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VIENA TICĪBA
“Tad nu, važās slēgts sava Kunga dēļ, es jūs mudinu: dzīvojiet tā, kā to
prasa jūsu aicinājuma cieņa, visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits
citu panesdami mīlestībā, cenzdamies uzturēt Gara vienību ar miera
saiti: viena miesa, viens Gars  jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā
esat aicināti , viens Kungs, viena ticība, viena kristība; viens visu Dievs
un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem” Efez.4:16
Mēs dzīvojam ļoti interesantā pilsētā. Ikdienas iznāk sastapt cilvēkus no visādām
pasaules malām, dzirdēt daudz un dažādas valodas. Dzīvojam daudz kultūru vidē, kurā
varam baudīt lielu dažādību visādās lietās. Bet ne ticībā. Daudz tiek debatēts par to, ka
visas pasaules reliģijas ir vienlīdzīgas. Dzīvojot tik sajauktā vidē, varam viegli zaudēt
skaidrību par ticības neapšaubāmo absolūto patiesību. Ir labi un pareizi mums visiem
sadzīvot mīlestībā, respektēt citu cilvēku idejas un reliģijas. Katrs cilvēks ir brīvs ticēt
kam viņš vēlās, un paldies Dievam, arī katrs ir brīvs savu reliģiju apkopt. Tas tomēr
nenozīmē, ka mums tās ir japieņem kā patiesas. Jēzus pats mūs brīdina –„Pielūkojiet,ka
neviens jūs nepieviļ.”Mat.24:4
Šodienas jaunā laikmeta izplatītā domāšana ir ka visas reliģijas noved cilvēku uz to pašu
vietu un tāpēc nav svarīgi kādam novirzienam sekojam. Bet nekas nevarētu būt tālāk no
patiesības. Visas reliģijas neved uz to pašu vietu un visas reliģijas neseko patiesam
Dievam.
Mūsu pamata tekstā Pavils raksta:
„Vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti – viens Kungs, viena ticība, viena
kristība; viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem ar visiem, iekš visiem.”
Pāvils skaidri paskaidro ka ir tikai viena patiesa ticība – ne dadzādas . Tikai viens ceļš
pie Dieva,  ne daudzi. Jēzus pats sacīja: „Es esmu ceļš, patiesība, un dzīvība. Neviens pie
Tēva netiek, kā vien caur mani.” Un evanģēlija vēstījumā tas tik ļoti skaidri pateikts
kāpēc Jēzus ir vienīgais ceļš. „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”
Kristus ciešanas un krusta nāve ir universāla. Viņš savas asinis izlēja par visiem pasaules
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cilvēkiem. Tāpēc neskatoties uz tautību,
neskatoties kam līdz šim cilvēks ir ticējis,
ja viņš savus grēkus nožēlodams pieņem
Jēzu par savu personīgo Pestītāju, viņš tiek
glābts. Bez Pestītāja cilvēks ir pazudis, un
ceļš ved uz tumšu mūžību. Ir ļoti svarīgi
ka mēs to saprotam.

Pārdomām:
Jēzus sacīja:
14 Un, kā Mozus paaugstinājis čūsku
tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka
Dēlam,
15 lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo
dzīvību.
16 Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš
devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai nevi
ens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu
mūžīgo dzīvību,
17 jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē,
lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur
Viņu tiktu glābta.
18 Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas
netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka
nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla
Vārdam.
Jāņa ev..3:1418

Cilvēces problēma ir grēks. Grēks ir tas kas
mūs attālina no Dieva. Starp mums un
Dievu atrodas liela plaisa.Mēs paši ar
saviem spēkiem nespējam no grēka saitēm
tikt vaļā. Cilvēks caur dažādām ticībām un
mācībām mēgina šo plaisu samazināt un
pārkrustot, bet nespēj. Ir tikai viens tilts, 
Kristus krusts. Kad nākam pie Dieva caur
Kristu, tad krusts ir tas tilts, kas savieno
mūs ar Dievu. Tikai Kristus nevainīgās,
šķīstās asinis var nomazgāt mūsu grēku, un
mūs attaisnot Dieva priekšā . Nekas cits. Ja
būtu bijis cits ceļš pie Viņa, tad Dievs
nekad nebūtu izlējis Sava Dēla asinis. Bet
cita ceļa nebija un nekad nebūs.

