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Mīlestība
“Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es
jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No
tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs
mīlestība savā starpā.” (Jņ 13:34–35)
Mīļie draugi Jēzū Kristū!
Jums būs citam citu mīlēt, kā es jūs esmu mīlējis!
Ar šiem vārdiem Jēzus izsaka kristietības kodolu. Jēzus
ne tikai runāja un mācīja par mīlestību, bet Viņš pats
bija mīlestības izpausme. Visa Jēzus dzīve tika dzīvota
šajā dievišķajā mīlestībā. Viņa mīlestības kulminācija
bija Golgātas kalns, kur, mīlēdams mūs, Viņš pie krusta
izlēja savas svētās, nevainīgās asinis. “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) Šos vārdus dzirdēt nevar būt par
daudz, jo tajos ir Evaņģēlija prieka vēsts! Tajos ir mūsu cerība, mūsu dzīvība, mūsu
mūžība.
Tik ļoti Dievs mūs ir mīlējis, ka Viņš devis mums savu dēlu kā mūsu glābēju. Jēzus
sišanai krustā bija tikai viens iemesls, un tā bija Viņa mīlestība. Viņa mīlestība uz Debesu
Tēvu un uz mums. Jēzus varēja nedoties pie krusta. Viņš varēja teikt “nē”. Viņš varēja
nokāpt no krusta. Tur Jēzu noturēja mīlestība, jo Viņš zināja, ka bez Viņa asinīm mums
nebūtu grēku piedošana un līdz ar to mums visiem būtu jāpazūd galīgā tumsā, mūžīgā
nāvē. Jēzus negribēja to pieļaut, un Viņš ļāvās, lai Viņam uzkrauj visu mūsu grēku sodu.
Jēzus ir teicis: “Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par
saviem draugiem.” (Jņ 15:3) Viņš mūs mīlējā kā draugs, lai gan vēl caur grēku bijam Viņa
ienaidnieki.
Mēs nevaram īsti aptvert, cik liela ir Jēzus mīlestība. Tā ir agape – Dieva mīlestība.
Uz šādu mīlestības dzīvi mēs tiekam aicināti un mudināti. Dieva mīlestība ir kaut kas
daudz vairāk nekā jūtas. Tas ir vairāk nekā filos vai brāļu mīlestība. Šī mīlestība ir pilnīga
un dievišķīga.
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“Ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm
un man nebūtu mīlestības, tad es būtu
skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Un, ja
es pravietotu un ja es zinātu visus
noslēpumus un atziņas dziļumus, un ja man
būtu pilnīga ticība, ka varētu kalnus
pārcelt, bet nebūtu mīlestības, tad es
neesmu nekas. Un, ja es visu savu mantu
izdalītu nabagiem un nodotu savu miesu,
lai mani sadedzina, bet man nebūtu
mīlestības, tad tas man nelīdz nenieka.
Mīlestība ir lēnprātīga, mīlestība ir laipna,
tā neskauž, mīlestība nelielās, tā nav
uzpūtīga. Tā neizturas piedauzīgi, tā
nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā
nepiemin ļaunu. Tā nepriecājas par
netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā
apklāj visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panes
visu.
Mīlestība
nekad
nebeidzas,
pravietošana beigsies, valodas apklusīs,
atziņa izbeigsies Jo nepilnīga ir mūsu atziņa
un nepilnīga mūsu pravietošana. Bet, kad
nāks pilnība, tad beigsies, kas bija
nepilnīgs. Kad biju bērns, es runāju kā
bērns, man bija bērna tieksmes un bērna
prāts, bet, kad kļuvu vīrs, tad atmetu bērna
dabu. Mēs tagad visu redzam mīklaini, kā
spogulī, bet tad vaigu vaigā; tagad es
atzīstu tik pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgi, kā
es pats esmu atzīts. Tā nu paliek ticība,
cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no
tām ir mīlestība.” (1Kor 13:1–13)
Šis citāts ir labs spogulis, kā varam
atspoguļot un pārbaudīt savu dzīvi, savu
mīlestību. Kad savu dzīvi apskatām šajā
spogulī, ko redzam? Vai kaut ko patīkamu,
kas liek mums būt kā farizejam, kas
nostājas templī, krūtis izgāzis, un saka: es
Tev pateicos, Dievs, ka es neesmu kā citi
cilvēki. Vai tas mums liek mesties ceļos un
atzīties kā muitniekam: Dievs, esi man,
grēciniekam, žēlīgs. Ja ieskatāmies spogulī
labi dziļi, ne tikai pavirši, tad tas mūs ved
pie atziņas, ka tomēr esam tālu no
vajadzīgā. Šāda atziņa ir laba, ja tā mūs ved
tuvāk Dievam. Dziesmā ļoti labi pateikts:

