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Paļaušanās° 
„Pasargi  mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi!” 16. Psalms 

Dieva vārds mums māca, ka paļaušanās uz Viņu ir tā labāka lieta ko varam 
sevis  labā  darīt.  Bet  cilvēkam  ir  grūti  atteikties  no  sava  ES.  Bet  ja  labi 
padomājam, mēs ikdienišķā dzīvē, ļoti bieži esam spiesti paļauties uz lietām vai 
cilvēkiem,  pieņemdami  ka  viss  būs  kārtībā.  Piemēram,  kad  dzeram  ūdeni  no 
mājas  krāna,  paļaujamies,  ka  tas  ir  labs.  Kad  braucam  ar  publisko  transportu, 
paļaujamies  uz  šoferi,  un  visiem,  kas  sistēmu  vada.  Kad  iekāpjam  lidmašīnā, 
paļaujamies    uz  neredzamiem  un  parasti mums  nezināmiem  cilvēkiem,  ka viņi 

mūs droši novadīs tur kur paredzēts. Paļaujamies uz daudz kā, bez īpašas piedomāšanas. 
Bet kur vien jāpaļaujas uz cilvēku, reizēm gadās vilšanās. Neviens cilvēks nav pilnīgs, un 

aiz nemākulības, paviršības, vai kāda cita iemesla dēļ, lietas vienmēr neiet kā vajag. 
Ar Dievu  tā  nav. Varam uz Viņu  paļauties,  zinādami,  ka  nekas Viņu  nepārsteigs,  nekas 

nenotiks bez Viņa ziņas, vai ārpus Viņa vadības un noteikšanas robežām. Personīgi  es atrodu to 
domu ļoti mierinošu. Uz Dievu varam droši paļauties, jo Viņš ir visur, Viņš ir Visuvarens un Visu 
zinātājs. Dāvids to tik skaisti apliecina 139.psalmā. Ieteicu jums katram pārlasīt 139 psalmu. 

Nesen lasīju par Šarls de Fuko. Viņš ir dzīvojis 19.gadsimtenī. Uzaudzis Strasbūrā, Alzasā. 
Bijis virsnieks un uzaudzis un dzīvojis, bez  ticības uz Dievu. Tomēr dziļi sirdī bijusi vēlmes pēc 
Dieva.  Saskarē  ar  arābu  pasauli,  bijis  dziļi  ietekmēts  ar  viņu  ticības  dedzību.  Viņš  iesācis  iet 
katoļu baznīcā, kur vairākas dienas, vairākas stundas dienā  lūdzis:  „Mans Dievs, ja Tu eksistē, 
ļauj man Tevi iepazīt.” Dievs šo lūgšanu atbildējis, un viņa dzīve radikāli mainījusies. Viņš kļuvis 
par priesteri. No viņa esam mantojuši skaistu un iespaidīgu lūgšanu: 

Tēvs, es ielieku sevi, Tavās rokās: dari ar mani, ko vēlies. 
Lai ko Tu darītu, es pateicos Tev. 
Es esmu gatavs uz visu, es pieņemu visu. 
Lai tikai Tava griba piepildās manī un visā Tavā radībā 
Nekā cita es nevēlos, Kungs. 
Tavās rokās es atdodu savu dvēseli. 
Es atdodu Tev visu, mans Dievs, jo Es mīlu Tevi ar visu savas sirds mīlestību. 
Tādēļ pilnīgā un bezgalīgā paļāvībā es ielieku sevi Tavās rokās, jo Tu esi mans Tēvs. 

Mudinu jūs katru zemoties Dieva priekšā, un šo vai līdzīgu lūgšanu no sirds lūgt. Nebūs ko 
nožēlot, nebūs vilšanās, jo mūsu Dievs ir mīļš Tēvs, kas priecājās par katru kas Viņu meklē. 

Draudzes mācītājs, 
Prāvests Colvin S. MacPherson.
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DIEVKALPOJUMI 
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ 

