
SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU 

Draudzes  Vēstnesis 
CHURCH MESSENGER 

of  the Latvian Ev. Lutheran Church in Sydney. 
A.B.N. 82 001 210 144 

2014.g. septembris 

Ar dzirdēšanu vien nepietiek! 

“Un Viņam deva ziņu un sacīja: “Tava māte un Tavi brāļi stāv ārā un grib Tevi redzēt.” 
Bet Viņš atbildēdams tiem sacīja: “Mana māte un Mani brāļi ir šie, kas Dieva vārdu 
dzird un dara.”” (Lk 8:19–21) 

Mīļie draugi Jēzū Kristū! 

Ar dzirdēšanu vien nepietiek. Ir ļoti daudz cilvēku, kas dzird Dieva Vārdu, bet tas pa 
vienu ausi iekšā, pa otru – ārā. Ja tu nepildi dzirdēto, tad nav nekāda labuma. 

Kādā vecā anekdotē stāstīts par mācītāju, kas  ienāk  jaunā draudzē un trīs nedēļas pēc 
kārtas  saka  vienu  un  to  pašu  svētrunu.  Draudzes  vadība  viņam  aizrāda,  bet  ceturtajā 
svētdienā  atkal  tas  pats.  Sūdzība  tiek  nosūtīta  prāvestam,  kas  ierodas  aprunāties  ar 
mācītāju. Mācītājs paskaidro, kādēļ viņš katru svētdienu atkārto sprediķi, un saka: “Kad 
draudze sāks pildīt to, par ko runāju sprediķī, tad teikšu citu sprediķi.” Šo mācītāju var 
saprast!  Jēzus  skaidri  ir  norādījis,  ka  ar  dzirdēšanu  vien  nepietiek.  Ir  jāseko  dzirdētā
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pildīšanai. Tad būs svētība! 

“Un  gadījās,  kad  Viņš  tā  runāja,  tad  kāda 
sieva paceltā balsī uz Viņu sacīja: “Svētīgas 
tās miesas, kas Tevi nesušas, un tās krūtis, 
ko  Tu  esi  zīdis.”  Bet  Viņš  sacīja:  “Tiešām, 
svētīgi  ir  tie,  kas  Dieva  vārdu  dzird  un 
pasargā.””  (Lk  11:27–28)  Jaunajā  Bībeles 
tulkojumā  ir  teikts:  “..un  to  pilda.”  Viena 
lieta  –  lietot  reliģiskus  izteicienus  un 
piedalīties  dievkalpojumā,  bet  cita  lieta  – 
dzīvot  pēc  Dieva  Vārda.  Svētība  nāk  tad, 
kad darām, kad pildām Dieva Vārdu. 

Ticība  ir  darbības  vārds.  “Bet  esiet  vārda 
darītāji  un  ne  tikai  klausītāji,  paši  sevi 
maldinādami.  Jo, ja kāds ir vārda klausītājs 
un ne darītājs,  tas  līdzinās vīram, kas savu 
miesīgo  seju  aplūko  spogulī.  Jo  viņš  sevi 
aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš 
bija. Bet,  kas  ieskatīsies un paliks pilnīgajā 
svabadības  likumā,  nebūdams  aizmāršīgs 
klausītājs,  bet  darba  darītājs,  tas  būs 
svētīgs  savā  darbībā.”  (Jk  1:22–25)  Jēkabs 
skaidri  pasaka,  ka,  ja  tu  tikai  klausies  un 
nekā  nedari  pēc  dzirdētā,  tad  tava 
klausīšanās  bijusi  veltīga.  To  viņš  salīdzina 
ar  sevis  aplūkošanu  spogulī.  Piemēram,  ja 
tu  ieraugi,  ka  mati  nav  kārtībā,  bet 
nesaķemmē tos, tad tava lūkošanās ir bijusi 
veltīga. 

Svarīgi,  ka,  dzirdot  Dieva  Vārdu,  mēs 
apņemamies  darīt  to,  ko  Dievs  mums  ir 
mācījis.  Kristīgā  ticība  nav  teorija,  bet  gan 
dzīva, aktīva kalpošana Dievam. Tā nav tikai 
domu  vingrināšana.  Īsta  patiesa  ticība 
izpaužas  labos  darbos.  Tā  ir  svēta  dzīve. 
Svētā  dzīve  ir  dzīve,  kas  atdalīta  no 
pasaules  un  pakļauta  Dievam.  Tā  ir  dzīve, 
kas  tiek  dzīvota,  pildot  augstāko  bausli 
“Dievu no visas sirds mīlēt, un mīlēt citam 
citu.” 

