
Adventa laika un 
Ziemassvētku laika
dievkalpojumi

Draudzes 
aktivitātes

BAZNĪCĀ

Lūgšanu stunda
(mazajā zālē)
Otrdienās 18:00

Grāmatu galds
Mēneša pirmajā svētdienā 
pirms un pēc dievkalpojuma 

DRAUDZES NAMĀ
(Jelgavas ielā 58)

Svētdienas skola
Svētdienās 9:30

Kora mēģinājums
Trešdienās 19:00
Svētdienās 10:00 (baznīcā)

Iesvētes mācības
Trešdienās 18:00

Bībeles stunda
Piektdienās 18:00

Bibliotēka 
Svētdienās 10:00 – 14:00 

Dāmu komitejas sanāksme
Mēneša pirmajā pirmdienā 
18:00

Padomes sēde
Mēneša pēdējā ceturtdienā 
19:00

Nr.1. decembris/janvāris 2009/2010 Nr.1. decembris/janvāris 2009/2010

 „Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds 
ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks.” (Jes 9:5)„Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas Man tic, nepaliktu tumsībā.” (Jņ 12:46)

29. novembrī 11:00
I Adventa dievkalpojums
6. decembrī 11:00
II Adventa dievkalpojums 
13. decembrī 11:00
III Adventa dievkalpojums 
19. decembrī 13:00
Vecākā gadagājuma draudzes 
locekļu dievkalpojums un 
sadraudzības pasākums 
draudzes namā
20. decembrī 11:00
IV Adventa dievkalpojums. 
Iesvētību dievkalpojums
24. decembrī
16:00 Ziemassvētku priekšvakars 
18:00 Kristus piedzimšanas 
svētvakars
25. decembrī 11:00
Ziemassvētki: Kristus piedzimšanas 
svētki. Ģimeņu dievkalpojums
27. decembrī 11:00
I Svētdiena pēc Ziemassvētkiem
31. decembrī 18:00
Vecgada dievkalpojums
01. janvārī 11:00
Jēzus vārda došanas dievkalpojums
03. janvārī 11:00
II Svētdiena pēc Ziemassvētkiem
06. janvārī 18:00
Zvaigznes dienas dievkalpojums

No vārdiem pie darbiem
Aukstā ziemas dienā vecs cilvēks tika atvests uz tiesu. Viņš tika tiesāts, jo bija nozadzis maizes klaipu. Tiesas jautāts, 
viņš atbildēja, ka tā rīkojās savas ģimenes dēļ, jo tā gluži vienkārši mirstot badā.
– Likums prasa, lai jūs tiktu notiesāts, – paskaidroja tiesnesis. – Man jums jāuzliek 50 dolāru naudassods. 
To teikdams, viņš izvilka naudas maku un sacīja:
– Šeit būs nauda, lai samaksātu sodu. Un vēl, – turpināja tiesnesis, – piespriežu sodu ikvienam zālē sēdošajam, jo 
dzīvojat pilsētā, kur cilvēkam ir jāzog maize, lai viņš spētu izdzīvot. 
Tiesnesis palaida apkārt trauku naudas vākšanai, bet vecais cilvēks izgāja no zāles ar 500 dolāriem kabatā.

Kādas domas rodas tevī pēdējās dienās par pasaulē eksistējošo ļaunumu un mūsu katra atbildību par to? Lasi Lk.5:17–20. 
Tā ir aina par draugu cenšanos pienest paralizēto pie Jēzus un tādējādi viņam palīdzēt. Ir daudzi un dažādi paralīzes veidi, 
atsevišķi gadījumi, kas tevi vai citus dara neaktīvus. Padomā arī par netaisnīgajām struktūrām, kas šodien paralizē 
miljoniem cilvēku. Vai vari viņiem kaut kā palīdzēt? 

(Fragments no grāmatas „AICINĀJUMS. Garīgie vingrinājumi ikdienā saskaņā ar Sv. Ignācija no Lojolas ieteikumiem.”)

Kā pieteikt svētdarbību 
draudzē?
Kristība
Vismaz vienam no kristāmā bērna vecākiem (vai 
cilvēkiem, kuri reāli audzina šo bērnu) ir jābūt kristītam 
un iesvētītam, Liepājas Lutera draudzē reģistrētam 
loceklim. Krustvecākiem (ja tādus pieaicina) ir jābūt 
kristītiem un iesvētītiem. Par vienu no krustvecākiem var 
pieaicināt arī citu tradicionālo Latvijas konfesiju draudžu 
locekļus.
Iesvēte
Iesvētes kandidātam jāapmeklē iesvētes lekciju kurss, 
(šādi kursi mūsu draudzē notiek 3 reizes gadā), regulāri 
jāapmeklē svētdienas dievkalpojumi kursa laikā un 
jāpieņem personisks lēmums savu dzīvi pamatot ticībā 
Dievam.
Laulība
Līgavai un līgavainim jābūt kristītiem un iesvētītiem 
draudzes locekļiem. Vismaz vienam jābūt ir Liepājas 
Lutera draudzes loceklim. Laulība var tikt noslēgta arī 
tad, ja viens no laulājamiem ir kādas citas tradicionālas 
Latvijas kristīgās konfesijas draudzes loceklis. Tādā 

gadījumā jāuzrāda attiecīgās draudzes piederības zīme. 
Laulību lieciniekiem ieteicams būt laulātam pārim. 
Piesakot laulību, jāievēro Latvijas Republikas likumu 
prasības. 
Svētais Vakarēdiens
Svēto Vakarēdienu draudzes dievkalpojumos var saņemt 
ikviens Liepājas Lutera draudzes vai citu luterāņu 
draudžu iesvētīts draudzes loceklis. Svētais Vakarēdiens 
var tikt pasniegts arī kristītiem bērniem. Tādā gadījumā 
vecāku uzdevums ir sagatavot bērnu sakramenta 
saņemšanai (izskaidrot viņam saprotamā veidā, ka 
Svētajā Vakarēdienā tiek saņemts Kristus). Draudzes 
locekļu slimības vai nespēka gadījumā draudzes mācītājs 
ir gatavs pasniegt Svēto Vakarēdienu slimnīcā vai mājās. 
Kristīgā izvadīšana
Mirušajam jābūt Liepājas Lutera draudzē reģistrētam 
draudzes loceklim vai kāda Liepājas Lutera draudzes 
locekļa tuviniekam. Citus bēru pieteikumus draudzes 
mācītājs pieņem tikai savu iespēju robežās, dodot 
priekšroku draudzes vajadzībām.

/Noteikumi pamatojas uz Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas 
XX Sinodes lēmumiem./ 

Kungs Jēzu,
ņem mūsu dzimšanu,
jo grēkos mēs esam dzimuši.
Un iegremdē mūs Tavā dzimšanā,
jo no augšienes Tu esi dzimis,
bet tomēr kā cilvēks uz šīs zemes,
lai arī mēs spētu piedzimt no 
augšienes.

Uzdāvini mums Savu dzimšanu,
lai tā mūs nomazgā un dara par 
jauniem radījumiem,
lai Tava dzimšana pieder katram,
lai ikviens no mums svin
Tavu dzimšanu
ar tādu prieku, kā viņš svinētu 
savējo – 
it kā arī viņš, ne vien Tu, būtu 
piedzimis no Jaunavas Marijas
tanī naktī Betlēmē.
 
Stiprini mūsu ticību,
lai Tu mums piederētu pilnībā – 
patiess cilvēks un patiess Dievs,
Bērns, kas mums dzimis,
Dēls, kas mums dots. 

/Mārtiņš Luters/


