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Kristus ir uzmodināts no miroņiem
“Bet nu Kristus ir uzmodināts no miroņiem, Viņš kā
pirmais no mirušajiem.” (1Kor 15:20)
Mīļie draugi Jēzū Kristū!
Kas atšķir kristīgo ticību no citām lielām vai mazām
ticībām un reliģijām? Tas ir fakts, ka Kristus ir
uzmodināts no miroņiem.
Muhameds nomira, viņu apglabāja, un ar to viss
beidzās. Krišna nomira, viņu apglabāja, un ar to viss beidzās. Buda nomira, viņu
apglabāja, un ar to viss beidzās. Varam izvēlēties vai nu kādu pravieti, vai guru vai
reliģiskas kustības dibinātāju – lielu vai mazu –, viņi visi piedzīvoja nāvi, pēc kuras vairs
nekas nesekoja.
Arī Jēzus piedzīvoja nāvi. Lielajā Piektdienā pulksten 3.00 pēcpusdienā Viņš nodeva Savu
Garu Dievam un mira. Zaldāts pat iedūra šķēpu Viņa sānos... Kad Jāzeps no Aramējas
gāja pie Pilāta pieprasīt Jēzus miesas, Pilāts pārbaudīja, vai Jēzus patiesi ir miris. Saņēmis
apliecinājumu no virsnieka, Pilāts ļāva Jāzepam noņemt no krusta Jēzus miesas. Tās tika
ietītas drānās ar dārgām zālēm un guldītas Jāzepa paša kapā. Rakstu mācītāji un farizeji
gāja pie Pilāta lūgt norīkot sardzi pie kapa, lai neviens nevarētu paņemt Jēzus mirušās
miesas. Par to nebija nekādu šaubu, ka Viņš bija miris.
Bet kaps Jēzu nenoturēja! Svētdienā agri no rīta sievas devās uz kapu, lai izrādītu pēdējo
mīlestību Pestītājam. Viņas nāca, lai sagatavotu Viņa miesas apbedīšanai. Bet viņas
sagaidīja pārsteigums – akmens novelts, kaps tukšs un vīri baltās drēbēs ar labāko vēsti
pasaules vēsturē: “Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies.” (Lk 24:6)
Kristus augšāmcelšanās ir tas, kas atšķir kristietību no citām reliģijām. Mūsu Kungs ir
dzīvs. Dzīvs mūžu mūžam. Viņš sacīja: “Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs mūžu
mūžam, un Man ir nāves un elles atslēgas.” (Atkl 1:18)
Es Esmu dzīvs mūžu mūžam. Nāvei nav vairs varas pār Viņu. Mēs nepielūdzam kādu
filozofiju, kādu cilvēku, kādu tēlu no koka vai sudraba, vai zelta, nē, mēs pielūdzam un
sludinām dzīvo Kristu – Kungu Kungu un Ķēniņu Ķēniņu.
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Mūsu Dievs ir dzīvs, un Viņš mūs mīl. Tik
ļoti Viņš mūs mīl, ka devās nāvē mūsu
vietā, izcieta mūsu pelnīto sodu, lai mēs, uz
Viņu ticēdami, varētu būt brīvi no grēka un
no elles varas. Jēzus sacīja: “Vēl tikai mazu
brīdi, un pasaule Mani vairs neredzēs, bet
jūs Mani redzēsit, jo Es dzīvoju, un jums būs
dzīvot.” (Jņ 14:19)

sludināšana un arī veltīga jūsu ticība. Tad
jau mēs būtu Dieva viltus liecinieki, jo mēs
esam liecinājuši pret Dievu, ka Viņš Kristu ir
uzmodinājis, bet Viņš to nebūtu
uzmodinājis,
ja
jau
nav
miroņu
augšāmcelšanās. Jo, ja mirušie netop
uzmodināti, tad arī Kristus nav uzmodināts.
Un, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir
jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos grēkos.
Tad arī tie ir pazuduši, kas Kristū aizmiguši.
Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram uz Kristu,
tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet nu
Kristus ir uzmodināts no miroņiem, Viņš kā
pirmais no mirušajiem. Jo, kā caur cilvēku
nāve, tā arī caur cilvēku miroņu
augšāmcelšanās. Jo, kā Ādamā visi mirst,
tāpat arī Kristū visi tiks dzīvi darīti. Bet
ikviens savā kārtā: vispirms Kristus, pēc
tam tie, kas Kristum pieder Viņa
atnākšanas dienā. Un tad nāk gals, kad
Viņš nodod Valstību Dievam un Tēvam, kad
Viņš būs iznīcinājis katru valdību, varu un
spēku.” (1Kor 15:12–24)

