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Divi vārdi 

“Tad viņš atkal aizgāja pie jūras, un visi ļaudis nāca pie 
viņa, un viņš tos mācīja. Garām iedams, viņš ieraudzīja 
Leviju, Alfeja dēlu, pie muitnīcas sēžam un tam sacīja: 
“Seko man!” Tad tas piecēlies gāja viņam līdzi.” (Mk 
2:13–14) 

Mīļie draugi Jēzū Kristū! 

Levija dzīvi izmainīja divi vārdi. Viņš sēdēja pie muitas, 
kā bija  to darījis daudzus gadus. Viņš  cītīgi un uzticīgi 
darīja  savu  darbu.  Vienu  dienu  Jēzus  gāja  garām  un 
viņu  uzrunāja  ar  diviem  vārdiem:  “Seko  man.”  Levijs 
piecēlās  un  sekoja  Jēzum,  un  no  tā  brīža  viņa  dzīve 
vairs nekad nebija tāda kā iepriekš. 

Pozitīvi  atsaucoties  Jēzus  vārdiem  “Seko man”,  Levijs  pievienojās  Jēzus  sekotājiem un 
kļuva par vienu no 12 mācekļiem. Viņš nedomāja par  savu  labumu, viņš  tikai  atsaucās 
šiem diviem vārdiem “Seko man”. Ar  šo soli  viņa dzīvē notika  svētīgas  izmaiņas! No  šī 
brīža viņš uz visiem  laikiem ir viens no divpadsmit. Viņš  ir viens no Jēzus mācekļiem ar 
sevišķu goda vietu debesīs. Viņš uzrakstīja Mateja evaņģēliju, un viņam bija tā privilēģija 
un gods mirt mocekļa nāvē savam Kungam Jēzum Kristum. 

Mēs varam būt droši par to, ka Levijs nekad nenožēloja to dienu, kad atsaucās Jēzum, jo 
viņš  saprata,  ka  nav  nekā  labāka,  kā  dzīvot  Jēzum  Kristum  –  sekot  Viņam.  Tādam 
cilvēkam, kas atsaucies šiem diviem Pestītāja vārdiem “Seko man”, nav ko nožēlot. 

Katrs cilvēks savā dzīvē seko kaut kam: kādai idejai, kādam cilvēkam, kādām interesēm. 
Katru  interesē  vai  nu  filozofija,  vai  reliģija,  vai  ideja.  Katram  cilvēkam  ir  savs  Dievs. 
Svētība  ienāk  tā  cilvēka dzīvē,  kuram Dievs  ir  Jēzus Kristus. Tam, kas  seko  Jēzum.  Jo – 
tikai Viņā  ir  pestīšana un grēku piedošana.  Tikai  Viņš  ir patiesība un dzīvība. Viņš pats 
teica:  “ES  ESMU  ceļš,  patiesība  un  dzīvība.  Neviens  nenāk  pie  Tēva  kā  vien  caur 
mani.” (Jņ 14:6) 

Jēzus Dieva Dēls tapa miesa un mājoja mūsu vidū.  Jēzus nāca,  lai mirtu. Viņš mira,  lai
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mēs varētu dzīvot. Jēzus piedzima Betlēmē, 
lai pēc 33 gadiem mirtu Golgātā. Viņš nāca, 
lai mums  būtu  iespēja  dzīvot  svētīgu  dzīvi 
šeit  un  pēc  tam  dzīvot  ar  Viņu  svētlaimē 
Tēva  namā  mūžībā.  Jēzus  nāca,  lai  mūs 
glābtu no grēka un nāves varas. Viņš nāca 
kā mūsu Pestītājs. 

Grēks  mūs  no  Dieva  attālina  un  neļauj 
Viņam  tuvoties.  Tikai  Kristus  asinis  var 
nomazgāt grēku un tā atvērt mums ceļu pie 
Dieva.  Kad  mēs  atsaucamies  Viņa 
aicinājumam  “Seko man”,  tad Viņš  piedod 
visus  mūsu  grēkus  un  dod  mums  pilnīgi 
jaunu dzīvi. Pāvils raksta: “Tādēļ  tas, kas  ir 
Kristū,  ir  jauns  radījums;  viss  vecais  ir 
pagājis,  un  redzi  –  viss  tapis  jauns.”  (2Kor 
5:17) 

