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Padevīgi un paklausīgi 

“Ja  jūs  būsit  Man  padevīgi  un  paklausīgi,  tad  jūs 
baudīsit zemes svētību.” (Jes 1:19) 
Mīļie draugi Jēzū Kristū, šos vārdus Dievs saka Israēlas 
tautai  vispirms  un  tad  arī  katram  mums.  Skaidrāk 
Dievs  nevarēja  to  pateikt.  Ja  vēlamies  Viņa  svētību 
savai  dzīvei,  savai  ģimenei,  savai  zemei,  tad  mums 
jābūt Viņam padevīgiem un paklausīgiem. 
Šo principu atrodam viscaur Dieva Vārdā. Kur cilvēki ir 
padevīgi  un  paklausīgi  Dievam,  tur  viņi  piedzīvo  Viņa 
svētību.  Citādāk  var  nākties  piedzīvot  šo:  “Bet,  ja  jūs 
pretosities  un  nepaklausīsit,  būsit  cietgalvīgi,  tad 
zobens  jūs  aprīs,  jo  Tā  Kunga mute  to  runājusi!"  (Jes 
1:20) 
Tātad ‐ ja tu būsi padevīgs un paklausīgs Dievam, tad Viņa svētība būs pār tevi, bet ja tu 
būsi  cietsirdīgs,  pretosies  un  neklausīsi  Viņam,  tad  zobens  tevi  aprīs.  Domājot  par  šo 
principu, kas tik skaidri izteikts, man jādomā, kur tagad varētu būt kristīgā baznīca, ja tā 
būtu Dievam padevīga un paklausīga... 

Mēs  kā  draudze  cenšamies  būt Dievam padevīga  un  paklausīga,  un Dievs  tiešām mūs 
svētī.  Mudinu  visus  būt  padevīgiem  un  paklausīgiem  Dievam  visās  lietās.  Mums  ir 
spēcīgs  ienaidnieks,  kas  visu  laiku  strādā,  lai  mēs  Dievam  neklausītu,  lai  mēs  nebūtu 
Viņam padevīgi. Ir ļoti svarīgi, ka mēs to saprotam  un ka esam visu laiku nomodā. “Esiet 
skaidrā  prātā,  esiet modrīgi!  Jūsu  pretinieks  velns  staigā  apkārt  kā  lauva  rūkdams  un 
meklē,  ko  tas  varētu  aprīt.  Tam  turieties  pretī  stipri  ticībā,  zinādami,  ka  tās  pašas 
ciešanas  ir  uzliktas  jūsu  brāļiem  pasaulē.  Bet  visas  žēlastības  Dievs,  kas  jūs  Kristū  ir 
aicinājis  Savā  mūžīgajā  godībā,  Tas  jūs  pēc  īsām  ciešanām  pats  sagatavos,  stiprinās, 
spēcinās, darīs pastāvīgus. Viņam vara mūžu mūžos. Āmen!” (1Pēt 5:8‐11) 

Ko  no  tā  secināt?  Vispirms  jābūt  modrīgiem  visu  laiku.  Sapratīsim,  ka  dzīve  ir  cīņa. 
Nevaram  atļauties  snaust  Dieva  žēlastības  siltumā.  Katru dienu  esam  kara  laukā  starp
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labo  un  ļauno.  Mums  visu  laiku  jābūt 
nomodā par savu sirdi, par savu ticību. 
Mums  vajag  katru  dienu  lasīt  Dieva Vārdu 
un būt ar Dievu dzīvā sarunā. Velns mums 
var  tikai  kaitēt,  ja  viņam  to  atļaujam. Viņš 
mūs kārdina, bet mums nav jāpieņem Viņa 
kārdinājumi. Viņš nevar mūs piespiest kaut 
ko darīt. Grēkojam, kad izvēlamies to darīt. 
Tāpēc  Pēteris  raksta:  tam  turieties  pretī 
stiprā ticībā. 

