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NEGROZAMS VĀRDS 

Es apliecinu katram, kas dzird šās grāmatas pravietojuma vārdus: 
ja kas tiem ko pieliek, tam Dievs uzliks tās mocības, par kurām rak 
stīts šinī grāmatā. 
Ja kas ko atņem no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, tam Dievs 

atņems viņa daļu pie dzīvības koka un pie svētās pilsētas, par ko rakstīts šinī grāmatā. 
Tas, kas visu šo apliecina, saka: "Tiešām, Es nāku drīz. Āmen." Tiešām, nāc, Kungs 
Jēzu!  Atkl.22:1820 

Nupat notikušas olimpiskās spēles. Pasaules izcilākie sportisti piedalījās sacīkstēs, 
katrs cerēdams iegūt balvu. Dažiem izdevās, daudziem nē. Ir daudz un dažādi sporti, bet, 
kopīgs  visiem ir tas, ka  katram sportam ir zināmi noteikumi  kā spēle jāspēlē lai iegūtu 
uzvarētāja balvu. Dalībnieks tos zin un cenšas tos ievērot. 

Piemēram tenisa spēlē katram spēlētājam zināmi noteikumi  kā iegūt punktus, kā 
zaudēt punktus, kas ir atļauts un kas nav. Tie paši noteikumi attiecas uz visiem  spēlētā 
jiem. Spēlētājs nevar sacīt spēles tiesnesim: “Man tas noteikums nepatīk, tas uz mani 
neattiecas, es to neievērošu.”  Šāda pieeja ved uz spēles zaudēšanu. 

Pārnesot šo domu uz kristīgo dzīvi, vai nav tā, ka daudzi pieiet pie Dieva Vārda ar 
tādu pašu pieeju?  “Man tā macība nepatīk, es to nepieņemšu. Man grūti to pieņemt, es 
ignorēšu. Tas pants, vai tas bauslis uz mani neattiecas jo tagad citi laiki....”  Šāda pieeja 
neder sportam, un vēl mazāk kristīgai dzīvei. 

Dievs, mums ir devis Savu Vārdu – Bībeli. Tajā  uzrakstīts viss  kas mums jāzin lai 
dzīvotu dzīvi pēc Dieva paredzētajiem noteikumiem. Mēs nedrīkstam tai neko  pielikt, 
nedz atņemt. Mums nav tiesības to iztulkot  pēc savas izvēles, pieņemt tikai to kas patīk, 
atmest kas nepatīk. Dievs ir tās autors, un Viņš ir tas, kas noteikumus uzrakstījis.  Svētīgi 
ir tie, kas to saprot, un sevi pakļauja  Viņa Vārdam. Apustuļa Pāvila  vēstulē Timotējam 
par Dieva Vārdu teikts: “ Visi šie raksti ir Dieva iedvesti, un ir noderīgi mācībai, vainas 
pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pil 
nīgs.” (2.Tim.3:16) 

Olimpiskās spēlēs dalībniekiem mērķis ir iegūt balvu zelta, sudraba, vai varas 
medāli. Lai to iegūtu, ļoti jāpiestrādā,  nepārtraukti  turot  skatu uz gala mēŗķi. Pāvils par 
to raksta savā pirmā vēstulē korintiešiem: “Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi 
skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat.      Turp.../2
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Kas piedalās  sacīkstēs,  tas  ir atturīgs visā, 
viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet 
mēs neiznīcīgu.  Tātad es skrienu ne kā uz 
ko  nezināmu,  es  cīnos  ne  kā  gaisu  siz 
dams. Bet es norūdu un kalpinu savu mi 
esu, lai, citiem sludinādams, pats nekļūstu 
atmetams.” (1.Kor.9:2427) 

Sportisti  cīnās  lai  iegūtu  iznīcīgu 
vainagu,  kas  galu  galā    mūžības  gaismā  ir 
mazvērtīgs.    Kristietis  dzīvo  lai  saņemtu 
neiznīcīgo vaiņagu – mūžīgo dzīvību. Kris 
tus mūsu dēļ   pie krusta izlēja savas asinis, 
lai  ticēdāmi  uz  Viņu,  mēs  būtu  dalībnieki 
Viņa dzīvē.  Kad piederam Jēzum, tad esam 
mantinieki lielai balvai   mūžīgai dzīvībai. 
Jēzus sacīja: “Esi uzticīgs līdz nāvei, un Es 
tev došu dzīvības vaiņagu.”  Paliksim uzti 
cīgi,  lasīsim  un  turēsimies    pie  Dieva 
Vārda, pie Viņa nospraustām robežām. Ap 
ņemsimies tam paklausīt visās lietās. 

