiet uz baznīcu, jo es Dievu tik pat labi varu pielūgt savās 
mājās.” 
Pareizi ir teikts ka varam un vajaga Dievu mums pielūgt savās mājās, bet to vajaga darīt 
arī  savā  darba  vietā,  savā  atpūtā,  savā  izklaidē,  un  tas  nemaina  vajadzību  to  arī  darīt 
baznīcā. Apskatīsim dažus  iemeslus kāpēc baznīca  ir svarīga. Kāpēc cilvēkam vajadzētu 
apmeklēt dievkalpojumus. 

Pirmais iemesls :‐  Baznīca nav cilvēku izgudrojums. Dievs baznīcu pats ir iestādījis. 
Lasam Mateja evanģelijā „Bet, kad Jēzus nonāca Filipa Cezarejas robežās, Viņš vaicāja 
Saviem mācekļiem un sacīja: "Ko ļaudis saka par Cilvēka Dēlu, kas Viņš esot?"  Un viņi 
atbildēja:  "Citi  saka:  Jānis  Kristītājs,  citi:  Ēlija,  vēl  citi:  Jeremija  vai  kāds  no 
praviešiem." Viņš uz tiem sacīja: "Bet ko tad jūs par Mani sakāt, kas Es esmu?"   Tad 
Sīmanis  Pēteris  atbildēja  un  sacīja:  "Tu  esi  Kristus,  dzīvā  Dieva  Dēls." 
Un  Jēzus  atbildēja  un  viņam  sacīja:  "Svētīgs  tu  esi,  Sīmani,  Jonas  dēls,  jo miesa  un 
asinis tev to neatklāja, bet Mans Tēvs, kas ir debesīs.  Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un 
uz  šās  klints  Es  gribu  celt  Savu  draudzi,  un  elles  vārtiem  to  nebūs 
uzvarēt.” (Mat.ev.16:13‐18) 

Ievērsosim, ka Jēzus saka šeit: “Savu draudzi.” Draudze ir Viņa iestādījums. Vārds
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“draudze”  nāk  no  Grieķu  vārdu  “Eklesia” 
kas  nozīmē  izredzētie  vai  izsauktie. 
Draudze sastāv no cilvēkiem,  kas caur Jēzu 
Kristu  ir  izsaukti  no  pasaulīgas  dzīves  uz 
garīgu  dzīvi  sadraudzībā  ar  Viņu  un 
sadraudzībā vienam  ar otru. 

Draudze  ir  Dieva  iestādījums  un 
pamatatota uz patiesību ka  Jēzus Kristus  ir 
dzīvā  Dieva  Dēls.  Kad  Pēteris  šo  patiesību 
apliecināja,  tad  Jēzus  teica  ka  šī  atklāsme 
Pēterim  nav  nākusi  no  cilvēka,  bet  no 
Dieva.  Te  ir  paslēpta  svarīga  patiesība  – 
proti:  ir  zināmas  lietas  ko  varam  uzzināt 
tikai no Dieva atklāsmes.  Ir  lietas ko Dievs 
atklāj tikai tur kur Viņa cilvēki sapulcējušies 
Viņa  vārdā,  kā  piemēram  dievkalpojumā. 
Dievkalpojumā  mums  ir  apsolīta  Kristus 
klātbūtne,  jo  Viņš  sacīja:  “Atkal  Es  jums 
saku:  ja  divi  no  jums  virs  zemes  ir  vienā 
prātā  kaut  kādas  lietas  dēļ,  ko  tie  grib 
lūgt,  tad Mans  Debesu  Tēvs  to  tiem  dos. 
Jo,  kur divi  vai  trīs  ir  sapulcējušies Manā 
Vārdā, tur Es esmu viņu vidū." 
(MT.18:19‐20) 

Ja  tu  neapmeklē  dievkalpojumus  tu 
esi  zaudētājs,  jo  tu  palaidi  garām  iespēju 
būt tur kur Jēzus sola savu klātbūtni. Lūdzu 
saprotiet,  ka  te  nav  runa  par  tiem,  kas 
slimības vai cita  iemesla dēļ nespēj   tikt uz 
dievkalpojumu. 

