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PESTĪŠANAS CEĻŠ
“Jo ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu, un savā sirdī ticēsi, ka
Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību
panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana.” Rom.10:910
Pēc Baznīcas kalendāra ir pienācis Ciešanu laiks, kad mūsu domas tiek
vērstas uz Lieldienām, uz Kristus augšāmcelšanās svētkiem. No visiem
notikumiem pasaules vēsturē šis notikums ir viss svarīgākais, jo tas ietekmē
ikkatru cilvēku.
Dieva Vārds skaidri māca, ka ir tikai viens pestīšanas ceļš, un tikai viens
PestītājsJēzus Kristus. Dieva Vārds māca: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis,
ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic,
nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” Savā mīlestībā, Dievs gādājis mums Pestītāju, kas ir
mūsu aizstāvis Dieva priekšā. Paši, kā nešķīsti grēcinieki, nevaram Viņam tuvoties. Jo nekas
nešķīsts nevar pastāvēt Viņa priekšā. Bet kad ticam uz Jēzu Kristu, tad Viņa nestais upuris, Viņa
izlietās asinis mūs šķīsta, un mēs Dieva svētuma priekšā varam pastāvēt. Bez Jēzus, mums nav
nemazākās cerības. Tādēļ jau Viņš nāca pasaulē, lai būtu pasaules pestītājs.
Ja ticam uz Jēzu Kristu, tad mūsu grēki ir nomazgāti, un esam brīvi dzīvot mūžīgi ar Viņu
Tēva namā. Ja neticam, tad vēl esam savos grēkos, un priekšā stāv tumsība un mūžīga nāve. Tā
ir nopietna lieta, ko nedrīkstam ignorēt. Dieva Vārds māca, ka “grēka alga ir nāve”. Lielā
Piektdienā mūsu grēka alga tika samaksāta, un sods izciests mūsu vietā. Bet pestīšanu
nevienam nevar uzspiest. Tā ir jāsaņem ticībā uz Jēzu Kristu. Piederība draudzē, labi darbi,
godīga dzīve, visas ir labas un svarīgas lietas, bet kad tiesas dienā stāvēsim Dieva priekšā, mūsu
labie darbi mūs neglābs. Kas mūs glābs? Atbildi dod pats Apustulis Pāvils: “Jo ja tu ar savu
muti apliecināsi Jēzu par Kungu, un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no
miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību
pestīšana.” Tik vienkārši. Jēzus jau visu izdarīja. Viss, kas no mūsu puses ir vajadzīgs ir Viņam
ticēt. Ticēt nozīmē paļauties. Ticība lūdz: “Kungs, es Tevi piesaucu. Es atzīstos, ka esmu
grēcinieks, un ka man pienāktos sods, mūžīga nāve. Piedod manus grēkus Kristus dēļ. Es ticu,
ka Tu, Kungs Jēzu esi miris manā vietā, un ka Tu izcietis manu sodu. Es ticu, ka Tēvs, Tevi
uzmodinājis no miroņiem, un ka Tu dzīvo mūžīgi. Es paļaujos uz Tevi, un Tavās rokās nododu
sevi. Es ticu, ka Tevis dēļ, esmu pestīts.” Šāda, vai līdzīga lūgšana, nodrošina mūsu mūžību.
Šādā ticībā, lielākā daļa no mums tikām kristīti. Paši neavarējam apliecināt ticību, vecāki un kūmi
to darīja mūsu vietā. Bet no jauna darīsim paši to tagad. Mārtiņš Luters mācīja, ka katru dienu
mums vajadzētu atgriezties savās kristībās. Tas mums atgādina , ka Pestīšana ir Dieva darbs, un
nevis mūsu paša. Tas dod mums drošību dzīvot, un mieru nomirt.
Lai Dievs dod mums katram acis redzēt, ausis dzirdēt, un sirdi ticēt!
Uz to Lai Viņam Gods un Slava mūžīgi. Āmen.
Draudzes mācītājs,
Prāvests Colvin S. MacPherson.
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DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ
Visi dievkalpojumi ar Svēto Vakarēdienu.