Kad atsaucamies Kristus aicinājumam sekot 
Viņam,  Viņš  izmaina  mūsu  dzīvi.  Mēs 
piedzimstam  no  jauna  –  ne  jau  fiziski,  bet 
garīgi.  Jēzus  teica  Nikodēmam:  “Patiesi, 
patiesi  es  tev  saku:  ja  kas  nepiedzimst  no 
jauna,  tas  nespēj  redzēt  Dieva 
valstību.”  (  Jņ 3:3) Nikodēms nesaprata un 
sacīja Jēzum: “Kā var cilvēks piedzimt, vecs 
būdams?  Vai  tad  var  otrreiz  ieiet  savas 
mātes  miesās  un  piedzimt?”  Jēzus 
atbildēja:  “Patiesi, patiesi  es  tev  saku:  tas, 
kurš  nepiedzimst no  ūdens  un Gara,  nevar 
ieiet  Dieva  valstībā!  Kas  piedzimis  no 
miesas, ir miesa, un, kas piedzimis no Gara, 
ir  gars.  Nebrīnies,  ka  es  tev  sacīju:  “Jums 
jāpiedzimst  no  jauna!”  Vējš  pūš,  kur  grib, 
un  tu  dzirdi  tā  skaņu,  bet  tu  nezini,  no 
kurienes tas nāk un kurp iet. Tā ir ar katru, 
kas piedzimis no Gara.” (Jņ 3: 4–9) 

Jēzus  saka,  ka  katram  cilvēkam  ir 
jāpiedzimst  no  augšienes.  Tas  notiek  tad, 
kad  mēs  atsaucamies  Viņa  aicinājumam 
“Seko  man.”  Ne  jau  tikai  ar  prātu 
apliecināt, ka es ticu Dievam, nē, bet sekot 
Jēzum  –  pilnīgi  paļauties  Viņam.  Tas  ir  – 
sevi  nodot  Viņam  kā  dzīvu  svētu,  Viņam 
patīkamu  upuri.  Tas  ir  –  atlaist  rokas  no 
dzīves stūres un ļaut Viņam vadīt. 

Esmu  to  piedzīvojis  savā  dzīvē  16  gadu 
vecumā.  Tiku  kristīts  kā  bērns  un  jau  no 
bērnības  ticēju  Dievam  un  mīlēju  Viņa 
Vārdu.  Bija  1979.  gada  Pūpolu  svētdienas 
rīts,  un  tā  bija  mana  iesvētību  diena.  Es 
piecēlos no gultas, nometos ceļos un lūdzu 
Jēzu: “Ja tu mani pieņemsi, es tev sekošu.” 
Sirdī  bija  miers  un  prieks,  un  no  tā  laika 
nekad  vairs  nebiju  tāds  kā  iepriekš.  Viss 
izmainījās. 

Vai  vienmēr  esmu  uzticīgi  sekoji?  Diemžēl 
nē. Ne vienmēr  tas  ir  izdevies, bet  labums 
ir tāds – ja tu esi Viņā, tad tu zini patiesību. 
“Un  šī  ir  vēsts,  ko  esam no  viņa  dzirdējuši 
un ko jums pasludinām – ka Dievs ir gaisma 
un viņā nemaz nav tumsas.  Ja mēs sakām, 
ka  mums  ir  sadraudzība  ar  viņu,  bet 
staigājam  tumsā,  tad  mēs  melojam  un 
nedarām  patiesību.  Bet,  ja  mēs  staigājam 
gaismā,  kā  viņš  ir  gaismā,  tad  mums  ir 
sadraudzība  citam  ar  citu  un  viņa  Dēla 
Jēzus asinis mūs  šķīstī no visas apgrēcības. 
Ja  sakām,  ka  mums  nav  grēka,  tad 
maldinām sevi un patiesības nav mūsos. Ja 
atzīstamies  savos  grēkos,  tad  viņš  ir 
uzticams un taisns un mums piedod grēkus, 
un  šķīstī mūs  no  visas  netaisnības.  Ja mēs 
sakām, ka neesam grēkojuši,  tad padarām 
viņu  par  meli  un  viņa  vārda  nav 
mūsos.” (1Jņ 1:5–10) 

Tie, kas Jēzum neseko, kas nav atsaukušies 
Viņa  aicinājumam,  mēdz  teikt:  man  jau 
Dievu  un  baznīcu  nevajag,  jo  es  neesmu 
nekāds  grēcinieks.  Nožēlojams  ir  tāds 
cilvēks. Vispār cilvēks, kas neseko Jēzum, ir 
nožēlojams,  jo  tādam  nav  dzīvības  nedz 
šeit, nedz mūžībā. 

