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Kāpēc Tu miris esi!
Kāpēc Tu miris esi, To dod mums, Jēzu, prast,
No krusta, ko Tu nesi, Dod labus augļus rast’.
Kungs, Tava mīlestība Par nāvi stiprāka,
Ak, kāda pārgalvība, Ja par to nedomā!
Ak Kungs, ar klusu prātu Mēs Tevi mīlēsim,
Uz debes' pacilātu Tev sirdi nodosim.
Tā vien Tavs krusts, ko nesi, Mums būs par svētību,
Un, ka Tu miris esi, Tas mums dos dzīvību.
Vācu dziesmu grāmata (Rīga, 1810), atdzejojis Christoph Reinhold Girgensons

Pēc mūsu baznīcas kalendāra ir iesācies Ciešanu laiks. Ciešanu laiks sākās sešas
nedēļas pirms Lieldienām, kad itseviški koncentrējam savas domas uz Jēzu Kristu, un
Viņa ciešanas mūsu labā. Augšcitētā dziesma paceļ jautājumu – kāpēc Tu miris esi?
Vienkāršā atbilde uz jautājumu – kāpēc Tu miris esi – ir lai atpestītu cilvēci no grēka un
nāves varas. Ja pareizi saprotam atbildi šim jautājumam, tad esam pestīti.
Dieva Vārds mums māca: “visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās
godības.“ (Romiešu 3:23) un “grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū
Jēzū, mūsu Kungā.” (Romiešu 6:23) Šie divi teksti norāda uz mūsu stāvokli. Esam
grēkojuši un mums par to pienākās grēka alga ‐ nāve. Bet Dievs savā žēlastībā mums
piedāvā dzīvību. Šī dzīvība ir Jēzū Kristū. Jēzus mūs mīlēdams izcieta nāves sodu mūsu
vietā, paņemdams mūsu grēku uz sevi. Izliedams Savas asinis pie krusta Viņš apmierināja
Dieva likumu, ka, bez asins izliešanas nav grēku piedošana.
Jēzus pats mums mācīja: “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. Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc
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ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla
Vārdam.” Jāņa ev.3:16‐18
Kad ticam Jēzum Kristum, tad Viņa
asinis mūs šķīsta no visa grēka un mums
tiek dāvāta mūžīgā dzīvība. Ticēt nozīmē
paļauties uz Viņu. Tas nozīmē saprast, ka
nav cita ceļa, kas ved uz mūžīgo dzīvību
Dieva valstībā. Bez Viņa, tev nav un nebūs
gaiša mūžība.
Auģsminētā dziesmā otrā pantā tiek
minēta pārgalvība, norādot uz tiem, kas par
Kristu nedomā. Diemžēl šie vārdi attiecās
uz daudz cilvēkiem. Viņi nedomā par Kristu
un dzīvo kautkādā pārliecībā vai cerībā, ka
augšā aiz zvaigznēm viss būs labi . Bet
patiesība ir ka, ja nedzīvojam Jēzum tad
nebūs labi. “Nav pestīšanas nevienā citā;
jo nav neviens cits vārds zem debess
cilvēkiem dots, kurā mums lemta
pestīšana." (Ap.darb.4:12)
Tā tad atbilde ir skaidra jautājumam
– kāpēc Tu miris esi? Apustuļa darbos
teikts: “Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav
neviens cits vārds zem debess cilvēkiem
dots, kurā mums lemta pestīšana."
Mana lūgšana un cerība ir, ka Dievs
caur Savu Svēto Garu paņems šos vārdus
un tos dziļi ierakstīs katrā jūsu sirdī lai
citējot Apustuli Pāvilu: “es arī nebeidzu
pateikties Dievam par jums, pieminēdams
jūs savās lūgšanās, aizlūgdams, lai mūsu
Kunga Jēzus Kristus Dievs un godības
pilnais Tēvs jums dotu gudrības un
atklāsmes garu, lai jūs labāk Viņu izprastu
Apgaismota gara acis, lai jūs zinātu, kādu
cerību dod Viņa aicinājums un kādu
godības bagātību Viņš savējiem liek
iemantot, un cik pārlieku liels ir Viņa spēka
mērs, kas parādās pie mums, ticīgajiem,
darbodamies tādā pašā visspēcības
varenībā, kādu Viņš parādījis Kristū, To
uzmodinādams no miroņiem un
sēdinādams pie Savas labās rokas debesīs,
augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku,
kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts
vai nu šinī laikā, vai nākamajā.

