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Gavilējiet, debesis, līksmo zeme, kalni, izlauzieties gavilēs, jo Kungs mierinājis savu tautu un savus apspiestos apžēlojis!  

(Jes 49:13) LELB decembra mēneša lozungs 

Advents Katedrālē 
             Adventes laiks ir saistīts ar diviem atslēgas vārdiem: atnākšana un gaidīšana. Četras Adventa nedēļas - četras Adventa sveces, 
tie ir četri pakāpieni ceļā uz Ziemassvētkiem. Ar šo dienu kristīgajā pasaulē sāk Ziemassvētku gaidīšanu. Taču Adventa laikam ir vēl 
kādas būtiskas, dziļi simboliskas vērtības - pirmkārt, tieši ar pirmo Adventa svētdienu sākas kristīgās baznīcas jaunais gads. Advents ir 
laika posms no ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem. Arī mūsu Katedrālē šis jaunais Baznīcas gads un Adventa laiks sākās ar 
pārmaiņām. Mēs sākam lietot jauno Dziesmu grāmatu. Pārliecinājāmies, ka tajā ir iekļautas ļoti daudz jaunas un skaistas dziesmas. 
Ar jaunās Dziesmu grāmatas ienākšanu mēs atjaunojām arī veco tradīciju, proti - katrā kristiešu ģimenē ir jābūt SAVAI Dziesmu 
grāmatai. Tāpēc turpmāk nākot uz Baznīcu neaizmirsīsim savu Dziesmu grāmatu ņemt līdzi. Otrais jauninājums ir jaunā 
Dievkalpojuma kārtība. Šīs kārtības lapiņas var saņemt pirms Dievkalpojuma pie Katedrāles dežuranta. Arī šajā Adventa laikā katrā 
no svētdienām sveces Katedrāles Adventa vainagā iededzināja svētdienas skolas bērni, draudzes jaunieši, mūsu cienījamie seniori un 
draudzes Padomes pārstāvji. Četras Adventa nedēļas - četras Adventa sveces, tie ir četri pakāpieni ceļā uz Ziemassvētkiem. Ar šiem 
pakāpieniem kristīgajā pasaulē sāk Ziemassvētku gaidīšanu. Tas ir pieklušanas un pārdomu laiks pirms lielā brīnuma un prieka vēsts - 
Kristus piedzimšanas. 

  

 

 

Gatavosimies Draudzes eglītei 
         2016.gada 10. janvārī Poļu kultūras centrā (Varšavas ielā 30) notiks Draudzes eglīte. Šogad tā notiks Ziemassvētku 
salātu našķa zīmē. Mūsu draudzes saimnieces allaž izcēlās, ar īpašu izdomu klājot svētku galdu. Par to varējām 
pārliecināties pēc pagājušās Draudzes eglītes, kad galdā tika celti dažādi svētku kārumi. Tāpēc šogad mūsu tikšanās 
notiks Ziemassvētku salāta našķa zīmē. Un te jau katrai saimniecei ir dots plašs fantāzijas lidojums....... 
Pieteikšanās un sīkāka informācija pie Ilgas Brodovas (mob.tālr.29628369) 

 
 



 
Kristus mīļotie katedrāles draudzes locekli, Kristus mīļotie brāļi un māsas! 

