SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU

Draudzes

Vēstnesis

CHURCH MESSENGER
of the Latvian Ev. Lutheran Church in Sydney.
A.B.N. 82 001 210 144
2010.g. augusts

CEĻŠ
Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies, tad
tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas
paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet
uz augšu, ne uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un
jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad
arī jūs atspīdēsit līdz ar Viņu.
Kol.3:14
Kādu laiku atpakaļ dzirdēju izteiktu šādu domu; Ceļš un neviss nodoms nosaka
gala punktu. Vienkārša, bet ļoti dziļa doma. Cilvēks ar labiem plāniem un nodomu tos
izvest, nekur tālu netiks ja būs uz nepareiza ceļa.
Piemēram, ja vēlamies nokļūt
Melburnā, bet braucam par ceļu pretējā virzienā, tad skaidrs ka mēs tur nenokļūsim.
Tāpat ja esam stingri nodomājuši zaudēt svaru, bet turpinam ēst un nevingrot, kā līdz
šim, tad kautgan nodoms ir cēls, mērķi nesasniegsim. Mums ir jāatrod pareizais ceļš lai
sasniegtu gala mērķi.
Tāpat tas ir ar mūsu ticību. Jāzin pareizais ceļš. Izvadīšanas brīžos, kad atvadamies
no saviem mīļajiem, ļoti gribas ticēt ka „augšā aiz zvaigznēm tiksies reiz mīļi, tie kas šeit
pasaulē šķīrušies būs; ka augšā aiz zvaigznēm tu gaismā reiz kļūsi...”. Bet ir jāzin
pareizo ceļu kas tur aizvedīs.
Kas mums parāda šo pareizo ceļu? Pareizais un vienīgais ceļš atrodams Dieva
Vārdā. Labs paraugs kā dzīvot staigājot pareizo ceļu ir Apustulis Pāvils. Viņa vienīgais
mērķis bija dzīvot tā lai sasniegtu augšāmcelšanos no miroņiem, un valdītu kopā ar
Kristu mūžīgi. Visu ko viņš savā dzīvē darīja, viņš darīja lai šo mēŗķi sasniegtu. Viņš
staigāja pa ceļu, kas uz šo gala punktu noveda. Tas ceļš ir Jēzus Kristus.
Vēstulē Filipiešiem Pāvils raksta: (3:721)
„Bet, kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu.
Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana Kunga Kristus
Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to
par mēsliem, lai Kristu iegūtu un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības,
bet no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata, lai atzītu Viņu un Viņa
augšāmcelšanās spēku un Viņa ciešanu sadraudzību; tā es pielīdzinos Viņa nāvei
cerībā sasniegt augšāmcelšanos nomiroņiem.
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vārdos Galatiešiem: „Līdz ar Kristu esmu
krustā sists, bet 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.”
Gal.2:20
Ja tu jau staigā par šo ticības ceļu,
mudinu tevi turpināt. Jēzus teica: “esi
uzticīgs līdz nāvei, un Es tev došu dzīvības
vainagu.” Bet, ja tu vēl neesi uz šī ceļa, ko
kavējies? Nāc pie Viņa. Viņš tevi mīl. Tevis
dēļ Viņš cieta krusta nāvi, lai tu varētu būt
Viņā. Nedomā, ka viss būs labi. Nebūs. Ja
neesi Viņā, tad tev nav pamats pat cerēt uz
ko labu pēc šīs dzīves. Atceries: Cēļš un
neviss nodoms nosaka gala punktu.

Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai
jau būtu pilnīgs, bet es dzenos, lai to
satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus
Jēzus.
Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu
to satvēris, bet vienu gan  aizmirsdams to,
kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas
priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda
balvai  Dieva debesu aicinājumam Kristū
Jēzū.
Visi, kas esam pilnīgi, turēsim tādas
domas, un, ja jums kādā lietā ir citas
domas, tad arī to Dievs jums atklās; tikai,
ko esam sasnieguši, pie tā turēsimies.
Brāļi, sekojiet manai priekšzīmei un
raugaities uz tiem, kas tā dzīvo, ka mēs
jums esam par paraugu. Jo daudzi dzīvo,
par kuriem es jums daudzkārt esmu sacījis
un arī tagad raudādams saku, ka tie ir
Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir
pazušana, viņu Dievs ir vēders, un kauns
viņiem ir gods; viņu prāts vērsts uz zemes
lietām.
Mūsu piederība ir debesīs, no
kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu
Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības
miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai miesai,
ar spēku, kurā Viņš arī spēj Sev pakļaut
visas lietas.”
Pāvils labi saprata savu piederību, un
viņam dzīves mēŗķis bija skaidrs. Kā ir ar
tevi? Vai tu ceri nokļūt Dieva valstībā pēc
šīs dzīves? Uz ko tava cerība ir pamatota?
Vairums cilvēki cer uz gaišu mūžību
debesīs,
bet
daudziem
šī
cerība
nepiepildīsies jo viņi nav uz pareizā ceļa. Ir
tikai viens ceļš un tas ir Kristus Jēzus. Viņš
pats sacīja: „Es esmu ceļš, patiesība un
dzīvība, neviens pie Tēva netiek, kā vien
caur Mani.” Nav cita ceļa.
Ja mēs vēlamies dzīvot mūžīgi
debesīs kopā ar Tēvu un Dēlu, tad mums ir
jaiet Golgatas ceļš. Mums jazemojās
Kristus krusta priekšā. Grēku nožēlā,
jāmirst mūsu vecājam „es”. Kristus asinīs
mazgāti, ceļamies kā jauns radījums.
Nedzīvojam vairs sev, bet Viņam. Tad
esam uz ceļa, kas novedīs gaišā mūžībā.
Tad mūsu dzīves liecība ir izteikta Pāvila

Draudzes mācītājs prāv.Colvin MacPherson

PĻAUJAS
SVĒTKI
Svētdien, 12.septembrī,
plkst.11.00
Dievkalpojumu kuplinās
Draudzes Ansamblis.
Zālē būs pusdienas,
kūku galds, lielā un
mazās loterijas, kafīja,
mūzika Imanta Līča
atskaņojumā.
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DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ

OKTOBRĪ
Svētdien,3.A.Kristovskis
Svētdien,10. I.Liepiņš
Svētdien,17. Kapu svētki
SEPTEMBRĪ
Svētdien,5. plkst.10.00  Dievkalpojums ar Svētdien,24. I.Birze
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,31. J.Turmanis
Svētdien,12.plkst.11.00  Pļaujas svētku NOVEMBRĪ
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,7. J.Rīmanis
Svētdien,19.plkst.10.00  Dievkalpojums
Svētdien,14. I.Liepiņš
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,21. A.Kristovskis
Svētdien,26.plkst.10.00 – Lasītais
Svētdien,28 I.Birze
dievkalpojums.
DECEMBRĪ
Svētdien,5. J.Rīmanis
OKTOBRĪ
Svētdien,3.plkst.10.00  Dievkalpojums ar Svētdien,12. I.Liepiņš
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
Svētdien,19. J.Turmanis
prāvests pastāstīs par BV sēdi Vācijā.
Svētdien,10.plkst.10.00  Lasītais
ALTĀRA DEKORĒŠANA
dievkalpojums.
DIEVKALPOJUMOS
Svētdien,17.plkst.10.00  Kapu svētki
latviešu kapos.
SEPTEMBRĪ
Svētdien,24.plkst.10.00  Dievkalpojums
Svētdien,12.(Pļaujas Svētki)L MacPherson/
ar Svēto Vakarēdienu.
K MacPherson
Svētdien,31.plkst.10.00  Reformācijas
Svētdien, 19.Ina Rone/L Kaktiņa
svētku dievkalpojums.
Svētdien,26.Dz Jansone/D Jansone
NOVEMBRĪ
OKTOBRĪ
Svētdien,7.plkst.10.00  Dievkalpojums ar Svētdien,3.R Plikše/ L Vilciņa
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,10. A Medne/S Graudiņa
Svētdien,14.plkst.10.00  Lasītias
Svētdien,17. Kapu svētki.
dievkalpojums.
Svētdien,24. L.MacPherson/K.MacPherson
Svētdien,21.plkst.10.00  Mirušo piemiņas Svētdien,31. T.Koškina/V.Parcell
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
NOVEMBRĪ
Svētdien,28.plkst.10.00  Lasītais
Svētdien,7. M.Timermane/A.Zodiņa
dievkalpojums.
Svētdien,14. L.MacPherson/K.MacPherson
Svētdien,21.B.Liberta/R.Hāgena
DECEMBRĪ
Svētdien,5.plkst.10.00  2.Adventes
Svētdien,28.I. Mačēna/ I. Upīte
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
DECEMBRĪ
Vakarēdienu.
Svētdien,5. R Plikše/V Galviņa
Svētdien,12.plkst.10.00 3.Adventes
Svētdien,12. R. Gulbe/S. Fraser
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Svētdien,19. A.Medne/S.Graudiņa
Vakarēdienu.
Svētdien,19.plkst.10.00  Ziemsvētku
DIEVKALPOJUMS ŅŪKĀSLĒ
koncerts.
Piektdien, 17.decembrī, plkst.11.00 –
Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu Dežurē: E.Puriņš
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
SEPTEMBRĪ
Svētdien, 5. I.Birze
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien, 12. A.Kristovskis
Svētdien, 24.oktobrī, plkst.14.00  Pļaujas
Svētdien,19. I.Liepiņš
svētku dievkalpojums ar Svēto
Svētdien,26. J.Rīmanis
Vakarēdienu.
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Maija Lide
+20/06/2010
Edvīns Bārda
+17/07/2010
Vera Peičs
+20/07/2010
Vladimirs Nagainis+26/07/2010
Irma Bertrand +28/07/2010
Ināra Jordan
+01/08/2010
Velta Bumbers +15/08/2010
Elfrīda Lācis
+19/08/2010

SVĒTBRĪŽI BANKSTOWNAS
APRŪPES NAMĀ
(Chiswick Rd, Greenacre)
Pirmdien,13.septembrī, plkst.11.00
Pirmdien,11.oktobrī, plkst.11.00
Pirmdien, 8.novembrī, plkst.11.00
Pirmdien, 13.decembrī,plkst.11.00

65
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95
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90
70
89
99

BĪBELES STUNDAS
LAULĀTI
Notiek ceturtdienās no
plkst.10.00, draudzes
dzīvoklī. Patlaban
iepazīstamies ar Veco Derību.. Visi mīļi
lūgti piedalīties.

Edīte Sobolevskis ar Aldi Birzuli
2010.g.21.augustā.

LŪGŠANAS GRUPA
Svētdienas rītos, plkst.9.00—Draudzes
dzīvoklī.
MĀCĪTĀJA ZIŅAS

Apsveicam un vēlam Dieva svētību!
NO MUMS ŠĶĪRUŠIES
Kristus saka: “Mieru Es jums
atstāju, Savu mieru Es jums
dodu; ne kā pasaule dod, Es
jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un
neizbīstas. .”
Helēna Belēvičs
Žanis Zambergs
Miķelis Ģenģeris
Kārlis Ērglis
Hermīne Ekspēders
Edmunds Āboltiņš
Juris Graudiņš
Irēne Eagland
Edvīns Muldiņš
Mirdza Telmanis
Leonid Ivanoff
Pēteris Krastiņš
Maiga Mak
Colin Ferrier