Augustā 
Svētdien,12. plkst.10.00  Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Pēc dievkalpojuma kafījas galds. 
Referāts par dziesmas „Amazing Grace” autoru 
 John Newton. Referānts:Prāv.Colvin 
MacPherson. 
Svētdien,19. plkst.10.00  Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Pēc dievkalpojuma kafījas galds. 
Svētdien,26. plkst.10.00 – ALELDA Sinodes 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Predikants: Archibīskaps E.E.Rozītis. 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien, 2.plkst.10.00 – Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Pēc dievkalpojuma kafījas galds. 
Svētdien, 9.plkst.10.00   Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu 
Pēc dievkalpojuma kafījas galds. 
Svētdien,16.plkst.11.00 – Pļaujas svētku 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Pēc dievkalpojuma Pļaujas svētku sarīkojums. 
Svētdien,23.plkst.10.00  Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu 
Pēc dievkalpojuma kafījas galds. 
Svētdien,30.plkst.10.00  Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu 
Pēc dievkalpojuma kafījas galds. 
OKTOBRĪ 
Svētdien,7.plkst.10.00  Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu 
Pēc dievkalpojuma kafījas galds. 
Svētdien,14.plkst.10.00  Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu 
Pēc dievkalpojuma kafījas galds. 
Svētdien,21.plkst.11.00 – Kapu svētki 
Rukvūdas kapsētā 
Svētdien,30.plkst.10.00 – Reformācijas svētku 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu 
Pēc dievkalpojuma kafījas galds. 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,4.plkst.10.00  Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu 
Pēc dievkalpojuma kafījas galds. 
Svētdien,11.plkst.10.00  Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu 
Pēc dievkalpojuma kafījas galds. 
Svētdien,18.plkst.10.00 – Valsts svētku 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu 
Pēc dievkalpojuma kafījas galds. 
Svētdien,25.plkst.10.00  Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu 
Pēc dievkalpojuma kafījas galds. 

DEŽŪRAS  DIEVKALPOJUMOS 
AUGUSTĀ 
Svētdien,12.  K.Jurenovskis 
Svētdien,19.  V.Gulbis 
Svētdien,26.  J.Rīmanis 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien,2.  I.Liepiņš 
Svētdien,9.  P.Ķepītis 
Svētdien,16.  J.Turmanis 
Svētdien,23.  A.Kristovskis 
Svētdien,30.  K.Jurenovskis 
OKTOBRĪ 
Svētdien,7.  J.Rīmanis 
Svētdien,14.  I.Liepiņš 
Svētdien,21.  V.Gulbis 
Svētdien,30.  P.Ķepītis 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,4.  J.Turmanis 
Svētdien,11.  A.Kristovskis 
Svētdien,18.  K.Jurenovskis 
Svētdien,25.  J.Rīmanis 

ALTĀRA DEKORĒŠANA DIEVKALPOJUMOS 
AUGUSTĀ 
Svētdien,12.  R.Plikše, L.Vilciņa 
Svētdien,19.  K.un L.MacPherson 
Svētdien,26.  R.Auziņa,V.Cielēna 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien,2.  B.Kubliņa,L.Valdāte 
Svētdien,9.  I.Graudiņa,I.Krieviņa 
Svētdien,16.  M.Timermane,B.Liberta 
Svētdien,23.  I.Mačēna,E.Ķepīte 
Svētdien,30.  A.Zodiņa,D.Wagner 
OKTOBRĪ 
Svētdien,7.  D.Timermane,D.Jansone 
Svētdien,14.  R.Plikše,V.Galviņa 
Svētdien,21.  Kapu svētki 
Svētdien,30.  L.Ziemele,S.Fraser 

DIEVKALPOJUMS ŅŪKĀSLĒ 
Piektdien,21.septembrī,plkst.11.00. 
Dež.: E.Puriņš 
DIEVKALPOJUMS VOLLONGONGĀ 
Svētdien,21.oktobrī, plkst.15.00—Pļaujas 
svētku dievkalpojums. 

SVĒTBRĪŽI BANKSTOWNAS APRŪPES 
NAMĀ (Chiswick Rd, Greenacre) 
Pirmdien,13.augustā, plkst.11.00 
Pirmdien,10.septembrī, plkst.11.00 
Pirmdien,8.oktobrī, plkst.11.00 
Pirmdien,12.novembrī, plkst.11.00 

Jēzus  saka:  „Patiesi,  patiesi,  es  jums 
saku: Kas manus vārdus dzird un tic tam, 
kas mani sūtījis, tam ir mūžīgā   dzīvība, un 
tas  nenāk  tiesā,  bet  no  nāves  ir  iegājis 
dzīvē.   Jāņa ev. 5:24
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MĀCĪTĀJA ZIŅAS 

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES 

Veronika Putniņš  +11/02/07  91 
Sallija Ozoliņš  +23/03/07  95 
Jānis Sieriņš  +27/03/07  82 
Roberts Eglīte  +03/05/07  82 
Vilis Ēriks Zvirbulis  +07/05/07  69 
Ruta Birzulis  +21/05/07  68 
Sandor Nyirady  +22/05/07  93 
Zenta Eglīte  +24/05/07  93 
Oskars Deklavs  +25/05/07  97 
Ruta Ošiņš  +27/05/07  69 
Biruta Budlevskis  +07/06/07  85 
Teodors Zvirgzdiņš  +10/06/07  78 
Dzidra Tillers  +15/06/07  81 
Edgars Jirgens  +17/06/07  85 
Alberts Luidmanis  +21/06/07  80 
Edgars Vanags  +26/06/07  85 
Irma Mežaks  +27/06/07  75 
Jānis Nomalis  +02/07/07  85 
Gustav Alas  +14/07/07  89 
Tatiana Buks  +18/07/07  80 

Kristus saka: “Es esmu augšāmcelšanās un 
dzīvība.” 

