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Melburnas Latviešu Evaņģeliski Luteriskā draudze 

 

DRAUDZES  VĒSTIS 

 
Draudzes Vēstis Nr. 5       janvāris, februāris,marts 

TURI PRĀTĀ JĒZU KRISTU 

,,Turi to par veselīgu mācību paraugu, ko esi dzirdējis no manis ticībā un mīlestībā, 

kas Kristū Jēzū.“(2.Tim.1:13) 

     Lai slava un pateicība Dievam, ka atkal ir iesācies Jaunais Baznīcas Gads! Klāt 

Adventa laiks! Dieva žēlastības laiks! 

Patiešām, - viss turpinās.  Viens Baznīcas, draudzes un mūsu dzīves laiks ir 

noslēdzies, bet iesākas jauns posms. 

Vai mēs skaitam vai neskaitam, vēlamies to vai nē, - tomēr ar katru dienu un gadu 

mūsu dzīves laiks šeit uz zemes kļūst mazāks. Tomēr, tas nemazina mūsu prieku un 

pateicību Dievam, Kurš mums dod vēl savu lielo žēlastību un jaunas iespējas: 

nevien zināt un klausīties, turēt un priecāties par Kristus neizteicamo žēlastību un 

mīlestību, bet arī no visas sirds un spēka, ticībā un mīlestībā katru jaunu dienu dot 

Dievam godu! Dzīvot Dievam par godu un cilvēkiem un pašiem sevpar svētību un 

prieku! 

Pāvils saka:,,Turi to par veselīgu mācību paraugu, ko esi dzirdējis no manis ticībā un 

mīlestībā, kas Kristū Jēzū.“(2.Tim.1:13) 
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Kristus ir mūsu paraugs, Kuram  mēs tiekam aicināti sekot vienmēr: visur, visās 

vietās un visos apstākļos. Kristus apsola: “Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz 

pasaules galam.“ (Mt.28:20) Kristus arī mums visu nepieciešamo dod, ja vien  

lūdzam uz dzīvojam pēc Viņa prāta. 

Vai  mēs katrs un visi varam apņemties šajā jaunajā Baznīcas un Jaunajā -

2015.gadā sargāt, glabāt Kristus vērtības? Vai varam turēt ticību Kristum,  kas ir 

visvērtīgākais? Pāvils mūs katru aicina: “Glabā skaisto, uzticamo mantu, ko atstājis 

mums ir Kristus.“ 

Dieva Vārds mūs aicina atstāt ikvienam no mums kaut ko skaistu, paliekošu un 

vērtīgu nākamām paaudzēm. 

Mēs varētu katrs sev jautāt: “ko es esmu atstājis, atdevis, uzticējis šajā aizvadītajā 

dzīves gadā un savā dzīvē nākamajām paaudzēm?“ 

Nedomājot ar to tikai un vienīgi par saviem tuviniekiem: bet ikvienam!? 

Kristus ikvienam cilvēkam atstājis visvērtīgāko un visdārgāko, kas vien var būt  – 

glābšanu, piedošanu, pestīšanu, kas jau iesākas šeit uz zemes, lai mēs savu ticību 

un mīlestību turētu līdz galam, - līdz nāksim Dieva Valstībā. 

 Pāvils to ir bagātīgi piedzīvojis: saņēmis no Kristus un vēlas to visu dot tālāk. Pāvils 

saka: metode ir vienkārša: dzīvot ticībā Kristum un mīlestībā! Ne mazāk un ne 

vairāk! 

Dzīvot ticībā nozīmē, kas es saskatu iespējas arī tur, kur citi tās neredz. Dzīvot 

ticībā nozīmē, ka es vairāk par visu uzticos Dievam, nevis uz cilvēciskajiem spēkiem 

un iespējām.  Dzīvot ticība nozīmē, ka es vienmēr rēķinos ar Dieva pārsteigumiem, 

negaidīto un Viņa pēdējo vārdu. 

Dzīvot mīlestībā nozīmē dzīvot ar Kristus sirdi, ar Kristus acīm, ar Kristus rokām. 

Dzīvot mīlestībā nozīmē atbildēt uz pazemojumiem un lepnību ar pazemību un 

sirsnību. Dzīvot mīlestībā ir izšķiršanās darīt otram to vislabāko, ko vien es spēju, 

visur un vienmēr. 

Lai mums visiem un katram ir Dieva svētībām bagāts šis Jaunais Baznīcas un Dieva 

tuvums katru dzīves mirkli! 

