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Pateicības dziesma
“Tanī dienā tu sacīsi: “Es Tev pateicos, Kungs! Jo
Tu gan biji uz mani dusmīgs, bet Tavas dusmas
norima, un Tu mani iepriecināji. Tiešām, Dievs ir
mana pestīšana, es esmu paļāvības pilns un
nebīstos, jo Dievs Tas Kungs ir mans stiprums un
mana slavas dziesma; Viņš bija priekš manis
pestīšana!””
(Jes 12:1–2)
Viens no visspēcīgākajiem vārdiem ir “paldies”. Šis mazais vārdiņš ir ļoti nozīmīgs. Kad
kādam par labu darbu pasakām “paldies”, tad otrs cilvēks var justies labi un apzināties,
ka novērtējam to, ko viņš vai viņa mūsu labā ir darījis.
Nepateicība ir ne tikai nepieklājība, bet bieži vien arī iedomības pazīme. Iedomīgs cilvēks
domā, ka pasaule griežas ap viņu, un tādēļ neredz vajadzību pateikties citiem, jo
palīdzība viņam ir citu ļaužu pienākums.
Mūsu attiecībās ar Dievu pateicībai vajadzētu būt ļoti augstā vietā. 100. psalmā teikts:
“Ieeita pa Viņa vārtiem ar pateikšanu, Viņa pagalmos ar teikšanu! Pateicieties Viņam,
slavējiet Viņa Vārdu!” Mēs tiekam mudināti Dievam tuvoties ar pateicību. Tā ir vārti, kas
ved pie Viņa.
Viens no daudziem tekstiem, ko atrodam Svētajos Rakstos, ir pateicības dziesma. Tā
ietver trīs lietas, kurās ieskatīsimies detalizētāk:
Dievs, nevis cilvēks ir mana pestīšana;
Dievā varam dzīvot bez bailēm;
Dievs ir mūsu stiprums.
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Dievs, nevis cilvēks ir mana pestīšana

Dievā varam dzīvot bez bailēm

Ja mūsu pestīšana, ja mūsu cerība būtu
cilvēks vai cilvēka gudrība, vai cilvēka
spēks, tad būtu maz, par ko priecāties un
pateikties. Cilvēks ir cilvēks, un cilvēka
spēks un spējas ir ierobežotas. Visi cilvēki,
uz ko ļaudis likuši savas cerības un cēluši
reliģijas, ir miruši. Muhameds – miris, Buda
– miris, Krišna – miris, Jaunava Marija –
mirusi, Mārtiņš Luters – miris... Varētu
turpināt vēl un vēl… bet, man šķiet, ka
doma ir skaidra.

Daudzi cilvēki dzīvo ar bailēm, baidoties no
nākotnes, no nezināšanas... Daudzi cilvēki
baidās no slimībām, no novecošanas, no
dabas katastrofām, no citiem cilvēkiem un
no nāves.