Dieva  Vārds  ir  ļoti  praktisks.  Šis  vārds 
mudina mūs tapt par darītājiem. Sāc darīt, 
dari, realizē to, ko dzirdi no Dieva. Ja tu pēc 
dievkalpojuma  izej  no  baznīcas  un  domā: 
skaisti  mācītājs  norunāja,  bet  neko 

neizmaini  vai  neuzlabo  savā  dzīvē,  tad 
nekādas  jēgas  no  dievkalpojuma 
apmeklēšanas nav bijis. Jādara, jāiedarbina, 
jāiedzīvina ticība! 

“Un, Viņam tā uz ļaudīm vēl runājot, redzi, 
Viņa  māte  un  Viņa  brāļi  stāvēja  ārā  un 
gribēja  ar  Viņu  runāt.  Un  kāds  uz  Viņu 
sacīja: “Redzi, Tava māte un Tavi brāļi stāv 
ārā  un  meklē  ar  Tevi  runāt.”  Un  Viņš 
atbildēja un sacīja tam, kas Viņam to teica: 
“Kas  ir Mana māte, un kas  ir Mani brāļi?” 
Un,  roku  izstiepis  pār  Saviem  mācekļiem, 
Viņš  sacīja:  “Redzi,  Mana  māte  un  Mani 
brāļi!  Jo,  kas  dara  Mana  Debesu  Tēva 
prātu, tas ir Mans brālis un Mana māsa, un 
Mana māte.””  (Mt  12:  46–50)  No Mateja 
aprakstā gūstam nedaudz pilnīgāku ieskatu 
par klausīšanās un dzirdēšanas tēmu. 

Svarīgi  ir  vārdi:  “..kas  dara  mana  Debesu 
Tēva  prātu...”  Kad  pildām  Debesu  Tēva 
prātu,  tad  mēs  pierādām,  ka  patiesi 
piederam Viņa ģimenei.  Jēzus  to  izteica ar 
šādiem  vārdiem:  “Jaunu  bausli  Es  jums 
dodu, ka  jūs cits citu mīlat, kā Es  jūs esmu 
mīlējis,  lai arī  jūs tāpat cits citu mīlētu. No 
tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi,  ja 
jums būs mīlestība savā starpā.” (Jņ 13:34– 
35)  Te  domāta  agape  –  Dieva  mīlestība. 
Kad cits citu mīlam ar Dieva mīlestību, tad 
pierādām,  ka  esam  Dieva  bērni.  Mīlestība 
arī  ir  darbības  vārds.  Nepietiek  teikt:  “Es 
tevi  mīlu.”  Ar  vārdiem  vien  nepietiek. 
Mīlestībai jāizpaužas darbos. 

Kristus  mums  rāda  priekšzīmi.  Ne  tikai  ar 
vārdiem  vien Viņš  sacīja,  ka mūs mīl.  Viņš 
savu mīlestību  pierādīja,  upurējot  sevi  pie 
krusta  mūsu  pestīšanai.  “Jo  tik  ļoti  Dievs 
pasauli  mīlējis,  ka  Viņš  devis  Savu 
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam 
tic,  nepazustu,  bet  dabūtu  mūžīgo 
dzīvību.” (Jņ 3:16) 

Kristus mūs mīlēja un mīlestībā izlēja savas 
svētās,  šķīstās,  nevainīgās  asins,  lai 
samaksātu par mūsu grēkiem, lai, ticēdami 
uz Viņu, mēs varētu būt glābti no nāves un
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elles. “Mīļie, mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir 
no  Dieva,  un  katrs,  kas  mīl,  ir  no  Dieva 
dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu 
atzinis,  jo  Dievs  ir  mīlestība.  Redzama 
kļuvusi  ir  Dieva  mīlestība  mūsu  starpā, 
Dievam  Savu  vienpiedzimušo  Dēlu  sūtot 
pasaulē,  lai mēs dzīvotu caur Viņu.   Šī  ir  tā 
mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, 
bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu 
mūsu grēku izpirkšanai.  Mīļie, ja Dievs mūs 
tā  ir  mīlējis,  tad  arī  mums  pienākas  citam 
citu mīlēt.” (1Jņ 4: 7–11) 

Ar  dzirdēšanu  nepietiek.  Jādara.  Jāmīl. 
Mīļie, mīlēsim cits citu! Darīsim to! Leģendā 
teikts,  ka  vecuma dienās  Jānis maz  runāja, 
bet  katrā  dievkalpojumā  esot  atgādinājis 
klātesošajiem:    “Mīļie,  mīlēsim  cits  citu.” 
Viņš  zināja,  cik  svarīgi  ir  ne  tikai  klausīties, 
bet  arī  darīt.  Apņemsimies  mīlēt  cits  citu. 
Patiesi  mīlēt,  ne  tikai  ar  vārdiem  vien. 
Rādīsim  pasaulei,  rādīsim  sabiedrībai,  ka 
patiesi  esam  Kristus  mācekļi,  esam  Dieva 
bērni.  Dzīvosim  dzīvi,  kas  atspoguļo  Viņu. 
Dzīvosim  dzīvi,  kas  liecina,  ka  esam  Vārda 
darītāji, ne tikai klausītāji. 

