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Pacietība 
Esiet pacietīgi, brāļi, līdz Tā Kunga atnākšanai. Raugi, zemkopis 
gaida dārgo zemes augli, pacietīgi uz to cerēdams, līdz tas dabū 
agro un vēlo lietu. Pacietieties arī jūs, stipriniet savas sirdis, jo 
Tā Kunga atnākšana ir tuvu. (Jk 5:7–8) 
Mīļie draugi Jēzū Kristū! 
Pacietība manī nav kaut kas ļoti dabisks... Es piedzimu daudz par 
agru un pirmās dienas pavadīju slimnīcas inkubatorā. 
Acīmredzot, steidzos tikt šajā pasaulē. Bieži vien mana lūgšana 
ir: “Dievs, dod man pacietību! Bet – dod to man tūlīt.” 
Dzīvojam laikmetā, kad gandrīz visu varam dabūt uzreiz. Ziņas 

caur mobilo telefonu, twitter u. c. saņemam tūlīt, kad kaut kas tikko noticis pasaulē. Ļoti 
daudzi cilvēki vairāk paši negatavo ēdienu, bet lieto tā saucamo “ātro ēdienu” (fast 
food) – izņem produktus no saldētavas, ieliek mikroviļņu krāsnī uz dažām minūtēm un 
vakariņas gatavas vai piebrauc ar auto pie kādas kafejnīcas, var pat neizkāpt un tev pa 
logu pasniedz izvēlēto ēdienu.  
Bet, manuprāt, šie ātrie ēdieni nav tik garšīgi kā tie, kas sagatavoti lēnām. Mums mājās ir  
lēnvāres katls (slow cooker). Tu saliec tajā gaļu un saknes, un tie lēnām sautējas sešas vai 
pat astoņas stundas. Garša ir pavisam cita, jo visas garšvielas savilkušās. Arī paštaisītas 
ceptās pupiņas, kas 14 stundas gatavojas  lēnvāres katlā, ir daudz garšīgākas nekās tās, 
ko var nopirkt  burkā bundžā un kuras tikai jāuzsilda. Tāpat arī labi un kārtīgi iemarinēta 
gaļa ir daudz garšīgāka nekā tā, kas tikai ātri jāiemērc marinādē un jāuzmet uz pannas.  
Kādreiz esmu domājis,  kāpēc Dievs mūs nepaņem mājās uz debesīm tūlīt, kad esam 
atpestīti? Secināju, ka Viņam  ir vairāki iemesli: 

Dievs mūs lieto savas valstības darbam;  
Dievs audzina un veido mūs; 
Dievs mums māca pacietību. 

