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TICĪBAS LAIVA 

 

 “Šo piekodinājumu es lieku tev pie sirds, mans 
dēls Timotej, pēc agrākiem praviešu vārdiem 
par tevi, lai tu cīnītos ar tiem labo cīņu savā 
ticībā un labā sirdsapziņā, ko daži ir atmetuši, 
un tā viņu ticības laiva ir sadragāta; to starpā 
ir Himenejs un Aleksandrs.” (1Tim 1: 18–20) 
 

2012. gada 13. janvārī neilgi pēc izbraukšanas no ostas Itālijas pasažieru kuģis Costa 
Concordia tika sadragāts, un lielais kuģis gulēja uz sāniem ūdenī. Uz kuģa bija 4229 
pasažieri un apkalpe, Vidusjūras ūdeņos bojā aizgāja 32 cilvēki. Ir grūti aptvert, kā 
šodienas modernajos laikos varēja notikt tāda traģēdija... 
 
Kļuvis zināms, ka vainīgs bijis kuģa kapteinis Francesco Schettino. Viņš lielo kuģi stūrējis 
pa daudz tuvu krastam. Presē citēti  kapteiņa vārdi: “Es nezinu, kāpēc tas notika. Es biju 
savu instinktu varā!.” Preses reportāžas stāsta, ka kuģa kapteinis bijis iedomīgs, nav 
turējies pie noteiktā ceļa plāna un paļāvies uz savu gudrību, nevis kartēm, navigācijas 
instrumentiem un kuģa kompānijas instrukcijām un noteikumiem. Viņa iedomība un 
neapdomātā rīcība izraisījusi lielu nelaimi. 
 
Apustulis Pāvils, rakstot Timotejam, salīdzina ticības dzīvi ar laivu. Viņš mudina Timoteju 
uzmanīties, lai laiva netiktu sadragāta. Viņš min divus cilvēkus – Himeneju un 
Aleksandru, kas savu ticības laivu jau ir sadragājuši. 
 
Svarīgi saprast, ka dzīvot dzīvi, kas godina Dievu, nav viegli. Ticības dzīvi varētu salīdzināt 
ar kara lauku. Mūsu ienaidnieks ir Sātans, kas visu laiku cenšas sadragāt mūsu laivu. Kara 
laikā daudzos ūdeņos bija mīnas, un, ja kuģis uzpeldēja uz mīnas, tad tas uzsprāga. 
Mīnas nebija redzamas, jo tās bija paslēptas zem ūdens. Dzīvot ticības dzīvi ir kā vadīt 
kuģi caur bīstamiem ūdeņiem, kur draudi ir paslēpti zem ūdens. Mums ir jābūt ļoti 
uzmanīgiem. 
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Pāvils mudina Timoteju cīnīties labo cīņu 
un nepamest savu ticību. Te ir tā atslēga – 
ticība. Ticība paļaujas uz Dievu un 
nemēģina dzīvot pati savu dzīvi. Pāvils 
raksta: “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) 
 
Ticības dzīve ir: 
 paļaušanās uz Dievu, 
 sevis nodošana Viņam, 
 nedzīvošana sev, bet Dievam, 
 nepaļaušanās uz savu gudrību vai 
 spēku, bet klausīt Viņam un Viņa 
 vārdiem. 
 
Ja kapteinis Schettino būtu turējies pie 
pareizā un izplānoto kursa, Costa 
Concordia nebūtu uzbraukusi uz akmeņiem 
un nogrimusi. Tik vienkārši... 

Dievs mums katram ir devis ceļa plānu vai 
karti. Bībele, Dieva Vārds, ir mūsu ceļa 
karte. Tajā pateikts viss, kas vajadzīgs, lai 
varētu dzīvot tādu dzīvi, kas godina Dievu 
un nes daudz augļu Viņa valstībai. Ja mēs to 
ignorējam un domājam: “Es zinu labāk, 
man tas nav vajadzīgs”, tad agrāk vai vēlāk 
mūsu dzīves laiva tiks sadragāta. Lielākā 
traģēdija ir tā, ka tad, kad tas notiek, cietēji 
parasti ir nevainīgi cilvēki. Grēks nekad nav 
izolēts, tā sekas skar daudzus citus. 
 