            Kristus dzimšanas svētki ir pienākuši ātrāk, nekā mēs tos gaidījām un neapšaubāmi atkal viens gads no mūsu dzīves ir paskrējis 
ātrāk nekā mēs to vēlētos. Tas apliecina vienu, šajā straujajā laika plūdumā tik viegli mums ir ko nokavēt un tik ātri mēs varam ko 
palaist garām. Mūsu dzīvē, kurā mums katram tik daudz jāpagūst, svarīgākais laikam tomēr ir saprast, kas patiesi prieks manis ir pats 
būtiskākais un ko nu nekādi es nedrīkstu nokavēt. Šis svētku laiks katru no mums aicina sadzirdēt eņģeļu balsis, būt tādā pat 
nomodā, kā gani Betlēmes klajumos un atvērt savu sirdi Dieva tuvumam, jaundzimušā bērna tuvumam, un tuvoties Viņam pavisam 
klusi, tik maigi, cik vien mums tas iespējams. 
Cik patiesībā esam laimīgi, apzinoties, ka Ziemsvētki atnākuši tieši laikā, tieši tajā brīdī, kad mūsu dvēsele jūtas tik izslāpusi pēc 
Glābēja, pēc Pestītāja, pēc Dieva mīlestības pieskāriena! 
Tieši šobrīd varbūt visvairāk sākam to apjaust, cik bezjēdzīgi ir skriet laikam līdzi un savu dzīvi izniekot pa sīkumiem. Cik labi, ka tieši 
šobrīd mēs katrs drīkstam visdziļākajā savas dvēseles stūrī ļaut ieskanēties pirmajiem svētku akordiem - Klusa nakts, svēta nakts... 
Gaisus, svētīgus mums katram šos Kristus piedzimšanas svētkus! 
Dieva mīlestības apgaismotus ceļus cauri Jaunajam, nezināmajam 2016. gadam! 

Kristus mīlestībā, Jūsu bīskaps Einārs Alpe 

„ ...no Ciānas nāk bauslība un Kunga vārds – no Jeruzālemes! Viņš spriedīs tiesu starp daudzām tautām, izšķirs strīdus starp varenām 
tālām tautām. Tie pārkals savus zobenus lemešos un savus šķēpus dārznieka nažos. Tauta pret tautu necels zobenu un vairs 
nemācīsies karot! Ikviens sēdēs zem sava vīnakoka, zem sava vīģes koka – nekas tos nebiedēs, jo Pulku Kungs to ir solījis!” /Mihas 4:2-4/ 

Kristus mīļotie! Dieva Žēlastības mantotie, sargātie, uzturētie, lolotie, Viņa dāsnuma pildītie – Dieva bērni! 
          Šādi, un vēl daudzējādi ticīgā tauta sevi var dēvēt, slavējot mīļā Dieva bezgala laipnību un gādību. Viņā esam, Viņā dzīvojam, 
Viņā ticam un gaidām uz lielo apsolījumu piepildīšanos, ne vien šodien, bet arī nākamībā - mūžībā. Ticībā satveram vēl tikai ceramo, 
lūgšanās piedzīvojam svēto Dieva klātbūtni, pateicībā vadām savu laiku... 
Viss mums ir dots: patiesība, brīvība, taisnība, Želastība un, atkal, Žēlastība, kas ik rītus ir jauna. 
Tā Viņš mūs atrod, tā mīl un vada. 
            Vien uzticēties! Ne tas, ka dzīves nasta smaga, ne arī tas, ka par Dievu varam zināt vien tik, cik varam, bet gan tas, cik Viņam 
un tam, ko par Viņu zinām, (ne)uzticamies, attālina vai tuvina Dievam. Viņš neslēpjas! To, katru gad’ no jauna, rāda Ziemassvētki – 
Dieva pasaulē ienākšanas svētki. Viņš vēlējās būt ar mums, Jēzus Bērnā nokāpa no Debesīm un ir ar mums! Ar mums ir Tas, kura 
Vārdam padevusies, nebūtība ieguva saturu un formu; Tas, kura sirds, iežēlojusies par cilvēkiem to nevarībā un maldos, atdeva  Sevi 
par pasaules grēku; Tas, kura Vārdā pulcējas Baznīca, kas ir Dieva tauta – Miera Ķēniņš, Mierinātājs un Padoma Devējs. 
Dārgie draugi! Šodien, pasaules sāpju un nemiera laikā, zemes virsū nav varas un spēka, kas pasaulei un tautām nesīs mieru. 
Pasaules varenie to nespēj. Tie zemiski dala svešas teritorijas, plēšas par ietekmēm un svešu mantu. Viņiem nav citu līdzekļu 
„mieram”, kā vien nauda un armijas. Labu karu nav un būt nevar. Vienalga, lai no kuras puses nāktu ierosmes un darbības cilvēku 
iebiedēšanai un pakļaušanai, tas ir bezdievīgi un nodevīgi!  
        Ko darīt Dieva bērniem? Neapjukt un neaizmirst, ka mēs esam pasaules gaišums un zemes sāls. 
No jauna apzināties, ka esam Dievam dārgi un Dieva balss pasaulē. Esam miera vēsts vēstneši savās sirdīs, ģimenēs, pilsētās un savā 
zemē. Ja kāds, vispār, spēj mieru atnest, tad tas ir Kristus! Viņš ir mūsu un mēs esam Viņa! To sludina Ziemassvētki! 
       Sirds mieru Jums! Stipru ticību un paļaušanos! Prieku par saticību mājās un pilsētā! Laimi apzināties, ka esam Dieva tauta!  
Svētīgus Kristus piedzimšanas svētkus!                                                                                                              Jūsu Andis Lenšs, mācītājs, 2015 

