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Pacietība
Esiet pacietīgi, brāļi, līdz Tā Kunga atnākšanai. Raugi,
zemkopis gaida dārgo zemes augli, pacietīgi uz to
cerēdams, līdz tas dabū agro un vēlo lietu. Pacietieties
arī jūs, stipriniet savas sirdis, jo Tā Kunga atnākšana ir
tuvu. (Jk 5:7–8)
Mīļie draugi Jēzū Kristū!
Pacietība manī nav kaut kas ļoti dabisks... Es piedzimu
daudz par agru un pirmās dienas pavadīju slimnīcas inkubatorā. Acīmredzot, steidzos
tikt šajā pasaulē. Bieži vien mana lūgšana ir: “Dievs, dod man pacietību! Bet – dod to
man tūlīt.”
Dzīvojam laikmetā, kad gandrīz visu varam dabūt uzreiz. Ziņas caur mobilo
telefonu, twitter u. c. saņemam tūlīt, kad kaut kas tikko noticis pasaulē. Ļoti daudzi
cilvēki vairāk paši negatavo ēdienu, bet lieto tā saucamo “ātro ēdienu” (fast food) –
izņem produktus no saldētavas, ieliek mikroviļņu krāsnī uz dažām minūtēm un vakariņas
gatavas vai piebrauc ar auto pie kādas kafejnīcas, var pat neizkāpt un tev pa logu
pasniedz izvēlēto ēdienu.
Bet, manuprāt, šie ātrie ēdieni nav tik garšīgi kā tie, kas sagatavoti lēnām. Mums
mājās ir lēnvāres katls (slow cooker). Tu saliec tajā gaļu un saknes, un tie lēnām sautējas
sešas vai pat astoņas stundas. Garša ir pavisam cita, jo visas garšvielas savilkušās. Arī
paštaisītas ceptās pupiņas, kas 14 stundas gatavojas lēnvāres katlā, ir daudz garšīgākas
nekās tās, ko var nopirkt burkā bundžā un kuras tikai jāuzsilda. Tāpat arī labi un kārtīgi
iemarinēta gaļa ir daudz garšīgāka nekā tā, kas tikai ātri jāiemērc marinādē un jāuzmet
uz pannas.
Kādreiz esmu domājis, kāpēc Dievs mūs nepaņem mājās uz debesīm tūlīt, kad
esam atpestīti? Secināju, ka Viņam ir vairāki iemesli:
Dievs mūs lieto savas valstības darbam;
Dievs audzina un veido mūs;
Dievs mums māca pacietību.
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Ir kaut kas sevišķs par pieaugušu
kristieti. Man augot, vecaistēvs bija mans
lielais balsts. Toreiz nesapratu, bet tagad
apjēdzu, ka viņā bija gadiem ilgi veidojusies
Dieva gudrība. Viņā bija miers, prieks,
drošums, stiprums, ticība, mīlestība, kas
nebija norūdīti vienā naktī. Tāpēc Pāvils,
mācot
Timoteju,
rakstīja:
“Rokas
nesteidzies nevienam uzlikt.” (1Tim:5:22)
Tas nozīmē – nesteidzies kādu iecelt
kalpošanā, dod jaunajam nobriest ticībā,
pirms sākt kalpošanas amatu.
Dievs nekad nesteidzas. Dievs zina
visu, un visas lietas Viņam ir iekārtotas savā
laikā. Tad, kad Pāvils rakstīja vēstules
tesalonīkiešiem, draudze bija kļuvusi ļoti
nepacietīga. Visi gaidīja Jēzus otro Adventu,
to vareno dienu, kad Viņš atgriezīsies.
Tesalonīkieši sāka uzdot darbus un tikai
gaidīja, kad Jēzus tūlīt atgriezīsies. Pāvils
mudināja viņus būt pacietīgiem: “Tad nu,
brāļi, stāviet stipri, turēdami tās mācības,
kuras esat smēlušies gan no mūsu runām,
gan no mūsu vēstules. Bet Viņš pats, mūsu
Kungs Jēzus Kristus, un Dievs, mūsu Tēvs,
kas mūs ir mīlējis un Savā žēlastībā mums
devis mūžīgo iepriecu un labu cerību, lai
iepriecina jūsu sirdis un lai dara jūs stiprus
ikvienā labā darbā un vārdā.” (2Tes 2:15–
17)
Pāvilam bija jāmudina viņus stāvēt
stipri, jo daži jau bija atkristuši no ticības,
citi pametuši darbu, citi kļuvuši vienaldzīgi.
Atkal un atkal Pāvils atgādināja: “Tā Kunga
diena nāk.”
Tā diena nāk. Mums tā jāsagaida
pacietībā, bet gaidot mums jāstrādā.
Kamēr Dievs ļauj mums dzīvot un kamēr
Jēzus nav vēl atgrieziesies, mums ir, ko
darīt. Mums katram ir Dieva dots
uzdevums, kas jāpilda.
Mums jāmācas būt pacietīgiem un
jāzina, ka viss notiks Dieva noliktā laikā. Tā
ir tā grūtā skola. Vismaz man, jo es neesmu
pacietīgs un gribu savu vēlmju piepildījumu
uzreiz. Dievs man māca pacietību. Ir lietas,