Piektdien,6.I.Gedgovda, L.MacPherson,
M.Koškins (Lielā Piektdiena)
Svētdien,8.plkst.7.00
R.Āboltiņa
Svētdien,8.plkst.10.00 A.Zīda, D.Lewis
Svētdien,15.
E.Greste, K.MacPherson
Svētdien,22.
A.Auziņa, V.Cielēna
Svētdien,29.
M.Timermane, B.Liberte
MAIJĀ
Svētdien,6.
B.Kubliņa, L.Valdāte
Svētdien,13.
L.MacPherson, T.Koskina
Svētdien,20.
I.Graudiņa, I.Krieviņa
Svētdien,27.
E.Greste, K.MacPherson

MARTĀ
Svētdien,18.plkst.10.00Ciešanu laika
dievkalpojums.
Svētdien,25. plkst.10.00Ciešanu laika
dievkalpojums. (lasītais)
APRĪLĪ
Svētdien,1.plkst.10.00Pūpolu svētdienas
dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma, prāvesta
referāts: “ Pārdomas ievadot kluso nedēļu.”
Piektdien,6 plkst.10.00.Lielās Piektdienas
dievkalpojums
Svētdien,8.plkst.7.00Kristus Augšāmcelšanās
agrā rīta dievkalpojums
Svētdien,8.plkst.10.00Kristus Augšāmcelšanās
dievkalpojums.
Svētdien,15.plkst.10.00Lasītais dievkalpojums.
Svētdien,22.plkst.10.00– Dievkalpojums
Svētdien,29.plkst.11.00—Dārza svētku
koncerts
MAIJĀ
Svētdien,6.plkst.10.00– Dievkalpojums.
Svētdien,13.plkst.10.00– Ģimenes dienas
dievkalpojums.
Svētdien,20.plkst.10.00Debesbraukšanas
dienas dievkalpojums.
Svētdien,27.plkst.10.00Svētā Gara svētku
(Vasarsvētku) dievkalpojums.

DIEVKALPOJUMS ŅŪKĀSLĒ
Piektdien,30.martā,plkst.11.00. Dež.: E.Puriņš
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien,8.aprīlī, plkst.15.00—Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums.

MĀCĪTĀJA ZIŅAS

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES
Alfrēds OSKERKO
09/06/06
88
Lauma BALODIS
15/08/06
83
Alfons NEIMANIS
15/08/06
84
Lydia GERSTENMEIER 01/09/06
91
Marija LIBERTS
03/09/06
102
Daina VELDZE
12/10/06
72
Pēteris ALUNANS
28/10/06
97
Ņina BIRZE
30/10/06
95
Valija ŠTURMS
02/11/06
94
Elvīra GROSBACHS
14/11/06
93
Erna AUNIŅŠ
15/11/06
87
Bernds EVERTS
05/12/06
92
Voldemārs ĢĪBIETIS
06/12/06
85
Miķelis ZUĻĢIS
16/12/06
87
Eriks LIEKNIŅŠ
19/12/06
83
Karen COAN
22/12/06
66
Lidija ROZENKVISTS
24/12/06
89
Mirdza NEMME
20/01/07
95
Kristus saka: “Es esmu augšāmcelšanās un
dzīvība.”

DEŽŪRAS
DIEVKALPOJUMOS
MARTĀ
Svētdien,18.
Svētdien,25.
APRĪLĪ
Svētdien,1.
Piektdien,6.
Svētdien,8.plkst.7.00
Svētdien,8.plkst.10.00
Svētdien,15.
Svētdien,22.
Svētdien,29.
MAIJĀ
Svētdien,6.
Svētdien,13.
Svētdien,20.
Svētdien,27.

J.Lellis
A.Kristovskis
K.Jurenovskis
J.Turmanis
V.Gulbis
J.Rīmanis
P.Ķepītis
J.Lellis
A.Kristovskis
K.Jurenovskis
V.Gulbis
J.Rīmanis
J.Turmanis

KRISTĪTS
Aidan Kārlis Jaunalksnis
15/12/06
Sv.Pētera Baznīcā,
Ņūkāslē

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS
MARTĀ
Svētdien,18.
S,Veidnere, K.Baumane
Svētdien,25.
A.Medne, S.Graudiņa
APRĪLĪ
Svētdien,1.
Ina Rone, L.Kaktiņa

Kristus teica: “Laidiet
bērniņus pie Manis un
neliedziet tiem...”
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS
Prāvesta 20 gadu ordinācijas jubileja

Draudzes Padome

Alberts un Līvija
Ziemeļi atzīme 65
gadu laulības
Jubileju.