Ir kaut kas sevišķs par pieaugušu kristieti. Man augot, vecaistēvs bija mans lielais balsts. 
Toreiz nesapratu, bet tagad apjēdzu, ka viņā bija gadiem ilgi veidojusies Dieva gudrība. 
Viņā bija miers, prieks, drošums, stiprums, ticība, mīlestība, kas nebija norūdīti vienā 
naktī. Tāpēc Pāvils, mācot Timoteju, rakstīja: “Rokas nesteidzies nevienam 
uzlikt.” (1Tim:5:22) Tas nozīmē – nesteidzies kādu iecelt kalpošanā, dod jaunajam 
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nobriest ticībā, pirms sākt kalpošanas 
amatu.  
Dievs nekad nesteidzas. Dievs zina visu, un 
visas lietas Viņam ir iekārtotas savā laikā. 
Tad, kad Pāvils rakstīja vēstules 
tesalonīkiešiem, draudze bija kļuvusi ļoti 
nepacietīga. Visi gaidīja Jēzus otro Adventu, 
to vareno dienu, kad Viņš atgriezīsies. 
Tesalonīkieši sāka slinkot un tikai gaidīja, 
kad Jēzus tūlīt atgriezīsies. Pāvils mudināja 
viņus būt pacietīgiem: “Tad nu, brāļi, 
stāviet stipri, turēdami tās mācības, kuras 
esat smēlušies gan no mūsu runām, gan no 
mūsu vēstules. Bet Viņš pats, mūsu Kungs 
Jēzus Kristus, un Dievs, mūsu Tēvs, kas mūs 
ir mīlējis un Savā žēlastībā mums devis 
mūžīgo iepriecu un labu cerību, lai 
iepriecina jūsu sirdis un lai dara jūs stiprus 
ikvienā labā darbā un vārdā.” (2Tes 2:15–
17)  
Pāvilam bija jāmudina viņus stāvēt stipri, jo 
daži jau bija atkristuši no ticības, citi 
pametuši darbu, citi kļuvuši vienaldzīgi. 
Atkal un atkal Pāvils atgādināja: “Tā Kunga 
diena nāk.” 
Tā diena nāk. Mums tā jāsagaida pacietībā, 
bet gaidot mums jāstrādā. Kamēr Dievs ļauj 
mums dzīvot un kamēr Jēzus nav vēl 
atgrieziesies, mums ir, ko darīt. Mums 
katram ir Dieva dots uzdevums, kas jāpilda. 
Mums jāmācas būt pacietīgiem un jāzina, 
ka viss notiks Dieva noliktā laikā. Tā ir tā 
grūtā skola. Vismaz man, jo es neesmu 
pacietīgs un gribu savu vēlmju piepildījumu 
uzreiz. Dievs man māca pacietību. Ir lietas, 
par kurām lūgts gadu desmitiem, kuras 
šķitušas jau aizmirstas, un tad pēkšņi nāk 
atbilde. Dievs skaidri mums māca savā 
vārdā, un es ļoti bieži sev atgādinu šo 
patiesību: ““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. Jo, kā lietus 
un sniegs nāk no debesīm un turp 
neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to 

apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu 
sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas ir ar 
Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas 
neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam 
jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs 
uzdevums, kādēļ Es to sūtīju.”” (Jes 55:8–
11) 
Dieva domas, Dieva ceļi un Dieva laiks 
atšķiras no mūsu iecerēm. Bet šie vārdi 
skaidri pasaka to, ka notiks tas, ko Dievs 
vēlas. Tāpēc ir nepieciešams sevi noskaņot 
un pakļaut Dieva domām un Dieva ceļiem. 
Ja to darām, tad no mums tiek prasīta tikai 
pacietība.  
Dievs nedarbojas un nedarbosies pēc mūsu 
pulksteņa, pēc mūsu laika un pēc mūsu 
gribas. Mūsu dzīve var būt daudz 
patīkamāka un daudz mierīgāka, ja 
iemācāmies pacietīgi gaidīt uz Dievu. Bet tā 
ir grūta skola. Kāds reiz teicis, ka visgrūtāk 
ir atrasties Dieva uzgaidāmajā telpā. 
Vēsturē ir bijušas daudzas reizes, kad 
jādomā, kāpēc Dievs kaut ko nedara tagad, 
bet atskatoties saprotam, ka viss noticis 
īstajā laikā. Dievs solīja Ābrahamam, ka 
viņam būs dēls um ka viņa pēcnācēji būs kā 
smiltis jūrmalā. Ābrahamam ilgi bija 
jāgaida, lai tas piepildītos, un viņš bija lielā 
vecumā, kad viņam dzima Īzaks. Mozus bija 
80 gadus vecs, pirms Dievs sāka viņu lietot, 
lai izvestu tautu no Ēgiptes. 
Pravieši Jēzus atnākšanu, Viņa piedzimšanu 
Betlēmē, paredzēja simtiem gadus pirms 
tas notika. Jēzus piedzima Dieva noliktā 
laikā. Laikā, kad, pateicoties romiešiem, ceļi 
bija uztaisīti un bija iespējams ātri izplatīt 
Evaņģēliju. 
Ilgus gadus kristiešu Baznīca bija tumsā, un 
bija vajadzīga reformācija. Luters uzrakstīja 
95 tēzes un iesāka reformāciju tanī laikā, 
kad drukāšana bija tikko sākusies, un viņš 
panāca, ka Bībele tika iespiesta un izplatīta 
vienkāršiem ļaudīm. Noteikti bija arī tādi, 
kas gaidīja reformāciju un pārmeta Dievam, 
ka Viņš vilcinās. 
Piemēru ir daudz un dažādi, bet tas ir fakts, 
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ka viss notiek Dieva laikā un ka Dievs 
vienmēr ir laikā. Mēs varbūt raugāmies uz 
šo pasauli un domājam, kāpēc Jēzus 
kavējas. Kāpēc Viņš nenāk šodien un 
nesaved visu kārtībā? Pēteris sniedz atbildi: 
“Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena 
diena Tam Kungam ir kā tūkstoš gadi un 
tūkstoš gadi kā viena diena. Tas Kungs 
nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas 
šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, 
ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie 
atgriešanās. Bet Tā Kunga diena nāks kā 
zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un 
pasaules pamati degdami izjuks un zeme 
un viss, kas uz tās radīts. Kad nu viss tas tā 
iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā 
dzīvē un dievbijībā, gaidot un pasteidzinot 
Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis 
ugunī sadegs un pasaules pamati karstumā 
izkusīs. Bet mēs gaidām pēc Viņa 
apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, 
kur taisnība mājo. Tādēļ, mīļie, to 
gaidīdami, centieties, ka Viņš jūs atrod ar 
mieru sirdī, neaptraipītus un nevainojamus, 
un uzskatiet mūsu Kunga pacietību kā 
glābšanai dotu, kā jau arī mūsu mīļais brālis 
Pāvils jums ir rakstījis pēc viņam dotās 
gudrības.” (2Pēt 3:8–15) 
Centieties, ka Viņš jūs atrod ar mieru sirdī! 
Tas notiks tikai tad, ja ticībā paklausīsim 
Viņam un būsim pacietīgi. Apzināsimies, ka 
Dievs ir absolūti suverēns, ka Viņam viss ir 
zināms, ka Viņam viss ir pilnīgi saskaņots un 
ka viss notiek tā, kā Dievs to ir paredzējis. 
Lūgsim, lai Viņš mums māca būt 
pacietīgiem! Tas mums ir jādara.   
Dāvids raksta: “Rimstieties un atzīstiet, ka 
Es esmu Dievs, cildināms tautu starpā, 
cildināms pa visu pasauli! Tas Kungs 
Cebaots ir ar mums, mūsu stiprā pils ir 
Jēkaba Dievs!” (Ps 46:11 –12) 
Rimstieties un atzīstiet, ka Dievs ir 
cildināms, un pacietība pieaugs. Lai Dievs 
mūs uz to svētī! Āmen. 
 
 
 

ZIŅAS 
Esam atsākuši dievkalpojumus 
Svētdien, 5. jūlījā, tika atsākti mūsu 
dievkalpojumi. 
Esam iekārtojuši gan baznīcu, gan 
draudzes namu, lai viss atbilst valsts 
noteikumiem un ieteikumiem sakarā ar 
Covid-19. 
Dievkalpojumi sākās plkst.10.00. 
Turpināsim arī ierakstīt svētrunas uz 
YouTube. Saites var atrast draudzes mājas 
lapā uz tīmekļa. 
Atgādinājums tiem, kas nejūtas veseli, 
palikt mājās. 
 
