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Pāvests Francisks apmeklēs katedrāli 24. septembrī

Piektdien, 9. martā oficiāli izziņota pāvesta 

Franciska apmeklējums Baltijas valstīs. 

Latviju plānots apmeklēt pirmdien 24. 

septembrī. Lai gan pasākumu detalizēts plāns 

tiks izklāstīts vēlāk, tomēr jau zināms, ka viņš 

ieradīsies arī katedrālē. 

Laika gaitā šī vēsturiskā notikuma aprises 

kļūs aizvien skaidrākas, taču ar pārliecību var 

apgalvot, ka pāvests dodas uz Latviju kā Jēzus 

Kristus Lieldienu noslēpuma sludinātājs un 

liecinieks par sekošanu 

Kristum – cilvēka 

Pestītājam. 

Klusā nedēļa liek 

pārdomāt par krusta 

nozīmi, kurā kulmināciju 

sasniedz atklāsme par 

Dieva žēlsirdīgo mīlestību. 

Cilvēkus pestījusi Tēva 

bezgalīgā žēlsirdība, kā to 

bieži uzsvēris pāvests 

Francisks. Lai glābtu 

cilvēci un to atjaunotu, 

Tēvs brīvi atdeva savu viendzimušo Dēlu. 

Vēsturi izgaismo un izvērš šis Atpestīšanas 

notikums: Dievs, bagāts žēlsirdībā, izlēja pār 

katru cilvēku savu bezgalīgo labestību un 

mīlestību caur Kristus upuri uz krusta, kas 

kļūst klātesošs Euharistijā. Dievkalpojumi 

šajās dienās rosina mūs pateikties Jēzum kā 

nāves uzvarētājam. Mēs apceram Kristu ticībā 

un pārdomājam viņa nestās pestīšanas 

izšķirošos jautājumus. Atzīstam, ka esam 

grēcinieki, apliecinām savu nepateicību, 

neuzticību un vienaldzību pret viņa mīlestību. 

Mums nepieciešama viņa piedošana, kas mūs 

šķīstītu un uzturētu pienākumos iekšēji 

pārveidoties, atjaunoties garīgi. 

 Pāvests Francisks aicina aizvien uzlūkot 

Jēzu, kas cieta, nomira un augšāmcēlās. Viņa, 

kā arī pasaules ievainojumos varam atpazīt 

augšāmcelšanās zīmes. Šāda pārliecība 

vienmēr palīdz liecināt par cerību. 

 

Sagatavosimies 

Lieldienu notikumiem un 

tos svinēsim kopā ar 

Mariju, kas klātesoša katrā 

sava Dēla ciešanu brīdī un 

liecina par viņa 

augšāmcelšanos. Lai 

Marija pieņem mūsu 

lūgšanas un cietēju 

upurus, nostiprina gavēņa 

laika apņemšanās un 

pavada mūs sekot Jēzum 

viņa galīgajā pārbaudes laikā. Mocītais un 

krustā sistais Kristus lai nes spēku un norāda 

cerību visiem ticīgiem un visai cilvēcei. 

Lūgsimies lai pāvests Francisks saņemtu un 

saglabātu garīgo un fizisko spēku liecināt 

mūsu zemē un katedrālē par cerību Jēzū 

Kristū. 
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Svētdiena, 18. marts. Gavēņa 5. svētdiena 

 8.00 Sv. Mise un  „Svētais Dievs” 

 9.15 Marijas leģions Svētdienas skolas telpās. 

11.00 Galvenā Sv. Mise par draudzi, un “Rūgtās 

Asaras”. 

13.15 Svētdienas skolas nodarbības. 

15.00 Sv. Mise bērniem par Ritas, Eduarda, Linarda 

Lūkasa un Andra Sondoru veselību. 

