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ADVENTS
"Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām
Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu žē
lastības un patiesības." Jāņa ev.1:14
Šajos vārdos ir Ziemsvētku prieka vēsts. Vārds tapa miesa un mājoja mūsu
vidū...Pats Dievs, nonāca no debesīm, kā cilvēks, un mājoja starp cilvēkiem.
Bērniņš kas dzima Betlēmē, kam pirmā gulta bija silīte, lopu kūti, bija Dieva Dēls
Jēzus Kristus.
Viņš nāca pasaulē, lai cilvēci izglābtu no grēka un nāves varas. Viņs nāca,
lai 33 gadus vēlāk, pie krusta izlietu savas nevainīgās asinis mūsu dēļ. Jēzus
dzimšanas vakarā eņģeļi ganiem laukā vēstīja šo brīnišķīgo vēsti:
"Nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks:
jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs. Un to
ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē gulošu."
Pestītājs mums visiem ir nepieciešams. Bez Viņa netiekam debesu valstībā.
Daudz cilvēki domā, ka viņiem Pestītājs nav vajadzīgs. Ka var dzīvot bez Dieva
vadības un, ka galu galā beigās taču viss būs labi. Viņu prātā izskaidrojums ir, ka
Dievs ir mīlestība un tāpēc visus pieņems. Ja tas tā būtu, tad mums nebūtu
Ziemsvētki, un Kristus nebūtu nācis pasaulē. Patiesība, kas atrodama Svētajos
Rakstos, māca ka mēs visi piedzimstam grēkā, attālināti un atšķirti no Dieva.
Tas ir stāvoklis kuŗā atrodamies un ar paša spēkiem nav grozams. Un te iz
paušās tā Dieva lielā mīlestība. Dievs sūta pasaulē savu mīļo Dēlu, lai caur Viņa
krusta nāvi mūsu grēku sods tiktu samaksāts. Jēzus mirdams pie krusta sevī
uzņēma mūsu grēku. Ja apzinamies ka esam grēcinieki, ticam uz Jēzu Kristu,
tad esam pestīti. To lasām Jāņa ev. 3:1618
“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 ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vār
dam.”
.../turp.6.lpp
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DIEVKALPOJUMI
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ

Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
kafījas galds.
Svētdien,22.plkst.10.00  Ciešanu
DECEMBRĪ
laika dievkalpojums ar Svēto
Svētdien,14.plkst.10.00 – 3. Adventes Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
kafījas galds. Prāvesta referāts par
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
ticību.
Svētdien,29.plkst.10.00 Ciešanu laika
kafījas galds.
Svētdien,21.plkst.10.00 – 4. Adventes dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
svētdienas dievkalpojums ar Svēto
Pēc dievkalpojuma kafījas galds.
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
kafījas galds, pankūkas
Trešdien,24.plkst.18.30 – Kristus
DECEMBRĪ
dzimšanas svētkvakara korāļu
dievkalpojums. Dievkalpojums būs
Svētdien,14. K.Jurenovskis
angļu un latviešu valodās.
Svētdien,21.J.Rīmanis
Piektdien,26.plkst. 14.00 – KD
Trešdien,24.P.Ķepītis
2009.g.JANVĀRĪ
garīgais koncerts.
Svētdien,25. I.Liepiņš
2009.g. JANVĀRĪ
FEBRUĀRĪ
Svētdien,25.plkst.10.00 –
Svētdien,1.A.Kristovskis
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,8.K.Jurenovskis
Pēc dievkalpojuma kafījas galds.
Svētdien,15.
J.Rīmanis
Prāvesta referāts par ticību.
Svētdien,22.
P.Ķepītis
MARTĀ
FEBRUĀRĪ
Svētdien,1. I.Liepiņš
Svētdien, 1. plkst.10.00 
Svētdien,8. A.Kristovskis
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien,15.K.Jurenovskis
Pēc dievkalpojuma kafījas galds.
Svētdien,22. J.Rīmanis
Svētdien, 8. plkst.10.00 
Svētdien,29.P.Ķepītis
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
ALTĀRA DEKORĒŠANA
Pēc dievkalpojuma kafījas galds.
Svētdien, 15. plkst.10.00 
DIEVKALPOJUMOS
DECEMBRĪ
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Pēc dievkalpojuma kafījas galds.
Svētdien,14.A.Medne; S.Graudiņa
Svētdien, 22. plkst. 10.00 
Svētdien,21.I.Graudiņa; I.Krieviņa
Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Piektdien,26.L.MacPherson; T.Koškina
Pēc dievkalpojuma kafījas galds, un
2009.g.JANVĀRĪ
draudzes pilnsapulce.
Svētdien,25. M.Timermane; B.Liberta
MARTĀ
FEBRUĀRĪ
Svētdien, 1. plkst.10.00  Ciešanu
Svētdien,1.V.Zvirgzdiņa, R. Āboltiņa
laika dievkalpojums ar Svēto
Svētdien,8. I. Mačēna; E. Ķepīte
Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma
Svētdien,15.
D.Timermane,
kafījas galds.
D.Jansone
Svētdien, 8. plkst.11.00  Dārza svētku Svētdien,22.
R.Plikše, V.Galviņa
dievkalpojums un sarīkojums.
Svētdien, 15.plkst.10.00  Ciešanu
MARTĀ
laika dievkalpojums ar Svēto
Svētdien,1. D.Wagner, A.Zodiņa
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DIEVKALPOJUMI ŅŪKĀSLĒ
Piektdien, 19.decembrī, plkst.11.00.
Dežurē: E.Puriņš
Piektdien, 20.martā, plkst.11.00.
Dežurē:E.Puriņš
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ
Trešdien, 24. decembrī, plkst.14.00 
Kristus dzimšanas svētku
dievkalpojums.

Dievkalpojumu un referātu
ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD, un daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai prāvesta.
BĪBELES STUNDAS
Notiek ceturtdienās no
plkst.10.00. Tuvāka
informācija pie prāvesta.

SVĒTBRĪŽI BANKSTOWNAS
APRŪPES NAMĀ
(Chiswick Rd, Greenacre)
Pirmdien,9.februārī, plkst.11.00
Pirmdien,9.martā, plkst.11.00

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

MĀCĪTĀJA ZIŅAS

Dažas mātes Terēzes atziņas:

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES
¨
¨

Vaike Lakeman +20/08/08
91
Austra Alksnis +07/09/08
97
Livija Valdats
+17/09/08
78
Irene Molcanovs +01/10/08
85
Andrejs Baltiņš +16/10/08
99
Aina Dunn
+16/10/08
67
Kristus saka: “Es esmu
augšāmcelšanās un dzīvība.”

¨

¨

KRISTĪTI
¨

Aleks Jason Devries 
25/10/08 Allambie Heights.
Maximilian Peter Luidmanis
un Natalija Anita Luidmanis ¨
 30/11/08 Svētā Jāņa baznīcā
Kristus saka: “Laidiet bērniņus pie
Manis....”

¨

Draudze uz tīmekļa
¨

Draudzes tīmekļa adrese ir:
www.sydneylatvianchurch.org.au
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Cilvēki mēdz būt nesaprātīgi un
neobjektīvi, Tomēr mīli viņus!
Ja tu dari labu, reizēm viņi tev
pārmetīs egoistiskus mērķus un
apteptus nolūkus. Tomēr dari
labu!
Ja esi veiksminieks, iespējams tu
iegūsi viltus draugus un īstus
ienaidniekus,  tomēr paliec par
veiksminieku!
Labais, ko tu dari, jau rīt var tikt
aizmirsts; tomēr dari labu!
Godīgums un atklātība dara tevi
ievainojamu; tomēr esi godīgs un
atklāts!
Ko esi radījis gadiem ilgā darbā,
var tikt iznīcināts vienā naktī;
tomēr radi!
Tava palīdzība tiešām ir
vajadzīga, bet cilvēki mēdz būt
nepateicīgi; tomēr palīdzi viņiem!
Dod cilvēkiem no sevis labāko
un ja viņi tev atlīdzinās ar ļaunu,
tomēr dod pasaulei no sevis
labāko!
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Gana raksts
2008. gada Kristus
piedzimšanas
svētkos,
ievadot annum
Domini 2009