Jēzus liek tik lielu uzsvaru uz baznīcu, 
ka Viņš solīja , ka Viņš pats to cels un elles 
vārti  pret  to  neuzvarēs.  Te  vien  jau 
pietiekams    iemesls  mums  ņemt  baznīcu 
nopietni. 

Otrs    iemesls  kādēļ  svarīgi  apmeklēt 
dievkalpojumus,  ir,    ka  iztrūkstot,  mēs 
padaram  Kristus  miesu  nepilnīgu.  Pāvils 
raksta: 
“Bet  jūs  esat  Kristus  miesa  un  katrs  par 
sevi  locekļi.    Un  dažus  Dievs  draudzē  ir 
iecēlis,  pirmkārt,  par  apustuļiem,  otrkārt, 
par  praviešiem,  treškārt,  par  mācītājiem, 
tad  devis  spēkus  brīnumus  darīt,  tad 
dāvanas  dziedināt,  sniegt  palīdzību,  vadīt 
un  runāt  dažādās  mēlēs.  Vai  tad  visi  ir 

apustuļi?  Vai  visi  ir  pravieši?  Vai  visi  ir 
mācītāji? Vai  visi  ir  brīnumu darītāji? Vai 
visiem  ir dāvanas dziedināt? Vai visi  runā 
mēlēs? Vai visi tās var iztulkot?” 

Redziet,  katram  no  mums  ir  sava 
vieta un savs uzdevums.  Ja  iztrūkstam, tad 
draudze  un  draudzes  dzīve  klibo.  Tāpat 
mēs nesaņemam to svētību, kas nāk mums 
caur  citiem.  Dievs  ir  dzīvi  tā  iekārtojis  ka 
mums  ir  vajadzīgi  arī  citi  cilvēki.  Mēs 
nevaram,  un mums  nav  domāts  visu  darīt 
pašiem.  Katram  ir  sava  vieta  un  savs 
uzdevums.  Kad  mēs  katrs  pazemīgi  un 
mīlestībā darbojamies, tad lietas iet labi. 

Mūsu pamata    tekstā  ir mudinājums 
neiztrūkt  no  sapulcēm.  Mums  ir 
mudinājums  nākt  un  pulcēties  kopā  lai 
viens otru atbalstītu un stiprinātu. 

Draudze un dievkalpojums ir vieta kur 
plūst Dieva svētība. Tā ir vieta kur satiekam 
citus  ticīgos,  kur  kopā  varam  dalīties 
priekos  un  bēdās.  Ja  atturamies,  tad 
Sātanam  daudz  vieglāk  mūs  piemānīt  un 
mums  uzbrukt,  jo  nav  neviens  kas  mūs 
paskubina,  kas  atbalsta,  kas  aizlūdz,  kas 
palīdz. 

Ja  palasam  Apustuļa  darbus  tad 
atrodam,  ka  pirmā  Kristīgā  baznīca  bija 
spēcīga, jo visi turējās kopā. “Bet visi ticīgie 
turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs;  viņi 
pārdeva  savus  īpašumus  un  rocību  un 
izdalīja  visiem,  kā  kuram  vajadzēja.  Viņi 
mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt Templī, 
pa  mājām  tie  lauza  maizi  un  baudīja 
barību  ar  gavilēm  un  vientiesīgu  sirdi, 
slavēdami Dievu, un viņi bija ieredzēti visā 
tautā. Bet Tas Kungs  ik dienas pievienoja 
viņiem tos, kas tika izglābti.” 
Ap.darb.2:44‐47 

Mēs  varam  daudz  ko  mācīties  no 
pirmās  Kristīgās  baznīcas.  Mudinu  katru 
lasītāju,  nākt  uz  dievkalpojumiem.  Tev 
nekas  nav  ko  zaudēt,  bet  daudz  ko  iegūt. 
Pēc  dievkalpojuma, mums  katru  svētdienu 
ir arī kafijas galds, kur vēl  iespēja pie tases
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kafijas  un  garšīgas  maizītes  pavadīt  laiku 
kopā sirsnīgā sadraudzībā.  Jūsu mācītājs. 

