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DIEVIŠĶA IZMAIŅA
Mūsu baznīcas Tēvs Mārtiņš Luters Dieva
vārda sludināšanā vienmēr uzsvēra ka
galvenais uz kā balstās visa evanģēlija vēsts ir
KRUSTS.
Luters pareizi saprata, ka kristietības centrā ir
Kristus krusta nāve un augšāmcelšanās. Bez
krusta, bez Jēzus upura, bez Viņa izlietām
asinīm, nav grēku piedošana un nevar būt
pestīšana nevienam cilvēkam. Bez krusta, bez
Kristus svētām asinīm, cilvēks nevar ar Dievu
tikt salīdzināts un nevar mantot mūžīgo
dzīvošanu debesu valstībā.
Mēs visi esam piedzimuši grēkā un mums
visiem pestīšana ir nepieciešama, jo Dieva
vārdā ir teikts ka visi ir grēkojuši, un visiem
trūkst dieviškās godības. Tas ieskaita arī tevi,
mīļais lasītāj. Visi esam pārkāpuši Dieva svētos
baušļus. Nav nemaz jāiet tālāk par pirmo
bausli. „Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā.” Ja mūsu dzīvē pasaulīgām lietām
veltījam vairāk laika ne kā mūsu attiecībām ar Dievu , esam pārkāpuši šo bausli. Kad
neesam meklējuši vispirms Dieva valstību un Viņa taisnību, esam lauzuši šo bausli.
Mēs mēdzam sevi uzskatīt par labākiem ne ka mēs patiesībā esam. Bet ja godīgi
atbildam sekojošos jautājumus , tad piekritīsim ka esam grēcinieki.
Vai tu kādreiz esi melojis? Vai esi piesavinājies kaut ko kas tev nepieder? Vai esi
iekārojis cita mantu? Vai esi iekārojis cita sievu vai vīru? Vai esi turējis nepiedošanu
savā sirdī? Vai esi nelietīgi lietojis Dieva vārdu? Vai tu esi bijis, vai esi iedomīgs,
paštaisnīgs?
Katram cilvēkam jānāk pie krusta, jo tur ir pestīšana, grēku piedošana un
taisnošana. Krusts ir Dieva žēlastības un mīlestības simbols. Tas nav kautkas skaists un
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romantisks, bet brutāls, nežēlīgs nāves
instruments. Pie krusta mira Jēzus,
nokaunots, piedauzīts, apspļauts, saņēmis
daudz sitienu, asiņains, knapi dzīvs, kails.
Viņs bija pazemots līdz navei.
Jēzus visu to izcieta mūsu dēļ, lai
mēs pie Viņa nākdami ticībā, varētu
saņemt dzīvību. Viņš nomira mūsu vietā, lai
mēs varētu dzīvot. Jesajas grāmatā ir
rakstīts: „Viņš bija ievainots mūsu
pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ
satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam
mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm
mēs esam dziedināti.” (Jes.53:5)
Jēzus izcieta krusta nāvi, vienreiz uz visiem
laikiem, par visiem cilvēkiem, par visiem
grēciniekiem un visiem grēkiem.
Pie krusta notika dievišķa izmaiņa.
Bībelē lasām, ka pie krusta notika deviņas
izmaiņas:‐
1. Jēzus tika sodīts, lai mēs varētu
saņemt piedošanu.
2. Jēzus tika ievainots, lai mēs varētu
saņemt dziedināšanu.
3. Jēzus kļuva par grēku ar mūsu
grēcīgumu, lai mēs kļūtu taisni ar
Viņa taisnību.
4. Jēzus mira mūsu nāvi, lai mēs
varētu dalīties Viņa dzīvībā.
5. Jēzus kļuva nolādēts, lai mēs
saņemtu svētību.
6. Jēzus izcieta mūsu nabadzību, lai
mēs būtu dalībnieki Viņa bagātībā.
7. Jēzus nesa mūsu kaunu, lai mēs
varētu dalīties Viņa godībā.
8. Jēzus izcieta mūsu atstumšanu
(Dievs pagrieza savu vaigu no Viņa),
lai mēs varētu baudīt Viņa
pieņemšanu.
9. Mūsu vecais „es” mira Jēzū, lai
mūsu jaunais atdzimušais „es”
varētu dzīvot mūsos.