Costa Concordia kapteiņa neapdomība un 
iedomība sadragāja ne tikai milzīgo kuģi, 
bet arī daudz  nevainīgu ģimeņu. Visi 
cilvēki, kas gāja bojā Vidusjūras ūdeņos, 
bija nevainīgi, un viņu nāve bija viena 
cilvēka neapdomātas rīcības konsekvence. 
Tas tā notiek bieži, tas ir kā Sātana darbs. 
Par Sātanu  Jēzus teica: “Zaglis nāk vienīgi 
lai zagtu, nokautu un nomaitātu, Es esmu 
nācis lai jums būtu dzīvība un 
pārpilnība.” (Jņ 10:10) 
Latviešiem ir sakāmvārds “Iedod velnam 
savu mazo pirkstiņu, un viņš paņems visu 
tavu roku”. Tur ir dziļa patiesība. Kas 
iesākas kā maza lieta, bieži vien beidzas kā 
liela lieta. Varbūt nekad neuzzināsim īsto 
iemeslu, kādēļ kapteinis Schettino vadīja 
kuģi tik tuvu krastam, bet tas, kas viņam 
tanī momentā nešķita liela lieta, izvērsās 
par lielu traģēdiju, par ko dzirdēja visa 
pasaule. 
 
Kādā pēcpusdienā ķēniņš Dāvids staigāja pa 
savas pils balkonu un blakus mājā 
ieraudzīja skaistu sievieti. Viņš iekāroja 
viņu. Viņas skaistums apēnoja viņa 
domāšanu, un tas, kas Dāvidam tanī 
momentā nešķita liela lieta, izvērsās par 
lielu traģēdiju. Apmierinādams savu iekāri, 
viņš velnam iedeva mazo pirkstu. Iekāre 
noveda pie laulības parkāpšanas un 
slepkavības. No tā brīža Dāvidam vairs 
nekad nebija miera dzīvē. Nav tādas lietas 
kā mazs grēks. 
 
Kad Jēzus atgriezās pie Tēva debesīs, Viņš 
savā vietā atsūtīja Svēto Garu un solīja, ka 
Viņš vadīs mācekļus visā patiesībā. Svētais 
Gars ne tikvien ir Dieva Vārda autors, bet, 
ja paļaujamies uz Viņu, – arī mūsu 
navigators. Viņš ne tikvien ir uzzīmējis ceļa 
karti, bet ir arī mūsu vadītājs. 
 
Svarīgais vārds ir paļauties. Ticībā paļauties 
uz Viņu. Ticība saka: “Pie rokas ņem un 
vadi, / Kungs mani pats, / Līdz beigsies 
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mūža gadi / Un gaišs būs skats. / Ne soļa es 
bez Tevis iet negribu. / Ņem mani līdz pie 
sevis,/ Kur iesi Tu.” (Dz. gr. 427)  
 
Viens solis nepareizā virzienā, un tu esi 
uzkāpis uz mīnas, un posts ir liels. Svarīgi ir 
saprast, ka visu grēku pamatā ir iedomība. 
Cilvēki domā: es zinu labāk, man nevajag 
Dieva u. tml. Mārtiņš Luters uzsvēra, ka 
katru dienu mums vajag atgriezties savās 
kristībās, kur mūsu vecais es tika noslīcināts 
un mēs tikām apģērbti Kristū. Katru dienu 
mums vajag studēt ceļa karti, Dieva Vārdu, 
un lūgt kā Dāvids: “Māci man visu pareizi 
saprast un atzīt, jo es ticu Taviem baušļiem! 
Es maldījos, pirms kļuvu pārbaudīts un 
pazemots, bet tagad es turu Tavu vārdu. Tu 
esi mīlīgs un dari labu; māci man Tavus 
likumus!” (Ps 119:66–68) 
 
Ja no sirds lūgsim un paļausimies, un 
ticēsim, tad Dievs katru reizi atbildēs 
pozitīvi. Viņš vadīs mūs tā, lai izvairāmies 
no mīnām vai akmeņiem, kas var sadragāt 
mūsu dzīves laivu. Mums nevajag pieņemt 
nevienu lēmumu, ko neesam pārrunājuši ar 
Dievu. Mums visu laiku vajag būt kontaktā 
ar Dievu caur lūgšanu un Dieva Vārda 
lasīšanu. 
 
