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Dieva laipnība vada uz atgriešanos 

“Tāpēc  tu,  cilvēka  bērns,  ikviens,  kas  spried  tiesu,  ne  ar  ko  nevari  aizbildināties,  jo, 
spriezdams tiesu par otru, tu tiesā pats sevi, jo, tiesātājs būdams, tu dari to pašu. Bet 
mēs  zinām, ka pār  tiem, kas  tā dara, nāk  pelnītā Dieva  tiesa. Vai  nu  tu,  cilvēks,  kas 
spried tiesu pār tiem, kas tā dara, un pats dari to pašu, domā, ka izbēgsi Dieva sodam? 
Jeb tu pārproti Viņa neizsmeļamo laipnību, pacietību un lēnību, nesajēgdams, ka Dieva 
laipnība tevi vada uz atgriešanos?” (Rm2:1–4) 

Mīļie draugi Jēzū Kristū! 

Dieva  laipnība  mūs  vada  uz  atgriešanos.  Atgriešanos  no  kā?  No  pazušanas,  no 
maldīšanās, no nepatiesības, no ļauna ceļa, no grēka.
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Teologi  mēdz  raksturot  grēku  kā 
netrāpīšanu  mērķī.  Katra  novirzīšanās  no 
Dieva šaurā ceļa ir grēks. Daļēja paklausība 
ir nepaklausība. Nepildīt Dieva Svēto gribu 
visās  lietās  ir  grēks.  Kad  grēkojam,  tad 
Dieva  labestība vai Viņa  laipnība vada mūs 
uz atgriešanos. Grieķu vārds  Chariston tiek 
tulkots  kā  “labestība”  vai  “laipnība”.  Tas 
nāk  no  grieķu  vārda  Charis,  kas  ir 
“žēlastība”.  Viens  no  Mārtiņa  Lutera 
mācības pamatiem bija Sola Gratia – Dieva 
žēlastība vien. 

Savā lielajā žēlastībā Dievs aicina mūs 
atgriezties.  “Grēka  alga  ir  nāve,”  teikts 
vēstulē  romiešiem.  (Rm  6:23)  Nāve  nav 
tikai  fiziska  nomiršana,  bet mūžīga  nāve  – 
uz  visiem  laikiem būt  atšķirtiem no Dieva. 
Paldies  Dievam,  ka  šim  citātam  seko 
turpinājums: “Grēka alga ir nāve, bet Dieva 
balva  ir  mūžīgā  dzīvība  Kristū  Jēzū,  mūsu 
Kungā.” 

Vārds,  kas  te  tulkots  kā  “balva”  vai 
“dāvana”,  ir  Charisma.  Atkal  no  tā  paša 
vārda  Charis  –  žēlastība.  Dievs  savā 
žēlastībā mūs aicina uz atgriešanos, un, kad 
atgriežamies,  Viņš  savā  žēlastībā  mums 
piedod.  Pāvils  par  to  raksta  vēstulē 
romiešiem:  “Bet  tagad  neatkarīgi  no 
bauslības atklājusies Dieva taisnība, ko  jau 
apliecina  bauslība  un  pravieši.  Šī  Dieva 
taisnība  dota  ticībā  uz  Jēzu  Kristu  visiem, 
kas tic. Jo tur nav nekādas starpības; jo visi 
ir  grēkojuši,  un  visiem  trūkst  dievišķās 
godības. Bet Dievs Savā žēlastībā tos taisno 
bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū 
Kristū.  Viņu Dievs  tiem,  kas  tic,  nolicis  par 
grēka  izpircēju  Viņa  asinīs,  tā  parādīdams 
Savu  taisnību;  jo  Viņš  piedod  visus  agrāk, 
dievišķās pacietības laikā, nodarītos grēkus, 
lai  tagadējā  laikmetā  parādītu  Savu 
taisnību,  pats  taisns  būdams  un 
taisnodams to, kas tic Jēzum. Kur nu paliek 
mūsu  lielīšanās?  Tā  ir  zudusi.  Caur  kuru 
bauslību?  Ar  darbiem?  Nē,  bet  ar  ticības 
bauslību.  Jo  mēs  spriežam,  ka  cilvēks  tiek 

taisnots  ticībā,  neatkarīgi  no  bauslības 
darbiem.” (Rm 3:21–28) 

Dievs savā žēlastībā mums piedod, jo 
Viņš mūs žēlo, jo Viņš mūs mīl, nevis tāpēc, 
ka esam labi vai  to esam pelnījuši. Dievs  ir 
žēlastība. 