DIEVKALPOJUMI 
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ 

SEPTEMBRĪ 
Svētdien,9.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,16.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,23.plkst.11.00 ‐ Pļaujas svētku 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,30.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma 
prāvesta referāts par garīgu tēmu. 
OKTOBRĪ 
Svētdien,7.plkst.10.00 ‐ Lasītais 
dievkalpojums. 
Svētdien,14.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,21.plkst.10.00 ‐ Kapu svētki, 
latviešu kapos. 
Svētdien,28.plkst.10.00 ‐ Reformācijas 
svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma prāvesta 
referāts par reformāciju. 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,4.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,11.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,18.plkst.10.00 ‐ Latvijas Valsts 
svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
Svētdien,25.plkst.10.00 ‐Mirušo Piemiņas 
dienas Dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 

DEŽŪRAS  DIEVKALPOJUMOS 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien,2.  J.Turmanis 
Svētdien,9.  U.Hāgens 
Svētdien,16.  J.Rīmanis 
Svētdien,23.  I.Birze 
Svētdien,30.  I.Liepiņš 

OKTOBRĪ 
Svētdien,7.  U.Hāgens 
Svētdien,14.  A.Kristovskis 
Svētdien,21.  KAPU SVĒTKI 
Svētdien,28.  J.Turmanis 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,4.  J.Rīmanis 
Svētdien,11.  I.Birze 
Svētdien,18.  I.Liepiņš 
Svētdien,25.  U.Hāgens 

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien,9.  A. Medne/S Graudiņa 
Svētdien,16.  T.Koškina/V.Parcell 
Svētdien,23.  L. MacPherson 
Svētdien,30.  D. Jansone/D.Timermane 
OKTOBRĪ 
Svētdien,7  .  B.Liberta/R.Hāgena 
Svētdien,14.  M. Timermane/A Zodina 
Svētdien,21.  KAPU SVĒTKI 
Svētdien,28.  S.Fraser/L. MacPherson 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,4  .  R .Plikše/V. Galviņa 
Svētdien,11.  I .Mačēna/ I.Upīte 
Svētdien,18.  T.Koškina/V.Parcell 
Svētdien,25.  A.Medne/S. Graudiņa 

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ 
Svētdien, 14, oktobrī,plkst.14.00 ‐ Pļaujas 
svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 

BĪBELES STUNDAS 
Notiek ceturtdienās  plkst.10.00, draudzes 
dzīvoklī. Visi mīļi lūgti piedalīties. 

Pārdomām: 
Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, 
tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums 
taps atvērts. 
Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas 
meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, 
taps atvērts.  (Mat.ev.7:7‐8)
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MĀCĪTĀJA ZIŅAS 

Aizvadītie ziemas mēnēši bījuši ļoti 
aizņemti, netikvien mūsu draudzē, bet arī 
izpalīdzot Adelaidē, Kanberā, Brisbanē un 
Melburnā. 

Svētīgs pasākums bija Draudžu dienas 
Melburnā. Tās labi apmeklētas un tajās 
valdīja spēcīgs sadraudzības gars. 

Ziemas mēnešos vienmēr vairākas 
bēres. Man iznācis  netikvien izvadīt 
Sidnejiešus, bet arī vienu Adelaidē, un 
divus Melburnā. Latviešu  garīdznieku 
trūkums ļoti manāms, un jāizpalīdz kur var. 

Bija jauki piedzīvot bērniņa Kristības 
29.jūlija dievkalpojumā . Kristīja Andra un 
Chiara Gaujas puisīti Clifford. Kristības 
notika angļu valodā, mūsu parastā latviešu 
dievkalpojumā. Tas lika man atkal sākt 
domāt par vajadzību angļu valodas 
dievkalpojumiem. Patreizējā domā ir tos 
atsākt 2013.gadā. Ja jums kādi ieteikumi 
vai domas par šo jautājumu, lūdzu 
pārrunājiet ar mani. Vēlos uzzināt vai vispār 
ir interese angļu valodas dievkalpojumiem. 

