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JA TU, TAD ES 

Redzi, kad Es aizslēgšu debesis, ka lietus nelīs, vai kad Es pavēlēšu 
siseņiem, lai viņi noēd zemi, vai ja Es sūtīšu mēri Savai tautai,  un 
Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un 
pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļauna 
jiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu 
grēkus, un dziedināšu viņu zemi. 2.Laiku 7:1314 

Visiem  Dieva apsolījumiem , nāk līdz savi noteikumi. Dievs bieži vien saka: “Ja 
tu, tad Es.” Ja, un kad, mēs izpildam  Dieva noteikumus, tad arī Viņš izpilda savu 
solījumu. Augšminētais teksts ir daļa no Dieva atbildes, Salamana lūgšanai, ko viņš lūdza 
pēc tam, kad viņš bija Dievu lūdzis iesvētīdams jauno templi. Salamans lūdza lai Dievs 
uzklausītu tautas lūgšanas, un Dievs atbildēja sakot   ja tauta pazemosies un meklēs 
Viņa vaigu un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Viņš lūgšanas uzklausīs. 
Pavisam skaidri Dievs saka, “Ja tu, tad Es.” Kautgan augšminētie  teksta vārdi bija tieša 
atbilde specifiskai lūgšanai, Dieva atbildē salasām universiālu principu, proti, 
pazemošanās ir atslēga Dieva svētībai. 

Šis princips atrodams vairākās vietās, kā Vecā Derībā  tā  Jaunā Derībā. Piemēram 
Jēkaba vēstulē 4:10: “Zemojieties Tā Kunga priekšā,  tad Viņš  jūs paaugstinās.” Jēzus 
to  pašu  mācīja  sakot:  “Un,  kas  pats  paaugstināsies,  tas  tiks  pazemots;  un,  kas  pats 
pazemosies,  tas  tiks  paaugstināts.”  (Mt.ev.23:12)  Pavisam  skaidri  redzam,  ka  ceļš  uz 
svētību  ir pazemošanās. Pazemošanās Dieva priekšā  ir mūsu  liecība ka apzināmies savu 
niecību,  ka  viss  kas  mēs  esam,  viss  kas  mums  ir,  nāk  no  Dieva.  Pazemošanās  godina 
Dievu.  Iedomība,  ir  sevis  dievināšana.  Ja  esam  iedomīgi,  tad  būtībā  laužam  pašu 
pirmo bausli, jo liekam sevi augstāk par Dievu. Ja mūsu dzīves liecība ir: “Es dzīvoju pēc 
sava prāta” tad parādam, ka nepaļaujamies  uz Dieva, bet paši uz saviem spēkiem. Tādai 
dzīvei  nav  un  nebūs  svētība.  Svētība  nāk,  kad  pazemojamies Dieva  priekšā,  un  paļau 
jamies uz Viņu. Svētība nāk, kad gremdējam mūsu “Es” un atļaujam Kristum būt mūsu 
dzīves vadītājam.  Pazemīga cilvēka lūgšana ir: “Tavs prāts lai notiek...” 

Mūsu  tautas  himnas    lūgšana  ir  “Dievs,  svētī  Latviju”.  Ticu,  ka mēs  katrs  to  no 
sirds  vēlamies. Lai  šī mūsu  lūgšana piepildītos,  tad mums, kopīgi, kā  tautai    jāzemojas 
Dieva priekšā.  Jāatzīstas, ka esam kalpojuši  elku dieviem un neesam  likuši Viņu pirmā 
vietā. Mums vajag nožēlot  savus  grēkus,  sevi  nodot Dievam,  kā dzīvu,  svētu,  ../turp.2.lpp
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Viņam patīkamu upuri (skat.Rom.12:1). 
Kad, un ja to darīsim no visas sirds, 

tad Dievs svētīs Latviju. 
Zemosimies  Dieva  priekšā,  gan  per 

sonīgi, gan kopīgi, un piedzīvosim , ka Viņš 
atvērs  debesis  un  izlies  Savu  svētību  par 
mums un mūsu tautu. Dievs mūs mīl, un ja 
uz  Viņa  mīlestību  pazemīgi  atsauksimies, 
tad  tiešam  redzēsim  un  baudīsim    cik  tas 
Kungs ir labs.  Prāv.Colvin S. MacPherson 