Lai apmierinātu savus likumus, ka bez 
asins izliešanas nav grēka piedošanas un ka 
grēka alga ir nāve, un lai tomēr mūs žēlotu, 
Dievs atrada ceļu. Tas ceļš bija Kristus. Pie 
krusta  Viņš  piesita  savu  nevainīgo  Dēlu, 
izlēja  Viņa  svētās  asins,  lai  ar  tām 
samaksātu mūsu pelnīto sodu. 

Nekad  nesmiesimies  par  grēku,  bet 
ņemsim  to  nopietni.  Mūsu  grēka  dēļ  Jēzu 
piesita  pie  krusta.  Pāvils  raksta 
korintiešiem: “To, kas grēka nepazina, Viņš 
mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā 
kļūtu Dieva taisnība.” (2Kor 5:21) 

Kā  labā?  Mūsu  labā!  Jēzus  mira  pie 
krusta, izlēja savas asins mūsu labā. “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.” (Jņ 3:16–7) 

Dievs  ir  žēlastība  un  mīlestība,  Viņš 
paņēma  mūsu  sodu  un  uzlika  to  Jēzum. 
Jēzus  mira  mūsu  vietā,  mūsu  labā.  Pie 
krusta notika dievišķā izmaiņa. 

Jēzus  tika  sodīts,  lai  mēs  varētu  saņemt 
piedošanu. 
Jēzus  tika  ievainots,  lai  mēs  varētu  tikt 
dziedināti. 
Jēzus  tika  darīts  par  grēku,  lai  mēs  Viņā 
kļūtu Dieva taisnība. 
Jēzus  izcieta  mūsu  nāvi,  lai  mēs  saņemtu 
Viņa dzīvību. 
Jēzus  kļuva  par  lāstu,  lai  mēs  saņemtu 
svētību. 
Jēzus  izcieta mūsu nabadzību vai  trūkumu, 
lai mēs dalītos Viņa pārpilnībā.
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Jēzus  nesa  mūsu  kaunu,  lai  mēs  dalītos 
Viņa godībā. 
Jēzus  izcieta  mūsu  atstumšanu,  lai  Tēvs 
mūs pieņemtu. 
Jēzus  tika  atdalīts  no  Tēva  caur  nāvi,  lai 
mēs būtu mūžīgi ar Dievu savienoti. 
Mūsu vecais Ādams tika nonāvēts Viņā,  lai 
jaunais  cilvēks  (tas  ir  Kristus)  būtu  dzīvs 
mūsos. 

Visas šīs pārmaiņas notika pie krusta. 
Jēzus  izcieta  elli,  lai  mums  nebūtu  tā 
jāpiedzīvo. Viņš ieņēma mūsu vietu, lai mēs 
līdz ar Viņu varētu būt mantinieki visā Tēva 
godībā un bagātībā. 

Kādēļ  Jēzus  to  darīja?  Viņš  mūs  ļoti 
mīlēja.  Viņā  bija  Tēva  žēlastība.  Dieva 
laipnība,  Dieva  žēlastība  mūs  vada  uz 
atgriešanos. Kad Dievs Svētais Gars uzrāda 
mūsu  grēku,  tad  tas  nav  tāpēc,  lai  mums 
pārmestu, bet lai atgrieztu mūs pie Dieva. 

Kad  netrāpām  mērķ ī ,   kad 
nestaigājam Dieva ceļu, Viņš savā žēlastībā 
mūs  aicina  atpakaļ.  Viņš  aicina  mūs  uz 
grēku nožēlu,  lai  varētu mūs mazgāt  tīrus. 
Viņš  negrib  mūs  sodīt,  bet  žēlot.  Šī 
aicināšana  atpakaļ  ir  gan  individuālā,  gan 
Baznīcas līmenī. 

1517. gada 31. oktobrī Mārtiņš Luters 
pienagloja  savas  95  tēzes  pie  Vitenbergas 
baznīcas durvīm. Šīs  tēzes nebija  rakstītas, 
lai  nosodītu  katoļu  Baznīcu,  bet  lai  sāktu 
diskusiju  un  pārrunas.  Luters  gribēja 
atgriezt Baznīcu uz Dieva Vārda pamata, jo 
tā  bija  aizgājusi  no  tā.  Baznīcas  kungi  to 
nesaprata  un  nocietināja  savas  sirdis,  un 
viņi  Luteru  noraidīja  un  izslēdza  no 
Baznīcas.  Luters  turpināja  darboties  Dieva 
spēkā  un  ar  savu  dzīvi,  rakstiem, 
sprediķiem daudzus atgrieza pie Dieva. 