Lai  turētos  pretī,  mums  pašiem  jābūt 
stipriem  ticībā,  un  lai  būtu  stipri  ticībā, 
mums  savu ticību  ir  jābaro ar Dieva Vārdu 
un  jāvingrina  Dieva  Vārdā.  Tas  ir  ļoti,  ļoti 
svarīgi! Dieva Vārdu vajag lasīt katru dienu 
bez izņēmuma! 

Pēteris mums atgādina,  ka pats  Jēzus mūs 
stiprina un dara pastāvīgus, ja mēs uz Viņu 
paļaujamies.  Ja  mēģinām  paši  ar  savu 
spēku, ar  savu gudrību  tikt  galā,  tad esam 
viegls  laupījums  velnam.  Paši  savā  spēkā 
nekur  tālu  netiekam.  Mums  ir  vajadzīgs 
Jēzus. Mums ir vajadzīgs Dievs Svētais Gars. 
Bez Viņa ne nieka nespējam izdarīt. 

Tādeļ tiekam mudināti atkal un atkal Dieva 
Vārdā  staigāt  Garā.  Ko  nozīmē  “staigāt 
Garā”?  Staigāt  Garā  nozīmē  pilnībā  dzīves 
vadību  nodot  Dievam.  Būt  Dievam 
padevīgiem  un  paklausīgiem.  Staigāt  Garā 
nozīmē  paļauties  uz  Viņu  visās  lietās.  To 
mēs  lūdzam  Svētajā  lūgšanā,  sacīdami,  lai 
notiek Viņa prāts un lai nāk Viņa valstība. 
Staigāt  Garā  nozīmē  dienu  iesākt  ar 
lūgšanu:  “Pie  rokas  ņem  un  vadi,  Kungs, 
mani pats, līdz beigsies mūža gadi un gaišs 
būs skats. Ne soļa es bez Tevis iet negribu. 
Ņem  mani  līdz  pie  sevis  ,  kur  iesi  Tu.”  Šī 
lūgšana  ir  ļoti  spēcīga,  ja  tu patiešām  lūdz 
un  paļaujies.  Ja  tu  apņemies  nevienu  soli 
bez Dievu nespert,  tad  tu  sevi nostādi  īstā 
vietā,  kur  Viņš  tevi  var  svētīt  un  pasargāt. 
Kamēr  staigājam  paļāvībā  uz  Viņu,  esam 
droši. 

Ja  tu  esi  svarīga  persona,  kam  ir 
miesassargi,  tad  tu esi drošs un pasargāts. 
Bet,  ja  tu  izdomā  atiet  nost  no  viņiem  un 
iet  patvalīgi,  tad  neesi  vairs  pasargāts.  Ja 
mēs  izejam  no  Dieva  Vārda  loka,  ja 
staigājam  neatkarīgi  no  Viņa,  ja  neesam 
Viņam pakalusīgi  un  padevīgi,  tad  neesam 
arī vairs pasargāti. 

Gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā cilvēks tiek 
salīdzināts  ar  avīm.  Avīm  vajag  ganu.  Bez 
gana  avis  nav  pasargātas  un  ir  viegls 
laupījums  vilkam.  Bez  gana  avis  ļoti  viegli 
nomaldījās,  ātri  nomira  badā  vai    noslāpa. 
Gans bija tas, kas zināja, kur ir barība, kur ir 
ūdens.  Viņs  arī  sargāja  un  uzturēja  viņas. 
Kamēr avis sekoja savam ganam, viņas bija 
drošībā. 

