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Svētīgi tie, kam bēdas 

“Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti.” (Mt 5:4) 

Mīļie draugi Jēzū Kristū! 

Prieks un bēdas  ir  katra  cilvēka dzīves sastāvdaļa.  Jēzus 
reiz  teica:  “Pasaulē  jums  ir  bēdas.”  Paldies  Dievam,  ka 
teiktajam  ir  turpinājums:  “..bet  turiet  drošu  prātu,  Es 
pasauli esmu uzvarējis!” (Jņ 16:33) 

Bēdas ir un būs šinī dzīvē, jo dzīvojam pasaulē, kas kritusi 
grēkā.  Kad  tiksim debesīs,  tur  bēdu  vairs  nebūs.  Par  to 
skaisti  pateikts  Atklāsmes  grāmatā:  “Es  redzēju  jaunas 
debesis  un  jaunu  zemi,  jo  pirmā debess  un  pirmā  zeme 
bija  zudusi,  un  jūras  vairs  nav.  Un  es  redzēju  svēto 
pilsētu,  jauno  Jeruzālemi,  nokāpjam  no  debesīm  no 

Dieva, sagatavotu kā savam vīram greznotu līgavu. Un es dzirdēju stipru balsi no troņa 
sakām: “Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, 
un Dievs pats būs ar viņiem.  Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, 
nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.” (Atkl 21: 1–4) 

Jēzus  ir  lielāks par visām bēdām un grūtībām, un Viņam ir visa vara. Viņš mudina mūs 
turēt drošu prātu, neļaujot, lai bēdas un grūtības mūs uzvar. To varam, ja mūsu skats ir 
vērsts uz Jēzu. Viņš aicina un mudina mūs visu, absolūti visu nodot Viņam. “Nāciet šurp 
pie Manis  visi,  kas  esat  bēdīgi  un  grūtsirdīgi,  Es  jūs  gribu  atvieglināt.  Ņemiet  uz  sevi 
Manu  jūgu,  mācaities  no Manis,  jo  Es  esmu  lēnprātīgs  un  no  sirds  pazemīgs;  tad  jūs 
atradīsit  atvieglojumu  savām  dvēselēm.  Jo  Mans  jūgs  ir  patīkams  un  Mana  nasta 
viegla.” (Mt 11:28–30) 

Mums  nav  vieniem  jānes  sava  nasta.  Jēzus mūs mīl  un  grib mums  palīdzēt.  Viņš  grib 
atvieglināt mūsu nastu. Jēzus pasauli ir uzvarējis. Viņš ir uzvarējis grēku. Viņš ir uzvarējis 
nāvi. Nenesi viens! Nāc pie Viņa un saņem mieru un atvieglojumu! 

Pārdomu vārdos “Svētīgi  tie, kam bēdas,  jo tie tiks  iepriecināti”  Jēzus runā par kaut ko 
vairāk,  nevis  tikai  par  ikdienišķām  bēdām.  Dziļākā  nozīmē  svētīgi  ir  tie,  kas  raud  par
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grēku  –  gan  savu,  gan  to,  kas  pasaulē.  Te 
runa  ir  par  tiem,  kas  savu  grēku  uztver 
nopietni un kas sēro par cilvēka cietsirdību 
pret Dievu. 

Grēks  ir  nopietna  lieta. Grēks  bija  tas,  kas 
piesita  Jēzu  pie  krusta.  Viņš,  kas  pats  bija 
tīrs  un  bezvainīgs,  cieta  mūsu  netīruma, 
mūsu  grēka  dēļ.  Jēzus, Dieva  šķīstais Dēls, 
Dieva  pilnīgais  un  šķīstais  Jērs,  kļuva  par 
grēku mūsu vietā, mūsu dēļ. 

Jēzus  kļuva  nolādēts  mūsu  dēļ.  Pāvils 
raksta: “Kristus ir mūs atpircis no bauslības 
lāsta,  mūsu  labā  kļūdams  par  lāstu,  jo  ir 
rakstīts: nolādēts  ir  ikkatrs, kas karājas pie 
koka.”  (Gal  3:13)  Kristus  mūsu  labā  kļuva 
par lāstu. Lielajā Piektdienā Viņš piedzīvoja 
elli  vārda  pilnā  nozīmē  –  mūsu  grēku  dēļ. 
Viņš  tika  no  Tēva atstumts –  lai mums  tas 
nebūtu  jāpiedzīvo. Viņš  to darīja,  jo tik  ļoti 
mūs ir mīlējis. “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.” (Jņ 3:14–17) Ko šie vārdi 
nozīmē mums katram personīgi? 

