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SALĪDZINĀŠANA
Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi,
viss ir tapis jauns. Bet tas viss nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis
ar Sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas kalpošanu.
Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar Sevi, tiem viņu grēkus
nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis salīdzināšanas vārdu.
Tā mēs nākam, Kristus sūtīti, un pamācām, it kā Dievs runātu caur
mums. Mēs lūdzam Kristus Vārdā: ļaujieties salīdzināties ar Dievu!
To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs
Viņā kļūtu Dieva taisnība. 2.Kor.5:17‐21
Kristus dzimšanas svētki ir atkal klāt! Ar prieku pieminam Kristus nākšanu
pasaulē, jo Viņš nāca, lai cilvēci salīdzinātu ar Dievu.
Pāvils 19.pantā raksta: „Jo Dievs bija Kristū un salīdzināja pasauli ar sevi, tiem viņu
grēkus nepielīdzinādams.” Salīdzināšana ar Dievu ik vienam cilvēkam ir nepieciešama,
jo dēļ Ādama grēka mēs visi piedzimstam kā grēcinieki atdalīti no Dieva. Bez
salīdzināšanas, bez nākšanas pie Dieva, caur Pestītāju Jēzu Kristu, esam atšķirti no
Dieva, pazuduši šeit un mūžībā. Būt mūžīgi no Dieva atdalītam, bez izejas, bez cerības,
ir elle. Elle ir tik briesmīga vieta, ka Dievs nevēlas nevienu tur sūtīt. Tāpēc Kristus nāca
pasaulē , lai mūs ar Dievu salīdzinātu.
“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai nevi‐
ens, 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.3:16‐17
Tikai Jēzus Kristus asinis var mūs ar Dievu salīdzināt, tikai Viņa asinis šķīsta no
grēka. Cita ceļa pie Dieva nav un nebūs. Katrs, kas ticībā uz Viņu, savus grēkus
nožēlodams, uzņem Viņu sirdī kā savu personīgo Kungu un Pestītāju, tiek ar Dievu
salīdzināts. Kas ar Dievu salīdzināts, ar Viņu dzīvos mūžīgā svētlaimē. Tā ir Dieva lielā
žēlastības dāvana.
Ziemsvētkiem tuvojoties, daudz tiek domāts un plānots par dāvanām, par
satikšanos ar ģimenes locekļiem, utt. Šis būtu tas īstais laiks tev pārdomāt vai esi
saņēmis īsto Ziemsvētku dāvanu , savu Pestītāju Jēzu Kristu?
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Ja esi, paldies Dievam. Lieto šo svētku laiku
Viņu godināt, Viņam pateikties, un citus
mudināt uz ticību.
Bet, ja ieskatoties savā sirdī, tu atklāj,
ka neesi salīdzinājies ar Dievu, ko tad?
Ļaujies salīdzināties ar Dievu. Viņš tevi mīl.
Nenoraidi Viņa mīlestību. Ja tu noraidīsi
Viņu tagad , tad mūzībā Viņš noraidīs tevi!
Pāvila lūgšana Korintiešiem bija
„Ļaujieties salīdzināties ar Dievu!”
Mana sirds lūgšana par ikvienu cilvēku ir
tieši tā pati: „Ļaujieties salīdzināties ar
Dievu!” Tā it tā labākā Ziemsvētku dāvana
ko sev varat iedot!
Vēlu ik katram lasītājam priecīgus
Kristus dzimšanas svētkus, un svētīgu Dieva
mīlestības pilnu jauno 2012. gadu!
Jūsu mācītājs, Colvin MacPherson.

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
DECEMBRĪ
Svētdien,18. J.Rīmanis
Sestdien,24. I.Birze
Svētdien,25. I.Liepiņš
2012.G.JANVĀRĪ
Svētdien, 22. I.Birze
Svētdien,29. A.Kristovskis
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 5. I.Liepiņš
Svētdien, 12. J.Rīmanis
Svētdien,19. I.Birze
Svētdien,26. I.Liepiņš
ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS

