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            Esi stiprs un drošs! Nebīsties un nebaiļojies! (1L 22:13) LELB septembra mēneša lozungs 

Vasaras darbs 
 Bībelē ir pausta pozitīva attieksme pret čaklu darbu. Pūles, kas tiek ieguldītas darbā, un šo pūļu augļi tajā ir saukti 

par dāvanu. Zālamans rakstīja: ”Ja cilvēks ēd, dzer un rod prieku visos savos pūliņos, tad tā ir Dieva dāvana. 
„Visaugstākais, kas mūs mīl un vienmēr rūpējas par mums, vēlas, lai darbs un tā augļi mums sagādātu gandarījumu. Ja 
gribam pasargāt sevi viņa mīlestībā, mums jāņem vērā viņa viedoklis un viņa noteiktie principi, kas attiecas uz darbu. Arī 
mūsu draudzē divu mēnešu garumā, mūsu Katedrāles durvis bija viesmīlīgi atvērtas mūsu pilsētas viesiem un visiem 
pilsētniekiem, kuri vēlējās iepazīt mūsu Katedrāli. Šāda iespēja varēja notikt pateicoties, mūsu draudzes locekļu aktīvām 
dežūrām. Godam pārstāvēt savu baznīcu, stāstīt par tās vēsturi, iepazīstināt ar izstādēm un atbildēt uz dažādiem 
interesentu jautājumiem - šāds plašs aktivitāšu loks  prasīja no dežurantiem gan pacietību, gan zināšanas. Un kā gan nē, 
ja pa šiem diviem mēnešiem Katedrāli apmeklēja pārstāvji no 17 pasaules valstīm. Valstu nosaukumi liecina, ka to 
ģeogrāfija ir ļoti plaša - sākot no tālās Amerikas, eksotiskās Gruzijas, beidzot ar saviem tuvākajiem austrumu kaimiņiem 
no Krievijas un Baltkrievijas. Kopumā pa šiem diviem mēnešiem Katedrāli apmeklēja 491 apmeklētājs. Šajās 
brīvprātīgajās dežūrēs šo mēnešu laikā piedalījās 31 mūsu draudzes loceklis. Pilnīgu draudzes locekļu - dežurantu 
sarakstu jūs varat izlasīt uz ziņojumu dēļa. Tāpēc, draudzes Valdes vārdā varam izteikt vissirsnīgākos pateicības vārdus 
visiem tiem, kas ziedoja savu brīvo laiku kalpojot Baznīcai. Vai Jēzus varēja priecāties par to, ko viņš paveica kalpošanā? 
Par to nav nekādu šaubu. Sludinot Valstību, viņš sēja patiesības sēklas un atstāja aiz sevis druvas, kas garīgā ziņā bija 
gatavas pļaujai. Ceram, ka arī mūsu draudzes locekļu veiktais darbs sagādāja prieku gan pašiem, gan arī tiem cilvēkiem, 
kas iepazinās ar mūsu Katedrāli. 

Albūma “Terra Mariana” prezentācija 
      Tajā svētdienas pēcpusdienā mēs varējām pieskarties vēsturei. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Tiešajā tāpēc, ka šo vēsturi 
mums stāstīja pašmāju ļaudis - Latgales pētniecības institūta pētniece Genovefa Barkovska  - šīs vēstures ierosinātāja un praktiskā 
veicēja,  gan mūsu draudzes locekle Austra Vanaga, kas kā tulks stāvēja blakus visos šīs grāmatas tapšanas posmos. Pieskaršanās 
vēsturei pārnestajā nozīmē bija turēt albūmu savās rokās. Albums ir unikāla vēstures liecība. Tas izdots 1888.gadā tikai vienā 
eksemplārā, un tā oriģināls glabājas Vatikāna apustuliskajā bibliotēkā. 1888.gadā savas priesterības 50. jubileju svinēja tolaik ļoti 
ietekmīgais pāvests Leo XIII. Arī no Rīgas viņš saņēma krāšņu dāvanu - vēsturisku albumu „Terra Mariana”. Tajā bija atspoguļota 
kristīgās ticības vēsture kādreizējā Livonijā, ko mēdza saukt arī par Marijas zemi. Tā ir Baltijas vēstures retrospekcija 700 gadu 
garumā no Baltijas aristokrātijas skatu punkta. Tie ir notikumi, kuros blakus Baltijas katoliskajai aristokrātijai, parādās 
Austrumbaltijas pamatiedzīvotāji - kurši, letgaļi, līvi un daudzi citi, kas ir nākuši un gājuši cauri šīm vēsturiskajām teritorijām. Un 
sakot paldies Barkovskas kundzei par saturīgo stāstījumu, mēs secinājām, ka tāpat kā gadījumā ar šīs grāmatas faksimilu, vajag tikai 
nodrošināties ar pacietību un drosmi un mazs cinītis var sasniegt augstu mērķi. 

