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                Kristus ir augšāmcēlies, un tu esi gāzta! Kristus ir augšāmcēlies, un ļaunie gari ir važās! Kristus ir 
augšāmcēlies, priecājas eņģeļi! Kristus ir augšāmcēlies, dzīvība valda! Kristus ir augšāmcēlies, neviens mirušais 
nepaliks kapā. Jo Kristus kā pirmais no mirušajiem ir uzmodināts. Viņam lai ir gods un vara mūžīgi mūžos! Amen. 
                                                                                                                                                                         Svētais Jānis Hrizostoms 
            Lieldienu notikums- pats svarīgākais notikums, kuru Dievs darījis mūsu glābšanas labad. Lieldienas - vissvarīgākie svētki. 
Mēs nevaram izbēgt no nāves. Nāvi nevaram ne atlikt, ne apiet, ne no tās atpirkties, ne to padarīt, kā uz mums neattiecošu. Uz 
katru, kurš dzimis un ienācis šajā pasaulē, nāve attiecas vistiešākajā veidā. Tas izklausās skumīgi, biedējoši un pat baisi. Mēs visi tik 
loti esam apveltīti ar vēlmi dzīvot, izdzīvot, būt, palikt. Ja tas tā tiešam ir, tad Lieldienas ir mums visvajadzīgākie svētki. Lieldienas ir 
Dzīvības uzvaras svētki. Evaņģēlijā lasām - Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit, redziet še to vietu, kur Viņu nolika (Mk.16,6b). Un 
kādā no Lieldienu dziesmām mēs dziedam- Sirds pamosties jau saule spīd, no tumsas vaļā raisies, Ar līksmu prātu nāc šo brīdi, to 
Kungu saņemt taisies! Kas šodien nāvi salauzis, no sava kapa izgājis, Par prieku visiem ļaudīm! (Dz.123,1) 
           Tāpēc, lai ne tik daudz jautājam pēc tā, ko mainīs šis Lieldienu rīts pasaules kontekstā, jeb ko tas mainīs mūsu sabiedrībā. Lai 
jautājam ne tik daudz pēc tā, ko šis Lieldienu rīts mainīs mūsu Baznīcā vai manā draudzē, bet, lai mums pietiek spēka un drosmes 
pajautāt - ko šīs Lieldienas izmainīs manā dzīvē? Kas mainīsies manās attiecībās ar Augšāmcelto Kungu? No manas atbildes var 
izmainīties patiesībā tik daudz arī manā apkārtnē. Izmainīties un Dzīvības pusi! 
Kristus ir Augšāmcēlies! Patiesi Augšāmcēlies! 
                                                                                                                            Sirsnīgi ikvienu šajās Lieldienās sveicinot, bīskaps Einārs Alpe 

                 „Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku.” (5.Moz.6:5)  
„Kā iespējams tik ļoti mīlēt Dievu, ko neviens nav redzējis? Kāpēc un par ko Viņu mīlēt? Ko tāda mīlestība pret Dievu sniedz man, 
vienkāršam mazajam cilvēkam?”  
Ja kāds uzdotu šos jautājumus, viņam varētu sacīt: „Atbildi meklē Lieldienās!” Un, patiesi! Lieldienas pašas par sevi ir Dieva Lielā 
atbilde uz visiem pasaules jautājumiem. Varētu sacīt, ka Lieldienas atbrīvo no lēruma lieku jautājumu un nevajadzīgas 
spriedelēšanas. Kristus Lieldienās, mums pa priekšu aizsteidzas daudz tālāk, nekā mēs, mazie cilvēki, vispār uzdrīkstētos jautāt. 
Tikai tad, kad Viņš, mūsu nemudināts, savos plecos uzvēlis mūsu mūžīgu nāvi, mēs sākam taujāt pēc mūžīgas dzīvības; tad, kad 
Golgātas Krusts izpērk piedošanu mums, mēs sākam ilgoties pēc žēlastības turpinājuma; tikai tad, kad noprotam – tas tāpēc, ka 
Viņš mīl mūs, mēs meklējam pēc mūsu sirds, dvēseles un spēka nodošanās Viņam! Jēzus mīļais māceklis un mūsu mīļais tēvs Jānis 
pasaka priekšā: „Mēs mīlam, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis!” (1.Jņ.4:19) 
Dieva atbilde uz visiem mūsu jautājumiem vienlaikus ir - Mīlestība! 
Svētīgas Lieldienas – Dieva Mīlestības svētkus!                                                                      Andis Lenšs, mācītājs, 2014. gada Lieldienās 

Kristus ir augšāmcēlies! 
Patiesi ir augšāmcēlies! 
Tā, vārdos mēs apliecinām lielo žēlastību ko Dievs mums ir izrādījis! Savās sirdīs, vārdos neaprakstāmas sajūtas  nesam. Mēs 
mirstīgie arī reiz augšāmcelsimies, tā mūsu Kungs Jēzus Kristus mums to apliecinājis! Mūsu ticībā lai stiprināmies, sirdsskaidrībā lai 
svinam Kristus augšāmcelšanās svētkus! 

