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Kāpēc Tu miris esi!
Mūsu dziesmu grāmatā atrodās šī skaistā
dziesma:
„Kāpēc Tu miris esi, To dod mums,
Jēzu, prast, No krusta, ko Tu nesi, Dod labus
augļus rast’.
Kungs, Tava mīlestība Par nāvi stiprāka,
Ak, kāda pārgalvība, Ja par to nedomā!
Ak Kungs, ar klusu prātu Mēs Tevi mīlē
sim, Uz debes' pacilātu Tev sirdi nodosim.
Tā vien Tavs krusts, ko nesi, Mums būs
par svētību, Un, ka Tu miris esi, Tas mums
dos dzīvību.” (75)
Lieldienu laiks ir tas laiks kad mums no
jauna vajadzētu pārdomāt šo dziesmu vārdu pa
tiesību. Man škiet, ka maz ir to, kas īsti saprot
Kristus upuru.
Lai labāk to saprastu ir jābūt skaidrībā par divām pamata lietām. Vispirms
Dievs ir pilnīgi svēts un pilnīgi taisns. Viņa nemaināmais likums māca ka “Grēka
alga ir nāve.” Tāpat Dieva Vārds nepārprotami mums māca “ka visi ir grēko
juši, un visiem trūkst Dievišķās godības.” Ar paša spēkiem nevaram atpirk
ties no grēka algas, jo caur grēku esam netīri un notraipīti. Mūsu taisnība Dieva
priekšā ir kā sārņains tērps. Mūsu upurs, mūsu “labie darbi” neapmierina Dieva
svētumu.
Otrkārt, Dievs ir mīlestība. Negribēdāms mūs sodīt ar mūžīgu nāvi, Viņš
paredzēja mūsu pestīšanu. Viņš pats nāca pasaulē, cilvēka miesā, lai uz sevi
uzņemtu visu sodu par pasaules grēku. Viņa pēdējie moku pilnu vārdi pie krusta
bija “Viss piepildīts”. Viņš Savas nevainīgās asinis izlēja mūsu vietā, tā samak
sādams par visiem mūsu grēkiem.
…./turp.4.lpp
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DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ

dievkalpojums.
Svētdien,19.plkst.10.00 
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
APRĪLĪ
Pēc dievkalpojuma ziemas pusdienas.
Svētdien, 5. plkst.10.00 – Pūpola svēt Svētdien,26.plkst.10.00 
dienas dievkalpojums ar Svēto
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Vakarēdienu.
Pēc dievkalpojuma prāvesta referāts.
Piektdien,10. plkst.10.00 – Lielās
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien,12.plkst.10.00 – Kristus
APRĪLĪ
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums Svētdien,5. A.Kristovskis
ar Svēto Vakarēdienu.
Piektdien,10.J.Turmanis
Svētdien,19.plkst. 10.00 – Baltās
Svētdien,12.J.Rīmanis
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Svētdien,19.I.Liepiņš
Vakarēdienu.
Svētdien,26.P.Ķepītis
Svētdien, 26.plkst.10.00 
MAIJĀ
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdi
Svētdien,3. A.Kristovskis
enu.Pēc dievkalpojuma prāvesta
Svētdien,10.I.Liepiņš
referāts par ticību.
Svētdien,17.J.Turmanis
MAIJĀ
Svētdien,24.J.Rīmanis
Svētdien,3.plkst.10.00 
Svētdien,31.A.Kristovskis
JŪNIJĀ
Lasītais Dievkalpojums
Svētdien,10.plkst.10.00 –
Svētdien,7.I.Liepiņš
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,14.D.MacPherson
Svētdien,17.plkst.10.00 
Svētdien,21.J.Turmanis
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,28.J.Rīmanis
Svētdien,24.plkst.10.00 –
JŪLIJĀ
Debesbraukšanas dienas
Svētdien,5.A.Kristovskis
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,12.I.Liepiņš
Pēc dievkalpojuma prāvesta referāts.
Svētdien,19.I.Birze
Svētdien,31.plkst.10.00 – Vasarsvētku Svētdien,26.J.Rīmanis
un draudzes dimanta jubilejas
ALTĀRA DEKORĒŠANA
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
JŪNIJĀ
DIEVKALPOJUMOS
Svētdien,7.plkst.10.00  Trīsvienības
APRĪLĪ
svētku dievkalpojums ar Svēto
Svētdien,5. I.Kamenyitzky, I.Upīte
Vakarēdienu.
Svētdien,14.plkst.10.00 – Aizvesto
Piektdien,10.R.Plikše, L.Vilciņa,
I.Gedgovda
piemiņas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien,12.K.Baumane, S.Veidnere
Svētdien,21.plkst.10.00 
Svētdien,19.D.Wagnere, R.Āboltiņa
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,26.A.Medne, S.Graudiņa
Svētdien,28.plkst.10.00 –
MAIJĀ
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,3.I.Graudiņa,I.Krieviņa
JŪLIJĀ
Svētdien,10.B.Liberta, R.Hāgena
Svētdien.5.plkst.10.00 –
Svētdien,17.V.Zvirgzdiņa,R.Āboltiņa
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,24.I.Mačēna,R.Gulbe
Svētdien,12.plkst.10.00 – Lasītais
Svētdien,31.M.Timermane, S.Graudiņa
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JŪNIJĀ
Svētdien,7. D.Timermane,D.Jansone
Svētdien,14. R.Plikše, L.Vilciņa,
Svētdien,21. A.Auziņa, V.Cielēna
Svētdien,28. I.Gedgovda, S.Fraser
JŪLIJĀ
Svētdien,5. A.Medne, S.Graudiņa
Svētdien,12. I.Rone. L.Kaktiņa
Svētdien,19. R.Plikše, L.Vilciņa
Svētdien,26. V.Zvirgzdiņa, R.Āboltiņa