Ciemos bērni no “Priedītes” 
Viņu acis ir jāredz. It sevišķi mazo. Tiem, kuru acīs ir mūžsenais jautājums, ko šādi bērni uzdod mums pieaugušajiem. 
Tāpēc, arī mēs visnotaļ atbalstījām patversmes “Priedīte” direktores Ludmilas Smikovas aicinājumu uzņemt mūsu 
baznīcā bērnus, kuri šobrīd dažādu iemeslu dēļ atrodas šajā iestādē. Iemācīt šīm mazajām dvēselītēm ticēt. Ticēt 
labajam. Iemācīt ticēt, ka vismaz Dievs viņus mīl. To nevar izdarīt vienas tikšanās reizē. Un tās divdesmit mazās 
dvēselītes, kuru acis tik uzcītīgi centās ieklausīties mūsu teiktajās domās un spēlētajās rotaļās Katedrāles pagalmā, mēs 
ceram atrast sapratni, ka vismaz kāds no viņiem ar audzinātājas palīdzību gribēs atnākt uz mūsu baznīcu ja ne rīt, parīt 
tad varbūt pēc gada, diviem. Varbūt. Jo blakus ir tāda direktore kā Ludmila, kurai rūp lai bērns iet kristīgo ceļu. Mēs 
būvējam šo pasauli paši. Līdzīgi kā mākslinieks uz papīra uzzīmē skici, kuru vēlāk izveido realitātē vai noliek malā un zīmē 
nākamo, tā arī mēs veidojam savu pasauli. Un mūsu zīmulis ir domas, ar kurām savā prātā iezīmējam topošo realitāti. 
Domas kas ved uz Baznīcu. 

Oktobra pirmajā svētdienā Katedrālē notiks Pļaujas svētku dievkalpojums. Lūdzam draudzes locekļus savu 
iespēju robežās sagādāt vasarā dārzā izaudzētos augļus, dārzeņus, konservus, ziedus u.t.t. ko izmantosim 
veidojot Pļaujas svētku izstādi. 
Lai izstāde veidotos daudzveidīga lūdzam kontaktēties ar Ilgu Brodovu  tālr. 29628369.       

Atgādinām, draudzes locekļiem zināmu, ka no jūlija mēneša mūsu draudzes avīzi “Vēstis no Katedrāles” var 
lasīt arī elektroniskajā variantā Latgales Centrālās Bibliotēkas saitā www.lcb.lv  labajā pusē atrodot baneri 
Daugavpils Baznīckalns, atrast M.Lutera baznīcas foto un spiest uz tā. 
P.S. Paldies, Latgales Centrālās Bibliotēkas direktorei Jeļenai Šapkovai un projekta vadītajai Tatjanai Hodokovai 
par sapratni un atbalstu 

http://www.lcb.lv/


 
Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle 
Pasākums „Septembra dzejas dienās” 

 
2014.gada 28.septembrī plkst. 11.30 

             „Tikšanās uz siržu laipas.  
                               Trīspuksti.” 