Šos vārdus Jēzus teica īsi pirms devās pie
krusta. Pirms Lielās Piektdienas katrs Viņu
varēja redzēt, jo Jēzus staigāja cilvēku vidū
kā viens no viņiem. Pēc Lieldienām Viņu
redz tikai tie, kas skatās uz Viņu caur ticību.
Tas cilvēks, kas ticībā redz Jēzu, patiesi
dzīvo. Dzīvo uzvarā. Dzīvo priekā, dzīvo
mierā, dzīvo drošībā, dzīvo zināšanā, dzīvo
mīlestībā.
Kas nedzīvo ticībā uz Jēzu, tas būtībā tikai
eksistē. Jēzus teica: “Zaglis nāk vienīgi, lai
zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu
nācis, lai tiem būtu dzīvība un
pārpilnība.” (Jņ 10:10) Tas, kas ticībā
neskatās uz Jēzu, ir pakļauts zaglim –
velnam. Velns zog, nokauj un nomaitā. To
redzam visapkārt. Posts pasaulē un cilvēku
dzīvēs ir liels. Bet Jēzus ir nācis, lai
cilvēkiem būtu dzīvība un pārpilnība. Viņš
zagli ir uzvarējis.

Šis citāts uzsver Kristus augšāmcelšanās
nozīmi mūsu dzīvē un ticībā. Ja Kristus
nebūtu dzīvs, tad veltīga būtu mūsu ticība.
Mēs būtu bez cerības, bez nākotnes.
Lieldienu prieka vēsts ir – mums ir cerība,
mums ir nākotne, jo Kristus ir uzmodināts
Ja Jēzus būtu palicis kapā, zaglis būtu no miroņiem! Slava Dievam!
vinnējis. Bet Viņš nepalika kapā, jo Tēvs bija
uzticīgs
savam
vārdam
un
Viņu Jēzus reiz stāvēja pie drauga Lācara kapa
augšāmcēla. Paldies Dievam! Kristus ir un sacīja viņa māsai “ES ESMU
uzmodināts kā pirmais no mirušajiem. Tas augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic,
teikums ir loti svarīgs – Viņš kā pirmais. Tas dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo
nozīmē, ka sekos arī citi. Katrs, kas uz Viņu un tic Man, nemirs nemūžam! Vai tu tam
tic, reiz tiks modināts no nāves uz jaunu tici?” (Jņ 11:25–26)
dzīvi kopā ar Viņu mūžībā.
Kur mēs pavadīsim mūžību, ir atkarīgs no
Kristus augšāmcelšanās ir mūsu ticības atbildes uz šo jautājumu. Jēzus teica: kas tic
kodols vai centrs. Pāvils raksta: “Ja tad par man, tas nemirs nemūžam. Te nav runa par
Kristu sludina, ka Viņš ir augšāmcēlies no fizisku nāvi, bet par mūžīgu nāvi.
miroņiem, kā tad daži jūsu starpā saka, ka Neskaitāmi miljoni, ticēdami uz Jēzu, ir
fiziski,
bet
viņus
sagaida
neesot miroņu augšāmcelšanās? Ja nav miruši
miroņu augšāmcelšanās, tad arī Kristus nav augšāmcelšanās uz mūžīgo dzīvību.
augšāmcēlies.
augšāmcēlies,

