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DIEVA MĪLESTĪBAS IZPAUSME

Un, kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka
Dēlam, lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. 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.3:14‐18
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Svēto Vakarēdienu.
ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS
APRĪLĪ
Svētdien,7.
L.MacPherson
Svētdien,14.
L.Vilciņa/A.Zīda
Piektdien,19.
L.MacPherson
Svētdien,21.
B.Liberte/R.Hāgena
Svētdien,28.
R.Plikše/V.Galviņa
MAIJĀ
Svētdien, 5.
M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien,12.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien,19.
L.Vilciņa/A.Zīda
Svētdien,26.
B.Liberte/R.Hāgena
JŪNIJĀ
Svētdien,2.
L.MacPherson
Svētdien,9.
R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien,16.
M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien,23.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien,30.
L.Vilciņa/A.Zīda
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
APRĪLĪ
Svētdien,7.
A.Kristovskis
Svētdien,14.
J.Turmanis
Piektdien,19.
J.Rīmanis
Svētdien,21.
I.Birze
Svētdien,28
U.Hāgens
MAIJĀ
Svētdien, 5.
Judy Trumpmanis
Svētdien,12.
A.Kristovskis
Svētdien,19.
J.Turmanis
Svētdien,26..
J.Rīmanis
JŪNIJĀ
Svētdien,2.
I.Birze
Svētdien,9.
U.Hāgens
Svētdien,16.
Judy Trumpmanis
Svētdien,23.
A.Kristovskis
Svētdien,30.
J.Turmanis

DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ
APRĪLĪ
Svētdien,7.plkst.10.00 – Ciešana laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,14.plkst.10.00 – Pūpola
Svētdienas dievkalpojums ar Svēto Vakarē‐
dienu. Svētrunu teiks viesu mācītājs Aldis
Elberts.
Piektdien,19.plkst.10.00 – Lielās
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien,21.plkst.10.00 – Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,28.plkst.10.00 – Baltās svētdienas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
MAIJĀ
Svētdien, 5.plkst.11:00 – Dārza svētku
dievklapojums un sarīkojums. Dievkalpo‐
jumā piedalīsies SLVK.
Pēc dievkalpojuma Dārza svētku sarīko‐
jums.
Svētdien,12.plkst.10.00‐ dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,19.plkst.10.00‐ dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,26.plkst.10.00‐ dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
JŪNIJĀ
Svētdien,2.plkst.10.00‐ Debesbraukšanas
dienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien,9.plkst.10.00– Svētā Gara svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,16.plkst.10.00—Aizvesto
Piemiņas un Trīsvienības svētku
dievkalpojums.
Svētdien,23.plkst.10.00‐ dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,30.plkst.10.00‐ dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien,21.aprīlī, plkst.14.00 – Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar

BĪBELES STUNDAS/GARĪGAS PĀRRUNAS
Katru ceturtdien, plkst.10.00, draudzes
namā.
Interesantas pārrunas un jauka
sadraudzība, kā arī garšīgas pusdienas.
Noskatāmies Dieva Vārda izskaidrojumus
un pārdomas par speciālu tēmatu, tad
pārrunājam redzēto. Dalāmies ar
2
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jautājumiem un piedzīvojumiem. Nekāda
iepriekš zināšana par Bībeli nav vajadzīga,
tikai interese iepazīties tuvāk ar mūsu
ticību.
Kā Dāvids raksta: „Baudiet un redziet, cik
Tas Kungs ir labs.” 34.Ps.9
Ja tev ir laiks cetrurtdienas rītā, kāpēc
neizmēgināt? Ko tu vari zaudēt? Iegūt vari
daudz. Visi mīļi gaidīti.

ĪSĀKAIS CEĻŠ UZ DEBESĪM
(Svētruna teikta 23/09/2018)

“Kungi, kas man jādara, lai es tiktu
pestīts?” Viņi atbildēja: “Tici uz Kungu
Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit
pestīti.” (Apd 16:30b–31)
Mīļie draugi Jēzū Kristū!

