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ENCIKLIKAI PAR DIEVA VĀRDA SLUDINĀŠANU – 100

1917. gada 15. jūnijā pāvests 
Benedikts XV izdeva encikliku “Humani 

generis redemptionem”, kas veltīta Dieva 

Vārda sludināšanai. 
Jēzus Kristus ar savu nāvi uz krusta 

altāra atpestīja cilvēci un vēlējās vadīt 

cilvēkus paklausībā viľa norādījumiem un 

šādi iegūt mūžīgo dzīvi. Šī mērķa labā viľš 

izmantoja vēstnešus, kuriem 

bija jāsludina visai cilvēcei 

tas, kas pestīšanas labā jātic 

un jādara. Dievam labpatika 

ar sludināšanas neprātību 

glābt ticīgos (sal. 1 Kor 

1:21). Tāpēc Viľš izvēlēja 

apustuļus, un dāvājis Viľu 

prātiem Sv. Gara spēku un 

atbilstošas aicinājumu 

dāvanas, sūtīja pasaulē 

sludināt Evaľģēliju (sal. Mk 16:15). Viľu 

sludināšana atjaunoja zemes vaigu. Tieši 

caur sludināšanu kristietība pievērsa cilvēku 

prātus no visādiem maldiem pie patiesības, 

netikumīgās sirdis vadīja uz tikumību. 

―Ticība nāk no dzirdēšanas, un dzirdēšana 

no Kristus vārda― (Rom 10:17). Kristietības 

mācītās gudrības sludināšana ir Dieva lietots 

līdzeklis, lai turpinātu mūžīgās pestīšanas 

darbu. Tāpēc par sludināšanu jārūpējas, lai 

tā nezaudētu sākotnējo pilnību un 

iespaidīgumu. 

Dieva Vārdu sludina daudzi. Tomēr 

publiskā un privātā morāles dzīve, tautu 

satversmes un likumi neľem vērā, aizmirst 

pārdabisko, pakāpeniski atmet kristīgo 

tikumu standartus, cilvēki atgriežas pie 

pagānisma kaunpilnās prakses. 

Vai tad Dieva Vārds vairs nav dzīvs 

un iespaidīgs, asāks par divasmeľu zobenu? 

Vai ilgstoša lietošana šo zobenu 

notrulinājusi?  Ja sludināšanai nav iespaida, 

tad vainojami Evaľģēlija 

kalpi. Nevar taču uzskatīt, ka 

apustuļi dzīvoja labākos 

laikos nekā pašlaik, ka toreiz 

prāti bija atvērtāki 

Evaľģēlijam un bija mazāka 

pretestība Dieva likumam. 

Dieva Vārda 

sludināšanai jāatgriežas pie 

normas un ideāla, saskaľā ar 

Jēzus pavēli un Baznīcas 

likumiem. 

Varētu būt trīs iemesli tam, ka pastāv 

novirzes no pareizā ceļa šajā ziľā: pirmkārt, 

sludināšanai izvēlētais nav pareizā persona; 

otrkārt, sludināšana tiek veikta ne ar pareizu 

nodomu; treškārt, sludināšana tiek veikta 

nepareizā veidā. 

Sludināšana vispirms ir bīskapa 

pienākums, bet tie nevar būt visur un 

vienmēr personīgi klātesoši. Bīskaps piešķir 

misiju sludināt. Pats Pāvils iesaistījās 

apustulātā tikai pēc tam, kad paklausībā  

Sv. Garam prezbiteri nodalīja viľu darbam 

(Ap.d. 13:2), uzlika rokas un izsūtīja.  
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Svētdiena, 4. jūnijs 

Svētā Gara nosūtīšana. Vasarsvētki 

Lieli svētki. Jēzus Sirds godināšana  

Vissv. Sakramenta adorācija 

8.00 Svētā Mise un ―Svētais Dievs‖ 

9.15 ―Marijas leģions‖ Svētdienas sk. telpās 

11.00 Himna ―Nāc Svētais Gars‖. Galvenā 

Svētā Mise par draudzi un Jēzus Sirds dievk. 

Piedalās vieskoris no Vācijas. 

