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AICINĀJUMS
“Baudiet un redziet, cik tas Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz
Viņu paļaujas.” 34.Ps.9

Jauns Baznīcas gads ir iesācies. Esam iegājuši gaišājā Adventes laikā, kad
domas virzās uz Ziemassvētku svinībām. Mūsu zemes puslodē, Advents iekrīt
pavasarī, dienas kļūst siltākas un visa daba skaisti atplaukusi jaunājā krāšņumā.
Dziedam iemīļotās dziesmas, cepam piparkūkas, rīkojam eglītes. Dziesmu
autors, Wilhelms Hey raksta: “Katru gad’ no jauna Kristus bērniņš nāk – Pie mums
zemē ļaunā un mūs svētīt sāk.” Patiesi skan šie vārdi. Katru gad’ no jauna svinām un atzimējam
Kristus nākšanu pasaulē, cilvēka miesā. Katru gad’ no jauna dzirdam prieka vēsti, ko eņģeļi
sludinājuši ganiem laukā: "Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem
ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.
Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu." Un piepeši tur pie
eņģeļa bija debespulku draudze; tie slavēja Dievu un sacīja: "Gods Dievam augstībā, un
miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts." (Lk.ev.2:1014)
Jautājums katram lasītājam ir: “Vai tu esi personīgi baudījis tā Kunga atnākšanu? Vai tu esi
baudījis un redzējis, cik tas Kungs ir labs?” Pestītājs nāca pasaulē tev un man. Viņš ir nācis, lai
mūs izglābtu no grēka un nāves varas. Viņš mūs katru ir mīlējis tik ļoti, ka Viņš nācis pasaulē kā
cilvēks, lai 33 gadu vecumā atdotu savu dzīvi par mums.
Aicinu katru no jums, sākot šo jauno baznīcas gadu, baudīt un redzēt, cik tas Kungs ir labs.
Atver savu sirdi Viņam. Nāc pie Viņa. Apmeklē dievkalpojumus, kur Viņa vārds tiek sludināts un
godināts.
Baudiet un redziet, cik tas Kungs ir labs. Daudzi nebauda un tā Viņiem īstais Ziemassvētku
prieks paiet garām. Neesi starp tiem, bet pievienojies svētajam pulkam, kas no sirds dzied:
“Debespulks dzied apstarots: Jaundzimušam Kungam gods! Zemes bērniem miers un prieks:
Dievam atgūts grēcinieks! Līksmi dziediet līdz, jūs ļaudis, To, ko debespulks mums paudis: Lai
dzird zemē, pazemē: Kristus dzimis Betlemē! Debespulks dzied apstarots: Jaundzimušam Kun
gam gods!” (dz.gr.27)
Lai šājā svētku laikā un jaunajā gadā, mūsu dzīve būtu tāda, ka Dievam gods tiek dots
visur un vienmēr. Vēlu jums un jūsējiem preicīgus Kristus dzimšanas svētkus un Dieva svētītu
jauno gadu. Baudiet un redziet, cik tas Kungs ir labs!
Draudzes mācītājs,
Prāvests Colvin S. MacPherson.
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DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS
DECEMBRĪ
Svetdien,2.
Ina Rone, L.Kaktiņa
DECEMBRĪ
Svētdien,9.
A.Auziņa, V.Cielēna
Svētdien, 2. plkst.10.00 – 1.Adventes
Svētdien,16.
R.Plikše, I. Vilciņa