Ak, kā es vēlētos / Daudz labāks būt, / No
savām kļūdām ar / Reiz vaļa kļūt / Un gaišā
gājumā / Iet Kristus pļāvumā, / Un Viņam
augļus vākt, / Un kalpot sākt.
Kaut vecie grēki ar / Reiz nogrimtu, / Kā
jūras dziļumos / Reiz nogrimtu! / Tad es kā
svabadnieks / Tik Tev, mans apžēlnieks, /
Tik Tev vien dzīvotu / Un kalpotu!
Vai šie dziesmas vārdi jums rada sirdī
vēlēšanos atkratīties no grēka, vairāk un
labāk, un pilnīgāk mīlēt? Tikai Dievs Svētais
Gars var pildīt mūs ar šo pareizo mīlestību,
jo kā Jēzus teica: Viņš ņem no tā, kas ir
mans, un dara jums to zināmu.
Cilvēciska mīlestība ir tālu no
dievišķās mīlestības. Mūsu spēks ir vājš,
ticības un mīlestības spējas – vājas. Mēs
krītam un kļūdāmies. Savukārt Dieva avoti
ir neizsmeļami, tie neižūst. Mums vajag
smelties Viņa akā. Turēties cieši pie Viņa.
Jēzus mācīja: “ES ESMU īstais vīnakoks, un
Mans Tēvs ir dārza kopējs. Ikvienu zaru pie
Manis, kas nenes augļus, Viņš noņem, un
ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo
vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu
dēļ, ko Es uz jums esmu runājis. Palieciet
Manī un Es – jūsos. Kā zars nevar nest
augļus no sevis, ja tas nepaliek pie
vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī.
ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī
paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo
bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.” (Jņ
15:1–5)
Bez Jēzus mēs nespējam cits citu
mīlēt tā, kā Viņš mūs ir mīlējis. Tas
iespējams tikai tad, ja mēs esam Viņā, ja
Viņa Gars plūst caur mums. Kad nolauž vīna
koka zaru, tas izkalst, jo caur to vairs
neplūst dzīvības sula. Tā ir arī ar mums.
Tikai tad, ja esam stingri Kristū, Viņa Gars
mūsos plūst un mūsu mīlestība ir uz pareizā
ceļa.
Bieži vien mēs dziedam un lūdzam:
“Vairo mums ticību.” Mums vajadzētu arī
lūgt un dziedāt: “Vairo mums mīlestību.”
Lūgsim, lai Dievs palīdz mums, ka mēs
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patiesi cits citu mīlētu ar to mīlestību, kā
Viņš mūs mīlējis. Kas tā būtu par liecību
visai pasaulei! Īstā, patiesā dievišķā
mīlestība! Nav un nebūs spēcīgākas liecības
par to. “Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība
ir no Dieva, un katrs, kas mīl, ir no Dieva
dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu
atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Redzama
kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā,
Dievam Savu vienpiedzimušo Dēlu sūtot
pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu. Šī ir tā
mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši
Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis
Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai. Mīļie, ja
Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums
pienākas citam citu mīlēt. (1Jņ 4:7–11)
Āmen.
DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ
AUGUSTĀ
Svētdien, 14.plkst.10.00 ‐ dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,21. plkst.10.00 ‐ dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,28. plkst.10.00 ‐ dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
SEPTEMBRĪ
Svētdien,4. plkst.10.00 ‐ dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,11.plkst.10.00 ‐Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,18.plkst.10.00 ‐Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,25.plkst.11.00 ‐Pļaujas svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Piedalīsies SLVK. Sarīkojums.
OKTOBRĪ
Svētdien,2.plkst.10.00 ‐Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 9.plkst.10.00 ‐ dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,16. plkst.10.00 ‐ Kapu svētki