Pārdomām:

Ak Kungs, Tavas slāpes Un rūgtā
Dziesmā, Liec galvu krusta priekšā, autors
Edgars Ķiploks mudina mūs: „Liec galvu miršana Remdē grēku sāpes, Man debess
krusta priekšā! Tā zīme svētākā, Jo Jēzus atdara.
Pie krusta par mani, Mans Jēzu, miri
mūsu grēkus Ir dzēsis Golgatā; Un ja tev
Tu;
Mīļi
mani gani, Ka tev vien piederu.
dzīves ceļā Pat zustu cerība, Tad zini: arī
Dod atgriezties drīzi, Pirms mūža
tevi Viņš mirstot pestīja.”
saule riet, Mantot paradīzi, Kad man būs
Ciešanu laiks ir labs laiks šo patiesību pār dusēt iet.
domāt un sev jautāt – vai es zinu ka mirstot
Dz.gr.87. autors nezināms, atdzejojis Hans
Viņš arī mani pestīja? Vai esmu pieņēmis Kristel Glaeser
Viņa pestīšanas lielo dāvanu?
Prāv.Colvin S. MacPherson

Pārdomām:
Jēzus sacīja: "ES ESMU durvis. Ja kāds
caur Mani ieiet, tas tiks izglābts; viņš
ieies un izies un atradīs ganības.
Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un
nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu
dzīvība un pārpilnība.
ES ESMU labais gans. Labais gans atdod
savu dzīvību par savām avīm.
Jāņa ev.10:911
Piparkūku talkas strādnieki!
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DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ

APRĪLĪ
Piektdien,2.J.Turmanis
Svētdien,4.J.Rīmanis
Svētdien,11. I.Birze
Svētdien,18. I.Liepiņš
Svētdien,25. A.Kristovskis
MAIJĀ
Svētdien,2. J.Rīmanis
Svētdien,9. I.Liepiņš
Svētdien,16.J.Turmanis
Svētdien,23.I.Birze
Svētdien,30.A.Kristovskis
JŪNIJĀ
Svētdien,6.J.Rīmanis
Svētdien,13.I.Liepiņš

MARTĀ
Svētdien, 14.plkst.11.00 – Dārza svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc
dievkalpojuma, Dārza svētku sarīkojums.
Svētdien, 21.plkst.10.00 – Lasītais
dievkalpojums.
Svētdien, 28.plkst.10.00 – Pūpola
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
APRĪLĪ
Piektdien, 2.plkst.10.00 – Lielās
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien, 4. plkst.10.00 – Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,11.plkst.10.00  Baltās svētdienas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 18.plkst.10.00  dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,25.plkst. 10.00  dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
MAIJĀ
Svētdien, 2.plkst.10.00 – Lasītais
dievkalpojums.
Svētdien,9.plkst.10.00  dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,16.plkst.10.00Debesbraukšanas
dienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien,23.plkst.10.00Svētā Gara svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,30.plkst.10.00 dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
JŪNIJĀ
Svētdien,6.plkst.10.00dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,13.plkst.10.00  Aizvesto
piemiņas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.

ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
MARTĀ
Svētdien,14. L MacPherson/K MacPherson
Svētdien,21. I Graudiņa/R Gulbe
Svētdien,28. A Medne/S Graudiņa
APRĪLĪ
Piektdien,2. Ināra Gedgova/L MacPherson/
K MacPherson
Svētdien, 4. Ina Rone/L Kaktiņa
Svētdien,11. M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien,18. I.Mačēna/I.Upīte
Svētdien,25. T.Koškina/V.Parcell
MAIJĀ
Svētdien,2. L.MacPherson/K.MacPherson
Svētdien,9. L.MacPherson/K.MacPherson
Svētdien,16. R.Pliķše/L.Vilciņa
Svētdien,23. K.Baumane/S.Veidnere
Svētdien,30. R.Gulbe/S.Fraser
JŪNIJĀ
Svētdien,6. Dz.Jansone/D.Jansone
Svētdien,13. B.Liberta/R.Hāgena
DIEVKALPOJUMS ŅŪKĀSLĒ
Piektdien, 19.martā, plkst.11.00 –
Ciešanu laika dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu Dežurē: E.Puriņš