svētdienas dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma Pirmdien,24.
Nav kafija
kafījas galds.
Otrdien,25.
L.MacPherson,
Svētdien, 9. plkst.10.00 – 2. Adventes
K.MacPherson
svētdienas dievkalpojums. . Pēc dievkalpojuma 2008.g. JANVĀRĪ
kafījas galds.
Svētdien,20.
B.Kubliņa, L.Valdāte
Svētdien,16.plkst.10.00 – Ziemsvētku koncerts Svētdien,27.
I.Graudiņa, I.Krieviņa
un pusdienas.
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 23. Dievkalpojums nebūs.
Svētdien,3.
M.Timermane, B.Liberte
Pirmdien, 24. plkst.18.30 – Kristus dzimšanas Svētdien,10.
I.Mačēna, E.Ķepīte
svētvakara korāļu dievkalpojums.
Svētdien,17.
A.Zodiņa, D.Wagner
Dievkalpojums būs anģļu un latviešu
Svētdien, 24.
D.Timermane, D.Jansone
valodās.
Otrdien,25.plkst.10.00 – Kristus dzimšanas
DIEVKALPOJUMS ŅŪKĀSLĒ
svētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Dievkalpojumi Ņūkāslē
Piektdien, 21.decembrī, plkst.11.00. Dežurē:
2008.g.JANVĀRĪ
E.Puriņš
Svētdien, 20.plkst.10.00  Dievkalpojums ar
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma kafījas Pirmdien, 24. decembrī, plkst.14.00  Kristus
galds.
dzimšanas svētku dievkalpojums.
Svētdien,27.plkst.10.00  Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma kafījas SVĒTBRĪŽI BANKSTOWNAS APRŪPES
galds.
NAMĀ
FEBRUĀRĪ
(Chiswick Rd, Greenacre)
Svētdien, 3. plkst.10.00  Dievkalpojums ar
Pirmdien,17.decembrī, plkst.11.00
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma kafījas Pirmdien,11.februārī, plkst.11.00
galds.
Svētdien, 10. plkst.10.00  Dievkalpojums ar
PATEICĪBAS
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma kafījas
galds.
Draudzes darbā mums ir daudz labvēli,
Svētdien, 17. plkst.10.00  Dievkalpojums ar
kas
ziedo
gan savu laiku, gan savas zināšanas
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma kafījas
lai
mums
palīdzētu.
Vēlos īpaši pateikties
galds.
dažiem
kas
mums
šajā
laikā ir palīzējuši,
Svētdien, 24. plkst. 10.00  Dievkalpojums ar
Pateicība
Ināram
Brūverim, kas veltījis
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma kafījas
daudzas
sestdienas
un
svētdienas,
lai iekār
galds, un draudzes pilnsapulce.
totu mums jaunu dzesinātāju draudzes zālē.
Pateicība Rūdim Nemmem, kas
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
draudzes dzīvoklim pievienoja tv anteni.
Pateicība Olģertam Blaubergam, par
DECEMBRĪ
skaistiem,
smaržīgiem ceriņiem, kas tik daud
Svetdien,2.
V.Gulbis
zus
iepriecināja.
Svētdien,9.
P.Ķepītis
Pateicība Imantam Liepiņam, kas sa
Svētdien,16.
D.MacPherson
kārto
kapeli
aprūpes nama dievkalpojumiem,
Pirmdien,24.
A.Kristovskis
kā
arī
Vernerim
Lācim, kas palīdz ar ērgēļu
Otrdien,25.
K.Jurenovskis
novākšanu.
2008.g. JANVĀRĪ
Svētdien,20.
Svētdien,27.
FEBRUĀRĪ
Svētdien,3.
Svētdien,10.
Svētdien,17.
Svētdien,24.