DIEVKALPOJUMI 
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ 

AUGUSTĀ 
Svētdien,23.plkst.10.00 – Dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,30.plkst.10.00 – Dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. . Pēc dievkalpojuma 
prāvesta referāts. 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien,6.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,13.plkst.11.00 – Pļaujas svētku 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. Pēc 
dievkalpojuma, pļaujas svētku sarīkojums. 
Svētdien,20.plkst.10.00  Dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,27.plkst.10.00  Dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. Dievkalpojumā 
atzīmēs SLJK 60 gadu pastāvēšanu. 
Pēc dievkalpojuma prāvesta referāts. 
OKTOBRĪ 
Svētdien,4.plkst.10.00  Lasītais 
dievkalpojums. 
Svētdien,11.plkst.10.00  Dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,18.plkst.10.00  Kapu svētki. 
Svētdien,25.plkst.10.00 Reformācījas 
svētku dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma 
prāvesta referāts. 
NOVEMBRĪ 
Svētdien, 1.plkst.10.00  Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 8.plkst.10.00  Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,15.plkst.10.00  Lasītais Valsts 
Svētku dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma 
pusdienas. 

Svētdien,22.plkst.10.00  Mirušo piemiņas 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,29.plkst.10.00  1. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 

DEŽŪRAS  DIEVKALPOJUMOS 
AUGUSTĀ 
Svētdien,23.J,Rīmanis 
Svētdien,30.A.Kristovskis 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien,6.I.Liepiņš 
Svētdien,13.J.Turmanis 
Svētdien,20.I.Birze 
Svētdien,27.J.Rīmanis 
OKTOBRĪ 
Svētdien,4.A.Kristovskis 
Svētdien,11.I.Liepiņš 
Svētdien,18. I.Birze 
Svētdien,25. J.Rīmanis 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,1. A.Kristovskis 
Svētdien,8. I.Liepiņš 
Svētdien,15. I.Birze 
Svētdien,22. J.Rīmanis 
Svētdien,29. A.Kristovskis 

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS 
AUGUSTĀ 
Svētdien,23.R.Āboltiņa 
Svētdien,30.I,Graudiņa,I.Krieviņa 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien,6. A.Medne,S.Graudiņa 
Svētdien,13.L.MacPherson 
Svētdien,20.Dz.Jansone,D.Jansone 
Svētdien,27.B.Liberta, R.Hagena 
OKTOBRĪ 
Svētdien,4.R.Plikše, V.Galviņa 
Svētdien,11.A.Auziņa, V.Cielēna 
Svetdien,18. Kapu svētki 
Svētdien,25. Indrīda Gedgovda, S.Fraser 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,1. I.Rone, L.Kaktiņa 
Svētdien,8. D.Wagner, I.Garofali 
Svētdien,15. M.Timermane, A.Zodiņa 
Svētdien,22. I.Mačēna, I.Upīte 
Svētdien,29. K.Baumane, S.Veidnere
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DIEVKALPOJUMS ŅŪKĀSLĒ 
Piektdien, 18.septembrī, plkst.11.00. 
Dežurē: E.Puriņš 
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ 
Svētdien, 18.oktobrī, plkst.14.00 

SVĒTBRĪŽI  BANKSTOWNAS 
APRŪPES NAMĀ 
(Chiswick Rd, Greenacre) 
Pirmdien, 14.septembrī, plkst.11.00 
Pirmdien, 12.oktobrī, plkst.11.00 
Pirmdien,9.novembrī, plkst.11.00 

BĪBELES STUNDAS 

Notiek ceturtdienās no 
plkst.10.00. Tuvāka informācija 
pie prāvesta. 

LŪGŠANAS GRUPA 
Svētdienas rītos, plkst.9.00— 
Draudzes dzīvoklī. 

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES 

Kristus saka: “Es esmu 
augšāmcelšanās un dzīvība.” 