par kurām lūgts gadu desmitiem, kuras
šķitušas jau aizmirstas, un tad pēkšņi nāk
atbilde. Dievs skaidri mums māca savā
vārdā, un es ļoti bieži sev atgādinu šo
patiesību: ““Jo Manas domas nav jūsu
domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi,” saka Tas
Kungs. “Cik augstākas debesis ir pār zemi,
tik augstāki ir Mani ceļi pār jūsu ceļiem un
Manas domas pār jūsu domām. Jo, kā
lietus un sniegs nāk no debesīm un turp
neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to
apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu
sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas ir ar
Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas
neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam
jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs
uzdevums, kādēļ Es to sūtīju.”” (Jes 55:8–
11)
Dieva domas, Dieva ceļi un Dieva
laiks atšķiras no mūsu iecerēm. Bet šie
vārdi skaidri pasaka to, ka notiks tas, ko
Dievs vēlas. Tāpēc ir nepieciešams sevi
noskaņot un pakļaut Dieva domām un
Dieva ceļiem. Ja to darām, tad no mums
tiek prasīta tikai pacietība.
Dievs nedarbojas un nedarbosies pēc
mūsu pulksteņa, pēc mūsu laika un pēc
mūsu gribas. Mūsu dzīve var būt daudz
patīkamāka un daudz mierīgāka, ja
iemācāmies pacietīgi gaidīt uz Dievu. Bet tā
ir grūta skola. Kāds reiz teicis, ka visgrūtāk
ir atrasties Dieva uzgaidāmajā telpā.
Vēsturē ir bijušas daudzas reizes, kad
jādomā, kāpēc Dievs kaut ko nedara tagad,
bet atskatoties saprotam, ka viss noticis
īstajā laikā. Dievs solīja Ābrahamam, ka
viņam būs dēls um ka viņa pēcnācēji būs kā
smiltis jūrmalā. Ābrahamam ilgi bija
jāgaida, lai tas piepildītos, un viņš bija lielā
vecumā, kad viņam dzima Īzaks. Mozus bija
80 gadus vecs, pirms Dievs sāka viņu lietot,
lai izvestu tautu no Ēgiptes.
Pravieši Jēzus atnākšanu, Viņa
piedzimšanu Betlēmē, paredzēja simtiem
gadus pirms tas notika. Jēzus piedzima
Dieva noliktā laikā. Laikā, kad, pateicoties
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romiešiem, ceļi bija uztaisīti un bija
iespējams ātri izplatīt Evaņģēliju.
Ilgus gadus kristiešu Baznīca bija tumsā, un
bija vajadzīga reformācija. Luters uzrakstīja
95 tēzes un iesāka reformāciju tanī laikā,
kad drukāšana bija tikko sākusies, un viņš
panāca, ka Bībele tika iespiesta un izplatīta
vienkāršiem ļaudīm. Noteikti bija arī tādi,
kas gaidīja reformāciju un pārmeta Dievam,
ka Viņš vilcinās.
Piemēru ir daudz un dažādi, bet tas ir
fakts, ka viss notiek Dieva laikā un ka Dievs
vienmēr ir laikā. Mēs varbūt raugāmies uz
šo pasauli un domājam, kāpēc Jēzus
kavējas. Kāpēc Viņš nenāk šodien un
nesaved visu kārtībā? Pēteris sniedz atbildi:
“Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena
diena Tam Kungam ir kā tūkstoš gadi un
tūkstoš gadi kā viena diena. Tas Kungs
nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas
šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams,
ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie
atgriešanās. Bet Tā Kunga diena nāks kā
zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un
pasaules pamati degdami izjuks un zeme
un viss, kas uz tās radīts. Kad nu viss tas tā
iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā
dzīvē un dievbijībā, gaidot un pasteidzinot
Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis
ugunī sadegs un pasaules pamati karstumā
izkusīs. Bet mēs gaidām pēc Viņa
apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi,
kur taisnība mājo. Tādēļ, mīļie, to
gaidīdami, centieties, ka Viņš jūs atrod ar
mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojamus,
un uzskatiet mūsu Kunga pacietību kā
glābšanai dotu, kā jau arī mūsu mīļais
brālis Pāvils jums ir rakstījis pēc viņam
dotās gudrības.” (2Pēt 3:8–15)
Centieties, ka Viņš jūs atrod ar mieru
sirdī! Tas notiks tikai tad, ja ticībā
paklausīsim Viņam un būsim pacietīgi.
Apzināsimies, ka Dievs ir absolūti suverēns,
ka Viņam viss ir zināms, ka Viņam viss ir
pilnīgi saskaņots un ka viss notiek tā, kā
Dievs to ir paredzējis. Lūgsim, lai Viņš
mums māca būt pacietīgiem! Tas mums ir