Dievs  lai  mūs  svētī    un  lai  mūs 
mudina  Ebrēja  vēstulē  rakstītais  vārds: 
“ Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik 
liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību 
mums  noliktajā  sacīkstē,  nolikdami  visu 
smagumu  un  grēku,  kas  ap  mums  tinas, 
un  raudzīsimies  uz  Jēzu,  ticības  iesācēju 
un  piepildītāju,  kas  Viņam  sagaidāmā 
prieka  vietā  krustu  ir  pacietis,  par  kaunu 
nebēdādams, un  ir  nosēdies Dieva  tronim 
pa labai rokai.” Ebr. 12:12 

Prāvests Colvin MacPherson 

DIEVKALPOJUMI 
SV. JĀŅA BAZNĪCĀ—HOMBUŠĀ 

SEPTEMBRĪ 
Svētdien,7.plkst.10.00  Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,14.plkst.11.00 – Pļaujas svētku 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,21.plkst.10.00 – Lasītais 
dievkalpojums. 
Svētdien,28.plkst.10.00  Dievkalpojums 
ar Svēto Vakarēdienu. Pēc dievkalpojuma 
referāts par ticību. 
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 
Latviešu kapos. 
Svētdien,26.plkst.10.00  Reformācījas 
svētku dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma 
prāvesta referāts. 
NOVEMBRĪ 
Svētdien, 2.plkst.10.00  Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien, 9.plkst.10.00  Dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,16.plkst.10.00  Latvijas Valsts 
Svētku dievkalpojums. Pēc dievkalpojuma 
pusdienas. 
Svētdien,23.plkst.10.00  Mirušo piemiņas 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu. 
Svētdien,30.plkst.10.00  1. Adventes 
svētdienas dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu. 

DEŽŪRAS  DIEVKALPOJUMOS 

SEPTEMBRĪ 
Svētdien,7.I.Liepiņš 
Svetdien,14.A.Kristovskis 
Svētdien, 21.K.Jurenovskis 
Svētdien,28.J.Rīmanis 
OKTOBRĪ 
Svētdien,5.P.Ķepītis 
Svetdien,12.I.Liepiņš 
Svētdien,19. Kapu svetki 

Pārdomām: 
Es paceļu savas acis uz kalniem: no 
kurienes gan man nāks palīdzība? Mana 
palīdzība nāk no Tā Kunga, kas radījis 
debesis un zemi.  Viņš neļaus tavai kājai 
slīdēt; kas tevi sargā, tas nesnauž!  Redzi, 
Israēla sargs nesnauž un neguļ.  Tas 
Kungs ir tavs sargs, Tas Kungs ir tava 
paēna tev pa tavu labo roku,  ka dienā 
saule tevi nespiež, nedz mēness naktī.  Tas 
Kungs lai tevi pasargā no visa ļauna, Viņš 
lai pasargā tavu dvēseli. Tas Kungs lai 
pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā 
laika mūžīgi.  121.Psalms
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Svētdien,26.A.Kristovskis 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,2. K.Jurenovskis 
Svētdien,9. J.Rīmanis 
Svētdien,16. J.Turmanis 
Svētdien, 23.P.Ķepītis 
Svētdien, 30.I.Liepiņš 

ALTĀRA DEKORĒŠANA 
DIEVKALPOJUMOS 
SEPTEMBRĪ 
Svētdien, 7.M.Timermane, B.Liberte 
Svētdien,14.L.MacPherson, D.MacPherson 
Svētdien, 21. I.Mačēna, E.Ķepīte 
Svētdien,28.D.Timermane,D.Jansone 
OKTOBRĪ 
Svētdien,5.R.Plikše,V.Galviņa 
Svetdien,12.I.Gedgovda,S.Fraser 
Svētdien,19. Kapu svētki 
Svētdien,26. I.Rone, L.Kaktiņa 
NOVEMBRĪ 
Svētdien,2.A.Auziņa,V.Cielēna 
Svētdien,9.S.Veidnere, K.Baumane 
Svētdien,16.R.Gulbe, Dz. Jurenovska 
Svētdien, 23. D.Wagner, R. Āboltiņa 
Svētdien, 30. R.Plikše, L.Vilciņa 