                                                                                                                                                   Draudzes valdes vārdā  Andrejs Rudāns 

Pavasara talka 
Spoža saule, labs noskaņojums un gribēšana pielikt savu roku lielajā pavasara talkā, 12.aprīlī pulcēja 

baznīcas dārzā lielu pulku talcinieku. 
Darbu apjoms izskatījās patiešām plašs un apjomīgs. „Acis darba izbijās, rokas darba nebijās” – tā 

Rainis. Arī mūsu  talcinieki nebija tik viegli izbiedināmi. Tāpēc arī darbs veicās naski un līdz pusdienas laikam 
katedrālē smaržoja svaigi izmazgāta grīda, spoži  spīdēja baznīcas logu rūtis. Katedrāles dārzs lepojās ar 
svaigi uzraktajām puķu dobēm. Pēc labi padarīta darba visiem talciniekiem garšoja dārzeņu sautējums, kuru 
sagādāja mūsu čaklās saimnieces. Šajā talkā piedalījās: Austra Vanaga, Maiga Martiņaka, Mudītes kundze, 
Jānis Meškovs, Sandra Meškova, Lilija Podiņa, Amandis Podiņš, Linda Kilevica,  Sandra Strode, Margarita 
Mihailova, Nellija Karele, Arvīds Karelis, Diāna Indrele, Brigita Štāle, Mārīte Burima, Laima Potapova, Jānis 
Valters, Edgars Silapēters, Edgars Ļahs, Valērijs Dombrovskis, Jānis Punculis, Aigars Raščevskis, Andrejs 
Rudāns, Egīls Gribačonoks ar ģimeni: sieviņa Iveta, dēli Viesturs, Jēkabs,  Matīss, Edvards, mazā meitiņa 
Luīze, Ervīns, Miervaldis un Ilga  Brodovi. 

Paldies par laiku, ko ziedojāt darot Dievam tīkamu darbu un sevišķs paldies par labi padarīto darbu. 
Liels paldies Daugavpils komunālās saimniecības pārvaldes darbiniekiem Kasparam Laizānam un 

Tatjanai Livčānei par talkas maisiem un talkā savākto atkritumu izvešanu bez maksas. Tāpat īpašs paldies 
firmas „CKD-D” vadībai un personīgi Irinai Garkulei par melnzemes kravas sponsorēšanu. 
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LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā 

 
4.maijā plkst. 12.00 

M.Lutera katedrālē 

 

KONCERTS – 

VELTĪJUMS 
 

Latviešu komponistu garīgās un tautas dziesmas 
 

Dzied: Republikānisko un starptautisko konkursu laureāti  
Latviešu Kultūras centra jauktais koris 

„DAUGAVA” 
Latviešu Kultūras centra vīru koris „FORTE” 

 
Koru mākslinieciskais vadītājs un diriģents Republikānisko 

dziesmu svētku virsdiriģents Jevgenijs Ustinskovs 
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 M U Z E J U   N A K T S   
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17.maijā plkst. 18.00 

M.Lutera katedrālē 
 

Daugavpils akordeonistu 
orķestra solistu koncerts 

 
Katedrāle apskatei būs atvērta līdz 

plkst.21.00 
 

 
 
Dievkalpojumi Daugavpils M. Lutera katedrālē: 
 

- svētdiena, 4. maijs plkst. 10.00 
- svētdiena, 11.maijs plkst. 10.00  
- svētdiena, 18.maijs plkst. 10.00 
- svētdiena, 25.maijs plkst. 10.00 
- ceturtdienās, plkst 18:00  

 
Svētdienas skola  darbojas katru svētdienu dievkalpojuma 
laikā. 
Iesvētību mācības ik ceturtdienas pēc dievkalpojuma. 
 
Nāciet paši un aiciniet savus tuvākos 

 

 
 
 
        Draudzes valde un tās priekšnieks Jānis Valters 

dara zināmu un atgādina, ka draudzes locekļa 

ikgadējais ziedojums baznīcas darbības veikšanai 

2014.gadā ir 30 EUR. 

 
 

 
 

Svētīgus Lieldienu svētkus! 
 

 
Kontakti: 
 
Daugavpils bīskaps Einārs Alpe, tālr. 26572829; einars.alpe@gmail.lv 
Daugavpils iecirkņa prāvests, dekāns Andis Lenšs, tālr. 26315707; andis.lenss@inbox.lv 
 
Atbildīgais par izdevumu;  
Daugavpils evaņģēliski – luteriskā draudze un  Ilga Brodova, tālr.29628369, ilgabrodova@inbox.lv 
Gaidu Jūsu ierosinājumus un  atsauksmes 
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