"Neskaties ne uz sevi, ne uz savu nopelnu, citādi būsi pagalam. Bet izej no sevis un dodies uz Kristu, kas ir Dieva Jērs un 
upuris par mūsu grēkiem, kas visus mūsu grēkus uz sevi ņēmis un savā miesā uzvarējis, kurā velns un nāve ir krustā sisti; 
tas ir vienīgais ceļš, kā varam nicināt nāvi."  (M. Luters) 
Dārgie brāļi un māsas Jēzū Kristū mūsu Kungā! Lai Kristus dzimšanas svētkus sagaidām sirdsskaidrībā un patiesā 
sadraudzībā! 
Lai miers Jūsu dvēselēs un svētība jūsmājās!  
                                                                                                                                                                                           Andrejs Rudāns 

    Daugavpils Lutera draudzei vēlu priecīgus Kristus dzimšanas svētkus. Lai prieks par Dieva 
mīlestību padara gaišu Jūsu ikdienu un mudina Jūsu sirdis mīlēt Dievu un savus līdzcilvēkus. 
Svētību vēlot, 

Zanda Ohff un Velingsbuteles Lutera draudze 

"Слово стало плотью и обитало с нами" (Ин. 1:14) 

 
Дорогие дорогие братья и сестры, дорогие друзья! 

Сердечно поздравляем Вас со светлым праздником Рождества Христова и наступающим Новым 2016 годом!  
Пусть грядущий год станет для Вас годом больших творческих успехов, благополучия, процветания, свершения всех Ваших 
желаний и надежд! 
Здоровья, радости, тепла, мира для души и сердца в Новом 2016 году! 
Божественный Свет, воссиявший нам от Вифлеема и озаряющий всех в эти святые дни, да утешит Вас, дарует Вам мир и 
радости. Пусть Свет Рождества освещает Ваш дом. 
С пожеланиями Божьего благословения, 
Ваши братья и сестры с лютеранских общин Гродно и Витебска и Ваш брат Владимир Татарников, пастор общин 
 



Un Marija dzemdēja Dēlu, savu pirmdzimto, ietina viņu autiņos un guldīja silē,  
jo tiem nebija vietas augšistabā. (Lk. 1) 