Grēks ir nopietna lieta, un, lai atpirktu mūs 
no  grēka,  no  mūžīgas  nāves,  no  elles, 
Jēzum  bija  jāmirst.  Tādēļ  nekad 
neuztversim  grēku  viegli.  Tā  ir  nopietna 
lieta. Grēks  ir pretīgs,  riebīgs un  šausmīgs. 
Daudziem  kristiešiem  ir  vienaldzība  pret 
grēku.  Daudzi  to  neņem  nopietni.  Jēzus 
teica,  ka  svētīgi  ir  tie,  kas  ir  bēdīgi,  jo  tie 
tiks iepriecināti. 

Maz  ir  to, kas Dievu mīl, maz  ir  to, kas tic. 
Vai  tu  esi  bēdīgs  par  savu  grēku?  Vai  tev 
sirds sāp, kad redzi vairojamies bezdievību? 
Ja atbilde  ir “jā”, tad tu esi svētīgs,  jo tava 
sirds atspoguļo Dieva sirdi. 

Ecehiēla  grāmatā  aprakstīts  interesants 
gadījums,  kad  viņš  vīzijā  redz,  kā  Dievs 
gatavojas  sodīt  elku  pielūdzējus.  Seši  vīri 
nostājas  Dieva  priekšā  ar  ieročiem,  lai 
iznīcinātu  elku  pielūdzējus.  Vienam  no 
sešiem  bija  rakstāmrīki,  un  viņam  tika 
teikts: “Ej pa pilsētu, pa Jeruzālemi, šķērso 
to  un  uzvelc  uz  pieres  zīmi  visiem  tiem 
vīriem,  kas  sūdzas  un  skumst  par  visām 
negantībām,  kādas  notiek  pilsētā.”  (Ech 
9:4)  Citiem  vīriem  lika  sekot  un  nokaut 
visus,  bet  neaizskart  tos,  kam  ir  zīme. 
Komentārā par šo tekstu Luters saka, ka tas 
parāda  kristiešu  priekšrocību.  Tie,  kas 
domā kā Dievs,  tiek  izglābti.  Tā vienmēr  ir 
bijis.  Dievs  izglāba  Latu  no  Sodomas  un 
Gomoras posta, jo viņam sirds iežēlojās par 
šo  grēcīgumu.  “Viņš  izglāba  taisno  Latu, 
kam  bezdievju  netiklā  dzīve  sagādāja 
ciešanas.  Jo taisnais, kas dzīvoja viņu vidū, 
mocījās  savā  taisnajā  dvēselē  dienu  no 
dienas,  redzēdams  un  dzirdēdams  viņu 
negantos darbus. Tā Tas Kungs prot izglābt 
dievbijīgos  no  kārdinājuma,  bet  netaisnus 
paturēt mokām soda dienā.” (2Pēt 2:7–9) 

Domājot  par  Latu,  domājot  par  šiem 
sešiem vīriem, domājot par Jēzus vārdiem, 
rodas  jautājums:  kāds  ir mans  uzskats  par 
grēku.?  Kāda  ir  mana  sirds?  Vai  man  ir 
bēdas,  vai  mana  sirds  sāp,  raugoties  uz 
pasauli? Un kā  ir  ar  tevi? Atbildes parādīs, 
cik daudz tu esi Kristū un cik tu esi pasaulē? 
Jo vairāk tu esi Viņā, jo vairāk tev sirds sāp, 
kad  redzi  netaisnību,  nešķīstību,  grēku, 
neticību, vienaldzību… 

Ja  tas  tā  ir,  tad  Labā  vēsts  ir,  ka  tu  esi 
svētīgs,  un  Dievs  ir  apsolījis,  ka  tu  tiksi 
iepriecināts.  Nav  lielāka  prieka  par  to,  kas 
nāk,  kad  esi  pilnīgi  nodevies  savam 
Kungam.  Tas  prieks  ir  daudz  dziļāks  par 
visu,  ko  pasaule  var  dot.  Tas  ir  tāpat,  kā 
Dieva  miers  ir  augstāks  par  mūsu  cilvēka 
saprašanu. Tas ir garīgs prieks un miers. Tas 
nāk,  kad  sevi  iztukšojam,  kad  esam  Garā 
nabagi.  Cik  brīnišķīgi  visas  šīs  lietas  saiet



3 

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS 

kopā! Dieva ceļš ir svētīgs ceļš. 