Un visu Viņš ir nolicis zem Viņa kājām, bet
Viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu
draudzei, kas ir Viņa miesa, pilnība, kas
visu visur piepilda. (Efez.1:16‐23)
“Ak, kāda pārgalvība, Ja par to nedomā!”
Jūsu mācītājs, Colvin MacPherson.
DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ
MARTĀ
Svētdien, 11. plkt.10.00 ‐ Dievkalpojums
Ciešanas laika dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma prāvesta
referāts par Ciešanas laiku.
Svētdien,18.plkst.11.00 – Dārza svētku
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc
dievkalpojuma Dārza svētku sarīkojums.
Svētdien,25.plkst.10.00 ‐ Ciešanas laika
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
APRĪLĪ
Svētdien,1.plkst.10.00 – Pūpolu svētdienas
dievkalpojums.
Piektdien,6.plkst.10.00 ‐ Lielās Piektdienas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,8. plkst.10.00 ‐ Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,15.plkst.10.00 ‐ Baltās svētdienas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,22.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,29.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
MAIJĀ
Svētdien,6.plkst.10.00 ‐ Ģimenes dienas
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,13.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,20.plkst.10.00 ‐ Lasītais
dievkalpojums.
Svētdien,27.plkst.10.00 ‐ Svētā Gara
svētku dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma prāvesta
referāts par Svēto Garu.
JŪNIJĀ
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Svētdien,3.plkst.10.00 ‐ Trīsvienības svētku
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,10.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,17.plkst.10.00 ‐ Aizvesto
Piemiņas dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
Svētdien,24.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
prāvesta referāts par garīgu tēmu.
DEŽŪRAS
MARTĀ
Svētdien,18.
Svētdien,25.
APRĪLĪ
Svētdien,1.
Piektdien,6.
Svētdien,8.
Svētdien,15.
Svētdien,22.
Svētdien,29.
MAIJĀ
Svētdien,6.
Svētdien,13.
Svētdien,20.
Svētdien,27.
JŪNIJĀ
Svētdien,3.
Svētdien,10.
Svētdien,17.
Svētdien,24.

DIEVKALPOJUMOS
J.Turmanis
I.Liepiņš
J.Rīmanis
I.Birze
U.Hāgens
A.Kristovskis
J.Turmanis
I.Liepiņš
J.Rīmanis
U.Hāgens
I.Birze
A.Kristovskis
J.Turmanis
I.Liepiņš
U.Hāgens
J.Rīmanis

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS
MARTĀ
Svētdien,11.
I Mačēna/ I Upīte
Svētdien,18.
L MacPherson
Svētdien,25.
B.Liberta/R.Hāgena
APRĪLĪ
Svētdien,1.
L.MacPherson
Piektdien,6.
I.Gedgovda
Svētdien,8.
L.MacPherson
Svētdien,15.
T.Koškina/V.Parcell
Svētdien,22.
A.Medne/S.Graudiņa
Svētdien,29.
R.Plikše/L.Vilciņa
MAIJĀ

Svētdien,6.
Svētdien,13.
Svētdien,20.
Svētdien,27.
JŪNIJĀ
Svētdien,3.
Svētdien,10.
Svētdien,17.
Svētdien,24.