+13/03/2010
+18/03/2010
+14/03/2010
+23/03/2010
+29/03/2010
+29/03/2010
+07/04/2010
+09/04/2010
+15/04/2010
+18/04/2010
+10/05/2010
+28/05/2010
+21/05/2010
+16/06/2010

Draudze uz tīmekļa
Draudzes tīmekļa adrese ir:
www.sydneylatvianchurch.org.au
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.
Draudzes ansambļa jubilejas koncerts arī
tika ieskaņots un CD var iegādāties pie
grāmatgalda.
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75
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Pārdomām:
Jēzus viņam saka: "ES ESMU ceļš,
patiesība un dzīvība; neviens netiek pie
Tēva kā vien caur Mani.
Jn.14:6
4
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS
Dārza svētki 2010

Inese ar forelēm

Daina un Gaby izvelk vinestus

Naudas vīri priecīgi

Draudzes Ansambļa Jubileja 2010
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS
Viesu mācītājs Dainis Markovskis

Divi viesi: māc.Markovskis no latvijas un Signe
Balode no Pertas.
Svētruna

Priecīgi klausītāji: Anita Misiņa un Brigita Voitkus
Pēc dievkalpojuma

Mācītājs stāsta par savu kalpošanu, kā kapelāns
Andrejs Mednis spēlēja klavieres Aizvesto piemiņas
dievkalpojumā
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KRISTUS LIECINIEKI

No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani
mācekļi, ja jums būs mīlestība savā
starpā." (Jāņa 13:3435)
Bet tas nav
viegli izdarāms. Mēs visi esam grēcinieki
un mūsu dabīgā tendence ir
Dievam
pretoties. Bieži cenšamies darīt labu, bet
neizdodas, jo mēģinam dzīvot dzīvi savā
spēkā un savā gudrībā. Bet ar to nekur tālu
netiekam, jo mūsu spēks ir ierobežots.
Tāpēc mums par palīgu Dievs ir sūtījis
Svēto Garu. Kad piedzimstam no augšienes,
Svētais Gars uzņem mājas vietu mūsu sirdī.
Viņš mūs paskubina un mudina iet par
pareizo ceļu, bet nekad neuziespiež savu
gribu. Izvēle vienmēr paliek mūsu. Ja
Viņu ignorējam, esam zaudētāji.
Turpretim, ja, iepazīstamies ar Viņu,
Viņu cienam, un Viņu uzklausam, tad
mūsos iedarbojās milzīgs spēks. Jāņa 1.
vēstulē, par Svētā Gara spēku, Jānis
atgādina saviem ticības brāļiem:
“Jūs,
bērniņi, esat no Dieva un esat viņus
uzvarējuši, jo lielāks ir Tas, kas jūsos,
nekā tas, kas ir pasaulē.” (1.Jāņa 4:4)
Nekas nav spēcīgāks par Svēto Garu,
jo Svētais Gars ir pats Dievs, trešais
loceklis Svētā Trīsvienībā.
Sekot Svētā
Gara vadībai prasa mums atteikties no
savas patmīlības, no sava pašlepnuma 
nogalināt savu “es” un ikdienas sev
atgadināt , “bet nu nedzīvoju es, bet manī
dzīvo Kristus”
Vārbūt sen mums ir aizmirsusies
mūsu iesvētības diena, kad devām svētu
solījumu Dievu mīlet un dzīvot dzīvi, kas
Viņu godina. Varbūt esam tālu aizslīdējuši
no Viņa projām. Ja tas tā ir, Jēzus aicina
mūs atgriezties. Ja no sirds savus grēkus
nožēlojam, un sirds durvis Viņam atveram,
Viņš piedos. Tad Svētais Gars uzņems
mājas vietu mūsu sirdī un ar Svētā Gara
palīdzību sāksim dzīvot īstu patiesu dzīvi.
Tikai tad spēsim būt labi Kristus liecinieki.
Atradīsim, ka piepildīsies Jēzus vārdi: „Bet
jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs
nācis par jums, un būsit Mani liecinieki,
kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samārijā
un līdz pašam pasaules galam.”
Prāv. Colvin MacPherson

„Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars
būs nācis par jums, un būsit Mani
liecinieki, kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā
un Samārijā un līdz pašam pasaules
galam.” Ap.darb.1:8
Dzīvē piedzīvojam brīžus kad paceļās
jautājums – kāpēc mēs īsti dzīvojam un kas
ir mūsu dzīves uzdevums? Patiesu atbildi
šim jautājumam varam atrast tikai Dieva
Vārdā – Bībelē.
Ja mēs atdzīstam Jēzu Kristu par savu
Pestītāju, ja piederam Viņam un saucam
sevi par kristiešiem, tad mūsu galvenais
dzīves uzdevums ir būt par Kristus
lieciniekiem. Liecināt par Jēzu, par Viņa
zemes dzīves uzdevumu  ka Viņš ir nācis
lai atpestītu mūs no grēka un nāves varas,
lai izrautu mūs no tumsības pasaules un
ievestu mūs Savā
Tēva valstībā. Kā
atdzimušiem kristiešiem tad mūsu īstā
piederība vairs nav šinī pasaulē, bet
„ Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes
mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu
Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu,
līdzīgu Savai apskaidrotai miesai, ar
spēku, kurā Viņš arī spēj Sev pakļaut visas
lietas.” (3:20)
Ja esam atdzimuši kristieši tad mūsu
dzīve pieder Kristum. Mēs savu „ES” līdz
ar Kristu esam krustā situši un varam līdz
ar apustuli Pāvilu liecināt  “Līdz ar
Kristu esmu krustā sists, bet 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.”(Gal. 2:20)
Kā varam būt sekmīgi savā uzdevumā
būt par Kristus lieciniekiem? Mēs taču visi
neesam macītāji! Labu liecību dodam ar
savu dzīvi. Dzīvi kas Viņu godina, mūsu
vārdos, darbos, domās, izturēšanās utt.
Dzīvot izpildot visaugstāko bausli ko pats
Jēzus mums mācīja:“Jaunu bausli Es jums
dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu
mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu.
7
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Pārdomām.
Pieci svarīgi fakti ko māca Dieva Vārds:
1.
2.
3.
4.
5.

Katrs, kas piedzimst reiz mirs.
Visi mirušie reiz piedzīvos augšāmcelšanos.
Pēc augšāmcelšanās dzīvosim mūžīgi ar jaunu augšāmceltu miesu, kas nekad
nemirs.
Mūžība tiks pavadīta vienā no divām vietām: Vai nu ar Dievu Tēvu, debesu
valstībā, jeb galīgā tumsā, vietā ko sauc par elli.
Pēc nāves nevarēs pārcelties no vienas vietas uz otru.

Labā vēsts ir: “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. “ Jn.3:1617.
Lai nodrošinātu vietu pie Tēva, viss kas jādara ir ticībā japaļaujās uz Jēzu Kristu.
Viņa izlietās asinis pie krusta ir pilna samaksa par mūsu grēku. Kas uz Viņu tic,
nepazudīs, bet dzīvos mūžīgi svētlaimē.

Svarīgi datumi
Svētien, 12. septembrī, plkst.11.00  Pļaujas svētki.
Svētdien,17.oktobrī, plkst. 10.00  Kapu svētki.
Svētdien, 19.decembrī, plkst.10.00  Ziemsvētku koncerts.

Draudzes mācītājs

Draudzes priekšnieks

Prāvests Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā
pirms un pēc dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.

Eigits (Goga) Timermanis

271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel. 99182306
Mobīlais 0414 479 001

Draudzes kancelejas telefons (02) 9746 1934
Fakss (02) 9764 3318
Adrese 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140

Epasts timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece

Draudzes Epasts

Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble. 2073

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

Telefons (02) 9449 3716
Mobīlais 0421 320 870

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

Epasts tamarakosk@iinet.net.au
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