17.00 Krusta ceļš. 

18.30 Sv. Mise par Aivara, Loretas Kārkliņu bērnu 

un mazbērnu veselību 

 
Pirmdiena, 19.marts 

Sv.Jāzeps - Vissv. Jaunavas Marijas 

Līgavainis.Lieli svētki .Draudzes 

svinības.Vissv. Sakramenta Adoracija  

8.00 Sv. Mise un Sv. Jāzepa litānija 

11.00 Sv. Mise par draudzi 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par + Mariju Aizpurvieti 

 

Otrdiena, 20.marts 

8.00 Sv. Mise par Ausmas Bemberes dziedināšanu 

un + Vilni Bemberi 

15.30 -17.30 Grēksūdze 

18.00 Sv. Mise adorācijas kapelā par labdariem 

18.30 Saderināto un iemīlējušos tikšanās svētdienas 

skolas telpās  

 

Trešdiena, 21.marts 

8.00 Sv. Mise par +Martu Annuškāni  

 

 

 

 

 

Ceturtdiena, 22. marts 

8.00 Sv. Mise par  + Edgaru Andruško 

18.00 Adorācija 

19.00 Sv. Mise jauniešiem  par Irinu Holsti , Lidiju 

Bogatirovu un Jeļenas Rikovas ģimeni 

 

Piektdiena, 23.marts 

8.00 Sv. Mise   par +Julianu , + Mariju , + Agnesi , 

+ Staņislavu, +Vaclavu , + Jāni Sondoriem un + 

Jāni Kārkliņu 

17.30 Krusta ceļš  

 

Sestdiena, 24.marts 

8.00 Sv. Mise Sv.Jēkaba katedrāles Rožukroņa 

dalībnieku nodomā 

 

Svētdiena, 25. marts. Palmu - Kunga 

ciešanu (pūpolu) svētdiena. 

8.00 Sv. Mise par draudzi. „Svētais Dievs”  

09.15 ML – Marijas Leģions Svētdienas skolas 

telpās 

11.00  Pūpolu pasvētīšana , procesija , Galvenā Sv. 

Mise un Rūgtās asaras 

13.15 Svētdienas skola 

15.00 Sv. Mise (bērniem) par Lilitas Ozoliņas 

nodzīvotiem 60 gadiem 

17.30 Krusta ceļš 

18.30 Sv. Mise par Mariju Tenisu - pateicība 

dzimšanas dienā 

Šodien kolekte tiek vākta garīgā semināra 

uzturēšanai 

 

Pirmdiena, 26.marts. Draudzes rekolekcijas   

Visās rekolekciju dienās Sv. Misēs priekšlasījumus 

vada Pr. V.Vārpsalietis 

8:00 Sv. Mise 

17.30 Krusta ceļš 

18.30 Sv. Mise  

 

 

 

DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ 

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles garīdznieku kontakttālruņi  

Sv. Jēkaba katedrāle: 

tālr. 67326419 

Pr. Pauls Kļaviņš, administrators: 

tālr. 67224314, mob. 27001445 

Pr. Valters Vārpsalietis, vikārs: 

mob. 25920913 

Diak. Gunārs Konstantinovs: 

tālr. 67326419, mob. 29654800 
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Otrdiena, 27.marts. Draudzes rekolekcijas 

8.00 Sv. Mise 

18.00 Rūgtās asaras 

18.30 Sv. Mise   

 

 

Trešdiena, 28.marts.Draudzes rekolekcijas 

8.00 Sv. Mise 

17.30 Krusta ceļš 

18.30 Sv. Mise par +Antonu un + Guntu Laizāniem 

 

Ceturtdiena, 29.marts.Lielā Ceturtdiena 

10.00 .Sv. Mise. Hrizmas svētīšana, vada  V.Eks. 

Arhibīskaps 

18.00 Sv. Mise „Kristus pēdējo vakariņu 

atcere”.Vada V.Eks.Arhibīskaps 

- Vissvētākā Sakramenta pārnešana uz „Tumsību 

altāri’’. 

- Par „Visusvēto Sakramentu” dievbijīgu 

nodziedāšanu pilnas atlaidas 

- Ticīgie,kuri pieņēma Svēto Komūniju  bīskapa 

svinētajā Hrizmas Svētajā Misē,drīkst pieņemt 

Svēto Komūniju arī Kunga pēdējo vakariņu Sv. 

Misē vakarā. 

 

Piektdiena, 30.marts. Lielā Piektdiena 

 Šodien gavēnis un atturība no gaļas ēdieniem. 