Pirms pāris nedēļām, īsti negribēdams,
NO MUMS ŠĶĪRUSIES devos uz zviedru veikalu “IKEA”. Man patīk
veikala produkcija, toties ļoti nepatīk
Rita Āboltiņš
veikala izkārtojums, – tāpēc es nelabprāt
3/12/2018 91g.v.
tur iepērkos. Devos turp, jo mums
vajadzēja grīdas pārklājus – tīmeklī redzēju,
Rasma Zunde
ka tur ir tieši tādi, kādi mums vajadzīgi, kā
7/01/2019 93g.v.
arī cena laba. Iegāju veikalā un pie ieejas
kartē izdibināju, ka man jātiek uz 17.
Voldemārs Osenieks
nodaļu. Uz grīdas uzzīmētā bulta rādīja
6/2/2019 71g.v.
virzienu, kurā jādodas, lai nokļūtu izvēlētajā
Velta Kalniņš
vietā. Pa ceļam vēroju informatīvās zīmes
14/02/2019 94g.v.
ar nodaļu nosaukumiem. Pēc kāda laika
tiku līdz 8. nodaļai un nodomāju, ka vēl
Viktors Lācis 19/03/2019 87.g.v.
tikai deviņas nodaļas un sasniegšu man
Kristus saka: „Es Esmu Augšāmcēlšanās un vajadzīgo nodaļu. Un tad ieraudzīju zīmi,
kas it kā rādīja īsāko ceļu uz 15. nodaļu. Cik
dzīvība; kas man tic, dzīvos, arī ja tas
labi – ātrāk nonākšu pie sava mērķa!
mirs ...” Jn.11:25
Sekoju bultai, bet kaut kas nešķita pareizi...
Tomēr gāju tālāk un nomaldījos, un atkal
Apbedīšanas lietas:
atrados 1. nodaļā. Bija jāsāk ceļš no jauna.
Draudze iesaka un lieto.
Nu vairs nepagriezos par it kā īsāko ceļu,
bet gāju cauri katrai nodaļai pēc kārtas, līdz
nonācu man vajadzīgajā 17. nodaļā.
Nopirku pārklājus un, kad beidzot tiku ārā
no veikala, bija ļoti priecīgs. Nodomāju –
labprāt tur iepirktos atkal, ja tikai nebūtu
tik sarežģīts un garš ceļš līdz vajadzīgajai
Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot:
precei. Tāpat atcerējos, ka it kā īsākais ceļš
(02) 9746 2949
faktiski pagarināja manu iepirkšanos.
SALAULĀTI
Dzīvē īsākais ceļš bieži vien nemaz nav tik
Carl Hibbard ar Marutu Tauriņu Svēta Jāņa īss vai labs. Mans nelaiķa sievastēvs
baznīcā, š.g.26.janvārī.
vienmēr braucot meklēja īsāko ceļu. Bet
Vēlam viņiem Dieva svētību.
bieži vien nomaldoties īsākais ceļš iznāca
ilgāks un garāks brauciens nekā tad, ja būtu
Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās
braucis pa galveno ceļu.
trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.
Studiju laikā brīvdienās krāsoju nometnes
1.Kor.13:13
3
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telpas. Mūsu priekšnieks vienmēr mācīja, ka
krāsojot nedrīkst izmantot īsāko ceļu – izlaist
kādu krāsošanas posmu, jo tad darbs būs
jāpārstrādā. Viņam bija pilnīga taisnība. Ja
kārtīgi nesagatavo sienu krāsošanai – neliek
apakškrāsu un nenogaida, kamēr tā kārtīgi
nožūst, pirms liek nākamo kārtu, – tad ātri
vien krāsa nolobīsies un siena būs jākrāso
atkal. Pie mums, kā daudzos Sidnejas
rajonos, pašreiz notiek ļoti daudz būvdarbu.
Dzīvokļu mājas tiek uzceltas lielā ātrumā, un
var redzēt, ka daudzās lietās būvnieki izvēlas
īsāko ceļu un pēc dažiem mēnešiem parādās
īsākā ceļa rezultāti – celtniecības defekti.