Jēzus ir labais Gans, kas mīl savas avis. Viņš 
pats atdeva savu dzīvību,  izlēja savas asins 
pie  krusta,  lai  mēs  varētu  būt  Viņa 
ganāmajā  pulkā.  Jēzus  teica:  “ES  ESMU 
labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību 
par  savām  avīm.  Derētais  gans,  kas  nav 
īstais,  kam  avis  nepieder,  redzēdams  vilku 
nākam,  atstāj  avis  un  bēg,  ‐  un  vilks  tās 
nolaupa un  izklīdina,  jo  viņš  ir derēts gans 
u n   a v i s   v i ņ a m   n e r ū p . 
ES ESMU labais gans; Es pazīstu Savas avis, 
un Manas avis Mani pazīst” (Jņ 10:11‐14) 

Jēzus  ir  Labais  Gans.  Viņš  mūs  mīl.  Viņš 
dara  visu,  lai mūs  pasargātu.  Viņš  ir  īstais 
gans  un  īstais  ceļš,  pa  kuru  cilvēkam 
staigāt.  Tikai  Viņa  ganāmajā  pulkā  ir 
drošība,  svētība, miers  un  dzīvība.  Visi  citi 
ceļi,  visi  citi  gani  ir  viltojumi.  Tikai  Jēzus  ir 
Labais  Gans,  un  tikai  paļāvība  uz  Viņu, 
ticībā  uz Viņu tiekam gaišā mūžībā. 
Svētība  dzīvē  nāk  tikai  tad,  kad  ticam  uz 
Jēzu,  kad  uz  Viņu  paļaujamies  no  visas 
sirds. Kad to darām, tad mūsu dzīves liecība 
ir  skaista.  “Kungs  ir  mans  gans,  man 
netrūks  nekā.  Zaļās  ganībās  viņš  mani 
gulda, pie rāmiem ūdeņiem viņš mani ved,
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manu  dvēseli  atveldzē,  vada  mani  pa 
taisnības ceļiem sava vārda dēļ, pat ja iešu 
pa nāves  ieleju,  ļauna nebīšos,  jo  tu esi ar 
mani, tavs zizlis un spieķis drošina mani. Tu 
saklāj  galdu  manu  naidnieku  priekšā,  ar 
eļļu tu  svaidi man galvu, mans kauss plūst 
pāri.  Patiesi,  dāsnums  un  žēlastība  mani 
pavadīs,  es  pārnākšu  Kunga  namā  uz 
mūžu.” (Ps 23) 

Kad Tas Kungs  ir  tavs gans,  tad patiesi  tev 
netrūks  nekā,  jo  Viņš  par  tevi  gādā  gan 
fiziski, gan garīgi. Nav labākas liecības dzīvē 
kā  tā,  ka  Kungs  ir  mans  gans.  Nav 
svētīgākas  dzīves,  kā  dzīvot  paļāvībā  uz 
Viņu  absolūti  visās  lietās.  Apņemsimies  to 
darīt.  Apņemsimies  visur  un  vienmēr  būt 
padevīgi un paklausīgi tam Kungam.  Katru 
dienu  no  jauna  nodosim  Viņam  sevi  pašu 
par dzīvu, svētu, Viņam patīkamu upuri. 

Lūgsim,  lai  Viņš  mūs  ņem  pie  rokas  un 
vienmēr  vada,  un  nespersim  ne  soļa  bez 
Viņa. Ne soļa! Ja mēs to darīsim, tad mūsu 
dzīve būs svētīga. 
Lai Dievs mums palīdz. Āmen. 

DIEVKALPOJUMI 
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ 

JŪNIJĀ 
Svētdien,28.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
JŪLIJĀ 
Svētdien,5.plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,12. plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,19. plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma, 
pusdienas un sadraudzības pēcpusdiena. 
Skat . Atsevišku reklāmu. 4.lpp. 
Svētdien,26. plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. 
AUGUSTĀ 
Svētdien, 2. plkst.10.00 ‐ Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,9.plkst.10.00 ‐Dievkalpojums 

angļu valodā  ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,16.plkst.10.00 ‐Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma, 
draudzes priekšnieks pastāstīs  par savu 
Eiropas ceļojumu. 
Svētdien,23.plkst.10.00 ‐Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,30.plkst.10.00 ‐Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien,6.plkst.10.00 ‐Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,13.plkst.10.00 ‐Dievkalpojums 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. 

DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS 
JŪNIJĀ 
Svētdien,28.  J.Turmanis 
JŪLIJĀ 
Svētdien,5.  J.Trumpmanis 
Svētdien,12  I.Birze 
Svētdien,19.  I.Liepiņš 
Svētdien,26.  A.Kristovskis 
AUGUSTĀ 
Svētdien,2.  J.Rīmanis 
Svētdien,9.  U.Hāgens 
Svētdien,16.  J.Turmanis 
Svētdien,23.  J.Trumpmanis 
Svētdien,30.  A.Kristovskis 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien,6.  I.Birze 
Svētdien,13.  I.Liepiņš 
Svētdien,20.  J.Rīmanis 
Svētdien,27.  A.Kristovskis 

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS 
JŪNIJĀ 
Svētdien,28.  I Mačēna/ I Upīte 
JŪLIJĀ 
Svētdien,5.  L.MacPherson 
Svētdien,12.  A.Medne/S.Graudiņa 
Svētdien,19.  R.Plikše/L.Vilciņa
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Svētdien,26.  B.Liberta/R.Hāgena 
AUGUSTĀ 
Svētdien,2.  M. Timermane/A. Zodiņa 
Svētdien,9.  L.MacPherson 
Svētdien,16.  I.Mačēna/ I.Upīte 
Svētdien,23.  T.Koškina/V.Parcell 
Svētdien,30.  R.Plikše/V.Galviņa 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien,6.  A.Medne/S.Graudiņa 
Svētdien,13.  L.MacPherson 
Svētdien,20.  M. Timermane/A. Zodiņa 
Svētdien,27.  B.Liberta/R.Hāgena 

DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ 
Svētdien,26.jūlijā,plkst.14.00 – 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 

DIEVKALPOJUMI ANGĻU VALODĀ 
Sākot ar augusta mēnesi, mēneša otrajā 
svētdienā, dievkalpojums notiks angļu 
valodā. Pagaidām tas ir izmēginājums un ja 
būs piekrišana, tad turpināsim. 

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 

Karīna PETERSONS  +18/03/2015  83 
Alise AUZIŅŠ  +11/05/2015  91 
Aina MEDIĶIS  +06/05/2015  91 
Ernest SACHSE  +13/05/2015  88 

Ģints STĪPNIEKS  +02/06/2015  88 
Teodoras ROTCAS  +07/06/2015  89 
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 mūžībāi. Draudzes  izdotās grāmatas 
var  iegādāties  pie  draudzes  grāmatgalda. 
Cena  $12.‐ par “Ticība ir darbības vārds”  un 
$8.‐ par “Dzīvības Maize.” 

SKOTIJAS UN ĪRIJAS CIETOKŠNI 
UN PILIS 

Svētdien,19.jūlijā pēc dievkalpojuma. 

PUSDIENAS ($15.00) 

Sandra Graudiņa dalīsies ar iespaidiem par 
Skotījas un Īrijas vēsturiskām pilīm un 
cietoksņiem. Skatīsim fotogrāfijas un 
uzklausīsim Sandras stāstījumu par redzēto 
un piedzīvoto. 

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, un studijas beidzis 
Rīgā, viņš turpinājis studījas ASV. Kopš 
2013.gada viņš kalpojis Austrālijas Luterāņu 
baznīcā.
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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 ied‐ 
vesmu. Dieva radība ir par dzīvības burvību visās tās formās. Uztveriet to! 

Godalgas $300, $200 un $100 piešķirs trim labākajiem darbiem, kurus izvēlē‐ 
sies neatkarīga žūrijas komisija. 

Pieteikšanās līdz 2015. gada 15. oktobrim. Darbus jānogādā draudzes namā 
līdz 2015. gada. 23. oktobrim. 