I.Liepiņš
J.Rīmanis
V.Gulbis
P.Ķepītis
A.Kristovskis
K.Jurenovskis

Bet Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers,
pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība,
lēnprātība, atturība.
Gal.5:22
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Dievkalpojumu un referātu
ieskaņojumi

MĀCĪTĀJA ZIŅAS

Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek ieskaņoti
uz CD. Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai prāvesta.

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES

VIKĀRES IEVEŠANA AMATĀ
Heino Mikli
Elli Prillup
Jaan Lemits
Visvaldis Vilciņš
Eleonora Livdāns
Vera Andersons
Vilma Miezis
Robert Aizelksnis
Edda Kangro
Laimons Pelčers
Nora Millers
Mirdza Birkmanis
Heather Ellerton

+ 9/08/07
+ 18/08/07
+ 7/09/07
+ 12/09/07
+ 16/09/07
+ 19/09/07
+ 25/09/07
+ 29/09/07
+ 21/10/07
+ 5/11/07
+ 13/11/07
+ 19/11/07
+ 19/11/07

80
92
60
83
85
90
100
83
75
78
76
82
87

Sv ētdien, 30.sept embrī, svinīgā
dievkalpojumā, prāvesta Colvin MacPherson
vadībā, vikāres amatā tika ievesta Laura
Skrābāne. Vikāra gads, ir prakses gads, kad
darbojoties zem mācītāja pārraudzības,
teoloģijas students iegūst praksi un pieredzi
mācītāja amatā.
Dievkalpojums iesākās ar gājienu,
draudzes priekšnieka vietnieka, Eigita
Timermaņa vadībā. Viņam sekoja draudzes
padomes locekļi, diakone Brigita Saiva,
teol.stud. Laura Skrābāne un prāvests Colvin
MacPherson. Sākuma liturģijas daļā, ar roku
uzlikšanu, prāvests MacPherson un diak. Saiva,
Kristus saka: “Es esmu augšāmcelšanās un uzticēja Laurai vikāres amatu Sidnejas
dzīvība.”
ev.lut.latviešu draudzē. Draudzes ansamblis
nodziedāja „Tas Kungs ir mans Gans.”

KRISTĪTA
Jasmin Kjaersgaard BRUCE
18/11/07 Svētā Jāņa baznīcā
Kristus saka: “Laidiet bērniņus pie
Manis....”

LAULĀTI
Anu Alexander ar James Iddon
13/10/07 Sandy Point, NSW
Svētrunā, prāvests uzsvēra, ka
kalpošanas pamatā jābūt mīlestībai. Kalpošana
bez mīlestības ir tukša un lieka. Jaunā vikāre
novadīja draudzes lūgšanu, lietojot pašas
sagatavotu tekstu. Lūgšana liecināja par viņas
gaišo un dziļo ticību mūsu Kungam.
Draudze uz tīmekļa
Pēc dievkalpojuma, draudzes dāmas
pacienāja
svētku viesus ar pankūkām. Pēc tam,
Draudzes tīmekļa adrese ir:
kad
visi
bija
paēduši, prāvests lūdza vikārei
www.sydneylatvianchurch.org.au
mazliet
par
sevi
pastāstīt.
Draudzes vēstneši ir pieejami pdf formatā, un
tas nozīmē, ja kādi no jums vairs nevēlaties
saņemt draudzes vēstnesi drukātā formā, bet
esat priecīgi to lasīt uz datora, tad lūdzu dariet Pārdomām:
mums to zināmu. Samazinot skaitu ko izsūtam
par pastu,
ietaupam netikvien sūtīšanas Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet
izdevumus, bet arī drukāšanas izdevumus. Arī Viņā, sakņodamies Viņā, augdami Viņā,
stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri
vēl viens labums ir, ka taupam papīru.
plūzdami savā pateicībā! Kol.2:67
“Mīļie, mīlēsim cits citu, jo
mīlestība ir no Dieva...”