Un,
tad

ja Kristus nav Kā ir ar tevi? Vai tu tici uz Jēzu Kristu? Vai
veltīga ir mūsu tu tici, ka Viņš ar savām asinīm samaksāja
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tavu grēku parādu, ka Viņš pie krusta mira
tavā vietā un tika apglabāts, bet trešajā
dienā augšāmcēlās un ir dzīvs mūžu
mūžam?
Priecājies, ka tavs vārds ar Jēzus asinīm
ierakstīts mūžības grāmatā. Zini, ka tava
nāve būs vienkārša pāriešana no ticības uz
skatīšanu. Tu acis slēgsi šeit un atvērsi pie
Jēzus. Viņš tevi sagaidīs ar atvērtām rokām
un ierādīs tev tavu vietu Viņa Tēva namā.
Dzīvo ar ticību, ar pārliecību, ar patiesu un
drošu cerību katru dienu.
Bet varbūt tu netici... Tu šaubies… Tu neesi
drošs... Tu nezini.... Tad šodien ir tava
diena. Nāc pie Jēzus šodien! Nekavējies,
steidzies pie Viņa, pirms nav par vēlu.
Lielajā Piektdienā vienlaikus ar Jēzu pie
krusta piesita divus noziedzniekus, kas
pelnījuši nāves sodu. Šodien, 2000 gadus
vēlāk, viens joprojām ir sodā un būs tur
mūžīgi, bet otrs ir paradīzē kopā ar Jēzu.
Kas viņus atšķīra? Ticība. Viens ticībā, caur
mokām, ar pēdējo spēku vērsās pie Jēzus
un teica: “Jēzu, piemini mani, kad Tu nāksi
Savā valstībā!” (Lk 23:42) Viņš ticēja, ka
Jēzus dzīvos atkal un ka ir Viņa valstība. Šis
grēcinieks mira mierā, jo no Jēzus lūpām
atskanēja: “Patiesi Es tev saku: šodien tu
būsi ar Mani paradīzē.” ( Lk 23:43)
Vai tu mirsi bailēs vai mierā? Izvēle ir tava.
Vērs ticībā skatu uz Jēzu. Viņš tevi mīl. Viņš
tevi gaida. Tevis dēļ ir Lieldienas. Atsaucies
Viņam jau šodien!
Āmen.
DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ
MARTĀ
Svētdien,13.martā, plkst.10.00 ‐ Ciešanu
laika dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,20.martā, plkst.10.00 – Pūpola
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Piektdien,25.martā, plkst.10.00 – Lielās
Piektdienas dievkalpojums ar Svēto

Vakarēdienu.
Svētdien,27.martā, plkst.10.00 – Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
APRĪLĪ
Svētdien,3.plkst.10.00 – Baltās svētdienas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,10.plkst.10.00 – dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,17.plkst.10.00 – dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,24.plkst.10.00 – dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
MAIJĀ
Svētdien,1.plkst.10.00 – lasītais
dievkalpojums.
Svētdien,8.plkst.10.00 – dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,15.plkst.11.00 – Dārza svētku/
Vasarsvētku dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma Dārza
svētku pusdienas un sarīkojums.
Svētdien,22.plkst.10.00 – dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,29.plkst.10.00 – lasītais
dievkalpojums.
JŪNIJĀ
Svētdien,5.plkst.10.00 – dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,12.plkst.10.00 – Aizvesto
Piemiņas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien,19.plkst.10.00 – dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,26.plkst.10.00 – dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
MARTĀ
Svētdien,13.
J.Trumpmanis
Svētdien,20.
U.Hāgens
Piektdien,25.
J.Turmanis
Svētdien, 27.
J.Rīmanis
APRĪLĪ
Svētdien,3.
I.Birze
Svētdien,10.
A.Kristovskis
Svētdien,17.
J.Trumpmanis
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Svētdien,24.
MAIJĀ
Svētdien,1.
Svētdien,8.
Svētdien,15.
Svētdien,22.
Svētdien,29.
JŪNIJĀ
Svētdien,5.
Svētdien,12.
Svētdien,19.
Svētdien,26.

U.Hāgens

grāmatgalda. Cena $12.‐ par “Ticība ir
darbības vārds” un $8.‐ par “Dzīvības
Maize.”

J.Turmanis
J.Rīmanis
I.Birze
A.Kristovskis
J.Trumpmanis

Apbedīšanas lietas.
Draudze iesaka un lieto Trevor Lee and Son
apbedīšanas biroju.

I.Birze
U.Hāgens
J.Turmanis
J.Rīmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS
MARTĀ
Svētdien,13.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien,20.
I Mačēna/ I Upīte
Piektdien,25.
L.MacPherson
Svētdien, 27.
L.MacPherson
APRĪLĪ
Svētdien,3.
B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien,10.
R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien,17.
M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien,24.
T.Koškina/V.Parcell
MAIJĀ
Svētdien,1.
L.MacPherson
Svētdien,8.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien,15.
I.Mačēna/I.Upīte
Svētdien,22.
R.Plikše/L.Vilciņa
Svētdien,29.
L.MacPherson
JŪNIJĀ
Svētdien,5.
B.Liberta/R.Hāgena
Svētdien,12
M.Timermane/A.Zodiņa
Svētdien,19.
R.Plikše/V.Galviņa
Svētdien,26.
A.Medne/S.Graudiņa

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

Marianna Venta
+04/01/2016
97
Herberts Dzirneklis
+06/01/2016
92
Vēra Bobinskas
+12/01/2016
94
Rita Lellis
+22/01/2016
84
Biruta Frickauss
+03/02/2016
94
Ēriks Ingevics
+19/02/2016
86
Austra Palējs
+26/02/2016
83
Edgars Sviķis
+26/02/2016
88
Jēzus saka: “Mieru Es jums atstāju, Savu
mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es
jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un
neizbīstas. .”
KRISTĪTA

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien,27.martā, plkst.14.00 – Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.