Ticība apliecina, ka Dievs zina labāk, un 
ticībā jāpaļaujas uz Viņu pilnīgi. Kad uz 
Dievu paļaujamies un vadāmies pēc Viņa 
prāta, pēc Viņa Vārda un pēc Viņa Gara, tad 
esam droši pat visbīstamākajos ūdeņos. 
Cīnīsimies labo cīņu un ar Dieva svētību 
nesīsim augļus Dieva valstībai! 

māc. Colvin MacPherson 

DIEVKALPOJUMI 
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ 

MARTĀ 
Svētdien,18.plkst.10.00— Ciešanu laika 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,25.plkst.10.00— Pūpola 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 

Vakarēdienu. 
Piektdien,30.plkst.10.00—Lielās 
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
APRĪLĪ 
Svētdien,1.plkst.10.00—Kristus 
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,8.—dievkalpojums nenotiks. 
Svētdien,15.plkst.10.00– Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,22.plkst.10.00—dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,29.plkst.11.00 —Dārza svētku 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma Dārza svētku sarīkojums. 
MAIJĀ 
Svētdien,6.plkst.10.00—dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,13.plkst.10.00—Debess 
braukšanas dienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
Svētdien,20.plkst.10.00—Svētā Gara 
svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
Svētdien,27.plkst.10.00—dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
JŪNIJS 
Svētdien,3.plkst.10.00—dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,10.plkst.10.00—dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,17.plkst.10.00—Aizvesto 
piemiņas dienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
Svētdien,24.plkst.10.00—dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
JŪLIJĀ 
Svētdien,1.plkst.10.00—dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
 
ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS 
MARTĀ 
Svētdien,18. A.Medne/S.Graudiņa 
Svētdien,25. B.Liberta/R.Hāgena 
Piektdien,30. L.MacPherson 
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APRĪLĪ 
Svētdien,1. L.MacPherson 
Svētdien,15.R.Plikše/V.Galviņa 
Svētdien,22. A.Medne/S.Graudiņa 
Svētdien,29. M.Timermane/A.Zodiņa 
MAIJĀ 

Svētdien,6. L.MacPherson 

Svētdien,13. B.Liberta/R.Hāgena 

Svētdien,20. R.Plikše/V.Galviņa 

Svētdien,27. A.Medne/S.Graudiņa 

JŪNIJĀ 
Svētdien,3. L.MacPherson  
Svētdien,10. M.Timermane/A.Zodiņa  
Svētdien,17. B.Liberta/R.Hāgena  
Svētdien,24. R.Plikše/V.Galviņa 
JŪLIJĀ 
Svētdien,1.  L.MacPherson  
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS 
MARTĀ 
Svētdien,18. I.Birze 
Svētdien,25. Judy Trumpmanis 
Piektdien,30.U.Hāgens 
APRĪLĪ 
Svētdien,1. A.Kristovskis 
Svētdien,15.J.Turmanis 
Svētdien,22. J.Rīmanis 
Svētdien,29. I.Birze 
MAIJĀ 

Svētdien,6. Judy Trumpmanis 

Svētdien,13.U.Hāgens 

Svētdien,20.A.Kristovskis 

Svētdien,27.J.Turmanis 

JŪNIJĀ 
Svētdien,3. J.Rīmanis  
Svētdien,10. I.Birze  
Svētdien,17. Judy Trumpmanis    
Svētdien,24. U.Hāgens 
JŪLIJĀ 
Svētdien,1.  A.Kristovskis 
 
DIEVKALPOJUMI VOLLONGONGĀ 
Sestdien,24.martā, plkst.14.00 – 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Sestdien,11.augusā, plkst.14.00 – 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
 
 

BĪBELES STUNDAS/GARĪGAS PĀRRUNAS 
 
Katru ceturtdien, 
plkst.10.00  
Draudzes namā. 
Interesantas pārrunas un 
jauka sadraudzība, kā arī 
garšīgas pusdienas. 
Noskatāmies pazīstamu  
mācītāju Dieva Vārda 
izskaidrojumus un  

pārrunājam redzēto. Dalāmies ar 
jautājumiem un piedzīvojumiem. Nekāda 
iepriekš zināšana par Bībeli nav vajadzīga, 
tikai interese iepazīties tuvāk ar Dieva Vārdu 
un mūsu ticību.  
Kā Davids raksta: „Baudiet un redziet, cik 
Tas Kungs ir labs.” 34.Ps.9 
Ja jums ir laiks cetrurtdienas rītā, kāpēc 
neizmēgināt? Ko tu vari zaudēt? Iegūt vari 
daudz. 
Visi mīļi gaidīti. 
 
Laulāti:    Ansis Rieksts un Vineta Fedoreka 
27/01/2018. 
 