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
MARTĀ
Svētdien,14.I.Birze
Svētdien,21. I.Liepiņš
Svētdien,28. A.Kristovskis

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien, 4.aprīlī, plkst.14.00  Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
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SVĒTBRĪŽI BANKSTOWNAS
APRŪPES NAMĀ
(Chiswick Rd, Greenacre)
Pirmdien,12.aprīlī, plkst.11.00
Pirmdien,10.maijā, plkst.11.00

LAULĀTI
Zinta Tomanis ar James Docherty
Laulāti Adelaidē, 2009.g.27.decembrī.

BĪBELES STUNDAS

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

Notiek ceturtdienās no
plkst.10.00, draudzes
dzīvoklī. Patlaban
iepazīstamies ar Pāvila
vēstuli Romiešiem. Visi mīļi lūgti
piedalīties.

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.

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

ALELDA SINODE
Austrālijas latviešu ev.lut.draudžu
apvienības sinode notika Adelaidē, š.g.
6.un 7.februārī. Sinodē piedalījās visi
mūsu austrālijas ev.lut. baznīcas
garīdznieki , archībiskaps E.E.Rozītis un
pārstāvji no visām draudzēm.Sinodē
noklausījāmies pārskatus par iepriekšējo
divu gadu darbību, un pārrunājām
nākotnes darbību.

MĀCĪTĀJA ZIŅAS

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. .”
Asja Vanags
Velta Zvirgzdiņš
Georgs Liepiņš
Augusts Janaitis
Donald Geers
Žanis Zemītis
Bernd Rosenthal
Julijs Kleistbergs
Aina Bormanis
Voldemārs Bērziņš
Ādolfs Palejs

+28/10/2009
+26/11/2009
+27/11/2009
+7/12/2009
+7/01/2010
+9/01/2010
+31/01/2010
+08/02/2010
+08/02/2010
+19/02/2010
+20/02/2010

Sinode nolēma ievietot paziņojumu
latviešu laikrakstos attiecībā uz Raimondu
Sokolovski, norādot, ka viņš nepieder pie
nevienas luterāņu baznīcas, un, ka viņa
raksti uzskatāmi par personīgu veidokļa
izpaušanu, un neviss mūsu baznīcas
mācību.

88
76
92
89
81
95
69
90
94
92
80

Sinode arī nolēma atdzīvināt archibīskapa
atalgošanas fondu. Kā sēklas naudu,
ALELDA kontā iemaksās $4000. Lai
nodrošinātu iespēju atalgot archībiskapu
nākotnē, draudzēm tiks izsūtīti lūgumi šo
fondu atbalstīt.

KRISTĪTA
Lia Kaspersona
Kristīta Adelaidē, 2009.g. 28.decembrī.

Kopš 2009.g. septembra mēneša,
Adelaides draudze ir bez mācītāja, jo māc.
4
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Māris Lukaševics no draudzes gana amata
atteicās. Viņs paliek ALELDA sastavā kā
vikārs. Adelaides draudze patlaban nemeklē
jaunu mācītāju. To apkalpos diakoni
Dr.Ivars Ozols un Dr.Jānis Priedkalns.
Melburnas Svētā Krusta draudze ir bez
mācītāja kopš š.g. 31. janvāra, jo māc.
Aldis Elberts ir pieņēmis darbu Austrāliešu
luterāņu draudzē. Svētā Krusta draudze
patlaban meklē jaunu mācītāju.

ALELDA SINODES BILDES

ALELDA’s pārvaldē notika viena izmaiņa 
priekšnieka laicīgā vietnieka amatā līdz
Sinodes dalībnieki.
nākamai Sinodei tika ievēlēts mūsu
draudzes priekšnieks Eigits Timermanis.
Līdz šim šo amatu pildīja Miķelis Strīķis.
Pateicība tika izteikta Miķelim par viņa
kalpošanu un labi vēlējumi un Dieva
svētība Eigitam jauno amatu pildot.
ALELDA’s priekšnieka laicīgais vietnieks
ir arī Austrālijas laicīgais pārstāvis mūsu
Baznīcas Virsvaldē.