Pateicība manam Dievam 

Dievs, Tev mīļi paldies saku, 
Ka Tu stāvi manim klāt, 
Katru grumbuļaino taku 
Proti manim līdzināt. 

Tu tik Viens, kas zvaigznes dedzi, 
Sirds kad ceļu neatrod; 
Savu segu pāri sedzi, 
Lai tā dvēs’lei mieru dod. 

Tad, kad sirds ir skumju pilna 
Un kad mani bēdas māc, 
Tad, kad drauga nav neviena 
Tu vienmēr pie manis nāc. 

Dievs, Tev mīļi paldies saku, 
Ka Tu manim stāvi klāt. 
Es ar visu sirdi, prātu 
Gribu Tevi godināt. 

Velta Skujiņa   + 2006 

Jauns pasākums—svētbrīži veco 
ļaužu namā, Bankstown. 

Sākot  ar  š.g.  jūnija  mēnesi,  mēneša  otrā 
pirmdienā, notiek 
svētbrīdis  ar  Sv. 
V a k a r ē d i e nu , 
Bankstown  Aged 
Care  namā,  kur 
dzīvo  vairāki 
mūsu tautieši. 

V.Lācis;I.Liepiņš;V.Liepiņa 

Pulcējamies mazā kapelītē,  kur  iekārtots 
altāris  ar  skaistām  svētbildēm  pie  sienas. 
Prāvests notur īsu svētbrīdi, un pasniedz Svēto 
Vakarēdienu.  Ērģelnieces,  Tamāras  Koškinas 
pavadījumā, skaisti skan iemīļotie korāļi. 

Gaisotne ir sirsnīga un jauka, un patiesi 
piepildās Jēzus teiktais, ka kur divi vai trīs 
sanāk kopā Viņa 
vārdā, Viņš tur ir. 
Parasti piedalās 
apmēram desmit, 
kas, patiesi 
pārdzīvo un 
priecājas par 
saņemto Dieva 
svētību. 

J.Štengels;J.Ozols 

Jūlija mēneša svētbrīdī pieminējam divus 
iemītniekus, Edgaru Jirgenu un Jāni Nomali, ko 
Dievs savā nodomā paņēmis mājās pie Sevis. 

Draudze uz tīmekļa 

Draudzes tīmekļa adrese ir: 
www.sydneylatvianchurch.org.au 
Draudzes  vēstneši  ir  pieējami  pdf  formatā,  un 
tas  nozīmē,  ja    kādi  no  jums  vairs  nevēlaties 
saņemt  draudzes  vēstnesi  drukātā  formā,  bet 
esat priecīgi  to lasīt uz datora,  tad lūdzu dariet 
mums to zināmu. Samazinot  skaitu ko  izsūtam 
par  pastu,    ietaupam  netikvien  sūtīšanas 
izdevumus,  bet  arī  drukāšanas  izdevumus. Arī 
vēl viens labums ir, ka taupam papīru. 

Dievkalpojumu un referātu 
ieskaņojumi 
Visi  dievkalpojumi,  kā  arī  referāti  tiek  ieskaņoti 
uz  CD.  Tos  var  iegādāties  pie  draudzes 
grāmatgalda, prāvesta, vai arī SLB grāmatnīcā.
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DRAUDZES PRIEKŠNIEKS 
RAKSTA… 

Draudzes priekšnieks raksta ... 