Ernests Eikens  +13/04/09  88 
Jānis Bumbērs  +03/05/09  80 
Verners Lācis  +20/05/09  77 
Pēteris Ozoliņš  +22/05/09  82 
Elga Ķepītis  +29/05/09  77 
Jānis Martinsons  +24/06/09  96 
Vladimirs Trofimovs  +24/06/09  94 
Melita Gulbis  +02/07/09  86 
Paulis Laiva  +02/07/09  94 
Vilis Gulbis  +19/07/09  84 

Draudze uz tīmekļa 
Draudzes tīmekļa adrese ir: 
www.sydneylatvianchurch.org.au 
Draudzes vēstnesis ir pieejams pdf formatā, 
Ja vairs nevēlaties to saņemt drukātā formā, 
un esat priecīgi to lasīt uz datora, tad lūdzu 
dariet  mums  to  zināmu.  Samazinot  skaitu 
ko izsūtam par pastu, ietaupam sūtīšanas un 
drukāšanas  izdevumus.  Un  labums  ir    ka 
taupam  arī papīru. 

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 DZĪVE BILDĒS 

Draudzes 60 gadu jubileja 

Ivars Birze ar prāvestu pirms 
dievkalpojuma 

Mācītāja Māra Saulīte pasniedz Svēto 
Vakarēdienu. 

Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo 
padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, 
nedz arī sēž paļātāju pulkā,  bet kam 
prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un 
kas dienām un naktīm domā par Viņa 
bauslību.       1.Ps.12
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS 

Draudzes 60 gadu jubileja 
(turpinājums) 

Sidnejas latviešu vīra koris 

Saimnieces gatavo pusdienas 

Skaisti klātie galdi 

Dalībnieki bauda 
pusdienas 

Talkas diena 

Vīri ņemas ar  mantām 

Dāmas arī....... 

Laikam saies....
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Budisms un Kristietība Prāvests Colvin S. MacPherson 
(saīsināts referāta teksts) 

Ievads: 
Ļoti daudz tā sauktā Jaunā laikmeta mācība  ir cieši saistīta ar Budisma  idējām un 

mācībām. Itsevišķi mācība par reinkarnācīju – tas  ir, ka cilvēks atkārtoti dzīvo un mirst 
līdz kamēr sasniedz Nirvanu. Pilnību. Apgaismošanu. 

Pēdēja  laikā  šāda  veida  mācības  arī  parādās  latviešu  laikrakstos,  kas  sākušas 
ietekmēt kristīgo cilvēku domāšanu. 

Budisms un kristietība nav savienojami nekādā ziņā un iepazīstinot jūs ar Budisma 
pamat  domām,  ceru  jums  to  skaidri  parādīt.  Ja  uzskatam  sevi  par  kristīgu  cilvēku  tad 
jābūt skaidībā  par to kam mēs ticam un kas ir patiesība . 
Budisma sākums. 

Apmēram 500 gadus pirms Kristus, Indiešu princis vardā Siddharta Gautama, sāka 
meklēt  dzīves  jēgu  un  nozīmi.  Viņš  uzauga  labos,  ērtos  apstākļos  un  bija  no  pasaules 
realitātēm aizsargāts. Vienā ceļojumā, viņš sastapis vecu vīru, slimu vīru, nabaga vīru un 
līķi. Dziļi  satraukts sastopot ciešanas kas  ir pasaulē, Gatauma nolēma atstāt savu dzīves 
veidu,  atstāt  savu    ģimeni,  lai  meklētu  skaidrību,  apgaismotību  (enlightenment).  Viņš 
centās  to  atrast  askētu  dzīvē. Neatrazdams,  to  ko  viņš  centies  atrast,  viņš  nosēdās  zem 
koka un zvērēja nekūstēties  līdz kamēr viņš netikšot apgaismots. Vairākas dienas  vēlāk 
viņš piecēlās kā Budda – apgaismotais. Viņš nākamos 45 gadus veltīja savu dzīvi mācot 
ceļu uz atbrīvošanu no ciešanām (dharma) un viņš nodibināja mūku sabiedrību (sangha). 
Budisma idejas ir populāras Rietumu kultūrā, sevišķs uzsvars uz meditācīju , kā arī tas ka 
Budisti proponē mieru. 

Budisma ticība ir  ļoti plaša un dažāda un atrod savu izpausmi ļoti dažādos veidos. 
Tomēr  ir    lietas  kas  visām  novirzēm  ir  kopīgas  proti,  Budda  slavēšana,  ciešanu 
izbeigšana, un reinkarnācījas doktrīna. 