Dāmu komitejas tirdziņš, Parramattā, 9/03/07

Olga Pauls 100 gadu
dzimšanas atceres dienā
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Laura ieradīsies drīz pēc Lieldienām. Ko
tu darīsi lai Laura drīzāk un labāk iejustos
mūsu vidē?
* Pērn saņēmām $50,000 lielu
testamentāru ziedojumu no Irēnes Bites
kundzes.
Kāds cits draudzei ziedoja
jaunu iekārtu lai dievkalpojumus varam
ieskaņot un ierakstīt ne tikai kasetēs, bet
arī kompaktdiskos. Ko pēdēja laikā esi tu
ziedojis savai draudzei? Ziedojumiem
nav jābūt naudā vai mantā, varam taču
atrast kur lietot tavu laiku un tavas darba
spējas, vienalga kādas tās būtu.
* Pērn draudze iegādājās jaunu zāles
pļaušanas mašīnu (pašdzinēju), jaunu
fotokopēšanas iekārtu un jaunu trauku
mazgāšanas iekārtu. Šogad paredzam
iegādāties jaunu plīti un krāsni draudzes
zāles virtuves vajadzībām. Kuŗus no šiem
draudzes darbarīkiem esi tu lietojis?
* Austrālijas latviešu ev. lut. draudžu
apvienības (ALELDA) sinodei jānotiek šī
gada beigās vai nākamgada sākumā.
Pēc kārtas tā jārīko Sidnejā, resp. tās
rīkošana jāuzņemas mūsu draudzei.
Ceram, ka tā notiks š.g. augustā un, ka
tajā piedalīsies mūsu baznīcas
archibīskaps. Vai drīkstam cerēt, ka arī tu
palīdzēsi ar šīs sinodes sarīkošanu?
Lūdzu piesaki jau drīz pie jebkuŗa
Padomes locekļa ko tu vēlies, vai esi
gatavs, darīt kopējam labumam.
* Ir iesākts mūsu baznīcas (LELBĀL)
archibīskapa vēlēšanas process.
Tas
ilgst turpat gadu. Archibīskapu ievēlam
uz 7 gadiem. Kopš 1993. gada LELBĀL
archibīskaps ir bijis Elmārs Ernsts Rozītis.
Ir laiks līdz š.g. 31. jūlijam pieteikt
kandidātus.
Pilnsapulces dalībnieki
piekrita, ka mūsu draudzes mācītājs,
prāvests Colvin, drīkst kandidēt.
Balsojumi būs jānodod š.g. decembrī vai
2008. gada janvārī.
Mūsu draudzei
archibīskapa vēlēšanās pienāksies 2
balsis. Vai izmantosim tās balsojot par
pašu uzstādīto kandidātu?