3

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS

DRAUDZES PRIEKŠNIEKS
RAKSTA…

Draudzē kā vikāre jau kopš š.g.
septembŗa strādā Laura Skrābāne. Laura
katru nedēļu apmeklē vairākus draudzes
locekļus, ir vadījusi gan svētbrīžus, gan
dievkalpojumus (ar un arī bez draudzes
mācītāja līdzdalību). Laura mūsu draudzē
strādās līdz apmēram 2008. g. maijam. Ja Tu
— jā, tieši Tu! — vēlies saņemt apmeklējumu
no Lauras vai no draudzes mācītāja
NEKAUTRĒJIES to lūgt, vienalga vai
sazinoties tieši ar viņiem vai caur jebkuŗu
Padomes locekli.
Izsaku mūsu draudzes mācītājam
prāvestam Kolvinam lielu PALDIES par
pieliktām pūlēm izveidojot, uzstādot un arī
uzturot draudzes portālu tīmeklī. Tajā arvien
kas jauns parādās — ne tikai ziņojumi par
nākošiem dievkalpojumiem un sarīkojumiem
mūsu draudzē, bet arī fotogrāfijas no jau
notikušiem gadījumiem un citādas ziņas par
mūsu draudzi un plašāko Baznīcu pie kuŗas
mūsu draudze pieder.
Apskati draudzes
portālā redzamo, nožēlo ko esi palaidis garām
— un labojies, biežāk ierodoties draudzes
dievkalpojumos un citos pasakumos!
Visjaunākās ziņas ir tādas, ka dienā
pirms šo rakstu sagatavoju mana dzīves
draudzene Džeina slēdza līgumu pārdot māju
kuŗā dzīvojam. No tās mums būs jāizvācas
vēl pirms Ziemsvētkiem. Ceram īstenot jau
ilgākus gadus loloto — pārcelties uz dzīvi
laukos kautkur ap Bathurst vai Mudgee
pilsētām. Tieši kur tas būs — paši vel
nezinām! Viss ir Dieva rokās! Rezultātā es
draudzes dievkalpojumos turpmāk būšu retāk
redzams, retāk personīgi satiekams. Un tādēļ
arī uz tālāku termiņu kā draudzes priekšnieks
vairs nekandidēšu. Tikai 2009. gada februārī
notecēs mans pašreizējais divu gadu termiņš,
bet būtu pavisam saprotams ja draudzes
locekļi jau drīzāk velētos izraudzīt un iecelt
citu draudzes priekšnieku. Vienalga vai tas
notiks drīzāk vai velāk, arī Tev — jā, tieši
Tev! — ir uz to pārmaiņu jāgatavojas. Tikai
Dievs ir nemainīgs! Tikai bez Dieva mēs un
mūsu draudze nevaram iztikt!
Pateicībā par ar jums visiem kopā
pavadītiem pēdējiem astoņiem gadiem,
novēlu jums visiem un ikvienam — jā, tieši
Tev! — svētītu Adventu un priecīgus Kristus
dzimšanas svētkus!

Austrālijas latviešu evaņģēliski luterisko
draudžu apvienības (ALELDA) sinode notika
š.g. augustā. Sinode pieņēma lēmumu „lūgt
LELBĀL Virsvaldei panākt, ka ikviena LELBĀL
draudze par katru savas draudzes locekli
iemaksā sava iecirkņa pārvaldes kasē līdz
2008. gada 30. novembrim ne mazāk kā $50,00
(ASV valūtā)”.
Ziņojumu par cik uz šo
aicinājumu atsaucīgas ir bijušas citas mūsu
kopējās Baznīcas draudzes varēsiet dzirdēt
mūsu draudzes gadskārtējā pilnsapulcē, bet
mana vēlēšana ir, ka mēs savu daļu — kas
būtu apmēram AUD $24,150.00 (proti,
apmēram 420 locekļi x USD $50.00 un valūtas
kurss apmēram AUD $1.00 = USD $0.87) —
iemaksātu ALELDA kasē no mūsu draudzes
uzkrātiem līdzekļiem vēl pirms 2007. gada
Ziemsvētkiem. Ja Tev — jā, tieši Tev! — ir
kādi iebildumi pret tādu rīcību, lūdzu par savu
iebildumu, un par iemesliem uz kādiem tas
pamatots, ziņo man vai jebkuram citam
draudzes Padomes loceklim nekavējoties!
Draudze ir jau saņēmusi balsošanas
zīmes lai izdarītu balsojumu par LELBĀL (archi)
bīskapu kas ievēlams uz 7 gadu termiņu kas
sāksies 2008. g. martā. Balsojuma zīmes ir
jānosūta uz ASV līdz 2008. g. 31. janvārim, bet
draudzes Padome arī to vēlas izdarīt vēl pirms
2007. g. Ziemsvētkiem. Kandidāti ir četri, to
vidū ari mūsu pašu draudzes proponētais
prāvests Colvin MacPherson.
Ar katra
kandidāta nostāju pret dažādiem jautājumiem ir
iespējams iepazīties mūsu draudzes portālā
tīmeklī (www.sydneylatvianchurch.org.au) vai
arī palūdzot izdrukas no manis. Draudzes
Padome ir nolēmusi abas mūsu draudzei
pienākošās balsis nodot par labu mūsu pašu
draudzes proponētam kandidātam, bet ja Tev
— jā, tieši Tev! — ir vēlēšanās redzēt, ka Tava
draudze tās balsis nodod citam kandidātam par
labu tad lūdzu sazinies ar mani tūlīt, bet katrā
gadījumā pirms Ziemsvētkiem.