Mīlestībā es jūs mudinu pildīt Dieva Vārdu, 
jo  mana  sirds  vēlēšanās  ir,  lai  jūs  katrs 
piedzīvotu  Dieva  svētību  un  dzīvotu 
pilnasinīgu  dzīvi.  Es  nekad  neprasu  jums 
darīt to, ko pats nedaru. Mans mērķis ir jūs 
audzināt ticībā, lai Dievs caur jūsu dzīvi tiktu 
godināts. 

Lai Dievs mums palīdz. Āmen. 

Latvijas apmeklējums 

Pēc  deviņu  gadu  atstarpes,  man 
šogad radās  iespēja apmeklēt Latviju, lai kā 
viesu  lektors  piedalītios  Rīgas  Vēcā 
Sv.Ģertrudes draudzes dienās. 

Apmeklējums  bija  reizē  veiksmīgs  un 
svētīgs.  Daudz  kas  piedzīvots,  un  daudz 
redzēts.  Atjaunotas  vecas  draudzības  un 
dibinātas jaunas. Īsā rakstiņā, nav iespējams 
visu  atstāstīt,  bet  pieminēšu  galvēnos 
notikumus. 

Dienu,  pēc  ierašanās  Rīgā,  devos  uz 
Saldu,  kur  kopā  ar  prāvestu  Kristu  Kalniņu 
piedalījos  starp  konfesijas  kristīgo  jauniešu 
sanāksmē.  Dalījos  ar  jauniešiem  par  tēmu 
„Dieva  vadība  mūsu  dzīvē.”  Bija  prieks 
redzēt tik daudz jauniešus, kas meklē Dieva 
vadību savā dzīvē. 

28.  jūnijā,  Rīgas  Arenā,  notika  Jāņa 
Petera 75.gadu jubilejas koncerts. Bija jauki 
piedzīvot  šo  pateicības  brīdi  dzejniekam, 
kas tik daudz no sevis veltījis latviešu tautai. 
Kaut  gan  samērā  garšs  (30  priekšnesumi), 
koncerts bija patīkams. 

Svētdien,  teicu  sprediķi    Rīgas  Vecā 
Sv.Ģertrudes  draudzes  dievkalpojumā.  Bija 
ļoti  iepriecinoši    dievlūdzēju  starpā  redzēt 
daudz  jauniešus,  kas  arī    aktīvi  piedalās 
draudzes  dzīvē.  Tas  liecina  par  pozitīvu 
nākotni.  Pēc  dievkalpojuma,  sniedzu 
interviju,  kas  tika  publicēta  draudzes 
tīmekļa lapā, kā ievads draudzes dienām. 

Svētdienas  pēcpusdienā,  kopā  ar 
prāvestu  Kristu    Kalniņu  un  viņa  ģimeni 
devāmies  uz  Cēsim,  kur  notika  Cēsu  Jāņa 
baznīcas  730  gadu  pastāvēšanas  koncerts. 
Man  bija  iespēja  publiski  nodot  sveicienus 
no  mūsu  draudzes.  Bija  labi  atgriezties 
Cēsīs,  jo  2000.gadā  es  tieši  tanī  baznīcā 
piedalījos dievkalpojumā, sakot svētrunu. 

Pa    nedēļu  piedalījos    Rīgas  iecirkņa 
mācītāja konventā, kur bija iespēja uzrunāt 
amata  braļus,  un  dalīties  ar  savu  pieredzi. 
Bija arī tikšanās ar arhibīskapu Jāni Vanagu. 
Devu  pagaru  intervīju  „Svētdienas  Rīts” 
žurnālam,  kas  tika  publicēta  augusta 
mēneša  izdevumā.  .../turp. 5.lpp
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DIEVKALPOJUMI 
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ 