Par himnas publisku nodziedāšanu vai 

recitēšanu pilnas atlaidas 
15.00 Svētā Mise (bērniem) par + Dainu 

18.00 Svētā Mise, kuras laikā tiks izdalīts 

Iestiprināšanas sakraments 

Harizmātiskās kustības 50. gadu dibināšanas 

atceres svinības. Slavēšana, uzrunas, 

liecības un Agape 

Sv. Jēkaba draudzes locekļi iestiprināšanas 

zīmītes varēs saņemt stundu pirms 
dievkalpojuma katedrāles priekšnamā 

Pirmdiena, 5. Jūnijs. Svētki 

Vissv. Jaunava Marija – Baznīcas Māte  

8.00  Svētā Mise par + pr. Jāni Voitiľu. 

Jēzus Sirds litānija 

Otrdiena, 6. jūnijs 

8.00 Svētā Mise par + Alfonu un + Annu 

Saidēm. Jēzus Sirds litānija 

11.00 Svētā Mise pansionātā ―Gaiļezers‖ 

15.30-17.30 Grēksūdze 

18.30 Saderināto un iemīlējušos tikšanās 

Svētdienas skolas telpās 

Trešdiena, 7. jūnijs 

8.00 Svētā Mise par + Eduardu Namavīru 

Jēzus Sirds litānija 

19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telpās 

Ceturtdiena, 8. jūnijs 

Mūsu Kungs Jēzus Kristus, Augstais un 

Mūžīgais Priesteris. Svētki 

8.00 Svētā Mise par Ineses Kušķes veselību 

un panākumiem. Jēzus Sirds litānija  

18.00 Euharistiskā adorācija 

19.00 Svētā Mise jauniešiem. Piedalās 

kustības ―Effata‖ ansamblis 

Piektdiena, 9. jūnijs 

8.00 Svētā Mise. Jēzus Sirds litānija 

14.00 Laulības. Undis Bērziľš un Diāna 
Ľesterenko 

Sestdiena, 10. jūnijs 

8.00 Svētā Mise par Juri Viguli. Jēzus Sirds l. 

11.00 Kristības 

Svētdiena, 11. jūnijs 

Parastā liturģiskā laikposma 10. Svētdiena 

Vissv. Trīsvienība. Svinības  

8.00 Svētā Mise par draudzi, ―Svētais Dievs‖ 

9.15 ―Marijas leģions‖ Svētdienas sk. telpās 

11.00 Galvenā Svētā Mise  

par + Mārīti Skuteli  

15.00 Svētā Mise bērniem 

18.00 Jēzus Sirds litānija 

18.30 Svētā Mise par Irinu Holsti, Lidiju un 

Jeļenu 

Pirmdiena, 12. jūnijs 

8.00 Svētā Mise. Jēzus Sirds litānija 

Otrdiena, 13. jūnijs 

Sv. Antons no Padujas, priesteris un 

Baznīcas doktors. Piemiņas diena 

8.00 Svētā Mise. Jēzus Sirds litānija 

15.30-17.30 Grēksūdze 

19.00 Svētā Mise Onkoloģiskajā centrā 

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. Renārs Birkovs, vikārs:  

mob. 28688843 
Diak. Gunārs Konstantinovs:  

tālr. 67326419, mob. 29654800  
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Trešdiena, 14. jūnijs 

8.00 Svētā Mise. Jēzus Sirds litānija 

19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telpās 

Ceturtdiena, 15. jūnijs 

Kristus Vissv. Miesa un Asinis 

Obligātas svinības 

8.00  Svētā Mise 

11.00 Svētā Mise 

18.00 Jēzus Sirds litānija 

18.30 Svētā Mise 

19.30 Saderināto un iemīlējušos dalībnieku 

noslēguma tikšanās Svētdienas skolas telpās 

Šodien bērnu un lauku zāļu svētīšana 

Piektdiena, 16. jūnijs 

8:00 Svētā Mise. Jēzus Sirds litānija 

Novenna un Jēzus Sirds dievkalpojums 

15.00 Laulības. Jānis Mākulēns un Renāte 

Matule 

Sestdiena, 17. jūnijs 

8.00 Svētā Mise. Jēzus Sirds litānija 

13.00 Laulības. Andris Jermacāns un Jeļena 

Kovaļevska 

18.00 Dziedināšanas Svētā Mise 

Svētdiena, 18. jūnijs 

Parastā liturģiskā laikposma 11. Svētdiena 

8.00 Svētā Mise un ―Svētais Dievs‖ 

9.15 ―Marijas leģions‖ Svētdienas sk. telpās 

11.00 Galvenā Svētā Mise Pils laukumā pie 

Sāpju Dievmātes baznīcas un procesija 

Vecrīgas ielās ar četru Evaľģēliju 

dziedājumiem 

15.00 Svētā Mise bērniem 

18.00 Jēzus Sirds litānija 

18.30 Svētā Mise Šonštates Dievmātes 

lūgšanu kopienas nodomā un Daiľa Stikuta 

ordinācija par pastāvīgo diakonu 

Pilnas atlaidas par dievbijīgu piedalīšanos 
Euharistiskajā procesijā Kristus Miesas un 

Asiņu svētkos 

ENCIKLIKAI PAR DIEVA VĀRDA 

SLUDINĀŠANU – 100 

(turpinājums no 1. lpp) 

Bīskapam nav jāļauj jebkuram katram 

Kristus avīm patvaļīgi sludināt. Tridentes 

koncils ļāva bīskapiem izvēlēt ―atbilstošus― 

sludinātājus. 

