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Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. (2Kor 9:7)  
LELB oktobra mēneša lozungs 

Mārtiņa Lutera Katedrālē Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Kapitula sēde 
Nedēļas sākums parasti mūsu Draudžu dzīvē saistīts ar zināmu pieklusumu. Taču izgājušās nedēļas 

sākums M. Lutera Katedrālē saistījās ar nebijušu rosību. Un kā gan nē, ja pirmo reizi atjaunotās Latvijas 
laikā visa Latvijas luterāņu augstākās garīdzniecības saime pulcējās Daugavpilī. 23. un 24. septembrī 
Mārtiņa Lutera Katedrālē notika Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Kapituls. Kapituls ir baznīcas 
vadības institūcija, kurā ietilpst LELB bīskapi, prāvesti un dekāni. Kapitula pārziņā ir garīgo darbinieku kalpošanas jautājumi, Baznīcas 
komisiju sastāvu apstiprināšana un visi svarīgākie jautājumi, kas saistīti ar Baznīcas un draudžu garīgo dzīvi – ar mācītāju norīkošanu 
amatā, atsaukšanu no amata, teoloģiskas dabas jautājumu izlemšana utt. Kapitula sēdi vadīja LELB arhibīskaps Jānis Vanags. Sēdē 
dalību ņēma bīskapi Pāvils Brūvers un Einārs Alpe un visu iecirkņu prāvesti. Svētbrīdi Katedrālē vadīja Daugavpils iecirkņa prāvests, 
dekāns Andis Lenšs un Cēsu iecirkņa prāvests Didzis Kreicbergs. Šāda mēroga pasākums Daugavpilī notika pirmo reizi, un Mārtiņa 
Lutera Katedrāles draudzei bija liels gods visas Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas augstāko garīdzniecību uzņemt savā Baznīcā. Tā 
kā pārsvarā lielākā daļa no viesiem mūsu pilsētā ieradās pirmo reizi, tad, neskatoties uz saspringto Kapitula sēdes darba kārtību, tā 
dalībnieki izbrīvēja laiku, lai iepazītos ar pilsētu, iekļaujot apskatei Daugavpils cietoksni un Marka Rotko Mākslas centru. Kapitula 
noslēgumā tika pieņemts lēmums, ka iesāktā pieredze ir jāturpina un 2015. gada septembra mēnesī LELB Kapitula sēde atkal notiks 
mūsu pilsētā.                                                                                                                                                                                               M.Brodovs 
P.S. Vissiltākos pateicības vārdus mēs sakām M.Rotko Mākslas centra direktoram Aleksejam Burunovam par sapratni un atsaucību, 
jau kuro reizi kopīgi iznesot Latvijā un pasaulē mūsu pilsētas Daugavpils vārdu. Īpašs paldies Raiņa mājas Berķenelē direktorei Inesei 
Bērziņai par Raiņa saules siltumu, kas mūs sildīja tajā vēsajā septembra vakarā. 