Apņemsimies  iepazīties  vairāk  ar  Dieva 
sirdi,  kā  Viņš mums  to  atklājis  Jēzū Kristū. 
Visas  lietas  pakļausim  Viņam  ticībā  un 
piedzīvosim, ka svētība nāk. 

Āmen.  māc.Colvin MacPherson 

DIEVKALPOJUMI 
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ 

SEPTEMBRĪ 
Svētdien,6.plkst.10.00 ‐Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,13.plkst.10.00 ‐Dievkalpojums 
angļu valodā ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,20.plkst.11.00 ‐Pļaujas svētku 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Piedalīsies SLVK. Sarīkojums. 
Svētdien,27.plkst.10.00 ‐Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
OKTOBRĪ 
Svētdien,4.plkst.10.00—Lasītais 
dievkalpojums 
Svētdien,11.plkst.10.00 ‐Dievkalpojums 
angļu valodā ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,18.plkst.10.00 ‐Kapu svētki 
Latviešu kapos, Rukvūdā. 
Svētdien,25.plkst.10.00 ‐Lasītais 
dievkalpojums. 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,1.plkst.10.00 ‐Draudzes dienas 
un Reformācījas svētku  dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. Sprediķos māc.Gunis 
Balodis. 
Svētdien,8.plkst.10.00 ‐Dievkalpojums 
angļu valodā ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,15.plkst.10.00 ‐Latvijas Valsts 
svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
Svētdien,22.plkst.10.00 ‐ Mirušo piemiņas 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,29.plkst.10.00‐  1.Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
DECEMBRĪ 
Svētdien,6.plkst.10.00 ‐ 2.Adventes 

svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien,6.  I.Birze 
Svētdien,13.  I.Liepiņš 
Svētdien,20.  J.Rīmanis 
Svētdien,27.  A.Kristovskis 
OKTOBRĪ 
Svētdien,4.  U.Hāgens 
Svētdien,11.  J.Trumpmanis 
Svētdien,18.  I.Birze 
Svētdien,25.  I.Liepiņš 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,1.  J.Turmanis 
Svētdien,8.  J.Rīmanis 
Svētdien,15.  A.Kristovskis 
Svētdien,22.  U.Hāgens 
Svētdien,29.  J.Trumpmanis 
DECEMBRĪ 
Svētdien,6.  I.Birze 

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS 
Svētdien,6.  A.Medne/S.Graudiņa 
Svētdien,13.  L.MacPherson 
Svētdien,20.  M. Timermane/A. Zodiņa 
Svētdien,27.  B.Liberta/R.Hāgena 
OKTOBRĪ 
Svētdien,4.  T.Koškina/V.Parcell 
Svētdien,11.  L.MacPherson 
Svētdien,18.  Kapu svētki 
Svētdien,25.  I.Mačēna/I.Upīte 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,1.  L.MacPherson 
Svētdien,8.  L.MacPherson 
Svētdien,15.  A.Medne/S.Graudiņa 
Svētdien,22.  R.Plikše/L.Vilciņa 
Svētdien,29.  M. Timermane/A. Zodiņa 
DECEMBRĪ 
Svētdien,6.  T.Koškina/V.Parcell 

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ 
Svētdien,11.oktobrī,plkst.14.00 – 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
DIEVKALPOJUMI ANGĻU VALODĀ 
Mēneša otrajā svētdienā, dievkalpojums 
notiek angļu valodā.
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Bībeles Stundas ceturtdienās plkst.10.00 
Draudzes namā. 
Apbedīšanas lietas. 
Draudze iesaka un lieto 

Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot: 
(02) 9746 2949 

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES 

Ilze BALTIŅŠ  +25/06/2015  73 
Velta PERKONS  +15/07/2015  87 
Martin UPENIEKS  +25/07/2015  69 
Biruta PUTNIŅŠ  +11/08/2015  89 
Artis MEDENIS  +21/08/2015  94 
Kristus  saka:  “Mieru  Es  jums  atstāju,  Savu 
mieru Es  jums dodu; ne kā pasaule dod, Es 
jums  dodu.  Jūsu  sirdis  lai  neiztrūkstas  un 
neizbīstas. .” 