Draudzes dāmas ir rosīgi strādajušas, 
sagatavojot bēru mielastus, kā arī regulāri 
cepot maizītes, ko baudam pēc katra 

dievkalpojuma. Paldies Dievam par mūsu 
čaklām dāmām. 

Prieks redzēt dažas jaunas sejas mūsu 
Bībeles stundās. Mēs katru ceturtdienu 
noskatamies interesantus sprediķus, kā arī 
Bībeles paskaidrojumus un tad tos 
pārrunājam. Baudam garšīgas pusdienas un 
jauku sabiedrību. Mēs vienmēr esam 
priecīgi redzēt kadu jaunu sēju mūsu 
draudzīgā vidē. 

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES 

“Tas Kungs bija devis, Tas Kungs ir ņēmis, 
Tā Kunga Vārds lai ir slavēts!" Ījaba 1:21b 

Juris Ozols  +12/06/12  61 
Arnolds Šķiņķis  +22/06/12  77 
Valdons Frickauss  +01/07/12  85 
Lūcija Gudže  +09/07/12  88 
Maiga Jaunbērziņš  +16/07/12  88 
Aina Vējiņš  +01/08/12  79 
Jānis Vējiņš  +03/08/12  85 
Hilda Laiva  +05/08/12  98 
Mary Rode  +18/08/12  95 
Līvija Strazdiņš  +04/09/12  89 

Apbedīšanas lietas. 
Draudze iesaka un lieto Trevor Lee and Son. 
Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot: 
(02) 9746 2949 

KRISTĪTS 

Clifford GAUJA ‐ Kristīts Svētā Jāņa baznīcā, 
2012.g.29.jūlijā. 

“Tad atnesa bērniņus pie Viņa, ka Viņš 
tiem rokas uzliktu un Dievu lūgtu; bet 
mācekļi norāja tos. 
Bet Jēzus sacīja: "Laidiet bērniņus un 
neliedziet tiem pie Manis nākt, jo tādiem 
pieder Debesu valstība."  Mat.ev.19:13‐15 
15 Un Viņš tiem uzlika rokas un tad aizgāja 
no turienes.
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Tēva mīlestība 

Lūkas Ev 15: 11‐24 

Un Viņš sacīja: "Kādam cilvēkam bija divi 
dēli.  Un jaunākais sacīja tēvam: tēvs, dod 
man piekrītošo mantas daļu!‐ Tad viņš 
starp tiem sadalīja mantu. 
Un pēc dažām dienām, saņēmis visu, 
jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi un tur 
izšķieda savu mantu, palaidnīgi dzīvodams. 
Kad nu viņš visu bija izšķērdējis, tai zemē 
izcēlās liels bads, un viņam sāka pietrūkt. 
Tad viņš nogāja un piemetās pie kāda tās 
zemes pilsoņa; tas to sūtīja savā tīrumā 
cūkas ganīt.  Un viņš būtu bijis priecīgs 
dabūt sēnalas, ko cūkas ēda, lai ar tām 
pildītu savu vēderu, bet neviens viņam tās 
nedeva. 
Tad viņš, pie atziņas nācis, sacīja: cik 
algādžu nav manam tēvam, kuriem maizes 
papilnam, kamēr es te mirstu badā. 
Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu: 
tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret 
tevi, es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc 
par tavu dēlu; pieņem mani par vienu no 
saviem algādžiem! 
Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Bet, 
viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja 
un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam 
pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. 
Bet dēls tam sacīja: tēvs, es esmu grēkojis 
pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs 
cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. 
Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem: atnesiet 
ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, 
mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes 
kājās;  atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, 
lai ēdam un līksmojamies,  jo šis mans dēls 
bija miris un nu atkal ir dzīvs, viņš bija 
pazudis un ir atkal atrasts.‐ Un viņi sāka 
līksmoties. 