Izstādes noteikumus un piedalīšanās veidlapu var lejuplādēt no draudzes 
tīmekļa vietnes 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 – 1. NOVEMBRĪ 

Viesu mācītāji Guntars Baikovs un 
Gunis Balodis
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DRAUDZES DZĪVE BILDĒS 

PALDIES DIEVAM PAR MŪSU UZTICĪGIEM DARBINIEKIEM
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DRAUDZES DZĪVE BILDES 

Piemiņas brīdis pieminot Elmāru un Lidiju Medņus 

Bībeles stundas dalībniekiem svinam jubilejas
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Willing and Obedient ‐ 
If you are willing and obedient, 
you will  eat  the  good  things  of  the  land; 
Isaiah 1:19 
Beloved in The Lord, 
One of  the great  things about  the Bible  is 
that  God  speaks  very  clearly.  We  will 
understand  what  He  is  saying  if  we  tune 
ourselves  in  to  listen. God  does  not  leave 
us  in  the  dark  or  guessing  as  to  His  will. 
God speaks very clearly. Our text today is a 
good example of this. Through His prophet 
Isaiah,  God  is  speaking  firstly  to  the 
children of  Israel,  but  also  to all of us. He 
says very clearly: 
“If you are willing and obedient, 
you will eat the good things of the land; “ 

If  you  are  willing  and  obedient  you  will 
experience  blessing.  God  could  not  have 
said it more clearly. If we are to experience 
His blessing in our lives, we must be willing 
and obedient to follow His will and walk in 
His  ways.  This  is  a  principle  that  is  borne 
out  all  through  the  Scripture.  Where  a 
person,  family  or  nation  is  willing  and 
obedient, God’s blessing  rests upon  them. 
The opposite is also true for we read in the 
next verse: “but if you resist and rebel, 
you will be devoured by the sword.” 
For the mouth of the Lord has spoken.” 

Do you see how simple and clear this is? If 
you will be willing and obedient, you will 
experience  blessing,  but  if  you  resist  and 
rebel,  then  you  will  experience  a  curse  – 
you  will  be  devoured  by  the  sword.  As  I 
reflected  upon  this  principle  which  is  so 
clearly  stated  here,  I  began  to  wonder 
where  the  Church  would  be,  where  we 
could  be,  if we were willing  and obedient 
to God in all things. 

As  a  Congregation  we  are  striving  to  be 
willing and obedient, and I believe that we 
are seeing the blessing that flows from this 

attitude  toward God and His Holy Word.  I 
encourage  all  of  us  to  continue  both 
individually,  and  corporately  to  walk  in 
obedience to God and His Word. 

We  do  have  a  very  powerful  and  cunning 
enemy, who is working day and night to try 
to  derail  us.  He  is  always  trying  to  find 
some way to cause us to disobey God and 
to step outside of His will and purpose. It is 
of  vital  importance  that  we  are  aware  of 
this and that we are always on guard. 
We read in 1. Peter 5:8‐11 
“ Be alert and of sober mind. Your enemy 
the devil prowls around like a roaring lion 
looking for someone to devour. Resist him, 
standing  firm  in  the  faith,  because  you 
know  that  the  family  of  believers 
throughout  the  world  is  undergoing  the 
same kind of sufferings. And the God of all 
grace, who called you to his eternal glory 
in  Christ,  after  you  have  suffered  a  little 
while,  will  himself  restore  you  and make 
you  strong,  firm  and  steadfast.To  him  be 
the power for ever and ever. Amen.” 

