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No visām noskaņām, kādas savā dzīvē esam sastapuši, iepazinuši un izdzīvojuši, Ziemsvētku noskaņas laikam 
tomēr ir tik īpašas, ka tās grūti ar citām salīdzināt. Šo noskaņu gaidās esam pavadījuši pēdējās nedēļas, tās īpaši mūs 
visus apņem Kristus piedzimšanas svētvakarā. Šīs noskaņas mūs sasilda, saviļņo, un dziļi aizkustina tā, ka negribas tik 
ātri tās atkal palaist prom. Šo noskaņu skavās mēs jūtam sevi uz mirkli citādus. Mūsos iemirdzas, iedegas, uzplaiksnī 
kas tāds, kas ļauj citādi nekā pierasts, sajust sevi un ieraudzīt citus. Un mēs sākam apzināties, cik šīs noskaņas mums 
kļūst dabīgas un tuvas un kā tās sasaucas ar to, kas dziļi ikvienā no mums mīt. Šīs noskaņas beigu beigās mūs velk 
arvien neatlaidīgāk pretī tam avotam, no kura tās nāk. 

Ziemsvētki. Ziemsvētku noskaņas tāpat kā tās atnāca un tikai mirkli pie mums pabija, tā tās atkal paies un 
aizies, un pāries. Mums jau ir šāda pieredze. 

Kristus piedzimšanas svētki. Tie satur sevī lielu apsolījumu. Jēzus dzimšana mums katram grib pasacīt, ka ne 
visam ir jāpaliek pa vecam. Arī mana mazā pasaule var kļūt jauna, citāda, tieši caur MĪLESTĪBU, kura šajā pasaulē nu 
ir piedzimusi, ienākusi un vēlas to piepildīt. 

Nepazaudējot svētku skaistās noskaņas, ļausim mūsos katrā piedzimt dievišķai MĪLESTĪBAI. Un tā būs 
nemainīga un nezūdoša vērtība visam tālākajam mūsu ceļā arī jaunajā, 2015. Tā Kunga žēlastības gadā! 

Gaišus, mierpilnus un priecīgus Kristus piedzimšanas svētkus vēlot, Jūsu bīskaps Einārs Alpe 
„Miers virs zemes visiem labas gribas cilvēkiem...!” Tā par Pestītāja ienākšanu pasaulē vēsta eņģeļu pulki! 

Nevis vienkārši „ Viņš ir piedzimis”, bet ar līdzejošu apsolījumu: „Tādēļ jums miers!” Piedzima ne pašas piedzimšanas 
pēc, bet ar īpašu mērķi – atnest mieru! Šodienas cilvēku šāda vēsts, visticamāk, nepārliecinās. Raisīsies neskaitāmi 
jautājumi un faktu konstatējumi par acīmredzamo. Miera nav ne pasaulē, ne manā dzīvē! Tas tikmēr, kamēr 
neieklausāmies eņģeļu vēstī, lai to saklausītu pilnībā. „Labas gribas cilvēkiem!” Bet, tie ir tie, kuri neatstāj neievērotu 
eņģeļu vēstīto: „Gods Dievam augstumos!” Zālamans raksta, ka gudrības iesākums ir dievbijībā. Līdzīgi varam sacīt, ka 
miers, kuru sniedz Kristus piedzimšana, ir balva par Viņa godāšanu! 

Svētīgus, sirds gaismas un Dieva miera pilnus Ziemsvētkus! Andis Lenšs 

Ziemassvētku miers, klusums, bijība un brīnuma sajūta ir ne tikai Jēzus bērna,  
bet daudz vairāk katram sevis priekšā stāvot.  

Tu vari tikai pamirt un pārstāt runāt, sajust godbijību un no brīnuma pavērt muti, kad apjaut To, kas no tevis grib dzimt, 
kas no tevis grib iznākt, par ko tu pats esi aicināts tapt. Piedzimt. Iziet no sava šaurā raksturiņa, personības, no 

uzpūstā Es, no neīstās būtības un tuvoties tam,  
par ko patiešām ir vērts mūžīgi būt. 

Tu piedzimsti šajā naktī.  
Par patiesu cilvēku.  

Par drosmīgu, gudrības, mīlestības pilnu ķēniņu.  
Šī pasaule piedzimst šajā naktī. Par Dieva valstību.  

Un tās nav frāzes. Tie ir vārdi, ar kuriem māte runā ar savu vēl nepiedzimušo bērnu.  
Tas ir, ko Dievs saka mums un mūsos. Un tieši tas palīdz mūs dzimt, mainīties un augt. Vārdi, kuri mūs nesteidzina, 
nekritizē, neko nepārmet, netiesā. Vārdi, kas palīdz mums augt. Vārdi, aiz kuriem mēs nojaušam lielu mīlestību pret 

mums.   
Mazais Kristus bērns ir atgādinājums,  

ka mums visiem ir jāaug, jāmainās, jāpārveidojas, jātransformējas.  
Ziemassvētki ir svētki tiem, kas vienmēr aug! 