 NO MUMS ŠĶĪRUŠIES 

 
Vaira Dortiņš/Zemītis +03/01/2018 83 
Jānis Upītis   +06/01/2108 90 
Helga Hallett  +21/01/2018 89 
Jānis Bormanis  +17/02/2018 93 
Ivars Šeibelis  +24/02/2018 81 
Kristus saka: „Es Esmu Augšāmcēlšanās un 
dzīvība; kas man tic, dzīvos,  arī ja tas 
mirs ...” Jn.11:25 
 
Apbedīšanas lietas: 
Draudze iesaka un lieto 

Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot: 
(02) 9746 2949 
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Faith’s ship 
This command I entrust to you, Timothy, 
my son, in accordance with the prophecies 
previously made concerning you, that by 
them you fight the good fight, 19 keeping 
faith and a good conscience, which some 
have rejected and suffered shipwreck in 
regard to their faith. 20 Among these are 
Hymenaeus and Alexander. 
    1.Timothy 1:18-20a 
 
On the 13th of January, 2012, shortly after 
leaving port, the massive Italian Ocean Liner 
– The Costa Concordia, was shipwrecked. 
The massive liner was lying on its side with a 
hole in its hull. On board the stricken liner 
were 4,229 passengers and crew. 32 people 
lost their lives. 

 
It is very hard to comprehend how such a 
tragedy could occur in our modern times. 
What has come to light is that the ship’s 
captain Francesco Schettino is at fault. He 
has steered the ship too close to land and 
hit rocks. In the press the captain is quoted 
as saying: “I don’t know why this happened. 
I am a victim of my instincts.” 
 
What is clear is that the captain was 
arrogant and that he has not kept to the 
prescribed course and has navigated not 
using charts and instruments, but has relied 
upon his own cleverness. 
 
With his pride and rash behaviour he has 

done tremendous damage.  
 
The Apostle Paul writing to his Timothy, 
uses a sailing ship as an illustration of life in 
the faith. He warns Timothy to be careful 
not to make a shipwreck of his faith life. He 
calls attention to two who have – 
Hymenaeus and Alexander. 
 
We must understand that it is not easy living 
life in faith, living in such a way that our life 
honours God and brings glory to Him. We 
could compare faith life to life in a war zone. 
We have an enemy Satan, who is out to 
wreck our lives at every opportunity. During 
times of war, many waters were infested 
with mines, that were hidden, and designed 
to blow up, on contact.  
 
We could say that living in this world is like 
trying to navigate a ship through waters that 
have hidden mines in them. We have to be 
alert and careful all the time. 
Paul encourages Timothy to fight the good 
fight, and to not give up, but to keep the 
faith. Herein lies the key – faith. Faith trusts 
and depends upon God and does not try to 
go it alone. 
 
To live in faith is reliance upon God. It is 
surrendering ourselves to Him. It is living for 
Him, not ourselves. Faith does not rely upon 
self knowledge or strength, but obeys God 
and follows His Word, seeks His will. 
 
If Captain Schettino, had stayed on the right 
course, the Costa Concordia would not have 
been shipwrecked. It is as simple as that. 
God has given each of us a course by which 
to navigate through life. It is given to us in 
the form of His written Word – The Holy 
Bible. Within the Bible we have all that we 
need to live life in such a way, that we are 
blessed, bear fruit for God’s Kingdom and 
bring glory to His Holy name. 
 



6 

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS   

If we ignore the Bible and it’s teachings and 
think to ourselves, “I don’t need the Bible, I 
can manage on my own, then sooner or 
later we will be shipwrecked. The tragedy is 
that when the shipwreck occurs, it does not 
only affect us, but usually many others as 
well. Sin is never isolated. The effects are 
widespread. 
 
Francesco Schettinos actions not only 
wrecked a magnificent ocean liner, but sadly 
ruined many lives and families. Those who 
perished, were innocent, and their death 
was the result of one man’s behaviour. 
This happens every single day around the 
world. This is the way the devil operates. 
Jesus said about the devil: “The thief comes 
only to steal and kill and destroy; I came 
that they may have life, and have it 
abundantly.” John 10:10 
 
Latvians have a saying: “Give the devil your 
little finger and he will take your whole 
hand.” This is so true. What may begin as a 
small thing often blows out to be a major 
thing. 
 