Miķelis Strīķis
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DRAUDZES DĀMU DARBS

Vēlu visiem skaistus Kristus dzimšanas svētkus
un svētīgu 2008. gadu.

PATEICĪBA
Par visam nemanot ir aizritējis 2007. gads un
Ziemsvētki atkal klāt. Atskatoties uz padarīto, Tamāra Koškins
esam daudz strādājušas. Izrīkotas vairākas Dāmu kopas priekšniece
bēres, dzimšanas dienu svinības, vairākas
karstas pusdienas. Ceptas pankūkas, garšīgas
smalkmaizītes un piparkūkas.

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU
DRAUDZES ZIEMSVĒTKU
KONCERTS

Paldies visām virtuves darbiniecēm un visiem
pārējiem palīgiem par lielo paveikto darbu. Ar
Dieva palīgu turpināsim tikpat dūšīgi strādāt
2008. gadā.
TIRDZIŅI

NOTIKS
Ar lielu nožēlu ir jāziņo ka mūsu tirdziņu
„nodarbība” ir izbeigusies. Paramatas koncils
mums vairāk nedod atļauju tirdziņu rīkošanai un
neesam varējušas atrast citu izdevīgu vietu kur
tirdziņus rīkot. Esam mēģinājušas arī rīkot
„garage sale” mūsu baznīcas priekšā, bet bez
sekmēm.
Paldies visiem, kas mūsu tirdziņus ir atbalstījuši
ar visāda veida ziedojumiem, mantām un
pakalpojumiem. BET LŪDZU VAIRĀK MUMS
MANTAS NEVEDIET.
Paldies visiem kas ir palīdzējusi tirdziņu
rīkošānā. Paldies par lielo darbu!

SVĒTDIEN 2007.GADA 16.
decembrī. plkst.10.00
Svētā Jāņa baznīcā, 30 Bridge
Rd, Homebush
Soprāns Tāra Williams
Vījolniece Laura McCrow
dz. Ulrichs
Jaunais Vējš
Draudzes Ansamblis

NEIZŅEMTIE LOTERIJAS LAIMESTI
0770 Clayton; 1435 S.Graudiņa; 0199 I.
Graudiņa; 0597 Mačēns; 1026 Trankels; 0286
Gudže; 0587 B.MacDonald; 0411 V,Kalns;
0755 Pešudovs; 0181 N.Gībietis; 1500
R.Plikšs. Mantas saņemamas draudzes namā
pēc dievkalpojuma.

Pēc koncerta BBQ pusdienas
$5.00
Uz pusdienām vēlams pieteikties pie
Tamāras Koškinas.
Tel.94493716 vai Dzidras Jansones
Tel. 97396994

DĀMU KOPAS SAPULCES

Mīļi lūdzam nākt un
piedalīties svētku koncertā
un pusdienās.