DIEVKALPOJUMS ŅŪKĀSLĒ 
Piektdien, 19.septembrī, plkst.11.00. 
Dežurē: E.Puriņš 

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

SVĒTAIS   VAKARĒDIENS 

Katrā dievkalpojumā (izņemot  lasītos 
dievkalpojumos)  tiek  pasniegts  Svētais 
Vakarēdiens. Esmu manījis, ka cilvēki kam 
grūtības  nomesties  ceļos,  pie  dievgalda 
nenāk. Lūdzu neļaujiet  tam būt par  šķērsli. 
Dievam nav svarīgi vai esam uz ceļiem vai 
stāvam,  vai  pat  sēžam.  Viņš  lūkojas  mūsu 
sirdī.  Viņam  taču  zināmas  mūsu  fiziskās 
problēmas. Ja ir grūtības arī ar nostāvēšanu 
par  grēksūdzes  un  iestādīšanas  laiku,  var 
palikt  sēdus  pirmās  rindas  solā  un  tikai 
pienākt  pie  altāra  izdalīšanas  laikā.  Arī,  ja 
tas  par  grūtu,  lūdzu  pirms  dievkalpojuma 
man to darīt zināmu un tad  varu dievgaldu 
pasniegt  pie  pirmā  sola.  Tā  jau  daži 
draudzes  locekļi  to  dara.  Neuztrauksimies 
par ko citi domā. Nespēks un  nevarība nav 
grēks.  Nākot,  par  spīti  grūtībām  un 
nespēkam,  atradīsim,  ka  Dievs  svētī.  Kā 
Pāvils  teica: “Lai gan mūsu ārīgais cilvēks 
sadilst,  mūsu  iekšējais  dienu  no  dienas 
atjaunojas.” (2.Kor.4:16) 

Vikāre  atgriezusies 
Latvijā 

Svētdien,  29.  jūnijā, 
Laura  Skrābāne 

izbeidza kalpošanu mūsu draudzē. Kautgan, 
vīza  un  darba  līgums  bija  spēkā  līdz 
septembra  vidum,  Laura  izšķīrās    darbu 
izbeigt  jau  jūnija  beigās.  Viņa  tagad 
atgriezusies  Latvijā,  un    pārdomā  savu 
nākotni.    Vēlam  Laurai  Dieva  svētību 
turpmākās gaitās.
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MĀCĪTĀJA ZIŅAS 

NO MUMS ŠĶĪRUŠIES 

Emma ALKS  +13/04/08  87 
Elvīra OZERS  +08/05/08  96 
BirutaVĒJIŅŠ  +17/05/08  94 
Jānis ALPS  +03/06/08  98 
Aleksandrs VIKIS  +10/06/08  82 
Marija NĪCIS  +20/06/08  95 
Zenta KASAPCEVS  +22/06/08  89 
Hilda EIKENS  +01/07/08  98 
Ruta JANKOVSKIS  +14/07/08  70 
Lilija BLŪZMANIS  +23/07/08  82 
Artūrs PAEGLE  +29/07/08  85 
Lilija VĪKSNE  +15/08/08  85 
Alfrēds KRUZMETRA  +17/08/08  94 

Kristus saka: “Es esmu augšāmcelšanās 
un dzīvība.” 

KRISTĪTA 
Freja Laura Reinfelds 
17/05/08 Mt. Keira Scout Camp 
Kristus saka: “Laidiet bērniņus 
pie Manis....” 

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.  Tos  var  iegādāties  pie 
draudzes grāmatgalda vai prāvesta. 

Draudzes automašīna 

Sakarā ar to, ka vikāre pie mums izbeigusi 
darbu,    draudzes  automašīna  nav  vairs 
vajadzīga  un  to  pārdodam.  Mašīna    ir 
automātiska,  Toyota  Echo,  2005.g. 
modelis. Nobraukti tikai 23,000 kilometri. 
Registrācija  tekoša  līdz  2009  gada 
aprīlim. Motora lielums ir 1.5lt. Mašinai ir 
dzesinātājs  (air  cond);  “power  steering”, 
un  šofera  “airbag”.  Tuvāka  informācija 
saņemama zvanot prāvestam. 