eņģeli. Ne paštaisni, bet žēlastības
apdāvināti apliecinot šo žēlastības
dāvanu vārdos un darbos un to
sniedzot tālāk.
Paldies Dievam par Viņa
klātbūtni mūsu Baznīcā, mūsu
draudzēs, zem egļu vai palmu zariem.
Paldies ik katram, kas mums palīdz
Viņu atrast – dārgumu, kas nevienā
saimnieciskā krīzē nezaudē savu
vērtību. Atkal esam pieredzējuši, cik
ātri zūd materiālās vērtības. Tāpat tas
ir ar veselību. Un arī pati dzīve šai
saulē ir tikai dāvana uz laiku. Kas
paliek? Dieva Vārds, mīlestība. Un tās
ir mums dāvātas! Tikai atvērsimies
tām, kopsim tās – svētku reizēs un
katrā jaunā dienā! Paldies tiem no
jums, kas aizvadītā gadā par eņģeli
kļ uvuši ma n, vai mu ms. Jā ,
apzināsimies, ikkatrs esam aicināts
kļūt par eņģeli, vēl pavisam jauns
bērns ar savu tiešo naivitāti,jeb
sirmgalvis ar savu dzīves pieredzi.
Arvien labāk izkopsim veidus mūsu
nelielā, bet arī nemaz tik mazā
Baznīcā, kā īstenot eņģeļu
uzdevumus vienam pie otra. Sāksim
mūsu ģimenēs. Un būsim draugi, kas
patiesi
ir par svētību.
Lai 2009. gadam nāk līdz
Ziemsvētku gaišums, un lai šī
gaišuma atstarojums un vairotāja
Dieva būtne esam  mēs! Šīs mūsu
visu kopējās dāvanas un kopējā
uzdevuma apziņā abi ar manu kundzi
vēlam Jums Dieva vadību un svētību
nākošā gadā.
+ Elmārs Ernsts Rozītis
LELBĀL archibīskaps

Eņģelī klausīties 
par eņģeli kļūt
Mīļās māsas, mīļie brāļi Kristū,
Vispirms: Ziemsvētki. Pie Kristus
piedzimšanas svētkiem būtiski pieder
eņģeļu vēsts. Eņģeļi sludina Dieva
iemiesošanos, eņģeļi rāda ceļu, kā
Jēzu atrast un notikušo saprast, eņģeļi
pauž Dieva slavu. Kā Mārtiņš Luters to
izteic savā dziesmā „No debesīm es
atnesu jums vēsti jaunu, priecīgu ...”.
Paaudžu paaudzēm eņģeļu vēsts
sniegta tālāk. Tā sirdi dara priecīgu. Uz
brīdi pārtrauksim dzīves steigu.
Apklusināsim trokšņus ap mums.
Ņemsim sev laiku, eņģeļu vārdus
uzklausīt, tiem atvērties. Dievnamā, jeb
mūsu personīgā vidē – klusībā. Līdz ar
Bībeles eņģeļiem lūkosim ievērot arī
eņģeļus, kurus Dievs sūtījis tieši Tev.
Cilvēkus, kas Tevi mudina atrast Tavā
dzīvē silīti Betlēmē. Ziemsvētki saistās
ar šo atrašanu, ar gaismu tumsībā, ar
lielu prieku, ar to, ka varam justies
bagāti, apdāvināti.
Ne d ē ļ u p ē c Z i e ms vē t ki e m
pārkāpjam gadu slieksni. Pieradīsim
rakstīt 2009. gadu, uzsāksim jaunu
posmu. Novēlu, lai eņģeļu vēsts un
Dieva klātbūtne mūs tanī pavada. Un,
reizē, novēlu, lai arī mēs pievienotos
eņģeļu saimei, lai par eņģeļiem kļūtu arī
paši mēs. Mums katram ir uzticēta labā
vēsts, evaņģelijs. Mēs taču esam
evaņģeliski luteriskās Baznīcas locekļi:
Cilvēki, kuriem nav jāfantazē par
nezināmo Dievu, bet kas Dievu var
piesaukt kā savu Tēvu. Un kas izjūt
aicinājumu, kļūt par māsu, brāli, par
palīgu savam Dieva dotam tuvākam.
Uzdrošināsimies viens otram kļūt par