Budismam  ir  divi  galvenie  spārni  vai  nogrupējumi.  Theravada  Budisms  un 
Mahajana Budisms. 

Theravada  Budisms  uzsver  askētu  dzīvi  un  nodarbojās  ar  filizofiju.  Galvenais 
uzsvars ir ka askētu dzīve un meditācīja ir ceļš uz brīvību. 

Mahayana  Budisms,  ietver  sevī  vairāk  dievības;  nodarbojās  ar  kosmoloģiju,  un 
citām  tradicionālām  lietām.    Mahayana  Budismā,  ceļš  uz  brīvību  atrodams  dažādos 
veidos. Caur reliģiskiem rituāliem; reliģijas apkopšanu, meditācīju; vai visām šīm lietām 
kopīgi. Zen,Nichiren, Tendai un šķīstā zeme (pure land) ir galvenās Mahayana formas. 

1966.  gadā,  prominenti  mūki  no  abiem  novirzieniem,  Theravada  un  Mahayana, 
satīkās  Sri  Lanka  konferencē  ar  mēŗķi  tuvināties  un  izspriest  kādās  lietās  viņiem  ir 
vienotība. Pasaules Budistu, Sangha Councils  vienojās vienbalsīgi par 9  lietām. Pamata 
lietas kas kopīgas Theravadu un Mahayana Budismam: 
1.Budda ir  vienīgais valdnieks. (master) 
2.Patversme atrodama Buddā, Dhamaa un Sangha. Dhamma ir Budda mācība un Sangha 
ir Buddistu sabiedrība. 
3. Neticam, ka šī pasaule ir dieva radīta vai vadīta.
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4.Sekojot  Budda  priekšzīmei,  kas  ir  Lielās  Līdzjūtības  (Mahaakarunaa)  un  Lielās 
Gudrības  (Mahaa  –prajnaa)  iemiesojums; mēs  uzskatam,  ka  dzīves  jēga  ir  lai  izveidotu 
līdzjūtību  visām  dzīvām  būtnēm  bez  jebkādas  diskriminācijas;  un    strādātu  viņu 
labklājībai, priekam un mieram, un veidotu gudrību, kas novedīs  līdz atklāsmei par visu 
patiesību (Ultimate Truth) 
5.Mēs pieņemam Tās Četras Cienījamās  (Noble)  Patiesības. Dukkha, Dukkha celšanos; 
Dukkha izbeigšanu, un universālo likumu par cēloni un sekām. (Cause and effect) kā tas 
macīts pratiityasamutpaada (Conditioned Genesis or Dependent Origination). 
6.  Saprotam  no  Budda  mācībām,  ka  visas  noteiktas  lietas  (conditioned  things)  nav 
pastavīgas  un  Dukkha,un  ka  visas  noteiktas  un  nenoteiktas  lietas  (Dharma)  ir  bez 
esamības (self anaatma) 
7.Mēs  pieņemam  37  noteikumus,  kas  palīdz  Apgaismošanu  (bodhipaska  –dharma)  kā 
dažādus aspektus no Budda mācības  par ceļu kas ved uz apgaismošanu. 
8.Pieņemam  trīs dažādus veidus, kā sasniegt bodhi vai apgaismošanu, kas ir atkarīgi no 
katra  cilvēka  dotībām  un  spējām.  Kā  māceklis  (sraavaka)  kā  Pratyetka  –  Budda  (tas 
nozīme pašceļā) un kā Samyak –sam Budda  (pilnīgi un patiesi apgaismots Budda) Mēs 
pieņemam, kā visaugstāko un goda pilnu ceļu sekot Buddista dzīves veidam  un kļūt par 
SamyaksamBudda lai citus izglābtu. 
9.Mēs pieņemam, ka citās zemēs  ir atšķirības Buddistu mūku dzīvē, populāros Budisma 
ticējumos, izdarībās, rituālos,  un ceremonijās, tradicījās un formās. Šīs atškirības  tomēr 
nemaina Budda pamata mācības. 
Dzīves nozīme Budismā 

Budisma primārais mēŗķis ir izbeigt ciešanas. Budda mācīja, ka cilveki cieš, tāpēc 
ka visu  laiku dzenās pēc  lietām, kas nenes  ilgstošu prieku.   Cilveki  ar visu varu cenšas 
pieķerties  lietām – piem. draugiem,  visāda veida matriālām lietām – kas nav pastāvīgas, 
un  mums nenes  apmierinājumu. 