Mīļie draugi Jēzū Kristū, 
Septembra  mēnēsī  tiek  svinēta  tēva 

diena.  Domāju  ka  vairums  no  mums  savu 

miesīgo tēvu pazīstam.  Bet labs jautājums 
ko  pārdomāt  ir,  cik  labi  pazīstam  savu 
debesstēvu  debesīs?  Jēzus  līdzība  par 
pazudušo  dēlu  dod  mums  brīnišķīgu 
ieskatu par to kāds ir mūsu debesstēvs. 

Šai līdzībā skaidri redzams ka Dievs ir 
mīlestība. Dievs  ir mīļš,  pacietīgs  tēvs,  kas 
meklē  pazudušo,  kas    piedod  un  pieņem, 
un    priecājās  par  katru  pazudušo 
grēcinieku, kas pie Viņa atgriežas. 

Lielako daļu šī līdzība tiek saprasta kā 
līdzība par pazudušo dēlu, bet var arī  teikt 
ka  šeit  skaidri  parādīta  Dieva    lielā 
mīlestība.  Ja  mēs  tā  cītīgāk  apskatam  un 
pārdomājam šo līdzību, tad redzam ka tājā 
vairāk iepazīstam  tēvu, nekā viņa dēlus. 
Jēzus  stāsts  ir  par  tēvu  un  viņa  diviem 
dēliem.  Jaunākais  kļuva  nemierīgs  un 
neapmierināts ar savu dzīvi, tāpēc  nolēma 
atstāt  tēva  mājas  un  doties  pasaulē.  Viņš 
tēvam pieprasīja  savu daļu  no mantojuma 
laikus  pirms    tēva  nāves.  Tas  bija  kautkas 
neparasts un tēvam bija pilnīgas tiesības to 
noraidīt.  Tēvs  jau  paredzēja  iznākumu 
tādam  gajienam.  Bet mīlēdams  savu  dēlu, 
negribēdams  uzspiest  savu  gribu,  viņš 
iedeva dēlam viņa daļu no mantojuma, labi 
zinādams ka dēls aizies no mājām. Vienalga 
cik  tēvam  par  to  sāpēja  sirds,  viņš 
neuzspieda  savu  gribu  un  atļāva  dēlam 
izvēlēties  savu  dzīves  ceļu.  Tāpat  Dievs 
rīkojas  arī  ar  mums.  Dievs  nevienam 
neuzspiež  nākt  pie  Viņa  ticībā  un  Viņam 
kalpot,   ja to nevēlamies. Dievs dod mums 
brīvu izvēli. 

Tēvs  bija  bagāts  un  tāpēc  dēla  daļa 
no  mantojuma  arī  bija  bagātīga.  Mantu 
saņēmis,  dēls  devās  projām  un  ātri  vien 
nonāca  nevēlamā  sabiedrībā.  Dēls 
palaidnīgi  dzīvodams    ātri    izšķērdēja  visu 
ko  tēvs  viņam  bija  iedevis  –  līdz  pēdējam 
centam.  Brīvs  no  sava  tēva  uzraudzības, 
dēls  uz  kādu  laiku  uzdzīvoja  un  sauļojās 
grēka  saulē  –  bet  drīz  vien    tam  pienāca 
gals. 

Lasam  bībelē,  ka  zemē  izcēlās  liels
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bads  un  dēlam  sāka  pietrūkt  ēdiens.  Viņš 
sāka apzināties pasaules realitāti. Kamēr bija 
naudas,  draugu  bija  pa  pilnam  .  Bet  kad 
nauda vairs nebija, pazuda arī draugi. 

Eventuāli  dēls  atrada  darbu  kā  cūku 
gans.  Redziet  cik  zemi  janunākais  dēls  bija 
nonācis.  Jūdam  cūka  bija  nešķīsts  dzīvnieks. 
Cūku aiztikt‐ šausmas. Bet bada laikā , viņam 
pat cūku barība  izlikās pievilcoša. Bet pat tā 
viņam nebija pieejama. Pamazām prāts,  kas 
palaidnīgā  dzīvošanā  bija  aptumšojies  sāka 
skaidroties. „ Cik algādzu nav manam tēvam, 
kuriem maizes papilnam , kamēr es te mirstu 
badā.” 