Atklāta vēstule Latvijas Valsts
prezidentam Zatlera kungam
2008. gada 25. novembrī
Augsti godātais Latvijas
prezident Zatlera kungs!
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Latvieši, kas dzīvo ārpus Latvijas,
ar gandarījumu lasīja vai dzirdēja Jūsu
apsveikumā tautiešiem ārzemēs
Latvijas Republikas proklamēšanas 90.
gadadienā atzinīgos vārdus, pieminot
agrākās trimdas latviešu nozīmi
latvietī ba s uztu rēš anā , Lat vi jas
neatkarības atgūšanā un Latvijas
Republikas veidošanā abos pēdējos
gadu desmitos, tāpat kā Jūsu
aicinājumu turpmākai sadarbībai,
vienalga, kad un uz cik ilgu laiku
latvietis dzīvo ārpus savas zemes.
Ar atzinību vēlamies arī pieminēt
parasti ciešo un labo sadarbību ar
Latvijas Republikas diplomātiskā
dienesta pārstāvjiem, kā senos laikos tā
arī tagad.
Tādēļ ar izbrīnu ievērojām, ka
Jūsu rūpīgā uzskaitē, pateicībā „par
nenovērtējamu darbu latviskuma un
valstiskās idejas saglabāšanā, ko
paveikušas trimdā izveidotās latviešu
organizācijas:” nedz arī citur Jūsu
a p s v e i k u mā J ū s n e a r vā r d u
nepieminiet dažādo konfesiju Baznīcas
un draudzes. Tas mūs jo vairāk
pārsteidz tādēļ, jo daudzās vietās ārpus
Latvijas draudzes ir bijušas pirmie
latvietības centri, blakus garīgās dzīves
arī skolu, kultūras un sabiedriskās
dzīves veidotāji. Archibīskapa prof.
Teodora Grīnberga, Luterāņu Pasaules
Federācijas pir mā s ekse kutīvās
komitejas locekļa, un archibīskapa
Ar n o l d a L ū š a n a ci o n āl p oli ti s ko
ieguldījumu starptautiskā līmenī būs
grūti novērtēt par zemu. Tas, protams,
notika ciešā sadarbībā ar minētiem
diplomātiem un pārejām minētām
organizācijām.
Vēl šodien Latvijas Evaņģeliski
Luteriskā Baznīca ārpus Latvijas ar tās
110 draudzēm, 76 mācītājām un
mācītājiem, 13 diakonēm un diakoniem
i r s k a i tli s ki v i sl ie l ā kā l a t vi e šu
organizācija ārpus Latvijas un ar lielu
atdevi pilda līdz ar savu garīgo sūtību
no tās nešķiramos nacionālpolitiskos

uzdevumus, sadarbojoties ar pārejām
konfesijām un ar katru, kam Latvija rūp.
Aiz šī iemesla mēs laipni lūdzam
Jūs, godātais Prezidenta kungs, mums
paskaidrot, aiz kādiem mūs ļoti
interesējošiem apsvērumiem Jūs
izšķīrāties Jūsu apsveikumā neminēt
tieši lielāko latviešu organizāciju ārpus
Latvijas, kā arī pārejās Latvijai lojālās
un nozīmīgās konfesijas.
Patiesā cieņā, LELBĀL Baznīcas
Virsvaldes vārdā
+ Elmārs Ernsts Rozītis, LELBĀL
archibīskaps
Draudzes dzīve bildēs
Apsveic dzimšanas dienā

Ināra Gedgovda, Miķelis Gengers, Tamāra
Koškina.