We may never know the full truth behind 
the Costa Concordia tragedy. What 
motivated Captain Schettino to steer the 
ship off course may never be fully known, 
but we do know that what for him at the 
time seemed like no big deal, ended in a 
massive tragedy. 
 
King David was walking around his balcony 
one evening when he spotted a beautiful 
woman bathing in a nearby house. He was 
attracted by her beauty and began to have 
lustful thoughts. Her beauty quickly 
enveloped his thoughts and what seemed 
like a nice thing to do at the time led to 
major problems. What began with a lustful 
thought developed into adultery and 
murder. Chasing after his lusts he gave the 
devil his little finger and the devil took the 

whole hand. As a result of affair, David 
experienced tragedy and unrest in his family 
throughout all generations. There is no such 
thing as a small sin. 
 
I mentioned earlier that we live and operate 
in a mine field. It is possible to navigate 
safely through without being blown up. We 
can sail through life without our faith being 
shipwrecked, but not on our own. We must 
hand over the captaincy to our Lord Jesus 
Christ. We have to give Him absolute 
control. When Jesus ascended after His 
resurrection He sent the Holy Spirit in His 
place. The role of the Holy Spirit was to 
guide Jesus followers in the Truth. The Holy 
Spirit is not only the author of the Bible, but 
He is also given to us as a personal navigator 
or pilot, if we trust on Him. Not only has he 
drawn the charts, but He will also navigate 
and steer our ship if we let Him. 
 
The important thing is to trust Him. Faith 
trusts Him. Faith says: “Take Thou my hand 
and lead me o’er life’s rough way, With 
Heavenly manna feed me from day to day. 
Without Thy grace and favour I go astray. 
Take Thou my hand my Saviour and choose 
Thou my way.” 
Without His leading we go astray, and if we 
stray we can easily hit a mine, and the 
destruction will be great. 
 
It is vital that we understand that at the root 
of all sin is pride. I know better. I don’t need 
God. I will do it my way. I want it so I will do 
it. I!I!I! That is why Paul wrote: “I have been 
crucified with Christ; and it is no longer I 
who live, but Christ lives in me; and the life 
which I now live in the flesh I live by faith in 
the Son of God, who loved me and gave 
Himself up for me.” Galatians 2:20 
 
Martin Luther taught that we must daily 
return to the waters of our baptism, where 
our old self was drowned, and we were 
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clothed with Christ the Lord. 
 
We should study the chart of God’s Word 
every day. Every day we should pray with 
the Psalmist: Teach me Your Way O Lord! 
“Teach me good discernment and 
knowledge, For I believe in Your 
commandments. Before I was afflicted I 
went astray, But now I keep Your 
word.  You are good and do good; Teach 
me Your statutes.” Psalm 119:66-68  
 
If we pray this or something similar from the 
heart, then God will always obey positively. 
He will teach us His ways and He will steer 
us clear of those mines that threaten to 
destroy us, that seek to shipwreck our faith. 
 
We should not make a single decision 
without consulting our Heavenly Father. He 
loves it when we communicate with Him. 
We should be in fellowship with Him every 
day in reading, prayer and worship. 
 
Faith trusts and relies upon Him. Faith 
proclaims that God knows better and simply 
trusts in Him.When we trust in Him, and His 
Word, and are led by His Holy Spirit, then 
we are sailing secure in even the most 
dangerous waters, because He is at the 
helm. 
 
Let us fight the good fight of faith and with 
His blessing may we bear much fruit for His 
Kingdom to His glory. Amen. 
 

Jesus taught:  

 As Moses lifted up the serpent in the   

wilderness, even so must the Son of Man 

be  lifted up;  so that whoever believes  

will in Him have eternal life.  

 

 “For God so loved the world, that He  

gave  His only begotten Son, that  

whoever  believes in Him shall not  

perish, but have eternal life.  

For God did not send the Son  into the  

world to judge the world, but that  the  

world might be saved through Him.  He 

who believes in Him is not judged; he   

who does not believe has been judged   

already, because he has not believed in  

the  name of the only begotten Son of  

God.”  John 3:14‐19 

 

May you all have a very blessed Easter as 

we celebrate Jesus victory over sin and 

death. 