„Redziet, Es jums saki: paceliet savas acis un skatait druvas, jo viņās ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs dabū algu un vāc augļus mūžīgai 
dzīvībai, lai kopā priecātos sējējs un pļāvējs. Jo še piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj, un cits, kas pļauj. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs 
neesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā.” /Jņ.4:35-38/ 
Ka katru gadu, arī šogad Pļaujas svētkos pateiksimies mīļajam Dievam par visu labumu, ko mūsu dēļ izdod zeme. Pieminēsim to, cik 
lieliski Viņš visu iekārtojis un cik labi viss darbojas. Atgādināsim sev un pasaulei, ka cilvēks radīts ne vien tam, lai apmierinātu savas 
ikdienas un dzīves vajadzības, bet arī tam, lai pateiktos un slavētu Radītāju. Pļaujas svētkus svinot, visticamāk, jutīsimies tīkami paši 
sev, saprotot, ka to darīt ir „labi un tā piederas”. 
Tomēr, apskatot Jēzus sacīto Jāņa Evaņģēlijā, noprotam, ka Pestītāja vārdi skar citas „druvas”, nekā vien tās, kuras sagādā iztiku 
cilvēkam un lopam viņa dzīves laikā. Ir nācies klausīties cilvēku pārliecībā par to, ka Dievs vērtēs mūsu darbus, tātad, to, cik centīgi 
savas dzīves laikā būsim mācījušies, strādājuši, liekuši muguras smagā darbā… Vai tiešām tā? 
Esam  raduši domāt tādās kategorijās, kā: es tev – tu man; kā ieguldīsi – tā atmaksāsies; ko sēsi – to pļausi, utt. Tas ir pareizi! Taču, to 
nenoliedzot, ko gan nozīmē Jēzus vārdi: „…lai kopā priecātos…”? 
Parastā lietu kārtība ir, ka paši izvēlamies darba druvu, paši rēķināmies ar savām iespējām un sava darba ceramajiem augļiem. Bet 
šeit: „… cits ir, kas sēj, un cits, kas pļauj…” Un, ko domāt par šo: „Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strādājuši”? 
Latvieša cilvēkam ierasta vienpatība, sava „dārziņa” kopšana, lepnums par paveikto. Kā saprast Jēzu, kas dzirdam: „Citi ir strādājuši, 
bet jūs esat nākuši viņu darbā”? 
Rodas sajūta, ka Pestītājs aicina darbā, kura augļus baudīt var neiznākt. Kādi, pirms mums, ir sējuši – mēs pļaujam; mēs sējam, bet 
citi, pēc mums nākošie – pļaus! Tā ir Valstības raža! Debesis ir tā klēts, kurā savu ražu sakrās Dievs. Mēs esam strādnieki Viņa druvā. 
Jēzus nenāk mūs atturēt no mūsu ikdienas darbiem, bet ļauj saprast, ka zemes augļi doti, lai tie kalpotu Debesu Valstībai! 

Andis Lenšs, 2014. gada Pļaujas svētkos 

Tajā svētdienas pēcpusdienā, ļauzu pārpildītajā baznīcā skanēja baroka mūzika. Mūzika, kas priecējusi ļaužu sirdis jau trīs gadsimtu 
garumā. Tas bija neaizmirstams ceļojums pa 17.gadsimta Eiropu un tikšanās ar tā laika izcilākajiem komponistiem Arkandželo Korelli, 
Georgu Fīlipu Tēlemani, Georgu Frīdrihu Hendeli, Johanu Sebastianu Bahu 

"SENĀS MŪZIKAS KONCERTĀ" 
Koncerta laikā klausītājiem bija unikāla iespēja ne tikai dzirdēt senās mūzikas vadmotīvus, bet arī iepazīties ar dažādu valstu baroka 
laikmeta estētiku. Tika izpildīti senās Rietumeiropas instrumentālās mūzikas šedevri mūsdienu interpretācijā. 
Koncertā spēlēja Daugavpils Stīgu kvartets: Igors Ozuns, Inga Zeile (vijole), Staņislavs Petkevičs (alts), Olga Gavrilova (čells) 
sadarbībā ar Daugavpils akordeonisti Tatjanu SARATOVU. Tā ir jauna mūziķu radošā savienība, kas senās mūzikas koncertā aicināja 
klausītājus izjust tālās pagātnes poētiski-romantisko atmosfēru un ieklausīties, kā seno instrumentu dzīvais skanējums atspoguļojas 
mūsdienu reālitātē. Kā izteicās paši mūziķi – kamermūzikas žanrs viņiem ir ļoti svarīgs, savukārt skatītājiem, klausoties to, bija iespēja 
paaugstināt savas personiskās izjūtas. Tas ka šī jaunā savienība ir spējīga aizraut sev līdzi arī savu klausītāju, liecināja daudzie ziedi un 
kājās stāvošie skatītāji kas ar aplausiem pateicās muzikantiem par lielisko sniegumu. Jāpiebilst, ka Tatjanai Saratovai šis koncerts, pēc 
diezgan ilga klusēšanas perioda, bija atgriešanās pie sava klausītāja kā izpildītajai. 
Koncerts notika III Mūzikas un Mākslas festivāla „Daugavpils ReStArt 2014” ietvaros sadarbībā ar Daugavpils Mārtiņa Lutera 
katedrāli. 