Valsts svētkos. Ināra Gedgovda, Tamāra
Prāvests, Ivars Birze un Eigits Timermanis.
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DRAUDZES DĀMU DARBS

Mums skaidri pateikts ka ticība ir
tā, kas mūs glābj. Ticēt nozīmē uzticē
ties, paļauties, pakļauties, paklausīt Vi
ņam. Ticēt nozīmē apzināties ka paši
no sevis nevaram Dievam tuvoties.
Ticēt nozīme ka savu dzīvi uzticam Vi
ņam un apliecinam Viņu par savu per
sonīgo Kungu un Pestītāju.
Dieva Vārds mums māca: “Jo, ja
tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par
Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs
Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi
izglābts. Jo ar sirds ticību panākama
taisnība un ar mutes liecību pestīšana,
jo raksti saka: neviens, kas uz Viņu pa
ļaujas, nepaliks kaunā.”
Kad mēs apliecinām ar savu muti,
un sirdī ticam, tad varam būt droši ka
esam glābti. Varam dzīvot mierā, nomirt
mierā, zinādāmi, ka Kristus dēļ, mūsu
vieta Tēva namā ir droša.
Vai tu esi apliecinājis ar savu muti
ka Jēzus Kristus ir Kungs, un sirdī
ticējis, ka Dievs Viņu uzmodinājis no
miroņiem? Ja esi, tad pēc Dieva žē
lastības tu esi glābts.Izsaki Viņam godu
un pateicību. Ja neesi, ko kavējies?
Zemojies Viņa priekšā šodien, un
nožēlodams savus grēkus, pieņem Viņa
mīlestības dāvanu.
Varbūt tu nezini kā lūgt. Došu piemēru:
Mīļais Debesu Tēvs,
Es zemojos Tavā priekšā, Jēzus
Kristus vārdā. Es atzīstos, ka esmu
grēcinieks, un, ka pats sevi nespēju
izglābt. Es nožēloju visus savus
grēkus, un
lūdzu  piedod man
Jēzus Kristus izlietās asins dēļ. Es
atveru savu sirdi Jēzum Kristum, un
apliecinu Viņu, kā savu personīgo
Kungu un Pestītāju. Paldies, ka
Kristū Jēzū, es esmu glābts. Ņem
mani pie rokas un vadi. Āmen.
Ja šī ir tava sirds lūgšana, tad
patiesi šie Ziemsvētki tev ir un būs
priecīgi un svētīgi. To no sirds vēlu
ikkatram lasītājam.
Prāvests Colvin S. MacPherson.

PATEICĪBA
Priecīgi Ziemas svētki klāt,
Prieks sāk gaisu tricināt.
Dziesma skan, gaisma līst
Svētku smaržas visapkārt klīst.
2008. gads tikpat kā aizvadīts.
Daudz darbi padarīti, bet sakarā ar
Kultūras Dienām stāv priekšā vēl
dažādi pienākumi. Mūsu dāmas
izpalīdzēs kopkora mēģinājumos, bērnu
rīta sarīkojumā
un
izrīkos kora
apkūlības.
Paldies visām virtuves
darbiniecēm un visiem pārējiem
palīgiem par lielo darbu, kas tiek darīts
lai palīdzētu sagādāt līdzekļus
draudzes uzturēšanai.
Paldies arī
visiem, kas ir mūsu darbu atbalstījuši ar
dažāda veida ziedojumiem,  naudu,
kūkām, mantām loterijām  pirkuši mūsu
sagādātās smal kmai zītes un
piparkūkas, kā arī atbalstījuši mūsu
sarīkojumus un rīkotās pusdienas. Ar
Dieva palīgu turpināsim tikpat dūšīgi
strādāt 2009. gadā.
JAUNUMI
Tā kā regulāri cepam
smalkmaizītes draudzes vajadzībām,
sākam izjust grūtības iemīcīt lielu
kvant u mu mī klas. Tāpēc esa m
pievienojušās modernam laikmetam,
nopērkot
mīklas mīcamo mašīnu.
Tagad iedzeram kafiju un mierīgi
skatamies kā mašīna priekš mums
strādā!
Vēlu visiem skaistus Kristus
dzimšanas svētkus un svētīgu 2009.
gadu.

