Nr.1. decembris/janvāris 2009/2010

Informācija
Draudzes mācītājs Raitis Šēners
Trešdienās 16:00 – 18:00
Ceturtdienās 17:00 – 20:00
Tālrunis: 63427364
Mob. tālr. 26417168
Draudzes priekšnieks Vigo Dobelis
Svētdienās pēc dievkalpojuma
Mob. tālr. 28328551
Draudzes priekšnieka vietnieks
Uģis Deķeris
Ceturtdienās 18:00 – 20:00
Mob. tālr. 26324444
Draudzes lietvede-sekretāre
Austra Vītola
Trešdienās 14:00 – 18:00
Ceturtdienās 14:00 – 20:00
Piektdienās 14:00 – 16:00
Svētdienās pēc dievkalpojuma
Tālrunis 63427364
Mob. tālr. 26164064, 26668050
e-pasts: lutersliepaja@inbox.lv

Dievkalpojums ar sakramentu

Svētdienās 11:00
Ceturtdienās 18:00
Svētdienās pēc dievkalpojuma sadraudzība
draudzes namā

Ziedojumi
„Kas pienes upurim pateicību, tas tur Mani godā,
un tas ir tas ceļš, kā Es tam rādīšu pestīšanu."
(Ps 50:23)
Par katru draudzes locekli draudze veic ik gadējos
maksājumus Latvijas Evaņģēliski luteriskajai Baznīcai
vispārējām vajadzībām. Lai nodrošinātu šo uzskaiti,
lūdzam draudzes locekļus reizi gadā veikt ziedojumu
pret kvīti.
Šos maksājumus jūs varat veikt kancelejā pieņemšanas
laikā vai pārskaitīt bankā. Kā maksājuma mērķi norādiet
gadu, par kuru jūs ziedojat, un arī ģimenes locekļu
vārdus, uzvārdus un personas kodus, ja ziedojums
iemaksāts par vairākiem draudzes locekļiem.
Liepājas Lutera evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. Nr. LV90000100405
Jurid. adr.: Liepāja, Jelgavas 62, LV – 3401
Fakt. adr.: Liepāja, Jelgavas 58, LV – 3401
A/S SEB Latvijas Unibanka, kods: UNLALV2X
Konts: LV52 UNLA 0012 0007 0193 5
Nāc, Svētais Gars, pie mums,
kas esam sanākuši kopā,
Jēzus Kristus, mūsu Pestītāja vārdā.
Uzvari mūsu pretestību,
palīdzi gūt pārsvaru pār mūsu nevarību,
iededz mūsos savas Mīlestības uguni,
apgaismo ar Patiesības Gaismu,
ienes kārtību mūsu dzīvē,
dari mūs līdzīgus Kristum.
Pasargā mūs no ienaidnieka viltībām,
rādi ceļu uz patieso dzīvi
un uzturi mūs tajā,
kas ved uz vienību ar Dievu – Mīlestību:
Tēvu, Dēlu un Svēto Garu.
Āmen.
Atbildīgais par izdevumu: Raitis Šēners
Korektūra: Laura Andersone
Datorsalikums: Mārtiņš Andersons
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decembris/janvāris
2009/2010