12.00 Ekumenisks Krusta ceļš pa Vecrīgas ielām. 

Sākums pie Sv.Jēkaba katedrāles. 

15.00 Kristus ciešanu piemiņas dievkalpojums. 

Krusta pagodināšana.Vada V.Eks.Arhibīskaps 

-Procesija uz Kristus kapu 

-Par Kristus krusta adorāciju pilnas atlaidas. 

 

Sestdiena, 31.marts. Lielā Sestdiena. 

Šodien atturība no gaļas ēdieniem  nav saistoša 

 

18.00 Sv. Mise. Uguns ,ūdens svētīšana.Vada 

V.E.Arhibiskaps 

Ēdienu svētīšana. 

Par kristībā doto solījumu atjaunošanu pilnas 

atlaidas. 

 

Svētdiena, 1.aprīlis 

Kunga Augšāmcelšanās diena 

8.00 Sv. Mise.Svinīgs Rezurekcijas - Kristus 

augšāmcelšanās dievkalpojums.Vada V.Eks. 

Arhibīskaps 

11.00 Sv. Mise - par draudzi pieaugušajiem un 

bērniem 

 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par + Annu , + Broņislavu 

Vanagiem un + Inesi Kļaviņu 

Pēc katras Sv.Mises ēdienu pasvētīšana. 

Kolekte tiek vākta diecēzes kūrijas vajadzībām 

Pirmdiena, 2. aprīlis. Lieldienu oktāva 

 

8.00 Sv. Mise 

11.00 Galvenā Sv.Mise  

18.00 Vesperes 

18.30 Sv.Mise par Mežalu ģimeni 

 

Otrdiena, 3. aprīlis. Lieldienu oktāva 

8.00 Sv. Mise 

11.00 Sv.Mise Gaiļezera pansionātā  

15.30 - 17.30 Grēksūdze 

 

Trešdiena, 4. aprīlis. Lieldienu oktāva 

8:00 Sv. Mise 

 

Ceturtdiena, 5. aprīlis. Lieldienu oktāva 

8.00 Sv. Mise  

18.00 Adorācija 

19.00 Sv.Mise jauniešiem. Piedalās ansamblis „Pro 

Sanctitate”  

20.00 Saderināto un iemīlējušos tikšanās noslēgums 

svēdienas skolas telpās. 

 

Piektdiena, 6. aprīlis. Lieldienu oktāva 

Jēzus Sirds godināšana 

8:00 Sv.Mise Jēzus Sirds dievkalpojums  

 

Sestdiena, 7. aprīlis. Lieldienu oktāva 

Jaunavas Marijas godināšana  

8:00 Sv. Mise 

 Jaunavas Marijas litānija un veltīšanās 

 

Svētdiena, 8. Aprīlis. Lieldienu 2. Svētdiena 

- Kunga žēlsirdības svētdiena 

8:00 Sv. Mise un „Svētais Dievs” 

11:00 Galvenā Sv.Mise  

13:15 Svētdienas skola. Svētdienas skolas telpās 

 15:00 Sv. Mise (bērniem) par Edgaru Kuduli, 

Marku Soloduhu, Ingu, Tomasu Turlajiem un Teklu 

Matīsu  

18.00 Vesperes 

18.30 Sv.Mise 
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Sveicam Kristus 

Augšāmcelšanās 

svētkos! 

Sv.Jēkaba 

katedrāles 

garīdznieki un 

kalpotāji 

 

„Man ir sapnis…” 
 
ASV. 20.gadsimta vidus. Melnādains baptistu 

mācītājs un viņa sapnis. Nevardarbīgs cīnītājs par 

afroamerikāņu cilvēktiesībām pret vardarbīgiem šo 

tiesību noliedzējiem. Nogalināts pirms 50 gadiem 

4.aprīlī. Kāds tam sakars ar 21.gadsimta sākuma 

Romas katoļiem Rīgā? 

