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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 Uģis Deķeris
Ceturtdienās 18:00 – 20:00
Mob. tālr. 26324444
Draudzes priekšnieka vietnieks
Vigo Dobelis
Svētdienās pēc dievkalpojuma
Mob. tālr. 28328551
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

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

„Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja
tos, sacīdams: "Man ir dota visa vara
debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un
darait par mācekļiem visas tautas, tās
kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara
Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es
jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu
pie jums ik dienas līdz pasaules
galam.”/Mt 28:18-20/

Svētdienās 11:00
Ceturtdienās 18:00
Svētdienās pēc dievkalpojuma sadraudzība
draudzes namā
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Kas ir šī diena?
„Tāpēc mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs,
uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, tos esat uzņēmuši
nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir; jo pats
Dievs darbojas ar Savu spēku jūsos, kas ticat.” /1 Tes 2:13/
Dievs joprojām šajā pasaulē darbojas caur Savu vārdu. Laiks
nemitīgi iet uz priekšu. Katra nodzīvota diena ir, vai nu piepildīts laiks,
vai arī garām palaista izdevība. Tas viss ir atkarīgs no paša cilvēka.
Cilvēkam ir dots pašam izlemt, ko ar viņam piešķirto laiku darīt, kā to
tērēt.
Dievs ar Savu vārdu radīja mūsu dienas. To patiešām nav daudz,
tikai septiņas dienas. Septiņas dienas! Viss pārējais ir tikai atkārtošanās. Kā tās paiet? Ar ko tās piepildām? Kas
to īsti, pareizi un sakarīgi var izvērtēt? Vai mēs paši? Vecāki? Skolotāji? Valdība? Mūsu jubilejas vai dzimšanas
dienas? Vai vēl kāds cits šajā pasaulē? Atbilde: neviens! No mums to nespēj neviens.
Ir kāds nemainīgs fakts – laika paliek aizvien mazāk. Dienu skaits sarūk mums visiem. Mēs savās
dzimšanas dienās parasti gaidām kādas īpašas dāvanas. Tas tiesa, vai ne? Tā teiks ikviens no mums. Bet vai tu
zini, kad tu piedzimi, tev kāds piešķīra visdārgāko dāvanu – tā ir tavs laiks. Lieto to! Priecājies par to! Bet
atceries Devēju! Piemini Viņu. Un pats galvenais – esi pateicīgs par to... vienmēr. Dāvanu devēju parasti
sajūsmina un iepriecina tas, kā dāvanas saņēmējs priecājas par saņemto, vai lieto saskaņā ar dāvinātāja
nodomu.
Svētā Gara svētkus – Vasarsvētkus un Trīsvienības svētkus vieno kas kopējs – tie piešķir spēku Dieva
vārdam. Iedzīvina vārdu laikā un telpā, piešķir katrai dienai jēgu – šī ir pestīšanas diena. Diena ir Dieva
piepildīts laiks – izglābt. Izglābt cilvēku un pacelt to pāri laikam. Dieva nodoms ir pacelt cilvēku pie Sevis. Tā
kā vecāki paceļ savu bērnu, paņemtu no zemes: tuvāk sev. Paceļ, lai tam parādītu mīlestību līdz galam...
Tam ticēt nav mūsu pašu darbs. Arī to paveic Dieva vārds. Uzklausīts, labprātībā un pateicībā
pieņemts vārds. Tas mīlestību piepilda līdz galam pēc Dieva nodoma. Tāpēc uzklausi to, pieņem to. Esi
labprātīgs un piedzīvo šī vārda dižo spēku, piedodošo, glābjošo un mīlošo spēku sev. Pietiek ar vienu no visām
dienām, lai reiz viss mainītos uz mūžību.
Kāds mazs zēns reiz iejautājās savam tēvam: „Tēt, vai tev ir laiks man?” Tēvs atbildēja: „Katrā laikā!”

Priecīgus Dieva Gara un Viņa mīlestības svētkus, sirsnībā
Atbildīgais par izdevumu: Raitis Šēners
Korektūra: Laura Andersone
Datorsalikums: Mārtiņš Andersons

Jūsu mācītājs Raitis Šēners