Prāvests
atklāj Sinodi.

Svētdienas dievkalpojumā, Dr.Ivars Ozols
tika ordinēts diakona amatā. Dievkalpojumā
piedalījās visi mūsu ALELDA’s
garīdznieki. Apsveicam jauno diakonu.
DRAUDZES PILNSAPULCE
Svētdien, 28.februarī, pēc dievkalpojuma,
notika draudzes gadskārtējā pilnsapulce.
Sapulci vadīja draudzes priekšnieks Eigits
(Goga) Timermanis un protokolu rakstīja
draudzes sekretārs Valdis Krādziņš.

Dr. Ivara Ozola ordinēšana diakona
amatā.

Visi sniegtie pārskati liecināja par ražīgu
2009. gadu. Draudzes daudzie un dažādie
pienākumi tika sekmīgi veikti un par to no
sapulces dalībniekiem tika saņemta
pateicība. Padomes sastāvs palika līdzšinējā
sastavā. Ar Dieva palīgu un svētību
turpināsim pildīt mums Dieva doto misiju.
Gājiens pēc dievkalpojuma
5

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS

atmirdz pavisam citā gaismā. Debesīm ir
cits vērtējums. Dzīve, kas likās bagāta ,
Bija kāds bagāts vīrs; tas ģērbās purpurā izrādās pazaudēta, un dzīve, kas likās
pazaudēta, izrādās pārpārim bagāta. Līdz ar
un smalkā audeklā un dzīvoja ik dienas
to ir pacelts lielais jautājums: kas ir
kārumā un līksmībā. Bet viņa durvju
priekšā gulēja kāds nabags, vārdā Lācars, pazaudēta dzīve?
a) pasaules un
tas bija apklāts ar vātīm, un priecājās, ja
b)debesu skatījumā.
varēja ēst druskas, kas krīt no bagātnieka
galda. Un suņi nāca un laizīja viņa vātis.
1. Drūma zemes dzīves aina atklājas
Bet gadījās, ka nabagais nomira, un
evaņģēlija stāstā. Cilvēks – nabags,
eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. Arī
bagātnieks nomira un tika apglabāts. Un nelaimīgs un slims. Nav viņam vairāk ko
no elles, kur viņš cieta mokas, viņš pacēla zaudēt. Nav neviena, kas palīdzētu. Nav
žēluma cilvēkos. „Un suņi nāca un laizīja
savas acis un ieraudzīja Ābrahāmu no
viņā vātis.” Tie ir viņa draugi. Un viņš pats
tālienes un Lācaru viņa klēpī.
Tad viņš sauca stiprā balsī: Ābrahāma tēv, – kā sunīts pie bagātnieka durvīm. izsalcis,
apžēlojies par mani un sūti Lācaru, lai tas uzlasa drusciņas, kas nokrīt no bagātnieka
iemērc pirksta galu ūdenī un dzesē manu galda. Tad kādu dienu viņu atrod mirušu.
Viņu aprok kaut kur pie citiem
mēli, jo es ciešu mokas šai liesmā! Bet
Ābrahāms teica: piemini, dēls, ka tu savu nabadziņiem. Pazaudēta dzīve.
labumu esi dabūjis, dzīvs būdams, turpre
Pilnīgs pretstats ir otrā vīra dzīve. Tā rit
tim Lācars  ļaunu. Tagad viņš tiek
gludi kā upe līdzenumā. Bez lielām rūpēm
iepriecināts, bet tev jācieš mokas. Un
un sarežģījumiem. Lepnajā namā allaž
turklāt starp mums un jums atrodas liels
valda līksmība. Tur netrūskt nekā. Visa pa
bezdibenis, ka tie, kas no šejienes vēlētos
pilnam. Kas bagāts, tas godāts un
noiet pie jums, to nespētu, tāpat arī no
sabiedrībā labi izredzēts. Pie pilnas bļodas
jums pie mums.
Bet tas teica: tad es tevi lūdzu, tēvs, sūti to draugu daudz. Nāve tomēr nesaudzē
uz mana tēva namu! Jo man ir pieci brāļi; nevienu. Vislielākā bagātība nespēj viņu
lai viņš tos brīdina, ka arī tie nenonāk šinī piekukuļot. Jāšķiras no zemes labumiem arī
moku vietā. Bet Ābrahāms atbildēja: tiem bagātajam vīram. Liels cienītāju pulks viņu
pavada cildinošām pateicības runām. Vai
ir Mozus un pravieši, lai tie tos klausa.
tas nav pilnvērtīgas dzīves paraugs?
Bet tas sacīja: nē, Ābrahāma tēv, bet, ja
kāds no mirušiem pie viņiem ietu, tad tie
Zemes dzīve vēl šodien pilna šādiem
atgrieztos.
pretstatiem. Baltās dienas mainās ar
Bet Ābrahāms viņam sacīja: ja tie nek
nebaltajām. Nabadzība, slimība var izsviest
lausa Mozu un praviešus, tie neticēs arī
tad, ja kāds no miroņiem celtos augšām." cilvēku uz ielas arī pārtikušā zemē. Maz
līdzjūtības tad atradīsim citu sirdīs.
Lūkas ev.16:1931
Dzīvojot mierā un labklājībā cilvēka sirds
nereti paliek cieta un nejūtīga, kā jau bagāta
Pasaulē ir pretstati: prieks un bēdas, naids
un mīlestība, jaunība un vecums. diena un vīra sirds. Par to, ko atrod ielas malā
nakts. Par pretstatiem cilvēku dzīvē un pēc pakritušu, arī šodien vēl pasaules spriedums
būs nesaudzīgs: pazudis cilvēks, pazaudēta
nāves likteņos runā arī Jēzus stāsts par
dzīve.
bagāto vīru un nabaga Lācaru: pazudis un