Svētdien,23. plkst.10.00 ‐ dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,30.plkst.10.00 ‐ Reformācijas
svētku dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
AUGUSTĀ
Svētdien,14.
J.Trumpmanis
Svētdien,21.
J.Turmanis
Svētdien,28.
J.Rīmanis
SEPTEMBRĪ
Svētdien,4.
U.Hāgens
Svētdien,11.
I.Birze
Svētdien,18.
A.Kristovskis
Svētdien,25.
J.Turmanis
OKTOBRĪ
Svētdien,2.
J.Trumpmanis
Svētdien,9
J.Rīmanis
Svētdien,16.
I.Birze
Svētdien,23.
U.Hāgens
Svētdien,30.
A.Kristovskis
ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS
AUGUSTĀ
Svētdien,14.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien,21.
L.MacPherson
Svētdien,28.
T.Koškina/V.Parcell
SEPTEMBRĪ
Svētdien,4.
B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien,11.
I.Mačēna/I.Upīte
Svētdien,18.
R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien,25.
M.Timermane/A.Zodiņa
OKTOBRĪ
Svētdien,2.
L.MacPherson
Svētdien,9.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien,16.
Kapu svētki
Svētdien,23.
B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien,30.
I.Mačēna/I.Upīte
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien,9.oktobrī,plkst.14.00 –
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Bībeles Stundas ceturtdienās plkst.10.00
Draudzes namā.
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Apbedīšanas lietas.
Draudze iesaka un lieto

Draudzes Dzīve Bildēs

Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot:
(02) 9746 2949
NO MUMS ŠĶĪRUŠIES

Rasma Drulle
Fomaida Siļķēns
Tatjana Vītols
Lidija Buduls
Gunārs Šterns
Elvīra Salnajs
Biruta Freijs
Domenico Garofali

+15/03/2016
+27/03/2016
+04/04/2016
+03/06/2016
+26/06/2016
+07/07/2016
+24/07/2016
+26/07/2016

Uz vietas uzstādītais koris apsveic mācītāju
dzimšanas dienā.

80
92
93
96
86
95
95
88

Kristus saka: “Mieru Es jums atstāju, Savu
mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es
jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un
neizbīstas. .”
IESVĒTĪTA

Anita palīdz sagrābt lappas. Priecājamies par
ikkatru kas pieliek savu roku draudzes
īpašuma apkopšanā.

Astrīda Medne 17/07/2016
Jēzus teica: “Bet es jums saku:ikvienu, kas
apliecinās mani cilvēku priekšā, arī Cilvēka
Dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā.”
Lk 12:8

Pārdomām:
Svētīts, kas ļaundaru padomā nestaigā,
uz grēcinieku ceļa nestāj un paļātāju pulkā
nesēž, kam par Kunga bauslību prieks,
kas dudina viņa bauslību dienu un nakti!
Tas aug kā koks,stādīts pie ūdeņu straumēm,
– augļus tas laikā nes, lapas tam nenovīst,
ko tas dara, viss izdodas.
121.Psalms 1‐3

Uzdāvini kādam grāmatu kas nesīs svētību
līdz pat mūžībāi. Draudzes izdotās grāmatas
var iegādāties pie draudzes grāmatgalda.
Cena $12.‐ par “Ticība ir darbības vārds” un
$8.‐ par “Dzīvības Maize.”
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Draudzes Dzīve Bildēs
Astrīdas Iesvētības
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of love. It is selfless love; it is God’s love.
There are other words in the Greek, all of
which are translated as “love” in the English
language. For example “Storgei” is familiaral
love. The love of a family member. “Philos”
is brotherly love; “Eros” is sexual love and as
we already saw “Agapei” is God’s love.
Agapei love – God’s love – is what we
are called to love with. This selfless love of
God. When Jesus says we are to love one
another the word he is using is Agapei. He is
calling us to love with the highest of loves.
What then is Agapei love? How can we
describe it? One of the best ways is selfless
love. A love that places others first. A self
denying love. Paul gives us a great
description in 1 Corinthians 13:
“If I speak with the tongues of men and of
angels, but do not have love, I have become
a noisy gong or a clanging cymbal. 2 If I
have the gift of prophecy, and know all
mysteries and all knowledge; and if I have
all faith, so as to remove mountains, but do
not have love, I am nothing. 3 And if I give
all my possessions to feed the poor, and if I
surrender my body to be burned, but do not
have love, it profits me nothing.
4
Love is patient, love is kind and is not
jealous; love does not brag and is not
arrogant, 5 does not act unbecomingly; it
does not seek its own, is not provoked, does
not take into account a wrong suffered,
6
does not rejoice in unrighteousness, but
rejoices with the truth; 7 bears all things,
believes all things, hopes all things, endures
all things. 8 Love never fails.
13
But now faith, hope, love, abide these
three; but the greatest of these is love.”
(1.Cor.13:1‐8;13)
As we read these words, we may think:
“Man, I need to improve in my love!” That
certainly is my reaction. When I use these
words as a mirror, I find myself lacking. It
exposes my selfishness. How about you?
What we need to understand is that we will
not get very far in our own strength. We will

