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ĻAUJIETIES SALĪDZINĀTIES AR DIEVU
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
Apustulis Pāvils savā vēstulē korintiešiem no sirds lūdz ‐“Laujieties salīdzināties ar
Dievu.” Kāpēc tik svarīga ir šī Pāvila lūgšana? Tāpēc , ka ikviens, kas nav ar Dievu
salīdzināts Kristū Jēzū, ir pazudis cilvēks. Ne tikai vien šinī dzīvē, bet arī mūžībā. Bez
Pestītāja Jēzus Kristus, esam pakļauti grēka varai un nāves sodam. Dieva Vārds mums
skaidri māca, ka visi ir grēkojuši, un, grēka alga ir nāve. Dievs ir taisnīgs Dievs, un tāpēc
Viņš nevar grēku atstāt nesodītu. Viņš nevar “piemiegt aci” un uzskatīt, ka neesam
vainīgi. Esam vainīgi. Katrs no mums esam kaut kādā veidā lauzuši Dieva svētos likumus.
Mums nemaz nav jāiet tālāk par pirmo bausli: “Tev nebūs citus dievus turēt manā
priekšā!” Ja Dievs mūsu dzīvē nav pirmā vietā, ja mums nauda, izklaide, ģimene, darbs,
vai kas cits ir svarīgāks par Dievu, tad esam lauzuši šo pirmo bausli. Padomāsim arī par
dažiem citiem no Dieva baušļiem: Kurš no mums nav kādreiz melojis, vai iekārojis cita
mantu, kur nu vēl runāt par zagšanu un laulības pārkāpšanu? Jēzus mācīja, ka, ja
iekārojam kādu tikai savās domās, tad jau laulība sirdī ir pārkāpta. Tāpat, kas ienīst savu
brāli ir uzskatams tāpat kā slepkava. Dieva standarti ir ļoti augsti, un ar mūsu paša
spēkiem tie nav sasniedzami. Bauslība mums atklāj mūsu grēkus.
Paldies Dievam, ka bauslībai ir “dvīņu māsa”, proti evanģēlījs. Evanģēlija labā vēsts
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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. Kas
tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir
jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis
Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam.”
(Jāņa ev.3:16‐18)
Redziet, Dievs zinādāms, ka mēs
nespējam turēt Viņa baušļus, izkārtoja
veidu kā mūs izglābt no nāves varas un arī
apmierināt Savu likumu, kas saka ka par
grēkiem ir jamaksā. Jēzus mirdams pie
krusta, paņēma mūsu sodu, mira mūsu
vietā. Viņš, kas bija pilnīgi nevainīgs
uzņēma uz sevi mūsu grēku un izcieta
mūsu sodu. Pāvils to izsaka mūsu pārdomu
tekstā: “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.”
Jēzus mira mūsu vietā, lai mēs, varētu
būt ar Dievu salīdzinati. Grēks mūs no
Dieva atšķir, Kristus asinis mūs salīdzina ar
Dievu. Kad ticam uz Jēzu Kristu, un
paļaujamies uz Viņu mūsu pestīšanai, tad
Viņa asinis mūs šķīsta, un mēs ar Dievu
esam salīdzināti uz visiem laikiem.
Pāvila lūgums kā Korintiešu draudzei
tā arī mums ir “Ļaujieties salīdzināties ar
Dievu!” Dievs Savu pestīšanu nevienam
neuzbāž. Mīlestībā Viņš ir gādājis, mīlestībā
Viņš aicina, bet vai aicinājumu pieņemam ir
mūsu paša izvēle. Ja negribam, ja
nevēlamies, Dievs mūs nespiež, bet
sapratīsim, ka mūžību pavadīsim ellē, galīgā