BĪBELES STUNDAS 
Bībeles stundas turpinam noturēt uz Zoom. 
Ja kāds ir ieintresēts piedalīties lūdzu 
sazināties ar mani un es  jums atsūtīšu 
attiecīgo saiti. 
RĪTA LŪGŠANA 
Katru rītu uz video tiek ieraksīta  Rīta 
Lūgšana ko var noskatīt uz YouTube. 
Vienkārši uz YouTube meklēt pēc Colvin 
MacPherson un tur būs pieejami visi 
ierakstītie svētbrīži un svētrunas. Saite arī  
atrodama mūsu mājas lapā. 
NO MUMS ŠĶĪRUSIES 
Silvija Līcis +31/05/2020 95 g.v. 
Dzidra Jansons 
+6/06/2020  91g.v 
Kristus saka: „Es Esmu 
Augšāmcēlšanās un dzīvība; 
kas man tic, dzīvos,  arī ja 
tas mirs ...” Jn.11:25 
 
Apbedīšanas lietas: 
Draudze iesaka un lieto 

 
 
 
 
 

Viņus var sasniegt katrā laikā zvanot: 
(02) 9746 2949 
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Patience  
Therefore, be patient, brethren, until the 
coming of the Lord. The farmer waits for 
the precious produce of the soil, being 
patient about it, until it gets the early and 
late rains. 8 You too be patient; strengthen 
your hearts, for the coming of the Lord 
is near. (James 5:7-8)  
 I am not by nature a very patient 
person. In fact, I was a premature baby. I 
could not wait to get out of my mother’s 
womb and arrived early. I had to spend my 
first days in an incubator. So often I have 
prayed: “Lord give me patience, but I want it 
right now.”  
 We live in an age of instant 
gratification. We get our news almost 
instantaneously, so many people live on fast 
food. It is so fast that you do not even have 
to leave your car. You drive up to a window 
and it is handed to you. Many eat frozen 
meals they simply heat up in the microwave. 
But that is not the same as a good home 
cooked meal. We have a slow cooker at 
home which we like to use. You put in your 
meat and vegetables and then leave it to 
cook for 6 to 8 hours. The flavour is 
completely different to a fast-cooked meal. 
The flavours have had time to infuse and 
develop. The same with a well marinated cut 

of meat. It is so much more tender and nicer 
than something straight out of the fridge 
and onto the pan. 
 I sometimes entertain the thought why 
doesn’t God call us away the moment we 
are saved? Our ultimate destination is 
heaven to be with Him. Why doesn’t He take 
us the moment we accept Jesus? Of course, 
there are several reasons. He needs us to be 
doing His work. He uses the time we spend 
here to mature us and to teach us patience. 
 There is something special about a 
mature Christian. Growing up I had my 
grandfather as a great role model and 
support. Back then I did not know what it 
was about him, but now I see it was his 
maturity and faith in God. He had a 
calmness, a sense of peace, but at the same 
time a great strength of character. Loads of 
love and faith and wisdom. This does not 
develop overnight. 
That is why Paul taught Timothy not to lay 
hands on a young believer too quickly. 
“Do not lay hands upon 
anyone too hastily.” (1. Tim.5:22a) 
A person needs some maturity before being 
commissioned for The Lord’s work. 
God is never in a hurry. He knows all things 
and He has everything perfectly timed. At 
the time, Paul was writing his letters to the 
Thessalonians, the people there had grown 
impatient. They were expectantly awaiting 
Jesus second coming. They had begun to 
give up their jobs and were sitting back 
expecting that Jesus would come at any 
moment. Paul had to admonish them to be 
patient, but in their waiting to keep on 
labouring till Jesus comes. 
“So then, brethren, stand firm and hold to 
the traditions which you were taught, 
whether by word of mouth or by letter from 
us. 
16 Now may our Lord Jesus Christ Himself 
and God our Father, who has loved us and 
given us eternal comfort and good hope by 
grace,17 comfort and strengthen your hearts 

Sēru vēsts: 
Mūsu mīļā māmiņa 

Silvija Līcis dz. Mētra 

Aizgāja mūžībā 31.05.2020 

Cameron Park veco ļaužu mitnē, 

Ņukaslē.   