OKTOBRĪ 
Svētdien,5.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,12.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,19.plkst.10.00 – Kapu svētki 
Rukvūdas kapsētā. 
Svētdien, 26.plkst.10.00 – Reformācijas 
svētku dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma, pankūkas 
un Ojara Grestes stāstījums par savu 
ceļojumu uz Ēģiptu un tikšanos ar 
apcietināto žurnalistu Pēteri Gresti. 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,2.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,9.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,16.plkst.10.00 ‐ Valsts svētku 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,23.plkst.10.00 ‐ Mirušo piemiņas 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,30.plkst.10.00 ‐ 1.Adventes 
svētdiena. Garīgais koncerts. 
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS 
OKTOBRĪ 
Svētdien,5.  J.Turmanis 
Svētdien,12.  J.Trumpmanis 
Svētdien,19.  I.Birze 
Svētdien,26.  J.Rīmanis 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,2.  U.Hāgens 
Svētdien,9.  I.Liepiņš 
Svētdien,16.  A.Kristovskis 
Svētdien,23.  J.Turmanis 
Svētdien,30.  U.Hāgens 
ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS 
OKTOBRĪ 
Svētdien,5.  L.MacPherson 
Svētdien,12.  I. Mačēna/ I Upīte 
Svētdien,19.  Kapu svētki 
Svētdien,26.  R. Plikše/V.Galviņa 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,2.  T.Koškina / V.Parcell 

Svētdien,9.  A. Medne/S. Graudiņa 
Svētdien,16.  B.Liberta/R.Hāgena 
Svētdien,23.  T.Koškina/V.Parcell 
Svētdien,30.  M.Timermane/A.Zodiņa 

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ 
Svētdien, 12.oktobrī, plkst.14.00 ‐ 
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 

MĀCĪTĀJA ZIŅAS 

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES 

Valda Kļava  +21/06/14  83 
Ann Wattle  +18/07/14  95 
Edīte Griva  +21/07/14  90 
Imants Ronis  +25/07/14  87 
Austra Skladkowski  +13/08/14  100 
Vera Ludzītis  +14/09/14  92 
Kristus saka: “Mieru Es jums atstāju, Savu 
mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es 
jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un 
neizbīstas. .” 

PALĪDZĪBA/MISIJA 
Šogad atkal esam sūtījuši krietnas naudas 
summas uz Latviju atbalstīt “Kristīgās 
žēlsirdības centru” Valmierā, “Diakonijas 
Centru” Rīgā, kā arī Talsu ev.luterisko 
draudzi. No Talsiem saņēmta skaista 
kartiņa kur rakstīts: 
Lai tas Kungs tev dāvā savu roku 
piesardzību, savu acu labvēlību, savu lūpu 
smaidu, savu soļu paļāvību, savu vārdu 
mieru, savas sirds siltumu, sava gara uguni, 
savas klātbūtnes noslēpumu. 

/Nezināms autors/ 

Sirsnīgi sveicieni visai Jūsu draudzei un 
mācītājam! Mīļi pateicamies par Jūsu 
finansiālo atbalstu Talsu draudzei, kuru 
saņēmām š.g.16.jūnijā. Ar Jūsu svētību 
esam varējuši palīdzēt daudziem mūsu
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draudzes cilvēkiem. Svētīgu turpmāko 
vasaru vēlot, 
Talsu evaņģēliski luteriskā draudze un 
mācītajs Māris Ludviks. 
Ziedojums arī nosūtīts misijas darbam 
izplatot evaņģēliju Indonesijā. 
Dieva Vārds mums māca: “Priecīgu devēju 
Dievs mīl” (2.Kor.9:7b). 

Nekas nav mūžīgs 

Gan  dievnams,  gan  draudzes  nams,  sāk 
novecot un prasa līdzekļus  lai tos uzturētu 
un  remontētu.  Pedējā  laikā  draudzes 
padome veikusi dažādus remontus: 
*Mašīnas noliktāvā  (Carport) atjaunota un 
nokrāsota siena . 
*Zālē augstājā pusē  salaboti lielie aizkāri . 
*Atjaunots  cementu  vāks  pie  baznīcas 
aizmugures durvim. 
*  Apmainīta  lielā  spožā  gaisma  virs  altāra 
kas  apgaismo  lielo  krustu.  Spuldze  kalpoja 
mazāk kā gadu, kautgan solīts bija uz daudz 
ilgāku  laiku  (runa  bija  par  20  gadiem). 
Elektriķis panāca, ka firma kas taisa spuldzi 
atjaunoja    un  sedza  krietnos  izdevumus 
stalažu īrei. 

Latvijas apmeklējums 
...../turp.no 3.lpp 
Vadīju  sarunas  ar  IHTIS  izdevniecību,  lai 
izdotu  un pārdotu Latvijā  manas grāmatas 
„Ticība  ir  Darbības  Vārds”  un  „Dzīvības 
Maize” .