Martins Luters Kings savu sapni nebija 

paturējis tikai sev un tas turpina dzīvot arī šodien – 

1963.g.28.augustā, stāvēdams uz Linkolna 

memoriāla kāpnēm Vašingtonā, 200000 lielai 

demonstrantu auditorijai viņš runāja par laiku, kad 

pašsaprotamā patiesība, ka visi cilvēki radīti 

vienlīdzīgi, iemiesosies dzīvē: „Es sapņoju par 

dienu, kad Džordžijas sārtajos pakalnos bijušo 

vergu dēli un bijušo vergturu dēli spēs sēsties pie 

viena brālības galda. Es sapņoju par dienu, kad 

mani četri mazie bērni dzīvos valstī, kur par viņiem 

spriedīs nevis pēc viņu ādas krāsas, bet pēc viņu 

rakstura īpašībām.” 

Vai šodien, arī Latvijā, L.M.Kinga sapnis ir 

iemiesots? Vai cilvēks otrā cilvēkā vispirms redz 

cilvēku, nevis sociālo statusu, amatu, bankas kontu, 

ādas krāsu, rasi, tautību? Vai trūcīgā bērns sēž pie 

brālības galda ar turīgā un varenā  bērnu? 

Martins Luters Kings dzimis 1929.g. 

Atlantā, Džordžijas štatā, viņa vecvecāki vēl bija 

melnādainie vergi, bet tēvs – mācītājs un māte - 

mācītāja meita. Mārtins iet tēva pēdās un pēc 

studijām teoloģijas seminārā Pensilvānijas štatā 

1948. gada februārī tiek ordinēts par mācītāju. 

1953.g. viņš salaulājas ar Koretu Skotu - pārtikuša 

melnā lauksaimnieka meitu no Alabamas, bet 

1954.gadā kļūst par Deksteras baptistu draudzes 

mācītāju Montgomeri pilsētā  Alabamas štatā.  

 

 

1955. gadā M.L.Kings  iegūst filozofijas 

doktora grādu Bostonas Universitātē un iesaistās 

cīņā par afroamerikāņu cilvēktiesībām  kā viens  

 

no Montgomeri autobusu boikota līderiem. 

Boikots noslēdzās ar Montgomeri segregācijas 

likuma atcelšanu 1956. gada nogalē. 

1964. gadā prezidents Lindons B. 

Džonsons pieņem Pilsoņu tiesību likumu, kas liedza 

diskrimināciju sabiedriskās iestādēs un meklējot 

darbu un šajā  gadā M.L.Kingam tiek piešķirta 

Nobela Miera prēmija. 

1965. gada martā Kings bija viens no 

demonstrāciju par vēlēšanu tiesību piešķiršanu 

afroamerikāņiem organizētājiem un 1965. gada 

augustā tiek pieņemts Balsstiesību likums, kurš 

pirmoreiz ļāva  

 

afroamerikāņiem piedalīties federālajās 

vēlēšanās. 

1968. gada 4. aprīlī, kad M. L. Kings 

viesojās Memfisā  Tenesī štatā, lai organizētu 

palīdzību streikotājiem atkritumu savācējiem, viņš 

tika nošauts uz viesnīcas balkona. M.L.Kings 

apglabāts Atlantā blakus Ebinezeras baptistu 

baznīcai, kurā viņš bija kalpojis kopā ar savu tēvu. 

Rakstā minētajām un arī nepieminētajām 

M.L.Kinga cilvēktiesību cīnītāja aktivitātēm bija 

kopīga iezīme, kas ir dziļi bibliska un aktuāla arī 

šodien – tās bija nevardarbīgas. Nevardarbīgās 

cīņas metodes M.L.Kings bija pārņēmis no Indijas 

brīvības cīnītāja Mohandasa Karamčanda Gandija, 

kurš saprata, ka tādas 

metodes, kā   

nesadarbošanās ar 

koloniālajām varas 

iestādēm, metropoles 

preču boikots u.c.  ir 

daudz efektīvāki 

līdzekļi pārmaiņu 

izraisīšanā, nekā atklāta 

nepaklausība, kas 

parasti tiek apspiesta ar 

brutālu spēku. Abi 

cīnītāji,  kaut piederēja 

dažādām  reliģiskām 

tradīcijām, bija sapratuši būtisko – vardarbība 

vienmēr izraisa vardarbību un ar sirdi dzirdējuši 

Kristus vārdus: “Bāz savu zobenu viņa vietā, jo visi, 

kas ņem zobenu, no zobena aizies bojā” (Mt 26, 

52). 