Krematizēta un apglabāta Rukvūdas 

Kapsētā. 

Nava savas māmuļinas, kas iecēla 

saulīte. 

Sērās bērni 

Ivars, Inta un Arnis 
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in every good work and word.” (2.Thes.2:15
-17) 
 Paul was encouraging them to stand 
firm, because some had already fallen away 
from the faith, some had become 
complacent, and some had ceased to work. 
Over and over he reminded them that the 
day of the Lord is coming. 
 The day of The Lord is coming. We 
need to be expectant, but also patient. In 
waiting we need to be continually doing the 
Lord’s work. While God gives us breath, 
there is work to do. Till Jesus comes there is 
much to do. We each have our own calling 
and mission and work to do. We need to do 
it faithfully and patiently. 
 We need to be patient and to 
understand that everything will happen in 
God’s time. That is a hard school. It is for me 
because I like to see results straight away. 
God teaches us patience. There are things 
that I have prayed about for decades, about 
which I have almost given up hope, and then 
the answer comes. 
 God clearly tells us in His Word, that 
He had His own timing and His own way of 
doing things. I remind myself of this truth 
often: 
“For My thoughts are not your thoughts, 
Nor are your ways My ways,” declares 
the Lord. 
9 “For as the heavens are higher than the 
earth, 
So are My ways higher than your ways 
And My thoughts than your thoughts. 
10 “For as the rain and the snow come down 
from heaven, 
And do not return there without watering 
the earth 
And making it bear and sprout, 
And furnishing seed to the sower and bread 
to the eater; 
11 So will My word be which goes forth from 
My mouth; 
It will not return to Me empty, 
Without accomplishing what I desire, 

And without succeeding in the matter for 
which I sent it.” (Is.55:8-11) 
God’s thoughts and His ways are on a 
different plane then ours. What we need to 
see is that God’s ways are always right. He 
always accomplishes what He desires. 
 That is why it is vital for us to be in 
tune with Him, to be trusting and submitting 
to Him. When we do, we will need to learn 
to be patient, because as I mentioned God is 
in no hurry. God doesn’t work on our 
timetable or per our schedule. Our life 
becomes so much more pleasant and 
peaceful when we grasp this truth, when we 
learn to wait upon Him. 
 It is a hard lesson to learn. Someone 
once said that the hardest place to be in, is 
in God’s waiting room. We can look back in 
history and see that so many times when 
people have wondered why God is tarrying 
in something, only later does it become 
clear why. There is always a specific reason. 
God promised Abraham that he will have a 
son and that his descendants would be as 
numerous as the sands on a seashore. 
Abraham had to wait a long time and he and 
Sarah were aged when Isaac was finally 
born. Moses was 80 when God called him to 
lead Israel out of Egypt. The prophets 
foretold Jesus birth and so many things 
about Him many hundreds of years before 
He was born. 
 Jesus came at God’s appointed time. 
He was born when the Romans were in 
control and they had amongst other things 
made great roads which made it so much 
more possible to spread the Gospel quickly. 
 For many years, the Christian Church 
was in the dark and in desperate need of 
Reformation. Luther penned his 95 Theses 
and sparked the reformation at a time when 
printing presses were just beginning at it 
was possible to make the Bible readily 
available to the common man. I have no 
doubt that many longed and prayed for the 
day this would happen and many probably 
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questioned and even criticised God for not 
acting sooner. There are so many examples 
that I could give, but the fact of the matter is 
that God is always on time. 
 We may look at this world and think 
why doesn’t Jesus just come now and set 
things straight? Peter gives us a clear 
answer: 
“But do not let this one fact escape your 
notice, beloved, that with the Lord one day 
is like a thousand years, and a thousand 
years like one day. 9 The Lord is not slow 
about His promise, as some count slowness, 
but is patient toward you, not wishing for 
any to perish but for all to come to 
repentance. 
10 But the day of the Lord will come like a 
thief, in which the heavens will pass away 
with a roar and the elements will be 
destroyed with intense heat, and the earth 
and its works will be burned up. 
11 Since all these things are to be destroyed 
in this way, what sort of people ought you 
to be in holy conduct and 
godliness, 12 looking for and hastening the 
coming of the day of God, because of 
which the heavens will be destroyed by 
burning, and the elements will melt with 
intense heat! 13 But according to 
His promise we are looking for new 
heavens and a new earth, in which 
righteousness dwells. 
14 Therefore, beloved, since you look for 
these things, be diligent to be found by Him 
in peace, spotless and blameless, 15 and 
regard the patience of our 
Lord as salvation; just as also our beloved 
brother Paul, according to the wisdom 
given him, wrote to you. “ 2.Pet.3:8-15 
Be diligent to be found by Him in peace. 
 This will only be, if we submit to Jesus 
in faith, and if we allow the Holy Spirit to 
produce patience in us. We need to be 
mindful of the fact that God is sovereign. He 
knows all things and has control over 
absolutely everything. He has it all worked 