Tamāra Koškina
Dāmu kopas priekšniece
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ESIET UZMANĪGI
Pēdē jā laikā laikrakstos ir
p a r ā d ī ju ši e s v a i r ā k i Ra i mo n d a
Sokolovska raksti. Tajos atrodam
pasaulīgas gudrības, kas nav saskaņā
ar Dieva Vārdu.
Publicējam māc.Guna Baloža atbildi
vienam no šiem rakstiem.
DIEVA LĪMENIS UN CILVĒKA PRĀTA
LĪMENIS
Laikrakstā 'Latvietis' 2008.g. 18.
n ov . I zde vu mā at ro da ma mā c.
Raimonda Sokolovska atbilde prāvesta
Colvin MacPherson rakstam sakarā ar
Reformācījas svētkiem.
Pēdējos gados, kaut ar ierobežotu
interesi, esmu sekojis māc. Sokolovska
izteiktām domām Latviešu presē bez
komentāriem. Šoreiz, liekas, atturība ir
nevietā, tādēļ paskaidroju sekojošō:
Māc Sokolovska izteiktās domas,
ietērptas visai reliģiskā un pat kristīgā
valodā, tomēr nesaskan ar patiesību,
kā to saka Dieva vārds Svētajos
Rakstos.
Māc Sokolovskis cenšās apvienot
'pašpalīdzības' kustības filozofijas ar
tradicionālo kristietību. Daži izvilkumi
viņa rakstos ir tuvi citāti no autoriem, kā
piem. Stuart Wilde, Wayne Dyer,
Deepak Chopra, Napoleon Hill, Susan
Hayward, Norman Vincent Peel, Mark
Victor Hansen utt. Kurus pats esmu
lasījis. Viņu domas, kaut interesantas
un dažkārt ierosinošas pašdisciplīnas
veidošanai, nekādā veidā nepapildina
nepārprotamo, Bībelē atrodamo,
Kristus mācību.
Trīsvienīgais Dievs nav kautkāds
telpā atbrīvots gars (spēks, enerģīja),
kurš tikai gaida, lai mēs tam pievienotos
kā elektrības štepsele. Viņš ir persona!
Viņ š ir mīl est ība u n visa t ā
iemiesojums, kas mēs neesam! Viņš
šīs zemes dzīvē parādījās kā Dievs un
cilvēks (mēs dziedam '....svēts Dievs un
cilvēks tīrs...') un atklājās mums,
cilvēkiem visā savā pilnībā. Nekas,
neko un nekur nevar ne pielikt, ne arī

atņemt.
Cilvēks savā būtiski grēcīgajā
dabā vienmēr mēģinās radīt sev kādu
b e z p e r s o n i s ku d i e vi ņ u ko v a r
manipulēt, kontrolēt un mainīt kā viņam
tas ietīkas. Tas atbrīvo viņu no
atbildības par viņa grēkiem un rada
jaunu Dieva variantu, kas atbilst viņa
pasaules uzskatam un tādam Dieva
spēkam, kuru vinš var grozīt pēc sava
prāta un izdomām. Šādi cilvēki parasti
uzskata sevi 'augstākā līmenī' nekā
vienkārš kristietis.
K a m t a s k a l p o , k a mā c .
Sokolovskis Dieva vietā sludina
iepriekšminēto autoru filozofijas? Līdz
šim neesmu no māc Sokolovska lasījis
nevienu oriģinālu domu.
Kāpēc māc. Sokolovskis, kā
kristīgās baznīcas mācītājs pauž
šādus uzskatus? Viņš būtu ļoti populārs
ārpus kristīgām draudzēm tādās
aprindās, kuras par šādu sludināšanu
gatavas netikvien bagātīgi atlīdzināt,
bet arī teikt un slavināt.
Māc. Gunis Balodis 2008.g.novembrī
Draudzes dzīve bildēs
Kapu svētki:

Anna Šalkoviča, Juris Balodis un Kārina Baumane.

Kārlis Jurenovskis

Valdis Krādziņš, Gunārs Zodiņš un Jānis Upītis
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ZIŅOJUMS PAR GADSKĀRTĒJO PILNSAPULCI
Draudzes gadskārtējā pilnsapulce notiks svētdien 2009. gada 22. februārī draudzes nama
zālē, 30 Bridge Road, Homebush sākot plkst. 11:15 (t.i. pēc dievkalpojuma kas sāksies Svētā
Jāņa baznīcā plkst. 10:00). Dalībnieku reģistrēšanās iespējama jau no plkst. 09:00.
Darba kārta:
Lūgšana; atklāšana; pilnsapulces vadības ievēlēšana.
2008. gada 24. februāra pilnsapulces protokola nolasīšana un pieņemšana.
Ziņojumi par draudzes darbību 2008. gadā:
par garīgo dzīvi;
par saimniecību;
par Dāmu komitejas darbību;
no Iekšējās revīzijas komisijas;
un no valsts apstiprinātā revidenta.
Pārrunas par ziņojumiem un draudzes līdzšinējo darbību.
Pārrunas un lemšana par draudzes turpmāko darbību.
Draudzes budžets 2009. gadam un draudzes nodevas 2010. gadam.
Draudzes priekšnieka vēlēšanas.
Padomes locekļu vēlēšanas.Rotācijas kārtībā divu gadu termiņi notek Kārlim Jurenovskim,
Valdim Krādziņam un Nikolajam Sproģim. Kandidātus drīkst pieteikt pašā pilnsapulcē, bet
vēlams to darīt jau iepriekš (pie draudzes priekšnieka vai viņa vietnieka).
Iekšējās revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas.Jāievēl trīs personas uz vienu gadu. Kandidātus
drīkst pieteikt pašā pilnsapulcē, bet vēlams to darīt jau iepriekš (pie draudzes priekšnieka).
Balsstiesības pilnsapulcē pienākas tikai tiem draudzes locekļiem kas līdz pilnsapulces dienai
pilnībā nokārtojuši savas nodevas par 2008. gadu un visiem iepriekšējiem gadiem.
2008. gada 2. decembrī
Eigits Timermanis (priekšnieka vietnieks)
Draudzes priekšnieks

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 ansamblis pēc koncerta.
Ivars Birze; Imants Liepiņš; Ināra Gedgovda,
Kārina Baumane, Ingrīda Gedgovda, Brigita
Kubliņa, Tamāra Koškina.
Koncerta CD ieskaņojumu var iegādāties pie
grāmata galda.

Draudzes priekšnieks Miķelis Strīķis
"Willow Springs" 282 Powells Road
Lue NSW 2850
Telefons. (02) 6373 6453
(02) 6373 6435
Mobīlais tel. 0408217979;
Epasts mikelis.strikis@bigpond.com
Dāmu komitejas priekšniece Tamāra Koškina
69 Wyomee Ave, West Pymble. 2073
Telefons (02) 9449 3716
Mobīlais 0421 320 870
Epasts tamarakosk@iinet.net.au

Draudzes nodevas 2009.gadam
Studentiem $20
Pensionāriem $80
Strādājošajiem $120
Čekus rakstīt: “Latvian Lutheran Church in
Sydney” vārdā.
8