Reformācijas  dienas  atcere  ir  labs 
laiks pārdomāt un revidēt savu dzīvi. Atklāti 
un  patiesi  Dieva  priekšā  pārdomāt,  kas 
manā  dzīvē  nenotiek  pēc  Dieva  prāta,  un 
lūgt,  lai  Dievs  Svētais  Gars  parāda 
nenožēlotos  grēkus.  Tos  vajag  nožēlot  un 

iet  uz  priekšu,  saprotot,  ka  Dievs  ir 
piedevis.  1.  Jāņa  vēstulē  rakstīts:  “Ja 
sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām 
paši  sevi,  un  patiesība  nav  mūsos.  Ja 
atzīstamies  savos  grēkos,  tad  Viņš  ir 
uzticīgs  un  taisns,  ka  Viņš  mums  piedod 
grēkus un  šķīsta mūs no visas netaisnības. 
Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām 
Viņu  par  meli,  un  Viņa  vārdi  nemājo 
mūsos.”(1Jņ 1:8–10) 

Ja atzīstamies savos grēkos un tos no 
sirds  nožēlojam,  tad  Dievs  mums  piedod, 
un  Viņš  mūs  mazgā  tīrus.  Nav  labākas 
sajūtas, kā būt  tīram no grēka, būt brīvam 
no visam nepareizībām. 

Mēs  dzīvojam  ļoti  netīrā  pasaulē,  un 
grēks mums pielīp gribot vai negribot. Tad 
tiekam  aicināti  nākt  un  mazgāties  Kristus 
Svētajās  asinīs.  Viņš mūs  padara  baltus  kā 
sniegs. 

Dievs mūs katru ļoti mīl, un Viņš savā 
žēlastībā mūs aicina pie  sevis. Katru dienu 
ar  katru  soli  būt  tuvāk  Viņam.  Tā  ir  Dieva 
laipnība, Viņa žēlastība, kas mūs aicina, kas 
mūs mudina uzticēt visu Viņam. 

Senāk Reformācijas diena tika dēvēta 
par  Ticības  atjaunošanas  svētkiem  vai 
dienu.  Tagad,  saprazdami,  ka  Dieva 
žēlastība,  Dieva  laipnība,  Dieva  labestība 
aicina  mūs  uz  atgriešanos,  nāksim  un 
atjaunosim  savu ticību un uzticību Viņam. 

Atcerēsimies, ko Jēzus teica:  “Kas pie 
man i s   n āk ,   t o   E s   nemūžam 
neatstumšu.” (Jņ 6:37) Āmen. 

Draudzes mācītājs Colvin S.MacPherson 

Apsveicam 
Liliju Oliņu 
100  gadu 
dz imšanas 
dienā.
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DIEVKALPOJUMI 
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ 

NOVEMBRĪ 
Svētdien,17.plkst.10.00 – Latvijas Valsts 
svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
Svētdien,24.plkst.10.00  – Mirušo piemiņas 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
DECEMBRĪ 
Svētdien,1.plkst.10.00 ‐ Adventes/ 
Ziemsvētku koncerts, plkst.10.00. Skat 
atsevišku sludinājumu. 
Svētdien,8.plkst.10.00 ‐ 2.Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
Svētdien,15.plkst.10.00 ‐ 3.Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
Svētdien,22.plkst.10.00 ‐ 4.Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
Otrdien,24.plkst.18.30  ‐ Kristus dzimšanas 
svētvakara korāļu dievkalpojums. (Angļu un 
latviešu valodās) 
Trešdien,25.plkst.10.00 – Kristus 
dzimšanas svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
2014.g.JANVĀRĪ 
Svētdien,26.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
FEBRUĀRĪ 
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.10.00 ‐ Dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. 
MARTĀ 
Svētdien, 2. plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 9. plkst.10.00 ‐ Ciešanu laika 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS 
NOVEMBRĪ 
Svētdien, 17.  A.Kristovskis 
Svētdien, 24.  J.Turmanis 
DECEMBRĪ 
Svētdien, 1.  J.Trumpmanis 
Svētdien, 8.  I.Birze 
Svētdien,15.  J.Rīmanis 
Svētdien,22.  I.Liepiņš 
Otrdien,24.  U.Hāgens 
Trešdien,25.  I.Birze 
2014.g.JANVĀRĪ 
Svētdien,26.  A.Kristovskis 
FEBRUĀRĪ 
Svētdien,2.  J.Turmanis 
Svētdien,9.  J.Trumpmanis 
Svētdien,16.  I.Birze 
Svētdien,23.  J.Rīmanis 
MARTĀ 
Svētdien,2.  I.Liepiņš 
Svētdien,9.  U.Hagens 
ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS 
NOVEMBRĪ 
Svētdien, 17.  R.Plikše/L.Vilciņa 
Svētdien, 24.  L.MacPherson 
DECEMBRĪ 
Svētdien, 1.  B.Liberta/R.Hāgena 
Svētdien, 8.  T.Koškina/V.Parcell 
Svētdien,15.  K.Baumane/S.Veidnere 
Svētdien,22.  M.Timermane/A.Zodiņa 
Otrdien,24.  L.MacPherson 
Trešdien,25.  L.MacPherson 
2014.g.JANVĀRĪ 
Svētdien,26.  L.MacPherson 
FEBRUĀRĪ 
Svētdien,2.  D.Jansone/D.Timermane 
Svētdien,9.  R.Plikše/V.Galviņa 
Svētdien,16.  A.Medne/S.Graudiņa 
Svētdien,23.  I.Mačēna/I.Upīte 
MARTĀ 
Svētdien,2.  B.Liberta/R.Hāgēna 