Kopā  ar  prāvestu  Kristu    Kalniņu  un 
māc.Rinaldu  Grantu,  aizbraucām  uz 
„Bruknas  muižu”,  (pie  Bauskas),    kur  tēvs 
Andrējs  Mediņš,  vada  rehabilitācijas 
kopieni  dažādas  atkarības  esošiem 
cilvēkiem. Darbs ko amata brālis tur veic  ir 
abrīnojams  un  svētīgs.  Patreiz  iemītnieki 
cēļ  jaunu  skaistu  kapeli  (Sv.Apustuļu), 
Dievam par godu. 

Draudzes  dienas  notika  ļoti  skaistā 
vietā  „Meža  Salas”  Limbažos.  Labi 
apmeklētas  ar  aptuveni  200  cilvēkiem, 

galveno  kārtu  jaunākās  paaudzes.  Manīju, 
ka ir  lielas slāpes pēc Dieva un dziļa velmē 
saprast  un  īstenot  Viņa  Vārdu  savā  dzīvē. 
Aizlūgšanas  dievkalpojums  ilga  līdz  pāri 
pusnaktij.  Daudz  lūgšanas  tika  atbildētas, 
un  lielu    svētību    saņēma  visi  dalībnieki. 
Esmu  saņemis  daudz  atsauksmes  un 
liecības  no  cilvēkiem  ka  viņi  pozitīvi  ir 
uzņēmuši  ko  viņiem  mācīju  un  liecināju. 
Viss gods Dievam. 

Mani mājas saimnieki, Ivars un Brigita 
gādāja  par  manu  labklājību  laikā  ko 
pavadīju  Rīgā.  Viņi  mani  arī  aizveda  uz 
Rundāles Pili. Restorācijas darbs ir pabeigts 
un pils ir tiešam ļoti labā stavoklī. 

Šīs  daudzās  iespējas  kalpot  un 
izbaudīt tik svētīgas divas nedēļas, liek man 
just ka negaidīšu deviņus gadus pirms atkal 
aizbraukšu. 

Pļaujas Svētki 
Vairāk, kā tūkstots loterijas biļetes; 

390 pildītas pankūkas; 50 porcijas cāļu 
fileti; divdesmit kilogrami kartupeļi; sešas 
biezpienu kūkas; simtiem pīrāgu; dažādas 
plāts maizītes; citas kūkas;  daudzas 
izpalīdzīgas rokas; skaista saulaina diena; 
prāvs skaits apmeklētāju; dievkalpojums; 
sarīkojums ar kopdziesmām; deklamācijām; 
sadraudzību; mazās un lielā loterija.... 

Jā, Pļaujas svētki atkal nosvinēti. Raža 
viena no labākām  Pļaujas svētku vēsturē, 
pateicoties atsaucīgiem devējiem.  Paldies 
visiem darbiniekiem, dalībniekiem, un 
atbalstītājiem. Svētku dienas ir vajadzīgas 
un svētīgas. 

Pateicamies Dievam, ka spējam  šo 
jauko tradiciju turpināt, un ka lielais darbs 
nes  lielu svētību draudzei.
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Hearing alone is not sufficient 

“ And His mother and brothers came to Him, 
and they were unable to get to Him 
because of the crowd. 20 And it was 
reported to Him, “Your mother and Your 
brothers are standing outside, wishing to 
see You.” 21 But He answered and said to 
them, “My mother and My brothers are 
these who hear the word of God and do it.” 
Luke 8:19‐21 

Beloved in The Lord, 
Hearing  alone  is  not  sufficient.  There  are 
many  people  who  hear  God’s Word,  but  it 
goes in one ear and out the other. If you do 
not  act  upon  what  you  have  heard,  then 
your listening has been in vain. 

There  is  an  old  story  about  a  young  pastor 
who  just  started  in a new congregation. He 
preached exactly the same sermon for three 
weeks  in  a  row.  The  elders  spoke  to  him 
about  it,  but  to  no  avail.  Next  Sunday  he 
preached  exactly  the  same  sermon  again. 
The elders called up his Bishop and told him 
what was going on. The Bishop came to see 
the  pastor  and  asked  him  why  he  was 
preaching  the  exact  same  sermon  every 
Sunday.  The  pastor  told  him:  “When  the 
congregation begin to do what I have taught 
them  in  this  sermon,  then  I will move  onto 
the next one.” Sometimes  I  can understand 
where this young Pastor was coming from. 

Jesus  clearly  stated  in  our  passage  that 
hearing alone is not sufficient. He said: “My 
mother  and  My  brothers  are  these  who 
hear the word of God and do it” (Luke 8:21). 
You  see,  doing  must  follow  hearing.  Then 
there is blessing.  A few chapters further on 
in  Luke  we  read:  “While  Jesus  was  saying 
these  things,  one  of  the  women  in  the 
crowd  raised  her  voice  and  said  to  Him, 
“Blessed is the womb that bore You and the 
breasts  at  which  You  nursed.”  28  But  He 

said,  “On  the  contrary,  blessed  are  those 
who  hear  the  word  of  God  and  observe 
it”(Luke 11:27‐28). 