Jēzusbērns 
 Vai nav neparasti, ka jaundzimušais, silītē guļošais Jēzusbērns pasaulei un mums visiem nes kādu svarīgu vēsti? Nupat 
piedzimis bērns, kas vēl neko nav paveicis, neko nav sasniedzis, bez jebkādas ietekmes, varas, vārda, bez slaveniem vecākiem vai 
augsti stāvošiem patroniem. Manuprāt, tas ir ļoti neparasti. Jo, redziet, šīs bērns taču nekas nav. Viņš vienkārši guļ silītē. Viņš neko 
nemāk. Pat ne pats noturēt rokās krūzīti. Viņš nespēj runāt, lasīt, nopelnīt kaut vienu centu. Viņa spēja domāt, analizēt, secināt ir 
vairāk kā apšaubāma. Jo viņš taču ir tikai zīdainis. Un nes mums kādu svarīgu vēsti?  
 Vai tas var tā būt, vai tiešām mēs - kuri labprāt ieklausāmies gudros padomdevējos, ekspertos un konsultantos, politiskajos 
vai garīgajos līderos, viņu zināšanās, pieredzēs, analīzēs un tik daudz ko no viņiem gaidām, vai var tā būt, ka mēs patiesi ticam, ka 
labā vēsts visai pasaulei, prieks un miers visai cilvēcei, varētu nākt no šī bezpalīdzīgā jaundzimušā bērna - noteikti garīgi nabagāka kā 
mēs, emocionāli nenobriedušāka kā mēs, ķermeniski nespējīgāka kā mēs? Mūsu dzīves centrālo vēsti? Pestīšanas, brīvības, 
mīlestības, gaismas vēsti?  
 Jā, gadu tūkstošiem ilgi pasaulē ir skanējusi vēsts, ka, ja vien mēs nodibinātu draudzību ar šo mazo Jēzusbērnu silītē, šī 
neparastā draudzība pilnībā mainītu mūsu dzīvi.  
 Jo vienīgais jautājums, ko uzdod mums silītē guļošais bērns - gluži kā visi citi nupat dzimušie bērni savās gultiņās, ir - vai Tu 
arī mani mīli? Vai Tu gribi arī par mani rūpēties? Vai arī es Tev patīku? Mazais bērns nejautā pēc mūsu izglītības, algas lieluma, mājas 
kvadratūras, auto markas, pat ne pēc tā, vai esam labestīgi un mierīgi vai arī strauji un kašķīgi cilvēki. Viņā jautājums, ko  viņš uzdod 
ar  savu ķermenisko klātbūtni ir tikai viens - vai Tu arī mani mīli, tāpēc, ka vienkārši esmu? Vai Tu mani mīli tā, kā es mīlu Tevi? 
 Ja sakām Jā, sākas neparasta draudzība.  
 Jo tie ir arī mūsu katra visdziļākie jautājumi un cerības. Tas esmu es, kas prasu - Vai ir kāds šajā pasaulē, kurš mani mīlētu ar 
manu raksturu, pagātni, ar visiem maniem niķiem un stiķiem, tādu, kāds esmu? Vai ir kāds šajā pasaulē, kurš mani respektētu bez 
jebkādiem nosacījumiem?  
 Tieši Jēzusbērnā mēs ieraugam cik, patiesībā, esam viņam līdzīgi. Viņa ilgas ir mūsu ilgas, viņa cerības ir mūsu cerības, Viņa 
vajadzības ir mūsējās.  
 Jēzusbērns nedara pilnīgi neko. Bet tieši šajā "neko" skan vēsts, kas pārmaina visu. Visu cilvēku dzīves. Lielo un mazo, 
vareno un niecīgo, bagāto un nabago, talantīgo un netalantīgo, pareizo un nepareizo, ticīgo un neticīgo. Tā ir pestīšanas, brīvības un 
gaismas vēsts - ka mēs visi esam mīlēti un no šīs mīlestības spējam mīlēt pa īstam. Un mūsu dzīves atgūst savu lielumu un tādu mēs 
redzam arī jebkura cita cilvēka dzīvi - lielu, vērtīgu, milzīgu vēsti nesošu. Kaut arī šis cilvēks gulētu silītē, kūtī, bēgļu patversmē vai 
jebkur citur - vājš un bezpalīdzīgs, bez iespējas kaut ko paveikt, nopelnīt, bieži neprazdams ne lasīt, ne rakstīt. Bet mīlēts 
visneparastākajā draudzībā, ko šajā pasaulē atnes Dievs.                                                                               mācītājs Linards Rozentāls 

 
Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa 
nekas nav radies, kas ir. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaisma. Gaisma spīd tumsībā, bet tumsība to neuzņēma. 