D.Jansone/D.Timermane
L.MacPherson
M.Timermane/A.Zodiņa
K.Baumane/S.Veidnere
I.Mačēna/I.Upīte
L.MacPherson
B.Liberta/R.Hāgena
T.Koškina/V.Parcell

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Svētdien, 8.aprīlī, plkst.14.00 ‐ Kristus
Augšāmcelšanās svētku dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek ceturtdienās plkst.10.00, draudzes
dzīvoklī. Visi mīļi lūgti piedalīties.
LŪGŠANAS GRUPA
Svētdienas rītos, plkst.9.00—Draudzes
dzīvoklī.

Pārdomām:
Jēzus mācīja:
14 Un, kā Mozus paaugstinājis čūsku
tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam
Cilvēka Dēlam,
15 lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo
dzīvību.
16 Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš
devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet
dabūtu mūžīgo dzīvību,
17 jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē,
lai Tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule
caur Viņu tiktu glābta.
18 Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas
netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka
nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla
Vārdam.
Jāņa ev.3:14‐18
3

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS

MĀCĪTĀJA MĀRA SAULĪTE

MĀCĪTĀJA ZIŅAS

Aizsaukta uz Tēva namu 20.febrūarī.

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. .”
Arvīds Bebris
Maiga Pipurs
Ludmilla Dadzanovs
Igor Mitrovich
Māra Saulītis

+31/12/11
+04/01/12
+25/01/12
+09/02/12
+20/02/12

86
96
92
90
79

“Tas Kungs bija devis, Tas Kungs ir ņēmis,
Tā Kunga Vārds lai ir slavēts!"
Ījaba 1:21b

LAULĀTI
Toms Mačēns ar Ritu Vīksniņu. Laulāti
Svētā Jāņa baznīcā, 04/02/12.
“Mīlestība nekad nebeidzās...”

Pateicamies Dievam par visu ko Viņš mums
deva caur Māru. Pieminam ar pateicību
viņas ilggadīgo kalpošanu mūsu draudzē, kā
dāmu komitējas priekšnieci.

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.

Draudzes Padome 2012.g
Priekšnieks: Eigits (Goga) Timermanis
Priekšnieka vietnieks: Ivars Birze
Sekretārs: Valdis Krādziņs
Kasieris: Nikolajs Sproģis
Svētrunas angļu valodā
Locekļi: Ināra Gedgovda; Baiba Liberte;
Svētdienas svētrunas tiek pārtulkotas angļu Imants Liepiņš
valodā, un rakstiskā veidā saņemamas pie Dāmu komitejas priekšniece: Tamāra
Koškina
durvīm pēc dievkalpojuma. Tās arī
atrodamas draudzes tīmekļa lappā.

Draudzes Nodevas 2012.gadam

Apbedīšanas lietas.
Strādājošiem: $150.00
Draudze iesaka un lieto Trevor Lee and Son. Nestrādājošiem: $90.00
Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot:
Studentiem: $30.00
(02) 9746 2949
Laipni lūdzam nodevas nokārtot laicīgi.
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paliekošu svētību. Žēlastības mantojumu
varam saņemt, ja kļūstam Dieva bērni. Tas
nenotiek ar mūsu gribu vai spējām vien, tas
ir arī Svētā Gara darbs. Dieva bērni
kļūstam, ja Kristu uzņemam par savu
glābēju, un kungu: ‐ „Cik Viņu uzņēma,
tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva
bērniem.” (Jāņa ev.1:12) Ja ķļūstam par
Dieva bērniem, tad arī esam Viņa žēlastības
mantinieki. Šo žēlastības bagātību varam
saņemt Kristū. Tas nav iespējams bez
ticības un uzticēšanās Viņam: „...tiem, kas
tic Viņa vārdam, Viņs deva varu kļūt par
Dieva bērneim.”