DRAUDZES PRIEKŠNIEKS
RAKSTA…

Esam jaunajam gadam jau
ceturksni cauri. Ko tu esi šogad veicis? Ko esi
veicis savā personīgā dzīvē? Ko esi veicis
savas draudzes dzīvē? Ir vēl laika šogad
panākt daudz vairāk nekā panāci pērn, bet tas
pats no sevis nenotiks.
Tev pie tā ir
jāpiestrādā.
Draudzes dzīve ripo uz priekšu.
Tūlīt
pieminēšu dažus šobrīd aktuālus pasākumus,
notikumus, ciparus. Tiem draudzes locekļiem
kas bieži apmeklē dievkalpojumus un draudzes
īpašumu šīs lietas nebūs jaunas, bet varbūt
tieši tu par šīm lietam vēl nezini?
* Draudzes gadskārtējā pilnsapulce notika
š.g. 25. februārī. Tajā piedalījās 44 no
draudzes 418 locekļiem. Kur tobrīd biji tu?
Draudzes nodevas paliek nemainītas arī
šim un nākamam gadam. Tās ik gadu ir
$20 studentiem, $70 pensionāriem un $100
strādājošajiem, bet draudzei ir 33 locekļu
kas savu personīgo apstākļu dēļ ir no
nodevu maksāšanas atbrīvoti.
Kad tu
samaksāsi savas nodevas?
Ja tev
vajadzīga atlaide no tām, ziņo par to man
vai kādam citam Padomes loceklim.
* Draudze 2006. gadu nobeidza nevis ar
budžetēto $37,000 zaudējumu, bet ar
apmēram $60,000 peļņu. Draudzes Dāmu
komiteja draudzes vajadzībām sagādāja un
nodeva $21,000.
Paldies visām mūsu
dāmām!
* Šim gadam draudzes pilnsapulce
pieņēma budžetu kas paredz $60,000
zaudējumu. Patiesībā, tas ir sabalancēts
budžets ar vēl vienu posteni — palīdze
mācītājam, kurām vajadzībām paredzēti tie
$60,000 kuŗus pērn tai vajadzībai
neizlietojām.
* Par palīdzi mācītājam esam izraudzījuši
Lauru Skrabāni. Laurai ir grāds no Latvijas
Universitātes Teoloģijas fakultātes un viņai
ir pieredze praktiskā aprūpes darbā, savu
laiku Laura bija kapelāne Gaiļezera
slimnīcā, Rīgā.
Pašlaik kārtojam viņai
tiesības ne tikai ieceļot no Latvijas bet arī
šeit strādāt atalgotu darbu. Ceram, ka

Kad un kā draudzes Padome uzzinās
tavus uzskatus šajos jautājumos un par šīm
lietām? Katru svētdienu kāds no Padomes
locekļiem dežurē draudzes bibliotēkā pirms
un pēc dievkalpojuma. Vari pateikt, vai arī
pārrunāt, savas domas tajos laikos, bet vari
arī sarunāt sevišķu tikšanos vai savas domas
pierakstīt un mums pa pastu atsūtīt. Ja
nezinām ko tu vēlies, ka tad lai ņemam vērā
tavu gribu?
Miķelis Strīķis
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DRAUDZES DĀMU DARBS

PĀRMAIŅAS DĀMU KOMITEJĀ

DĀMU KOPAS DARBĪBA 2006.gadā

Priekšniece
Sekretāre

Pagājušā gadā dāmu kopā aktīvi darbojās
samērā mazs skaits cilvēku, bet spēja paveikt
visu ko vajadzēja padarīt , un rezultātā varēja
draudzes kasē pārskaitīt $21,000. Bez
regulāriem darbiniekiem (apm. 13)ir arī dāmas,
kas pāris reizes gadā nāk izpalīdzēt lielākos
svētkos un svētdienas rītos pasniegt kafiju utt.
Jāpiemin arī ka „tirdziņu” darbā palīgā mums
nāk daži kungi, un par viņu palīdzību esam
gauži priecīgas un pateicīgas.

Tamāra Koškina
Dzidra Jansone

SARĪKOJUMI
Apaļo gadu Jubilāru apsveikšana notiks
svētdien 18. martā, pēc dievkalpojuma.
Draudzes dāmas jūs pacienās ar garšīgām
raugu pankūkām un dzimšanas dienu kliņģeri.
Ceram visus jubilārus redzēt mūsu vidū.
Dārza svētki svētdien 29. aprīlī plkst. 11.00.
Svētki iesāksies ar koncertu, kas būs veltīts
nelaiķes Veltas Skujiņas piemiņai. Viņa bija tā,
kas 25 gadus mūsu draudzē organizēja Dārza
svētku koncertus.
Laipni lūdzam dāmām ziedot dažādas
kūkas un cepumus „kūku galdam”.
TIRDZIŅI

Pateicība par paveikto darbu pienākas visiem,
kas ir palīdzējuši, bet atļaušos vārdā pieminēt
tos, kas bija uzņēmušies atbildību par
speciālām lietām.
Veltu Mežkazi, dāmu kopas līdzšinējo
priekšnieci, kas šai amatā nokalpoja pēdējos 5
gadus. Viņa no darba nebaidījās un bija
vienmēr klāt ar palīdzīgu roku visās mūsu
izdarībās. Par to izsakām viņai vissirsnīgāko
pateicību.
Brigitu Kubliņu, kas ir mūsu virtuvē atbildīgā
saimniece.