Jņ 1:1-5 
 

Laikam visiem Ziemassvētki ir mīļākie svētki. Un ne tikai kristiešiem vien -  Ziemasvētki ir laiks, kad dievnamā ienāk cilvēki, kas tur 
parasti nav sastopami. Šķiet, viss ir brīnumainas gaismas apņemts, kad gaišajā un izgreznotajā baznīcas eglē deg svecītes un draudze 
dzied mīļās, pazīstamās Ziemassvētku dziesmas. Arī gatavošanās Ziemassvētkiem ir tik jauka! Lieli un mazi gādā Ziemassvētku 
dāvanas , kurās ieliek savu mīlestību un sirds siltumu, labās domas un rūpes par otru. Un kur nu vēl daudzās Ziemassvētku gaismiņas, 
kas rotā namu logus, veikalu skatlogus, parku un dārzu koku zarus, eglīti, kas ir pārnesta mājās. Ir tik omulīgi iet tumsā un  nolūkoties 
daudzajās mirdzošajās gaismiņās. 
Jā, varbūt šo daudzo gaismiņu dēļ Ziemassvētki cilvēkiem tā patīk! 
Tieši tumsā un aukstā laikā tā gribas iedegt sveci, iekurt uguni un pasildīties pie dzīvas, siltas uguns, nu gluži kā Bētlemes gani, kas 
sargāja savu ganāmo pulku. Tumsā dzīvība snauž. Tumsā mūs pavada nedrošība, bailes un mēs akūti izjūtam gaismas 
nepieciešamību. Tādēļ arī gani ir modri, lai tikai ar viņu ganāmpulku nekas ļauns nenotiktu. Un tieši pusnakts tumsā, vistumšākajā 
laikā, pie ganiem, cilvēkiem nāk šī Gaisma caur eņģeļu pasludinājumu- jums šodien Pestītājs dzimis, Kristus tas Kungs. 
Gaisma, kas var uzveikt tumsu, kura tā sabiezējusi ap mums un mūsos. Ir daudz un dažādi veidi kā mēs paši saviem spēkiem varam 
šo gaismu atrast, taču reiz, mēs katrs pienākam pie tā robežas, kad mūsu cilvēciskais spēks ir par vāju, un tieši šis vājums,  
bezspēcība, mums liek meklēt tālāk un rast atbildi Dievā. Dievs mums atbild un saka- Gaisma spīd tumsībā, Dieva laipnība un 
mīlestība ir atspīdējusi cilvēkiem, ir nācis patiesais gaišums, kas apgaismo ikvienu cilvēku bez nosacījumiem. Dievs mums saka, mans 
mīļais cilvēk, ja Tu patiesi tveries pie šīs manis dotās Gaismas, tu nepaliksi tumsā, tu tiksi iecelts Gaismas valstībā, tu tiksi šīs Gaismas 
apspīdēts un pārvērsts. Un šīs Gaismas vārds ir Jēzus Kristus, mūsu Pestītājs un Glābējs, kas nācis pasaulē kā cilvēks, lai mājotu mūsu 
vidū un mēs kļūtu Viņam līdzīgi. Varbūt mēs sākumā viņu iepazīstam kā tikko piedzimušu bērniņu- un tikai vēlāk piedzīvojam un 
saprotam, ka Viņš ir Tas, kurš uzveic ļaunumu, naidu, grēku un nāvi- visu tumsu, kas ir šajā pasaulē un aiz tās. Un visu, kas ir viņam, 
Jēzus dāvina mums. Tā ir galvenā Ziemassvētku vēsts nozīme, ko ik gadu mēs saņemam. 
Tā ir tā Gaisma, kas nojaušama aiz visām citām mūsu iedegtajām svecītēm. Austrumu gudrie pie Jēzus nonāca, lūkodamies zvaigznē. 
Arī mēs- ar visu un visā- pie Dieva mīlestības gaismas, svinam Viņa Dēla Jēzus Kristus piedzimšanas svētkus. 
Lai gaiši, Dieva svētības un mīlestības pilni Jums visiem Kristus piedzimšanas svētki! 
Lai radošs, panākumiem bagāts un sargeņģeļa vadīts Jaunais Tā Kunga žēlastības 2016.gads! 