Austrālijas  latviešu  evaņģēliski 
luterisko  draudžu  apvienības  (ALELDA) 
sinode  notiks  mūsu  draudzes  īpašumā  2007. 
gada  24.,  25.  un  26.  augustā.    Piektdienas 
pēcpusdienā,  t.i.  no  plkst.  13:00,  notiks 
pārrunas par aktuāliem jautājumiem kas šobrīd 
svarīgi  mūsu  baznīcai,  t.i.  baznīcai  pie  kuŗas 
pieder mūsu draudze, proti Latvijas evaņģēliski 
luteriskā  baznīca  ārpus  Latvijas  (LELBĀL). 
Šajās  pārrunās  drīkst  piedalīties  IKVIENS  un 
tādēļ  ceru,  ka  ieradīsies  kupls  skaits  mūsu 
draudzes  locekļu!   Ja kādam ir kāds  jautājums 
ko  vēlas  pacelt  (vai  lai  kāds  cits  tā  vietā  to 
paceltu)  lūdzu man par  to ziņojiet jau  tagad  lai 
varam  visus  jautājums  sakārtot  pacelšanai 
kautcik  loģiskā  kārtībā.    Vakarā  būs  tikšanās 
tikai garīdzniekiem. 

Sinodes  laikā  Sidnejā  būs  LELBĀL 
archibīskaps  Elmārs  Ernsts  Rozītis.    Šī 
drošvien  būs  pēdējā  iespēja  mūsu  draudzes 
locekļiem ar viņu satikties un parunāties pirms 
šī  gada  decembrī mūsu  draudzei  būs  jāizdara 
balsojums  lai palīdzetu izšķirt kas būs LELBĀL 
archibīskaps  uz  nākošiem  7  gadiem.    Ja  Tev 
interesē  uzzināt  ko  vairāk  par  tām  personām 
kas  ir  kandidāti  mūsu  baznīcas  archibīskapa 
postenim  tad  izmanto  šo  iespēju.    Dzirdēt  un 
redzēt  gan  archibīskapu  Rozīti  gan  prāvestu 
MacPherson būs iespējams ne tikai jau minētās 
pārrunās  piektdienas  pēcpusdienā  2007. 
gada  24.  augustā  bet  arī  pa  sinodes  darba 
dienu,  sākot  no  plkst.  9:00  (līdz  apmēram 
plkst  17:00)  sestdien  25.  augustā.    Arī  šajā 
dienā līdzdalību var ņemt ikkatrs kas vēlas. 

Sinodi  slēgs  ar  dievkalpojumu 
svētdien 26. augustā, to sākot plkst 10:00.  Arī 
šajā  reizē  ikviens  tiek  mīļi  gaidīts  un  būs,  kā 
parasts  pēc  mūsu  draudzes  dievkalpojumiem, 
iespēja pavadīt laiku pārrunās pie kafijas krūzes 
pēc  dievkalpojuma.    Šoreiz  tādā  veidā  mums 
ikvienam  būs  pieejami  ne  tikai  archibīskaps 
Rozītis,  bet  arī  delegāti  un  pārstāvji  no  citām 

mūsu baznīcas draudzēm Austrālijā. 
Jūlija  pēdējā  dienā  saņēmu  no 

Austrālijas  vēstniecības  Berlīnē  epastu  kas 
apstiprina, ka draudze ir izdarījusi visu kas no 
tas  puses  nepieciešams  sakarā  ar  Lauras 
Skrābānes  vīzas  pieprasījumu.    Gan  Laura, 
gan  draudzes  Padome  tagad  cer,  ka  Laura 
ieradīsies š.g. septembŗa sākumā  lai sāktu 
darbu  kā  vikāre  mūsu  draudzē.    Laurai  būs 
tiesības  Austrālijā  palikt  un  strādāt  vienu 
gadu. 

Izsaku  mūsu  draudzes  mācītājam 
prāvestam  Kolvinam  lielu  PALDIES  par 
pieliktām  pūlēm  izveidojot  un  uzstādot 
draudzes portālu tīmeklī. 
Tas jau tagad ir ikvienampieejams 
www.sydneylatvianchurch.org.au un iesaku 
arī Tev to drīzākā laikā aplūkot.  Ja Tev nav 
pieejams dators bet ir interese ar mūsu 
portāla saturu iepazīties, piesakies pie manis 
jebkurā svētdienā pēc dievkalpojuma — 
apskatīsim to kopā uz draudzes datora.  Un 
jau iepriekš pateicos Kolvinam arī par darbu 
un laiku kas būs jāiegulda portālu uzturot. 

Miķelis Strīķis 

Lūgšana 

Dārgais un mīļais 
Debesu Tēvs, Tavi bērni 
nāk Tavā priekšā dziļā 

pazemībā un pateicībā par Tavu mīlestību, 
kādu Tu mums esi parādījis, sūtot Savu Dēlu 
pie mums. 

Mīļais Kungs Jēzu, paldies, ka Tu mūsu vietā 
izcieti nāves sodu, lai mums tas nebūtu 
jācieš. 
Lūdzam Tev, pārņem mūsu sirdi, mūsu 
domas, lai mēs vārdos, darbos un domās 
atspoguļotu Tavu mīlestību un mūsu rokas 
sniegtos pretī visiem neviltotā mīlestībā. 