Jūsu mācītājs, Dainis Markovskis 

 

============================== 
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PĀRMAIŅAS DRAUDZES DZĪVĒ  

Mūžībā aizsaukti: 

Juris Ērmanis                        17/01/1935 – 23/08/2014 

Pēteris Aarturs Stolniks          08/05/1917 – 25/09/2014 

Maija Ināra Kļaviņš                 29/07/1932 – 14/10/2014 

Edgars Brenners                    17/12/1922 – 14/10/2014 

Lonija Hilda Ķēniņš     19/09/1934 – 05/11/2014  

Gunārs Kurlis                          27/09/1927 – 07/11/2014 

APSVEICAM! 

9.augustā Melburnas Svētā Krusta baznīcā salaulāti: 

Anta Brahmane un Artūrs Landsbergs 

============================== 

DIEVKALPOJUMU KALENDĀRS 

2014.g. decembrim; 2015.g. janvārim, februārim, martam 

DECEMBRĪ 

 
7.decembrī plkst.10:00  2.Adventa dievkalpojums 

draudzes vecāko vadībā 
 

7.decembrī plkst.14:00 dievkalpojums latviešu ciemā  
draudzes vecāko vadībā 

 

 
14.decembrī plkst.10:00 

ZIEMASSVĒTKU IESKAŅAS KONCERTS 
 

 
21.decembrī plkst.10:00 4.Adventa dievkalpojums 

 
21.decembrī plkst.14:00 4.Adventa dievkalpojums latviešu ciemā 
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24.decembrī plkst.14:00  
Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums 

Sv.Mateja baznīcā Futskrejā 
 

24.decembrī plkst.18:00 
Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums 

 

 
25.decembrī plkst.10:00 

1.Ziemassvētku dievkalpojums angļu valodā 
 

25.decembrī plkst.12:00 1.Ziemassvētku dievkalpojums latviešu ciemā 
 

 
28.decembrī plkst.10:00 dievkalpojums 

 

 
31.decembrī plkst.17:00 Vecgada vakara dievkalpojums 

 
 

JANVĀRĪ 

 
4.janvārī plkst.10:00 dievkalpojums draudzes vecāko vadībā 

4.janvārī Zvaigznes dienas dievkalpojums. 
4.janvārī plkst.14:00 dievkalpojums latviešu ciemā 

draudzes vecāko vadībā 
 

 
11.janvārī plkst.10:00 dievkalpojums 

 

 
18.janvārī plkst.10:00 dievkalpojums 

 
18.janvārī plkst.14:00 dievkalpojums latviešu ciemā 

 

 
25.janvārī plkst.10:00 dievkalpojums 

 

 

 

============================== 
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FEBRUĀRĪ 

 
1.februārī plkst.10:00 dievkalpojums 

 
1.februārī plkst.14:00 dievkalpojums latviešu ciemā 

 

 
8.februārī plkst.10:00 dievkalpojums 

 

 
15.februārī plkst.10:00 dievkalpojums 

 
15.februārī plkst.14:00 dievkalpojums latviešu ciemā 

 

 
22.februārī plkst.10:00 dievkalpojums 

 

 
29.februārī plkst.10:00 dievkalpojums 

 

 

MARTĀ 

 
 

1.martā plkst.10:00 
Pulkveža Oskara Kalpaka un Studentu rotas Piemiņas dievkalpojums 

 
1.martā plkst.14:00 dievkalpojums latviešu ciemā 

 

 
8.martā plkst.10:00 dievkalpojums 

 

 
15.martā plkst.10:00 dievkalpojums 

 
15.martā plkst.14:00 dievkalpojums latviešu ciemā 

 

 
22.martā plkst.10:00 dievkalpojums 

 

 
29.martā plkst.10:00 
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Palmu/pūpolsvētdienas/ dienas dievkalpojums 

 
============================== 

 

 

Informācija! 

Mācītāja kancelejas stundas Svētā Krusta baznīcā 

Trešdienās no plkst.12:00 – 14:00, 

(kā arī vienojoties ar mācītāju, - citā laikā!) 

Katra mēneša otrajā svētdienā pēc dievkalpojuma ap 11:30 referāts vai 

priekšlasījums baznīcas zālē 

Katra mēneša pēdējā svētdienā plkst.12:00 baznīcas zālē Bībeles studijas: 

“Pāvila vēstule Galatiešiem.“ 

Iesvētes mācības notiek katra mēneša 1.un 3. svētdienā pēc dievkalpojuma 

plkst.11:30, (kā arī vienojoties ar mācītāju individuāli citā laikā) 

Katra mēneša 1.un 3. svētdienā plkst.14:00 dievkalpojums latviešu ciemā 

Katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst.14:00  Bībeles studijas latviešu ciemā 

------------------------------------------------------------------- 

Draudzes mācītājs Dainis Markovskis no 2014.gada  

1.-12.decembrim būs atvaļinājumā. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------- 

Mācītājs 2015.g. 4.-11.janvārī  būs bērnu vasaras nometnē – “Tērvete“ 

 
 
 

============================== 

 