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ 
Otrdien, 24.decembrī, plkst.14.00 ‐ Kristus 
dzimšanas svētvakara  dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu.
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MĀCĪTĀJA ZIŅAS 

NO MUMS 
ŠĶĪRUŠIES 

Ansis Andersons  +25/09/2013  89 g.v. 
Eleonora Līpacis  +09/10/2013  96 g.v. 
Eric Selinger  +26/10/2013  85 g.v 

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. 
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi 
Visi  dievkalpojumi,  kā  arī  referāti  tiek 
ieskaņoti  uz  CD  un  daži  uz  DVD.  Tos  var 
iegādāties  pie  draudzes  grāmatgalda  vai 
mācītāja. 

Atvaļinājums 
Draudzes  mācītājs  būs  atvaļinājumā  no 
26.decembra  līdz  2014.g.26.janvārim. 
Steidzīgos  gadījumos  zvanīt  uz  mācītāja 
mobilo. 

Ziemsvētkos  dāviniet  grāmatas,  kas  nesīs 
svētību  visam  gadam  un  pat  mūžībā. 
Draudzes  izdotās  grāmatas  var  iegādāties 
pie draudzes grāmatgalda. Cena ir $12.‐ par 
“Ticība  ir  darbības  vārds”    un  $8.‐  par 
“Dzīvības Maize.”
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS 

Piparkūku talka ‐ 12.novembrī 

Piparkūkas var iegādāties pirms un pēc dievkalpojuma.
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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  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 

GAIŠUS, PRIECĪGUS, DIEVA SVĒTĪTUS KRISTUS 
DZIMŠANAS SVĒTKUS VISIEM VĒL DRAUDZES 

MĀCĪTĀJS UN PADOME. 

The Latvian Evangelical Lutheran Church in Sydney (ABN 82 001 210 144) 
Sidnejas evanģēliski luteriskā latviešu draudze 

Draudzes gadskārtējā pilnsapulce notiks 2014.gada 23.februārī, pēc 
dievkalpojuma, Draudzes Namā, 30 Bridge Rd, Homebush, sākot ap pulkst. 11:30. 

Paredzētā darba kārta: 
1.  Lūgšana, atklāšana, pilnsapulces  vadības ievēlēšana. 
2.  Darba kārtas pieņemšana. 
3.  2013. gada 24.februāra pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana. 
Ziņojumi par draudzes darbību 2013. gadā: 

par garīgo dzīvi; par saimniecību; par Dāmu komitejas darbību; 
no iekšējās revizijas komisijas; no valsts apstiprinātā revidenta 

4. 2013. gada 29.septembra pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana. 
5.  Pārrunas par ziņojumiem un draudzes līdzšinējo darbību. 
6.  Pārrunas un lemšana par draudzes turpmāko darbību. 
7.   Draudzes budžets 2014. gadam un draudzes nodevas 2015. gadam. 
8.   Padomes locekļu vēlēšanas. Rotācijas kārtībā divi gadi notek Inārai Gedgovdai,Imantam 
Liepiņam, un Baibai Libertei. Kandidātus drīkst pieteikt sapulcē. 
9.  Iekšējās revizijas komisijas vēlēšanas.Trīs locekļi jāievēl uz vienu gadu, kandidātus 

drīkst pieteikt sapulcē. 
Eigits Timermanis  Draudzes priekšnieks