Uzdāvini  kādam  grāmatu  kas  nesīs  svētību 
līdz pat mūžībai. Draudzes  izdotās grāmatas 
var  iegādāties  pie  draudzes  grāmatgalda. 
Cena  $12.‐ par “Ticība ir darbības vārds”  un 
$8.‐ par “Dzīvības Maize.” 

Šogad atzīmēsim Reformācijas svētkus ar 
Draudzes  dienām. Tās notiks 
sestdien,31.oktobrī un svētdien,1.novembrī. 
Galvenais lektors būs mācītājs Guntars 
Baikovs, kas patreiz kalpo Austrāliešu 
Luterāņu baznīca, Dienvidaustrālijā. 
Mācītājs Baikovs atsaucās Dieva 
aicinājumam 2003.gadā. Studijas beidzis 
Rīgā, viņš turpinājis studījas ASV. Kopš 
2013.gada viņš kalpo Austrālijas Luterāņu 
draudzē. 

FOTO IZSTĀDE – “DIEVA RADĪBA” 

Sidnejas Ev. Lut. Latviešu draudze aicina Jūs 
piedalīties foto izstādē, kas notiks draudzes 
zālē Homebush no 2015. gada 30. oktobra 
līdz 31. decembrim. 

Izstādes tēma ir “Dieva radība” (“God’s 
creation”). Tēma ir plaša, jo viss jau ir Dieva 
radīts – visa dzīvā radība, daba un tas ko 
cilvēks ir radījis ar Dieva iedvesmi. Dieva 
radība ir par dzīvības burvību visās tās for‐ 
mās. Uztveriet to! 

Godalgas $300, $200 un $100 piešķirs trim 
labākajiem darbiem, kurus izvēlēsies neat‐ 
karīga žūrijas komisija. 
Pieteikšanās līdz 2015. gada 15. oktobrim. 
Darbus jānogādā draudzes namā līdz 2015. 
gada. 23. oktobrim. 

Izstādes noteikumus un piedalīšanās veid‐ 
lapu var lejuplādēt no draudzes tīmekļa viet‐ 
nes http://www.sydneylatvianchurch.org.au/. 

Informācija: rakstiet 
ojars.greste@gmail.com vai zvaniet Ojāram 
Grestem, tālr. 0434 295 871. 

SIDNEJAS EV. LUT. LATVIEŠU 
DRAUDZES DIENAS 

SIDNEJĀ, 2015. GADA 
31. OKTOBRĪ un 1. NOVEMBRĪ 
Viesu mācītāji Guntars Baikovs; 

Gunis Balodis un Dainis 
Markovskis
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“Blessed  are  those  who  mourn,  for  they 
shall be comforted.” (Mat.5:4) 
Beloved in the Lord, 
Joy  and  mourning  are  a  part  of  life.  I 
imagine,  that  most,  if  not  all  of  us  have 
experienced  both  these  aspects  of  life  to  a 
greater or lesser degree. 

Jesus  once  said:  “In  the  world  you  have 
tribulation...”  Praise God  that  the  sentence 
doesn’t  end  there.  Let’s  look  at  the  whole 
statement  ”These  things  I  have  spoken  to 
you, so that  in Me you may have peace.  In 
the  world  you  have  tribulation,  but  take 
courage; I have overcome the world.” (John 
16:33) 

Tribulations,  trials,  troubles,  call  them what 
you may, are a very real part of our lives. We 
have  trouble,  because  we  live  in  a  sinful 
fallen  world.  It  is  only  when  we  get  to 
Heaven, will all of our problems cease. 
This  is  so  beautifully  portrayed  in  the  last 
book of the Bible, in Revelation chapter 21. I 
often read these words because they are so 
full  of  hope,  and  they  bring  peace  to  a 
troubled soul, and most of all they are true! 

“Then  I  saw  a  new  heaven  and  a  new 
earth;  for  the  first  heaven  and  the  first 
earth  passed  away,  and  there  is  no  longer 
any  sea.  2 And  I  saw  the  holy  city,  new 
Jerusalem,  coming  down  out  of  heaven 
from God, made  ready  as  a  bride  adorned 
for her husband.  3 And  I heard a  loud voice 
from  the  throne,  saying,  “Behold,  the 
tabernacle  of  God  is  among  men,  and  He 
will  dwell  among  them,  and  they  shall  be 
His people, and God Himself will be among 
them,  4 and  He  will  wipe  away  every  tear 
from their eyes; and there will no longer be 
any  death;  there  will  no  longer  be  any 
mourning, or crying, or pain; the first things 
have passed away.” (Rev.21:1‐4) 

One day,  in the not so distant  future,  those 
of us who believe in Jesus, will experience a 

brand  new  life  in  the New Heaven  and  the 
New  Earth.  There  will  be  no  more  sin,  no 
more  pain,  no  more  sorrow,  no  more 
sickness, no more death. 