Love
“A new commandment I give to you, that
you love one another, even as I have loved
you, that you also love one another. 35 By
this all men will know that you are My
disciples, if you have love for one
another” (John 13:34‐35).
With these words Jesus gave us the
essence of Christianity. Jesus not only spoke
about love, not only demonstrated love – He
is love. All of His life was love embodied. The
culmination of His love was Calvary, where
loving us, He shed His innocent Blood for our
salvation. “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.” (Jn.3:16). This is the
Gospel, the Good News. These words
contain our hope, our life, our eternity. God
so loved us, that He gave us His Son as our
Saviour.
There was only one motivation that
led Jesus to the cross and that was love.
Jesus so loved His Father and so loved us
that He obeyed the Father’s will and fulfilled
the Father’s plan of salvation. Jesus could
have said no. He could have come down
from the cross. What kept Jesus on the cross
was His love for us. He knew that only His
blood could atone for our sin. Without His
sacrifice all humans would be lost forever in
a dark eternity, eternally damned. Jesus
didn’t want that to happen so He
surrendered to the cross. He allowed our sin
to be placed upon Him. Jesus had said:
“Greater love has no one than this, that one
lay down his life for his friends.” (Jn.15:13)
Jesus loved us as friends while we through
sin were still His enemies.
We cannot really comprehend how
great Jesus love for us is. The word
translated love in this passage is the Greek
word “AGAPEI”. Agapei is the highest form
6
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probably stumble at the first post after
wanting or desiring to be better. We will not
get very far with wanting to improve.
If , when we have looked in this mirror
and found ourselves lacking, we really want
to improve and grow in love, then the key is
not in trying to be more loving; but the key is
in focusing even more strongly on Jesus. He
is love. He has clearly told us that apart from
Him we can do nothing: “ I am the vine, you
are the branches; he who abides in Me and
I in him, he bears much fruit, for apart from
Me you can do nothing.” (John 15:5)
You see, it is only when we are firmly
attached to Jesus; can we really truly love as
we ought. It is not our own love; but His love
that flows through us. It is the love that
honours the Father. His love knows no
boundaries.
We read in Romans 5:6‐8: “ For while
we were still helpless, at the right time
Christ died for the ungodly. 7 For one will
hardly die for a righteous man; though
perhaps for the good man someone would
dare even to die. 8 But God demonstrates
His own love toward us, in that while we
were yet sinners, Christ died for us.”
Jesus died for us, shed His innocent
blood for us; while we were not deserving of
it. He died for His enemies. That is God’s
love. That is “AGAPEI”. God so loved us, that
He did not want us to spend eternity lost in
Hell. Jesus took our punishment and died in
our stead, so that God’s law would be
executed and God’s justice upheld. He died
in our place, for us.
This is so hard for us to comprehend
with our minds. We cannot really grasp the
depths of His love.
For God so loved... When we have
experienced this tremendous love of God;
then it is our duty to show this love to all
men. This is borne out in 1 John where he
writes: “ Beloved, if God so loved us, we
also ought to love one another.”
(1.John 4:11)

Love is not an option, it is our duty.
We read our text again:
“A new commandment I give to you, that
you love one another, even as I have loved
you, that you also love one another. ” (John
13:34)
Love is a commandment. We are to
love one another as Christ has loved us. This
is the sign that we belong to Christ. Love is
our membership card if you like.
Why do we find it so hard to love? The
simple answer is that we are not focused
enough on Jesus. We are not abiding in Him
enough. The simple fact of the matter is that
the more we abide in Him, the stronger our
love will be. It is only when we die to self,
do we really begin to love as He loved us.
Remember what Paul wrote to the Galatians
(2:20) “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.”
When this is our confession, when this
is our daily reality, then we begin to love
with “Agapei” love. You find yourself loving
those who are hard to love; you love those
who rise up against you; those who gossip
about you; those who make fun of you. You
even love your enemies! When you do love
your enemies, then you know that Christ’s
love is abiding in you.
May we humble ourselves before The
Lord today and empty ourselves of all
unrighteousness, all faithlessness, all hatred,
bitterness, envy. Let us pray for God The
Holy Spirit to fill our hearts with selfless love,
true love, and then let us go and share it
with those outside. The ground is arid, it is
thirsty and parched. So many people are
screaming out for genuine love.
As John writes: “Little children, let us not
love with word or with tongue, but in deed
and truth.” 1 John 3:18
Amen.
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SVARĪGI DATUMI
Svētdien, 25. septembrī, Pļaujas Svētki.
Svētdien, 16. oktobrī ‐ Kapu svētki.

PĻAUJAS SVĒTKI
Svētdien, 25.septembrī, plkst.11.00
Dievkalpojumā piedalīsies Sidnejas
Latviešu Vīru Koris
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
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