You  see  it  is  not  enough  to  spout  religious 
platitudes,  to participate  in Church services, 
even  to    read  God’s  Word;  ‐  you  need  to 
observe it, obey it, do it! 
Blessings  come  when  we  hear  God’s Word 
and  observe  it.  A while  ago we  considered 
that “Faith  is a verb”. Faith  is action.  James 
puts it so well in his Epistle: 
“But  prove  yourselves  doers  of  the  word, 
and  not  merely  hearers  who  delude 
themselves.  23 For  if  anyone  is  a  hearer  of 
the word  and  not  a  doer,  he  is  like  a man 
who  looks  at  his  natural  face  in  a  mirror; 
24  for  once  he  has  looked  at  himself  and 
gone  away,  he  has  immediately  forgotten 
what kind of person he was. 25 But one who 
looks intently at the perfect law, the law of 
liberty, and abides by it, not having become 
a forgetful hearer but an effectual doer, this 
man  will  be  blessed  in  what  he 
does” (James 1:22‐25). 

You see, James clearly tells us  that  listening 
without doing is futile. James likens listening 
and  doing  to  observing  yourself  in  the 
mirror. For example if you look in the mirror 
and  notice  your  hair  is  untidy,  and  walk 
away  not  doing  anything  about  it,  your 
looking  was  in  vain.  If  you  take  no  action 
then  your  observance  of  yourself  in  the 
mirror has been futile. 

It  is  of  vital  importance  that  we  resolve  to 
act upon what we hear  in God’s Word. The 
Christian faith is not a nice theory. Faith is a 
verb.  It  is  active  service  to  God.  It  is  not 
merely  an  intellectual  exercise.  True  faith 
expresses  itself  in good works,  acts of  love. 
As  we  have  considered  before,  true  faith 
results  in  Holy  Living.    We  saw  that  Holy 
Living is living separated from the world and 
dedicated  to  God  for  His  glory  and  His 
service.  Holy  Living  is  a  life  dedicated  and
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surrendered  to  God.  A  holy  life  strives  to 
fulfil  the  great  commandment  to  love  God 
with all one’s heart, soul and strength and to 
love one another. 

James is encouraging us, no commanding us 
to prove ourselves to be doers of the word, 
and  not  merely  hearers  who  delude 
ourselves. 

One thing I  love about God’s Word  is that it 
is  extremely  practical  and  down  to  earth. 
This Word encourages us to be doers. Do it! 
Begin  to  act  in  faith.  Put  into  action  what 
you hear from God. Act upon His Word. 
If at the end of the service today, you simply 
walk out of here and think: “That was a nice 
sermon” but you do not resolve to act upon 
what you have heard, then to a great degree 
it was  a waste  of  time  you  listening  to me. 
Listening alone is not sufficient. You need to 
act. You need to exercise your faith. 

A  while  ago  I  challenged  you  to  consider 
how much time you spend each day on  God 
and how much you spend on worldly things, 
such  as  watching  TV,  reading  magazines, 
listening  to  the  radio  and  so  on.  I  wonder 
how many of you have done this stock take 
in your life? 
It is important to act upon what we learn. To 
listen, to hear alone is not sufficient. 
Please  understand  that  nothing  that  I write 
is in anyway a criticism. Everything I write is 
to  encourage  you.  I  encourage  you  and 
speak  the  truth  in  love, because my heart’s 
desire is that each one of you would grow in 
the fullness of Christ and  live a blessed and 
fulfilled life. 

Everything  I  preach  from  the  pulpit,  I 
practice.  Everything  I  preach,  has  first 
spoken  to my  heart.  I  never  ask  you  to  do 
anything  I  do  not  do  myself.  As  your 
shepherd my  goal  is  to  grow  your  faith,  so 
that Jesus would be glorified through you. 
I  return  to  our  text.  When  Jesus  was  told 

that  his  mother  and  brothers  are  outside 
and  seeking  to  see  Him,  He  replied:  “My 
mother  and  My  brothers  are  these  who 
hear the word of God and do it.” 
Matthew writes about this same  incident  in 
his Gospel, and we get slightly more detail: 
“ 46  While  He  was  still  speaking  to  the 
crowds,  behold,  His  mother  and  brothers 
were standing outside, seeking to speak  to 
Him. 47 Someone said to Him, “Behold, Your 
mother  and  Your  brothers  are  standing 
outside  seeking  to  speak  to  You.”  48 But 
Jesus  answered  the  one  who  was  telling 
Him and said, “Who is My mother and who 
are My brothers?” 49 And stretching out His 
hand toward His disciples, He said, “Behold 
My mother and My brothers! 50 For whoever 
does the will of My Father who is in heaven, 
he  is  My  brother  and  sister  and 
mother”(Matthew 12:46‐50). 