Kristus – mūsu labākā rītdiena
Vai mesiāniskas gaidas ir tikai pagātnes notikums, kas pieminēts Bībelē?
Šodien, kad lieli ekonomiski un finansiāli satricinājumi ir nesuši krīzi visā
pasaulē un īpaši Latvijā, šis ir labs laiks dziļākām pārdomām. Krīze piespiež
pārskatīt vērtības, sarēķināt ieguvumus un zaudējumus. Kā ir vairāk, tas nu
katram pašam šodien vislabāk redzams.
Pasaule mūsdienās kā nekad agrāk ir nākusi tuvāk Kristus Otrajai
Atnākšanai. Par to liecina ne tikai 2009. gada Adventa laiks un kārtējie
Ziemassvētki, bet arī notikumi pasaulē, kas pārsteidzošā kārtā aizvien straujāk
piepilda Bībeles pravietojumus un beigu laiku zīmes.
Straujas klimata izmaiņas, ekoloģiskas katastrofas, pieaugošs pārtikas
trūkums, nabadzība, bads, tautu staigāšana, evaņģēlija vēsts aizsniegusi jau
visus zemes galus. Izraēls arvien dzirdamāk pieņem kristietību un nāk tuvāk Kristum ticībā. Izraēla valdība kneseta
līmenī (t.i. Izraēlas Parlamenta līmenī) lūdz kristiešus aizlūgt par Izraēlu visā pasaulē. Tā ir ļoti spēcīga pēdējo laiku
zīme. Neticības mērogi pieņemas spēkā un plašumā, atkrišana, morāls pagrimums pārņem tautas un ielaužas visos
kontinentos. Atklāti ienāk arī pašā Baznīcā: homoseksualitāte kā jaunas ētikas norma pārraksta laulības definīciju un
ģimenes pastāvēšanas principus. Kristiešu vajāšanas nav aiz kalniem, daudzviet pasaulē jau notiek. Arvien biežāk
sadzirdam vēlmi – dzīvojam „stiprās rokas” gaidās.
Ko gaidām vairāk – „stiprās rokas“ vai Kristus atnākšanu? Liekas, ka vairāk tiek gaidīts pirmais. Bībele saka, pirms
Kristus nāks „stiprā roka” – varens finansists un ekonomists, spožs politiķis – vai viņš būs gaidītais mesija, kas sakārtos
dzīvi visiem? Nē, tas būs antikrists – kāds, kas uzdosies par mesiju, viņš būs Kristus vietā. Daudzus tas savaldzinās, pat
miljoniem kristiešu visā pasaulē.
Kristus īsi pirms krusta nāves ieskatījās tāltālā nākotnē – mūslaikos un mazliet pavilka vaļā šolaiku priekšskaru.
Beigu fāze būs grūti laiki. Esiet modri, kad tas viss notiks, vēl nav gals, bet lielo bēdu iesākums. Tad arī Manas
Atnākšanas laiks ir tuvu. Esiet modri! Skatiet laiku zīmes, gatavojieties Manai Atnākšanai.
Mēs negaidām pasaules galu un sabrukumu, bet gaidām Kristu, Kungu un Pestītāju. Lai arī redzam, kā neticība,
grēks, ļaunums un nāve grauj Radītāja darbus. Bet Kristus nes atpestīšanu visai radībai. Evaņģēlijs mums atgādina
priecīgo ziņu par uzvaru pār visām destruktīvajām pretvarām, Dieva un cilvēka ienaidniekiem. Krusts Golgātas kalnā ir
uzvaras zīme, kurā mūsu Kungs mira līdz ar visu cilvēces grēku sarakstu, lai mūs izpirktu un izglābtu no Dieva soda un
samierinātu ar Dievu, lai mums taptu piedots. Trešajā dienā augšāmcēlās, lai nestu dzīvību un pilnīgu atpestīšanu visai
radībai. Viņa izlietajās asinīs ir mūsu grēku piedošana un Jaunās Derības piepildījums – mūžīgās dzīvības dāvana
ietērpta mīlestībā. Lai mēs apjēgtu, ka esam viena Tēva bērni, jau tagad tam jāmācās uzticēties, lai tajā dzīvotu.
Mēs gaidām uz Kristu, kas nesīs pasaulei jaunu laikmetu. Mūžīgu harmoniju starp debesīm un zemi, starp Dievu
un cilvēkiem, starp cilvēku un cilvēku. Mēs gaidām to, kuram vienīgajam pieder visa vara un mūsu sirds, kuram ticam,
ka labāka Kunga nav. Kristus ir mūsu labākais liktenis – mūsu labākā rītdiena. Āmen.
Mācītājs Raitis Šēners