Tēvs,  kuŗš  dēlam  agrāk  bija  izlicies  tik 
stingrs  un  bargs,  tagad  izskatijās  pavisam 
savādāks.  Taču  tēva  mājās,  pat  viszemākie, 
vienkāršākie kalpi labi dzīvoja. Lai gan viņiem 
bija  savs  uzturs  jānopelna,  maizes  viņiem 
bija pa pilnam. 

Dēls  nolēma    atgriesties    mājās.  Viņš 
nemaz  nesagaidīja    ka  tēvs  viņu  pieņems 
atpakaļ kā dēlu. Viņš tikai cerēja ka tēvs viņu 
pieņems par    kalpu. Viņš apzinājās ka  grēkā 
notraipījies  viņš  nebija  vairs  cienīgs  ieņemt 
atpakaļ savu vietu ģimenē. 

Cilvēks,  kas nonācis  viszemākā vietā  ir 
daudz apzinīgāks par  savu necieņu. Tāpēc  ir 
vieglāk tādu cilvēku atgriezt   pie Dieva nekā 
tādu, kas jūtas paštaisns. „ Es celšos un iešu 
pie  sava  tēva  un  sacīšu:  tēvs  ,  es  esmu 
grēkojis pret debesīm un pret  tevi, es  vairs 
neesmu  cienīgs  ,  ka  mani  sauc  par  tavu 
dēlu;  pieņem  mani  par  vienu  no  saviem 
algadžiem.” 

Kamēr  dēls  klejoja  par  pasauli,    Tēvs 
pacietīgi  un  cerīgi  gaidīja  dēla  atgriešanos. 
Lasām  20  pantā:  Bet  viņam  vēl  tālu  esot, 
viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva žēl , un 
viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un 
to skūpstīja. 

Mīļie draugi‐ tā ir mīlestība. Tas, ka jau 
no tālienes tēvs ieraudzīja savu dēlu , parāda 
ka  viņš  skatījās,  cerēja    un  gaidīja.  Katru 
dienu  skatījās  uz  ceļu‐  un  cerēja  ka  varbūt 
šodien būs tā diena ka dēls atgriezīsies. 
Dievs  gaida‐  Viņš  meklē  un  Viņš  skatās.  Ja 

vien  grēcinieks  izrāda  mazāko  vēlēšanos 
nākt pie Dieva – Dievs ne tik vien gaida –Viņš 
skrien tam pretī. 

Cik    jauka  un  gaiša  diena,  kad  tēvs 
ierauga    tālumā  nākam    viņa  dēlu.  Tas 
novārdzis,  skrandās,  badā,  grēka  notraipīts, 
galvu  nokāris,  nāk  uz  mājām.  Tas  pats,  kas 
iepriekš  bija  atvadījies  ar  smaidu  un pilnām 
kabatām,  ar drosmi un ar pārgalvību. 
Bet  tagad te nāk dēls. Ko  lai  tēvs dara?. Vai 
dēlu  nobārt  ,  vai  pārmest.  Vai  sodīt,  vai 
nepieņemt atpakaļ? 

Nē.  Sirds  bija  pilna  ar  mīlestību.  Tēvs 
skrēja  dēlam  pretī,    apkampa  un  skūpstīja, 
nemaz  nedeva  dēlam  iespēju  skaidroties  , 
krist  pie  tēva  kājām  un  izlūgties  piedošanu. 
Redziet  kā  tēvs  sevi  pazemoja.  Vai  jūs  jūtat 
tēva  sirdi  ‐  tēva  mīlestību,  tēva  prieku  ? 
Mans pazudušais dēls ir atgriezies! 

Dēls  sāka  teikt  vārdus  ,  ko  atkal  un 
atkal  sirdī  un  pratā  bija  pārdomājis  un 
atkārtojis:  „  tēvs  ,  es  esmu  grēkojis  pret 
debesīm  un  pret  tevi,  es  neesmu  vairs 
cienīgs , ka mani sauc par tavu dēlu.” 