jādara.
Dāvids raksta: “Rimstieties un
atzīstiet, ka Es esmu Dievs, cildināms tautu
starpā, cildināms pa visu pasauli! Tas
Kungs Cebaots ir ar mums, mūsu stiprā pils
ir Jēkaba Dievs!” (Ps 46:11 –12)
Rimstieties un atzīstiet, ka Dievs ir
cildināms, un pacietība pieaugs. Lai Dievs
mūs uz to svētī! Āmen.
māc. Colvin MacPherson
DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ
FEBRUĀRĪ
Svētdien,19.plkst.10.00 - Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,26.plkst.10.00 - Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Pēc dievkalpojuma notiks draudzes
pilnsapulce.
MARTĀ
Svētdien,5.plkst.10.00 — Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc
dievkalpojuma būs pankūkas un referāts
par Ciešanu laiku.
Svētdien,12.plkst.10.00—Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,12.plkst.15.00—Kalpaka piemiņas
dievkalpojums.
Svētdien,19.plkst.10.00—Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,26.plkst.10.00—Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
APRĪLĪ
Svētdien,2.plkst.10.00—Ciešanu laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,9.plkst.10.00—Pūpola svētdienas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Piektdien,14.plkst.10.00—Lielās
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien,16.plkst.10.00—Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,23. DIEVKALPOJUMS NENOTIKS
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Svētdien,30.plkst.11.00—Dārza svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc
dievkalpojuma, dārza svētku sarīkojums.
MAIJĀ
Svētdien,7.plkst.10.00—dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,14.plkst.10.00—dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,21.plkst.10.00—dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,28.plkst.10.00—Debesbraukšanas
dienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
JŪNIJĀ
Svētdien,4.plkst.10.00—Svētā Gara svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,11.plkst.10.00—Trīsvienības svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc
dievkalpojuma referāts par Trīsvienību.
Svētdien,18.plkst.10.00— Aizvesto piemiņas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,25.plkst.10.00—dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS
FEBRUĀRĪ
Svētdien,19.B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien,26.A.Medne/S.Graudiņa
MARTĀ
Svētdien,5. L.MacPherson
Svētdien,12. R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien,19. M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien,26. B.Liberta/R.Hāgena
APRĪLĪ
Svētdien,2. L.MacPherson
Svētdien,9. A.Medne/S.Graudiņa
Piektdien,14. L.MacPherson
Svētdien,16. L.MacPherson
Svētdien,23. DIEVKALPOJUMS NENOTIKS
Svētdien,30. B.Liberta/R.Hāgena
MAIJĀ
Svētdien,7. A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien,14. L.MacPherson
Svētdien,21. R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien,28. M.Timermane/A.Zodiņa
JŪNIJĀ
Svētdien,4. L.MacPherson
Svētdien,11. B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien,18. A.Medne/S.Graudiņa