Vārds, ko Dievs ļoti bieži lieto, uzrunājot
ļaudis, ir: “nebīsties”. Tā arī sākas daudzi
Dieva apsolījumi. Apsolījums, ko atgādinu
sev gandrīz katru dienu, atrodams Jesajas
grāmatā 41:10: “Nebīsties, jo Es esmu ar
tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es
Turpretim Jēzus Kristus ir dzīvs. Dzīvs mūžu tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi
mūžam. Viņš saka: “Es esmu Pirmais un uzturu ar Savas taisnības labo roku!”
Pēdējais un Dzīvais. Es biju miris un, redzi, Ja mēs turamies pie Viņa ticībā, tad šis
Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man ir solījums ir spēkā. Šie vārdi nāk no paša
nāves un elles atslēgas.” (Atkl 1: 17b–18) Dieva. Tie nav cilvēka vārdi, tie ir Dieva
Jēzum ir visa vara, un ar savām vārdi, tāpēc – pilnīgi droši. Mēs varam
nevainīgajām asinīm Viņš samaksāja grēka katru dienu, varbūt pat vairākas reizes
un nāves sodu. Kad ticam Jēzum, tad Viņš ir dienā, sev atgādināt, ka jāpateicas Dievam,
mūsu pestīšana. Ir tik skaisti pateikts: “Es ka nav jādzīvo bailēs.
Tev pateicos, Kungs! Tiešām, Dievs ir mana
Kad biju Indonēzijā, kurā ir lielākais skaits
pestīšana.”
musulmaņu ticības sekotāju pasaulē, iznāca
Dievs nekad neatstāj grēku nesodītu. Grēks diezgan daudz domāt par viņu ticību.
ir nopietna lieta. Grēka alga ir nāve. Lai Visvairāk ķērās pie sirds tas, ka šie cilvēki
novērstu Dieva dusmas no mums, Jēzus dzīvo bailēs. Viņi dzīvo bailēs no sava
izcieta sodu mūsu vietā, nomira mūsu Dieva! Viņiem nav nekādas drošības. Ir
vietā, izcieta elli, lai mums nebūtu jāpilda reliģiskie noteikumi, jākopj ticības
jāpiedzīvo Dieva dusmas pret grēku. Viņš to pamatprincipi, un tomēr tas viņiem nedod
darīja, “jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka nekādu drošību. Musulmaņu sekotāji vergo
Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai nepatiesībai.
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet
dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs Savu Dēlu Tādi ir ne tikai viņi, bet visi, kam nav ticība
nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, Jēzum Kristum. Paldies Dievam, ka mums
bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. Kas nav jādzīvo bailēs un nedrošībā. Mums nav
tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jāšaubās, jo mums ir Dieva Svētais Vārds.
jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Mums ir doti Viņa apsolījumi.
Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam.” ( Jņ Nekas nenotiek bez Dieva ziņas. Dievs zina,
3:16–18)
cik mums ir matu uz galvas. Viņš zina, kas
Ir iemesls pateikties Dievam mūžīgi. Ja tu ar mums notiek, Viņš zina, kas mums
tici Jēzum Kristum, Viņš ir tava pestīšana. paredzēts. Dievs ir absolūti suverēns, un, ja
Jo Viņš ir Dievs, un tava pestīšana ir pilnīga. mēs Viņam ticam un Viņam dzīvojam, tad
Tur nekā nav, ko pielikt, to nekad nevar tev nav vietas bailēm. Nekas mūs nepiemeklēs,
atņemt. Ja tu esi Kristū, tu esi mūžīgi drošs. ko Dievs neatļaus.
Jēzus to ir apsolījis.
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Ļauj, lai šī patiesība dziļi iesēžas tavā sirdī
un tavā saprašanā, jo, kad tu to vari
aptvert, tad tu esi svētīts. Tad tu esi spējīgs
Dievam pateikties visur un vienmēr.
Pateicība visur un vienmēr pierāda, ka mēs
ticam Dieva providencei un paļaujamies uz
Viņu.

skataities Tā Kunga darbus, kas iztrūcina
zemi, kas liek kariem mitēties visā pasaulē,
kas salauž stopus, kas šķēpus sadauza un
bruņas ar uguni sadedzina! Rimstieties un
atzīstiet, ka Es esmu Dievs, cildināms tautu
starpā, cildināms pa visu pasauli! Tas Kungs
Cebaots ir ar mums, mūsu stiprā pils ir
Pateicība aizdzen šaubas un bailes un Jēkaba Dievs!”
tuvina mūs Dievam un stiprina ticību. Spēcīgi vārdi, ko vajag sev bieži atgādināt
Tāpēc, katru dienu sākot, vajag Dievam un likt par pamatu pateicībai. Dievs,
pateikties, un katru dienu nobeidzot, vajag visvarenais, visu valdnieks, visu zinīgs, ir
Dievam pateikties, savukārt dienas laikā visur klāt un mīl mūs ar mūžīgu mīlestību.
vajag apstāties un sacīt: “Paldies, Kungs”. Nāc pie Viņa šodien. Nodod visu Viņam un
Jo vairāk tu to darīsi, jo stiprāka būs tava izej no dievnama ar pateicības dziesmu uz
ticība.
savām lūpām. Dzīvo uzvarā. Dzīvo
Dievs ir mūsu stiprums