Nākamie tirdziņi paredzēti:
Piektdien
9. martā
Piektdien
20. aprīlī
Ceturtdien 31. maijā
Lielāka daļa no līdz šim saziedotām
mantām ir izpārdotas, tāpēc lūdzam draudzes
locekļus atkal „patīrīt” savas mājas un varbūt
atrast ko ziedot pārdošanai. Sevišķi laba
noiešana ir mājsaimniecības lietām, bet
pārdodas arī bildes, apavi, rotas lietas, un
bērnu spēļlietas. Mēs ar pateicību saņemam
visāda veida mantas. Lūdzu ziedojiet!

Dzintru Jurenovski, kas rūpējās par to ka
galdi ir vienmēr sakārtoti visām izdarībām, un
pēc notikušajām izdarībām atkal sakārtoti
svētdienai.
Alisi Auziņu, kas rūpējas par to lai būtu
vērtīgas mantas mūsu loterijām, daudz no
mantām viņas pašas ziedotas. Tāpat vienmēr
gaumīgi sakārto loterijas laimestus un
noorganizē izlozes veiksmīgu izdošanos.
.
Veltu Zvirgzdiņu, kas ir mūsu tirdziņu atbildīgā
darbiniece. Viņas abas ar Alisi veltī daudz laika
un darba lai sakārtot pārdošanai saziedotās
mantas.

DĀMU KOPAS SAPULCES UN BĪBELES
STUNDA

Jau vairākus gadus kā sekretāre ir darbojusies
Rita Āboltiņa un kasiere Lonija Graudiņa.
Sirsnīga pateicība Ritai Lellei par to ka viņa
11 gadus pildīja dzimšanas dienu apsveikumu
izsūtīšanas pienākumus. Diemžēl, personīgu
apstākļu dēļ, viņa bija spiesta šo darbu uzdot.
Mīļš paldies par tik daudz nokalpotiem gadiem.

Sapulces notiek katra mēneša pirmā
trešdienā, draudzes zālē, plkst. 11.00 no rīta.
Pirms sapulces notiks Bībeles stunda, mūsu
draudzes mācītāja vadībā. Nāksim visi, ne tikai
dāmas, lai tuvāk iepazītos ar Svētiem
Rakstiem.
Tamāra Koškina
Dāmu komitejas priekšniece