Until  then,  Jesus  says:  “In  the  world  you 
have  tribulation,  but  take  courage;  I  have 
overcome the world.” 

Jesus  is  bigger  than  any  problem  we  have. 
He is bigger than any difficulty we may face. 
He  tells  us  to  take  courage. He  is  telling  us 
not  to  allow  our  problems,  our  trials  and 
tribulations to overwhelm us. He is telling us 
to take courage, fear not, be brave. We can, 
if we  fix  our  focus  squarely  and  fairly  upon 
Him  alone.  Jesus  is  inviting  us  to  surrender 
absolutely everything to Him. 

“Come to Me, all who are weary and heavy‐ 
laden,  and  I  will  give  you  rest.  29 Take My 
yoke upon you and learn from Me, for I am 
gentle  and  humble  in  heart,  and  you  will 
find  rest  for  your  souls.  30 For  My  yoke  is 
easy  and  My  burden  is  light.”  (Matthew 
11:28‐30) 

Jesus is simply inviting us to lay our burdens 
upon  Him.  We  do  not  have  to  bear  the 
burden alone. He loves us. He wants to help 
us. He wants to lighten the load. He wants us 
to  allow  Him  to  help  us.  He  has  overcome 
the world. He has conquered sin and death. 
Don’t go  it alone. Come to Him and receive 
His peace and let Him help you. 

Now  back  to  our  text:  “Blessed  are  those 
who mourn, for they shall be comforted.” 
We have briefly touched upon problems we 
have in life, grief’s and sorrows, but Jesus is 
speaking about something more here in this 
text.  The deeper meaning  in  this passage  is 
Blessed are they who sorrow or mourn over 
sin.  Sin  in  their  own  lives  and  sin  in  the 
world. This is speaking of those who take sin 
seriously,  and who  sigh  in  their  spirits  over 
the hardness of men’s hearts and  the  state
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of humanity. 

Sin  is  a  very  serious  thing.  It  was  sin  that 
sent  Jesus  to  die  on  the  cross.  He  Himself 
was  pure,  holy  and  sinless,  but He  suffered 
the  punishment  of  our  sin.  Jesus  the 
spotless,  sinless  Son  of  Almighty  God, 
became sin, bore our sin in His body upon a 
cross  that  we  may  be  saved.  He  died  a 
substitutionary  death  for  us.  He  became 
cursed for our sakes. 

“Christ  redeemed  us  from  the  curse  of  the 
Law, having become a curse for us—for it is 
written, “Cursed  is everyone who hangs on 
a tree”—“ (Galatians 3:13) 

Jesus became cursed for us. On Good Friday, 
Jesus  literally  experienced  hell  so  that  we 
would not have too. He did it because of our 
sin.  He was  rejected  by  the  Father,  so  that 
we would not have to be. 
He did it, because very simply, He loved us. I 
know  that  we  often  hear  these  words  of 
Jesus, but listen to them in a new light, with 
an open heart, and take them as a personal 
word to you from our Lord Jesus: 
“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.” (John 3:14‐17) 

You see, sin is a very serious matter indeed. 
In order to save us from eternal death, from 
the wages of sin, Jesus had to shed His blood 
and  die  in  our  place.  Therefore,  may  we 
never  treat  sin  lightly.  Sin  is  horrible,  it  is 
terrible, it is awful. 
The  problem with many  Christians  today  is 
that  they  are  complacent  about  sin.  Many 

do not take sin seriously. 

Jesus  said:  “Blessed  are  those  who  mourn, 
for they shall be comforted.” 
Are  you mourning?  Are  you  sorrowful  over 
your  sin?  Does  your  heart  ache  and  spirit 
groan when you see the sin all around you? 
Does  it  tear  at  your  heart  that  so  few  love 
Jesus? If the answer is yes, then according to 
Jesus  you  are  blessed!  You  are  blessed 
because your heart is reflecting the heart of 
Almighty God. 