Dagnija Greste
+02.03.09
Ivars Starks
+23.03.09
Kristus saka: “Es esmu
augšāmcelšanās un dzīvība.”

66
77

KRISTĪTA
Lily Pernitsch   14.12.08
Svētā Jāņa baznīcā
Kristus saka: “Laidiet
bērniņus pie Manis....”

DIEVKALPOJUMS ŅŪKĀSLĒ

Draudze uz tīmekļa

Piektdien, 19.jūnijā, plkst.11.00.
Aizvesto piemiņas dievkalpojums.
Dežurē: E.Puriņš

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

DIEVKALPOJUMI VOLLONGONGĀ
Dievkalpojumu un referātu
ieskaņojumi

Svētdien,12.aprīlī, plkst.14.00 –
Kristus Augšāmcelšanās svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,5.jūlijā, plkst.14.00 
Dievkalpojums ar Svēto Vakaredienu.

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

SVĒTBRĪŽI BANKSTOWNAS
APRŪPES NAMĀ
(Chiswick Rd, Greenacre)
Pirmdien,13.aprīlī, plkst.11.00
Pirmdien,11.maijā, plkst.11.00
Pirmdien,8. jūnijā, plkst.11.00
Pirmdien,13.jūlijā, plkst.11.00

BĪBELES STUNDAS
Notiek ceturtdienās no
plkst.10.00. Tuvāka
informācija pie prāvesta.

MĀCĪTĀJA ZIŅAS
LŪGŠANAS GRUPA
NO MUMS ŠĶĪRUŠIES

Olģerts Blaubergs
Kārlis Zirnītis
Kārlis Tiliks
Jānis Tauriņš
Lidija Mežups
Erna Gulbis
Līvija Ziemelis
Ēriks Vanags

+18.12.08
+21.12.08
+29.12.08
+28.01.09
+06.02.09
+12.02.09
+15.02.09
+18.02.09

Svētdienas rītos,
plkst.9.00—Draudzes
dzīvoklī.

82
91
91
67
86
85
88
79

Pārdomām: “Jo tik ļoti Dievs pasauli
mīlējis, ka Viņš devis Savu
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens,
kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu
mūžīgo dzīvību.” Jāņa ev.3:16
3
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…./turp.no 1.lpp

DRAUDZES PILNSAPULCE

Tanī momentā lielais smagais aizskars
Templī pārplīsa pušu no augšas līdz
apakšai un tā ceļš pie Dieva tika at
vērts, katram kas ticībā nāk pie Viņa
caur Jēzu Kristu.
Lieldienu rītā Dievs Kristu
augšāmcēla, tā apstiprinot ka upurs pi
eņemts, un mūžīgā dzīvība dāvāta
katram kas tic. To nevaram ne nopel
nīt, ne nopirkt. Tā ir Dieva lielā žēlastī
bas dāvana.
Cilvēku saprašanā tiek pielaista
liela kļūda domājot, ka tāpēc ka Dievs ir
mīlestība, Viņs “mani pieņems jo es
esmu labs”. Bet uz tā pamata neviens
debesīs netiks. Katrs mēs esam grēko
juši, un nevaram sevi uzskatīt par
“labiem”. Visi esam lauzuši Dieva svē
tos baušļus. Izņēmuma nav. Ja sakām
ka nēesam grēkojuši, tad Dieva Vārds
jau norāda uz mūsu nepatiesību, un
norāda ka mēs iztaisam Dievu par meli.
(Skat.1.Jāņa vēstuli 1.nod).
Turpretim „Ja atzīstamies savos
grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns,
ka Viņs mums piedod grēkus un
šķīsta
mūs
no
visas
netaisnības.” (1.Jāņa 1:9)
Ceļš uz svētību, uz mūžīgo
dzīvību ir vispirms ceļš uz krustu. Nākt
pie Viņa pazemībā,Viņa priekšā nožēlot
visus grēkus, un saņemt piedošanu.
Lūgšana, kas atver Dieva žēlastības
vārtus, ir pavisam vienkārša – „Dievs,
esi man grēciniekam žēlīgs.”
Vēlu katram no jums, šo Dieva
žēlastību pārdzīvot šajā Lieldienu laikā.
Draudzes mācītājs
Colvin S. MacPherson.