 „Atbilstību dvēselēm‖ nosaka nevis 

daiļrunība, populāra piekrišana, bet garīgi 

augļi. Šim mērķim iedibināta kalpošana Dieva 

Vārdam. Jābūt Dieva aicinājuma zīmēm. Kad 
Sv. Gars nonāca pār apustuļiem, tie saľēma 

apbrīnojamas dāvanas, no neizglītotiem kļuva 

par zinošiem. Priesterim jāiegūst zināšanas un 

tikumi līdz ar nepieciešamām dabiskām 

iemaľām. Tad tam būtu īsts aicinājums uz 

sludināšanu. Bīskapam ilgi un rūpīgi jāpētī tie, 

kurus viľš uztic sludināšanai, lai uzzinātu viľu 

zināšanu apmēru. Nolaidība šajā pienākumā 

nestu atbildību par nesagatavota sludinātāja 

maldiem, par necienīga kalpa ieļaunojumu un 

sliktu piemēru. 

Nopietni jāizvērtē raksturs un zināšanas 
tiem, kas saľem pilnvaras sludināt, tāpat kā 

raksturu un zināšanas izvērtētiem priesteriem, 

kas uzklausītu grēksūdzes. Ja šajās divās 

jomās kaut kas ir defektīvs, tad bez kādām 

pārdomām nav jādod iespēja sludināt. To 

prasa svētās Baznīcas labums, jo Vārda 

sludinātājam jābūt kā ―zemes sālij un pasaules 

gaismai‖ (Mt 5:13-14) 

Tāpat kā Pāvils, sludinātāji ir Kristus 

vēstnieki (2 Kor 5:20), tātad vēstniekam 

jādarbojas ar to pašu misiju kā Kristum: ―Kā 
Tēvs mani sūtīja, tā es jūs sūtu‖ (Jn 20:21). 

Dieva Dēls kļuva cilvēks un nāca pasaulē, lai 

liecinātu par patiesību (Jn 18:37), lai mums 

būtu dzīvība (Jn 10:10). 

Sludinātājiem jādzīvo un jākalpo ar to 

pašu nolūku – izplatīt Dieva atklātās patiesības 

gaismu un klausītājos jāstiprina pārdabiskā 

dzīve. Dvēseļu pestīšanas centieni veicinās 

Dieva godu. Ārstam vajag praktizēt medicīnu, 

profesoram mācīt. Tāpat sludinātājam jāvada 

uz lielākām zināšanām par Dievu un pa 

mūžīgās pestīšanas ceļu. 
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Dažus motivē vēlme izcelt sevi, lai citi 

tos apbrīno. Tie nestrādā klausītāju pestīšanas 

labā, kaunas no tā, kas vienkārši, kaunas dot 

mazākiem prieku. Jēzus klausītāji ar savu 

nabadzību apstiprināja to, kas ir gaidītais 

Pestītājs (Mt 11:5). Dažas Dieva atklātās 

patiesības baida mūsu samaitātās dabas 

vājumu, tāpēc tām nav piesaistes pie plašām 
sabiedrības aprindām. Dažkārt, runājot par 

mūžības lietām, notiek pievēršanās politikai, 

izmantota žurnālistika, laicīgā nekatoļu 

literatūra, nevis Sv. Raksti vai Baznīcas tēvi. 

Tiek izraisīta klausītāju apbrīna, nevis dota 

mācība nešanai mājās.         (nobeigums sekos) 

PURPINĀŠANAS KRUSTS… 

Īsas pārdomas par svētceļnieka “ēnas 

pusi,” gatavojoties svētceļojumam uz Aglonu. 

Plašāka informācija pēdējā lappusē  

Augusts ir gājputnu un svētceļojumu 

mēnesis. Putnu ceļi uz gaišākām zemēm jau 

arī atgādina par mūsu dzīvi kā svētceļojumu, 

kurā ceram sasniegt ieiešanu mūžīgas 

Mīlestības skatiena gaismā. 

Svētceļojumos uz Aglonu no Rīgas 
esmu gājusi 11 gadus – pēdējo reizi visu ceļu 

2009. gadā. Nākamos gadus  piedalos 

svētceļnieku Svētajā Misē un  pavadu savas 

draudzes grupu līdz pirmajai pieturai, kā 

darīju arī šogad. Gāju ar sv. Jēkaba katedrāles 

grupu līdz pirmajai pieturai, kur ceļamaizei īsā 

konferencē pastāstīju svētceļniekiem par ceļa 

tēmu Svētajos Rakstos, jo visa mūsu dzīve 

taču arī ir Pestīšanas vēsturē iekļauts 

svētceļojums. Gan ar Izceļošanas tuksnesi, gan 

labas dzīves pārpilnības izraisītu ―vietsēdību‖. 
Ar atkrišanu, kūtrumu un arī ar krustu, kāds nu 

katram mums tas ir dots.  