pateicībā. Esi paļāvības pilns un nebīsties,
Mūsu Baznīcas tēvs Mārtiņš Luters to ļoti jo Dievs, Tas Kungs, ir tavs stiprums un tava
labi apzinājās, un, pamatoties uz 46. slavas dziesma, Viņš ir tava pestīšana.
psalmu, viņš uzrakstīja skaisto dziesmu, kas Āmen.
kļuvusi par mūsu Baznīcas himnu: “Dievs, Jūsu mācītājs prāvests Colvin MacPherson
Kungs ir mūsu stiprā pils,/ Kur bēdās varam
tverties, /Augsts palīgs, kas mūs nepievils, / Pārdomām
Pie kā mēs varam ķerties.”
Patiesi, Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils. Kad Jēzus mācija:
tev pietrūkst spēka, kad māc šaubas, kad "Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder
slimība nomoka, kad vajā grēks, kad Debesu valstība.
vientulība nospiež, kad bailes pārņem, pie Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks
kā tu vērsies? Pacel savu skatu uz Jēzu iepriecināti.
Kristu. Raugies uz Jēzu. Satver Dieva Svēto Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi.
Vārdu un lasi to ar pateicīgu sirdi. 46. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc
psalmā teikts: “Dievs ir mūsu patvērums un taisnības, jo tie tiks paēdināti.
stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Svētīgi žēlsirdīgie, jo tie dabūs žēlastību.
Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs.
zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu. Lai Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par
jūras ūdeņi krāc, lai ceļas viļņi, un lai no Dieva bērniem.
bangu trakošanas visi kalni dreb. Tas Kungs Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder
Cebaots ir pie mums, mūsu stiprā pils ir Debesu valstība.
Jēkaba Dievs! Taču Dieva pilsētu iepriecina Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar
Viņa strauti, tie iepriecina Viņa svētnīcu, meliem par jums runā visu ļaunu Manis
kas Visuaugstākajam ir par mājokli. Dievs ir dēļ.
šai pilsētā, tās pamati negrīļosies. Dievs tai Esiet priecīgi un līksmi, jo jūsu alga ir liela
palīdz, jau rītam austot. Tautas trako, un debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas
valstis krīt, zeme izkūst, kad Viņš paceļ pirms jums bija. “
Savu balsi. Tas Kungs Cebaots ir ar mums,
Jēkaba Dievs ir mūsu stiprā pils! Nāciet un Mat.ev.5:3‐12
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DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ

Svētdien,29.

J.Trumpmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS
JŪLIJĀ
JŪLIJĀ
Svētdien,21.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar Svētdien,21.
L.MacPherson
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,28.
I.Mačēna/I.Upīte
Svētdien,28.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar AUGUSTĀ
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
Svētdien,4.
T.Koškina/V.Parcell
svinības ar pusdienām. Skat reklāmu.
Svētdien,11.
M.Timermane/A.Zodiņa
AUGUSTĀ
Svētdien,18.
B.Liberta/R.Hagena
Svētdien,4.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar Svētdien,25.
A.Medne/S.Graudiņa
Svēto Vakarēdienu.
SEPTEMBRĪ
Svētdien,11.plkst.10.00 – Draudžu dienu
Svētdien,1.
R.Plikše/V.Galviņa
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,8.
I.Mačēna/I.Upīte
Svētrunu teiks prāvests Krists Kalniņš.
Svētdien,15.
D.Jansone/D.Timermane
Svētdien,18.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar Svētdien,22.
S.Fraser/L.MacPherson
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,29.
T.Koškina/V.Parcell
Svētdien,25.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar
Dievkalpojums Vollongongā
Svēto Vakarēdienu.
SEPTEMBRĪ
Svētdien,1.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar Svētdien,21.jūlijā, plkst.14.00 ‐
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,8.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
SVINĪBAS DRAUDZĒ.
Svētdien,15.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar
Draudzes dāmas rīko svinības lai
Svēto Vakarēdienu.
atzīmētu mūsu mācītāja 50.g dzimšanas
Svētdien,22.plkst.11.00 – Pļaujas svētku
dienu.
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,29.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar
Svinības notiks svētdien 28. jūlijā pēc
Svēto Vakarēdienu.
dievkalpojuma.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
JŪLIJĀ
Svētdien,21.
J.Rīmanis
Svētdien,28.
U.Hāgens
AUGUSTĀ
Svētdien,4.
I.Liepiņš
Svētdien,11.
J.Trumpmanis
Svētdien,18.
I.Birze
Svētdien,25.
J.Turmanis
SEPTEMBRĪ
Svētdien,1.
A.Kristovskis
Svētdien,8.
J.Rīmanis
Svētdien,15.
I.Liepiņš
Svētdien,22.
U.Hāgens

Būs siltas pusdienas – franču stilā.
Cena par pusdienām $20 no personas.
Visi mīļi aicināti nākt un palīdzēt viņam
šo dienu nosvinēt.
Laipni lūdzam savu līdzdalību pieteikt līdz
21.jūlijam Tamārai Koškinai:‐
Tel. 02 9449 3716
Mob. 0421 320 870
e‐pasts – tamarakosk@iinet.net.au
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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.
Draudžu dienas
Draudžu dienas ar virstēmatu: “Staigāsim
Garā” notiks no 9. ‐ 11. augustam, mūsu
baznīcā. Skat reklāmu 6.lpp.

