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Paliec pie mums!
Lūkas evaņģēlijā 24:28‐29 lasām:
“Viņi jau bija nonākuši pie tā ciema, kurp
devās, un Jēzus izlikās, it kā ietu tālāk.
Bet tie sāka Viņu pierunāt:”Paliec pie
mums, jo tuvojas vakars un diena jau
galā.” Un Viņš iegāja, lai paliktu kopā ar
tiem.”
Dieva Valstība pie mums ir atnākusi ! Svētā lūgšanā mēs lūdzam: Lai nāk Tava
Valstība! Visur, kur vien ir Jēzus, tur ir arī Dieva Valstība. Viņš teica: Kur divi vai trīs sanāk
kopā Manā Vārdā, Es Esmu viņu vidū. Kas ir svarīgi?‐ svarīgi ir, ka mēs nepieļaujam, ka
Dieva Valstība mums paietu garām.
Šie divi mācekļi, kas Lieldienu vakarā gāja pa Emausa ceļu, un kuriem bija
pievienojies Jēzus, vēl nesaprata, ka viņu ceļabiedrs ir Jēzus. Tomēr viņi saprata, ka šis
cilvēks, kas ar viņiem kopā gāja, bija īpašs cilvēks.Kad jau izlikās, ka šis ceļa biedrs ies
tālāk un viņus atstās, mācekļi lūdza, lai tas paliek pie viņiem.Vēlāk, sēžot pie kopēja
galda, viņu saprašana atdarījās, un viņi pazina Jēzu. Pēc tam, kad Jēzus bija nozudis viņu
skatienam, tie domāja un sprieda: Vai mūsu sirdis nedega, kad Viņš ar mums runāja, ejot
pa ceļu un izskaidrojot mums rakstus?
Es gribētu uzsvērt, ka šiem mācekļiem nāca svētība, jo viņi lūdza Jēzu, lai Viņš
paliek pie viņiem, pat nesaprotot īsti visu, kas notiek. Līdzīgi arī mums nav visu ar prātu
jāsaprot, lai lūgtu Jēzu palikt pie mums. Un būtībā visu mēs līdz galam nesapratīsim, līdz
mēs tiksim apskaidroti Dieva Valstībā. Apustulis Pāvils raksta Korintiešiem:” Mēs tagad
visu redzam mīklaini, kā spogulī, bet tad‐ vaigu vaigā; tagad es atzīstu tikai pa daļai,
bet tad atzīšu pilnīgi, kā es pats esmu atzīts!”
Viss, ko mums jāsaprot ir – ka Dievs mūs mīl un ka Viņš mūs aicina, lai atveram
Viņam savas sirds durvis. Tad, ja mēs to darām, mums lēnām acis atveras, un mēs
sākam daudz vairāk ar sirdi un ar prātu saprast. Taču tik daudzi neaicina Jēzu, lai Viņš
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paliktu kopā ar viņiem ! Tāpat, kā šiem
diviem mācekļiem,‐ uz kādu acumirkli sirdis
varbūt iedegas, izdzirdot Dieva Vārdu, bet
tad tas aizmirstas, un Jēzus aiziet
garām...Svētība nāk , kad ieaicinām Jēzu
palikt kopā ar mums.Viņš Pats saka:” Redzi,
Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja
kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es
ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu,
un viņš ar Mani.”
Durvis, par kurām runā Jēzus, ir mūsu
sirds. Pats Dievs, Dieva Valstība, Dieva Dēls
Jēzus Kristus klaudzina pie mūsu sirds
durvīm. Rokturis ir iekšpusē. Mums ir dota
izvēle‐ atvērt durvis vai atstāt tās
aizslēgtas. Ja mēs durvis Jēzum neatveram,
esam zaudējuši gan šeit, gan mūžībā.
Turpretīm, ja tās atveram,‐ tad svētība ir
mūsu , tad Dieva svētība bagātīgi lejas pār
mūsu dzīvi.
Mūsu pārdomu tekstā lasām, ka
mācekļi lūdza Jēzum, lai Viņš paliek, un
mazliet tālāk lasām, ka Viņš iegāja , lai
paliktu pie mācekļiem. Nākamais, kas
notika, bija tas, ka viņi lauza maizi, un Jēzus
tad viņiem atklājās. Jēzus aicina mūs uz
sadraudzību:” Ja kas durvis atver, Es ieiešu
pie viņa un turēšu ar viņu mielastu, un viņš
ar Mani.”
Senos laikos, tāpat, kā šodien, garīgi
spēcīgs bija sadraudzības brīdis, turklāt vēl
arī mielasts: sēdēt pie viena galda un
kopīgi maizi lauzt! Jēzus ar to aicina uz
kaut ko daudz vairāk, nekā uz reliģisku
rituālu. Viņš ir dzīvais kungu Kungs un
ķēniņu Ķēniņš.Un Viņš gāja uz Golgātu, lai
mēs varētu būt Dieva bērni.
Ko mēs visvairāk laba varam darīt
saviem bērniem tad, kad viņi kļūst
pieauguši un atstājuši vecāku mājas? ‐ Mēs
cenšamies ar viņiem satikties vai nu uz
pusdienām vai vakariņām. Kāpēc? ‐ Tāpēc,
ka tas ir dabīgs sadraudzības laiks. Jēzus
grib, lai mēs dzīvotu ciešās, mīļās un
dinamiskās attiecībās ar Viņu. Jēzus mūs
mīl. Viņš grib būt daļa, svarīga daļa mūsu