Pardomām: 

10 lietas ko darīt no  visas sirds. 

1.  Atgriezties pie Dieva 
2.  Staigāt Viņa ceļus 
3.  Kalpot Viņam 
4.  Mīlēt Viņu un savu tuvāko 
5.  Turēt Viņa Vārdu 
6.  Sekot Viņam 
7.  Meklēt Viņu 
8.  Slavēt Viņu 
9.  Paļauties uz Viņu 
10.  Ticēt uz Viņu
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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 brīdī un  financiālu palīzību 
draudzei.    Šogad  draudzē  paveikti  vairāki 
iecerētie  pasākumi.  Dāmām  vituvē  jauna 
plīts,  pie  draudzes  nama  uzbūvēts 
uzbraucamais  celiņš.  Atjaunota  sabrukušā 
sēta un zālē atjaunots dzesinātājs. Izdevumi 
ir  bijuši  vareni  lieli. Mums prieks ka  esam 
varējušas financiāli palīdzēt. 

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

Šogad,  sakarā  ar  Kultūras 
Dienām,  gada  beigās  būsim 
vareni  nodarbinātas.  Lūdzam 
Dieva palīgu un svētību mūsu 
turpmāko darbu veikšanā . 

PĻAUJAS SVĒTKU „KŪKU” GALDS 

Mūsu  gadskārtējie  Pļaujas  Svētki 
notiks  14.  septembrī.  Mīļās  dāmas,  mīļi 
lūdzam    jūsu  atbalstu  sagādāt  cepumus 
kūku galdam. 

ZIŅOJUMS 
Draudzes  dāmas  ir  priecīgas  izpalīdzēt  ar 
bēru mielasta izrīkošanu, kā arī citāda veida 
svinības.  Mūsu  ēdienkartē  vairākas 
iespējas,  kas  spēj  apmierināt  visādas 
vajadzības. 

Tamāra Koškina 
Dāmu komitejas priekšniece 

PĻAUJAS 
SVĒTKI 

svētdien, 

14.septembrī 

plkst.11.00 

Visi mīļi lūgti.
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JAUNUMI UN NOTIKUMI 
DRAUDZES DZĪVĒ 
Ziemas pusdienas 

Svētdien,  13.  jūlijā,  draudzes  locekļi 
pulcējās  zālē,  lai  baudītu  pusdienas  un 
pavadītu  jauku  pēcpusdienu  kristīgā 
sadraudzībā. 

Vēsturisks  notikums  bija  tas,  ka 
pusdienās  piedalijās  patreizējā  un  trīs 
iepriekšējās  Dāmu  komitejas  priekšnieces. 
Prāvests  aicināja  viņas  nākt  skatuves 
priekšā,  lai draudzes vārdā viņām pateiktos 
par lielo darbu ko veikušas un turpina  veikt 
draudzes labā. 

Labi  paēduši,  labi  izdziedājušies, 
prātus  izvingrinājuši  minot  mīklas,  visi 
devās  uz  mājām  priecīgi,  ka  atkal  jauka 
diena pavadīta draudzes namā. 

Dāmu  komitejas  priekšnieces:  No  kreisas:  Velta 
Mežkaza,  Irma  Bertrande; Māra  Saulīte,  Tamāra 
Koškina. 
Zelta kāzu jubilēja 

Mūsu  čaklais  padomes  loceklis 
Nikolajs  Sproģis,  kopā  ar  dzīves  biedri 
Māru,  š.g.16.augustā  atzīmēja  savu  zelta 
kāzu  jubilēju.  Svētdien,17.augustā, 
draudzes zālē, pēc dievkalpojuma, prāvests 
apsveica  jubilārus,  vēlot  Dieva  svētību 
turpmākajā  dzīvē.  Klātesošie  nodziedāja 
pirmo  pantu  no  iemīļotās  dziesmas  Pie 
rokas  ņem  un  vadi.  Dāmu  komitejas 
priekšniece,  Tamāra  Koškina  pasniedza 

jubilāriem  orhidejas  un  draudzes  dāmu 
komitejas dāvāto kliņģeri. 