DECEMBRĪ
Svētdien,18. A.Medne/S.Graudiņa
Sestdien,24. L.MacPherson
Svētdien,25. L.MacPherson
DIEVKALPOJUMI
2012.G.JANVĀRĪ
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ
Svētdien,18.plkst.10.00 ‐ Ziemsvētku kon‐ Svētdien, 22. L.MacPherson
Svētdien,29. R.Plikše/V.Galviņa
certs. Pēc koncerta būs siltas pusdienas –
FEBRUĀRĪ
cūkas cepetis ar skābiem kāpostiem.
Sestdien,24.plkst.18.30 ‐Kristus dzimšanas Svētdien, 5. T.Koškina/V.Parcell
svētvakara korāļu dievkalpojums. (Angļu un Svētdien, 12. K.Baumane/S.Veidnere
Svētdien,19. Dz.Jansone/D.Jansone
latviešu valodās)
Svētdien,25.plkst.10.00 ‐ Kristus dzimšanas Svētdien,26. M.Timermane/A.Zodiņa
svētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdi‐
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
enu.
Sestdien, 24.decembrī, plkst.14.00 ‐
2012.G.JANVĀRĪ
Svētdien, 22. plkst.10.00 – Dievkalpojums Kristus dzimšanas svētvakara
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,29.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
BĪBELES STUNDAS
Svēto Vakarēdienu.
Notiek ceturtdienās plkst.10.00, draudzes
FEBRUĀRĪ
dzīvoklī. Visi mīļi lūgti piedalīties.
Svētdien, 5. plkst.10.00 ‐ Lasītais
2012.gadā atsāksim ceturtdien, 2.februārī.
dievkalpojums.
Svētdien, 12. plkt.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
LŪGŠANAS GRUPA
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,19.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar Svētdienas rītos, plkst.9.00—Draudzes
dzīvoklī.
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,26.plkst.10.00 ‐ Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
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Gana raksts
2011. gada Kristus
piedzimšanas
svētkos,
ievadot anno
Domini 2012
Kristus teica:
“Mans spēks nespēkā varens parādās.”
2Kor 12:9b ‐ 2012. gada lozungs
Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū!
Pati Jēzus Kristus piedzimšana ir
visskaistākais apliecinājums tam, ko viņš
teica apustulim Pāvilam. Dieva varenais
Vārds, ar ko Viņš radījis visu pasauli,
iemiesojās nelielā pilsētiņā Betlēmē, mazā
Jēzus bērnā. Velti jauno pasaules valdnieku
meklēja varas centros, Jeruzālemē, velti
greznos namos. Viņa pirmie pielūdzēji bija
gani, kūtī.
Ja atskatāmies uz Veco Derību, jau tur
mēs varam vērot: arvien par jaunu Dievam
labpatīk savu spēku un godu parādīt tieši
caur to, kas ir vājš, necienīts un atmests,
caur to, kas visu savu cerību uz Viņu liek.
Par to arī liecina Jēzus Kristus dzīve un
krusta nāve. Viņā Dievs nāvi uzvarēja
Golgātā, paklausībā, pacietībā, mīlestībā.
Arī visā kristietības vēsturē ilgstošās
uzvaras panāktas, kur šis Dieva spēks
nespēkā bijis tas noteicošais.
Mīļās māsas un brāļi, kas esam vienoti
mūsu latviešu Baznīcā ārpus Latvijas, šī
atziņa var mums būt mierinājums,
drošinājums un reizē mudinājums. Mūsu
Baznīca pati ir apliecinājums, kā Dievs no
pa visu pasauli izkaisītiem bēgļiem var celt
dzīvu, dzīvot priecīgu, stabīlu un atzītu
organizāciju.
Šī atziņa var būt mierinājums katrai mūsu
draudzei vai kopai, kas apzinās, cik mazs
viņas spēks.