Vēlreiz visiem mīļš paldies!
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cēlis uz smiltīm. Kad stiprs lietus lija un
straumes nāca un vēji pūta un gāzās namam
virsū, tad tas sabruka; un posts bija liels."
Un notika, kad Jēzus šos vārdus bija beidzis
runāt, ļaudis izbrīnījās par Viņa mācību, jo
Viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā
viņu rakstu mācītāji."Šodienas svētrunas
nosaukums ir "TRAĢĒDIJA BAZNĪCAS
NAMĀ". Ko gan es domāju ar vārdu
“traģēdija”?
Tūlīt
paskaidrošu.Katru
svētdienu baznīcas namos sēž miljoniem
cilvēku. Tā viņi sēž un reizēm dzird patiesu
Evaņģēlija vēsti, reizēm šī vēsts ir atšķaidīta
ar kaut ko citu, reizēm tā ir mazliet sagrozīta,
bet ļoti daudz ļaužu nedēļu pēc nedēļas
apmeklē baznīcas, viltus drošības sajūtas
pārņemti. Viņi tic, ka pēc nāves viņi katrā
ziņā nonāks debesīs.
Vaicājot viņiem, kāpēc viņi tā uzskata, tie
vien atbildētu: “Es nemaz neesmu slikts
cilvēks, es esmu godīgs un uzticams. Man ir
stingra morāle. Es cenšos darīt labus
darbus. Es ilgāku vai īsāku laiku esmu šīs
draudzes loceklis. Es esmu kristīts. Es
ziedoju baznīcai. Es lūdzu Dievu. Es biežāk
vai retāk lasu Bībeli.” Vēl šis cilvēks var
pieminēt, ka ir ticis kristīts, pagremdējot vai
apslakot, vai kādā citā veidā. Viņš vēl var
piemināt, ka tic Dievam. Un, pēc šāda
cilvēka redzes viedokļa, viņam nav ne
mazākā iemesla neticēt, ka pēc nāves viņš
nenokļūs debesīs.
Neatpestīts cilvēks nevar dzīvot svētu dzīvi.
Tam ir ļoti vienkāršs pamatojums, bet
daudzi kristieši par to ir neziņā. Viņi uzskata,
ka, ja reiz jūs esat pieņēmuši Jēzu Kristu par
savu personīgo Pestītāju, Viņš palīdz jums
dzīvot kristīgu dzīvi. Nē. Bībelē ir teikts, ka
tad, kad mēs pieņemam Jēzu Kristu par
savu personīgo Pestītāju, Viņš ienāk, lai
mājotu mūsos Svētajā Garā. Viņš dzīvo caur
mums. Tāpēc Pāvils saka: “Nu nedzīvoju es,
bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad
dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva
Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par
mani.” Kristietis ir cilvēks, kurā dzīvo Jēzus
Kristus un caur kuru Jēzus Kristus pauž šo
dievišķo Kristus dzīvību.
Ja cilvēks domā, ka viņa pestīšana un
noderība Dievam ir atkarīga no viņa
uzvedības un labajiem darbiem, viņš
nepareizi izprot pašu kristīgās dzīves jēgu.
Mēs pēc būtības esam grēcīgas būtnes, un
arī mūsu darbi būs grēcīgi. Varbūt es spēju
nocirst kādus no šiem grēka augļiem un
izskatīties tīri labi, bet patiesībā ir jāmaina
pati sirds.Vienīgais, kas var izmainīt manu
sirdi, ir personīga saikne un attiecības ar