Dievs, Svētais Gars, pildi mūs ar spēku 
liecināt. 
Dod labus augļus nest Tēvam par godu. 
Jēzus svētā vārdā lūdzam. 

Āmen.
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DRAUDZES DĀMU DARBS 

Domājot  par  mūsu  Dāmu  kopas 
darbiniecēm,  viss  ko  varu  izteikt  ir  liela 
pateicība Dievam par to ka Viņš mums ir  devis 
cilvēkus, kam mīļa ir mūsu draudze un viss, kas 
saistīts  ar  tās  uzturēšanu.    Lai  gan  darbinieku 
skaits,  dēļ  vecuma  un  slimībām,    ir  stipri 
samazinājies,  darba lauks ir pieaudzis. Ar vien 
vairāk  draudzes  locekļi  griežas  pie mums  pēc 
palīdzības  sarīkot  bēru  mielastus  vai  arī 
jubilejas.   Līdz šim esam to ar prieku spējušas 
veikt,  tā  nesot  dubultīgu  svētību  –  palīdzību 
cilvēkiem  bēdu  brīdi  un  financiālu  palīzību 
draudzei. 

Laika  tecējumā viss nolietojās un  lietas  jālabo 
vai  jāatjauno.  Sēta  jāatjauno,  vēsinātājs  zālē 
pēc  30  gadu  lietošanas  arī    vairs  nedarbojās, 
virtuvē vajadzīga jauna plīts utt. 

Sirsnīgs  paldies  visām  dāmām,  kas  tik 
uzticīgi  kalpo.  Paldies  visiem  tiem  draudzes 
locekļiem,  kas  uzticējuši  mūsu  saimniecēm 
savas jubilejas un bēru mielastus. 

Lūdzam  Dieva  palīgu  un  svētību  mūsu 
turpmākajam darbam. 

SARĪKOJUMI 

Apaļo  gadu  Jubilāru 
apsveikšana  notiks 
svētdien  12.  augustā, 
pēc  dievkalpojuma. 
Draudzes  dāmas  jūs 
pacienās ar   garšīgām 
raugu  pankūkam  un 

dzimšanas dienu kliņģeri. Ceram visus jubilārus 
redzēt mūsu vidū. 

ZIEDOJUMI 

Sirsnīgi  pateicamies  par 
ziedojumiem  Dāmu  komitejas 
vajadzībām: 
A .Bo rmane i , V .K rūm i ņa i , 
H . L a i v a i , V .G u l b i m   u n 
E.Lipacei. 

DĀMU KOPAS SAPULCES 
Sapulces  notiek  katra  mēneša  pirmā 

trešdienā,  draudzes  zālē,  plkst.  11.00  no  rīta. 
Pirms  sapulces  mācītāja  vadīta  bībeles 
stunda.Laipni  lūdzam  un  gaidam  jaunas 
draudzes  locekles  iesaistīties  dāmu  komitejas 
darbā. 

PĻAUJAS SVĒTKI 
Mūsu  gadskārtējie  Pļaujas  Svētki  notiks 

16.  septembrī.  Mīļās  dāmas,  sākiet  jau  laicīgi 
domāt par to kādas garšīgas kūkas jūs varēsiet 
sagādāt kūku galdam. 