Atsaucoties draudzes administratora 

aicinājumam uzrakstīt kādu liecību par savu 

svētceļojumu pieredzi, sāku domāt, ko rakstīt, 

lai tas nepārvērstos par pareizas iešanas un 

dzīvošanas ―pamācību‖.  

Svētceļojums ir tikšanās un 

konfrontācijas vieta ar sevi – jāizbauda savas 

indeves līdz saknei. Īsā, 1. augustā noietā puse 

dienas līdz pirmās konferences vietai skaidri 

un saprotami atklāja kāds ir mans krusts un 

indeve – es esmu purpinātāja. Jā, purpinātāja 

jeb dziļi savās iekšās klusā kurnētāja.  

Nekurnu uz visu un visiem, nepiesienos 

pavāram par sliktu ēst gatavošanu, vai 

organizatoriem par neērtu gulēšanu, jo 
komforts man nav saistošs. Bet es kurnu par 

lietām, klusu un neganti sirdsprātā purpinu par 

lietām, kuras mainīt nav manos vai kāda cita 

spēkos. Šajā gadā tas bija lietus, kas mani 

tracināja, citu reizi tā bijusi tveice, odi, 

dunduri un neprecizitātes dienas kārtībā-ceļā 

nogriezāmies nepareizi, vakarā iegājām 

nepareizi un nekas nenotika laikā. Jāpurpina, 

protams. Vismaz es savā sirdsprātā purpināju. 

Protams, arī guģošanās, kuru pazīst daudzi 

svētceļnieki - kāpēc es te vilkos, kas mani 

trieca un kur ir tuvākā transporta pietura,  
piedzīvota daudzas jo daudzas reizes. Un 

atceroties svētceļojumu gaitas, jāatzīst, ka cīľa 

ar savu kurnēšanu sākas katru dienu no jauna.  

Svētceļojums jau tikai kā mikroskops milzu 

palielinājumā parāda to, ar ko klusām 

sadzīvojam katru dienu un ko pat īsti 

nepamanām. 

Tik ļoti pierastā un it kā reizēm 

―atvieglojošā‖ kurnēšana jeb purpināšana 

Svētajos Rakstos tomēr atklāta kā smags 

grēks: ―Es esmu dzirdējis Israēla bērnu 
kurnēšanu. Runā uz tiem un saki: ap vakara 

laiku jūs ēdīsit gaļu, bet no rīta Es jums došu 

ēst maizi, lai jūs atzīstat, ka Es esmu Tas 

Kungs, jūsu Dievs." (Izc 16, 12). Kāpēc 

Dievam tik ļoti nepatīk kurnēšana? Nu 

purpinu, es jau cenšos pie sevis purpināt, 
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nevienu netraucēt  un kāpēc Dievs nepaľem to 

―rūceklīgo‖ garu prom? 

Kādas atziľas atnāca ne uzreiz, pēc tās 

pusceļa samirkšanas, bet jau krietni vēlāk. 

Svētceļojumu laiks Latvijā tā īsti noslēdzas ar 

svētā Meinarda svētkiem Ikšķilē, ko arī var 

uzskatīt par nelielu svētceļojumu. Lai 

piedalītos, bija jāmaina ierastā svētdienas 
kārtība, jāmeklē vilciena stacija, jābrauc, jāiet 

un jāpiedalās. Kurnēšanas gars jau atrada 

iemeslu pamosties – karsts un sutīgs laiks, 

vilcienā noteikti visi logi būs ciet. Vai nevēlies 

papurpināt? Izvēlējos tomēr pieľemt ļoti silto 

laiku kā labvēlīgu pretstatu aukstajam un  

lietainajam, par kuru cītīgi rūcu vairāk kā 2 

nedēļas atpakaļ. Svētkos nonācu pie atziľas, 

ka purpināšana jeb kurnēšana aizsedz Dievu, 

arī to cilvēku skatienu, caur kuru acīm un 

smaidu Dievs grib mums dot Savu mīlošo 
skatienu. Kurnēšana faktiski ir neuzticēšanās 

Dieva apredzībai. Ja paskatāmies uz mūsu  ļoti 

seno pirmvēsturi – kārdinātājs vispirms 

Ēdenes dārzā pamodināja pirmajos cilvēkos 

kurnēšanas garu – neapmierinātību ar Dieva 

pavēli (skat. Rad 3, 4-5). Un kas tad ir tādi vai 

citādi laikapstākļi, odi dunduri,  dažādi cilvēki 

un notikumi? Viľa apredzības plāns mūsu 

svētceļojumam, lai mēs būtu spējīgi saprast 

paši sevi un turpināt savu dzīves svētceļojumu 

jau ar lielāku atbildību un gudrību .  