Svētdien,25. R.Plikše/V.Galviņa
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
FEBRUĀRĪ
Svētdien,19.
J. Turmanis
Svētdien,26.
J.Trumpmanis
MARTĀ
Svētdien,5.
I.Birze
Svētdien,12.
U.Hāgens
Svētdien,19.
A.Kristovskis
Svētdien,26.
J.Rīmanis
APRĪLĪ
Svētdien,2.
J. Turmanis
Svētdien,9.
J.Trumpmanis
Piektdien,14.
I.Birze
Svētdien,16.
U.Hāgens
Svētdien,23. DIEVKALPOJUMS NENOTIKS
Svētdien,30.
A.Kristovskis
MAIJĀ
Svētdien,7.
J.Rīmanis
Svētdien,14.
J. Turmanis
Svētdien,21.
J.Trumpmanis
Svētdien,28.
I.Birze
JŪNIJĀ
Svētdien,4.
U.Hāgens
Svētdien,11.
A.Kristovskis
Svētdien,18.
J.Rīmanis
Svētdien,25.
J. Turmanis
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Piektdien,14.plkst.14.00—Lielās Piektdienas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

BĪBELES STUNDAS
Katru ceturtdien,
plkst.10.00
Draudzes namā.
Interesantas pārrunas un
jauka sadraudzība, kā arī
garšīgas pusdienas.
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NO MUMS ŠĶĪRUŠIES

Biruta Verofkins
+17/12/2016
90
Ausma Lake
+23/12/2016
88
Dzidra Vanags
+26/12/2016
87
Elza Celinskis
+09/01/2017
108
Ilze Siliņš
+12/01/2017
86
Ārija Āboliņš
+24/01/2017
93
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

Ciešanu laiku ievadīsim ar
Raugu Pankūkām un

Referātu apskatot Ciešanu
laika nozīmi.
Svētdien, 5.martā, pēc
dievkalpojuma.

Pirmdien, 27.janvārī kritu un pārlauzu savu
kreiso roku. Ar Dieva un cilvēka palīdzību
esmu varējis turpināt kalpot ierobežotā
veidā.
Paldies visiem par aizlūgšanām un labiem
vēlējumiem.
Ceru, ka drīz vien varēšu atkal braukt ar
mašīnu un atgriezties normālā rutīnā.
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and faith in God. He had a calmness, a sense
of peace, but at the same time a great
strength of character. Loads of love and faith
and wisdom. This doesn’t develop overnight.
That is why Paul taught Timothy not to lay
hands on a young believer too quickly.
“Do
not
lay
hands
upon
anyone too hastily.” (1. Tim.5:22a)
A person needs some maturity before being
commissioned for The Lord’s work.
God is never in a hurry. He knows all
things and He has everything perfectly
timed. At the time, Paul was writing his
letters to the Thessalonians, the people
there had grown impatient. They were expectantly awaiting Jesus second coming.
They had begun to give up their jobs and
were sitting back expecting that Jesus would
come at any moment. Paul had to admonish
them to be patient, but in their waiting to
keep on labouring till Jesus comes.
“So then, brethren, stand firm and hold to
the traditions which you were taught,
whether by word of mouth or by letter from
us.16 Now may our Lord Jesus Christ Himself
and God our Father, who has loved us and
given us eternal comfort and good hope by
grace,17 comfort and strengthen your hearts
in every good work and word.” (2.Thes.2:15
-17)
Paul was encouraging them to stand
firm, because some had already fallen away
from the faith, some had become complacent, and some had ceased to work. Over
and over he reminded them that the day of
the Lord is coming.
The day of The Lord is coming. We
need to be expectant, but also patient. In
waiting we need to be continually doing the
Lord’s work. While God gives us breath,
there is work to do. Till Jesus comes there is
much to do. We each have our own calling
and mission and work to do. We need to do
it faithfully and patiently.
We need to be patient and to understand that everything will happen in God’s
time. That is a hard school. It is for me be-