https://lv.wikipedia.org/wiki/Atlanta
https://lv.wikipedia.org/wiki/D%C5%BEord%C5%BEija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Vergs
https://lv.wikipedia.org/wiki/Pensilv%C4%81nija
https://lv.wikipedia.org/wiki/Montgomeri
https://lv.wikipedia.org/wiki/Alabama
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Bostonas_Universit%C4%81te&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/w/index.php?title=Montgomeri_autobusu_boikots&action=edit&redlink=1
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lindons_B._D%C5%BEonsons
https://lv.wikipedia.org/wiki/Lindons_B._D%C5%BEonsons
https://lv.wikipedia.org/wiki/Memfisa_(ASV)
https://lv.wikipedia.org/wiki/Tenes%C4%AB
https://lv.wikipedia.org/wiki/Atlanta
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Mūsdienu cilvēkam nevardarbīga pretošanās kā 

cīņas metode  bieži šķiet neefektīva - tā prasa 

pacietību un ne vienmēr nes  tūlītējus augļus. 

Kristus visu savu zemes dzīves laiku nevardarbīgi  

 

 

pretojās Viņam apkārt valdošajam ļaunumam  

un šķietami cieta  briesmīgu, neglābjamu sakāvi – 

tika  

 

netaisni notiesāts un piesists krustā. Arī 

cilvēktiesību cīnītāja M.Luters Kinga dzīvību 

izdzēsa slepkavas lode. 

 

Var  jautāt, vai šodien apustuļa Pāvila teiktais, 

kas atklāj nevardarbīgas pretošanās “mugurkaulu”, 

ir savienojams ar veselo saprātu: “Bet, ja tavs 

ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu; ja tas cieš 

slāpes, dod viņam dzert. Tā darīdams, tu uz viņa 

galvas sakrāsi kvēlojošas ogles. Ļaunums lai tevi 

neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu! (Rom 12, 

20-21)”. Pret ienaidnieku taču jāiet ar ieroci un viņš 

jāpadara nekaitīgs, ar ko pasaulē bieži tiek saprasta 

viņa iznīcināšana. Taču sv. Pāvils piedāvā 

visefektīvāko ieroci – izmanto katru iespēju savu 

ienaidnieku padarīt par draugu! Miermīlīga atbilde 

uz agresiju pārtrauc vardarbības  ķēdi un sasaista 

pretinieku, nedod tam iespēju izmantot savu spēku 

un varu. Visspēcīgāko nevardarbīgās cīņas metodi 

piedāvājis pats Kristus: “Bet Es jums saku: mīliet 

savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas 

jūs vajā” (Mt 5, 44). 

Vai tas darbojas? Jēzus lūdza par saviem 

ienaidniekiem, Viņu nogalināja. Mārtins Luters 

Kings noteikti lūdza par saviem ienaidniekiem, bet 

tie viņu nogalināja. 

Taču ļaunums nespēja uzvarēt – Kristus 

augšāmcēlās un Viņa dibinātā Baznīca pastāv jau 

2000 gadus un  aicina lūgties par ienaidniekiem līdz 

laiku beigām. Arī M.L.Kinga dzīve un darbs nebija 

veltīgi – izcīnītie taisnīgie likumi turpina darboties, 

izmainījusies sabiedrības attieksme pret 

afroamerikāņiem ASV, nevardarbīgā pretošanās ne 

vienai vien tautai nesusi brīvību. Arī Latvijai, jo 

gan  Baltijas ceļš 1989.gadā un barikādes 

1991.gadā bija nevardarbīga pretošanās milzīgajai 

padomju impērijas varas mašinērijai. Lūgšanas 

nevardarbīgo  spēku 1955.gadā piedzīvoja Austrija, 

kad Padomu Savienība, pateicoties 700 000 

cilvēkiem, kas vienprātīgi lūdzās Rožukroni atvilka 

karaspēku. 