            Dzeju lasa un izdzied: 
                            Egita Terēze Jonāne 
                            Guna Lenša 
                            Andis Lenšs 
 

 

Bijām kopā 

Šī gada Draudzes dienas moto “Būsim kopā” cieši sasaucās ar Mateja Evaņģēlija 5 nodaļas 48 pantu ”Tad nu topiet 
pilnīgi, kā jūsu Debesu Tēvs ir pilnīgs”. Mūsu tikšanās vieta bija mūsu pašu iemīļotā Katedrāle ar savu Katedrāles dārzu. 
Ar ko draudzes diena bija īpaša? 31.augusts bija tāda “diena uz sliekšņa” Vasaras beigas, kad ikkatrs no mums ir 
izbaudījis vai izbauda šobrīd šīs dīvainās izjūtas stāvot uz jaunā mācību gada sliekšņa, vai tas bija pirms daudziem gadiem 
vai tas notiek šodien. Draudzes dienas neatņemamajā sastāvdaļā bija Dievkalpojums, kurā īpašu svētību saņēma 
skolnieki, studenti, skolotāji un pasniedzēji, kur draudzes prāvests katram veltīja kādu Bībeles pantu un, uzliekot roku, uz 
galvas svētīja. Šo svētību papildināja kokles skaņas, kas spēja pārņemt katra dievlūdzēja sirdi. Pēc dievkalpojuma 
skanīgos sveicienus sūtīja Daugavpils Gospeļu koris Innas Kralikas vadībā. Pieaugušajiem sekoja garīgas pārrunas, 
savukārt bērniem, atraktīvi pasākumi un radošās darbnīcas. Sevišķi iecienīts un apmeklēts bija Baznīcas spoks pagraba 
telpā. Pasākuma turpinājumā gan lieli, gan mazie draudzes locekļi tikās pārdomu brīžos kā arī  atkalredzēšanās sarunās 
pie kopīga mielasta galda Katedrāles dārzā. Šajā dienā  Jēzus mūs bija savedis kopā savā draudzē, jo tieši šeit mūsu 

kalpošanai ir jānotiek kopībā. Tas prasa gan rakstura briedumu, gan mērķtiecību un nodošanos Kristus darbam, kas ir 

lielāks un plašāks nekā mūsu ikkatra kalpošana. Mūsu augļu nešana nevar būt tikai „es daru”, bet arī „darīt citus”. Ir 

svarīgi izaugt no „tā man patīk darīt” uz „man patīk, ka tev patīk darīt”. Tādā veidā mēs nepadarām sevi par 

bezdarbniekiem, jo Dieva valstībā mums vienmēr būs kaut kas jauns un vēl vairāk ko darīt. Kad mēs dodam tālāk, tad tā 

bilde, kuru ieraugām, kļūst vēl lielāka: izrādās, ka līdzās vēl ir daudzi citi, kuri aug un attīstās, un cenšas ieguldīt citos. 

Tad jautāsim katrs sev: “Kā atbalstīt kopdarbu?” Kā atbalstīt kopdarbu kaut vienam cilvēkam dodot tam iedrošinājumu 

būt stipram Kristū, augt Kristū un kalpojot cilvēkiem pagodināt Dievu? Lai mūs raksturo vairāk celsmīgu vārdu! Lai 

mūsu lūgšanas vienam par otru ir patiesas! Mūsu draudzei mēs esam svarīgi, - tāpēc jau Dievs mūs ir savedis kopā. 
Dievkalpojumi Daugavpils M. Lutera katedrālē: 
 

- svētdiena, 7. septembris plkst. 10.00  
- svētdiena, 14. septembris plkst. 10.00  
- svētdiena, 21. septembris plkst. 10.00 
- svētdiena, 28. septembris plkst. 10.00 
- ceturtdienās, plkst 18:00 

         Svētdienas skola  darbojas katru svētdienu 
dievkalpojuma laikā. 
        Iesvētību mācības ik ceturtdienas pēc dievkalpojuma. 

 

Gaviļnieki  septembrī 

1. Zigmunds Rasčevskis 1.septembris 
2. Anna Dombrovska 3.septembris 
3. Laima Kalvāne 3.septembris 
4. Austra Vanaga 5.septembris 
5. Irma Saleniece 5.septembris 
6. Alīna Stikāne 10.septembris 
7. Ņina Frēze 14.septembris 
8. Māris Jukšs 16.septembris 
9. Vera Tīrele 17.septembris 

10. Valentīna Lūse 20.septembris 
11. Santa Silapētere 23.septembris 
12. Aina Averčenko 24.septembris 
13. Iveta Avotniece 28.septembris 
14. Ņina Grigule 29.septembris 

 

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 I.Brodovas personīgā arhīva 
Tekstu autors – Miervaldis Brodovs 
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