KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKI 2009.
“Baudiet un redziet, cik tas Kungs ir labs. Svētīgs tas
cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas!”
34.Psalms 9.

Ir atkal Ziemsvētki! Gaišie, priecīgie Kristus dzimšanas svētki, kad no jauna
svinam to brīnišķīgo patiesību, ka „Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū.”
Ziemsvētki atgādina mums cik ļoti Dievs mūs katru mīlējis, dāvinādams mums Savu Dēlu,
kā mūsu pestītāju.
Svētku laikā baudam visādus labumus. Baudam ģimenes un draugu sadraudzību.
Baudam piparkūkas un visādus gardumus, izmainamies ar dāvanām, sanākam kopā
eglītes sarīkojumos u.t.t. Daudziem svētku laiks ir saistīts ar atvaļinājumu no darba un tā
arī var baudīt pelnīto atpūtu. Šeit, mūsu skaistajā Austrālijā, baudam arī vasaru un tās
priekus.
Visas šīs lietas ir jaukas un tām ir sava vieta, bet apņemsimies šogad Ziemsvētkos
baudīt daudz ko vairāk. Psalmista mudinājums mums ir „Baudiet un redziet, cik tas
Kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu paļaujas!” Katru
gadu no jauna Ziemsvētkos mums tiek atgādināts par lielo Dieva dāvanu cilvēcei. Kad
sanākam kopā eglītes sarīkojumos, ar lielu prieku dziedam iemīļotās ziemsvētku
dziesmas: „Katru gad’ no jauna Kristus bērniņš nāk, pie mums zemē ļaunā un mūs
svētīt sāk ...”; „Pravieša vārds ir piepildīts: Cilvēks glābts un atpestīts...”, „Mirdz mums
dievišķā skaidrība, Nu ir dvēsele pestīta, jo Tu dzimis par mums! „. Neatļausim šīm
dziesmām mums dot labsajūtu tikai uz īsu brīdi kad tās dziedam, bet patiesi
ieklausīsimies šai brīnišķajā vēstijumā. Dievs mums dāvinājis Savu Dēlu. Tā ir lielākā
dāvana ko varam saņemt. Jēzū Kristū mājo visa Dieva pilnība un godība. Kad, un ja
saņemam šo Dieva dāvanu, tikai tad baudam šo svētku īsto pilnīgo nozīmi.
Ziemsvētku vēsts atskan eņģeļa vārdos: „Nebīstieties, jo redzi, es jums
pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis,
Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs. Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit
bērnu autos ietītu un silē gulošu." Lk.2:1012. Pēstītājs dzimis jums un man. Viņš
nācis pasaulē lai mūs atbrīvotu no grēka un nāves varas. Viņš ir Dieva mīlestības
izpausme. “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.3:1617
Tas Kungs ir labs!, un “svētīgs tas cilvēks, kas pie Viņa tveras un uz Viņu pa
ļaujās.” Nāksim pie Viņa ticībā, saņemsim Viņa Pestīšanas dāvanu . Nāksim pie Viņa
ar apziņu , ka esam grēcinieki, noželosim savus grēkus, un uzticēsim savu pestīšanu
Viņam. Tikai Viņa, pie krusta izlietās, asinis var mūs mazgāt tīrus.
Ne reliģija, darbi vai rituālu pildīšana, bet sirds ticība uz Jēzu Kristu, kā savu
Kungu un pestītaju – taisno mūs Dieva priekšā.
Šogad Ziemsvētkos, atvērsim sirds durvis Viņam, un tā baudīsim un redzēsim cik
patiesi Viņš ir labs.

Svētīgus Kristus dzimšanas svētkus jums vēl jūsu mācītājs,
Colvin S. MacPherson.

Sidnejas ev.lut.latviešu draudzes
Ziemsvētku koncerts

Piedalīsies SLVK, soprāni Lilija Sīle un
Tāra Williams, Draudzes Ansamblis
un Imants Līcis.
svētdien, 20.decembrī, plkst.10.00

Kristus dzimšanas svētvakara korāļu dievkalpojums Svētā Jāņa
baznīcā, ceturtdien,24.decembrī, plkst.18.30. Dievkalpojums būs angļu
un latviešu valodās. Piedalīsies Tāra Williams un Imants Līcis.
Visi mīļi lūgti.

Dievkalpojumi 2010.gadā
Janvārī
Svētdien, 24.plkst.10.00  Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 31.plkst.10.00  Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Draudze uz tīmekļa: www.sydneylatvianchurch.org.au

Gaišus priecīgus un Dieva svētītus Kristus
dzimšanas svētkus, un Dieva svētītu jauno
2010 gadu visiem vēl draudzes mācītājs,
padome un dāmu komitēja.