Dzīvot  bez  Kristus,  Viņam  nesekot,  nav 
dzīve.  Mirt  bez  Kristus  ir  traģēdija,  ko  ar 
vārdiem  nevar  aprakstīt.  Katrs  cilvēks 
dzīvos mūžīgi. Pēc nāves tevi sagaida vai nu 
svētdzīve  Tēva  namā  vai  galīga  tumsa, 
pazušana  uz  mūžību.  Kur  tu  pavadīsi 
mūžību,  ir  atkarīgs  no  tā,  vai  esi  pozitīvi 
atsaucies  diviem  vārdiem  no  Jēzus mutes:
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“Seko man.” 

Vai tu esi piedzimis no augšienes vai arī vēl 
dzīvo savu veco dzīvi? Labā vēsts ir tāda, ka 
Jēzus mūs pieņem tajā brīdī, kad nākam pie 
Viņa. Kad nākam grēku nožēlā, Viņš nekad 
mūs  nenoraida,  Viņš mūs  neatstum.  Jēzus 
sacīja:  “Visi,  ko  Tēvs  man  dod,  nāk  pie 
manis,  un  nevienu,  kas  pie  manis  nāk,  es 
nekad nedzīšu prom.” (Jņ 6:37) 

Viņš  ļoti  mīl  katru  cilvēku.  Viņš  mīl  tevi. 
Tevis  dēļ  ir  Ziemassvētki.  Tevis  dēļ  ir 
Lieldienas. Viņš nāca, lai izglābtu tevi, lai tu 
varētu  ar  Viņu  dzīvot  mūžīgi  Tēva  namā. 
“Un,  kā  Mozus  čūsku  ir  paaugstinājis 
tuksnesī,  tāpat  jātop  paaugstinātam 
Cilvēka Dēlam,  lai  ikvienam, kas viņam tic, 
būtu  mūžīgā  dzīvība.  Jo  Dievs  tā  pasauli 
mīlēja,  ka  deva  savu  vienpiedzimušo  Dēlu, 
lai  ikviens,  kas  viņam  tic,  nepazustu,  bet 
tam  būtu  mūžīgā  dzīvība.  Jo  Dievs  sūtīja 
savu  Dēlu  pasaulē,  nevis  lai  tas  pasauli 
tiesātu,  bet  lai  pasaule  caur  viņu  tiktu 
glābta.    Kas  tic  viņam,  tas  netiek  tiesāts, 
bet, kas netic, tas jau ir notiesāts, jo tas nav 
ticējis  Dieva  vienpiedzimušā  Dēla 
vārdam.” (Jņ 3:14–18) 

Ieskaties savā sirdī un pārbaudi, vai tu seko 
Jēzum.  Vai  esi  atsaucies  pozitīvi  Viņa 
aicinājumam  “Seko  man”?  Ja  vēl  neesi, 
nekavējies,  seko  tūlīt!  Ja esi,  tad  tev  Jēzus 
saka:  “Esi  uzticams  līdz  nāvei,  un  es  tev 
došu dzīvības vainagu.” (Atkl 2:10) Āmen. 

DIEVKALPOJUMI 
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ 

MARTĀ 
Svētdien,15.plkst.10.00 ‐ Ciešanu laika 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,22.plkst.10.00 ‐ Ciešanu laika 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,29.plkst.10.00 – Pūpola 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
APRĪLĪ 
Piektdien,3.plkst.10.00 – Lielās Piektdienas 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 

Svētdien,5.plkst.10.00 – Kristus 
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,12.plkst.10.00 ‐ Baltās svētdienas 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,19.plkst.11.00 ‐ Dārza svētku 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,26.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
MAIJĀ 
Svētdien,3. plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,10. plkst.10.00 ‐ Ģimenes dienas 
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma mācītāja referāts. 
Svētdien,17. plkst.10.00 ‐ 
Debesbraukšanas dienas dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,24.plkst.10.00 ‐ Svētā Gara 
Svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
Svētdien,31.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
JŪNIJĀ 
Svētdien,7.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,14.plkst.10.00 ‐ Aizvesto 
piemiņas dienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS 
MARTĀ 
Svētdien,15.  J.Rīmanis 
Svētdien,22.  U.Hāgens 
Svētdien,29.  J.Turmanis 
APRĪLĪ 
Piektdien,3.  J.Trumpmanis 
Svētdien,5.  I.Birze 
Svētdien,12.  I.Liepiņš 
Svētdien,19.  A.Kristovskis 
Svētdien,26.  J.Rīmanis 
MAIJĀ 
Svētdien,3.  U.Hāgens 
Svētdien,10.  J.Turmanis 
Svētdien,17.  J.Trumpmanis 
Svētdien,24.  I.Birze 
Svētdien,31.  I.Liepiņš
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JŪNIJĀ 
Svētdien,7.  A.Kristovskis 
Svētdien,14.  J.Rīmanis 
ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS 
MARTĀ 
Svētdien,15.  M.Timermane/A. Zodiņa 
Svētdien,22.  T.Koškina/V.Parcell 
Svētdien,29.  A. Medne/S. Graudiņa 
APRĪLĪ 
Piektdien,3.  L.MacPherson 
Svētdien,5.  L.MacPherson 
Svētdien,12.  B.Liberta/R.Hāgena 
Svētdien,19.  R.Plikše/L.Vilciņa 
Svētdien,26.  L.MacPherson 
MAIJĀ 
Svētdien,3.  I.Mačēna/I.Upīte 
Svetdien,10.  T.Koškina/V.Parcell 
Svētdien,17.  M.Timermane/A.Zodiņa 
Svetdien,24.  B.Liberta/R.Hāgena 
Svētdien,31.  A.Medne/S.Graudiņa 
JŪNIJĀ 
Svētdien,7.  R.Plikše/V.Galviņa 
Svētdien,14.  L.MacPherson 