MĀCĪTĀJA
ZIŅAS

Kasiera jautājums
Par elektroniskiem naudas pārvedumiem
Saņemta sekojošā iemaksa :‐Sidnejas Ev
Lut. Draudzes Bankas kontā
19/4/2013 – $100 Piezīme: MMPCU (nav
vēl identificēts)

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES

Egons Aire
Valerija Manass
Andrējs Bičevskis
Alberts Ziemelis
Lia Āboltiņš
Georgs Siniciņš
Pēteris Ķepītis

+06/03/13
+29/04/13
+20/05/13
+16/06/13
+16/06/13
+01/07/13
+09/07/13

90
98
90
95
82
92
86

No maksājuma nevaram konstatēt
personu, kura šo kārtoja. Ja Jūs veicāt šo
maksājumu lūdzu, sazināties ar grāmatvedi
Tamāru Koškinu.
Tel. 02 9449 3716; epasts –
tamarakosk@iinet.net.au
Draudzes Nodevas 2013.gadam
Strādājošiem: $165.00
Nestrādājošiem: $100.00
Studentiem: $35.00
Laipni lūdzam tiem, kas vēl nav līdz šim
samaksājuši, nodevas nokārtot laicīgi.

Kristus saka: “Mieru Es jums atstāju, Savu
mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es
jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un
neizbīstas. .”
Apbedīšanas lietas.
Draudze iesaka un lieto Trevor Lee and Son.
Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot:
(02) 9746 2949
BĪBELES STUNDAS
Notiek ceturtdienās plkst.10.00, draudzes
dzīvoklī. Visi mīļi lūgti piedalīties.
LŪGŠANAS GRUPA
Svētdienas rītos, plkst.9.00—Draudzes
dzīvoklī.
Svētrunas angļu valodā
Svētdienas svētrunas tiek pārtulkotas angļu
valodā, un rakstiskā veidā saņemamas pie
durvīm pēc dievkalpojuma. Tās arī
atrodamas draudzes tīmekļa lappā.

Pārdomām:
1 Dāvida psalms. Teici To Kungu, mana
dvēsele, un viss, kas manī, Viņa svēto
Vārdu!
2 Teici To Kungu, mana dvēsele, un
neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis!
3 Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē
visas tavas vainas;
4 Viņš izglābj tavu dzīvību no
pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību
un žēlastību.
103.Psalms 1‐4
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DRAUDŽU DIENAS SIDNEJĀ
STAIGĀSIM GARĀ
PROGRAMMA
Piektdien, 9. augustā
9:30‐10:00

Dalībnieku reģistrācija
Kafija un tēja
Atklāšanas svētbrīdis

Prāvests Colvin MacPherson

10:15‐11:15
11:15‐ 11:30

Lekcija

Prāvests Krists Kalniņš

11:30‐ 11:40

Kopdziedāšana

11:40‐12:30
12:30‐13:30

Lekcīja

13:30‐13:45
13:45‐14:45
14:45‐15:30
15:30‐15.45
18:00

Kopdziedāšana
Lekcīja
Pārdomas
Dienas noslēguma lūgšana

10:00‐10:15

KAFIJAS UN TĒJAS PAUZE
Mācītājs Aldis Elberts

PUSDIENAS
Prāvests Krists Kalniņš
Prāvests Colvin MacPherson
Prāvests Colvin MacPherson

DRAUDŽU DIENU
VAKARIŅAS

Sestdien, 10. augustā
9:30‐ 10:00

Kafija un tēja

10:00‐ 10:15

Svētbrīdis

Mācītājs Aldis Elberts

10:15‐ 11:15

Lekcīja

Prāvests Krists Kalniņš

11:15‐ 11:30

KAFIJAS UN TĒJAS PAUZE

11:30‐ 11:40

Kopdziedāšana

11:40‐12:30
12:30‐ 13:30

Lekcīja

13:30‐ 13:45

Kopdziedāšana

13:45‐14:35
14:35‐ 15:30

Bībeles stunda
Intervija: Iepazīšanās ar viesu lektoriem

15:30

Grāmatu Atklāšana:
Prāvesta Colvin MacPherson svētrunas ‐ Ticība ir darbības vārds

Prāvests Krists Kalniņš

PUSDIENAS

Svētdien, 11. augustā
10:00

Noslēguma dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu

DRAUDŽU DIENU NOSLĒGUMA PUSDIENAS
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Mācītājs Aldis Elberts
Vita Kristovska
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SVARĪGI DATUMI
Svētdien, 28.jūlijā ‐ Prāvesta dzimšanas dienas svinības
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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