Bet kāpēc Dievs neľem nost to 
kurnēšanas garu un kur viľu likt? Ja šajā 

tieksmē un cīľā ar to saredzu krustu, tad to 

nekur nolikt nevar, tas jānes un nekas tik labi 

nepalīdz ―ielikt kaktā‖ purpināšanas garu, vai 

tas moka svētceļojumā vai ikdienas situācijas 

dzīves svētceļojumā, kā lūgšana par tiem, 

kurus mīlam un kuri mums ir dārgi, jo cilvēks 

jau radīts pēc Dieva tēla – un kā tādam viľam 

ir aicinājums iziet no sevis, lai saľemtu Dieva 

mīlošo skatienu un dotu to otram. 

Stella Jurgena  
 

„Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, 

kristīdami tās 

Tēva un Dēla, un Svētā Gara Vārdā!” 
(Mt 28:19) 

 

KATOLISKĀS HARIZMĀTISKĀS 

ATJAUNOTNES KUSTĪBAI – 50 

(turpinājums) 

Kristīgajā pasaulē 

harizmātiskā kustība rada 

zināmas bažas un neuzticību 

strāvojumam kā tādam. Tas 

izskaidrojams vēsturiski gal-

venokārt ar veco un jauno 

pentakostiešu sākotnēji neskaidro mācību. 

Protestantu tradīcija akcentē Sv. Gara darbību 
pasaulē un atsevišķajā cilvēkā, uzsverot 

pārliecību, ka trešā dievišķā persona — Sv. 

Gars, darbojas katrā cilvēkā redzamā, respek-

tīvi — taustāmā veidā. Viľi tic, ka bez ūdens 

kristības cilvēkam esot pienākums lūgt arī Sv. 

Gara kristību, jo tas esot Sv. Rakstos apsolīts 

(sal. Ap.d. 1:5). Viľi atzīst, ka Sv. Gara 

kristībai nav sakramentālās dabas, šādu 

kristību varot saľemt ikviens un katrā vietā 

bez jebkādas citas personas starpniecības.  

Sv. Gara kristību viľi citiem vārdiem sauc par 

otro pieskārienu, ar kuru cilvēks mainoties 
pašos pamatos, līdzīgi kā tas noticis ar 

apustuļiem un citiem viľu laikabiedriem 

Palestīnā. Saskaľā ar šo viľu mācību, parastais 

labais kristietis bez otrā pieskāriena par sevi 

varētu teikt:,,Ticu, ka Dievs patiesi darbojas 

manā dzīvē.‖ Turpretī pēc Sv. Gara kristības 

tas pats kristietis teiktu: „Zinu, ka Dievs 

patiesi darbojas manā dzīvē.‖ Īstenībā pret 

šādu mācību nevar celt nopietnus iebildumus. 

Romas Katoliskajā Baznīcā radušos 

strāvojumu 1967. gadā nodēvēja par 
harizmātiskās atjaunotnes kustību (charismatic 

renewal), kaut populārā veidā tos bieži vien 

sauc par katoļu harizmātiķiem. No šī otrā 

nosaukuma katoļticīgie izvairās, piemēram 

Amerikā, dēļ jau pieminētā iemesla. 

Savienotajās Valstīs un dažās citās zemēs 

nekatoļu pentakostiešiem sabiedriskā doma 

nav labvēlīga. Tie sākotnēji ieguva sev ne 

visai cildenu vārdu sakarā ar savādi organizē-

tiem dievkalpojumiem un citām šaubīgām ie-

virzēm. Daļēji tas notika tādēļ, ka viľu pirmie 

,,pionieri‖ bija pārāk vienkārši, neizglītoti  
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lauku cilvēki bez augstākas kultūras un 

kvalifikācijas. Tagad viss ir stipri mainījies arī 

viľiem par labu, tomēr protestantu 

harizmātiķiem arvien seko tāda kā ēna, jo tiem 

trūkst skaidru datu par kustības patieso nozīmi 

un cilmi. Tieši no šādas ēnas katoļticīgie 

vairās. 