28–31) Tanī naktī sargs un viņa ģimene tika
kristīti. Viņi izmantoja īso ceļu, lai tiktu
glābti.
Vēlos, lai tu padomātu, ko tu būtu atbildējis
uz sarga jautājumu: “Kungi, kas man jādara,
lai es tiktu pestīts?” Ko tu viņam būtu teicis?
Varbūt – labojies, iestājies draudzē, regulāri
apmeklē dievkalpojumus vai Bībeles stundas,
dari labus darbus un turi Dieva baušļus.

Ir tikai divi veidi, kā cilvēks varētu tikt
debesīs. Pirmais – pilnībā turēt visus Dieva
baušļus visu laiku, katru dienu bez nekāda
izņēmuma. Dzīvot pilnīgi šķīstu dzīvi bez
jebkāda grēka. Tas, protams, nav iespējams
Ir daudz piemēru, kad īsākais ceļš neder, kad nevienam, jo mēs jau piedzimstam ar
īsākā ceļa dēļ rezultāts ir slikts. Bet ir viena
iedzimtu grēku. Mūsu dabīgā tendence,
lieta, kad īsākais ceļš ir ļoti efektīvs un kas
iedzimtā tieksme nav paklausība, bet gan
viemēr dod labus rezultātus. Tā ir mūsu
sacelšanās pret.
pestīšana! Ir īsākais ceļš uz Debesu valstību,
un to mums vajag ņemt vērā! Daudzi cilvēki Otrais ceļš uz debesīm ir ticība uz Kungu Jēzu
domā, ka debesīs nokļūt ir ļoti grūti, ka tādēļ Kristu – šis ir tas īsākais ceļš. Kad Jēzus mira
ļoti daudz jādara. Bet patiesībā nav grūti un pie krusta, Viņa pēdējie vārdi bija: “Viss
nav daudz jādara. Ir īsais ceļš uz debesīm, un piepildīts.” Tanī momentā lielais smagais
aizkars templī, kas aizsedza vissvētāko vietu,
tas ir Jēzus Kristus.
kur mājoja Dieva klātbūtne, pārplīsa no
Pāvils un Sīla tika apcietināti, jo viņi sludināja augšas līdz apakšai. Tas bija ļoti nozīmīgs
Evaņģēliju. Cietuma sargam bija pavēlēts, lai notikums. Aiz tā aizkara bija derības šķirsts,
kārtīgi viņus apsargā. Viņš Pāvilu un Sīlu
ko Mozus bija uztaisījis un kurā bija desmit
ieslodzīja cietuma vistālākajā vietā, un viņu baušļi. Vienreiz gadā Augstais priesteris gāja
kājas ielika siekstā. Pāvils un Sīla ap pusnakti aiz aizkara ar dzīvnieku asinīm un tās slacīja
dziedāja Dievam slavas dziesmas, un notika uz šķirsta. Tas bija upuris par viņa un visas
liels brīnums – piepeši sākās liela zemestrīce tautas grēkiem. Ja priesteris ieietu ārpus
un cietuma pamati sakustējās, tūdaļ atvērās kārtas vai bez asinīm, tad momentā viņš
durvis un visiem nokrita važas. (Apd 16:26) būtu beigts. Dieva svētums priesteri
Cietuma sargs pamodās, redzēja, ka visas
nogalinātu. Uz priestera tērpa bija zvaniņi,
cietuma durvis ir vaļā un cietumnieki ir brīvi. un ap kreiso kāju apsieta virve. Zvaniņi ļāva
Viņš izrāva savu zobenu un gribēja sevi
citiem priesteriem dzirdēt, ka Augstais
nogalināt, jo viņam piespriestu nāvessodu
priesteris kustējās, un tā viņi zināja, ka viņš ir
par to, ka viņš nav kārtīgi apsargājis
dzīvs. Savukārt virve ap kāju bija paredzēta,
cietumniekus. Pāvils redzēja, ko sargs
lai viņu izvilktu, ja gadījumā viņš tur nomirtu,
plānoja darīt, un teica: ““Nedari sev nekā
jo neviens cits tur nedrīkstēja ieiet, lai
ļauna, jo mēs visi esam šeit.” Viņš sauca pēc iznestu Augstā priestera līķi.
uguns, ieskrēja un drebēdams metās zemē
Ceļš pie Dieva bija ļoti sarežģīts. Jēzum
Pāvila un Sīlas priekšā un, izvedis tos ārā,
mirstot, tas viss mainījās. Jēzus ar savām
sacīja: “Kungi, kas man jādara, lai es tiktu
pestīts?” Viņi atbildēja: “Tici uz Kungu Jēzu, asinīm iegāja Dieva templī Debesīs, un
tad tu un tavs nams tiksit pestīti.”” (Apd 16: Dievam, Viņa šķīsto upuri pieņemot, atvērās
4
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īsākais ceļš uz debesīm un Dieva klātbūtni.
Vairs rituāli, asinis un upuri nav vajadzīgi.
Tagad ir trešais ceļš – īsākais ceļš. Katrs var
nākt. “Tā kā mums ir liels augstais priesteris,
kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva Dēls,
tad turēsimies pie Viņa apliecināšanas. Jo
mums nav augstā priestera, kas nespētu līdzi
just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts
visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim
bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu
apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību
īstā laikā.” (Ebr 4:14–16)
Caur Jēzu, ticībā uz Viņu var nākt pie Dieva
bez bailēm, zinādami, ka Viņš mūs mīl un ka
Viņš mūs gaida. Jēzus 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.” (Jņ 3:16)