out and everything will happen exactly as He 
has foreseen. 
Let us ask Him to produce patience in us. It 
is something we need to do. 
David writes: Cease striving and know that I 
am God; I will be exalted among 
the nations, I will be exalted in the earth.” 
11 The Lord of hosts is with us; 
The God of Jacob is our stronghold.  (Psalm 
46:10-11) 
Cease striving and praise God and your 
patience will grow. May God bless us. 
Pastor Colvin MacPherson    

 

TEHNOLOĢIJA UN DIEVA DARBS  
 Sākot ar otro svētdienu martā, nebija 
vairs  iespējams noturēt dievkalpojumus un 
Bībeles stundas draudzes telpās. Bijām 
spiesti atrast jaunus veidus, kā turpināt 
darbību un nezaudēt kontaktu ar draudzes 
locekļiem. Latviešiem ir sakāmvārds  – Mūžu 
dzīvo, mūžu mācies!  Esmu pa šiem 
mēnešiem iemācījies jaunas tehnoloģijas, un 
ne tik vien es, bet arī daudzi mani draudzes 
locekļi. Dzīvojam interesantā laikmetā, kad 
pasaule ir tiešām cieši savienojama un 
attālums vairs nav šķērslis, lai sazinātos.  
 Daudzus gadus draudzes 
dievkalpojumi tika  ieskaņoti kompaktdiskos. 
Pēdējos trīs gadu svētrunas ir pieejamas uz 
Sound Cloud. Dažas svētrunas bija ierakstītas 
uz video, un tās bija pieejamas draudzes 
mājas lapā tīmeklī. Izdomāju, ka man vajag 
atvērt pašam savu vietu YouTube un tur 
uzlikt svētrunas, ko cilvēki tad var 
noskatīties. Sāku to darīt, un tagad katru 
svētdienu uz YouTube ir pieejama svētruna 
gan latviešu, gan angļu valodā. Saite tiek 
publicēta draudzes mājas lapā un izsūtīta 
par epastu, kā arī uzlikta FaceBook. Dažiem 
arī saite tiek nosūtīta caur WhatsApp. 
Paralēli tam es katru rītu ieskaņoju īsu 5 
minūšu rīta lūgšanu latviešu un angļu 
valodās, kas arī tiek uzlikta YouTube un 
FaceBook. Pateicoties Dievam un šī laika 
tehnoloģijai, varam turpināt izplatīt Dieva 
Vārdu, kas tagad sasniedz daudzus arī ārpus 
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draudzes un ārpus Austrālijas. Atsauksmes ir 
bijušas no latviešiem ASV, Latvijā, Īrijā un 
Jaunzēlandē.  
 Pirms 34 gadiem Dievs man lika pie 
sirds, ka vienu dienu mēs sasniegsim 
cilvēkus otrā pasaules pusē ar Dieva Vārdu 
no Hombušas. Toreiz nevarēju iedomāties, 
kā tas varētu būt, bet tagad tas notiek katru 
dienu! Mana sieva Linda lietojusi Zoom 
tehnoloģiju savā darbā un ieteica man to 
izmantot. Iegādājos Zoom licenci, un tā 
tagad rīkoju Bībeles stundas, svētdienas 
kafijas sarunas ar kolēģiem un arī padomes 
sēdes uz Zoom. Bībeles stundas notiek katru 
ceturtdienu, un mums ir dalībnieki no 