tumsā, atdalīti no Dieva un visiem, uz
mūžīgiem laikiem. Atpakaļ ceļa vairs nav.
Dievam sāp sirds par ikvienu cilvēku kas
aiziet pazušanā, tāpēc caur Pāvilu nāk šis
Dieva aicinājums. “Ļaujieties salīdzināties
ar Dievu”. To jādara šinī dzīve, pēc nāves
tas vairs nav iespējams.
Kā ir ar tevi? Vai tavas attiecības ar
Dievu ir pareizā kārtībā? Vai tu esi ļāvies
salīdzināties ar Dievu? Ja esi tad dzīvo un
pieaudzi Viņā katru dienu. Bet, ja neesi to
vēl darījis tad nekavējies. Dari to tagad.
Kamēr nav par vēlu. Pazemojies Viņa
priekšā, atzīsti, ka esi grēcinieks, pieņem
Viņa pestīsanas dāvanu. Varbūt tu nezini,
ko lūgt. Te ir paraugu lūģšana. Ja tu piekrīti
šiem vārdiem un vēlies tikt ar Dievu
salīdzināts, būt brīvs no grēka uz visiem
laikiem un dzīvot mūžīgi Tēva namā, tad no
sirds lūdzi šos vai līdzīgus vārdus „Dievs, es
zinu, ka es esmu grēcinieks. Es apzinos, ka
esmu pelnījis sodu par maniem grēkiem.
Bet es gribu uzticēties Jēzum Kristum kā
savam Pestītājam. Es ticu, ka Viņa nāve un
augšāmcelšanās dod man iespēju saņemt
Tavu piedošanu. Viņa asinis samaksāja
manu grēka sodu. Es uzticos Jēzum kā
savam Kungam, Pestītājam un Glābējam.
Paldies tev, Kungs, par to, ka Tu man
piedodi un esi mans Pestītājs! Āmen!”
Katrs, kas šo lūgšanu no sirds lūdz
tiek salīdzināts ar Dievu uz visiem laikiem.
Mana lūgšana ir, lai Dieva Svētais Gars dod
saprašanu katram lasītājam par lietas
nopietnību, un par Dieva lielo žēlastību un
mīlestību, kas mums atklāta Kristū Jēzū
mūsu Kungā.
Āmen.
DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ
JŪNIJĀ
Svētdien,17.plkst.10.00 ‐ Aizvesto
Piemiņas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
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Svētdien,24.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
prāvesta referāts par garīgu tēmu.
JŪLIJĀ
Svētdien,1.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,8.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,15.plkst.10.00 ‐ Lasītais
dievkalpojums.
Svētdien,22.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
prāvesta referāts par garīgu tēmu.
Svētdien,29.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
AUGUSTĀ
Svētdien,5.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,12.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,19.plkst.10.00 ‐ Lasītais
dievkalpojums.
Svētdien,26.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
prāvesta referāts par garīgu tēmu.
SEPTEMBRĪ
Svētdien,2.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,9.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,16.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,23.plkst.11.00 ‐ Pļaujas svetku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,30.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
prāvesta referāts par garīgu tēmu.
DEŽŪRAS
JŪNIJĀ
Svētdien,3.
Svētdien,10.
Svētdien,17.
Svētdien,24.
JŪLIJĀ
Svētdien, 1.

Svētdien, 8.
A.Kristovskis
Svētdien, 15.
J.Turmanis
Svētdien, 22.
I.Liepiņš
Svētdien, 29.
U.Hāgens
AUGUSTĀ
Svētdien,5.
J.Rīmanis
Svētdien,12.
I.Birze
Svētdien,19.
I.Liepiņš
Svētdien,26.
A.Kristovskis
SEPTEMBRĪ
Svētdien,2.
J.Turmanis
Svētdien,9.
U.Hāgens
Svētdien,16.
J.Rīmanis
Svētdien,23.
I.Birze
Svētdien,30.
I.Liepiņš
ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS
JŪNIJĀ
Svētdien,3.
I.Mačēna/I.Upīte
Svētdien,10.
L.MacPherson
Svētdien,17.
B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien,24.
T.Koškina/V.Parcell
JŪLIJĀ
Svētdien,1.
R .Plikše/V. Galviņa
Svētdien,8.
A. Medne/S. Graudiņa
Svētdien,15.
D. Jansone/D. Timermane
Svētdien,22.
S.Fraser/L MacPherson
Svētdien,29.
M.Timermane/A. Zodiņa
AUGUSTĀ
Svētdien,5.
K. Baumane/S. Veidnere
Svētdien,12.
B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien,19.
L.MacPherson
Svētdien,26.
I. Mačēna/ I.Upīte
SEPTEMBRĪ
Svētdien,2.
R. Plikše/ L. Vilciņa
Svētdien,9.
A. Medne/S. Graudiņa
Svētdien,16.
T.Koškina/V.Parcell
Svētdien,23.
L.MacPherson
Svētdien,30.
D. Jansone/D.Timermane