The  very  important  words  are:  “Whoever 
does the will of My Father.” You see doing is 
the  important  issue.  Hearing  alone  is  not 
sufficient.  Knowing  the  will  of  God  is  not 
sufficient.  You  must  do  the  will  of  God. 
When we do the will of God, then we prove 
that we are members of His family. Jesus put 
it this way: 

“ A  new  commandment  I  give  to  you,  that 
you love one another, even as I have loved 
you,  that  you  also  love  one  another.  35 By 
this  all  men  will  know  that  you  are  My 
disciples,  if  you  have  love  for  one 
another” (John 13:34‐35). 

The word  translated  love  is  “agape”. Agape 
is God’s love, the highest form of love. When 
we  love  one  another with God’s  love,  then 
we know and others know that we are truly 
God’s  children.  Love  is  also  a  verb.  It  is  an 
action, not just a feeling. It is not enough to 
simply say “I love you”. It must be proven by 
action. Love has to manifest  itself  in acts of 
love.



8 

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS 

Jesus is our supreme example.  Not only did 
He  say  that  He  loves  us,  He  proved  it,  He 
demonstrated  it, by  laying down His  life  for 
us;  by  dying  on  the  cross  in  our  place.,  for 
our salvation. 

“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” (John 3:16). 

God  loved  and  He  gave.  Christ  Jesus  loved 
and  in  love  He  shed  His  own  innocent  and 
holy blood for us, to pay our sin debt in full, 
so that believing on Him, we could be saved 
from death and hell. 

Considering  this  great  love  of  God,  John 
wrote in his first Epistle: 
“Beloved, let us love one another, for love is 
from God; and everyone who  loves  is  born 
of God and knows God. 8 The one who does 
not love does not know God, for God is love. 
9 By this the  love of God was manifested  in 
us, that God has sent His only begotten Son 
into  the  world  so  that  we  might  live 
through Him.  10 In  this  is  love,  not  that we 
loved  God,  but  that  He  loved  us  and  sent 
His  Son  to  be  the  propitiation  for  our  sins. 
11 Beloved, if God so loved us, we also ought 
to love one another” (1.John 4:7‐11). 

We  are  obliged  to  love  one  another.  You 
have heard  this  today. Hearing alone  is not 
sufficient.  Go  do  it.  Love  one  another with 
God’s love. Beloved let us love one another. 
Let’s do  it!  Legends  tell us  that  in his  latter 
years  the  aged  Apostle  John  spoke  very 
little,  however  he  would  always  speak  in 
every gathering and say: “Beloved, love one 
another.”  John  knew  how  important  it  was 
that not only they listen, but that they act. 
May we resolve today to love another. Truly 
love one another. Not only in word, but also 
in deeds. 

Let  us  show  the  world,  let  us  show  our 

society that we are Christ’s disciples, that we 
are children of the living God. May we live a 
life  that  reflects  Him;  a  life  that  bears 
witness to His  love. May we not be hearers 
only, but also doers! 

May God help us. 

Pastor Colvin MacPherson 

My trip to Latvia 

Dean Krists Kalniņš; pr. Colvin MacPherson; 
pr. Rinalds Grants. 

Nine  years  had  passed  since  my  last 
trip to Latvia, and an opportunity arose to go 
this  year  as  a  guest  speaker  in  the  Annual 
Congregational  Retreat  organised  by  Rigas 
Old St. Gertrudes congregation. 

The trip was both blessed and fruitful. I 
had  many  wonderful  and  unforgetable 
experiences  and  saw  a  lot  of  interesting 
places.  Old  friendships  were  renewed  and 
new  aquaintances  were  made.  It  is  not 
possible  to  tell  the  whole  story  here  but  I 
will share a few highlights. 

The  day  after  arriving  in  Riga,  Dean 
Krists Kalniņš and I drove to Saldus .
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We participated  in an  inter demominational 
youth rally. I spoke to the youth about God’s 
guidance, and how from my own experience 
in  life,  it  is best  to  trust Him always and  to 
allow Him to lead in all things. It was a joy to 
meet  so  many  young  people  who  are 
following The Lord. 

On June 28th at Riga Arena, there was 
a  concert  celebrating  the  75th  birthday  of 
song  writer  and  poet  Jānis  Peters.    He  has 
written  over  1000  songs,  and  has  been  a 
major  contributer  to  Latvian  culture.  The 
concert was long but very good. 