dzīvē. Viņš negrib, lai par Viņu domājam
tikai svētdienās un svētbrīžos, bet gan‐ visu
laiku!
Mateja evaņģēlijā lasām, ka Jēzus
pēdējie vārdi pirms debesbraukšanas bija :”
Un redzi, Es Esmu pie jums ik dienas līdz
pasaules galam.” Desmit dienas vēlāk
Svētais Gars tika izliets pār ticīgajiem, un
no tā brīža Kristus ir pie katra ticīgā visur
un vienmēr caur Dieva Svēto Garu. Bet to,
cik mēs to izbaudām un cik daudz mēs
svētības no Viņa saņemam, ir tieši atkarīgs
no tā, cik mēs uz Viņu paļaujamies.
Rakstot Galatiešiem, apustulis Pāvils
raksta:” Staigājiet Garā!” Ko tas nozīmē?
Tas nozīmē, lai Svētais Gars tevi vada
dienu un nakti. Tas nozīmē arī pilnīgi
paļauties uz Viņa vadību un lasīt Dieva
Vārdu ne tikai šad un tad, bet katru dienu;
vadīties pēc Dieva Vārda principiem un bez
mitēšanās lūgt Dievu.
Vēstulē Tesaloniķiešiem 5:15‐23 ,
Pāvils raksta:
„Pielūkojiet, lai kāds ļaunu neatdara ar
ļaunu, bet vienmēr dzenieties pēc labā
attiecībās cits pret citu un pret visiem
pārējiem! Esiet vienmēr priecīgi! Lūdziet
Dievu bez mitēšanās! Par visu pateicieties
Dievam‐ tieši to Dievs grib no Jums Kristū
Jēzū. Neapslāpējiet Garu! Nenonieciniet
pravietošanu! Pārbaudiet visu, paturiet to,
kas labs! No jebkura ļaunuma atturieties!
Pats miera Dievs lai jūs svētī visā pilnībā,
un viss jūsu gars, dvēsele un miesa
nevainojami tiek saglabāta mūsu Kunga
Jēzus Kristus atnākšanai. ”
Pavisam skaidri apustulis Pāvils dod
mums padomu, kā dzīvot. Svētajos Rakstos
atrodamas vēl daudzas citas vietas, kur
rakstīts līdzīgi. Vienmēr un visur atkārtojas
doma, ka mums jādzīvo tādu dzīvi, kas
Kristu atspoguļo. Tas iespējams vienīgi tad,
ja mēs patiesi dzīvojam ciešās attiecībās ar
Viņu. To Jēzus mums mācīja jau līdzībā par
vīna koku: „Es esmu īstais vīna koks,un
mans Tēvs ir dārza kopējs.Ikvienu zaru pie
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manis, kas nenes augļus, Viņš noņem un
ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo
vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu
dēļ, ko Es uz jums esmu runājis. Palieciet
Manī un Es jūsos. Kā zars nevar nest augļus
no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat
arī jūs, ja nepaliekat Manī. Es Esmu vīna
koks, jūs‐ tie zari. Kas Manī paliek, un Es
viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs
nenieka nespējat darīt.”
Ja zaru nolauž no vīna koka, tas vairs
nav spējīgs nest augļus, jo dzīvības sula
vairs neplūst caur viņu. Ja nedzīvojam
ciešās, tiešās attiecībās ar Jēzu, tad mūsu
dzīves koks nokalst un augļi nav derīgi.
Sapratīsim, ka viss, kas mums tiek
mācīts, viss, kas mums no Kristus tiek
piedāvāts, ‐ir mūsu labā, mūsu svētībai un
Dievam par godu.Toreiz uz Emaus ceļa
Jēzus šiem diviem mācekļiem sacīja:" Ak,
jūs, nesaprašas un sirdī kūtrie, ka jūs
negribat ticēt visam, ko pravieši
sludinājuši! ”Nezinu, vai Jēzum to pašu
nebūtu jāsaka arī daudziem no mums?
Tāpēc nebūsim kūtri un neticīgi!
Lūgsim, lai Jēzus nāk mūsu sirdī. Lai Viņš
izņem no mums ārā visu, kas nav no Viņa,
lai piepilda mūs ar Savu Garu, un lai mūsu
dzīve vienmēr un visur būtu svētīga; lai
vienmēr un visur mēs atspoguļotu Jēzus
žēlsirdīgo mīlestību. Un lai mēs atcerētos
un zinātu, ka visur, visās lietās vienmēr –
nevienu mirkli mēs neesam atstāti vieni, jo
Jēzus ir ar mums.
Lai Dievs mums palīdz to vienmēr un
nepārtraukti apzināties! Āmen.
Jūsu mācītājs prāvests Colvin MacPherson
Pārdomām: Jēzus mācīja:
Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš
devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet
dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu
nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu,
bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.
Jāņa ev.3:16‐17

DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ
APRĪLĪ
Svētdien,7.plkst.10.00 – Baltās svētdienas
lasītais dievkalpojums.
Svētdien,14.plkst.11.00 – Dārza svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc
dievkalpojuma, Dārza svētku sarīkojums.
Svētdien,21.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,28.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
MAIJĀ
Svētdien,5.plkst.10.00 – Ģimenes dienas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,12.plkst.10.00 –
Debesbraukšanas dienas dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,19.plkst.10.00 – Svētā Gara
Svētku (Vasarsvētku) dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
referāts.
Svētdien,26.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
JŪNIJĀ
Svētdien,2.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,9.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,16.plkst.10.00 – Aizvesto
Piemiņas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien,23.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,30.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu
BĪBELES STUNDAS
Notiek ceturtdienās plkst.10.00, draudzes
dzīvoklī. Visi mīļi lūgti piedalīties.
LŪGŠANAS GRUPA
Svētdienas rītos, plkst.9.00—Draudzes
dzīvoklī.
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DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
APRĪLĪ
Svētdien,7.
I.Liepiņš
Svētdien,14.
A.Kristovskis
Svētdien,21.
I.Birze
Svētdien,28.
J.Rīmanis
MAIJĀ
Svētdien,5.
U.Hāgens
Svētdien12.
J.Turmanis
Svētdien,19.
I.Liepiņš
Svētdien,26.
A.Kristovskis
JŪNIJĀ
Svētdien,2.
I.Birze
Svētdien,9.
J.Rīmanis
Svētdien,16.
U.Hāgens
Svētdien,23.
J.Turmanis
Svētdien,30.
I.Liepiņš