DIEVKALPOJUMOS
J.Turmanis
I.Liepiņš
U.Hāgens
J.Rīmanis
I.Birze

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien, 29.jūlijā, plkst.14.00 ‐
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek ceturtdienās plkst.10.00, draudzes
dzīvoklī. Visi mīļi lūgti piedalīties.
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sacērējis mācītājs Jānis A.Šmits. Esmu to
mazliet saīsinājis.
KALPOŠANA
Un nu bīstaities To Kungu un kalpojiet
Viņam patiesībā un mīlestībā. Un atmetiet
tos dievus, kuriem jūsu tēvi viņpus Eifratas
upes un Ēģiptē bija kalpojuši, un kalpojiet
Tam Kungam. Bet, ja jums nepatiks Tam
Kungam kalpot, tad izvēlieties šodien paši
sev, kam jūs kalposit ‐ vai tiem dieviem,
kuriem jūsu tēvi ir kalpojuši viņpus
Eifratas upes, vai tiem amoriešu dieviem,
kuru zemē jūs dzīvojat. Bet es un mans
nams ‐ mēs kalposim Tam Kungam."
Joz.gr.24:14‐15

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. .”
John Tilgals
Kaspars Svenne
Herta Miezis
Lidija Miltiņš
Indriķis Bruders
Lija Stīpnieks
Austra Motmillers
Teodors Gudže

+01/03/12
+13/03/12
+10/04/12
+14/04/12
+26/04/12
+04/05/12
+07/05/12
+21/05/12

70
100
89
86
70
81
99
94

Šajā brīnišķīgajā vēstijumā no tālas
senatnes, mēs dzirdam Dieva kalpu Jozuu
runājam ar israēliešiem un viņu vadītājiem,
atgādinot tiem vēstures notikumus, un tad
novedot viņus pie kādas nopietnas
izšķiršanās.
Ja jūs uzmanīgi sekojāt
dotajam tekstam, jūs redzējāt, ka bija kāds
vārds, kas atkal un atkal atkārtojās, īpaši
vēstījuma noslēguma posmā. Tas bija vārds
„kalpošana.” Kalpot tam Kungam! Ja mēs
esam izšķīrušies kalpot tam Kungam, tad
tiešām, tikai ja visa mūsu dzīve ir nodota
Viņa kalpošanā, tad tam ir kāda jēga un
nozīme. Tā saprata Jozua, kad viņš aicināja
Israēli kalpot tam Kungam, un pats sacīja:
neraugoties uz to, ko dara citi, neraugoties
uz to, ko darīsiet jūs, mani tautas brāļi un
manas tautas dižciltīgie: „Es un mans nams,
mēs kalposim tam Kungam!”
Kā tad ļaudis iedomājās kalpošanu
tam Kungam? ‐ Ļoti dažādi. Viena liela daļa
cilvēki sadala sabiedrību divās daļās, un
saka tā: mācītāji un priesteri ir Dieva kalpi,
viņi kalpo tam Kungam, Dievam. Tas ir viņu
pienākums, un par to viņiem maksā. Stāsta,