There  is an  interesting happening described 
in Ezekiel chapter 9. Ezekiel receives a vision 
in which he sees that God is about to punish 
those  who  have  worshipped  and  are 
worshipping idols. Six men stand before God 
with  swords  in  their  hands  which  will  be 
used to slay the wicked. One has in his hand 
an instrument for writing. To him it was said: 
“Go  through  the  midst  of  the  city,  even 
through  the midst  of  Jerusalem,  and  put  a 
mark on the foreheads of the men who sigh 
and groan over all the abominations which 
are  being  committed  in  its midst.”  (Ezekiel 
9:4) 
The rest of the men were told to follow and 
to kill  all who did not bear a mark on  their 
forehead, but were  instructed to save those 
who did have the mark. 
In  his  comments  on  this  text Martin  Luther 
says  that  this  shows  the  advantage  a 
Christian has. Those who  think  like God are 
saved. 

This  has  always  been  the  case.  God  saved 
Lot  when  He  destroyed  Sodom  and 
Gomorrah,  because  Lot  had  a  righteous 
heart. We  read  in  2.Peter  2:7‐9:  and  if  He 
rescued  righteous  Lot,  oppressed  by  the 
sensual  conduct  of  unprincipled men  8 (for 
by  what  he  saw  and  heard  that  righteous 
man,  while  living  among  them,  felt  his 
righteous  soul  tormented day  after day by 
their  lawless deeds),  9 then  the Lord knows 
how  to  rescue  the  godly  from  temptation,
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and  to  keep  the  unrighteous  under 
punishment for the day of judgment.” 

Thinking  about  Lot,  thinking  about  the  six 
men  in  Ezekiel,  thinking  about  what  Jesus 
said: I ask myself what is my attitude toward 
sin? What state is my heart in? Do I sigh and 
grieve over  sin? Do  I  grieve as  I  look at  the 
state of the world? How about you? 

The  answer  will  tell  you  a  lot  about  how 
close  you  are  to  Jesus,  and  how much  you 
are in this world. The more you are in Jesus, 
the more you will mourn, you will sigh, you 
will  grieve  over  sin,  over  the  hardness  of 
men’s  hearts,  over  the  complacency  that 
abounds. 

The good news is that if you do, then you are 
blessed. God has  promised  that  you will be 
comforted. 
You know there is no greater joy; no greater 
comfort  in  life;  than to be fully surrendered 
to  Jesus.  The  joy,  the  peace,  the  hope,  the 
comfort  is  greater  than  anything  this world 
affords to you. 

That  is  why  the  peace  of  God  and  the  joy 
surpasses all of our human understanding. It 
is spiritual. 

This peace and joy and comfort comes when 
we  present  ourselves  to  God  as  an  empty 
vessel  that  He  can  fill  with  His  Holy  Spirit. 
We saw that last week when we considered 
that Blessed are the poor in spirit. 

God’s way is a blessed way. 
May we make it our aim to know Him better, 
to  get  closer  to  His  heart  and  mind  as 
revealed to us through Christ Jesus our Lord. 
May we surrender all to Him in faith and be 
blessed. 
Amen. 

Pastor Colvin S. MacPherson 

DRAUDZES DZĪVE BILDĒS 

Rita gatavo pusdienas 

Sandra rāda bildes no Skotijas un Īrījas ceļojuma 

Pardomām: Jēzus teica: 
“ES ESMU vīnakoks, jūs esat zari. Kas 
manī paliek un es viņā, tas nes daudz 
augļu, jo bez manis jūs neko nespējat 
darīt.” Jn 15:5
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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 

SVARĪGI DATUMI 
Svētdien, 20. septembrī, Pļaujas Svētki. 
Svētdien, 18. oktobrī ‐ Kapu svētki. 
Sestdien,31.oktobrī  un svētdien, 1.novembrī ‐ Draudzes  dienas 
Svētdien, 15.novembrī ‐ Valsts svētki. 
Svētdien, 22.novembrī ‐ Mirušo piemiņas diena. 

SIDNEJAS EV. LUT. LATVIEŠU 
DRAUDZES DIENAS 

SIDNEJĀ, 2015. GADA 
31. OKTOBRĪ un 1. NOVEMBRĪ 

PĻAUJAS SVĒTKI 

Svētdien, 20.septembrī, plkst.11.00 
Dievkalpojumā piedalīsies Sidnejas Latviešu Vīru Koris