Traģēdija draudzes namā
(Izvilkums no svētrunas) Dr.Charles Stanley
Izlasi Mt 7:15–29
Dažreiz ļaudis mēdz teikt: “Es neticu visai
Bībelei, bet es ticu Kalna svētrunai. Tas ir tik
skaists, ka es ticu tam, ko Jēzus tur saka.”
Parasti šie cilvēki attiecina to uz šādiem
pantiem, kā, piemēram: “Svētīgi žēlsirdīgie,
jo tie dabūs žēlastību.” Cilvēki saka: “Jā, es
esmu žēlsirdīgs. Man patīk šis pants.” –
“Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par
Dieva bērniem.” – “Jā, man tas patīk, tāpēc
ka es esmu miera nesējs.” – “Visu, ko jūs
gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī
jūs viņiem.” Un ļaudis bieži vien citē šo
pantu un saka: “Man tas ļoti patīk.”
Viņi nesaprot, ka Kalna svētruna satur
vienas no vissvarīgākajām Jēzus dotajām
pavēlēm. Viena no šādām pavēlēm ir
atrodama 7. nodaļā. Šie vārdi noteikti liks
tiem ļaudīm, kuriem tik ļoti patīk Kalna
svētruna,
pamatīgi
pārdomāt
savas
attiecības ar Dievu.
Lasīsim no Mateja evaņģēlija 7. nodaļas 15.
panta. Kalna svētruna ir atrodama Mateja
evaņģēlija 5., 6. un 7. nodaļā. Šajos pantos
Viņš brīdina mūs no viltus sludinātājiem un
tiem, kuri izliekas citādi, nekā ir īstenībā.
Sākot ar 15. pantu mēs lasām: "Sargieties
no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju
drēbēs, bet no iekšpuses tie ir plēsīgi vilki.
No viņu augļiem jums tos būs pazīt. Vai gan
var lasīt vīna ogas no ērkšķiem vai vīģes no
dadžiem? Tā katrs labs koks nes labus
augļus, bet nelabs koks nevar nest labus
augļus. Labs koks nevar nest nelabus
augļus un nelāga koks nevar nest labus
augļus. Katrs koks, kas nenes labus augļus,
top nocirsts un iemests ugunī. Tāpēc no
viņu augļiem jums tos būs pazīt. Ne ikkatrs,
kas uz Mani saka: Kungs! Kungs!  ieies
Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana
Debesu Tēva prātu. Daudzi uz Mani sacīs
tanī dienā (tiesas dienā): Kungs! Kungs! Vai
mēs Tavā vārdā neesam nākošas lietas
sludinājuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam
velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā
neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad Es
tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu
pazinis; eita nost no Manis, jūs ļauna
darītāji. Tāpēc ikviens, kas šos Manus
vārdus dzird un dara, pielīdzināms gudram
vīram, kas savu namu cēlis uz klints. Kad
stiprs lietus lija un straumes nāca un vēji
pūta un gāzās šim namam virsū, nams
tomēr nesabruka, jo tas bija celts uz klints.
Un ikviens, kas šos Manus vārdus dzird un
nedara, pielīdzināms ģeķim, kas savu namu
6
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Jēzu Kristu. Ko lai mēs darām ar šiem
miljoniem ļaužu, kuri sēž baznīcā katru
nedēļu apmānīti, sirsnīgi, bet zuduši? Viņi
nevis nonāks debesīs, bet tiks mūžīgi šķirti
no Dieva. Manuprāt, ir nepieciešamas
vairākas lietas, un viena no tām ir šāda: ir
vajadzīga nemitīga, skaidra Evaņģēlija
pasludināšana.
Ko tas nozīmē, ka Jēzus Kristus mira par
maniem grēkiem? Tas nozīmē, ka Viņš kļuva
par manu vietnieku, tāpēc ka sods par šiem
grēkiem pienācās man. Viņš to izdarīja manā
vietā. Tātad, runājot par krustu, mēs
runājam par Viņa vietniecisko nāvi. Tā ir
skaidra Evaņģēlija vēsts sludināšana.
Jāapzinās, ka galvenais ir cilvēka
grēcīgums, nevis viņa darbi. Galvenais ir
cilvēka bezspēcība. Galvenais ir tas, ka
Dievs mums pavēra ceļu savā žēlastībā,
parādīdams savu labestību, mīlestību un
žēlastību pret mums, lai gan mēs to nebijām
pelnījuši. To Viņš darīja savā žēlastībā.
Galvenais ir tas, ka mēs nonākam pie
atziņas, ka mums jāpieņem personīgs
lēmums attiecībā uz Dievu. Ja mēs gribam
izvairīties no traģēdijas, kura norisinās ik
nedēļu, pirmkārt, ir nepieciešama skaidra
Evaņģēlija vēsts pasludināšana, otrkārt,
skaidra sapratne. Tā nevar būt bez krusta
tēla.. Nav iespējams atrast patiesību,
neievērojot krustu. Nav iespējams gūt
pestīšanu bez personīgas saiknes ar Viņu.
Ja jūs tieši tagad esat gatavs lūgt Viņa
piedošanu par saviem grēkiem, jūs varat
Viņam teikt: “Kungs, es ticu tam, ko esmu
dzirdējis. Es ticu tam, ko esmu šodien
dzirdējis. Es gribu Tevi lūgt, mans Kungs,
ienāc manā dzīvē! Piedod man manus
grēkus un dari mani par vienu no saviem
bērniem!” Tajā brīdī, kad jūs to lūgsiet, Viņš
to darīs. Tas būs viens mirklis, viena
sekunde jūsu dzīvē, un jūsu liktenis mūžībā
mainīsies. Tajā mirklī, kad jūs teiksiet: “Jā,
Kungs, es pieņemu Tevi kā savu personīgo
Pestītāju.”
LIELDIENU SAULE