Tamāra Koškina 
Dāmu komitejas priekšniece 

Draudzes dzīve bildēs 

E.Lipacei 90.gadi 

Draudzes padomes loceklis N.Sproģis 

Draudzes ansamblis 
I.Gedgovda;K.Baumane; Prāvests; I.Gedgovda; 
I.Liepiņš; T.Koškina
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Latvijas ev.lut. Baznīcas ārpus Latvijas 
Virsvalde izsludina bīskapa vēlēšanas 
Baznīcas Virsvalde ir izsludinājusi Latvijas ev. 
lut. Baznīcas ārpus Latvijas bīskapa vēlēšanas. 
Šim nolūkam Virsvaldes plenārsēde 2006. g. 
oktobrī izraudzīja vēlēšanu komisiju kuŗas 
priekšnieks ir Virsvaldes laicīgais 
viceprezidents Dr. Juris Cilnis, un locekļi 
LELBĀL revīzijas komisijas priekšsēdis Ilmārs 
Lūsis, Sietlas draudzes priekšnieks Jānis 
Atvars, ASV Rietumu apgabala sekretārs un 
kasieris Andrejs Zāmelis un Sietlas draudzes 
revīzijas komisijas priekšsēdis Džems Apsītis. 
Pēc pievienotās bīskapa vēlēšanu instrukcijas 
un kalendāra redzams, ka pirmais solis būs 
balsstiesīgo saraksta sastādīšana un tiks 
izsūtīts uzaicinājums to dalīt attiecīgām 
personām līdz š.g. 31. janvārim, un šis saraksts 
vēlēšanu komisijai jāsaņem līdz š.g. 15. aprīlim. 
Mūsu Baznīcas darbības noteikumi paredz, ka 
Baznīcas augstākais garīgais vadītājs ir 
rakstveida sinodālā balsošanā ar visu 
balsstiesīgo vairākumu uz 7 (septiņiem) gadiem 
ievēlēts bīskaps. Virsvalde savā 1994.g aprīļa 
plenārsēdē lēma jaunievēlētam bīskapam E. E. 
Rozītim atjaunot archibīskapa titulu, un tas tika 
turpināts pēc 2001. gada. atkalievēlēšanas. 
2006. gada Baznīcas Virsvaldes plenārsēde 
arī  deva vēlēšanu komisijai tiesības formulēt 
jautājumus kandidātiem, dodot iespēju atbildes 
publicēt kopā ar vēlēšanu materiāliem. 
Instrukcijas Latvijas ev.lut. Baznīcas ārpus 
Latvijas bīskapa vēlēsanām 
1.  Baznīcas Virsvalde izsludina „Ceļa 
Biedrā” bīskapa vēlēšanas. BV prezidijs 
sastāda vēlēšanu kalendāru un ieceļ vēlēšanu 
komisiju, kas izsūta 2. paragrāfā minētiem 
balsotājiem aicinājumu iesūtīt nominācijas. 
2.  Kandidātus  Bīskapa amatam var nominēt 
Baznīcas Virsvaldes prezidents, Baznīcas 
Virsvaldes locekļi, LELBA un zemju pārvalžu 
priekšnieki un locekļi, visi pie Latvijas ev.lut. 
Baznīcas Ārpus Latvijas piederošie mācītāji/jas 
un draudžu priekšnieki/ces, saskaņā ar savas 
draudzes pilnsapulces, padomes vai valdes 
lēmumu. 
3.  Vēlēšanu  komisija saņem no 
nominētajiem kandidātiem viņu rakstisku 
piekrišanu kandidēt. Ja kandidāts pieder pie 
kādas sinodes, tad ar parakstu viņam 
jāapsolās, ka ievēlēšanas gadījumā viņš no 
savas sinodes izstāsies. Pēdējais noteikums 
neattiecas uz piederību pie LELBAs. 
4.  Bīskapa amatam var kandidēt ikviens 
augstāko teoloģijas mācības iestādi beigušais/ā 
un Latvijas ev.lut. Baznīcā ārpus Latvijas 
ordinētais/tā mācītājs/a, kas nokalpojis latviešu 
draudžu darbā vismaz 15 gadus. 

5.  Katram kandidātam jāiesniedz vēlēšanu 
komisijai ziņas par viņa vecumu, izglītību un 
darba gaitām Latvijas ev.lut. Baznīcā līdz ar 
viņa pašreizējo adresi. Vēlēšanu komisijai ir 
tiesības formulēt jautājumus kandidātiem, dodot 
iespēju atbildes publicēt kopā ar vēlēšanu 
materiāliem. 
6.  Vēlēšanu komisija piesūta nominēto 
kandidātu sarakstu līdz ar iepriekš minētiem 
datiem (5.p.) Baznīcas Virsvaldei 
apstiprināšanai. 
7.  Balsstiesīgie ir: Baznīcas Virsvaldes 
prezidents un Virsvaldes locekļi, LELBA un 
zemju pārvalžu priekšnieki un locekļi, LELBĀL 
draudžu mācītāji/as, kas patlaban strādā vai ir 
pensionējušies, diakoni/es kas patlaban strādā 
draudzēs, un visas Latvijas ev.lut. Baznīcas 
Ārpus Latvijas draudzes un dievgalda kopas. 

a.  Par katriem pilniem vai nepilniem 
250 draudzes iesvētītiem locekļiem 
draudze vēlēšanās iegūst vienu 
balsi. 

b.  Minimālais draudzes vai kopas 
locekļu skaits  vienas balss 
iegūšanai ir 20; mazākām vienībām 
būtu savs locekļu skaits jāapvieno 
lai to sasniegtu  tas darāms ar sava 
Apgabala prāvesta ziņu. 

c.  Draudzes balsu skaitu nosaka 
pēc iepriekšējā gada reģistrēto lo 
cekļu skaita. 