Budda  nenoliedza,  ka  ir  lietas  kas  dzīve  nes  prieku,  bet  uzsvēra,  ka  tās  nav 
pastavīgas un , ka mūsu pieķeršanās pie tām noved uz  lielākām ciešanām. Viņa mācība 
pilnīgi kocentrējās uz šo problēmu atrisināšanu. Problēmu atrisina, ka nāk pie apziņas ka 
lietas nav pastāvīgas, un  no tām atbrīvojas. Tā samazina   ciešanas un eventuāli  izbeidz 
vai apstādina  dzimšanas un miršanas cikli. 

Šī Budisma pamatmācība  vislabāk un precizāk izteikta Četrās Cēlās patiesībās un 
Astoņkārt cēlā ceļā. 
Četras Cēlās Patiesības 

1.  Visa dzīve ir ciešanu skārta 
2.  Ciešanu cēlonis ir iekāre (desire) un pieķeršānas (attachment) 
3.  Ciešanas var apstādināt. 
4.  Veids, kā ciešanas izbeigt ir sekot Cēlo Astoņkārtu Ceļu. 

Astoņkārt Cēlais Ceļš 
1.  Pareiza gudrība (zināšanaknowledge). 2.Pareiza motivācija. 3.Pareiza runāšana. 
4.  Pareiza  izdarība.  5.Pareiza  iztika.  6.Pareiza  cenšanās.  7.Pareiza  apziņa 

(mindfulness) 8.Pareiza koncentrēšanās
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Ņemt vērā un izpildīt šīs astoņas lietas, ir tikpat kā neiespējami. Lai ciešanas izbeigtu 
Budda un pirmie Buddisti ieteica mūka dzīvi kā drošāko ceļu uz apgaismošanu. 
Budistu Mācība par Mūžību. 

Budisms  māca,  ka  pēc  nāves  cilvēks  vai  nu  atkal  piedzimst  no  jauna,  jaunā 
ķermenī, vai  ieiet Nirvanā. Tikai Buddas – tie kas  ir sanieguši apgaismošanu  sasniedz 
Nirvanu. 

Budda  saļīdzināja  reinkarnāciju  ar  sveces  aizdegšanu.  Pirmā  svece  aizdedzina 
nākamo. Kautgan ir zināma saistība starp pirmo un otro sveci, tā tomēr nav tā pati liesma. 
Budismā reinkarnācija ir transmigrācija. Budisms neatdzīst, ka cilvēkam ir dvēsele. 
Nirvana

Nirvana  ir  galīga  atbrīvošanās  no  miršanas  un  dzimšanas  cikla.  Tā  tad  ar  to 
ciešanas  izbeidzās. Vārds Nirvana nozīme izdzēst, kā sveci vai liesmu. 
Budda  apraksta Nirvanu,  kā  vietu  kur:  nekas  nav,  tikai  to  ko  prāts  pats  sevī  redz,  kur 
atzīst  prāta  esamību,  kur  nav  vairs  ilgošanās  un  meklēšana;  kur  nav  vairs  saites  ar 
ārišķīgām lietām. 
Nobeigums: 

Esam apskatījuši, pārskata veidā dažus Budisma pamatprincipus. Īsumā, apskatīsim 
to  no  Kristīgā  viedokļa.  Pirmā  ļoti  atšķirīgā    lieta  ir,  ka  Budisms  noliedz  Dievu.  Tas 
neatzīst, ka Dievs radījis un uztur pasauli. 

Budisma mēŗķis  ir ciešanu izbeigšana  pasaulē. Kautgan tas ir cēls mēŗķis, tas nav 
sasniedzams  caur  Budismu,  jo  Budisms  pilnīgi  ignorē  ciešanu  īsto  cēloni.  Cēlonis  ir 
grēks.  Caur  grēku  cilvēks  ir  atdalīts  no  Dieva  un  ir  sātana  vērgs.  Ir  tikai  viens 
atrisinājums Kristus  pie krusta izlietās asinis. Nekāda cita ceļa nav. 