Romas katoliskā Baznīca atsevišķajās 
provincēs pētī šo kustību, un dažviet tā ir 

nākusi klajā arī ar ziľojumiem. Tā piemēram 

1969. gadā Amerikas bīskapi pēc viľu 

nozīmētās komisijas veiktā darba kopīgā 

apkārtrakstā savu diecēžu priesterus 

uzmundrināja šai kustībai veltīt īpašu 

uzmanību, sagādājot tai kompetentus vadītājus 

u.t.t. Ticīgajiem lajiem tā lika pie sirds būt 

allaž modriem un vaļsirdīgiem uz Sv. Gara 

darbību, izsargājoties no pārspīlējumiem un 

galējībām. Eiropā lielu atbalstu 
harizmātiskajai kustībai sniedzis Briseles 

kardināls Leons Suenens (1904-1996), kurš 

1974. g. publicēja grāmatu „Vai iestājušies 

jauni Vasarassvētki?‖ 

Svētīgais pāvests Pāvils VI 1975.g. 19. 

maijā, uzrunājot harizmātiskās atjaunotnes 

locekļus, pasvītroja vajadzību arvien vairāk 

iedziļināties Sv. Gara darbībā un mācībā. 

Citos rakstos viľš bieži skubināja visus laba 

prāta kristiešus ,,atvērt logus‖, lai Sv. Gara 

gaisma varētu iemirdzēt. Sv. Jānis Pāvils II 

1998. gada 30. maijā aicināja atvērties  
Sv. Gara dāvanām un attīstīt harizmu 

autentiskumu. Pāvests Francisks 2014. g. 

1.jūnijā norādīja: „Harizmātiskā atjaunotne ir 

liels spēks Evaľģēlija sludināšanai Sv. Gara 

priekā.‖  

Neraugoties uz visu, uz katoļu 

harizmātiķiem daudzi joprojām raugās kā uz 

kādiem savādniekiem. Tiem viľu organizētās 

lūgšanu sanāksmes izliekas nedisciplinētas, 

pārāk emocionālas un nepārliecinošas. Taču 

tas nedrīkstētu no sanāksmēm atbaidīt nevienu 
kulturālu cilvēku. Viľu lūgšanas veids tiešām 

ir mazliet dzīvāks, spontānāks nekā mūsu 

parastie liturģiskie dievkalpojumi baznīcās, 

taču tādēļ vien tas nav peļams. Harizmātiķi 

nekādā ziľā nedomā ar savām lūgšanu 

sanāksmēm atvietot liturģiskos 

dievkalpojumus. Tie tos augstu vērtē droši 

vien vairāk kā pārējie katoļticīgie. 

Harizmātiskajai atjaunotnei raksturīga īpatnība 

ir iknedēļas lūgšanu sanāksmes. To 

programmu aizpilda nepārtrauktas lūgšanas, 

slavēšanas dziesmas, Sv. Rakstu lasīšana, da-

līšanās ar pieredzējumiem un liecībām, pamā-

cības un draudzība. Sanāksmes vada kādi no 
vairāk piedzīvojušajiem harizmātiķiem, palī-

dzot jaunatnācējiem orientēties un piedzīvot 

Sv. Gara kristību, apgaismojot tos ar semināru 

palīdzību speciālos jautājumos utt. 

Tie, kas šai kustībai pieder, apgalvo, ka 

reliģiskie pārdzīvojumi un sanāksmēs gūtā 

pieredze viľiem palīdzējusi pārtapt par 

apzinātākiem katoļiem, par dedzīgākiem 

Vissv. Sakramenta godinātājiem. Piedzīvotais 

viľus skubinot uz svēto Sakramentu biežāku 

pieľemšanu un uz praktisku tuvākmīlestību. 
Harizmātiskās atjaunotnes kustība kopš tās 

nodibināšanās nesusi ļoti ievērojamus augļus, 

piemēram, daudzos ir veicinājusi lūgšanas  

gara un apustuliskās degsmes atjaunošanu, 

rosinājusi lielāku cieľu un interesi iepretī  

Sv. Rakstiem, ne tikai to cītīgai lasīšanai, bet 

arī dzīvei saskaľā ar šo evaľģēliju, tā veicinā-

jusi arī ekumenisma garu, jo kopīga lūgšana 

Kristus vārdā daudz ciešāk saista ticības brāļus 

un māsas nekā studijas vai diskusijas vien. 

Minētais Beļģijas kardināls Leons Suenens 

izteicies par šo kustību kā žēlastību straumi 
jeb Sv. Gara vēsmu. Daudzi uzskata, ka 

sāpīgākā Vatikāna II koncila iecerēto reformu 

neveiksme ir garīgas atjaunotnes trūkums. Ir 

ļoti maz cilvēku, kuri justos nonākuši tuvāk 

Dievam kopš koncila noslēguma, kaut tam ir 

bijuši arī daudzi labi rezultāti. Acīmredzot kā 

garīdzniecība, tā arī laji sirgst ar garīgām 

slimībām. Harizmātiķi kā vienu no tām 

norādītu Svētā Gara iedvesmas trūkumu. 