8.  Līdz vēlēšanu kalendāra paredzētam da 
tumam, Apgabalu prāvestiem un zemju pār 
valžu priekšniekiem jāiesūta vēlēšanu komisijai 
ziņojums par 7. paragrāfā minētiem balsotājiem 
līdz ar individuālo balsotāju adresēm, kā arī 
draudžu un balsotāju vienību priekšnieku/ču 
vārdiem un adresēm. 
9.  Uz piesūtīto ziņu pamata vēlēšanu ko 
misija sastāda balsstiesīgo vēlētāju sarakstu un 
piesūta to Baznīcas Virsvaldes prezidijam apsti 
prināšanai. 
10. Pēc Baznīcas Virsvaldes prezidija apstipri 
nājuma saņemšanas, vēlēšanu komisija 
piesūta vēlētājiem visus vēlēšanas materiālus. 
11. Balsot var tikai par vienu kandidātu, ievelkot 
kāsīti vai krustiņu attiecīgā aplociņā. Kandidātu 
vārdus nedrīkst svītrot. Balsošanas zīmi 
uzskatīs par nederīgu, ja kāsītis vai krustiņš 
ievilkts vairāk nekā vienam kandidātam. 
12. Izpildītā balsošanas zīme jāieliek mazākajā 
aploksnē, pēc tam to jāaizlīmē un jāievieto 
vēlēšanu komisijai adresētajā lielākajā aplok 
snē. Uz pasta aploksnes jāuzraksta vēlētāja 
vārds, draudzes vai indivīda. Vēlēšanu komisijai 
adresētu citu korespondenci jāievieto atsevišķā 
aploksnē, uzrakstot uz tās, ka minētā aploksne 
nesatur balsošanas zīmes. Balsošanas aplok
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sne jānosūta komisijai līdz tās noteiktajam datu 
mam, kas ir ne mazāk kā 60 dienas pēc bal 
sošanas zīmju izsūtīšanas datuma. Izšķīrējs ir 
nosūtīšanas pasta zīmoga datums. 
13. Ievēlēts ir kandidāts, kas ieguvis visu balss 
tiesīgo vēlētāju absolūto vairākumu (50% + 1). 
14. Ja neviens kandidāts nav ieguvis vajadzīgo 
balsu skaitu, otrā gājienā balso tikai par diviem 
kandidātiem, kas pirmajā gājienā saņēmuši lie 
lāko balsu skaitu. Vēlēšanu gaita tāda pati kā 
pirmajā gājienā.  Ievēlēts ir kandidāts, kas 
ieguvis lielāko balsu skaitu. 
Vēlēšanas apstiprina Baznīcas Virsvalde. Pār 
sūdzības par vēlēšanu komisijas rīcību vēlētāji 
un kandidāti var iesniegt Baznīcas Virsvaldei 
viena mēneša laikā, skaitot no vēlēšanu rezul 
tātu publicēšanas datuma Latvijas ev.lut. 
Baznīcas Ārpus Latvijas oficiālajā izdevumā 
Ceļa Biedrs 

Latvijas evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas ārpus Latvijas Bīskapa vēlēšanu 
kalendārs 
Līdz 2007. gada 31. janvārim jāizsūta aicinā 
jums Apgabalu prāvestiem un zemju pārvalžu 
priekšniekiem iesūtīt vēlēšanas komisijai balss 
tiesīgo sarakstus. 
Līdz 2007. gada 15. aprīlim Apgabalu prāves 
tiem un zemju pārvalžu priekšniekiem jāiesūta 
vēlēšanu komisijai balsstiesīgo saraksts. 
Līdz 2007. gada 30. aprīlim jāizsūta aicinā 
jums nominēt kandidātus. 
Līdz 2007. gada 30. jūlijam jāiesūta nomināci 
jas. 
Līdz 2007. gada 15. augustam kandidātiem 
jāiesūta sava piekrišana vai nepiekrišana kandi 
datūrai. 
Līdz 2007. gada 1. novembrim jāizsūta 
vēlēšanu materiāli. 
2008. gada 30. janvāris ir pēdējais pasta zī 
moga datums vēlēšanas zīmju iesūtīšanai. 
2008. gada 15. februārī balsu skaitīšana. 