Ar sirsnīgiem sveicieniem šajos svētkos – mācītājs Linards Rozentāls 

Mūsu apsveikumi 
           Sagaidot Kristus dzimšanas svētkus draudzes Valdes un prāvesta Anda Lenša vārdā tika izsūtīti draudzes 
apsveikumu atklātnes mūsu brāļu draudzei Lomenē (Vācija), Lomenes svētdienas skolas bērniem, Daugavpils diecēzē 
ietilpstošajām draudzēm, LELB vadībai, bīskapiem, Daugavpils domei un Daugavpils novada vadībai, Viesītes novada 
vadībai, kā arī mūsu dāsnajiem sponsoriem un daudzskaitlīgajiem palīgiem. Apsveikuma atklātnes šī gada 
Ziemassvētkos ir īpašs roku darbs ko veica Paškeviču ģimene. Paldies par pacietību un sirds dāsnumu. 

Piedalīšanās labdarības akcijās 
         Draudze ar pirmās adventes kolektes ziedojumu piedalījās akcijā ko izsludinājis bīskaps Pāvils Brūveris, proti, 
Luterāņu draudžu misijas uzturēšanai Indijā. 
        Ar ziedojumu akcijai “Eņģeļu koks” draudze ir atbalstījusi šo pasākumu, kuras mērķis ir dāvāt nelielas dāvaniņas 
bērniem, kuriem tēvs vai māte šobrīd atrodas cietumā. 

Pateicība 
       Paldies visiem labajiem draudzes gariņiem, kuri ar savu pienesumu veicināja labdarības tirdziņa sekmīgu 
norisi mūsu baznīcā. Ziedotā nauda tiks saskaitīta un novirzīta diakonijas vajadzībām, apmeklējot mūsu 
draudzes seniorus. 
 



Adventes laiks Katedrālē 
Adventes laiks mums katram saistās ar tādiem vārdiem kā atnākšana un gaidīšana. Tas ir laiks, kad mēs gatavojamies 
Ziemassvētkiem, ar kuriem beidzas šis gaidīšanas laiks. Mazliet pārnestā nozīmē – tā ir gatavošanās Jēzus Kristus 
pirmās atnākšanas pieminēšanai un svinēšanai. Dienai kad pasaulē nāca Dieva dēls, nāca pazemībā, mīlestībā un 
piedošanā. Ir pierasts runāt par Adventes laika noskaņām. Mums 20. un 21. gadsimtā ir kļuvis populāri šo laiku uztvert 
kā gaišu domu, labu noskaņu pilnu. Taču noskaņa – tas ir sekundāri, primārie ir tie garīgie notikumi, kas notiek šajā 
laikā cilvēkā pašā .Adventes laikā jādomā par šo dienu dziļāko saturu. Aizvien vairāk cilvēku iegādājas Adventes 
vainagu, ieliek tajā sveces un aizdedzina, taču nemeklē šajā darbībā dziļāku jēgu. Adventes vainagu pin no skujkoka. 
Tas, ka šis koks vienmēr ir zaļš, norāda uz to, ka mēs gatavojamies vienmēr esošā, mūžīgā valdnieka dzimšanai, 
nākšanai pasaulē. Vainags apļa veidā jau pats ir simbolika, kas rāda, ka mēs gatavojamies satikt mūžīgo. Aplis ir 
mūžīga ritējuma zīme. Un sveces, kuras aizdedzinām katru svētdienu, aizvien vairāk izgaismo ceļu, pa kuru Dievs 
mums tuvojas, liecina par Gaismu, kas nāk pasaulē. Arī mūsu Katedrālē Adventes laiks noritēja šādās pārdomu zīmēs. 
Mēs ieklausījāmies draudzes mācītāja Anda Lenša pārdomās par Adventi un Ziemassvētkiem kas šodien kļūst par tādu 
kā akciju, uz kuru cilvēki sarosās, it kā nomaksā labākas izturēšanās, mīļuma un laipnības ziedošanas artavu un tad 
atgriežas atpakaļ savā sūrajā ikdienā un pelēcībā. Tā tam nevajadzētu būt. Katram Adventes laikam vajadzētu cilvēkus 
darīt gaišākus. Tas notiek tad, kad cilvēks savu sirdi piesien pie Dieva, kad viņš izvērtē savus pārkāpumus, savus 
dvēseles traipus. Izsūdz grēkus, labojas. Tad neizbēgami viņš kļūst gaišāks, un šis gaišums vairs nav uzspēlēts, bet ir 
paliekošs. Šajā gaidīšanas laikā mūsu draudzē tika ieviesta jauna tradīcija. Katru svētdienu kārtējo sveci Adventes 
vainagā iededzināja paši draudzes locekļi. Pirmie bija paši mazākie- mūsu svētdienas skolas audzēkņi. Ar četriem 
dēliem un mazo meitiņu uz rokas Otro Adventes sveci iededzināja Gribačonoku ģimene. Trešā svece tika atdota 
ģimenēm ar maziem bērniņiem - Lenšu un Dzeņu ģimenēm. Šajā Trešās Adventes svētdienā mēs mazo Dzeņu 
ģimenes atvasīti arī nokrustījām. Ceturto Adventa sveci iededzināja mūsu draudzes seniori – cilvēki, kas uz saviem 
pleciem iznesa visu dievnama atjaunošanas smagumu un visus šos gadus palika uzticīgi mūsu draudzei. Adventes 
Dievkalpojumus ar saviem priekšnesumiem kuplināja soliste Gundega Dūda-Dzene no Jelgavas, draudzes solistes Ilga 
Brodova un Ņina Gaidamoviča. Kā krāšņs un pilnskanīgs akords ceturtās Adventes svētdienai kļuva jauktā kora 