Apbedīšanas lietas.
Draudze iesaka un lieto Trevor Lee and Son.
Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot:
(02) 9746 2949
Lūgšanas brokastis
Piektdien,1.jūnijā, piedalījos Sidnejas
lūgšanas brokastīs (Sydney Prayer
Breakfast), Dockside. Bija sapulcējušies 565
kristieši no visādām baznīcām, lai aizlūgtu
par Sidneju. Bija iespaidīgi un aizkustinoši
piedzīvot, ka tik liels cilvēku pulks ir
vienprātus savās lūgšanās. Tās pāris
stundas ko pavadījām kopā, bijam vienoti,
kā māsas un brāļi Kristū. Varējām pateikties
Dievam un baudīt
lielo dažādību un
daudzveidību lūgšanās Viņu pielūdzot.
PATEICĪBA PRIEKŠNIEKAM
Sakarā ar manu prāvesta amatu, man
iznācis būt projām no draudzes vairākas
svētdienas. Paldies Gogam, par sekmīgu
lasīto dievkalpojuma novadīšanu. Cenšos
sagatavot dievkalpojumu, kas ir intresants
un saistoš. Atsauksmes ir pozitīvas. Uz
vairāka cilvēku pieprasījumu publicēju
sprediķi, kas tika lasīts 3.jūnijā. To ir
4
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ka kādā draudzē kāds mācītājs ir aicinājis
dažus ļaudis lūgt Dievu. Viņš tos nosaucis
vārdos – brālis tāds un tāds lūgs Dievu! Kad
kārta pienāca pie viena no šiem brāļiem,
tad viņš izsaucās: „Lūdz tu pats, par to tev
maksā!”
Bībeles izpratnē, visi cilvēki, kas Dievu
mīl, un kas Dievam paklausa, Viņam kalpo.
Ir ļaudis, kas domā, ka Dievam kalpot
nozīmē izpildīt dažādas ceremonijas: iet
zināmas reizes gadā baznīcā, zemoties kāda
zināma altāra priekšā, aizdedzināt sveces,
ziedot baznīcai kādas zināmas naudas
summas. Priekš viņiem: „Tā ir kalpošana
Dievam!”
Mazliet garīgās lietās dziļāk
iedziļinājušies cilvēki, un Viņam tuvāk
nākuši saprota, ka mums katru dienu
jālasa ir Bībele, un katru dienu jālūdz Dievs.
Varbūt no rīta, kad mēs pieceļamies, un
vakaros, pirms mēs ejam gultā, mēs lūdzam
Dievu. Lūk, tā ir tā kalpošana ar ko mēs
gribam Dievam kalpot. Protams, ka tas nav
nepareizi. Bet, mīļie, ja tas ir viss, tad mēs
ļoti maldāmies. Jo redziet, mūsu kalpošana
Dievam ir saistīta ar mūsu neatkarības
izjūtu. Mēs domājam, ka mēs esam
absolūti neatkarīgi šajā pasaulē, un mēs
varam darīt, kas mums patīk. Mēs
neapzinamies, ka mēs, vienalga kā mēs
dzīvojam, un kādas ir mūsu atiecības pret
tā saucamo reliģiju – visa mūsu dzīve ir vai
nu kalpošana Dievam, vai kalpošana
Sātanam. Ir diva veidi cilvēki: ir Dieva bērni,
un ir neatpestīti ļaudis, kuri pie tā varbūt
nemaz nebūdami vainīgi, ir velna bērni.
Vieni kalpo Dievam, un otri kalpo
ienaidniekam. Tā ideja, kura ir daudziem
cilvēkiem: „Mēs esam kungi un noteicēji
paši par sevi – mēs esam kungi savā