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
ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS neiztrūkstas un
neizbīstas. .”
Dusan Havlik
+03/12/12
81
APRĪLĪ
Ilgvars Strazdiņš
+05/12/12
94
Svētdien,7.
T.Koškina/V.Parcell
Anna Eizenbergs
+06/12/12
95
Svētdien,14.
S.Fraser/L.MacPherson
Daina Caune
+06/01/13
74
Svētdien,21.
T.Koškina/V.Parcell
Vanda Treimanis
+13/01/13
87
Svētdien,28.
A.Medne/S.Graudiņa
Jēkabs Ozols
+03/02/13
90
MAIJĀ
Dzintra Ozols
+16/02/13
80
Svētdien,5.
R Plikše/V Galviņa
Lauma Ruņģis
+22/02/13
78
Svētdien12.
L.MacPherson
Asja Everts
+22/02/13
94
Svētdien,19.
I Mačēna/ I Upīte
Richards Štubis
+01/03/13
81
Svētdien,26.
M. Timermane/A. Zodiņa Astrīda Kaņeps
+02/03/13
83
JŪNIJĀ
Tatjana Muldiņš
+12/03/13
78
Svētdien,2.
B.Liberta/R.Hāgena
Rudolfs Ozers
+13/03/13
100
Svētdien,9.
A. Medne/S Graudiņa
Apbedīšanas lietas.
Svētdien,16.
D.Jansone/D.Timermane
Draudze iesaka un lieto Trevor Lee and Son.
Svētdien,23.
L.MacPherson
Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot:
Svētdien,30.
R.Plikše/L.Vilciņa
(02) 9746 2949
Draudžu dienas
Pārdomām:
Draudžu dienas ar virstēmatu: “Staigāsim
Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu Garā” notiks no 9. ‐ 11. augustam, mūsu
baznīcā. Kā galveno lektoru, esam ielūguši
mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs
prāvestu Krist Kalniņu no Latvijas. Krists
tāpat cits citu mīlētu.
Kalniņš patreiz kalpo Rīgas Vecajā
No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani
Sv.Ģertrūdes draudzē, un ir LELB Jauniešu
mācekļi, ja jums būs mīlestība savā
centra vadītājs un Rīgas Apcirkņa prāvests.
starpā." ‐ Jezus
Tuvāka informācija būs nākamā vēstnesī.
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LAULĀTI

Draudzes Padome 2013.g
Priekšnieks: Eigits (Goga) Timermanis
Priekšnieka vietnieks: Ivars Birze
Sekretārs: Valdis Krādziņs
Kasiere: Baiba Liberta
Locekļi: Ināra Gedgovda; Imants Liepiņš;
Māra Timermane.
Dāmu komitejas priekšniece: Tamāra
Koškina

DĀRZA SVĒTKI

Pēteris Grigulis ar Sanitu Luku, laulāti
12/12/12.

Svētdien, 14.aprīlī,
plkst.11.00

Svētrunas angļu valodā
Svētdienas svētrunas tiek pārtulkotas angļu
valodā, un rakstiskā veidā saņemamas pie
durvīm pēc dievkalpojuma. Tās arī
atrodamas draudzes tīmekļa lappā.

Svētkus ievadīsim ar
dievkalpojumu, kurā piedalīsies
draudzes ansamblis.

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.

Pēc dievkalpojuma, pusdienas,
lielā un mazā loterija, bagātīgs
kūku galds, jauka sadraudzība.

Draudzes Nodevas 2013.gadam
Strādājošiem: $165.00
Nestrādājošiem: $100.00
Studentiem: $35.00
Laipni lūdzam nodevas nokārtot laicīgi.

Nāciet un atbalstiet savu draudzi!
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS
Mūsu skaistais altārs

Adventes laikā

Lielā Piektdienā

Padomes Sēdes laikā

No kreisās: Imants Liepiņš; Ināra Gedgovda; Baiba Liberta un Ivars Birze.
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS
ALELDA Sinode

Eigits (Goga) Timermanis

Māc.Gunis Balodis

Kalpaka piemiņas dievkalpojums
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SVARĪGI DATUMI
Svētdien, 14.aprīlī ‐ Dārza Svētki.
Svētdien, 5.maijā ‐ Ģimenes diena.
Svētdien, 19.maijā ‐ Vasarsvētki.
Svētdien, 16.jūnijā ‐ Aizvesto Piemiņas dievkalpojums.
No 9.‐11. augustam ‐ Draudžu Dienas.
Svētdien, 22. septembrī ‐ Pļaujas Svētki.
Svētdien,20.oktobrī ‐ Kapu Svētki.
Svētdien, 17.novembrī ‐ Valsts Svētku dievkalpojums.
Svētdien, 24.novembrī ‐ Mirušo Piemiņas diena.
Svētdien, 1.decembrī ‐ I.Advents.
Otrdien, 24.decembrī ‐ Kristus dzimšanas svētvakars
Trešdien, 25. decembrī ‐ Kristus dzimšanas svētki.

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 E‐pasts
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
E‐pasts cpherson@optusnet.com.au

Draudzes priekšnieks
Eigits (Goga) Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel. 99182306
Mobīlais 0414 479 001
E‐pasts timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble. 2073
Telefons (02) 9449 3716
Mobīlais 0421 320 870
E‐pasts tamarakosk@iinet.net.au
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