Mūsu draudzes gadskārtējā
pilnsapulce notika svētdien, 22.
februārī, pēc dievkalpojuma. Prāvests
atklāja pilnsapulci ar īsu svētbrīdi.
Prāvests ziņoja pilnsapulcei ka
2008 gadā noturēti 51 dievkalpojumi
(43 ar Svēto Vakarēdienu) Svētā Jāņa
baznīcā un četri Nūkaslē. Nokristīti
septiņi bērni, iesvētīti divi jaunieši un
pēdejā gaitā izvadītas divdesmit
deviņas dvēseles . Tikai puse no
izvadītiem
bija draudzes locekļi.
Prāvests arī ziņoja, ka reiz mēnesī
notur dievkalpojumu veco ļaužu mītnē
Bankstaunā(Bankstown). Draudzes
locekļiem novecojot, garīgās aprūpes
darbs ārpus draudzes nama ietvariem
ar katru gadu pieaug jo ir arvien
vairāk, kas vēlās saņemt Svēto
Vakarēdienu savās mājās. Nobeidzot
prāvests ziņoja, ka līdz 29. jūnijam
draudzē darbojās
vikāre Laura
Skrabāne.
Draudzes priekšnieks Miķelis
Strīķis ziņoja, ka paveikti vairāki
remontas darbi draudzes īpašumā,
ieskaitot sētas atjaunošanu, un
uzbraucamo celiņu pie draudzes
nama. Uzbraucamais celiņš atvieglo
ienākšanu draudzes namā, tiem kam
grūtības ar pakāpeniem. Padome arī
iegādājusi Dāmu komitejai mīklas
mīcīšanas automātu.
Draudzes budžets 2008.gadam
paredzēja $45,000 iztrūkumu, bet
gada rezultāts īstenojies ar daudz
ma z ā k u i zt r ū k u mu ( $ 1 5 , 0 0 0 . )
Priekšnieks arī ziņoja pilnsapulcei, ka
viņa termiņs ar šo sapulci notek, un
ņemot vērā , ka viņš tagad dzīvo
četras stundas braucienā no Sidnejas,
vairs nekandidē uz priekšnieka amatu.

Priecīgas Lieldienas visiem vēl
draudzes mācītājs, draudzes
priekšnieks, padome, un dāmu
komiteja.

Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina ziņoja par Dāmu
komitejas čaklo darbību aizvadītā
gadā. Dāmas katru svētdienu gādā
4
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par altāra ziediem un rūpējās par
garšīgām maizītēm pie kafijas galda.
Rīkoti pieci bēru mielasti, trīs jubilejas,
Laimas eglīte, un nesenās Kultūras
dienās , gādāts par paedināšanu kora
mēginājumos, kora apkūlībās, un bērna
rīta sarīkojumā. Sacepti un pārdoti
pīragi un piparkūkas. Priekšniece
izteica pateicību visām čaklām
darbiniecēm,
it seviški galvenai
virtuves vadītājai Brigitai Kubliņai par
viņas lielo darbu . Izteikta arī pateicība
visām svētdienas dežurantēm. Dāmas
ar savu saimniekošanu draudzes kasi
papildinājušas ar $14.000. Par to viņas
saņēma sirsnīgus applausus.
Budžets 2009 gadam pieņemts ar
$8,545.00 iztrūkumu. Sapulce pieņēma
pacelt draudzes nodevas 2010.gadam
uz $90 nestrādājošiem; strādājošiem
$150.00 un studentiem $30.00.
Par draudzes priekšnieku ar
aklamāciju ievēlēja līdzšinējo draudzes
kasieri Eigitu(Gogu) Timer mani.
Draudzes padomes vēlēšanās no jauna
ievēlēti Nikolājs Sproģis un Valdis
Krādziņš. M.Strīķa un K.Jurenovska
vietā padomē ievēlēti divi jauni locekļi 
Baiba Liberte un Ivars Birze.
Prāv est s apsv ei ca jauno
priekšnieku un jaunos valdes locekļus
un izteica sirsnīgu pateicību par darbu
bijušam priekšniekam Miķelim Strīkīm,
un
pa do me s l oc e kli m Kārli m
Jurenovskim, kas šogad personīga
apstākļa dēļ vairs nekandidēja. Sapulci
noslēdza nodziedot pirmo pantu „Pie
rokas ņem un vadi.”