Sapulces notiek katra mēneša pimajā
trešdienā, draudzes zālē, plkst. 11.00 no rīta.
Pirms sapulces Bībeles stunda. Laipni lūdzam
un gaidam jaunas draudzes locekles iesaistīties
dāmu komitejas darbā.
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Gana raksts 2007. gada Kristus Kungs, un mēs līdz ar Viņu. Abus jaunievēlētos
dzimšanas svetkos ievadot annum bīskapus Latvijā pavadīsim ar lūgšanām un
vēlējumu, lai viņu kalpošana nepavairo amatu
Domini 2008
hierarchiju, bet mūsu tautai dara Jēzu tuvāku
un redzamāku – un arī stiprina mūsu kopējo
liecību kā LELB un LELBĀL.
Šķērsojot gadu slieksni, mums nav jābaidās:
atdosim sevi Dievam, uzticēsim sevi Viņam –
tad
Viņš mūs un mūsu Baznīcu atjaunos
dzīvus. Sāksim pavisam vienkārši: „Svētīgi
sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.” (Mt 5:8)
Izlūdzoties un novēlot, lai mēs ar acīm un ar
sirdi Viņu redzētu, abi ar manu kundzi vēlam
Jums Svētītu Jaunu Gadu!
+
Elmārs
Ernsts Rozītis LELBĀL
archibīskaps

Jēzus sacījis: „Jūs mani
redzēsit, jo Es dzīvoju, un
jums būs dzīvot.” Jāņa
evaņģ. 14:19 – 2008. gada
lozungs
Mīļās māsas, mīļie brāļi
Kristū,
kad nākošā gadā
lasīsim vai dzirdēsim gada
lozungu „Es dzīvoju, un
j um s
būs
dzīv ot”,
atminēsimies Jēzus vārdus,
kuriem tie ir pamatojums: „Jūs mani redzēsit”!
Augšāmcelto, mūžīgi dzīvo. To redzēt sola
Jēzus saviem mācekļiem, to skaitā arī mums.
Kur un kā mēs nākošā gadā Jēzu redzēsim?
Vispirms par Jēzu liecinās Kristus
piedzimšanas svētki, bērniņš silītē: „Un Vārds
tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs
skatījām Viņa godību ...” (Jņ 1:14). Ir labi, ja
Ziemsvētki mums atgādina, ka mēs ar Dieva
Vārdu cienām ne kādu sausu teoriju, bet Vārdu,
kas grib kļūt redzams, kas grib iemiesoties.
Dieva Vārdu pavada Viņa zīmes. Tāpat Jēzus
līdz ar sludināšanu dara zīmes, piemēram,
ēdinot, vai dziedinot. Un arī no mums Viņš
sagaida: „... ka cilvēki ierauga jūsu labos
darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs” (Mt
5:16).
Ja Baznīca ir Kristus miesa, tad Viņam
vajadzētu būt saredzamam arī pie mums.
Baznīcas celtņu liecībā, altārī un vitrāžās –
paldies visiem, kas tās gādājuši, uztur un kopj!
Bet ne mazāk Viņam jābūt redzamam arī Garā,
kas pie mums valda, mūsu attiecībās, mūsu
sejās. Tā, ka kļūst redzams, ka Viņš patiesi
dzīvo, un ka arī mēs ne tikai eksistējam, bet
dzīvojam pilnvērtīgu dzīvi, kā Dieva valstības
liecinieki jau mūsu vidē kaut ar pavisam vājiem
spēkiem īstenojot mīlestību – lūk, „Dievs ir
mīlestība”. Un dzīvojot ne ar cerību „mums vēl
pietiks”, bet dzīvojot tanī gaišā cerībā, kuras
apvārsnis nav mūsu nāve, bet Dieva plašā
pasaule un mūžīgā dzīvība.
Pateicos, ka aizvadītā gadā Jēzu esmu redzējis
arvien par jaunu mūsu draudzēs, un ne tikai
attēlos un ārēji, bet pašā būtībā. Pateicos, kur
esmu ticis mīļi mājās uzņemts, un ne mazāk
pateicos visiem tiem mūsu Baznīcā, kas to
darījuši iepretim mūsu „vismazākiem brāļiem”,
arī ar mūsu darba Indijā vai ar LIRS atbalstu.
Centīsimies nākošā gadā, lai mūsu dzīvā
liecība kļūst vēl dzirdamāka un redzamāka. Lai
pat tādas norises kā vēlēšanas ar to nav
pretstatā, bet lai liecina, ka dzīvs ir mūsu