Šī atziņa var būt drošinājums ikkatram, kam
bažas par šīs pasaules kopumā, Latvijas un
vietējās vides politisko un saimniecisko
nākotni. Šī atziņa ir mudinājums
turpmākiem uzdevumiem, neļaujot mums
atvainoties ar mūsu ierobežoto skaitu un
rocību. Dieva spēks nespēkā varens
parādās!
Paldies Dievam arī aizvadītā gadā esam
varējuši Dievam pateikties, ka Viņš ar
mums darbojas. Izjutām to, piemēram,
LELBA 13. Sinodē Indianapolē 2011.g.
oktobrī vai daudz mazākā Lielbritānijas 62.
Sinodē Rofantā maijā. Visā pazemībā
priecājamies par atzinību, ko saņemam no
vietējām organizācijām kā LIRS (Luterānu
bēgļu palīdzības organizācija Amerikā), no
Porvoo saimes (anglikāņi‐luterāņi Eiropā),
no kaimiņu draudzēm un baznīcām.
Paļaujoties uz Dieva žēlastību arī kā Baz‐
nīca droši varam šķērsot slieksni uz 2012.
gadu, mīlestībā pieminot tos, kas aizsaukti
mūžībā vai arī darbu nodevuši tālāk citiem,
un pateicīgi par tiem, kas draudzēs un
pārvaldēs stājušies viņu vietā.
Jā, nav iemesla, neturpināt mūsu darbu,
reālistiski un ar iedvesmu, paklausībā
Dievam, uzticībā, Viņa mīlestības spēkā, kas
ir mūžīga. Vai tie ir daudzie jauniebraucēji
no Latvijas jeb jau agrāk ieradušos jaunā
paaudze – mums netrūkst uzdevumu un
mums visā nespēkā ir Dieva apsolījums!
Tas, ko minēju par mūsu Baznīcu
kopumā, attiecās tāpat uz katru no mums
personīgi. Cik daudz Dievs savu spēku arī
mūsu dzīvē ir apliecinājis! Un ja mūs skar
neveiksme, slimība vai arī mūsu vai mums
mīļu cilvēku nāve – tieši mūsu nespēkā
lūgsim Dievam apliecināt Savu dzīvdarošo
varu! Un ne tikai vien lūgsim, bet ticībā
saredzēsim un īstenosim mūsu kalpošanas
iespējas. Nododot sevi Dieva ziņā ikkatra
mūsu dzīvei ir sava nozīme un Viņa
apsolījums. Stādīsim šo “Lutera ābelīti”!
Turp/...5.lpp
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Archibīskapa sveiciens pravestam:
domājot par 2011. gada 7. decembri
Ļoti cienītais, mīļais amatbrāli Colvin,
mūsu Baznīcas Virsvaldes vārdā un no sirds
arī personīgi gratulēju Tevi Tavas
ordinācijas dienas 25. gadskārtā!
Ar pateicību šajā svētku dienā
pieminām, ka Tu – kaut arī gados vēl gluži
svaigs! ‐ esi mūsu Baznīcā nokalpojis jau tik
lielu gadu posmu. Paldies par Tavu ilgo
kalpošanu mūsu Sidnejas latviešu ev. lut.
draudzē, un paldies, ka Tu jau nedaudz
gadus pēc ordinācijas esi sācis līdzi nest
atbildību mūsu Baznīcas Austrālijā jomā un
kā mūsu kolēģis Baznīcas Virsvaldē un
Virsvaldes prezidijā!
Adventa laiks mums jaukā veidā
atgādinā, ka mēs ikkatrs esam ne tikai vien
kristīgās tradīcijas mantinieki, bet arī mūsu
Kunga priekšteči, Viņam ceļu gatavojot.
Tieši 2. Adventā daži Bībeles teksti mēdz
norādīt uz Jāni Kristītāju kā arī mūsu
kalpošanas tēlu.
Domāju, ka tā arī ir viena no Tev
uzticētām dāvanām, ka Tu arvien apzinies
mūsu kristīgās un latviešu tradīcijas nozīmi,
un tanī pašā laikā norādi, ka tas nav tikai
pagātnes mantojums, bet aicinājums, ar
drošu, priecīgu un ticīgu prātu doties uz
priekšu, atbildībā pret to, kam ejam pretī
kā mūsu Pestītājam.
Tādēļ sveicu Tevi ar šī gada 7.
decembra Jaunās Derības Dievvārdu no
Pāvila 2. vēstules Timotejam:
“Man līdzās bija tas Kungs un
apveltīja mani ar spēku, lai caur mani tiktu
paveikts sludināšanas uzdevums.” (4:17)
Paldies Dievam, ka to varam
apliecināt par Taviem līdzšinējiem 25
kalpošanas gadiem, un paldies Dievam, ka
to ar uzticību varam Tev novēlēt arī Tavai
turpmākai kalpošanai!
Sirsnībā
Tavs
+ Elmārs Ernsts Rozītis
LELBĀL archibīskaps

