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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
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Uzvara ir tuvu!
 Šogad Gavēņa laikā daudzu uzmanības lokā nonāca R. Kolba grāmata 
„Katehisma mācīšana Dieva bērniem”. Grāmata ir nākusi tieši laikā. Tāpēc 
esam tai pievērsuši pastiprinātu uzmanību semināru ciklā „Dieva bērnu 
akadēmija”. Lasām un domājam līdz! Laikā, kad grūtsirdība tur savos žņaugos 
tūkstošiem cilvēku Latvijā, tai skaitā arī ne mazums kristiešu. Ilgstoša ziema, 
krīze ekonomikā, bezdarbs, iztikas līdzekļu trūkums, nabadzība. Tās, visas 
kopā saņemot, ziņo mums vēl kaut ko svarīgu – auksta ziema valda arī 
cilvēku un Dieva attiecībās. Tur ir vajadzīgs atkusnis. 
 Īstenības nasta ir smaga. Postmodernajam cilvēkam, kā redzams, jaunie 
dievi nepalīdz – tie klusē. Vai nav pienācis laiks atgriezties pie vecā un labā 
Dieva? Luters saka, ka vācu tautā pastāv paruna – „Vecais Dievs arvien vēl 
dzīvs!” Ko mēs par to zinām? 

 R. Kolbs savā grāmatā saka, ka cilvēks, kurš ir pazaudējis savas dzīves pamatu ārpus Radītāja, pazaudē arī 
identitātes, drošības un dzīves jēgas avotu. „Salauztības stāvoklis” – tā varētu raksturot šo laiku un cilvēkus. Vēsture par 
ko tādu skaļi runā, cilvēks nedzīvo īsti kā cilvēks, ja pazaudē paļāvību un ticību Radītājam. Materiālisms nevar līdz galam 
piepildīt visus cilvēka sapņus, jo mēs dzīvojam neprognozējamā pasaulē. Kritušā pasaulē. Pasaulē, kurā valda destruktīvi 
tumsas spēki. „Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet arī no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes”, Jēzus to apliecināja. 
 Tikai kristīgs cilvēks ir cits cilvēks. Izglābtais cilvēks, ja vien ir baznīcai un draudzei piederīgs. No savas 
kristības brīža ir Dieva bērns. Tā Svētais un Mūžīgais apliecinās zemes bērnā – kā Dieva bērnā. Kā mans mīļais dēls un 
meita Kristus Glābēja krusta nāves un Augšāmcelšanās dēļ. Šī nav veca un nodrāzta informācija. Tā ir identitātes, drošības 
un dzīves jēgas atslēga cilvēkam šajā pasaulē. Bet to ir rūpīgi jākopj. 
 Laiki mainās, bet jautājums paliek – kas notiek cilvēkā? Atbildi uz to dod Bībele, Bībeles Dievs. Ir laiks 
nopietni atgriezties pie Viņa katram. Luters ir parūpējies par Mazo Katehismu – mazo Bībeli. „Lutera redzējums par 
kristīgas dzīves pamatiem ir balstīts pārliecībā, ka Dievs sarunājas ar saviem ļaudīm un caur Savu Vārdu dāvā viņiem 
dzīvību,” saka R. Kolbs. Tā ir jālieto. Vienkārši no jauna jāņem rokās un jālieto, kā ceļa rādītājs, kā kompass dzīvei – 
ģimenes vidū, draudzes vidū utt. 
 Jēzus nav nekāds lupatu ķēniņš, to mēs katru gadu uzzinām Pūpolsvētdienā. Viņš ir Tas, kurš trešajā dienā 
Augšāmcēlās kā Kungs un Ķēniņu Ķēniņš. Uz Viņu ir arī jāpaļaujas visos laikos. Jo mēs tikām radīti, lai dzīvotu ticībā 
patiesajam Dievam, nevis paļaujoties uz mūsu pašu veidotiem dieviem. 
  Arēnā Rīga 12 000 līdzjutēju uzvarošo „Dinamo” hokejistu spēli ievadīja ar grandiozu lūgšanu „Dievs, svētī 
Latviju”. Tas bija ne tikai varens kopkoris, bet uzvaras garantija – jo arī Dievs to dzirdēja, un spēles laiks un rezultāts to 
pierādīja. Kāpēc mēs visi kopā tā nevarētu darīt, lai nāk Tā Kunga uzvara mūsu dzīvē vēl un vēl. Tikai tā viss taps labāks 
un svētīgāks, mēs paši un tas, ko mēs darām. Lai mums izdodas! Vienīgi Dievam Gods!

Mācītājs Raitis Šēners 
 

„Jo no Tā Kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju: 
ka Tas Kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma 
maizi, pateicās, pārlauza un sacīja: ņemiet, ēdiet. Tā ir 
Mana miesa, kas par jums top dota; to dariet Mani 
pieminēdami, - tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena un 
sacīja: šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs. To 
dariet, cikkārt jūs to dzerat, Mani pieminēdami. 
Cikkārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, 
pasludiniet Tā Kunga nāvi, tiekāms Viņš nāk. Tad nu, 
kas necienīgi ēd šo maizi vai dzer Tā Kunga biķeri, tas 
būs noziedzies pret Tā Kunga miesu un asinīm. Bet lai 
cilvēks pats sevi pārbauda, un tā lai viņš ēd no šīs 
maizes un dzer no šī biķera. Jo, kas ēd un dzer, tas ēd 
un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir Tā Kunga 
miesu.” /1. Kor.23-29/

Atbildīgais par izdevumu: Raitis Šēners
Korektūra: Laura Andersone
Datorsalikums: Mārtiņš Andersons 