Gaidīšanas laiks.

„Katrai lietai ir
savs nolikts laiks,
un katram
īstenošanai
paredzētam
nodomam zem
debess ir sava
stunda”.
Sal.māc. 3:1
Laiks un gaidīšana ir tas, par ko,
tuvojoties Adventam, aizdomājamies varbūt
biežāk nekā citreiz. Kas īsti ir laiks un cik mums
tas dots, to droši nezinām. Arī pati laika
skaitīšana ir tāda savāda lieta, jo reizēm tas
aiztraucas vēja spārniem, bet citreiz, savukārt,
velkas kā gliemezis. Kāda ir Dieva izpratne par
laiku? Par to, ka Viņam pacietība un gaidīšana
ir ļoti nozīmīgi atskaites punkti, to varam
pamanīt turpat vai katrā Bībeles grāmatā.
Laiks ir vajadzīgs, lai sagatavotos kaut
kas labs. Tā mēs atzīmējam arī šo gaidīšanas
laiku Baznīcas gadā, gaidot uz vislabāko, kas
ar mums vispār varēja notikt – saņemot
jaundzimušo Pestītaju.
Gaidīšanas laiks var izpasuties ne tikai
tā, ka mēs gaidām uz sava Kunga dzimšanas
svētkiem, bet Viņš ir tas, kurš gaida uz mums,
līdz mēs izkopjam sevī Kristum līdzīgu, Garā
spēcīgu raksturu.
Ir jāpaiet laikam, lai nogatavotos augļi un
tos varētu novākt
un ir jāpaiet daudziem
gadiem, līdz mēs kļūstam pieauguši. Tā tas ir
arī ar Gara augli. Der atcerēties, ka mēģinot
augļus nogatavināt pirms laika, tie zaudē savu
aromātu. Dievs nekad nesteidzas. Viņam pieder
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viss laiks no mūžības uz mūžību. Viņš vēlas, lai
mēs izmantotu laiku, kas mums dots un
neprasa no mums steigu, bet gan rezultātu.
Reizēm Tas Kungs mums palīdz ātrāk kļūt
nobriedušiem, nekā mēs to vēlētos. Kā viņš to
dara? Viņš sūta mums pārbaudījumus, zīmes
un grūtības. Mēs ne vienmēr tos pamanām un
labprātīgi akceptējam. Dievs ir pacietīgs, bet
kad Viņa pacietība izsīkst, Viņš var parādīt savu
varenību arī nesaudzīgā veidā.
Mēs reizēm uztraucamies par to, cik drīz Priekšnieks un kasieris cīnās ar draudzes
notiks tās lietas, kuras vēlamies un gaidām un
plāniem...
kuras mums it kā pienāktos. Tās pienāks katra
savā laikā. Vislabākajā laikā!
Cik gan daudzkārt vairāk Dievam
pienāktos redzēt mūs ar skaidrām sirdīm un
pateicībā par to, ka vispār esam. Viss, kas ar
mums notiek un arī tas, kas nenotiek ir tikai
tāda sagatavošanās kam lielākam  mūsu lomai
mūžībā. Visā, kas ar mums notiek, to Kungu
visvairāk interesē tas, cik stipri mēs izaugam to
piedzīvojot. Savus apsolījumus Tas Kungs
vienmēr piepilda, tikai mums japrot to sagaidīt
Kapu svētki
un saņemo būt tam gataviem.
Gaidot uz to, ko nu katrs sava sirdī
gaidām, centīsimies rūpīgi izpētīt savas sirdis
un domas, iztukšojot tās no visa liekā, lai tur
varētu ienākt Gaisma, uz ko arī tiecamies
Adventa laikā.
Draudzes vikāre, Laura Skrābāne.
DRAUDZES DZĪVE BILDĒS