 

 

Pēc Dieva tēla radītais cilvēks, kādi esam arī 

mēs – 21.gadsimta katoļi Rīgā – ir apveltīts ar 

izvēles brīvību. Kādus ieročus lietosim pret šodien 

apkārt pastāvošo ļaunumu un netaisnību? Pasaules 

producētās agresijas metodes? Vai tomēr ņemsim 

nevardarbīgos, Kristus dotos cīņas ieročus? 

    Stella Jurgena 

 

Mīlestības ceļš cauri 

problēmām 
 

Saruna ar Inu un Normundu Grasmaņiem 

notiek Mīlestības mājā, atzīmējot pāvesta 

Franciska apustuliskā pamudinājuma „Amoris 

Laetitia” (AL) otro gadskārtu, kuru svinam 19. 

martā. Dokuments vēlas norādīt, ka kristietībai 

jānes prieks un mīlestība. Kā jūs šajā „Mīlestības 

mājā” esat to sākuši darīt?  

Normunds: Visa šī pedagoģija ir Inas radīts 

produkts, viņas pieredze divdesmit gadu garumā 

darbā ar bērniem, darbā ar savu iekšēju 

dziedināšanu. Iesākumā mums bija bērnu dārzs 

Bauskā, kurā 2008. gadā krīzes dēļ darbs bija 

jāpārtrauc. Šeit mēs esam nest kristīgo pamatu un 

vēsti ar mīlestību, jo Dievs ir mīlestība. Mīlestības 

māja ir reizē Dieva māja. Ienācām šinī mājā pirms 

četriem gadiem, atjaunojām to, kas bija kā šķūnis 

neapdzīvota trīs gadus. Dažu mēnešu laikā 

izveidojām pieskatīšanas grupu, tagad esam jau 

finiša taisnē, lai nodotu bērnu dārzu. Startējam 

sociālā projektā, lai varētu sakārtot visu pilnvērtīgai 

darbībai, gan bērnu dārzu, gan skolu, gan 

psiholoģijas centru. Jau tagad notiek legāla darbība, 

tikai ne visās telpās.  

Šeit notiek darbs ar bērniem, ar ģimenēm. Vai 

jūs palīdzat vecākiem, jaunajām ģimenēm audzināt 

bērnus, kā to iesaka AL, veltot veselu nodaļu 

audzināšanai? Kā ir ar skolu?  
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Ina: Mums ir sākumskola līdz 4. klasei. 

Projekts sadalās divās daļās, ar ko viņš ir unikāls: 

mums ir izglītojošā daļa un terapijas daļa. Izglītībā 

liekam terapeitisko līniju, jo aktuāli ir bērnam 

palīdzēt grūtībās un kļūt talantīgākam – šeit notiek  

 

 

semināri vecākiem par brīvu ar Rīgas Domes 

atbalstu. Desmit soļi mīlestības pedagoģijā.  

 

Normunds: Metodes, kuras atklājam, 

aprakstām, mēs mācam vecākiem, kuri ir ļoti 

pateicīgi. Skolā palīdzam tik, cik ģimene ļauj, 

piemēram, pie adoptēto bērnu uzvedības 

problēmām. Darām to kopā ar vecākiem.  

Vai vecāki ir klāt pie sarunas ar bērnu?  

Ina: Pārsvarā pedagoģijā strādājam viens ar 

vienu, bet ar vecākiem ir atsevišķas sarunas, esam 

visu laiku kontaktā ar vecākiem. Mēs ar viņiem 

vienojamies par kopīgo audzināšanas pieejā, kas tad 

ir liels spēks. Protams, ir vecāki, kuri negrib 

iesaistīties, bet uzticas mums. Arī tad bērniem var 

uzlaboties veselība, tie sāk attīstīties. Ko mēs 

varam, to izdarām.  

Vai vecāki neuzstāda kādus notiekumus, 

piemēram, vēlas psiholoģisku palīdzību, bet ne 

kristīgo vēsti?  

Mums ir notiekums pie uzņemšanas, ka 

informējam, ka šeit ir kristīga vide. Vecākiem nav 

obligāts nosacījums būt par kristiešiem, bet bērns 

aug kristīgā vidē ar lūgšanām, dzīves kristīgu 

uztveri. Šis ir uz kristīga pamata būvēts projekts.  