Svētdien, 14.aprīlī, Pūpola svētdi‐
enas dievkalpojumā, svētrunu
teiks viesu mācītājs
Aldis Elberts.

Jēzus ir ceļš pie Dieva. Viņš ir īsts īsākais ceļš
pie Dieva. Ar Jēzu nevar nomaldīties. Jēzus ir
Dieva mīlestības dāvana mums. Tas ceļš nav
grūts, tas ceļš nav garš, bet ceļš ir šaurs, un
tas ir vienīgais, kas ved pie Dieva Tēva. Jēzus
teica: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība;
neviens netiek pie Tēva kā vien caur
Mani.” (Jņ 14:6)

DRAUDZES DĀRZA
SVĒTKI
SVĒTDIEN 5.maijā, plkst.11.00
Svētā Jāņa baznīcā, 30 Bridge Rd,
Homebush.
Dārza svētkus ievadīsim ar
dievkalpojumu, kurā piedalīsies
Sidnejas Latviešu Vīru koris.

Tas ir tik vienkārši, ka daudzi to nepieņem
un nesaprot. “Tici uz Kungu Jēzu, un tu tiksi
glābts.” Piederība draudzei, labi darbi, šķīsta
Dievam tīkama dzīve ir labas lietas, un tās
vajag īstenot, bet tās uz debesīm nevedīs. Ir
cilvēki, kas maldās reliģiju sistēmā un nekad
nekur netiek, jo nav ticējuši Jēzum. Jēzus ir
tas īsais ceļš pie Dieva. Jēzus ir tie vārti vai
tās durvis, kas tevi izved brīvībā un pieved
pie Tēva. Ejot šo īso ceļu, tu nenomaldīsies,
bet tiksi pie Dieva Tēva.

Pēc dievkalpojuma, ierastais
Dārza Svētku sarīkojums ar pus‐
dienām, loterijām, kūku
galdu, un jautru sabiedrību.
Mīļi lūdzam nākt un piedalīties
Draudzes Dārza
svētkos.

Ja vēl netici uz Viņu, dari to šodien. Ja tici,
turies pie Jēzus un nepadari sarežģītu to, kas
ir tik vienkāršs. Dzīvo ticībā uz Jēzu!
Āmen.
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Short Cut –
While studying, during term break, I had a
job doing maintenance work at a youth
“Sirs, what must I do to be saved?”
31
They said, “Believe in the Lord Jesus, and camp. We did a lot of painting restoring of
the old barracks. My boss always told us
you will be saved, you and your
that with painting there are no short cuts. If
household.”
you try to take short cuts you will find that
Acts 16:30b‐31
in the long run you will end up having to do
the job again. He was right. If you do not do
Beloved in the Lord,
A few weeks ago, quite reluctantly, I headed your surface preparation properly; do not
put on undercoat; and do not let the paint
out to an IKEA store. If there is one store I
really do not like going to it is IKEA. I like the dry properly in between coats, then you will
find that it will soon peel. Then you have to
things that they sell, but I do not like the
whole experience of shopping there. I went start all over again.
to IKEA because I needed some rugs and
In our suburb, as indeed is the case in many
they had what I needed at a good price.
parts of Sydney, there is a lot of
I went into the store and after looking at the construction of units going on. The
directory, I saw that what I was after was in apartment blocks are being built very
quickly and in many instances very poorly.
section 17. There are arrows on the floor
The builders are taking short cuts in the
showing you the direction and signs up
hope of saving money, but the problem is
above that tell you the section numbers. I
that after about six months or so, the render
eventually made it to section 8 and
is falling off, leeching is obvious and so on.
remember thinking that there were only 9
They will have to come back and rectify the
more sections to navigate through, when I
suddenly saw a promising sign that showed defects.
(Preached on 23/09/18)