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ 
Svētdien,5.aprīlī,plkst.14.00 – Kristus 
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Bībeles Stundas ceturdienās plkst.10.00 
Draudzes namā. 

Apbedīšanas lietas. 
Draudze iesaka un lieto 

Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot: 
(02) 9746 2949 
Lieldienās  dāviniet  grāmatas,  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.” 

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES 

Lily Mitrovich  +04/12/2014  85 
Hariette Pelnēns  +15/12/2014  82 
Gaida Jansons  +18/12/2014  84 
Irma Ringenbergs  +18/01/2015  93 
Ināra Zemītis  +07/03/2015  80 

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

DRAUDZES PILNSAPULCE 
Notika  š.g.  22.februārī.  Ar  aklamācīju 
ievēlēja  Eigitu  (Gogu)  Timermani  par 
draudzes  priekšnieku,  un  pārvēlāmie 
padomes  loceķļi  arī  ar  aklamāciju  ievēlēti. 
Tas nozīmē, kā nav nekādas maiņas draudzes 
vadības  sastāvā.  Priekšlikumu  mainīt 
statūtus sakarā ar kvorumu, pieņēma visiem 
balsojot  “par”.  Turpmāk  kvorums  draudzes 
sapulcēm ir 15. 

TĒVA MĪLESTĪBAS VĒSTULE 

Vārdi, kurus Tu  lasīsi,  ir patiesi. Tie  izmainīs 
Tavu dzīvi, ja Tu to ļausi. Jo tie nāk no Dieva 
sirds. 
Viņš mīl  Tevi.  Un  Viņš  ir  tāds  tēvs,  kuru  Tu 
meklēji visu savu mūžu. Šī  ir Viņa mīlestības 
vēstule Tev… 
Mans bērns 
Varbūt Tu mani nezini, bet es zinu par Tevi 
visu. 
Psalmi 139:1 
Es zinu, kad Tu apsēdies un zinu, kad Tu 
piecelies. 
Psalmi 139:2 
Man ir zināmi visi Tavi ceļi. 
Psalmi 139:3 
Pat visi Tavi galvas mati ir saskaitīti. 
Mateja 10:29‐31



5 

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS 

Jo Tu tiki radīts pēc mana tēla un līdzības. 
1.Mozus 1:27 
Jo manī Tu dzīvo un kusties, un pastāvi. 
Apustuļu darbi 17:28 
Jo Tu esi mans pēcnācējs. 
Apustuļu darbi 17:28 
Pirms Es Tevi radīju Tavas mātes miesās, Es 
Tevi jau pazinu. 
Jeremijas 1:4‐5 
Es izvēlējos Tevi, kad radīju visu dzīvo. 
Efeziešiem 1:11‐12 
Tu nebiji kļūda, jo visas Tavas dienas ir 
ierakstītas manā grāmatā. 
Psalmi 139:15‐16 
Es noteicu laiku, kad Tu piedzimi un vietu kur 
Tu dzīvo. 
Apustuļu darbi 17:26 
Tu esi brīnišķi radīts. 
Psalmi 139:14 
Es izveidoju Tevi Tavas mātes klēpī. 
Psalmi 139:13 
Un palīdzēju Tev piedzimt Tavas dzimšanas 
dienā. 
Psalmi 71:6 
Tie, kas mani nepazīst, ir radījuši par mani 
nepareizu priekšstatu. 
Jāņa 8:41‐44 
Es neesmu tāls un dusmīgs, bet gan 
mīlestības pilnīgākā izpausme. 
1.Jāņa 4:16 
Un es vēlos izliet pār Tevi savu mīlestību. 
1.Jāņa 3:1 
Vienkārši tāpēc, ka Tu esi mans bērns un Es 
esmu Tavs Tēvs. 
1.Jāņa 3:1 
Es piedāvāju Tev to, ko tavs miesīgais tēvs 
nekad nespētu. 
Mateja 7:11 
Jo es esmu ideāls Tēvs. 
Mateja 5:48 
Ikkatra laba dāvana nāk no manis. 
Jēkaba 1:17 
Jo es tevi nodrošinu un apmierinu ikvienu 
Tavu vajadzību. 
Mateja 6:31‐33 
Mans plāns Tavai nākotnei vienmēr ir bijis 
pildīts ar cerību. 