Vai ir tā, ka dažreiz caur bērna uzvedības 

problēmām jūs nonākat un pat esat spiesti atklāt un 

risināt vecāku neatrisinātos psiholoģiskos un 

garīgos sarežģījumus? Runa iet par mājas vidi, 

attiecībām starp vecākiem.  

Bērnu problēma ir vienmēr saistīta ar vecāku 

problēmu. Mēs ieejam tik daudz, cik vecāki mums 

ļauj. Mēs piedāvājam. Mēs runājam ar katru vecāku 

un skaidrojam problēmu aspektus. Viņiem ir 

iespējas mācīties, atvērt ģimenes sistēmu dažādām 

Dieva iedarbībām.  

Kādas aktivitātes piedāvātas?  

Desmit soļu apmācības kursi mīlestības 

terapeitiskā pedagoģijā pieaugušajiem. Normunda 

ģimenes garīgās dziedināšanas seminārs, kurš 

notiek reizi mēnesī pa sestdienām. Tam var brīvi 

pieteikties. Mums ir izstrādes stadijā krīzes 

novēršanas programma laulāto problēmu 

gadījumiem. Mūsu aicinājums ir iet tumsā, 

strupceļā kopā ar cilvēkiem.  

 

Normunds: Es nevaru kādam palīdzēt, ja pats 

neesmu visam tam izgājis cauri. Ģimenes 

dziedināšanas, īstenībā atbrīvošanas programma, 

tiek izstrādāta līdz ar mūsu pašu attiecību pieredzes 

pilnveidi, ar savu dzīves krīžu pārvarēšanu. Ja es 

kaut ko runāju un pasludinu, tad Dievs pieļauj 

pārbaudi par to, vai runa saskan ar  

 

darbiem.Sludināšana ir ne citu pamācīšana pēc 

grāmatas, bet dzīves pieredze, kuru atklāj ar laiku. 

Ejot cauri grūtībām un problēmu situācijām, 

galvenā nav pieredze, bet gudrība, mehānismu un 

metožu apguve, kā tās atrisināt.  

Ina: Svarīgas ir individuālās sarunas ar 

vecākiem par bērniem un ģimenes problēmām. 

Kopumā esam ap desmit cilvēku komanda: 

psihologs, psihoterapeits, fizioterapeits, kustību 

terapeits, mākslas terapeits. Visās šajās jomās 

strādā kristieši arī pēc attieksmes. Mēs arī sanākam 

kopā uz lūgšanu, veidojot iekšējo klimatu, no kura 

atkarīgs ārējais klimats.  

Mums Vecrīgā bijušas 33 ikmēneša tikšanās 

šķirtajiem un jūs tagad piedāvājat šiem cilvēkiem 

palīdzību jaunā kvalitātē. Viņi jau attiecībās 

kritisko robežu pārkāpuši, un palikuši vieni līdz ar 

virkni psiho – emocionālu problēmu.  

Ina: Uz šķiršanās robežas atnākušie pie mums 

tomēr beigās nav izšķīrušies. Tomēr ir daudzi jau 

šķirti cilvēki. Viņiem ir vajadzīgs atbalsts, jo 

šķiršanās ir kā nāves pieredze attiecībās, līdzīgi kā 

mirst tuvs cilvēks. Tad var mirt līdzi, var palikt 

sastinguma un šoka stāvokļos. Bez psiholoģiska 

atbalsta bieži vien šīs lietas pārvarēt nevar. Cilvēks 

var vienkārši iesprūst smagajos pārdzīvojumos. 

Individuālā terapija viennozīmīgi palīdz, bet 

Normunds piedāvā garīgu dziedināšanu, 

aizlūgšanu, uzklausīšanu. Tam ir liels spēks. Ja 

kāds klauvē pie mūsu durvīm un lūdz palīdzību, 

visi tiek pieņemti.  

Normunds: Parasti cilvēkam ir tendence savās 

problēmās vainot otru cilvēku, bet realitātē pagale 

nedeg viena. Liela daļa nav gatava atzīt savu 

atbildību ne tikai vārdos, bet arī domās un jūtās. 