dzimtajā zemē!” Tā ir utopiska un kļūdaina
atziņa. Redziet, lieta ir tāda, ka mēs
nespējam un arī necenšamies saskatīt
Dieva varenību un mūsu atiecības ar Viņu.
Ebrēju vēstulē 12.nodaļā 28.pantā ir tā
teikts: „...Saņemot nesatricināmu valstību,
būsim pateicīgi. Tā mēs Dievam patīkami
kalposim, ar bijību un bailēm, jo arī mūsu
Dievs ir uguns, kas iznīcina.”
Saņemot nesatricināmu valstību! Te
ir kautkas ļoti nozīmīgs. Te ir runa par
atgriezīgā, ticīgā cilvēka stāvokli atiecībā
pret Dievu. Tad, kad mēs piedzimstam no
augšienes, kad mēs kļūstam par Dieva
bērniem, mēs kļūstam par debesu valstības
pilsoņiem, mēs saņemam nesatricināmu
valstību. Un lūk, mēs tagad apzinamies, ka
šajā valstī mēs esam dalībnieki, un ka šīs
valsts valdnieks ir Dievs! Redziet, kad mēs
lasam Jozuas grāmatā notikumu pie
Sichemas, mēs redzam israēļa tautu, zemi
un valsti kas atradās teokrātiskās atiecībās
ar Dievu. Tas nozīmē to, ka Dievs bija viņu
valdnieks, un viņi visi saprata, ka viņi ir
pakļauti Dievam. Visa viņu dzīve, viņu
ekonomika, viņu politika, viņu izdošanās,
viņu ceļojumi, viņu nākotne – absolūti viss
ir saistīts ar Dievu. Dievs ir valdnieks. Jūs
atceraties skandālu, kas izveidojās, kad
Israēls prasīja, lai arī viņiem dod ķēniņu?
Viņi, tā sakot, gribēja iziet no teokrātiskās
sistēmas un ieiet kādā citā valdīšanā, kur
valdnieks valda. Viņi domāja par monarhiju
tā vietā, kur viņiem bija teokrātija. Kā ir ar
mums? Mēs esam izšķīrušies par Kristu,
kuram pieder visa vara debesīs un virs
zemes – par to kurš ir valdnieku valdnieks
un ķēniņu kēniņš un Kungu Kungs. Mēs
esam saņēmuši nesatricināmu valstību.
Mēs esam kļuvuši par daļu no šīs valstības.
5
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Mēs esam kļuvuši par pavalstniekiem jaunā,
garīgā un mūžīgā teokrātiskā sistēmā, kur
Dievs ir valdnieks! Un kas esam mēs? Jā –
mēs esam Viņa pavalstnieki. Nekaunēsimies
no tā vārda, kuru mēs atrodam Bībelē atkal
un atkal. Pāvils un citi apustuļi to pieraksta
sev, un visi Dieva vīri to pieraksta sev: Es
esmu Dieva kalps, es esmu Dieva vergs, es
esmu Viņa saulainis. Ikviens! Ikviens no
mums.
Mīļotie, ja mēs domājam par
kalpošanu Dievam, tad mums ir
nepieciešams iegūt bībelīgo priekšstatu par
to, kas ir kalpošana Dievam, lai mēs savu
dzīvi nesadalītu divās daļās: sekulārā un
garīgajā daļā. Tas notiek, mums pat līdzi
nedomājot! Dzīve ļoti daudziem daudziem
kristiešiem sadalās divās daļās: sekulārā, jeb
laicīgā daļā un garīgajā daļā. Mēs uzskatām,
ka mūsu darbs, mūsu skola, mūsu dārzi,
mūsu atiecības ar cilvēkiem, mūsu dzīvokļi –
tā ir sekulārā daļa. Bet ir kāds zināms
nodalījums mūsu dzīvē, proti, mūsu lūgšana,
mūsu baznīca, varbūt mūsu koris, vai kas cits
ko mēs daram – tā ir garīgā dzīve. Mums ir
jāsaprot, ka šāda dzīves sadalīšana, kaut vai
tikai divās daļās, ir kļūdaina un nebībelīga!
Mēs esam saņēmuši nesatricināmu
valstību, un mēs esam savea ķēniņa
pastāvīgie padotie.
Kristiešus un Kristus draudzi var
pielīdzināt, kā jūs ziniet, arī armijai. Kareivis
ir pakļauts kara vadonim, armijas disciplīnai,
tik ilgi kamēr viņš sastāv armijā. Tas
nenozīmē, ka katru dienu viņš karo. Bet viņš
pastāvīgi atrodas armijā. Viņš kalpo savai
valstij. Un tā tas ir ar mums. Es vēlos uzsvērt
to, ka kristieša dzīve, absolūti visa dzīve, ir
kalpošana tam Kungam! Viss, ko mēs daram,
ja mēs esam patiesi atgriezušies, ir
kalpošana tam Kungam! Ja mēs ko runājam