DRAUDZEI JAUNS PRIEKŠNIEKS!
Sveicam jauno priekšnieku Eigitu
(Gogu) Timermani, kas oficiāli ievests
amatā Dārza svētku dievkalpojumā.

Prāvests ar jauno priekšnieku.

Draudzes Padome 2009.gadā
Priekšnieks: Eigits (Goga ) Timermanis
Priekšnieka vietnieks: Ivars Birze
Sekretārs: Valdis Krādziņš
Kasieris: Nikolājs Sproģis
Locekļi:
Ināra Gedgovda
Baiba Liberta
Imants Liepiņš.
Dāmu komitējas priekšniece:
Tamāra Koškina
Pārdomām: “Jo neviens mūsu starpā
nedzīvo sev pašam, un neviens
nemirst sev pašam. Jo, ja dzīvojam,
dzīvojam savam Kungam un, ja
mirstam, mirstam savam Kungam.
Tātad, vai dzīvojam, vai mirstam, mēs
piederam savam Kungam. Jo tādēļ
Kristus ir miris un dzīvs tapis, lai būtu
Kungs pār mirušiem un dzīviem.”

Jēzus sacīja:
Es esmu Pirmais un Pēdējais un
Dzīvais.
Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs
mūžu mūžam, un Man ir nāves un
elles atslēgas.
Jāņa Atkl.1:17b18

Rom.14:79
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS
Dārza svētki
Draudzes Priekšnieka ievešana
amatā

Ansamblis dzied dievkalpojumā

E.Timermanis;Prāvests;B.Liberta

Imants un Ivars pie desām; Māra pie salātiem.
No kreisas: B.Liberta;prāvests; E.Timermanis;
N.Sproģis;T.Koškina; V.Krādziņš; I.Birze

Amata zīmes
uzlikšana

Lielā loterija: A.Auziņa; S.Graudiņa un
A.Medne.
Svētīšana

6
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Draudzes Padomes locekļi ar bījušo un
jauno priekšnieku. Uzņemts pēc
pilnsapulces.

Cerībā, ka kāda tiks izvilkta....
Priekšā no kreisas: N.Sproģis; B.Liberta;
I.Gedgovda; T.Koškina; V.Krādziņš.
Aizmugurē: I.Liepiņš; M.Strīķis; prāvests;
E.Timermanis; I.Birze.

Vai kāds vēlās pankūkas?

Dievlūdzēja “limozīni” pie baznīcas ieejas!

AUSTRĀLIJAS DIENAS
SVINĪBAS

Labi, ka var pasmaidīt
pie trauku mazgāsanas!
I.Zīda un V.Ziediņa

Kasieris ir priecīgs......

Dz.Jansone un
L.Graudiņa
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Sidnejas draudzes dimanta jubileja

Svinēsim draudzes 60 gadu jubileju Vasarsvētku dievkalpojumā,
svētdien, 31.maijā, plkst.10.00.
Dievkalpojumā piedalīsies Draudzes Ansamblis.
Pēc dievkalpojuma būs svinīgas pusdienas.
Pieteikšanās uz pusdienām vēlama. Pieteikties var pie dāmu
komitējas priekšnieces vai saimniecēm.

Desmit Baušli

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

1.Es esmu Dievs, tavs Kungs, tev nebūs
citus dievus turēt manā priekšā.
2.Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu
nelietīgi valkāt, jo Dievs to nepametīs
nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā.
3.Tev būs svēto dienu svētīt.
4.Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev
labi klājas un tu ilgi dzīvo savā zemē.
5.Tev nebūs nokaut.
6.Tev nebūs laulību pārkāpt.
7.Tev nebūs zagt.
8.Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu
tuvāku.
9.Tev nebūs iekārot sava tuvāka namu.
10.Tev nebūs iekārot sava tuvāka sievu,
kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam
pieder.

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

Draudzes nodevas 2009.gadam
Studentiem $20
Pensionāriem $80
Strādājošajiem $120
Čekus rakstīt: “Latvian Lutheran Church in
Sydney” vārdā.

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