Dziedināšanas un atbrīvošanas ceļš ir ļoti grūts, 

laikietilpīgs, sāpīgs, jo, neko cilvēkam nedarot, 

mainīšanās uz labo parasti nenotiek. Esmu gatavs 

atbalstīt, runāt, bet cilvēkam ir jāgrib un jābūt 

gatavam, ka tas nav uz paplātes atnests brīnums. 

Ātru risinājumu piedāvā dziednieki, viegli 

pakļaujot maģijai. Brīnumi notiek, bet daudziem 

sāpes ir tik lielas, ka izdzīvošana notiek ar 

nocietināšanos. Cilvēks intuitīvi apzinās, ka būs  
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jāpieskaras tam paslēptajam un to negrib, jo 

lielo sāpju dēļ ir noguris no visa. Tomēr sāpes pašas 

par sevi nepāriet. Tās vai nu noved kapā vai arī 

nākas pašam iesaistīties, arī ar lūgšanu un 

sakramentiem Baznīcā. Šinī dzīvē jāceļ problēmas 

gaismā, nevis jāslēpj zem gultas.                                                           

 

(Nobeigums nākamajā numurā) 

 

LATVIJAI UN BRĪVĪBAI 
Sv. Asīzes Francisks tik dedzīgi mīlēja 

savu zemi, ka pirms nāves lūdza, lai viņu 

uznes kalnā pēdējo reizi 

redzēt un nosvētīt mīļoto 

zemi. Tomēr viņš spēja savā 

dvēselē apmīļot ne tikai 

cilvēku, bet arī dzīvniekus 

un putnus, ne tikai laukus un 

mežus, un jo īpaši pāvestu 

Romā, kas deva viņam tiesības dibināt Mazo 

brāļu ordeni. Arī sv. Pāvils lepojās ar savu 

ebreju mantojumu, tomēr mīlestība uz savu 

tautu nekādi nepretojās mīlestībai uz Kristu, 

kas ietvēra jūdu un grieķi, barbaru vai 

brīvlaisto. Līd   zīgi Franciskam un Pāvilam 

rīkojas katrs Baznīcas īstais dēls vai meita.  

Īsts patriotisms izriet no sirds īpašībām, no 

mīlestības, taisnības, miera, šķīstības; tā ir 

iekšējās dzīves attīstība, prāta bagātināšana, 

gribas stiprināšana, sirds šķīstīšana. Īsti 

patrioti ir tie, kas tic, mīl un darbojas krustā 

sistā Jēzus iedvesmā. Baznīca audzina 

patriotus, atgādinot, ka cilvēks attīstās, uzvarot 

dabas spēkus ar savām zināšanām. Tas notiek, 

atdodoties Kristum – Karalim, kas, savukārt, 

savā cilvēka dabā ir pakļauts savam Debesu 

Tēvam un kas laiku beigās nodos viņam visu. 

Īsta civilizācija īstenojas, atzīstot, ka garīgais 

ir pirmā vietā: „Viss pieder jums, bet jūs 

piederat Kristum un Kristus - Dievam” (1 Kor 

3: 22–23).  

 

 

Pieņemsim, ka katrs pilsonis no rīta lūgtu 

Dievu, darītu savu darbu ar pārliecību, ka reiz 

būs jāatbild pat par cilvēku neredzamām 

darbībām. Pieņemsim, ka visi bērni skolās 

dzirdētu Dieva vārdu, kā arī par svēto kristiešu 

piemēriem. Pieņemsim, ka jaunieši apgūtu 

šķīstības skaistumu un tiktu slēgtas abortu 

klīnikas un cilvēka cieņu degradējoši 

iestādījumi. Ja katrs cilvēks vismaz reizi 

mēnesī saņemtu dievgalda kopībā pašu Dievu, 

kas nomira par viņiem uz krusta un ir 

augšāmcēlies, tad sabiedrība gūtu labumu no 

šādiem pilsoņiem, kuri piedzīvotu patiesu 

brīvību Kristū un būtu spējīgi izvairīties no 

ideoloģiskiem pārspīlējumiem. 

 

 

 

7.martā saņemta balva par altārdaļas 

ārējo restaurāciju. 
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