Viņa priekšā un jasaņem visu ko Viņs mums
dod. Nelaiķis māc. Edgars Ķiploks izsaka to
patiesību mums visiem pazīstamā dziesmā:
Liec galvu krusta priekšā! Tā zīme svē‐
tākā, Jo Jēzus krustu nesa Bez vaida Gol‐
gatā. Un ja tev dzīves ceļā Ir nasta nesama,
Tad nesi to kā Jēzus, Bez naida, rūgtuma!
Liec galvu krusta priekšā! Tā zīme
svētākā. Tik daudz mums piedots tika Pie
krusta Golgatā! Un ja tev dzīves ceļā Kāds
pāri darīja, Tad piedod arī viņam, Kā Jēzus
piedeva!
Liec galvu krusta priekšā! Tā zīme
svētākā, Jo Jēzus mūsu grēkus Ir dzēsis
Golgatā; Un ja tev dzīves ceļā Pat zustu
cerība, Tad zini: arī tevi Viņš mirstot pestīja.
Liec galvu krusta priekšā! Tā zīme
svētākā. Pie krusta Jēzus mira Bez vainas
Golgatā; Un ja tev dzīves ceļā Reiz sāpēs
jāsalūzt, Stiep rokas pretim krustam: Tavs
glābējs Jēzus būs!
Stiepsim rokas pretīm krustam un
saņemsim Kristus lielo mīlestības dāvanu.
Draudzes mācītājs Colvin MacPherson
DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ
SEPTEMBRĪ
Svētdien,18.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,25.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Pēc dievkalpojuma referāts par Svēto Garu.

OKTOBRĪ
Svētdien,2.plkst.10.00 – Lasītais dievkalpo‐
jums.
Svētdien,9.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,16.plkst.10.00 ‐ Kapu svētki
Tik liela ir Dieva mīlestība! Lai latviešu kapos Rukvūdā.
saņemtu šo Dieva lielo mīlestības dāvanu, Svētdien,23.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
viss, kas mums jādara, ir ticībā japazemojās Svēto Vakarēdienu.
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Svētdien,30. plkst.11.00 ‐ Reformācijas un
Pļaujas svētku dievkalpojums. Pēc dievkal‐
pojuma, Pļaujas svētku sarīkojums.

Svētdien,20. R.Plikše/L.Vilciņa
Svētdien,27. T.Koškina/V.Parcell
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien, 23.oktobrī, plkst.14.00 ‐ Pļaujas
svētku dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.

NOVEMBRĪ
Svētdien, 6.plkst.10.00 ‐Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,13,plkst.10.00 ‐Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,20.plkst.10.00 ‐ Mirušo piemiņas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,27.plkst.10.00 ‐ 1.Adventes svēt‐
dienas dievkalpojums.

BĪBELES STUNDAS
Notiek ceturtdienās
plkst.10.00, draudzes
dzīvoklī. Visi mīļi lūgti
piedalīties.
LŪGŠANAS GRUPA

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdienas rītos,
plkst.9.00—Draudzes
dzīvoklī.

SEPTEMBRĪ
Svētdien,18. J.Rīmanis
Svētdien,25. I.Birze
OKTOBRĪ
Svētdien,2. J.Turmanis
Svētdien,9. A.Kristovskis
Svētdien,16.I.Birze
Svētdien,23.J.Rīmanis
Svētdien,30.J.Turmanis
NOVEMBRĪ
Svētdien,6.I.Liepiņš
Svētdien,13.A.Kristovskis
Svētdien,20. I.Birze
Svētdien,27.J.Rīmanis

Pārdomām:
Skaista lūgšana:
Tēvs, es ielieku sevi, Tavās rokās:
dari ar mani, ko vēlies.
Lai ko Tu darītu, es pateicos Tev.
Es esmu
pieņemu visu.

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS

gatavs

uz

visu,

es

Lai tikai Tava griba piepildās manī
un visā Tavā radībā Nekā cita es nevēlos,
Kungs.

SEPTEMBRĪ
Svētdien,18. K.Baumane/Sk.Veidnere
Svētdien,25. R.Plikše/V.Galviņa
OKTOBRĪ
Svētdien,2. L.MacPherson
Svētdien,9. T.Koškina/V.Parcell
Svētdien,16. Kapu Svētki
Svētdien,23. I.Mačēna/I.Upīte
Svētdien,30. L.MacPherson
NOVEMBRĪ
Svētdien,6. B.Liberte/R.Hāgena
Svētdien,13. D.Jansone/D.Timermane

Tavās
dvēseli.

rokās

es

atdodu

savu

Es atdodu Tev visu, mans Dievs, jo
Es mīlu Tevi ar visu savas sirds mīlestību.
Tādēļ pilnīgā un bezgalīgā paļāvībā
es ielieku sevi Tavās rokās, jo Tu esi
mans Tēvs.