  



Mūsu novadniekam G.F.Stenderam - 300 
Ko mēs šodien zinām par Veco Stenderu? Vieniem tas būs, svētdienās ņemot Baznīcā Dziesmu grāmatu, tur ieraudzītās divas 
dziesmas, kuru tekstu autors ir Stenders. Daži varbūt atcerēsies viņa “Bilžu ābeci”. Jaunākā paaudze varbūt neziņā paraustīs plecus. 
Trīs gadsimti ir ilgs posms, lai Stendera vārds aizķertos atmiņā. Arī tajā svētdienas pēcpusdienā, kad mūsu Katedrālē blakus Jāņa 
Rozentāla gleznotajam Stendera portretam dega atmiņu svece un skanot Baha mūzikai, kurai arī mūžs jau skaitāms trīs gadsimtu 
garumā, mēs mēģinājām atklāt vēl sev nezināmo Stenderu. Tajā lieliski mums palīdzēja Viesītes muzeja “Sēlija” direktors Gunārs 
Spīdainis, kas ar muzejisku precizitāti izpētījis Stendera devumu Sunākstē pēdējo trīsdesmit viņa dzīves gadu laikā. Mācītājs Stenders 
būdams vispusīgi izglītots, varēja strādāt gan par ģeogrāfijas profesoru Kopenhāgenā, kur viņš pagatavoja Dānijas ķēniņam globusu 23 
pēdas caurmērā. Vēl mūsdienās Kopenhāgenā glabājas divi Stendera gatavotie globusi. 1766. gadā Rīgā publicēja Stendera izgudrotās 
veļasmašīnas aprakstu. Un izrādās, ka akadēmiķa Stradiņa ģimene pēc šiem rasējumiem šodien ir uzbūvējuši šo  veļas mašīnu un tā 
darbojas. Līdz mūža beigām Vecais Stenders strādāja par mācītāju Sunākstes un Sēlpils draudzēs, nodarbojās ar zinātnēm, sarakstījās 
ar Pēterburgas Zinātņu Akadēmiju. Šajā 30 gadu posmā arī tapa vairums Stendera grāmatu. Par grāmatu dažādību un pieejamību 
šodien mēs varējām pārliecināties Latgales centrālās bibliotēkas veidotajā periodikas un grāmatu izstādē, par kuro pastāstīja šīs 
bibliotēkas nodaļas vadītāja Anna Butāne. Tad sekoja Stendera dzimtenes- Lašu kora dziedātais muzikālais sveiciens. Un vakara 
noslēgumā Lūgšana kokles pavadījumā. Un šķita, ka sirmais Stenders tajā brīdī pašķīris mākoņu maliņu un iespīdinājis septembra 
saules staru uz sava portreta, bija kopā ar mums. Un neviļus prātā nāk Friča Brīvzemnieka vārdi ka “Stenders ir un paliks “Latwis”, kā 
mēs to uz viņa kapa akmeņa lasām. Plašāki ņemot, tādi vīri kā Lomonosovs un Stenders jau nevienai tautai īsti nepieder. Tie ir visas 
cilvēces spēks un rota un no visas cilvēces cieņā, godā turami. 
P.S. Un vēl viens liecinājums tam, ka trīs gadsimti ir pavisam nekas, ir Stendera tiešās radinieces mazmazmeitas 
Elīzas Stenderes viesošanās mūsu Katedrālē. Elīzas kundzes viesošanās Latvijā bija saistīta ar Stendera 300-gades 
Starptautisko zinātnisko konferenci Rīgā, taču apciemot senču dzimteni un draugus, kas pa daudzajiem gadiem 
šeit ir iemantoti-šādu iespēju sirmā kundze nevarēja palaist garām.  Sirmā kundze rūpīgi iepazinās gan ar grāmatu 
izstādes materiāliem gan ar izstādi “Vācieši Daugavpils novadā”,  kurā liela vieta atvēlēta Vecajam Stenderam. 
Tikšanās noslēgumā malkojot kafiju un kavējoties atmiņās sapratām, ka šādas tikšanās  var tikai abpusēji garīgi 
bagātināt viens otru un mēs savai Katedrālei esam ieguvuši vēl vienu dvēselē bagātu Draugu. Paldies, mūsu 
draudzes loceklēm Austrai Vanagai un Brigitai Štālei par šo radīto iespēju. 
P.S. Īpašs paldies topošajai ērģelniecei Patrīcijai Litauniecei par spēlēto Bahu.  

