
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
/Vasaras mēnešos nenotiek/ 

Bībeles stunda
Piektdienās 18:00
/Vasaras mēnešos nenotiek/

Bibliotēka 
Svētdienās 10:00 – 14:00 

Dāmu komitejas sanāksme
Mēneša pirmajā pirmdienā 18:00

Padomes sēde
Mēneša pēdējā ceturtdienā 19:00

Baznīca atvērta
P, O, T, C, P, S  - 11:00 - 15:00
Vasaras mēnešos 
/no 01. jūnija līdz 31.augustam/

Nr.3. maijs/jūnijs 2010 Nr.3. maijs/jūnijs 2010

Trīsvienības svētkos

“Ak, Tu, Trīsvienīgais Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais Gars! „Trīs ir, kas 
dod liecību debesīs: Tēvs, Vārds un Svētais Gars, un šie trīs ir 
viens.” /1 Jņ 5:7/ Tu, mūžīgā un neizdibināmā Esība! Mana ticība 
balstās vienīgi Tavos svētajos vārdos, kuros Tu man godībā esi 
parādījusies. Es pielūdzu Tevi un slavēju Tevi, Tu, ak , žēlastības Tēvs! Tu 
ne tik vien Jēzu Kristu, Savu vienpiedzimušo Dēlu, esi no mūžības 
dzemdinājis, bet Tu esi arī īstenais Tēvs pār visiem, kas ir bērni debesīs 
un virs zemes. Tu esi mani līdz šim ēdinājis un uzturējis; apgādā un 
pieņem mani joprojām kā Savu bērnu, Kungs Jēzu, Tu, Dieva Dēls! Dievs 
no Dieva! Gaisma no Gaismas! Es Tevi atzīstu par savu brāli, kas 
pieņēmis cilvēka dabu, lai es varētu no grēkiem, nāves, velna un elles 
tikt atpestīts. Tādēļ es Tevi pielūdzu, mans Pestītāj un Vidutāj! Tevī esmu 
svēts šeit laicīgi un tur mūžīgi. Ak, Tu, augsti teicamais Svētais Gars! Tēva 
un Dēla Gars, vienlīdz pielūdzams un godājams, Tu esi mani 
atdzemdinājis Svētajā kristībā! Apgaismo, svētī un uzturi mani īstenā 
ticībā, Tu, Svētdarītāj! Palīdzi šai bēdu ielejā cīnīties un dzīves gājumu 
godam pabeigt, līdz es Tevi tur debesīs kā Trīsvienīgo Dievu ar šķīstu 
sirdi varu pielūgt un slavēt no mūžības uz mūžību. Lai svētā apustuļa 
Pāvila svētība pār mani izplūst, ko viņš novēlēja Korintas draudzei, 
sacīdams: „Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība, un 
Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!” /2 Kor 13:13/ 
Āmen.“ 

/ Fragments no grāmatas „Garīga dvēseles barība”, Ventspils draudze, 2010.g./

Noslēdzies seminārs „Dieva bērnu akadēmija”

 Katru piektdienu no 26.februāra līdz 16. aprīlim 18:00 draudzes namā notika seminārs „Dieva 
bērnu akadēmija”. Seminārs bija lieliska iespēja visiem interesentiem iepazīties tuvāk ar M. Lutera „Mazo 
Katehismu”, par pamatmateriālu izmantojot R. Kolba grāmatu „Katehisma mācīšana Dieva bērniem”. 
 Noslēdzot semināru, dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka R. Kolba grāmatu ir ieteicams izlasīt 
jebkuram, kurš vēlas tuvāk iepazīties ar luteriskās baznīcas pamatvērtībām, kā arī ikvienam jau esošam 
luteriskās draudzes piederošam loceklim gan pirmreizējai, gan atkārtotai studēšanai. Grāmata ir lielisks 
materiāls, kuru noder pārlasīt atkārtoti, jo tā akcentē balstus, uz kuriem balstās luteriskā baznīca – desmit 
baušļiem, tēvreizi, ticības apliecību, kopīgām lūgšanām u.c. 
 Semināru vidēji apmeklēja 20-35 cilvēki. Vairāki no semināra dalībniekiem atzina, ka šīs bija 
viņiem pirmās padziļinātās „Mazā Katehisma” studijas. Semināru laikā tika gan dziedātas slavas un 
pielūgsmes dziesmas, gan lasīts un pārrunāts „Mazais Katehisms”, gan rīkotas diskusijas pēc mācītāja 
uzrunas. 
 Astoņu nedēļu laikā semināra dalībnieki varēja pavadīt laiku kopīgās studijās un diskusijās, kopīgā 
sadraudzībā pie ka�jas galda. Daudziem no dalībniekiem nozīmīga bija tieši iespēja būt kopā ar draudzes 
brāļiem un māsām. Pēdējā tikšanās reizē tika izsniegtas apliecības par veiksmīgu studiju beigšanu un 
izteiktas pateicības tiem draudzes locekļiem, kuri piedalījās semināru rīkošanā. 
 Gribas cerēt, ka seminārs bija labs pamudinājums ikvienam vairāk patstāvīgi lasīt un iepazīt Svētos 
Rakstus, izmantot arī papildliteratūru un palīgmateriālus katra personīgai ticības stiprināšanai un izaugsmei. 
Seminārs bija iespēja būt kopā, mācīties un stiprināt sadraudzību draudzes brāļu un māsu starpā. 

Laura Andersone


