
 

 
 

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ BAZNĪCA  
LIEPĀJAS DIECĒZE  

 
LIEPĀJAS DIECĒZEI - 10 gadi! 

 

Dieva mīļotie Liepājas diecēzē! 

 

“Iesim Tā Kunga namā!” 

Mēs, diecēzē, esam bagāti ar dievnamiem, šobrīd pat vairāki top. Es ceru un lūdzu, ka katrs 

draudzes loceklis, ejot uz savu baznīcu, var pievienoties Psalma vārdiem: Es priecājos, kad man 

teica: "Iesim Tā Kunga namā!" /Ps.122:1/ 

 

Mēs varam šos vārdus attiecināt uz mūsu draudžu baznīcām, bet īpaši - mūsu diecēzes katedrāli. 

Arī toreiz ciematos bija daudzas sinagogas, tomēr Dāvids runā par templi Jeruzalemē, uz kuru 

dodas no daudzām vietām. Jēzum patīk, ka mēs esam kopā, Viņš apsola savu īpašu klātbūtni, kad 

sanākam Viņa vārdā “tur, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā….” /Mt.18:20/. Kad 

sapulcējamies lielos svētkos, Viņš ļauj mums piedzīvot vēl ko īpašu. Daudzi no mums to izjuta 

Rīgas Domā un katedrālēs, kopīgi svinot reformācijas 500 gadu atceres dievkalpojumu. Tāpēc 

priecājos, ka mums ir iemesls atkal nākt kopā un piedzīvot, ka Dievs mums ir sagatavojis ko 

īpašu.  

 

+Pāvils bija pirmais Liepājas bīskaps un, bīskapam pirmo reizi ienākot Sv.Trīsvienības baznīcā, 

baznīca kļuva par katedrāli. Kopš tā laika Sv.Trīsvienības katedrāle ir kalpojusi kā Liepājas 

bīskapa sēdeklis. 

 

Pateiksimies par 10 gadiem 

Bīskaps Pāvils ar savu komandu izveidoja diecēzes darbību, kura tagad jau mums ir tik pierasta. 

Tomēr ir svarīgi apstāties, lai pateiktos Dievam un apzinātos, ka paveiktais nav pašsaprotams. 

Bija laiks, kad mūsu konfesijai Latvijā bija tikai viena diecēze un attiecīgi ārpus Rīgas nebija 

diecēzes katedrāles. 

 

Būsim Liepājas diecēzes patrioti 

Piedzimstot mēs kļūstam par ģimenes locekli, bet vienlaikus kļūstam arī par valsts pilsoņiem un - 

daļu no cilvēces. Līdzīgi notiek arī garīgajā dzīvē: kristībā piedzimstot no jauna, mēs kļūstam ne 

tikai par draudzes locekli, bet arī vietējās Baznīcas locekli un - saistīti ar “vienu svētu kristīgu 

Baznīcu” /Apustuļu ticības apliecība/. Diecēze ir tā vietējā Baznīcas vienība ar zināmu 

pašnoteikšanos, kuru vada bīskaps. Diecēzē mēs piedzīvojam kopību pāri draudzes robežām. 

Esam savas valsts patrioti, būsim arī diecēzes patrioti! Svinēsim ne tikai Valsts 100 gadi, bet arī 

diecēzes 10 gadi! 

 

Atjaunosim iesvētību solījumu 

Lieldienu nakts dievkalpojumā daudzās draudzēs ir iespēja atjaunot kristības solījumu, Zaļajā 

Ceturtdienā diecēzes katedrālēs mācītāji ir aicināti atjaunot ordinācijas solījumu. Liepājas 

diecēzes 10 gadu svētku dievkalpojumā mēs esam aicināti atjaunot savu iesvētību solījumu. 

Iesvētībās mēs kļūstam par pilntiesīgiem locekļiem Baznīcā. Kā valstī, tā Baznīcā, tas nozīmē 

gan tiesības, gan pienākumus. Mēs solām uzņemties atbildību par sevi, savu garīgo dzīvi - kalpot 

un ziedot Baznīcai. Šis solījums ir mums par svētību un reizi gadā būtu vērts to pārdomāt un 

solījumu atjaunot. 

 

 

 



 

 

 

 

Sāksim jauno Baznīcas gadu kopā 

Pirms desmit gadiem +Pāvils ienāca katedrālē sestdienā pirms 1.Adventa, kad sākas jaunais 

Baznīcas gads. Liepājā ir skaista tradīcija ekumēniska pasākuma laikā iededzināt pirmo sveci 

pilsētas lielajā Adventa vainagā. Esam iekļāvuši to diecēzes desmitgades svētku programmā un 

pēc tam turpināsim ar Vesperi mūsu katedrālē, kopīgi iesākot jauno Baznīcas gadu. 

 

Mēs abi ar bīskapu emeritus Pāvilu aicinām jūs atsaukties, nākt un veltīt šo dienu, esot kopā 

pateicībā, garīgam stiprinājumam un sadraudzībā. Ja kāda iemesla dēļ nevariet atbraukt, esiet 

kopā ar mums garā, savā sirdī pateicoties par to, ka mums ir diecēze, aizlūdzot par tās turpmāku 

darbību, Jaunajā Dziesmu grāmatā uzšķiriet iesvētību kārtību, atgādiniet sev iesvētību solījumu 

un ar lūgšanu (piemēram, pēc Vesperes kārtības Dziesmu grāmatā) iesāciet sestdienas vakarā 

Jauno Baznīcu gadu un dziediet dziesmu “Nu, Kristus draudze, līksmojies, jauns baznīcgads ir 

iesācies!” /Nr.20/ 

 

“Iesim Tā Kunga namā!” 

 

 

Es jau priecājos, 

 

Jūsu bīskaps 

Hanss Martins 

 

2017.gada 17.novembrī 
 