Jeremijas 29:11 
Jo es mīlu tevi ar nebeidzamu mīlestību. 
Jeremijas 31:3 
Manas domas attiecībā uz Tevi nav 
saskaitāmas, kā smiltis jūras krastā. 
Psalmi 139:17‐18 
Un es priecājos par Tevi dziedot. 
Cefanjas 3:17 
Es nekad nepārtraukšu tev darīt labu. 
Jeremijas 32:40 
Jo Tu esi man visdārgākais. 
2.Mozus 19:5 
Es no visas sirds vēlos nostiprināt Tevi. 
Jeremijas 32:41 
Un es vēlos Tev parādīt izcilas un 
brīnumainas lietas. 
Jeremijas 33:3 
Ja Tu meklēsi mani no visas savas sirds, Tu 
mani atradīsi. 
5.Mozus 4:29 
Meklē savu prieku manī, un es Tev došu 
Tavas sirds vēlmes. 
Psalmi 37:4 
Jo tas esmu es, kas deva Tev šīs vēlmes. 
Filipiešiem 2:13 
Es esmu spējīgs paveikt vairāk, nekā Tu spēj 
iedomāties. 
Efeziešiem 3:20 
Jo Es esmu Tavs vislielākais uzmundrinātājs. 
2.Tesaloniķiešiem 2:16‐17 
Es arī esmu Tēvs, kas tevi mierina visās Tavās 
bēdās. 
2.Korintiešiem 1:3‐4 
Kad Tava sirds ir salauzta, Es esmu Tev 
blakus. 
Psalmi 34:18 
Kā gans, kas nes jēru, Es Tevi esmu nesis pie 
savas sirds. 
Jesajas 40:11 
Kādu dienu es notraukšu visas asaras no 
Tavām acīm. 
Jāņa atklāsmes grāmata 21:3‐4 
Un es paņemšu projām visas sāpes, kuras Tu 
izcieti šajā pasaulē. 
Jāņa atklāsmes grāmata 21:3‐4
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Es esmu Tavs Tēvs un es mīlu Tevi tāpat, kā 
mīlu savu dēlu, Jēzu. 
Jāņa 17:23 
Jo Jēzū ir atklāta mana mīlestība. 
Jāņa 17:26 
Viņš ir precīzs manas būtības attēls. 
Ebrejiem 1:3 
Viņš atnāca parādīt, ka es esmu par Tevi, 
nevis pret Tevi. 
Romiešiem 8:31 
Un pateikt Tev, ka es neuzskaitu Tavus 
grēkus. 
2.Korintiešiem 5:18‐19 
Jēzus mira, lai Tu un es spētu atkal tikt 
savienoti. 
2.Korintiešiem 5:18‐19 
Viņa nāve bija lielākais apliecinājums manai 
mīlestībai pret Tevi. 
1.Jāņa 4:10 
Es atdevu visu, ko mīlēju, lai varētu iegūt 
Tavu mīlestību. 
Romiešiem 8:31‐32 
Ja Tu pieņemsi mana Dēla Jēzus dāvanu, Tu 
pieņemsi mani. 
1.Jāņa 2:23 
Tad nekad un nekas vairs nespēs nošķirt Tevi 
no manas mīlestības. 
Romiešiem 8:38‐39 
Nāc mājās, un es sarīkošu vislielākās 
svinības, kādas vien ir redzētas debesīs. 
Lukas 15:7 
Es vienmēr esmu bijis Tēvs un vienmēr būšu 
Tēvs. 
Efeziešiem 3:14‐15 
Mans jautājums ir – Vai Tu būsi mans bērns? 
Jāņa 1:12‐13 
Es gaidu Tevi. 
Lukas 15:11‐32 
Mīlot, Tavs Tēvs, Visvarenais Dievs 