Pazaudēta dzīve

izglābts. Divi cilvēki, divas pilnīgi dažādas
dzīves un divi dažādi likteņi. Un, kad zemes Latvju jauneklis šejienes lielpilsētā sapinies
ar ļauniem draugiem, piedalījies laupīšanā,
dzīves robeža parkāpta, zemes lietas
draud mūža ieslodzījums. Vai tā nav jau
6
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jaunībā pazaudēta dzīve? Nāk prātā
Blaumaņa „Pazudušais dēls.” Saimnieka
dēlam Krustiņam nav spēka celties, nav
spēka noturēties godīgā ceļā. Tēva lode
izdzēš viņa dzīvības liesmu – pazaudēta
dzīve. Bet ne katra dzīve, kas pasaules acīs
škiet pazaudēta, ir pazaudēta arī debesu
skatījumā.

debesu durvis. Zemes posts ir pārvērties
mūžīgā svētībā. Kas likās pazudis, ir
izglābts. Šīs zemes dzīve nav bījusi veltīga,
tā ir gūvusi savu piepildījumu.

Ir tikai divi zīmogi, ar kuriem Dievs mūžībā
apzīmogo cilvēku dzīves apliecību. Un
katrā zīmogā ir rakstīts tikai viens vārds:
„pazudis” un „izglābts”. Šos zīmogus drīkst
2. Tā mēs nonākam pie Jēzus stāsta otrās
lietot vienīgi Dievs. Pasaules spriedums
daļas. Kas ir pazaudēta dzīve? Pazaudēta
daudreiz ir aplams, pretējs Dieva
dzīve ir tā, kuŗa nav plaucējusi ziedus
spriedumam. Protams, neviens cilvēks nav
mūžībai. Cilvēks nav atdarījis savas sirds
bez grēka, un līdz ar to – pazušanas ceļā.
durvis Pestītājam. Kristus klauvē pie katra Bet arī vētrā un negaisā, grēkā un maldos
cilvēka sirds durvīm, vienalga, vai tu dzīvo skan Kristus balss: „Nāciet šurp pie
pārpilnībā un greznībā, vai esi pakritis
Manis!” Žēlastības vārti maldīgam nekad
ceļmala, bez spēka, zem grēka sloga,
nav aizslēgti. Godīgais un dievbījīgais
slimības sagrauzts, izsalcis un skumju skatu ķēniņš Dāvids krīt smagā grēkā, bet viņa
lūgdams pēc citu žēlastības. „Redzi, es
sirds salūzt, atveras. Viņš meklē Dieva
stāvu pie durvim un klaudzinu.....”
žēlastību un to arī atrod, kamēr viņa
varenais priekštecis Zauls, dvēseles nemierā
Bagātais vīrs, domājams, nebija nekāds
un mokās neredz cita ceļa, ka mesties uz
īpašs grēcinieks, vismaz pasaules acīs nē.
sava šķēpa un darīt sev galu.
Pasaules acīs viņš varbūt pat bija labdaris,
kultūras un baznīcas atbalstītājs. Savu tiesu Mūsu mūža dienas rit strauji, un neviens
viņš atmeta arī nabagiem, trūkumcietējiem. nezin, kad pienāks vakars, kad „vīna kalna
Lācars taču pārtika no viņa galda druskām. kungs” mūs aicinās. Gādāsim par to, ka ar
Viņš nav arī neticīgs. Viņš turās pie tēvu
mierīgu sirdi varam Viņa priekšā stāties.
tēvu ticības. Viņš ir lepns uz to, ka Ābramu, Pasaules lepnība un bagātība mūs lai