Viesi 
Jūlija  mēneša  beigas,  pie  prāvesta 

viesojās  mācītājs  Aldis  Elberts  no 
Melburnas  un  mācītājs  Gunis  Balodis  no 
Pertas.  Prāvests  bija  uzaicinājis  abus 
mācītājus  uz  pārrunām  par  baznīcas 
darbību.  Abi  mācītāji  piedalījās  mūsu 
ceturtdienas  Bībeles  stundas  grupiņā,  un 
bija  sajūsmināti  par  to  ko  piedzīvoja. 
Pārrunas  bija  sekmīgas  un  Dieva  svētītas, 
un  tās  stiprināja  saites  mūsu  starpā. 
Piedzīvojām  to  patiesību,  kas  izteikta 
133.Psalma:  “Redzi,  cik  jauki  un  cik  mīļi, 
kad brāļi  kopā dzīvo vienprātīgi! Tas  ir kā 
dārga  eļļa  kas  pil  no  galvas  bārdā,  Ārona 
bārdā, un notek uz viņa drēbju vīlēm. Tas ir 
kā  Hermona  rasa,  kas  nokrīt  uz  Ciānas 
kalniem,  jo  tur  Tas  Kungs  ir  apsolijis 
svētību un dzīvību mūžīgi!” 

No kreisas: I.Liepiņš, A.Elberts; I.Gedgovda; 
C.MacPherson, G.Balodis, T. Koškina.
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Remonta darbi 
Izpildot  pilnsapulces  lēmumu,  pie 

draudzes  nama  ieejas  piebūvēts  uzbrau 
camais  celiņš  (ramp),  tā  atvieglojot 
ienākšanu zālē tiem kam fiziskas grūtības. 

Atjaunota  sēta  baznīcas  pusē,  un 
draudzes  nama  aizmugurē.  Gar  baznīcu 
jauna Colorbond sēta, un aizmugurē, koka. 
Darbs  ievilkās,  jo  izmaksā  bija  jāpiedalās 
trīs  dažādiem  kaimiņiem.  Liela  pateicība 
pienākās  draudzes  padomes  loceklim 
Nikolajam  Sproģim,  kas  pacietīgi  un 
neatlaidīgi    strādāja  lai  darbs  tiktu  izdarīts. 
Pateicība  arī  padomes  locekļiem  Imantam 
Liepiņam un Inārai Gedgovdai, kas notīrīja 
visus  pāraugušos  krūmus  gar  baznīcas 
malu. 

Izdevumi  bījuši  krietni.  Būsim 
pateicīgi par ikvienu ziedojumu. Ja negadās 
kautkas  neparedzēts,  tad  lielākie  remonta 
darbi tagad paveikti. 

DRAUDZES DZĪVE BILDĒS 

Atvadīšanās no vikāres 

Pārrunas ceturtdienas Bībeles stundā  Ingrīda 
Gedgovda un Tamāra Koškina. 

Jaunā sēta 

Prāvesta dzimšanas diena 

Ziemas pusdienas
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SIDNEJAS EV.LUT.LATVIEŠU DRAUDZES 
PĻAUJAS SVĒTKI 

Svētdien, 14. septembrī, plkst.11.00 

Mīļi lūdzam nākt un piedalīties svētku dievkalpojumā un 
sarīkojumā. 

Dievkalpojumā piedalīsies draudzes ansamblis un 
Tara Williams 

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 
Tel.  02 6337 3521 
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 

Pārdomām 

“Meklējiet  To  Kungu,  kamēr  Viņš 
atrodams,  piesauciet  Viņu,  kamēr  Viņš  ir 
tuvu!    Bezdievis  lai  atstāj  savu  ceļu  un 
ļaunprātis savas domas un  lai atgriežas pie 
Tā  Kunga,  ka  Tas  par  viņu  apžēlojas,  un 
pie mūsu Dieva, jo Viņš ir bagāts žēlastībā. 
"Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu 
ceļi  nav  Mani  ceļi,"  saka  Tas  Kungs. 
"Cik  augstākas  debesis  ir  pār  zemi,  tik 
augstāki  ir  Mani  ceļi  pār  jūsu  ceļiem  un 
Manas domas pār jūsu domām. “ 

Jes.55:69 

Draudzes nodevas 2008.gadam 
Studentiem $20 
Pensionāriem $70 
Strādājošiem $100 
Čekus rakstīt: “Latvian Lutheran Church in 
Sydney” vārdā.