 
Aivars Gusevs 

Salas sv. Jāņa un Slokas ev. luterisko draudžu mācītājs 

 



 
Mārtiņa Lutera Katedrāle 

 
2016.gada 10.janvārī plkst.12.00 (pēc Dievkalpojuma) 

 
 

Draudzes eglīte "Ziemassvētku zvaigznes gaismā"  
 

Programmā: Poļu kultūras centra mākslinieku muzikālais sveiciens 
Saviesīgā daļa - groziņu vakars " Kopā ar Ziemassvētku salātu našķi" 

 
 

Pasākums notiks Poļu kultūras centrā Varšavas ielā 30 
 

 

Aicinājums draudzes locekļiem 
         2016. gada vasarā sadarbībā ar Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeju plānojam atklāt mūsu draudzes 
muzeju. Šobrīd tiek apzināti vēsturiskie dokumenti un fakti kas saistīti ar  Daugavpils draudzes darbību visu tās 
pastāvēšanas 122 gadu garumā. 
         Tāpēc mums vajadzīgs Jūsu padoms un palīdzība. Esam pārliecināti, ka Jūsu ģimenes albūmos, dokumentu 
kastītēs vai rakstāmgaldu atvilktnēs ir saglabājušās vecas fotogrāfijas, dokumenti 
(iesvētību, laulību, kristību zīmes), avīžu raksti un citas liecības par Jūsu darbošanos un klātbūtni Daugavpils draudzē. 
         Esam gatavi uzklausīt arī Jūsu mutiskās liecības. Vajadzības gadījumā esam gatavi jūsu dokumentus nokopēt un 
oriģinālus atgriezt Jums atpakaļ. 

 
Informācija pa mob.tālr. 29992200 Miervaldis Brodovs  

 
Būšu priecīgs par Jūsu atsaucību un palīdzību. 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Labdien cienījamo lasītāj! 
            Jūs atkal turat rokās atjaunotā informatīvā izdevuma "Vēstis no Katedrāles" 12. numuru. Ir pagājis gads kopš mēs Jūs 
uzrunājām 2014. gada Ziemassvētku izdevumā. 
Šis gads bija pārdomu un izvērtējumu laiks. Mums visiem - gan draudzei, gan izdevējiem, gan draudzes vadībai. Svarīgi, ka izejot garo 
gaidīšanas ceļu 2015. gada Ziemassvētkos draudzes iemīļotais izdevums atkal uzrunā savus lasītājus. Ar Dieva svētību mēs 
turpināsim informēt Jūs par notikumiem mūsu draudzes garīgajā dzīvē, vērosim mūsu ikdienas mazos darbus un darbiņus, stāstīsim 
par mūsu draudzes lielāko bagātību - tās cilvēkiem, viņu priekiem un bēdām. Tātad veidosim savu izdevumu visi kopā. Un lai Dievs 
stāv mums klāt. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

LELB jauno Dziesmu grāmatu 
var iegādāties Draudzes kancelejā vai pirms Dievkalpojuma pie Katedrāles dežuranta. Cena 11 EUR 

 

Dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 10.00 
Svētdienas skola darbojas no oktobra mēneša svētdienās dievkalpojuma laikā Draudzes mājā,   
skolotāja Guna Lenša, tālr. 26106503 
Bībeles stundas – trešdienās pl. 17.00 
Lūgšanu grupiņa -  ceturtdienās pl. 17.00 
 Draudzes priekšnieks Andrejs Rudāns,tālr. 29492588 
________________________________________________________________________________________________ 

      Atgādinām, draudzes locekļiem zināmu, ka mūsu draudzes avīzi “Vēstis no Katedrāles” var lasīt arī elektroniskajā 
variantā Latgales Centrālās Bibliotēkas majas lapā: www.lcb.lv  labajā pusē atrodot baneri Daugavpils Baznīckalns, atrast 
M.Lutera baznīcas foto un spiest uz tā. 
__________________________________________________________________________________________________________ 
Kontakti:  
Daugavpils bīskaps Einārs Alpe, tālr. 26572829; einars.alpe@gmail.com  
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 
Foto no I.Brodovas personīgā arhīva 
Tekstu autors – Miervaldis Brodovs 
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