Mūsu tuvie dienvidu krasta 
kaimiņi 

Jaundienvidvelsas  dienvidu  krastā, 
Vollongongā,  dzīvo  maza  grupa  latviešu. 
Viņiem ir pašiem sava draudze – Vollongongas 
ev.lut.latviešu draudze, un  tās gans  ir prāvests 
Colvin MacPherson. Draudzē sastāv    apm. 30 
locekļi.  Dievkalpojumi  viņiem  notiek  četras 
reizes gadā, Vollongongas Austrāliešu  luterāņu 
Svētā Jāņa baznīcā. 

Svētdien,  29.jūlijā,  notika  „Ziemas” 
dievkalpojums.  Diena  bija  skaista  un  saulaina, 
un  draudzes  locekļi  bija  pulcējušies  kuplā 
skaitā.  Dievkalpojuma  sprediķī  prāvests 
apskatīja  Jēzus  līdzību  par  raugu,  kā  mazs 
raugs  var  uzraudzēt  lielu  mīklu.  Raugs  pirmā 
skatīšanā  ir  Dieva  Vārds,  un  kad  tas  iziet 
pasaulē,  tas  iedarbojas  un  pilda  Dieva  doto 
uzdevumu.  Bet  raugs  var  arī  būt  sligts. 
Piemēram, tikai viens mazs 
nejauks  vārds,  spēj  izdarīt  lielu  ļaunumu. 
Tāpēc ir svarīgi piedomāt par vārdiem, kas iziet 
nu  mūsu  mutes,  svarīgi  piedomāt    par  to  ko 
sakām.  Prāvests  uzsvēra,  ka  mums  vajag 
vienmēr  censties  siet  labu  raugu,  proti, 
mīlestību. Mazs mīlestības vārdiņš spēj panākt 
ļoti daudz. 

Pēc  dievkalpojuma,  dievlūdzēji  pulcējās 
zāle, kur sagaidīja skaisti klāti galdi, dekorēti ar 
ziediem no Baloža Kundzes dārza. Ēdiens bija 
sanests groziņu veidā un kā vienmēr, bija visādi 
gardumi.  Draudzes  priekšnieks  ar  ziediem 
apsveica  prāvestu  viņa  tikko  aizvadītā 
dzimšanas dienā. 

Draudzes  sirsnība,  mīlestība,  un 
draudzība,  padara  braucienu  uz  Vollongongu 
ļoti patīkamu. 

A.Lide; T.Koškina; L.Balode 

Tas ir patiess vārds: ja kas tiecas pēc bīskapa 
amata,  tas  iekāro  teicamu  darbu.  Bīskapam 
pienākas būt nepeļamam vienas sievas vīram, 
sātīgam,  prātīgam,  godīgam,  viesmīlīgam, 
izveicīgam mācīšanā;  ne  dzērājam,  ne  kaus 
lim,  bet  lēnīgam,  ne  ķildīgam,  ne  mantkārī 
gam;  tādam,  kas  labi  valda  savu  namu,  kas 
bērnus tur paklausībā un pilnā godbijībā; (Bet, 
ja  kas  neprot  valdīt  sava  paša  namu,  kā  tas 
gādās par Dieva draudzi?) ne jaunatgrieztam, 
lai  viņš  neuzpūstos  un  neiekristu  velna  ti 
esā.Bet  viņam  vajag  arī  būt  labā  slavā  pie 
tiem, kas  ir ārpusē, lai viņš neiekristu neslavā 
un velna valgā. 1.Tim.3:17
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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 Miķelis Strīķis 
Mājas tel. (02) 9651 1226, 
Darba tel. (02) 9651 7967 
Mobīlais tel. 0408217979; 
Epasts mstrikis@aapt.net.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 

BĪBELES STUNDAS 

Mēneša pirmā trešdienā, plkst.11.00 
Draudzes namā, Homebušā. 

Bībeles stundas domātas ikvienam kam 
interesē iedziļināties pārrunās par ticības 
jautājumiem. 
Bībeles stundām seko īsa dāmu komitejas 
sapulce, un tad kopējas pusdienas. 
Visi mīļi aicināti piedalīties. 

Draudzes nodevas 2007.gadam 
Studentiem $20 
Pensionāriem $70 
Strādājošajiem $100 
Čekus rakstīt: “Latvian Lutheran Church in 
Sydney” vārdā. 

DRAUDZES GADSKĀRTĒJIE 
PĻAUJAS SVĒTKI 

NOTIKS 

SVĒTDIEN 2007.GADA 16. SEPTEMBRĪ, Plkst.11.00 

Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 

Pēc tam saviesīga pēcpusdiena draudzes zāle. Būs visāda 
veida gardumi, lielas un mazas loterijas, sadraudzība. 

Mīļi lūdzam nākt un atbalstīt savu draudzi!