I quoted this whole passage as there are a 
number  of  important  points  we  need  to 
look at briefly. 
Firstly we  are  exhorted  to  be  alert  and  of 
sober  mind  all  the  time.  We  need  to 
understand  that  life  is  a  constant  battle. 
We  cannot  afford  to  sit  on  our  blessed 
assurance,  fold our hands and bask  in  the 
warmth  of  God’s  love  and  grace.  We  are 
constantly  in  a  battle  field.  The  war  is 
between good and evil and  it  is unceasing. 
We need to be on the alert watching 
over, guarding our heart and our faith. 
We need  to  be  reading God’s Word daily. 
We need to be praying every day, we need 
to bein constant  communication with God 
all  the  time. The devil  can only harm us  if 
we  let  him.  He  tempts  us,  but  we  do  not 
have  to  give  in  to  the  temptation.  He 
cannot make us sin. We



9 

SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES VĒSTNESIS 

sin when we choose to sin. 
That  is  why  Peter  exhorts  us:  “Resist  him, 
standing firm in the faith..” 

In  order  to  resist  the  devil,  we  need  to  be 
strong  in  the  faith.  In order  to be  strong  in 
our  faith  we must  be  in  God’s Word  daily. 
We need  to  feed  our  faith  and we need  to 
exercise our  faith.  This  is  so very  important 
and  I  cannot  stress  it  enough. We  need  to 
read  God’s  Word  every  single  day!!!  No 
exceptions. 

Peter also reminds us that it is Jesus Himself 
who  restores  us  and makes  us  strong,  firm 
and  steadfast.  That  is  if  we  trust  in  Him.  If 
we  try  to  resist  the  devil  in  our  own 
strength, relying upon our own wisdom and 
resources we will  fail  dismally. We will  not 
get far relying upon self. We need Jesus. We 
need  God  The  Holy  Spirit  empowering  us 
from within.  Apart  from Him we  cannot  do 
anything. 

That  is  why  we  are  taught  to  walk  in  the 
Spirit.  What  does  it  mean  to  walk  in  The 
Spirit?  It  means  to  entrust  your  life 
completely to God. To hand over the reins to 
Him completely. To be willing and obedient 
in all things. It means to fully trust in Him. 
This  is what we ask  for  in  the  Lord’s prayer 
when  we  pray:  “Your  Kingdom  come;  Your 
will be done on earth as it  is in Heaven.” To 
walk in the Spirit we need to pray something 
like: “Take Thou my hand and lead me; O’er 
life’s rough way; With Heavenly manna feed 
me from day to day; without Thy grace and 
favour  I  go  astray.  Take  Thou  my  hand  O 
Saviour; choose Thou my way.” 
This  is a very powerful and effective prayer, 
if you pray it and live it. If you decide not to 
take a single step without Jesus, not to make 
a  decision  without  Him,  you  cannot  go 
astray.  You  place  yourself  in  a  place where 
you  are  truly  blessed.  You  are  in  God’s 
protection andprovision. While we walk with 
Him we are secure. 

If you are a person of great importance, and 
you  have  body  guards  that  surround  you, 
then  you  are  secure  as  long  as  you  stay 
within  their  bounds.  If  you  decide  to  walk 
away  from  your  body  guards,  out  of  their 
circle of protection,  then you are no  longer 
secure. 

If  we  walk  outside  of  the  bounds  of  God’s 
Word, if we walk outside of His will, if we are 
not  willing  and  obedient;  then  we  are  no 
longer  under  the  shadow  of  His  wings  and 
we place ourselves in danger. 

In  both  The  Old  and  New  Testaments, 
people are depicted as sheep. Sheep need a 
Shepherd,  especially  in  Biblical  times  in 
Biblical lands. Without a shepherd the sheep 
were  extremely  vulnerable  and  were  easy 
prey  for wolves. Not  only  that,  sheep were 
not  capable  of  finding  grass  to  graze  on  or 
water to drink. They easily got lost and could 
fall down a craggy slope. The shepherd knew 
where  to  find  food  and  water  and  he  also 
protected  and  cared  for  the  sheep.  While 
the  sheep  followed  close  to  the  shepherd 
they were secure. 