Patience
Therefore be patient, brethren, until the
coming of the Lord. The farmer waits for
the precious produce of the soil, being patient about it, until it gets the early and late
rains. 8 You too be patient; strengthen your
hearts, for the coming of the Lord is near.
(James 5:7-8)
Beloved in the Lord,
I am not by nature a very patient person. In fact, I was a premature baby. I couldn’t wait to get out of my mother’s womb
and arrived early. I had to spend my first
days in an incubator. So often I have prayed:
“Lord give me patience, but I want it right
now.”
We live in an age of instant gratification. We get our news almost instantaneously, so many people live on fast food. It is so
fast that you don’t even have to leave your
car. You drive up to a window and it is handed to you. Many eat frozen meals they simply heat up in the microwave. But that is not
the same as a good home cooked meal. We
have a slow cooker at home which we like to
use. You put in your meat and vegetables
and then leave it to cook for 6 to 8 hours.
The flavour is completely different to a fast
knocked up meal. The flavours have had
time to infuse and develop. The same with a
well marinated cut of meat. It is so much
more tender and nicer than something
straight out of the fridge and onto the pan.
I sometimes entertain the thought why
doesn’t God call us away the moment we
are saved? Our ultimate destination is heaven to be with Him. Why doesn’t He take us
the moment we accept Jesus? Of course,
there are several reasons. He needs us to be
doing His work. He uses the time we spend
here to mature us and to teach us patience.
There is something very special about
a mature Christian. Growing up I had my
grandfather as a great role model and support. Back then I didn’t know what it was
about him, but now I see it was his maturity
6
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cause I like to see results straight away. God
teaches us patience. There are things that I
have prayed about for decades, about which
I have almost given up hope, and then the
answer comes.
God clearly tells us in His Word, that
He had His own timing and His own way of
doing things. I remind myself of this truth
often: “For My thoughts are not your
thoughts, Nor are your ways My ways,” declares the Lord.9 “For as the heavens are
higher than the earth, So are My ways higher than your ways And My thoughts than
your thoughts.10 “For as the rain and the
snow
come
down
from
heaven,
And do not return there without watering
the earth And making it bear and sprout,
And furnishing seed to the sower and bread
to the eater;11 So will My word be which
goes
forth
from
My
mouth;
It will not return to Me empty,
Without accomplishing what I desire,
And without succeeding in the matter for
which I sent it.” (Is.55:8-11)
God’s thoughts and His ways are on a
different plane then ours. What we need to
see is that God’s ways are always right. He
always accomplishes what He desires.
That is why it is vital for us to be in
tune with Him, to be trusting and submitting
to Him. When we do, we will need to learn
to be patient, because as I mentioned God is
in no hurry. God doesn’t work on our timetable or per our schedule. Our life becomes so
much more pleasant and peaceful when we
grasp this truth, when we learn to wait upon
Him.
As I mentioned, it is a hard lesson to
learn. Someone once said that the hardest
place to be in, is in God’s waiting room. We
can look back in history and see that so
many times when people have wondered
why God is tarrying in something, only later
does it become clear why. There is always a
specific reason.
God promised Abraham that he will
have a son and that his descendants would

be as numerous as the sands on a sea shore.
Abraham had to wait a long time and he and
Sarah were aged when Isaac was finally
born. Moses was 80 when God called him to
lead Israel out of Egypt. The prophets foretold Jesus birth and so many things about
Him many hundreds of years before He was
born.
Jesus came at God’s appointed time.
He was born when the Romans were in control and they had amongst other things
made great roads which made it so much
more possible to spread the Gospel quickly.
For many years, the Christian Church
was in the dark and in desperate need of
Reformation. Luther penned his 95 Theses
and sparked the reformation at a time when
printing presses were just beginning at it
was possible to make the Bible readily available to the common man. I have no doubt
that many longed and prayed for the day
this would happen and many probably questioned and even criticised God for not acting
sooner. There are so many examples that I
could give, but the fact of the matter is that
God is always on time.
We may look at this world and think
why doesn’t Jesus just come now and set
things straight? Peter gives us a clear answer: “But do not let this one fact escape
your notice, beloved, that with the Lord one
day is like a thousand years, and a thousand years like one day. 9 The Lord is not
slow about His promise, as some count
slowness, but is patient toward you, not
wishing for any to perish but for all to come
to repentance. 10 But the day of the Lord will
come like a thief, in which the heavens will
pass away with a roar and the elements will
be destroyed with intense heat, and the
earth and its works will be burned up.
11
Since all these things are to be destroyed
in this way, what sort of people ought you
to be in holy conduct and godliness, 12 looking for and hastening the coming of the day of God, because of which the
heavens will be destroyed by burning, and
7
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the elements will melt with intense
heat! 13 But according to His promise we are
looking for new heavens and a new
earth, in which righteousness dwells.
14
Therefore, beloved, since you look for
these things, be diligent to be found by Him
in peace, spotless and blameless, 15 and regard the patience of our Lord as salvation;
just as also our beloved brother
Paul, according to the wisdom given him,
wrote to you. “ 2.Pet.3:8-15
Be diligent to be found by Him in
peace. This will only be, if we submit to Jesus in faith, and if we allow the Holy Spirit to
produce patience in us. We need to be
mindful of the fact that God is sovereign. He
knows all things and has control over absolutely everything. He has it all worked out
and everything will happen exactly as He has
foreseen.
Let us ask Him to produce patience in
us. It is something we need to do.
David writes: Cease striving and know that I
am God; I will be exalted among
the nations, I will be exalted in the earth.”
11
The Lord of hosts is with us;
The God of Jacob is our stronghold.
(Psalm 46:10-11)
Cease striving and praise God and your
patience will grow,
May God bless us.