Sarls de Fuko
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Svētrunas angļu valodā

MĀCĪTĀJA ZIŅAS

Svētdienas svētrunas tiek
pārtulkotas angļu valodā, un rakstiskā
veidā saņemamas pie durvim pēc
dievkalpojuma. Tās arī atrodamas uz
draudzes tīmekļa lappām.

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES°
Kristus saka: “Mieru Es jums
atstāju, Savu mieru Es jums dodu;
ne kā pasaule dod, Es jums dodu.
Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un
neizbīstas. .”
Neville Freeder
Bruno Budlevskis
Galina Sveilis
Herberts Rikveilis
Smaida Šēpers
Valija Ziediņš
Inārs Brūveris
Ženija Kuškis
Jānis Āboliņš
Lidija Mednis
Erika Kāls
Džons Miltiņs

+09/04/11
+23/04/11
+12/06/11
+14/06/11
+03/07/11
+16/07/11
+20/07/11
+04/08/11
+05/08/11
+11/08/11
+17/08/11
+25/08/11

Apbedīšanas lietas.
Tuvinieka nāve, ir vienmēr satraucošs
notikums. Bieži vien cilvēki nezin pie kā
griezties, un ko iesākt. Aicinu jums,
griezties vispirms pie manis. Es palīdzēšu
izkārtot visas lietas. Mums jau ilgus gadus
ir laba sadarbība ar vietēju Austrāliešu
ģimenes apbedīšanas biroju, Trevor Lee
and Son. Ne tik vien viņu cenas ir ļoti
pieņemamas, apkalpe ir sirsnīga un
rūpīga. Protams, katra ģimene ir brīva
izvēlēties kādu biroju vēlās, bet draudze
iesaka un lieto Trevor Lee and Son. Viņus
var sasniegt katrā laikā zvanot:
(02) 9746 2949
Pateicība

83
91
97
99
87
91
79
88
96
88
86
89

KRISTĪTS
Kaija Liana DEVRIES
Kristīta 30/04/2011
“Laidiet bērniņus un
neliedziet tiem pie Manis
nākt, jo tādiem pieder
Debesu valstība.”
Mt.19:14

Paldies visiem kas ir atbalstījuši draudzes
darbību ar labvēlīgiem ziedojumiem.
Katrs ziedojums, neatkarīgi no lieluma, ir
saņemts ar pateicību. Draudzes skaits
strauji sarūk, un jūsu atbalsts ir
nepieciešams lai mēs varētu turpināt
jums kalpot.

Draudze uz tīmekļa
Draudzes tīmekļa adrese ir:
www.sydneylatvianchurch.org.au

Gatavojot testamentus aicinu jums
padomāt arī par draudzi. “Kas sīksti sēj,
tas arī sīksti pļaus; un, kas sēj uz svētību,
tas arī pļaus uz svētību. Ikviens lai dara,
kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu
sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju
Dievs mīl.” 2.Kor.9:6‐7.

Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD un daži uz DVD. Tos var
iegādāties pie draudzes grāmatgalda vai
prāvesta.
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS
Dārza svētki.

Mārtiņs Koškins un Daina Timermane pie loterijas.
Gaby Baumane izvelk vinestus.

Rasma Gulbe un Kārina Baumane virtuvē

Māra Timermane pie buljona.