Isabel Diana Vilks ‐ 2016.g.14.februārī.
Jēzus saka: “Laidiet bērniņus pie Manis, ne‐
liedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva val‐
stība.” Mk.10:13

Bībeles Stundas ceturdienās plkst.10.00
Draudzes namā.

DRAUDZES PILNSAPULCE
Notika š.g. 28.februārī. Pārvēlāmie padomes
Lieldienās dāviniet grāmatas, kas nesīs loceķļi (Ināra Gedgovda, Ruta Hāgena, un
svētību līdz pat mūžībāi. Draudzes izdotās Baiba Liberta) ievēlēti ar aklamāciju. Tas
grāmatas var iegādāties pie draudzes nozīmē, kā nav nekādas maiņas draudzes
4
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vadības sastāvā.
Pārskatu slēdzot priekšnieks raksta: “Gribu
izteikt manu sirsnīgu pateicību visiem
draudzes locekļiem par atbalstu pagājušā
draudzes darbības gadā, bet it sevišķi
mācītājam, draudzes padomes darbiniekiem,
dāmu komitejas priekšniecei un dalībniecēm,
kas visi ar savām nerimstošām pūlēm ir
Dievkalpojumu apmeklētāju skaits ir sarucis, gādājuši par tik veiksmīgu gadu. Lai Dievs
un caurmēra skaitlis ir 29.
mums palīdz turpināt Viņa darbu šinī jaunajā
gadā.”
2015.gadā noturēti četri dievkalpojumi angļu
valodā, bet izņemot pirmo, apmeklētāju
Sapulce pieņēma proponēto budžētu, kas
skaits bījis minimāls, un nav nozīmes
paredz turpat $60,000 zaudējumu. Nolēma
turpināt. Svētvakara dievkalpojums tā pat ka draudzes nodevu likmes negrozīt.
līdz šim būs abās valodās.
Draudzes Dāmu komiteja draudzes kasē
Sevišķs notikums bija Draudzes dienas ar
2015.g pārskaitījusi $11,000. Pateicamies
viesu lektoru māc. Guntāru Baikovu, kā arī
Dievam, par mūsu čaklām dāmām.
māc.Guņa Baloža un Daina Mārkovska
piedalīšanos. Žēl, ka tik maz cilvēku baudīja Sapulci slēdza kopā nodziedot “Pie Rokas
svētīgos priekšlasījumus. Foto izstāde bija
ņem un vadi, Kungs mani pats.”
ļoti veiksmīga.
Draudzes mācītājs ziņoja, ka regulāri
noturēti dievkalpojumi, Bībeles stundas,
svētbrīži, slimnieku apmeklējumi un referāti.
2015 gadā kristīti 3 bērni un izvadīti 20
cilvēki.

Savā ziņojumā, draudzes priekšnieks,
atgādināja nenovēršamu faktu, ka draudze
noveco. Patlaban 125 draudzes locekļi ir 80
gadu vecumā vai vecāki. Tas ir apmēram
45% no draudzes sastāva. Turpat 73%
locekļu vecums ir 65 gadi vai vairāk.

SVARĪGI DATUMI
25.marts ‐ Lielā Piektdiena
27.marts‐ Lieldienas
15.maijs ‐ Dārza Svētki un Vasarsvētki

Draudze turpina atbalstīt Diakonijas Centru
Rīgā, Kristīgo Žēlsirdības Centru Valmierā un
Talsu ev.lut.latviešu draudzi, kā arī Ārmisijas
darbu caur Leading The Way.
Priekšnieks arī ziņoja, ka draudze tagad ir
atbildīga ACNC, kas ir Australian Charities
and Not for Profit Commission, un nevis
vairs ASIC ‐ Australian Securities
Commission. Savā ziņā, tas atvieglina
darbvedību, jo prasības ir mazliet savādākas.
Draudze beidzot ir pieslēgta pie NBN.