On  Sunday,  29th  June  I  preached  in 
Rigas Old  St. Gertrudes  Church  at  the main 
service.  It  was  very  heartening  to  see  so 
many young faces in the congregation. There 
is  a  strong  future  there.  After  the  service  I 
was  interviewed  by  a  member,  and  the 
interview  was  published  on  the 
Congregation’s  website  as  an  ad  for  the 
upcoming retreat. 

That  afternoon,  together  with  Krists 
Kalniņš  and  his  family  we  drove  to  Cēsis, 
where  the St.John’s Church was celebrating 
the  730th  anniversary  of  the  Church 
building.  I  had  the  opportunity  to  publicy 
pass on greetings  from our  congregation.  It 
was good to be back in Cēsis. I had preached 
in St. John’s 14 years earlier in 2000. 

During  the  week  I  participated  in  the 
Riga  Pastor’s  fellowship  and  was  able  to 
share  some  thoughts  with  my  brothers  in 
min is t ry   and  g ive   them  some 
encouragement.  I  also  had  a  very  positive 
and  uplifting meeting with  archbishop  Jānis 
Vanags.  The  Church  magazine  “Svētdienas 
Rīts”  requested  an  interview.  It  turned  out 
to  be  a  very  long  interview  and  was 
published  in  the  August  edition.  I  was  also 
able  to  secure  a  deal  with  the  Church 

publishers  to  have  my  two  books  printed 
and sold in Latvia. 

Together with Dean Krists Kalniņš and 
pastor Rinalds Grants, we drove to Bauska to 
a  place  called  “Bruknas Muižs”.  It  is  an  old 
mansion that had been  lovingly restored by 
Catholic  Priest  Andrējs  Mediņš.  Father 
Andrējs  runs  a  recovery  centre  for 
alcoholics.  The  work  that  Father  Andrējs  is 
doing is truly amazing and blessed. Together 
with  the  men  in  the  programme,  they  are 
currently building a new Chapel on the site, 
to the glory of God. 

The Congregational Retreat was on the 
following weekend, in a very beautiful place 
near  Limbaži,  called  “Meža  Salas”.  There 
were  about  200  participants with  about  40 
children.  A  great  number  of  participants 
were younger than me. (A welcome change). 
There was a real thirst for God’s Word, and a 
desire  to  live  out  God’s  Word  in  everyday 
life.  On  the  Saturday  night  an  intercessory 
prayer  meeting  went  well  into  the  early 
hours  of    Sunday  morning.  Many  prayers 
were  answered  and many  received  a  great 
spiritual blessing. I have had a lot of positive 
feed  back  from  participants  and  it  seems 
that  my  ministry  time  there  is  already 
bearing  fruit.  To  God  be  all  the  glory  and 
praise! 

My  hosts  Ivars  and  Brigita  were 
wonderful and catered and cared  for me  in 
such a wonderful way. They took me to see 
Rundales  Pils  which  has  been  beautifully 
restored. 

The many ministry opportunities that I 
had,  and  the  overall  fruitfulness  and 
blessedness of the trip, make me feel  that  I 
will not wait another nine years before going 
again.
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS 
Slimnieku apmeklējumi 

Apmeklejot Veru Ludzīti. Dieva Vārds nes mieru un svaidīšana ar eļlu atgādina Dieva 
klātbūtni. 

Kopa ar Zac apmeklējam iemītniekus 
Le Arche kopmītnē. Zacs iepriecina Joanne. 

Šis un tas 

°          Jauna draudzes loceklē?  Draudzes priekšnieks ieskaņo dievkalpojumu.
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PĻAUJAS SVĒTKI
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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  Fakss (02) 9764 3318 
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 

Draudzes izdotās grāmatas var iegādāties pie draudzes grāmatgalda. 
Prāvesta Colvin MacPherson “Ticība ir darbības vārds”   $12.‐ 
Prāvesta Colvin MacPherson  “Dzīvības Maize.”  $8.‐ 

SVARĪGI DATUMI. 

Svētdien,19.oktobrī ‐ Kapu Svētki. 

Svētdien 26.oktobrī ‐ Reformācijas Svētki. Ojāra Grestes 
stāstījums, par Ēģiptes apmeklējumu. 

Svētdien,16.novembrī ‐ Valsts Svētku dievkalpojums. 

Svētdien, 23.novembrī ‐ Mirušo Piemiņas diena. 

Svētdien, 30.novembrī – 1.Adventes svētdiena ‐ Garīgs koncerts. 
Piedalās SLVK un Draudzes Ansamblis. 

Apbedīšanas lietas. 
Draudze iesaka un lieto Trevor Lee and Son. Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot: 
(02) 9746 2949