Dārznieki: I.Liepiņš; I.Gedgovda;
K.Jurenovskis un J.Rīmanis.

ALELDA sinode dalibnieki

Pļaujas svētki
L.Valdāte un L.Vilciņa

Inārs Brūveris un Karlis Jurenovskis izjauc
veco dzesinātaju.

R.Gulbe
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ZIŅOJUMS PAR GADSKĀRTĒJO PILNSAPULCI
Draudzes gadskārtējā pilnsapulce notiks svētdien 2008. gada 24. februārī draudzes nama
zālē, 30 Bridge Road, Homebush sākot plkst. 11:15 (t.i. pēc dievkalpojuma kas sāksies Svētā
Jāņa baznīcā plkst. 10:00). Dalībnieku reģistrēšanās iespējama jau no plkst. 09:00.
Darba kārta:
Lūgšana; atklāšana; pilnsapulces vadības ievēlēšana.
2007. gada 25. februāra pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana.
Ziņojumi par draudzes darbību 2007. gadā:
par garīgo dzīvi;
par saimniecību;
par Dāmu komitejas darbību;
no Iekšējās revīzijas komisijas;
un no valsts apstiprinātā revidenta.
Pārrunas par ziņojumiem un draudzes līdzšinējo darbību.
Pārrunas un lemšana par draudzes turpmāko darbību.
Draudzes budžets 2008. gadam un draudzes nodevas 2009. gadam.
Padomes locekļu vēlēšanas.Rotācijas kārtībā divu gadu termiņi notek Inārai Gedgovd, Eigitam
Timermanim un Gunāram Zodiņam. Kandidātus drīkst pieteikt pašā pilnsapulcē, bet vēlams to
darīt jau iepriekš (pie draudzes priekšnieka).
Iekšējās revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas.Jāievēl trīs personas uz vienu gadu. Kandidātus
drīkst pieteikt pašā pilnsapulcē, bet vēlams to darīt jau iepriekš (pie draudzes priekšnieka).
Balsstiesības pilnsapulcē pienākas tikai tiem draudzes locekļiem kas līdz pilnsapulces dienai
pilnībā nokārtojuši savas nodevas par 2007. gadu un visiem iepriekšējiem gadiem.
2007. gada 24. novembrī
Miķelis Strīķis
Draudzes priekšnieks

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

BĪBELES STUNDAS

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

Mēneša pirmā trešdienā, plkst.11.00
Draudzes namā, Homebušā.

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

Bībeles stundas domātas ikvienam kam
interesē iedziļināties pārrunās par ticības
jautājumiem.
Bībeles stundām seko īsa dāmu komitejas
sapulce, un tad kopējas pusdienas.
Visi mīļi aicināti piedalīties.

Draudzes vikāre
Laura Skrābāne Tel.0406474159
Epasts skrabane.laura@gmail.com
Draudzes priekšnieks Miķelis Strīķis
Darba tel. (02) 9651 7967
Mobīlais tel. 0408217979;
Epasts mstrikis@aapt.net.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 nodevas 2008.gadam
Studentiem $20
Pensionāriem $70
Strādājošajiem $100
Čekus rakstīt: “Latvian Lutheran Church in
Sydney” vārdā.
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