12.jūnijs ‐ Aizvesto Piemiņa
25.septembrī ‐ Pļaujas svētki un SLVK
jubilejas dievkalpojums.
16.oktobrī ‐ Kapu svētki
20.novembrī ‐ Mirušo Piemiņas diena
27.novembrī ‐ 1. Adventes svētdiena

Draudzes finacialo stāvokli, palīdzējis
testamentārie novēlējumi, un priekšnieks
mudināja lai draudzes locekļi neaimirst savu
draudzi gatavojot testamentus.

24.decembrī ‐ Kristus dzimšanas
svētvakars.
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS

Kalpaka piemiņas dievkalpojums

Indriķis Kalniņš
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DRAUDZES DĀRZA SVĒTKI
SVĒTDIEN 2015.GADA 15.maijā,
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.

7

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS

CHRIST HAS BEEN RAISED FROM THE
DEAD

You see, there was no doubting He was
dead. But the tomb, even with the guards
could not hold Him. Early on Sunday
morning, the women went to the tomb in
order to show their love for Jesus. They
were coming to prepare His body for a
proper burial. Surprise! The stone was
rolled away, the tomb was empty. Two
men in white shining clothes appeared
and gave them the greatest news ever
proclaimed: “He is not here, but He has
risen.” (Luke24:6)

But now Christ has been raised from the
dead, the first fruits of those who are
asleep.” (1.Cor.15:20)

You see, it is the fact that Jesus rose again
that distinguishes Christianity from all
other religions. Our Lord lives. He is alive
never to die again! He states:
“I was dead, and behold, I am alive
forevermore, and I have the keys of death
and of Hades.” (Rev.1:18)

Beloved in The Lord,
What distinguishes Christianity from all of
the other religions in the world, whether
great or small? The fact that Christ has
been raised from the dead!
Mohammed died, he was buried and
remains dead. Krishna died, was buried
and remains dead. Buddha died, was
buried and remains dead. Take whoever
you want, take any prophet or leader or
founder of any religion; any Guru, and once
they have lived and died, they remain
dead.

Jesus said that He is alive for evermore.
Death has no more power over Him. You
see, we do not worship a philosophy, a
mere human, an idol made from wood or
stone or gold, ‐ No we worship and preach
the Living Lord – The King of Kings and Lord
of Lord’s – The Lord Jesus Christ!
Our God is alive and He loves us. Jesus so
loved us that he died in our place, He took
our punishment, so that believing on Him,
we could be free from sin, death, and hell.
Jesus said: “After a little while the world
will no longer see Me, but you will see Me;
because I live, you will live also.”(John
14:19) Jesus spoke these words, shortly
before His crucifixion. Before Good Friday,
all those who were around Him, could see
Him. He lived and walked amongst them,
as one of them. Ah, but after Easter
morning, only those who have faith could
see Him. Those in the world, who do not
believe cannot see Him, because He can
now only be seen through the eyes of faith.