PALDIES par dalību akcijā „Svētīgi ir dot” 
Paldies, visiem par dāsnumu un sniegto palīdzību Rubeņu ģimenei, kas dzīvo Cēsīs, gan par 

sarūpētajām drēbēm un apaviem, gan naudu un gardumiem, gan vārdiem ko rakstījāt, gan par lūgšanām 
ko veltījāt. Paldies, Lindai par palīdzību to visu sašķirot un sapakot. 

Fotogrāfijā var redzēt ģimenes tēva Ritvara Rubeņa prieku par dāvanām! Lai Dievs svētī jūsu 
mīlestību, kas tapa redzama. 
                                                                                             Dot patiesi ir svētīgi! Mīlestībā Ruta Silapētere 

Dzejas dienu  2014 izskaņai 
Nežēlo sevi... 
Dari, ja jūti, 

Ka vari. 
Dari, ja zini, 

Ka gribi 
Cilvēku dzīvi 
Gaišāku darīt 
Atdodot sevi 

 
 
Iepazīsimies. Daugavpils dzejniece Lidija Vasaraudze. Gādīga sieva vīram. Laba 
māte dēlam. Rūpīga vecmāmiņa diviem mazbērniem. Tas ikdienai. Bet dzejai 
paliek vakar stundas, kad veikti ikdienas darbi. Izlikt savas domas uz papīra. Tas 
sirdij un sirdsmieram. Jo Dvēsele to prasa...  
 

Dievkalpojumi Daugavpils M. Lutera katedrālē: 
 
- svētdiena, 5. oktobris plkst. 10.00 Pļaujas svētki 
- svētdiena, 12. oktobris plkst. 10.00  
- svētdiena, 19. oktobris plkst. 10.00 Bīskapa vizitācija 
- svētdiena, 26. oktobris plkst. 10.00 
- ceturtdienās, plkst 18:00 
         
 Svētdienas skola  darbojas katru svētdienu dievkalpojuma 
laikā. 
        Iesvētību mācības ik ceturtdienas pēc dievkalpojuma. 

Gaviļnieki  oktobrī 
1. Zenta Lukaševiča 4.oktobris 
2. Erna Kazimirova 5.oktobris 
3. Tatjana Lāce 7.oktobris 

4. Dzintra Stepule 8.oktobris 
5. Selma Sedova 9.oktobris 
6. Biruta Raščevska 14.oktobris 
7. Betija Pakalne 14.oktobris 
8. Jānis Spāģis 19.oktobris 

9. Diāna Strazdiņa 22.oktobris 
10. Diāna Indrele 23.oktobris 
11. Edgars Krankals 31.oktobris 

 

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 
Foto no LELB Virsvaldes, R.Silapēteres un  I.Brodovas personīgā arhīva 
Tekstu autors – Miervaldis Brodovs 

/wiki/D%C4%81nijas_kara%C4%BCi
/wiki/Globuss
mailto:einars.alpe@gmail.lv
mailto:andis.lenss@inbox.lv
mailto:ilgabrodova@inbox.lv


 

 
 

 

 