DRAUDZES DZĪVE BILDĒS

Lonija un es salīdzīnām savus lūzumus.
Vēlam Lonijai ātru atveseļošanos.
LATVIJAS 100 GADU KAROGS PIE MUMS

Sidnejas ev.lut.latviešu draudzes
dievkalpojums 2017.g.5. februārī.
Izskan pēdējā dziema:...Mēs sniedzam Tev
rokas, mēs dāvājam sirdi, Kungs,svētī to
ceļu, kas jāiet vēl būs!...
Dziesmai izskanot, mācītājs dodas uz izeju,
sagaidīt karogu...
Zintis Dukmentons, baltā tautastērpā nes
karogu. Sasniedzis altāru, karogu cēli noliec
lūgšanā.
Tuvojas
mācītājs
Colvin
MacPherson un lūdz:
,,Dārgais un mīļais debesu Tēvs, mēs
zemojamies Tavā priekšā. Mums ir liels
Pastor Colvin
prieks un gandarījums, ka šis Latvijas karogs,
ieradies mūsu dievnamā, tik tālu no
dzimtenes, šajā zemē, kur tik daudz mūsu
Garden Fete
tautiešu atrada sev mājas. Katram latvietim
th
sirdī, Latvija ir mīļa un tuva. Kaut gan esam
Sunday 30 April
Festivities begin with Church Service izkaisīti pasaulē, ir divas lietas, kas mūs
vieno – ticība uz Tevi un sarkanbalt sarkanais
at 11:00am.
karogs, kas atgādina, ka piederam latviešu
Lunch, cakes, raffles, coffee, fun and tautai.
fellowship after the service.
Šodien šis karogs ir pie mums, mēs
Come and join us for this important aizlūdzam par Latviju un latvju tautu. Mēs
fund raiser to help us keep doing The lūdzam par tautu Latvijā. Sargā un stiprini to.
Svētī baznīcu. Svētī tautu, izkaisītu plašajā
Lord’s Work.
pasaulē.
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Mēs pateicamies, ka esam latvieši, kaut gan izkaisīti, mēs Tevī esam vienoti. Mēs izlūdzam
Tavu svētību un pateicamies Jēzus Kristus vārdā.
Es svētu šo karogu Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā Gara vārdā”.

O.Grestes foto

Atskan tautas lūgšana: Dievs svētī Latviju
Karogu svinīgi iznes no dievnama. Seko draudze. Daudziem asaras acīs...Esam lepni, ka
pirms nepilniem simts gadiem bija cilvēki, kas dibināja Latvijas valsti
Pēc dievkalpojuma, karogs devās uz Rukvudas kapsētas latviešu nodalījumu...
VK IG

O.Grestes foto
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS
LATVIJAS 100 GADU KAROGS

O. Grestes Fotogrāfijas
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PUSDIENAS PĒC BĪBELES STUNDAS

Baudiet un redziet, cik Kungs labs!
Svētīts vīrs, kurš tveras pie viņa!
Bīstieties Kunga, viņa svētītie, –
nenieka tiem netrūks, kas viņa bīstas.
Lauvām trūkst, un tie cieš badu,
kas meklē Kungu, tam netrūkst laba.
34.Ps.9-11

Pārdomām:
Dēls, manu mācību neaizmirsti un manas pavēles glabā sirdī,
jo tās tev dos garu mūžu, ilgus gadus un labklājību.
Lai uzticība un taisnība tevi neatstāj – sien tās sev ap kaklu,
raksti tās sirdī kā uz lapas, tad mantosi vēlību un labu slavu
gan Dieva, gan cilvēku priekšā.
Paļaujies uz Kungu no visas sirds –uz paša sapratni vien nepalaidies!
Zinies viņu visos savos ceļos, un viņš iztaisnos tavas takas.
Neliecies gudrs pats savās acīs, bīsties Kunga un vairies ļauna,
lai spēcināta tava miesa un spirdzināti tavi kauli!
Pagodini Kungu no savas mantas,no savas ražas pirmajiem augļiem,
tad pildīsies tavas klētis pārpārēmun jaunvīns pludos tavās mucās. Sal.pam.3:1-10
11
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DRAUDZES DĀRZA SVĒTKI
SVĒTDIEN 2017.GADA 30.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.
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
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
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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