Jesus lived and died. On Good Friday at
3.00pm, Jesus surrendered His Spirit to The
Father and died. A soldier even pierced His
side with a spear. Joseph of Arimethea
went to Pilate and asked for Jesus body.
Pilate checked with the centurion whether
Jesus was really dead and then released His
body. Because the Sabbath was almost
upon them, they had to hurry. Jesus body
was wrapped in cloths with expensive
spices and laid in Joseph’s tomb. The
religious leaders went to Pilate and asked
for the tomb to be made secure, so that
the disciples could not steal Jesus body
and claim that He had risen.
8
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fact the dead are not raised. For if the
dead are not raised, noteven Christ has
been raised; and if Christ has not been
raised, your faith is worthless; you are still
in your sins. Then those also who have
fallen asleep in Christ have perished.
The person who does not believe is not
If we have hoped in Christ in this life only,
really experiencing life to the fullest. Life
we are of all men most to be pitied.
withoutJesus is existence. Jesus said:
But now Christ has been raised from the
“The thief comes only to steal and kill and dead, the first fruits of those who are
destroy; I came that they may have life,
asleep.
and have it abundantly.” (John 10:10)
For since by a man came death, by a man
The one who does not live by faith in Jesus also came the resurrection of the dead.
is subject to the thief – the Devil. He steals, Foras in Adam all die, so also in Christ all
kills and destroys. We see His work all
will be made alive. But each in his own
around us. The damage that he is doing is order:Christ the first fruits, after that
great.
those who are Christ’s at His coming, 24
then comes the end, when He hands over
But Jesus said that we can have an
the kingdom to the God and Father, when
abundant life. He has conquered the thief. He has abolished allrule and all authority
If Jesus, had stayed in the tomb, then the
and power. (1.Cor.15:12‐24)
Devil would have won. But He did not stay
in the tomb. The Father was faithful and
I included this rather lengthy quote
raised Jesus from the dead on the third
because it emphasises the importance of
day. Praise God. Christ has been raised
the resurrection to our faith and life. This
from the dead, the first fruits of those who is, as I stated, the very core of our Christian
are asleep.
faith. If Jesus remained dead, then our
faith would be futile. We would have no
This phrase “the first fruits” is vitally
hope and no future.
important. That means that others will
follow. The first fruits are the beginning of The good news of Easter is that we do have
the harvest. Every single person that has
hope, we do have a future, because Christ
believed in Jesus, will one day rise from the has been raised from the dead. Praise God.
dead to a new life in glory with Him. Jesus Do you believe this?
resurrection is at the very core of our faith.
Paul writes: “ Now if Christ is preached,
Jesus standing by Lazarus tomb said to
that He has been raised from the dead,
Martha: “I am the resurrection and the
how do some among you say that there is life; he who believes in Me will live even if
no resurrection of the dead? But if there is he dies, and everyone who lives and
no resurrection of the dead, not even
believes in Me will never die. Do you
Christ has been raised; and if Christ has
believe this?” (John 11:25‐26)
not beenraised, then our preaching is vain,
your faith also is vain. Moreover we are
This is the point where our destiny is
even found tobe false witnesses of God,
decided. Where we will spend eternity lies
because we testified against God that He in our answer to this question. Jesus said:
raised Christ, whomHe did not raise, if in he who believes in Me will live even if he
The one who sees Jesus by faith is truly
living. Such a one is living in victory. Such a
one has joy and peace and hope and love
and knowledge.
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dies, and everyone who lives and believes in Dying, this wretched sinner was able to die
Me will never die. Jesus is speaking about
in peace because Jesus answered: “Truly I
eternal death.
say to you, today you shall be with Me in
Paradise.” (Luke 23:43)
Untold millions of believers in Jesus have
died physically, but the resurrection to
Will you die in fear or peace? The choice is
eternal life awaits them.
yours.
What about you? Do you believe in Jesus?
Do you believe that He has paid your sin
Turn your eyes upon Jesus in faith. He loves
debt in full with His Holy and precious
you. He is waiting for you. It is because of
blood? Do you believe that He died, was
you we have Easter.
buried and rose again and now lives for
Come to Him today.
evermore?
Amen.
If you do – praise God! Rejoice for your
name has been entered into the book of life,
written in Jesus blood and it is indelible.
Know, that for you, death will be a simple
transition from faith to sight, from this life to
glory with Jesus. You will close your eyes in
death and open them beholding Jesus loving
face. He will receive you with outstretched
arms and He will show you your place in The
Father’s house. Live with this faith, with this
beautiful conviction. Think about it every
day.

Pastor Colvin S. MacPherson
Jesus taught:
14

As Moses lifted up the serpent in the
wilderness, even so must the Son of Man be
lifted up; 15 so that whoever believes will in
Him have eternal life.

But maybe you do not believe? You have
doubts and are not really sure? Then the
answer is today is your day. Do not delay.
Come to Jesus before it is too late.
On Good Friday there were two others who
were crucified, who died alongside Jesus.
They were criminals who deserved the
punishment meted out to them. Today 2000
years later one is in torment in hell, and the
other is in glory with Jesus. What separated
the two? Faith.

16

“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. 17 For God did not send the Son
into the world to judge the world, but that
the world might be saved through Him. 18
He who believes in Him is not judged; he
who does not believe has been judged
already, because he has not believed in the
name of the only begotten Son of God.”
John 3:14‐19

One of them, through his pain simply turned
to Jesus and said: “Jesus, remember me
when You come in Your kingdom!” (Luke
23:42)
You see, He believed that Jesus would live
and that He would reign in His kingdom.
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS

Draudzes priekšnieks pasniedz mācītājam ziedus atzīmējot
30. gadus kalpošanu draudzē.
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GAIŠUS, PRIECĪGUS,
DIEVA SVĒTĪTUS
KRISTUS
AUGŠĀMCELŠANĀS
SVĒTKUS VISIEM VĒL
DRAUDZES
MĀCĪTĀJS UN
PADOME.

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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