Jesus says: 
 
“Do not be afraid; I am the first and the 
last, 18 and the living One; and I was 
dead, and behold, I am alive forever-
more, and I have the keys of death and 
of Hades. “ 
    Rev.1:18 
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PĀRDOMAS CIEŠANU LAIKĀ: 

JĒZUS KĀRDINĀŠANA 

 

Ciešanu laiks sākas ar Pelnu trešdienu. No 
tās līdz Lieldienu svētdienai, atskaitot sešas 
svētdienas, ir četrdesmit dienu. Bībelē 
skaitlis 40 ir nozīmīgs un saistīts ar Ciešanu 
laiku – Jēzus gavēnis ir četrdesmit dienas un 
naktis tuksnesī tūlīt pēc Viņa kristībām 
Jordānas upē. Tas ir piemērs, lai daudzi 
kristieši izvēlētos gavēt Ciešanu laikā. 

Ciešanu laika pārdomās iedziļināsimies Jēzus 
kārdināšanā, lai saprastu, kas ar mums 
pašiem notiek, kad tiekam kārdināti. “Jo 
mums nav augstais priesteris, kas nespētu 
līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat 
kārdināts visās lietās, tikai bez grēka.” (Ebr 
4:15) Jēzus tika kārdināts, tāpat kā mēs, tikai 
Viņš palika bez grēka. Viņa piemērs mums 
māca, ka pats kārdinājums nav grēks. 
Grēkojam tad, kad padodamies 
kārdinājumam, kad realizējām to domu, kas 
ienākusi galvā. 

Grēks vienmēr sākās ar domu. Kad galvā 
rodas kārdinoša doma, tad nākamais 
moments ir pats svarīgākais: ko mēs ar šo 
domu darām. Mārtiņš Luters teica, ka mēs 
nevaram apstādināt putnu, kas lido pāri 
mūsu galvai, bet mēs varam neļaut putnam 
tur vīt ligzdu. Bieži gadās, ka nespējam 
kontrolēt domas, kas ienākušas prātā. Toties 
mēs varam kontrolēt, ko ar tām darām! Tas 
ir svarīgākais. Mums nav jāgrēko. Mums ir 

izvēle. 

Bībelē lasām par Dāvidu un Batsebu. Dāvids 
no tālienes ieraudzīja neparasti skaistu 
sievieti, un viņš sūtīja vēstnešus, lai atved 
Batsebu pie viņa. Dāvids gulēja ar viņu, un 
Batseba kļuva grūta. Ja Dāvids būtu 
noraidījis dabīgo domu, kas ienāca prātā, 
raugoties uz  skaisto sievieti, viņš būtu 
izvairījies no grēka. Lolojot domu, tā noveda 
pie laulības pārkāpšanas un slepkavības. Tas 
bija tā saucamais slidenais ceļš. 

Domājot par Jēzus kārdināšanu, svarīgi 
saprast secību. Pirms četrdesmit dienām 
Jēzus tika kristīts Jordānas upē. Tanī laikā 
redzamā veidā Svētais Gars nolaidās uz Jēzu 
kā balodis un no debesīm atskanēja Tēva 
balss: “Šis ir mans mīļais Dēls, uz ko man 
labs prāts.” (Mt 3:17) Tālāk teikts: “Tad Gars 
Jēzu aizveda tuksnesī, ka Tas taptu velna 
kārdināts.” (Mt 4:1) Svarīgi, ka te ar Garu 
domāts Dievs Svētais Gars. Viņš ieveda Jēzu 
tuksnesī, lai velns Viņu pārbaudītu. Tātad šī 
kārdināšana notika ar Dieva ziņu.  

Visas lietas notiek ar Dieva ziņu. To 
saprotam arī, lasot Ījaba grāmatas 1. nodaļu. 
Dievs pats mūs nekārdina, bet Viņš visu redz 
un zina, un Viņš ierobežo sātana varu pār 
mums. “Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs 
pārbaudījums; Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus 
jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs 
pārbaudījumam tādu galu, ka varat 
panest!” (Kor10:13) Šie vārdi ir ļoti 
mierinoši. Dievs ierobežo mūsu 
pārbaudījumus. 

Sātans kārdināja Jēzu, prasot, lai Viņš 
apšauba kristībās saņemto informāciju, ka 
Viņš  ir Dieva Dēls. Sātana pirmie vārdi bija: 
“Ja Tu esi Dieva Dēls...” Šo taktiku sātans ir 
lietojis kopš Ēdenes dārza laikiem. Šaubas. 
Apšaubi, ko Dievs ir sacījis. Vai Dievs tiešām 
teica, ka jums nebūs ēst no dārza koka 
augļiem? Šaubas ved uz neticību, un neticība 
– uz nepaklausību. Tas ir slidens ceļš lejup.  
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Grēku var sadalīt trīs veidos: 

miesas kārība, 
acu kārība, 
dzīves lepnība. 

“Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja 
kāds mīl pasauli, tad viņā nav Tēva 
mīlestības;  jo viss, kas ir pasaulē – miesas 
kārība, acu kārība un dzīves lepnība – tas 
nav no Tēva, bet ir no pasaules. Pasaule 
iznīkst un viņas kārība, bet, kas dara Dieva 
prātu, paliek mūžīgi.” (1Jņ 2:15–17) 

Miesas kārība ir pirmais kārdinājums. Sātans 
kārdināja Jēzu,  kas nebija ēdis četrdesmit 
dienas. Viņš Jēzum teica, ka Viņš taču ir 
Dieva Dēls un lai apmierina savas miesas 
prasības, padarot akmeņus par maizi. Jēzum 
tas bija iespējams, jo Bībelē taču teikts, ka 
reiz Jēzus pabaroja 5000 vīrus, neskaitot 
sievas un bērnus, ar piecām maizēm un 
divām zivīm. Toties padoties šim sātana 
kārdinājumam būtu divkāršs grēks. Pirmkārt, 
tā būtu padošanās miesas kārībām, un, 
otrkārt, tā būtu Dieva doto dāvanu lietošana 
pašu priekam. Tā nebūtu paļaušanās uz Tēva 
gādību! 

Jēzus pareizi atbildēja, citējot Svētos 
Rakstus: “Un Viņš tevi pazemoja, lika tev 
badu ciest un ēdināja tevi ar mannu, ko tu 
vēl nepazini un ko tavi tēvi nebija pazinuši, 
lai liktu tev atzīt, ka cilvēks nedzīvo no 
maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, 
kas iziet no Tā Kunga mutes.” (5Moz 8:3) 
Gars ir svarīgāks par miesu. Miesa mirs, bet 
gars dzīvos mūžīgi. “Miesas tieksme ved 
nāvē, bet Gara tieksme – uz dzīvību un 
mieru.” (Rm 8:6) 

Tad sātans gāja soli tālāk un kļuva vēl 
viltīgāks. “Tad velns Viņu noveda sev līdzi uz 
svēto pilsētu, uzcēla Viņu pašā Dieva nama 
jumta galā un saka:  “Ja Tu esi Dieva Dēls, 
tad nolaidies zemē, jo stāv rakstīts: Viņš 
Saviem eņģeļiem par Tevi pavēlēs, un tie Tevi 
nesīs uz rokām, ka Tu Savu kāju pie akmens 
nepiedauzi.”” (Mt 4:5-6) Te sātans citē Dieva 

Vārdu no Vecās Derības: “Nekāds ļaunums 
tev nenotiks, nedz kāda nediena tuvosies 
tavai teltij,  jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus 
tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz 
rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie 
akmens.”  (Ps 91:11–12) Sātans centās 
panākt, lai Jēzus iziet no noliktajām robežām 
un lieto Savu statusu un varu, lai Viņš 
izdarītu kaut ko dramatisku un lai izceltu 
pats sevi. Jēzus taču būtu ieguvis milzīgu 
popularitāti, ja būtu nolaidies no tempļa un 
eņģeļi Viņu būtu notvēruši. Visa saime 
runātu par Jēzu, bet, to darot, Viņš būtu 
padevies grēkam – dzīves lepnībai. 

Šis kārdinājums parādīja, vai Tēva gādība 
sniedzas tālāk par maizes sagādāšanu un vai 
tas paredz arī pasargāšanu. Jāievēro, ka 
sātans saka Jēzum: nolaidies zemē. Sātans 
nevarēja  Jēzu  nogrūst, bet tikai pierunāt, lai 
Viņš nolēktu. Jo augstāk tu atrodies, jo 
vieglāk tev sakāp galvā un tu sāc domāt 
lielas lietas pats par sevi. Daudzi mācītāji ir 
krituši pēc lieliem, augstiem 
sasniegumiem!... 

Sātans nevar likt mums kaut ko darīt pret 
mūsu gribu. Viņš tikai var iepotēt mums 
domu. 

Jēzus atbildēja  velnam ar vārdiem: stāv 
rakstīts... Ievērosim, ka nedz Jēzus, nedz 
velns neapšaubīja to, ka tas, kas stāv rakstīts, 
ir Dieva Vārds! 