“Latgale” sniegums. Tāpēc, jo sevišķa pateicība visiem kora dziedātājiem, solistiem un viņu diriģentei Anitai Zarānei.    

 

 

               Kopā ar Zvaigžņu dienas pārdomu brīžiem Daugavpils M.Lutera draudzes valdei ir gods ielūgt Jūs apmeklēt 
draudzes  Ziemassvētku tikšanās pēcpusdienu „Ziemassvētku zvaigznes gaisma”, kas notiks 2015.gada 11.janvārī 
plkst. 11.30 (pēc dievkalpojuma) Krievu kultūras centrā, Varšavas ielā 14. 
             Sīkāku informāciju  par pasākumu un savu dalību pasākumā, lūdzam pieteikt pa tālr. 29628369 Ilga Brodova 

    Aicinājums „Ziemassvētku našķim” 
        Ziemassvētku neatņemama sastāvdaļa ir arī bagātīgi klāts galds. Latviešu dzimtās gadu desmitos katra saimniece 
savus ēdienu recepšu noslēpumus, no paaudzes paaudzē ir saglabājušas līdz pat šodienai. Katrā ģimenē ir 
saglabājušies un ir tādi sevišķi ēdieni, tādi cepumi un citi dažādi kārumi, ko ceļ galdā tikai jūsu ģimenē un tikai lielos 
svētkos. Laiks neturēt sveci zem pūra. Draudzes Valde aicina visus gatavoties “Ziemassvētku našķa” konkursam, kas 
notiks mūsu draudzes locekļu Ziemassvētku tikšanās reizē 2015. gada 11. janvārī, kur visi kopā šos našķus 
degustēsim, vērtēsim un apmainīsimies ar receptēm.  

Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle  XI Starptautiskais Daugavpils garīgās mūzikas festivāls „Sudraba zvani” 
Festivāla koncerts, kurā dziedās Siguldas novada kultūras centra sieviešu koris „Teiksma – Līga”, Koris 
„Kantilēna” (Venstpils), Koris no Krievijas.2015.gada 10.janvārī plkst. 17.00. Savlaicīgi ieplānojiet laiku.  
Nāciet paši un aiciniet savus draugus. 

 

Šis ir balto eņģeļu laiks.                                                                                Šis ir svēta klusuma laiks. 
Kad tie laižas no debesīm                                                                              Lai mēs saklausītu 
Kā ziltbaltas ēnas                                                                                            Savas dvēseles trauslākās stīgas skanam 
Un, zvaigžņotus laimes putekļus kaisot,                                                    Un redzīgi taptu garā, 
Svētī cilvēku zemi.                                                                                          Lai sajustu 
Šis ir mīlestības un dāvanu laiks.                                                               Dieva brīnišķo balsi sevī 
Kad mēs ieraugām otra acīs                                                                         Dieva brīnišķo balsi sevī 
Bezgala laimi                                                                                                   Kā sidraba zvanus. 
Kā svecītes liesmiņu mirdzam,                                                                    Šis ir brīnumu laiks... 
Un mīlestība                                                                                                    Kad varam dot un dot, 
Pa sidraba dzīpariem maigiem                                                                     Pretī mīlestību kā gaismu, 
Plūst no sirds uz sirdi.                                                                                    Kā bezgala laimi Saņemot...                         Inta Nagla 