Melburnas, Pertas, Kanberas un 
Volongongas blakus tiem, kas ir tepat 
Sidnejā. Patreiz lasām un pārrunājam 
Daniēla grāmatu. Ir iespējams no mana 
datora pārraidīt visiem uz viņu atsevišķiem 
ekrāniem, dažādas bildes un tekstu, ko 
lasām. Arī tagad, kad varam atkal sākt 
sanākt kopā te draudzes namā, turpināsim 
Bībeles stundas uz Zoom, jo tām var 
pievienoties katrs, kas nespēj atbraukt. 
 Svētdienas kafijas sarunas caur Zoom 
ir bijušas populāras. Katru svētdienu mums 
ir kāda tēma. Piemēram, atzīmējam 
Vasarsvētkus, Ģimenes dienu, Aizvesto 
piemiņas dienu un nosvinējām Jāņus. Parasti 
noklausamies kādu skaistu dziesmu no 
YouTube. Kādreiz tas ir bijis koris no Latvijas 
vai kāds labi pazīstams dziedātājs, kā 
piemēram, Andrea Bocelli. Daži dalās ar 
kādu dzeju, vai pacilājošu vai humoristisku 
rakstu. Aizvesto piemiņas dienā mums 
piedalījās SLB priekšnieks Jānis Čečiņš, 
nolasot izvilkumus no Sandras Kalnietes 
grāmatas Ar balles kurpēm Sibīrijas sniegos. 
Tas bija ļoti aizkustinoši.  
 Svētdienas kafijas pārrunās mums ir 
piedalījušies cilvēki no Melburnas, Kanberas, 
Volongongas, Pertas un Jaunzēlandes. Tā ir 
tā brīnišķīgā lieta par šādu tehnoloģiju, ka 
nav svarīgi, kur cilvēks atrodas. Ja ir 
interneta pieslēgums tīmeklim, var būt kopā 

ar mums. Atsauksmes no dalībniekiem ir 
bijušas ļoti labas. Vairāki ir izteikušies, ka 
vienā ziņā ir labāk nekā, kad tiekamies zālē, 
jo tad neiznāk ar visiem parunāties,jo cilvēki 
sēž pie vairākiem galdiem.   Ar Zoom, varam 
viens otru redzēt un sadzirdēt! 
  Pielietojot dažādus medijus, pasaule 

patiesi ir samazinājusies, un ir kļuvis daudz 

vieglāk mums izpildīt Kristus pavēli – izplatīt 

Dieva labo vēsti visai pasaulei. Atsākām  

atkal noturēt dievkalpojumus Svētā Jāņa 

baznīcā jūlija pirmajā svētdienā, un 

turpinam arī visu to, ko darām, tīmeklī. 

Saites video ierakstiem, Bībeles stundām un 

mūsu „kafijas galda” pārrunām ir pieejamas 

draudzes mājas lapā: 

www.sydneylatvianchurch.org.au. Var arī 

atrakstīt man caur epastu uz 

colvinmacpherson@gmail.com, un es saites 

jums nosūtīšu. 

Dievkalpojums 5/7/20 
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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 
 
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 
1/13 Ireland St, Burwood, 2134 
 
Mobīlais 0421 320 870 
 
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au 

 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.   
                      Jn.ev.3:16 

 

 
Bībeles stundas dalībnieki  lietojot Zoom 