a shortcut to section 15. I thought “you
beauty” and I took the short‐cut. As I was
going, I had a feeling something wasn’t
quite right, and sure enough, before I knew
it, I was back at section one and had to start
all over again. This time around I ignored the
short cut and plodded through section by
section till I got what I wanted. When I
finally made it out of the maze and was back
in the carpark I was relieved and happy. I
would be happy to shop there more often if
it wasn’t so complicated.
In life, short cuts often turn out not to be so
good after all. My late father in law –
Vidvuds used to have all sorts of short cuts
when driving, but when you factored in
getting lost along the way, the trip was
longer and there wasn’t really any
advantage.

There are many things in life where short
cuts just do not work and they actually
cause more problems than good.
There is however one shortcut that is
effective and that is in regards to our
salvation and place in Heaven. There is a
short cut to Heaven. Many people wrongly
believe that there are many things they
must do in order to get to Heaven. The fact
of the matter is that there is a short cut to
Heaven and that is The Lord Jesus Christ.
Our text today is part of the description of
events in Philippi when Paul and Silas were
thrown into prison for preaching the gospel
of Jesus Christ. The jailer had received
orders to secure these two prisoners and to
make sure that they could not get away.
6
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Having received such orders he placed them
in the deepest section of the prison and put
their feet in stocks. Around midnight Paul
and Silas were singing Hymns of praise to
God and a great miracle occurred .
“25 But about midnight Paul and Silas were
praying and singing hymns of praise to
God, and the prisoners were listening to
them; 26 and suddenly there came a great
earthquake, so that the foundations of the
prison house were shaken; and
immediately all the doors were opened and
everyone’s chains were unfastened.” Acts
16:25‐16

to do with salvation. “Believe on the Lord
Jesus and you will be saved.”