Cilvēka sirdi taču nevar iesildīt nedz aizdegt 

teoloģiski prātojumi vien, nedz arī pavirša Sv. 
Rakstu lasīšana. Vienīgi Sv. Gara mīlestības 

iedvesmā lasītas un pārdomātas patiesības var 

cilvēku tuvināt Dievam un ļaut viľam labāk 

pazīt Jēzu Kristu. Lai šī Jubileja un tās 

svinības katedrālē rosina katru no mums 

atvērties Sv. Gara atjaunojošai Dvesmai! 
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ENCIKLIKAI PAR 

PRIESTERISKO CELIBĀTU - 50 

1967. gada 24. jūnijā svētīgais pāvests 

Pāvils VI izdeva encikliku „Sacerdotalis 

Caelibatus”, kas plaši un vispusīgi aplūko un 
pamato priesterisko celibātu kā mirdzošu 

dārgumu, kuru Baznīca ir glabājusi un kura 

vērtība nemazinās pat mūsdienās, kad ir dziļi 

mainījusies cilvēku domāšana. 

Pāvests sākumā piemin viedokļus, kuri 

apšauba priesteriskā celibāta nepieciešamību, 

ľemot vērā kalpojumu dažādību un brīvību 

Jaunajā Derībā, sociāli kulturālos uzskatus 

Baznīcas tēvu laikos, pašreiz mazo 

priesterisko aicinājumu skaitu, grūtības 

šķīstības tikuma saglabāšanā, cilvēku 

mazattīstību, vientulību, psiholoģisko vājumu 

un nepietiekošo audzināšanas piedāvājumu. 

„Jaunietis nav tik zinošs un spējīgs, nav 
psiholoģiski un fiziski nobriedis, lai apzinātos 

celibāta nopietnību, tajā ietvertās grūtības, un 

tā pastāvīgumu‖ (n.11). 

Vienlaikus daudzi svētie un uzticīgie 

Dieva kalpotāji liecina, ka celibāts tiem 

norāda uz pilnīgu un nesavtīgu pašatdevi 

Kristus noslēpumam. „Šodien joprojām Dieva 

svētajā Baznīcā ir liels skaits kalpotāju, kuri 

kā paraugi dzīvo labprātīgo un konsekrēto 

celibāta dzīvi. Tāpat nevaram neievērot 

daudzos reliģiozos, lajus un arī jauniešus, kas 
uzticīgi ievēro pilnīgu šķīstību. Viľi dzīvo 

šķīstībā nevis nicinot dzīvības dāvanu, bet 

vairāk mīlot to jauno dzīvi, kas izriet no 

Lieldienu noslēpuma. Kā paraugi uzticībā viľi 

dzīvo šo sevis noliegšanas un garīgā prieka 

pilnu dzīvi. Šis fenomens liecina par Dieva 

valstību modernajā sabiedrībā, kurai tā 

pazemīgi un auglīgi kalpo kā ―pasaules 

gaisma‖ un ―zemes sāls‖ (sal. Mt 5:13 – 14). 

Varam to apbrīnot: Kristus gars droši šeit 

dvesmo‖ (n. 13). 

Celibāts ļauj apcerēt Kristus Baznīcas 

dievišķās bagātības un skaistumu. Tās 

skaistums ne vienmēr ir uzreiz uztverams 

cilvēka acij, jo tas rodas no Kristus mīlestības 
un sevi atklāj tajā svētuma pilnībā (sal. Ef 

5:25 – 27), kas mudina cilvēka garu apbrīnot, 

jo tas cilvēka iespējās rod nepietiekošu 

izskaidrojumu (n. 16). 

Vatikāna II koncils atzina, ka 

―jaunavību nepieprasa pati priesterības daba, 

kā redzams no agrīnās Baznīcas prakses un no 

Austrumu Baznīcu tradīcijas‖ (PO 16). 

Koncils vienlaikus nevilcinās svinīgi 

apstiprināt seno, sakrālo un providenciālo 

pašreizējo priesterisko celibāta likumu, kā arī 
izvirza motīvus, kas attaisno šo likumu tiem, 

kuri ticības garā un ar nesavtīgu degsmi zina, 

kā pieľemt ar pateicību Dieva dāvanas (n. 17). 

Kristīgos motīvus celibāta izvēlē „var 

skaidrāk izprast vienīgi Sv. Gara ietekmē.  

Sv. Garu Kristus apsolīja saviem sekotājiem 

nākamo lietu pazīšanai (sal. Jn 16:13) un, lai 

Dieva tauta pieaugtu izpratnē par Kristus un 

Baznīcas noslēpumu. 

Kristiešu priesterību, kā jaunu kārtību, 

var izprast vienīgi Kristus jaunuma gaismā. 