Dārza svētku dalībnieki

Priekšnieks ziņo par
labiem rezultātiem

Michael Fraser izdala kafiju!
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Esi priecīgs Manī un Es tev došū visu, pēc
kā tava sirds ilgojas.
37.psalms 4
Mīļais bērns!
Es esmu tas, kas tev dod gribu un veiksmi
pēc labpatikas.
Es zinu visu par tevi.
Filipiešu 2:13
139.psalms 1
Es esmu spējīgs tev dot vairāk, nekā tu
Es zinu tavu sēdēšanu un celšanos.
vari saprast.
Es pazīstu tavas domas no tālienes.
Efeziešu 3:20
139.psalms 2
Es pat tavus galvas matus esmu izskaitījis. Nezūdies, jo Es gadaju par tevi!
1.Pētera 5:7
Mateja ev.10:30
Es iepriecinu tavu sirdi un daru tevi stipru
Es tevi veidoju pēc savas līdzības.
ikvienā labā darbā un vārdā.
1.Moz.1:27
2. Tesalonikiešu 2:17
Manī tu dzīvo un rosies un esi.
Es iepriecinu tevi bēdās.
Apust.darbi 17:28
2.Korintiešu 1:3
Es tevi pazinu pirms tu piedzimi.
Kā
gans
nes
savu
jēru, Es nesu tevi tuvu
Jeremijas 1:5
pie savas sirds.
Es tevi izvēlējos pirms radīšanas.
Jesajas 40:11
Efeziešu 1:11
Beidzot
Es
žāvēšu
visas asaras no tavām
Es Esmu tavs sargs no mātes miesām.
acīm, un sāpju vairs nebūs.
71.psalms 6
Atklāsmes 21:4
Es tevi mīlu ar neaprakstāmi lielu
Es
esmu
tavs
Tēvs
un Es mīlu tevi tāpat kā
mīlestību.
Savu Dēlu Jēzu.
Jāņa ev.3:16
Jāņa ev.17:23
Es gādāju par tevi vairāk nekā tavs
Mana
mīlestība
uz
tevi ir atklājusies Jēzū.
miesīgs tēvs.
Jāņa ev.17:26
Mateja ev. 7:11
Jēzus ir Manas godības attēls.
Es esmu pilnīgs savā labestībā.
Ēbreja 1:3
Mateja ev.5:48
Jēzus atklāja, ka Es esmu ar tevi.
Viss, kas ir labs, nāk no Manis.
Romiešu 8:31
Jēkaba 1:17
Jēzus
dēļ
Es
tev
tavus
grēkus nepielīdzinu.
Ja tu Mani mīlēsi, Es tev bagatīgi došu
2. Korintiešu 5:19
visu, kas tev vajadzīgs.
Jēzus nāve bija manas mīlestības lielākā
Mateja ev. 6:33
atklāsme.
Es tevi mīlu ar mūžīgu mīlestību.
1.Jāņa 4:10
Jeremijas 31:3
Es atdevu visu, lai iemantotu tavu
Es nebeigšu tev labu darīt.
mīlestību.
Jeremijas 32:39
Romiešu 8:32
Ja tu sevi ievainosi, Es sasiešu tavas
brūces, darīsu tevi veselu un došu bagātīgi Nāc pie Manis, un Es rīkošu lielas viesības
tevi sagaidot.
mieru un laimi.
Lūkas ev.15:7
Jeremijas 33:6
Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev Es esmu tavs Tēvs.
Efeziešu 3:14‐15
atklāšu lielas un brīnišķīgas lietas.
Jautājums ir – vai tu gribi būt Mans bērns?
Jeremijas 33:3
Jāņa ev.1:12‐13

Tēva mīlestības vēstule.
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Es tevi gaidu, Es skriešu tev pretim,
tevi apkampšu un skūpstīšu.
Lūkas 15:20
Manas mīlestības un Jēzus izlieto asiņu
dēļ, Es tevi nemūžam neatstumšu.
Jāņa ev.6:37
Mīlestībā, tavs Tēvs, kas debesīs mīt,
Visuvarenais Dievs.

DRAUDZES DZĪVE BILDĒS
Ziemassvētki Ziemā

Dalībnieki

Tara Williams un Imants Līcis

Imants iepriecina ar mūziku

Čaklās saimnieces.

Pārdomām:
“Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un
nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet
domā uz to Kungu visos savos ceļos, tad
Viņš darīs līdzenas tavas tekas.”
Sal.Pam.3:5‐6

Ivars dala karst vīnu!
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DRAUDZES PĻAUJAS SVĒTKI
Svētdien, 30.oktobrī,
plkst.11.00
Nāciet un atbalstiet savu draudzi!

Svarīgi datumi:
Svētdien, 16.oktobrī ‐ Kapu svētki
Svētdien, 30.oktobrī ‐ Pļaujas svētki
Svētdien, 20.novembrī ‐ Mirušo Piemiņas diena
Svētdien, 4.decembrī ‐ Prāvesta 25 gadu ordinācijas jubileja.
Svētdien,18.decembrī ‐ Ziemasvētku koncerts.

Draudzes mācītājs

Draudzes priekšnieks

Prāvests Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā
pirms un pēc dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.

Eigits (Goga) Timermanis

271 Hudson Pde, Clareville, 2107
Mājas tel. 99182306
Mobīlais 0414 479 001

Draudzes kancelejas telefons (02) 9746 1934
Fakss (02) 9764 3318
Adrese 30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140

Epasts timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece

Draudzes Epasts

Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble. 2073

sidlatvdraudze@ozemail.com.au
Draudzes tīmekļa adrese:
www.sydneylatvianchurch.org.au

Telefons (02) 9449 3716
Mobīlais 0421 320 870

Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons (02) 97153424
Mobīlais telefons 0412 024 476
Epasts cpherson@optusnet.com.au

Epasts tamarakosk@iinet.net.au
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