There are only two possible ways a person
can be saved and get to Heaven. The first
way would be to keep all of Gods
Commandments always, without sin. You
would have to live a totally sinless life. This
of course is impossible, because man that is
born of a woman is born sinful. We inherit
Adam’s fallen nature when we are born. Our
natural tendency is disobedience and
rebellion. How long before a baby starts to
cry and insist on what it wants? How long
before a child rebels and says no? We are all
The jailer awoke and seeing the prison doors sinners and so the first way is not for us.
open, he assumed that they had escaped
and so he drew his sword to kill himself,
The second way is believing on The Lord
because he thought that would be easier
Jesus Christ. When Jesus died on Good
than being executed for not doing his job.
Friday, His last words were “It is finished.”
Paul saw what was about to happen:
At that precise moment the heavy curtain or
“ But Paul cried out with a loud voice,
veil in the Temple was torn from top to
saying, “Do not harm yourself, for we are
bottom, exposing the Holy of Holies. This
all here!” 29 And he called for lights and
was a very significant moment. The Holy of
rushed in, and trembling with fear he fell
Holies contained a replica of the Ark of the
30
down before Paul and Silas, and after he Covenant which Moses had made, which
brought them out, he said, “Sirs, what must contained the Ten Commandments. It was
I do to be saved?”
the place where God’s presence dwelt. Once
31
They said, “Believe in the Lord Jesus, and a year the designated High Priest would go
you will be saved, you and your
into the Holy of Holies with the blood of the
household.”
sacrificial animal, to atone for the sins of the
Acts 16:28‐31
people. He would sprinkle the Blood on the
Ark. If he or anyone else were to go in
That night the jailer and his whole
beyond the veil at any other time and
household were baptised.
without the blood, they would be instantly
killed. God’s presence, His holiness would
I would like you to think about what your
kill them. The priest had bells on his
response would have been to the jailers
garments so that those outside the veil
question: “Sirs, what must I do to be
could hear that he was moving around. He
saved?” Would you have said: “Change your also had a rope tied around his ankle so that
ways. Pay your Church dues. Attend Church if he died in God’s presence, his corpse
services and Bible study. Do good deeds.
could be extracted.
Keep the commandments….”
You see coming into God’s presence was a
That’s not what Paul said. All the things I
serious and complicated business. When
mentioned are good but they have nothing Jesus died all that changed. With His own
7
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Blood, He entered the Holy of Holies in
Heaven and made atonement for all sin, for
all people, for all time. God accepted the
sacrifice, the veil was torn and now there is
a short cut to Heaven that by passes all the
rituals and sacrifices. No more shedding of
blood. We have a straight line to God.
Anyone and everyone can come. We read in
Hebrews:
“Therefore, since we have a great high
priest who has passed through the heavens,
Jesus the Son of God, let us hold fast our
confession. 15 For we do not have a high
priest who cannot sympathize with our
weaknesses, but One who has been
tempted in all things as we are, yet without
sin. 16 Therefore let us draw near with
confidence to the throne of grace, so that
we may receive mercy and find grace to
help in time of need.” Hebrews 4:14‐16

There are so many who are wandering
around in religious systems but getting
nowhere because they have not fully trusted
in The Lord Jesus Christ. Jesus is the Gate;
The Door that leads to freedom and leads to
the Father.
If you have not yet fully trusted Him as your
Lord and Saviour than do it now. If you have,
stay close to Him and don’t complicate what
is simple with your religious rules.
Live in faith. Believe on The Lord Jesus and
you shall be saved.
Amen.

NEWS AND UPCOMING EVENTS
Guest preacher Pastor Aldis Elberts
will be preaching on Palm Sunday,
April 14th at 10.00am.

Through Jesus, by having faith in Him, we
can approach God’s throne confidently
knowing that because of Jesus He will accept
Easter services:
us. He is waiting for us to come. He loves us.
Jesus demonstrates this love.
“For God so loved the world, that He gave
Good Friday, April 19th at 10.00am
His only begotten Son, that whoever
believes in Him shall not perish, but have
Easter Sunday, April 21st at 10.00am
eternal life.” Jn.3:16

Annual Garden Fete
Sunday May 5th at 11:00am
The Sydney Latvian Male Choir will
be singing in the service.

Jesus is the Way to God. He is God’s gift of
love to us. The way is neither long nor hard,
but it is narrow, and it is the only Way to
God.
Jesus said: “I am the way, and the truth,
and the life; no one comes to the Father but
through Me.” Jn 14:6

The annual general meeting re‐
elected all existing office bearers to
the Church Council and re‐elected
Eigits (Goga) Timermanis as
chairman for the next two years.

This is so simple that many don’t get it.
“Believe on the Lord Jesus and you shall be
saved.” That’s it.
Belonging to a Church or congregation, good
works, living a Holy life, and so on are all
good things we should do, but they will not
get us to Heaven.
8
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DRAUDZES DZĪVE BILDES
Eglīte

Trīs gudrie
vīri?
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DRAUDZES DZĪVE BILDES
Pilnsapulce

Urniņu apglabāšana latviešu kapsētā
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Laulības
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LIELDIENU DIEVKALPOJUMI un SARĪKOJUMI
Svētdien,14.plkst.10.00 – Pūpola Svētdienas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētrunu teiks viesu mācītājs Aldis Elberts.
Piektdien,19.plkst.10.00 – Lielās Piektdienas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,21.plkst.10.00 – Kristus Augšāmcelšanās
svētku dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.

DĀRZA SVĒTKI
Svētdien,5.maijā, plkst.11:00
Priecīgas un svētīgas Lieldienas visiem.

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.

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