Bet  tālāk  par  šiem  vārdiem  dēls 
netika  .  Tēvs  pavēlēja  kalpiem  apģērbt  dēlu 
visgreznākās  svētku  drēbēs,  uzvilkt  kājās 
jaunas  kurpes,  pirkstā  uzmaukt  gredzenu, 
nokaut  labi  barotu  teļu  un  sarīkot    svētku 
mielastu. Tēva lielais  prieks!  ‐ šis mans dēls 
bija  miris  un  nu  atkal  ir  dzīvs,  viņš  bija 
pazudis un atkal atrasts. 

Ir  ļoti  svarīgi  mums  saprast,  kas  te 
notika.  Tēvs  savu  dēlu  pilnīgi  pieņēma 
atpakaļ.    Uzvelkot  viņam  jaunās  drēbes 
simbolizēja  taisnošanu.  Gredzens  deva 
autoritāti  rīkoties  tēva  vārdā un  kurpes  bija 
piederības  simbols.  Uzvelkot  kurpes 
nozīmēja    ka  dēls  bija  atkal mājinieks.  Kalpi 
gāja ar basām kājām.  Šai  stāstā 
mums  tiek  parādīts  ka,  ja  mēs  tāpat  kā 
pazudušais dēls, nožēlojam savus grēkus, tad 
mūsu  grēki  caur  Jēzu  Kristu  tiek  piedoti– 
mūsu  „vecās  drēbes”    tiek    novilktas  un 
tiekam  apģērbti    „tīrā  baltā  tērpā”  ‐  mēs 
kļūstam  taisnoti Dieva priekšā. 

Kad  apliecinam  Jēzu  Kristu  par  savu
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Kungu  un  pestītāju  –  mums  tiek    dota 
autoritāte  rīkoties  Viņa  vardā.  Mums  nav 
vairs jācīnās savā spēkā, vara ir Viņa vardā. 
Šai  stāstā    tiek  parādīta  Tēva    lielā 
mīlestība. Tēvs pilnīgi  piedeva dēlam visus 
viņa  grēkus,  un  deva  viņam  savu  vietu 
ģimenē  ar  pilnām  tiesībam. Mīļie  ‐  tāds  ir 
mūsu  Dievs!  Kad  pie  Dieva  nākam  grēka 
nožēlā,  vienalga  cik  netīri  un  notraipīti  – 
Dieva mīlestība izplūst. 

Dievs mūsu grēka sodu uzlika uz savu 
Dēlu.  Lielā  Piektdienā,  Viņš  cieta  krusta 
nāvi  lai  mums  būtu  pestīšana.  Tā  ir  tēva 
mīlestība. Tāds ir mūsu Dievs. 

Vai  dēls  kādreiz  atkal  domāja  atstāt 
tēva mājas? Nē. No cukām un netīrumiem 
ticis  vaļā,  viņs  pateicībā,  mīlestībā  un 
priekā dzīvoja un kalpoja savam tēvam. 
Āmen. 

Colvin MacPherson 

DRAUDZES DZĪVE BILDĒS 

Dzidra Jansone un Alīse Auziņa gatavo 
maizīties bēru mielastam. 

Draudzes priekšnieks labo jumtu. 

Piemiņas brīdis Latviešu kapos ‐ Prāvests 
ar Andreju Medni un Juri Krādziņu.
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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 

DRAUDZES PĻAUJAS 
SVĒTKI 

SVĒTDIEN 2012.GADA 
23. septembrī, plkst.11.00 

Svētā Jāņa baznīcā. 
¨Pļaujas svētkus ievadīsim ar 

dievkalpojumu. 
¨Pēc dievkalpojuma, ierastais Pļaujas 
Svētku sarīkojums ar pusdienām, 
loterijam, kūku galdu, un jautru 

sabiedrību. 
Mīļi lūdzam nākt un piedalīties 

Draudzes Pļaujas svētkos. 

Dāmu komitejas ziņojums – Gatavojamies piparkūku 
cepšanai. Tās būs pārdošanā no novembra sākuma.