„tad lai mēs to runājam, kā Dieva vārdus” ‐
Dievam par godu! Mēs ejam skolā: Dievam
par godu! Mēs atrodam sev dzīves draugu:
iekš tā Kunga! Dievam par godu! Mēs
dzemdējam bērnus: Dievam par godu! Mēs
kalpojam draudzē: Dievam par godu! Mēs
strādājam savu laicīgo darbu, lai mums būtu
pašiem un lai mēs varētu dot citiem: to mēs
daram Dievam par godu! Mēs maksājam
nodokļus, kādus tos valdība prasa: Dievam
par godu! Mēs esam godīgi pilsoņi, mēs
rūpējamies par zemes labklājību, kurā Dievs
mums liek mājot savā svešniecības laikmetā:
Dievam par godu!
Ļoti brīnišķīgi šo patiesību izsaka
apustulis Pāvils Romiešiem 12.nodaļā
1.pantā: „Es jums lieku pie sirds brāļi (un
māsas), Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi
pašus (savas miesas) par dzīvu, svētu,
Dievam patīkamu upuri, tas lai ir jūsu
garīgais dievkalpojums. Un netopiet šai
pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties,
atjaunodamies savā prātā, lai pareizi
saprastu, kas ir Dieva griba: to kas ir labs,
tīkams un pilnīgs.”
Kristieša dzīve – garīgs dievkalpojums!
Latviešiem trūkst viens vārds –
„sanktifikācija.” Nē, tā nav iecelšana svēto
kārtā no kādas baznīcas. Bet tas ir tas
process, ko Dieva Gars ar mums dara. Mēs
varam varbūt to izteikt ar vārdu „svētošana.”
Mēs bieži vien lietojam „svēt‐tapšana.” Bet
vārds svēttapšana ietver mūsu pašdarbību, ‐
ka es pats sevi svētoju; un atsakos no lietām,
kas nav Dievam patīkamas – tā ir mana
svēttapšana. Bet svētošana ir tas, ko Dievs
pie manis dara. Sanktifikācija. Un es gribētu
sacīt, ka mums, ja mēs gribam Dievam
kalpot, ja mēs saprotam ko tas nozīmē
Dievam kalpot, mēs domāsim par mūsu
dzīves sanktifikāciju. Proti, mēs ļausim
6
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Svētajam Garam mūs svētot. Un lūk, šī
sanktifikācija ir kalpošana tam Kungam!
Tāpēc mēs varam izteikt kādu ļoti
nozīmīgu tēzi, jeb apliecinājumu, ka
kalpošana Dievam vienlaicīgi ir stāvoklis un
rīcība. Dievbērnības stāvoklis ir kalpošana
tam Kungam. Es elpoju un dzīvoju, un asinis
rit manās dzīslās, un es domāju Dievam par
godu. Tāda ir mana dzīve – tā ir mana
kalpošana! Bet es arī kautko daru: apzinīgi
kautko daru. Tā ir rīcība. Un tā arī ir mana
kalpošana.
Kad Jozua bija šo aicinājumu ļaudīm
izteicis, un apliecinājis ka viņš ar savu namu
kalpos tam Kungam, tad šo aicinājumu viņš
saistīja ar vienu lietu. Viņš sacīja:
„Izvēlieties kam jūs gribat kalpot!”
Izvēlieties! „Mēs noturēsim nākošo sapulci,
tā būs nākamajā Sabatā, un līdz tam laikam
izšķiraties, kam jūs gribat kalpot!” Drīz arī
mums būs liela sapulce – līdz šim laikam
izvēlieties kam jūs gribat kalpot! Vai tā
sacīja Jozua? ‐ Nē! Viņs sacīja: „Izvēlieties
šodien kam jūs gribat kalpot!” Kad mēs
aicinām ļaudis kalpot tam Kungam, tad
mums viņiem ir jāsaka: Izvēlieties šodien!
Neitralitātes nav ‐ vilcināšanās neder.
Mans draugs, mans brāli, mana māsa
kā ir ar tevi? Vai tavā dzīvē nav kādi elki?
Vai tavā dzīvē nav kāds slepens grēks, ko tu
vari ļoti sekmīgi noslēpt no cilvēkiem, bet
ne no Dieva? Vai tu neesi Dievam devis
solījumus, kurus tu nekad neesi pildījis? Vai
Jēzus ir tavas dzīves centrā, jeb perifērijā?
Vai tu esi izšķiries? Vai tu vari sacīt, liekot
savu labo roku uz savas sirds, es zinu, es
zinu, es zinu es kalpoju tam Kungam! Es
zinu, ka tajā un tajā dienā es izšķīros kalpot
tam Kungam! tam Kungam! Vai šodien tu
kalpo? Ja nē, tad šodien tev jaizšķirās!
Āmen.

DRAUDZES DZĪVE BILDĒS

Uldis Hāgens aizdedzina svecītes

Karīna Baumane gatavo maizītes

Slimnieku apmeklēšana ‐ Prāvests ar Richardu
Štubi.
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS

Ivars veic remontus.

Māra gatavo Dārza svētku pusdienas.

Vai kāds vēlās pankūkas?

PĻAUJAS SVĒTKI ‐ SVĒTDIEN, 23.SEPTEMBRĪ, PLKST.11.00
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

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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