Jesus  is  The Good  Shepherd, who  loves His 
sheep.  He  gave  His  life  for  His  sheep,  He 
shed His own blood that we may be part of 
His herd. He said: “I am the good shepherd. 
The good shepherd lays down his life for the 
sheep.  The  hired  hand  is  not  the  shepherd 
and  does  not  own  the  sheep.  So  when  he 
sees  the  wolf  coming,  he  abandons  the 
sheep and runs away. Then the wolf attacks 
the  flock  and  scatters  it.    The  man  runs 
away because he is a hired hand and cares 
nothing  for  the  sheep.    “I  am  the  good 
shepherd;  I  know my  sheep  and my  sheep 
know me— (John 10:11‐14) 
You  see  Jesus  is  The  Good  Shepherd.  He 
loves  us. He  does  everything  to  protect  us. 
He is the real Shepherd; He is The Way, The 
Truth and The Life. He is the true way for us 
to walk.
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Only when we are in His herd, are we secure 
and blessed. We live in peace and have true 
life.  All  other  ways,  all  other  prophets  and 
teachers  are  false  shepherds.  They  are 
counterfeits. 

Only  Jesus  and  Jesus  alone  is  the  Good 
Shepherd. Only  by  believing  and  trusting  in 
Him can we get to Heaven. 

A blessed life is ours when we trust and obey 
with all of our heart. When we do our 
testimony is expressed by David: 

“The Lord is my shepherd, I lack nothing. 
He makes me lie down in green pastures, 
he  leads  me  beside  quiet  waters,  he 
refreshes my  soul. He guides me along  the 
right paths for his name’s sake. 
Even  though  I  walk  through  the  darkest 
valley,  I  will  fear  no  evil,  for  you  are with 
me;  your  rod  and  your  staff,  they  comfort 
me.  You prepare a table before me 
in  the presence of my enemies. You anoint 
my head with oil; my cup overflows. 
6Surely your goodness and  love will  follow 
me all the days of my life, and I will dwell in 
the house of the Lord forever. 

When The Lord is your Shepherd, then truly, 
you lack no good thing. He cares for all your 
needs both physical and spiritual. 
There is no greater testimony than “The Lord 
is my Shepherd”.  There  is no better way  to 
live  life  than  to  trust  and  obey  God  in  all 
things. To be willing and obedient always. 
May  we  make  a  commitment  today  to  be 
willing and obedient to our Lord in all things. 
As we begin each new day we need to offer 
ourselves  to  Him  as  a  living  sacrifice.  We 
need to ask Him to take us by the hand and 
lead  us.  Resolve  not  to  step  outside  of  His 
will. 
If we do, our life will truly be blessed. 
May God help us. 

Pastor Colvin MacPherson 

DRAUDZES DZĪVE BILDĒS 
Viesošanās Melburnā
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SERVICES IN ENGLISH 

Beginning in August, we will have a service with Holy Communion in English, on the 
second Sunday of the month. Currently all Sunday sermons are available in printed 
form in English, and we are now looking at trialling services in English, with the aim of 
reaching out to those who do not speak Latvian. The success of this trial will be 
dependent upon the response in the Community. I encourage you to come along and 
bring a relative or a friend with you. 

Services will be:  Sunday, August 9th at 10.00am 
Sunday, September 13th at 10.00am 
Sunday, October 11th at 10.00am
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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,19.jūlijā ‐ Pusdienas  un  Skotijas un Īrījas Cietokšņi un Pilis. 

Svētdien, 9.augustā ‐  Pirmais dievkalpojums angļu valodā. 

Svētdien 16.augustā ‐ Eiropas ceļojumu stāsts 

Svētdien, 20. septembrī, Pļaujas Svētki. 

Svētdien, 18. oktobrī ‐ Kapu svētki. 

Sestdien,31.oktobrī  un svētdien, 1.novembrī ‐ Draudzes  dienas 

PĻAUJAS SVĒTKI 

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