Father's Love Letter used by permission Father Heart 
Communications©1999 

THIS IS A LETTER TO YOU FROM YOUR 
HEAVENLY FATHER 

My Child, 

You may not know me,  but I know 
everything about you. 
Psalm 139:1 
I know when you sit down and when you rise 
up. 
Psalm 139:2 
I am familiar with all your ways. 
Psalm 139:3 
Even the very hairs on your head are 
numbered. 
Matthew 10:29‐31 
For you were made in my image. 
Genesis 1:27 
In me you live and move and have your 
being. 
Acts 17:28 
For you are my offspring. 
Acts 17:28 
I knew you even before you were conceived. 
Jeremiah 1:4‐5 
I chose you when I planned creation. 
Ephesians 1:11‐12 
You were not a mistake, 
for all your days are written in my book. 
Psalm 139:15‐16 
I determined the exact time of your birth 
and where you would live. 
Acts 17:26 
You are fearfully and wonderfully made. 
Psalm 139:14 
I knit you together in your mother's womb. 
Psalm 139:13 
And brought you forth on the day you were 
born. 
Psalm 71:6 
I have been misrepresented 
by those who don't know me. 
John 8:41‐44 
I am not distant and angry, 
but am the complete expression of love. 
1 John 4:16 
And it is my desire to lavish my love on you. 
1 John 3:1 
Simply because you are my child 
and I am your Father. 
1 John 3:1
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I offer you more than your earthly father 
ever could. 
Matthew 7:11 
For I am the perfect father. 
Matthew 5:48 
Every good gift that you receive comes from 
my hand. 
James 1:17 
For I am your provider and I meet all your 
needs. 
Matthew 6:31‐33 
My plan for your future has always been 
filled with hope. 
Jeremiah 29:11 
Because I love you with an everlasting love. 
Jeremiah 31:3 
My thoughts toward you are countless 
as the sand on the seashore. 
Psalms 139:17‐18 
And I rejoice over you with singing. 
Zephaniah 3:17 
I will never stop doing good to you. 
Jeremiah 32:40 
For you are my treasured possession. 
Exodus 19:5 
I desire to establish you 
with all my heart and all my soul. 
Jeremiah 32:41 
And I want to show you great and marvelous 
things. 
Jeremiah 33:3 
If you seek me with all your heart, 
you will find me. 
Deuteronomy 4:29 
Delight in me and I will give you 
the desires of your heart. 
Psalm 37:4 
For it is I who gave you those desires. 
Philippians 2:13 
I am able to do more for you 
than you could possibly imagine. 
Ephesians 3:20 
For I am your greatest encourager. 
2 Thessalonians 2:16‐17 
I am also the Father who comforts you 
in all your troubles. 
2 Corinthians 1:3‐4 

When you are brokenhearted, 
I am close to you. 
Psalm 34:18 
As a shepherd carries a lamb, 
I have carried you close to my heart. 
Isaiah 40:11 
One day I will wipe away 
every tear from your eyes. 
Revelation 21:3‐4 
And I'll take away all the pain 
you have suffered on this earth. 
Revelation 21:3‐4 
I am your Father, and I love you 
even as I love my son, Jesus. 
John 17:23 
For in Jesus, my love for you is revealed. 
John 17:26 
He is the exact representation of my being. 
Hebrews 1:3 
He came to demonstrate that I am for you, 
not against you. 
Romans 8:31 
And to tell you that I am not counting your 
sins. 
2 Corinthians 5:18‐19 
Jesus died so that you and I could be 
reconciled. 
2 Corinthians 5:18‐19 
His death was the ultimate expression 
of my love for you. 
1 John 4:10 
I gave up everything I loved 
that I might gain your love. 
Romans 8:31‐32 
If you receive the gift of my son Jesus, 
you receive me. 
1 John 2:23 
And nothing will ever separate you 
from my love again. 
Romans 8:38‐39 
Come home and I'll throw the biggest party 
heaven has ever seen. 
Luke 15:7 
I have always been Father, and will always 
be Father. 
Ephesians 3:14‐15
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My question is… 
Will you be my child? 
John 1:12‐13 
I am waiting for you. 
Luke 15:11‐32 

Love, Your Dad 
Almighty God 
Father's Love Letter used by permission 
Father Heart Communnications©1999 
FathersLoveLetter.com 

TWO WORDS 

“And He went out again by the seashore; 
and  all  the  people  were  coming  to  Him, 
and He was teaching them. 14 As He passed 
by, He saw Levi the son of Alphaeus sitting 
in  the  tax  booth,  and  He  *said  to  him, 
“Follow Me!” And he got up and followed 
Him..” Mark 2:13‐14 

Beloved in The Lord, 

Two words changed Levi’s  life. He was sit‐ 
ting  in  his  usual  spot  collecting  tax,  as  he 
had  done  for  many  years.  He  was  going 
about  his  business  faithfully  as  always, 
when Jesus walked past and simply said to 
him  –  “Follow Me.”  Levi  left  his  spot  and 
followed Jesus, and from that moment on‐ 
wards  his  life  would  never  ever  be  the 
same. 