Trešais kārdinājums, ko sātans pielietoja,  
bija visļaunākais un arī spēcīgākais, proti: ja 
Tu mani pielūgsi, es Tev došu varu. Sātans 
gribēja, lai Jēzus izvēlas vieglo ceļu un 
izvairās no krusta, un saņem valdību bez 
ciešanām. Jēzus zināja, ka Viņš valdīs pār 
visu pasauli un būs Kungu Kungs un Kēniņu 
Kēniņš. Ja Jēzus būtu padevies šim 
kārdinājumam, tad sātans būtu uzvarējis. Šī 
doma Jēzum bija pretīga un riebīga, un Viņš 
sātanu aizdzina prom ar vārdiem: "Atkāpies, 
sātan! Jo stāv rakstīts: tev būs Dievu, savu 
Kungu, pielūgt un Viņam vien kalpot.” (Mt 
4:10) 
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Cik daudzi cilvēki ir krituši varas 
kārdinājumā, nesaprazdami, ka viņi, to 
darot, pielūdz sātanu. Ceļš uz svētību ir 
pazemība un sevis pakļaušana Dievam. 

Visvieglāk sātans mums var uzbrukt, kad 
esam izsalkuši, kad esam dusmīgi, kad esam 
vientuļi, kad esam pārguruši. Tādas reizēs 
jābūt ļoti uzmanīgiem. Arī īpaši vāji spējam 
pretoties sātana uzbrukumam, ja noticis 
kaut kas ļoti labs vai kaut kas ļoti labi 
izdevies. Tad viegli kļūt iedomīgam un sākt 
domāt, ka tas ir paša nopelns, bet piemirst, 
kam pienākas patiesais gods. Tādās reizēs 
svarīgi visu godu un pateicību dot Dievam un 
novērst uzmanību no sevis. 

Jēzus ir mūsu labākais palīgs kārdinājuma 
brīdī, jo Viņš no zina, ko jūtam, un Viņā ir 
mūsu uzvara. Mācīsimies no Jēzus 
neiesaistīties debatēs ar velnu, bet atspēkot 
kārdinājumus ar Dieva Vārdu. “Tad nu 
padodieties Dievam, stājieties pretim 
velnam, un viņš bēgs no jums;  tuvojieties 
Dievam, tad Viņš tuvosies jums.” (Jk 4:7–8a) 

Amen                    māc.Colvin MacPherson 

DRAUDZES DZĪVE BILDĒS 

Darbinieku pusdienas  

Eglīte 

LŪGŠANA  LIELDIENĀS 
 

 Kungs Kristu, Tevi teicam mēs, Ka Tu 
no kapa uzcēlies! Tu nāves varu salauzis 
Un dzīvību mums atdevis. Allelūja!  
 Mums žēlastību parādi Un mūsu 
grēkus piedodi. Caur savu Garu palīdzi,  
Ka esam Tavi mācekļi. Allelūja! 
 Tev, Tēvam visuaugstākam, Tev, 
Dēlam vienpiedzimušam, Tev, Svētam 
Garam, arīdzan Lai mūžam gods un slava 
skan. Allelūja!  

Dz,gr.116. Thomas Hartmann, atdzejojis Jānis 
Neilands  
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DRAUDZES DĀRZA  
SVĒTKI  

 
SVĒTDIEN 2018.GADA  
29.aprīlī,  plkst.11.00  

Svētā Jāņa baznīcā, 30 Bridge Rd,  
 Homebush. 

  
Dārza svētkus ievadīsim ar   

dievkalpojumu. 
Pēc dievkalpojuma, ierastais Dārza Svētku 
sarīkojums ar pusdienām,  loterijām, kūku

 galdu, un jautru  sabiedrību.  
 

Mīļi lūdzam nākt un piedalīties  Draudzes 

Dārza svētkos. 
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Draudzes mācītājs 
Colvin S. MacPherson 
Pieņem draudzes locekļus draudzes 
kancelejā pirms un pēc dievkalpojumiem. 
Citās reizēs, ieskaitot vakarus, pēc 
vienošanās. 
Draudzes kancelejas telefons  
 (02) 9746 1934  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  colvinmacpherson@gmail.com 

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 

 
 
 
 

Priecīgus un Dieva 
svētītus Kristus 

Augšāmcelšanās 
svētkus visiem vēl 
draudzes mācītājs 

un padome. 

 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.ev.3:16 