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 neiztrūkstas un
neizbīstas. .”
Irina Kraulis
+09/09/11
88
Hugo Koks
+15/09/11
87
Gunārs Treijs
+30/09/11
68
Zigurds Krūmiņš
+11/10/11
71
Atvaļinājums
Draudzes mācītājs būs atvaļinājumā no
26.decembra līdz 2012.g.22.janvārim.
Steidzīgos gadījumos zvanīt uz mācītāja
mobilo.
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.
Svētrunas angļu valodā
Svētdienas svētrunas tiek pārtulkotas angļu
valodā, un rakstiskā veidā saņemamas pie
durvīm pēc dievkalpojuma. Tās arī
atrodamas draudzes tīmekļa lappā.
Pateicība
Paldies visiem, kas palīdzēja sarīkot, un arī
tiem, kas piedalījās manā ordinācijas
atcerē. Paldies par visiem apsveikumiem,
kā arī draudzei par praktisko un vērtīgo
dāvanu. Priecājos, ka Dievs man ir devis
tik sirsnīgu un mīļu draudzi.
Apbedīšanas lietas.
Draudze iesaka un lieto Trevor Lee and Son.
Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot:
(02) 9746 2949
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.../3.lpp turp.

DRAUDZES DZĪVE BILDĒS

Šādā apņēmībā abi ar manu kundzi
pateicamies Dievam un Jums par visu to,
kas mūs stiprinājis aizvadītā gadā – arī
atvadoties no manas mātes Dr. Anni‐Ernas
Rozītes –, sveicam Jūs Kristus piedzimšanas
svētkos un novēlam 2012. gadam, ka pildīti
ar Dieva Gara dāvanām mēs varētu dzīvot
un kalpot svētīti un par svētību!
Jūsu

Pļaujas Svētki

+Elmārs Ernsts Rozītis
LELBĀL archibīskaps
Svētku viesi

PATEICĪBA
Paldies visiem, kas atnāca lai kopā ar
mācītāju atzīmētu viņa 25 gadu ordinācijas
dienu. Paldies apsveicējiem par laipniem
vārdiem un skaistiem ziediem.
Paldies
draudzes dāmām par lielo darbu
sagatavojot tik bagātīgu auksto galdu,
tāpat skaisti izkārtoto zāli un sevišķi
skaistiem ziediem baznīcā uz altāra.
Visu to darijām lielā mīlestībā, pateicībā
Dievam par mūsu mīļo mācītāju.
Dāmu kopas priekšniece

No kreisas:
Ivars Birze; Tara
Williams;
Prāvests; Imants
Līcis.

GAIŠUS, PRIECĪGUS,
DIEVA SVĒTĪTUS
KRISTUS DZIMŠANAS
SVĒTKUS VISIEM VĒL
DRAUDZES MĀCĪTĀJS
UN PADOME.

Loterija!

Kūku Galds
Ruta
Hāgena un
Dzidra
Jansone.
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS
Prāvesta Colvin MacPherson 25 gadu ordinācijas atcere
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Sākuma liturģija
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Svētruna

Priekšnieks lasa apsveikumus!

Linda un Colvin MacPherson

Baudījām McPherson vīnu un ļoti garšīgas pusdienas.
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS
Piparkūku cepšana!

Māra un Uldis

Karīna un Daina

Baiba un Lonija

Pelnītas pusdienas. Izcepti 20 kg!
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The Latvian Evangelical Lutheran Church in Sydney (ABN 82 001 210 144)
Sidnejas evanģēliski luteriskā latviešu draudze
Draudzes gadskārtējā pilnsapulce notiks 2012.gada 26.februārī, pēc
dievkalpojuma, Draudzes Namā, 30 Bridge Rd, Homebush, sākot ap pulkst. 11:30.
Paredzētā darba kārta:
1. Lūgšana, atklāšana, pilnsapulces vadības ievēlēšana.
2. Darba kārtas pieņemšana.
3. 2011. gada 27.februāra pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana.
4. Ziņojumi par draudzes darbību 2011. gadā:
par garīgo dzīvi;
par saimniecību;
par Dāmu komitejas darbību;
no iekšējās revizijas komisijas;
no valsts apstiprinātā revidenta
5. Pārrunas par ziņojumiem un draudzes līdzšinējo darbību.
6. Pārrunas un lemšana par draudzes turpmāko darbību.
7. Draudzes budžets 2012, gadam un draudzes nodevas 2013. gadam.
8. Padomes locekļu vēlēšanas. Rotācijas kārtībā divi gadi notek Inārai Gedgovdai, Baibai
Libertei, un Imantam Liepiņam. Kandidātus drīkst pieteikt sapulcē.
9. Iekšējās revizijas komisijas vēlēšanas.Trīs locekļi jāievēl uz vienu gadu, kandidātus drīkst
pieteikt sapulcē.
Eigits Timermanis, Draudzes priekšnieks
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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