DIEVA ŽĒLASTĪBA
„No Viņa žēlastības mēs visi
esam dabūjuši žēlastību un
atkal žēlastību.”
(Jāņa ev.1:16)
Vecā gada slieksnis pārkāpts un pirmais
mēnesis jaunajā gadā aizvadīts. Cerības, ka
jaunais gads būs labāks kā iepriekšējais nav
piepildījušās. Rūpes, kā nelūgti ciemiņi,
mūs apmeklējušas. Radio un televīzijas
ziņas, laikrakstu vēstis un ļaužu sarunas
pauž neapmierinātību. Saimnieciskās
krīzes, starptautiskās attiecības un daudzi
jautājumi garīgā un morāli – ētiskā laukā
rada rūpju pilnas pārdomas. Tādēļ
lūkosimies uz Dievu, jo Viņš var mums
palīdzēt.

Apustulis Jānis raksta: „Mēs visi esam
dabūjuši žēlastību.” Vai esam to apzinājuši
un to izjutuši? Tas dod garīgu mieru un dod
dzīvei vērtību un nozīmi.
Atvērsim Jēzum savu sirdi lai mums būtu
pestīšanas apziņas gaisma, miers, prieks un
sadraudzība ar Viņu. To citi varēs redzēt
mūsu sejās un dzirdēt mūsu sarunās, jo tā
nes prieku, kuŗu vēlamies paust cilvēkiem.
Tā rada pārmaiņas.

Pie Dieva un Viņā mājo augstākā pilnība.
Un Jēzus Kristus nāca pasaulē mums šo
pilnību atklāt un mums novēlēto žēlastību
izdalīt. Apustulis Pāvils raksta „Viņā –
Kristū – mājo dievības pilnība redzamā
veidā.” (Kol 2:9). Grēcinieki, kas zem grēku
nastām nospiesti, tapa brīvi. Aklie kļūva
redzīgi un spitālīgie šķīsti, grūtsirdīgie un
bēdīgie atrada dusu, izsalkušie tika
paēdināti, nemiera pilnajās sirdīs nāca
miers, daži mirušie tika uzmodināti,
pestīšana un žēlastība tika papildināta.

Sv. Pēteŗa draudzes diakons Ivars Ozols.
(Raksts ņemts no Adelaides latviešu
ziņotāja 664. numura ar autora atļauju)

DĀRZA SVĒTKI

Dievs joprojām un nepārtraukti svētī savus
ļaudis un apmierina visas viņa vajadzības.
Dieva ļaužu „biķeris plūst pāri” un tiem
„netrūkst nenieka.” Dievs var un vēlās
pasniegt mums visu derīgo un vajadzīgo. Ja
mūsu piedzīvojumā svētības izpaliek, tad
vaina jāmeklē pie mums pašiem. Dievā ir
ne tikai pilnība, bet arī žēlastība.

Svētdien, 18.martā, plkst.11.00

Žēlastību saņemt varam tikai caur Jēzu
Kristu. Bez Viņa mūsu meklēšanas un
tieksmes būs neauglīgas, un nenesīs mums

Nāciet un atbalstiet savu draudzi!
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS
Toma un Ritas laulības
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Draudzes eglīte

Dalībnieki

Tāra dzied baznīcā
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Uldis Hāgens ar prāvestu
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS
Draudzes Ansamblis 2012.g

No kreisās: Imants Liepiņš;Ivars Birze, Ināra Gedgovda; Māra Vilciņa; Ingrīda Gedgovda; Kārina Baumane; Tamāra
Koškina. Iztrūkst Brigita Kubliņa.

Draudzes priekšnieks pie datora

Draudzes sekretārs lasa protokolu pilnsapulcē
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SVARĪGI DATUMI
Svētdien, 18.martā ‐ Dārza Svētki.
Piektdien, 6.aprīlī ‐ Lielā Piektdiena.
Svētdien,8. aprīlī ‐ Lieldienas.
Svētdien, 6.maijā ‐ Ģimenes diena.
Svētdien, 27.maijā ‐ Vasarsvētki.

Gaišus un priecīgus Kristus Augšāmcelšanās svētkus visiem
vēl draudzes mācītājs, padome un dāmu komiteja!

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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