Viľš kā augstais un mūžīgais Priesteris 
iestādīja amata priesterību kā patiesu 

līdzdalību Savā vienreizējā priesterībā (LG 28; 

PO 2). Kristus kalpotājs un Dieva noslēpumu 

dalītājs (1 Kor 4:1), tāpēc uzlūko Viľu tieši kā 

savu paraugu un augstāko ideālu (sal. 1 Kor 

11:1). Tēvs sūtīja Kungu Jēzu, vienīgo Dieva 

Dēlu, pasaulē, un Viľš kļuva cilvēks, lai 

cilvēce, kas bija pakļauta grēkam un nāvei, 

atdzimtu, un caur šo jauno dzimšanu (Jn 3:5; 

Ti 3:5) ienāktu debesu valstībā. Pilnīgi 

veltījies Tēva gribai (Jn 4:34; 17:4), Jēzus 
īstenoja šo jauno radību pateicoties savam 

Lieldienu Noslēpumam (2 Kor 5:17; Gal 

6:15). Tādējādi, Viľš laikā un pasaulē ievadīja 

jaunu dzīves veidu, kas ir cēls un devīgs un 

kas pārveido pašu cilvēka dabas zemes 

stāvokli (sal. Gal 3:28).     (turpinājums sekos) 
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SVĒTCEĻOJUMS 2017 

Rīga (sv. Jēkaba katedrāle ) - Aglona 

“Lācar, nāc ārā” (Jņ 11, 43) 

Nāc ārā no savas mājas un pievienojies 

mums no paša sākuma vai jebkurā citā 

attiecīgā maršruta dienā, lai kopīgi 

slavētu Dievu, Viľā klausītos, lasītu 
Svētos Rakstus, aizlūgtu, iepazītos ar 

jauniem draugiem, satiktos ar vietējiem 

ļaudīm, dalītos ar prieku un 

piedzīvojumiem ceļa laikā! 

Ik dienas izdzīvosim kādu konkrētu 

tēmu gan lūgšanā, gan lekcijās, gan 
praktiskajos darbos! Iedvesmosim viens 

otru! Ļausim, lai Dievs mūs pārsteidz, 

pārveido un dziedina! 

Ľem līdzi mūzikas instrumentus, ja tādi 

ir; aicini savus draugus tepat no 
Latvijas, kā arī no ārzemēm – 

tulkojums nodrošināts! 

Palīdzēs arī prieks, cerība un labi vārdi 

viens otram! Vēl - sv. Raksti, 

Rožukronis, ērti iešanas apavi – 

vislabāk dubultā, lietus mētelis, galvas 
sega pret sauli, guļammaiss un 

matracītis, kā arī maiľas apģērbs, 

higiēnai nepieciešamās preces un 

medikamenti.  

Dalības maksa: 30 eiro 

(taču lai finanses nav šķērslis, 
sazinoties iepriekš). 

Kontaktinformācija un 

reģistrācija: tālr. nr. 29966227 
(Gunta), 29963748 (Mārtiņš), 

svetcelojumskat@gmail.com vai 

facebook lapa – svētceļojums Rīga 

(Sv. Jēkaba katedrāle) – Aglona 

KAPU SVĒTKI  
Sarkandaugavas kapos:  

(pie Kristus Karaļa bazn.)  
30. jūlijā plkst. 15.00 

Jaunciema kapos:  
20. augustā plkst. 15.00 

Pļavnieku kapos:  
27. augustā plkst. 15.00 

Sv. Jēkaba Katedrāles svētceļojuma 

Rīga - Aglona maršruts 

31. jūlijs - Rīga - Baltezers (19 km) 

1. augusts - Baltezers - Amatnieku darbnīca - 

Tumšupe (23 km) 

2. augusts - Tumšupe - Aľķi - Mālpils (23 km) 

3. augusts - Mālpils - Ķeipene -  

Taurupe (31 km) 

4. augusts - Taurupe - Ērgļi - Jumurda (34 km) 

5. augusts - Jumurda - Lautere -  

Madona (37 km) 

6. augusts - Madona (atpūtas diena) 

7. augusts - Madona - Bārkava (30 km) 

8. augusts - Bārkava - Saulgriezes - Stirnienes 

muiža (23 km) 

9. augusts - Stirnienes muiža - Sīļukalns - 

Galēni (16 km) 

10. augusts - Galēni - Riebiľi (17 km) 

11. augusts - Riebiľi - Aizkalne (19 km) 

12. augusts - Aizkalne - Aglona (18 km) 

Svētdien, 18. jūnijā 

Plkst. 11:00 Sv. Mise Pils laukumā un 
Euharistiskā procesija pa Vecrīgām ielām 

Plkst. 18:30 Sv. Mise un pastāvīgā diakona 

Daiņa Stikuta ordinācija 
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