His  positive  response  to  Jesus’  words 
brought him into the place where he would 
become  not  only  a  follower  of  Jesus,  but 
one  of  the  Twelve  Apostles.  There  was 
something about Jesus that attracted him. 
He didn’t need much to leave all he had to 
follow Jesus. Levi responded to two words 
from Jesus “Follow Me.” 

Oh,  what  a  blessed  transformation  oc‐ 
curred in his life. From that moment on his 
name  would  be  remembered  throughout 

eternity as one of the twelve. He has a spe‐ 
cial place of honour in Heaven. He went on 
to write the Gospel of Matthew and he had 
the honour and privilege to not only suffer 
for  Jesus,  but  to  become  a martyr  for  his 
Lord. We can be certain  that he never  re‐ 
gretted the day he responded to Jesus and 
got up from his tax table to follow Him. He 
found  out what  all who have  followed  Je‐ 
sus have, that  there  is simply nothing bet‐ 
ter than to live for Jesus and to follow Him. 

There  are  no  regrets  for  the  person  who 
follows  Jesus.  The  one  who  responds  to 
these two simple words – “Follow Me” ex‐ 
periences life at it’s very best. 

Every  single  person  follows  somebody  or 
something  in  their  life.  Some  follow  phi‐ 
losophies,  others  follow  religions;  some 
chase after wealth and fame, but all have a 
god.  Blessing  in  life  and  fullness  in  life 
comes to the one who follows Jesus. This is 
because  in  Jesus  we  have  forgiveness  for 
sin;  in Jesus we are saved. He alone  is  the 
Truth  and He  alone  can  give  life.  He Him‐ 
self said: 
“I am the way, and the truth, and the life; 
no  one  comes  to  the  Father  but  through 
Me.” (John 14:6) 

In  a  few  weeks  we  will  be  celebrating 
Easter. We will commemorate that blessed 
day when  Jesus  rose  from  the dead.  Jesus 
was born  to die and He died  that we may 
live. He was born  in Bethlehem so that 33 
years  later He could die on a cross at Gol‐ 
gotha.  On  Easter  morning  He  rose  again, 
never to die anymore. 

He  came  that  we  may  be  able  to  live  a 
blessed  life  here,  and  live  with  Him  in 
sweet  eternity  forever  after  this  life.  He 
came to  rescue us  from sin and death. He 
came as our Saviour.
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Sin  separates  us  from  God  and  does  not 
allow  us  to  draw  near  to  Him.  Only  the 
blood  of  Jesus  can  take  away  our  sin  and 
open  the  door  to  the  Father.  When  we 
positively  respond  to  Jesus  call  to  follow 
Him,  then  He  forgives  us  of  our  sin,  past, 
present  and  future,  and  we  get  a  com‐ 
pletely new life. 

Paul  wrote:  “Therefore  if  anyone  is  in 
Christ, he is a new creature; the old things 
passed  away;  behold,  new  things  have 
come.” (2.Cor.5:17) 

When we  respond positively  to  Jesus  invi‐ 
tation to follow Him, then He changes our 
life. We are born again, not physically, but 
spiritually. Jesus said to Nicodemus: “Truly, 
truly, I say to you, unless one is born again 
he cannot see the kingdom of God.” (John 
3:3) 

Nicodemus  didn’t  understand  and  this  is 
the conversation that ensued: 

“Nicodemus  *said  to  Him,  “How  can  a 
man  be  born  when  he  is  old?  He  cannot 
enter  a  second  time  into  his  mother’s 
womb  and  be  born,  can  he?”  5 Jesus  an‐ 
swered,  “Truly,  truly,  I  say  to  you,  unless 
one is born of water and the Spirit he can‐ 
not enter  into  the kingdom of God.  6 That 
which is born of the flesh is flesh, and that 
which is born of the Spirit is spirit. 7 Do not 
be amazed that I said to you, ‘You must be 
born  again.’  8 The  wind  blows  where  it 
wishes  and  you  hear  the  sound of  it,  but 
do  not  know  where  it  comes  from  and 
where  it  is  going;  so  is  everyone  who  is 
born of the Spirit.” (John 3:4‐8) 

You  see  Jesus  clearly  said  that  everyone 
must  be  born  again  in  order  to  see  the 
Kingdom of God. We are born again when 
we  respond  positively  to  Jesus  call  to  fol‐ 
low  Him.  It  is  not  enough  to  have  head 

faith that says “OH, I believe in God.” That 
is not it. Last Sunday we considered that to 
follow  Jesus  is  to  fully  surrender  our  lives 
to Him. To trust  in Him fully. To offer our‐ 
selves to Him as  a living sacrifice, holy and 
acceptable to Him. To believe in Jesus is to 
hand  the  control of our  lives over  to Him, 
and to follow where He leads. 