to stāstu.
Bija Lieldienu rīts. Mūsu guļamistaba
atradās vakaru pusē. Varbūt, ka bija aizvilkti arī
aizkari. Zinu tikai, ka bija pakrēsla. Es vēl
gulēju. Māte klusiem soļiem aizgāja un atstāja
durvis uz otru istabu pusviru. Pa spraugu kā
platas svītras spiedās iekšā rīta saules stari.
Varēja redzēt, kā puteklīši vizēdami peldēja
šurpu turpu.
Un man bija tik labi ap sirdi.
Kādēļ? Es nezinu. To dažreiz ir grūti
pateikt. Svētki bija atnākuši – ar olām, varbūt
arī ar šūpolēm, bet tas tomēr nebija viss, nebija
pat galvenais.
Varbūt nemaz nav jājautā, kādēļ, 
strazds un cīrulis arī nejautā. Varbūt mani bija
trāpijis saules stars, un mans prieks cēlās
augšup kā saules stars, un mans prieks cēlās
augšup kā klusa dziesma Dieva godam.
Bet laikam tā tomēr nebija. Arī toreiz
sirds zināja jau par grēku, un tas spieda pie
zemes, spieda pelēcībā, smacēja dvēseles
dziesmu. Putniņam ir vieglāk. Mums, cilvēkiem,
pavasara vēsma vien nespēj izdzēst visu
pelēcību.
Svarīgi laikam bija, ka spīdēja Lieldienu
saule.
Vēlāk sēdējām pie pātariem. Tēvs lasīja
sprediķi. To pašu jau biju klausījies pagājušā un
aizpagājušā gadā. Šis tas aizslīdēja manām
ausīm garām arī nedzirdēts. Bet vēl šodien
palicis prātā, ka sievas, saulei lecot, iet pie
kapa un bēdājās, kas Viņam akmeni novels.
Un tad – akmens ir novelts un eņģelis
saka: „Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušiem? Viņa
nav šeit, Viņš ir augšāmcēlies!”
Es redzēju arī tēva un mātes sejā: Viņš ir
augšāmcēlies! Un man likās, ka tikai tādēļ
saules stars krēslainā guļamistabā bija
iespīdējis man tieši sirdī, ka tas nesa šo pašu
vēsti: Kristus ir augšāmcēlies!
Pagāja gadi. Nāca Lieldienas gan Vācijas
barakās, gan Ukrainas stepē. Dažu labu reizi
nebija par olām ko domāt , nebija pat maizes.
Bet vēsts skanēja kā skanējusi: Viņš ir
augšāmcēlies! Un sirdī nāca gaisma, kaut arī
debesis bija pavisam apmākušās.
Dzīves ceļš nav nekāds tīrais. Dubļainas
kļūst ne tikai kājas, dubļaina kļūst arī sirds.
Kādreiz liekas, ka mana paša netīrā sirds stāv
kā milzīgs, pelēks akmens starp mani un Kristu.
Un tad atrodu, ka arī šis akmens ir novelts.
Dievs dara lielas lietas. Visa dzīve ir Viņa
žēlastības un Viņa brīnumu pilna.
Cauri svešumam, cauri visām grūtībām,
arī
cauri
grēkam skan tāpat kā toreiz bērna
Domājot par Lieldienām, man nāk prātā kāda
dienās:
Jēzus
dzīvs un es tam līdz!
aina no maniem zēna gadiem. Tur nav nekā
Paulis
Urdze
–
no Cik maksā mīlestība.
sevišķa; man liekas pat drusku jocīgi, ka es par
7
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DRAUDZES GADSKĀRTĒJIE
DĀRZA SVĒTKI
NOTIKS
SVĒTDIEN 2007.GADA 29. APRILĪ. Plkst.11.00
Dārza svētkus ievadīs ar Garīgu koncertu, veltītu Veltas
Skujiņas piemiņai.
Pēc tam saviesīga pēcpusdiena draudzes zāle. Būs visāda
veida gardumi, lielas un mazas loterijas, sadraudzība.
Mīļi lūdzam nākt un atbalstīt savu draudzi!

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

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
interese iedziļināties pārrunās par ticības
jautājumiem.
Bībeles stundām seko īsa dāmu komitejas
sapulce, un tad kopējas pusdienas.
Visi mīļi aicināti piedalīties.

Draudzes priekšnieks Miķelis Strīķis
Mājas tel. (02) 9651 1226,
Darba tel. (02) 9651 7967
Mobīlais tel. 0408217979;
Epasts mstrikis@aapt.net.au

Draudzes nodevas 2007.gadam

Dāmu komitejas priekšniece Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble. 2073
Telefons (02) 9449 3716
Mobīlais 0421 320 870
Epasts tamarak@optusnet.com.au

Studentiem $20
Pensionāriem $70
Strādājošajiem $100
Čekus rakstīt: “Latvian Lutheran Church in
Sydney” vārdā.
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