šo vareno Dieva vīru, arī viņš var saukt par neapstulbina. Nabadzība, posts un grēks lai
savu tēvu. Un tas jau šķiet galvenais –
mūs nesatriec. Pasaules spriedums lai mūs
turēties pie Ābrama parašām, pie Ābrama
neatbaida. Kas pasaulei atmetams, Dievam
ticības.
var būt mīļš un pieņemams. Ir divi ceļi
pasaulē – šaurais un platais. Ir divi vārti
Bet kāpēc tad nu par viņa dzīvi mūžības
pēcgalā – šaurie un platie. Ir divi zīmogi
vērtējumā skan briesmīgais vārds:
Dieva rokās – pazudis un izglābts. Tāpēc
„pazaudēta”? Kas ir viņa krišanas akmens? iesim pa šauro ceļu, jo plats ir ceļš un plati
Tā ir viņa paša sirds. Kad nolaižas nāves
ir vārti, kas ved uz pazušanu. Un lai Dievs
priekškars, tad izrādās, ka nepietiek ar
dod, ka neskatoties uz maldiem un grēku,
judaisko varizējisko pašapziņu, lai nonāktu debesu vērtejums skanētu: „izglābts”.
Ābrama klepī. Ir vajadzīgs kas vairāk.
Citāda sirds, sirds, kas atveŗas Dievam. Kā māc. K. Freimanis. –
pavasara saulē zieds. Sirds, kura staro
Majas draugs Jūlijs 1955.
Kristus gaismā. Šai mūžības gaismai bija
atvērusies nabaga Lācara sirds. Sāpēs un
postā bija dzimušas ilgas pēc atpestīšanas.
Kur dvēsele no dziļumiem sauc pēc Dieva,
tur Viņš sūta Savu Glābēju. Un kas Viņam
vēris savas sirds durvis, tam Viņš ver
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Kalpaka piemiņas dievkalpojums, 2010.g.7.martā.

Gaišus un priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus visiem
vēl draudzes mācītājs, padome un dāmu komiteja!

Draudzes mācītājs

Draudzes priekšnieks

Prāvests Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā
pirms un pēc dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.

Eigits (Goga) Timermanis

271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel. 99182306
Mobīlais 0414 479 001

Draudzes kancelejas telefons (02) 9746 1934
Fakss (02) 9764 3318
Adrese 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140

Epasts timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece

Draudzes Epasts

Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble. 2073

sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Draudzes tīmekļa adrese:
www.sydneylatvianchurch.org.au

Telefons (02) 9449 3716
Mobīlais 0421 320 870

Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons (02) 97153424
Mobīlais telefons 0412 024 476
Epasts cpherson@optusnet.com.au

Epasts tamarakosk@iinet.net.au
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