In my own life this became a reality when I 
was 16. It was Palm Sunday in 1979. It was 
the  morning  of  my  confirmation.  I  had 
been baptised as an  infant and believed in 
God growing up.  I  loved the Bible  from an 
early age. That morning I rolled out of bed 
onto my knees and I prayed: “Lord Jesus, if 
you accept me as I am, I will follow You.”  I 
experienced  an  awesome  sense  of  peace 
and joy in my heart and from that moment 
on my life has never been the same. Every‐ 
thing had changed. 

Have  I  always  faithfully  followed  Jesus?  – 
sadly  no.  I  have  often  let  Him  down,  but 
the good thing is that if you are in Him, you 
know  the  truth;  and  the  truth  regarding 
walking  with  Him  and  sinning  is  so  well 
stated by John: 
“This  is the message we have heard from 
Him  and  announce  to  you,  that  God  is 
Light,  and  in Him  there  is  no  darkness  at 
all.  6 If  we  say  that  we  have  fellowship 
with Him and yet walk in the darkness, we 
lie  and  do  not  practice  the  truth;  7 but  if 
we walk in the Light as He Himself is in the 
Light,  we  have  fellowship  with  one  an‐ 
other,  and  the  blood  of  Jesus  His  Son 
cleanses us from all sin. 8 If we say that we 
have  no  sin,  we  are  deceiving  ourselves 
and  the  truth  is  not  in  us.  9 If we  confess 
our  sins,  He  is  faithful  and  righteous  to 
forgive us our sins and to cleanse us from 
all  unrighteousness.  10 If  we  say  that  we 
have not sinned, we make Him a  liar and 
His word is not in us.” (1.John 1:5‐10).
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Those who do not walk with  Jesus, who do 
not  follow Him,  tend  to  say:  “  I  don’t  need 
god  or  Church.  I  am  ok,  I  am  no  great  sin‐ 
ner.”  Oh  how  pitiful  is  such  a  person.  Any 
person  that  does  not  follow  Jesus  is  pitiful, 
because  they  have  neither  life  here,  nor  in 
eternity. 

To not follow Jesus is not living. To die with‐ 
out Jesus is tragic beyond description. Every 
single  human  being  will  live  forever  some‐ 
where. Those who die  in Jesus will  live with 
Him  in  The  Father’s  House.  Those  who  die 
without Him are lost forever in eternal dark‐ 
ness with no hope. 

Where you will spend eternity is dependent 
upon  your  response  to  these  two  words 
from Jesus – “Follow Me.” 

Have  you  been  born  again  or  are  you  still 
living  your  old  life?  The  good  news  is  that 
Jesus  will  accept  you  if  you  come  to  Him. 
The moment we turn to Him, He is there. He 
will not reject us. When we come to Him  in 
true  repentance  He  says:  “All  that  the  Fa‐ 
ther gives Me will come to Me, and the one 
who  comes  to Me  I  will  certainly  not  cast 
out.” (John 6:37) 
That is because He loves you and me and all 
people  so  very  much  indeed.  It  is  for  your 
sake that we have Christmas and Easter. He 
came  to  save  you  so  that  you  could  spend 
eternity with Him, in The Father’s House. 
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. 
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 3:14‐18) 

In this time of Lent, look into your heart and 
see  if  you  are  following  Jesus.  Have  you 
responded  positively  to  His  call  “Follow 
Me”? If you haven’t then do so today. 
If you have already, then to you Jesus says: 
“Be faithful until death, and I will give you 
the crown of life.” (Rev.2:10).  Amen. 
Pastor Colvin MacPherson 

DRAUDZES DZĪVE BILDĒS 

Pavāru klase…. Labi kautko jaunu iemācīties 

Zacs arī kādreiz apmeklē draudzes locekļus
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS 

PILNSAPULCE
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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  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 

GAIŠUS, PRIECĪGUS, DIEVA SVĒTĪTUS KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS 
SVĒTKUS VISIEM VĒL DRAUDZES MĀCĪTĀJS UN PADOME. 

Kalpaka piemiņas 
dievkalpojums 
(Ojāra Grestes uzņēmums) 

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU 
DRAUDZES DĀRZA SVĒTKI 

SVĒTDIEN 2015.GADA 19.aprīlī, 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.