Budisms meklē atbildi cilvēkā pašā,   bet atbilde nav atrodama cilvēkā, bet Dievā. 
Atbilde ir Jēzus Kristus, kas ir ceļš, patiesība, un dzīvība. 
Budisms nesaprot, ka cilvēka sirds ir viltīga un ļauna. Izlasi Romiešu vēstulē 7:1425 

Budisma ļaunākā mācība ir reinkarnācīja. Tā mācība   ir pret visu  ko Dieva Vārds 
māca.  Cilvēks  nevar  ticēt  reinkārnācijai  un  sevi  uzskatīt  par  kristieti.  Tas  ir  galīgi 
izslēgts. Dieva Vārds māca ka cilvēkam būs vienreiz mirt un tad tiesa.Un, kā cilvēkiem 
nolemts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa, tā arī Kristus, vienreiz upurēts daudzu cilvēku 
grēkus atņemt neatkarīgi no grēka,  tiks otrreiz  redzams par pestīšanu  tiem, kas Viņu 
gaida. (Ebrēja vēstulē:9:2728) 

Reinkarnācijas  doktrīna  pauž,  ka  eventuāli  cilvēks  ar  savu  darbību  var  atrast 
brīvību  lai    tas arī varētu prasītu vairākus   mūžus. Tās ir galīgas muļķības. Tie  ir sātana 
meli,  lai  novirzītu    cilveku domas  no  pareizā  ceļa  par mūžību  un  dvēseli.Tikai Kristus 
asinis vien var mūs atbrīvot un pestīt. 

Problēma ar Budismu, un reizē, tas, kas dara viņu pievilcīgu ir ka tā uzrunā cilvēka 
“es.”  patmīlību. Es varu atrast gaismu. Es sevi varu uzlabot. Es eventuāli varu tikt ap 
gaismots, utt. 

Diemžēl tie ir meli. Cilvēks ar saviem spēkiem neko nespēj.  Cilvēks bez Kristus ir 
sātana vērgs un viņa gals nav apgaismošana bet galīga tumsa.  Atbilde cilvēcei  ir viena: 
Jēzus  Kristus.  (Referatu pilno tekstu var izlasīt draudzes tīmekļī garīgo rakstu nodaļā. CD vai DVD var ie 
gādaties no prāvesta.)
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SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES 
PĻAUJAS SVĒTKI 

Svētdien, 13. septembrī, plkst.11.00 

Mīļi lūdzam nākt un piedalīties svētku dievkalpojumā un 
sarīkojumā. 

Dievkalpojumā piedalīsies draudzes ansamblis. 

Draudzes mācītājs 
Prāvests 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 Epasts 
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 
Epasts cpherson@optusnet.com.au 

Draudzes priekšnieks Eigits (Goga) Timermanis 
271 Hudson Pde, Clareville, 2107 
Mājas tel. 99182306 
Mobīlais 0414 479 001 
Epasts  timermanis@ozemail.com.au 

Dāmu komitejas priekšniece Tamāra Koškina 
69 Wyomee Ave, West Pymble. 2073 
Telefons (02) 9449 3716 
Mobīlais 0421 320 870 
Epasts tamarakosk@iinet.net.au 

Pārdomām 

“Bet tagad saka Tas Kungs, kas tevi radījis, 
Jēkab,  un  tevi  veidojis,  Israēl:  "Nebīsties, 
jo  Es  tevi  atpestīju;  Es  tevi  saucu  tavā 
vārdā,  tu  esi  Mans!    Kad  tu  iesi  caur 
ūdeņiem,  Es  būšu  pie  tevis,  un  caur 
straumēm,  tās  tevi  nepārplūdinās;  kad  tu 
iesi caur uguni, tu nesadegsi, uguns liesmas 
tev nekaitēs!  Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs, 
Israēla Svētais, esmu tavs glābējs.“ 

Jes.43:12 

Draudzes nodevas 2009.gadam 
Studentiem $20 
Pensionāriem $80 
Strādājošajiem $120 
Čekus rakstīt: “Latvian Lutheran Church in 
Sydney” vārdā.


