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NAKTS UN ATMOŠANĀS

Atzīmējot mistiķes un teoloģes 

Adriānas fon Špēras (1902-1967) nāves 
gadskārtu, piedāvājam viņas ieskatu 

lūgšanas dzīves dziļumos. 

Kad pie pasaules radīšanas Tēvs 

atšķīra dienu no nakts, tad izsprieda, ka 

diena būs gaiša un nakts tumša. Gaisma un 

tumsa vairāk sekoja alternatīvi viena otrai, 

nekā viena izraisīja otru. Šī dienas un nakts 

nomaiņa domāta cilvēkam darbam un 

atpūtai. Šo kārtības pilnību 

izjauca grēka tumsa. Taču, kad 

Dieva Dēls kļuva par cilvēku, 

viņš neatcēla radības noteikto 

dienu un nakti. Viņš šo 

likumību vienkārši pārsniedza, 

ienesot Dieva gaismu, lai ar to 

varētu cīnīties pret elles tumsu; viņš varēja 

izlauzties cauri elles naktij ar šīs gaismas 

spoţumu nevis lai vienkārši padzītu tumsu 

no šīs pasaules, bet lai bagātinātu šo tumsu 

ar dievišķo nozīmi.  

Savā starpā saistītas ir trīs naktis: 

radīšanas nakts, grēka nakts un dziļākā 

nakts, kad Tēvs pamet Dēlu, kad Dēls, 

pasaules tumsā iegrimis, nes pasaules 

grēkus nāves sfērā. Viņš to dara tā, ka to 

redz apustuļi un sievietes, to ievēro pat 

neticīgie. Tēvs noraugās uz to no debesīm, 

lai redzētu, ka šis darbs tiktu īstenots līdz 

galam. Tas vienmēr bijis trīsvienīgajā Dievā 

un tagad tam jāiedzīvinās cilvēku ticībā. 

Kad ticīgais sāk apcerēt Jēzus dzīvi, tas 

cenšas to uzlūkot iekšējām acīm, iztēlojoties 

Jēzus attiecības ar cilvēkiem, viņa 

sludināšanu un brīnumus, lai sasniegtu 

dedzīgu pielūgsmi; ticīgais tad atdotos 

Jēzum, lai viņš to veidotu, pārveidotu, 

atdotu Tēva rokās. Pārsvarā lūdzējs krusta 

noslēpumu ieviestu lūgšanā tikai pamazām 

ar cieņu, bez tiekšanās saprast. Pietuvojoties 

viņam, tas aizturēs elpu tāpat kā lēcējs 

ūdenī. Taču Jēzus ir ţēlsirdīgs pret tiem, kas 

viņam pieder un savos veidos 

tos ievada pat nakts noslēpumā.  

Dēls nevar tāpat vien 

nodot nesaprotošiem to, kas 

pieder pilnībā Tēvam. Taču 

Dēlam arī nav ļauts to turēt 

pilnībā sev, jo tā ir viņa 

pašatdeve. Tāpēc Dēls daţus ieaicina savā 

naktī, šajā iztrūkstošā uztverē un sapratnē, 

ciešanās, kurās vairs nav cilvēcīga miesa, jo 

tās raksturīgas pilnībā Dēlam. Cietēja 

stāvokli tad tik ļoti tieši nosaka viņa 

attiecības ar Jēzu, ka tās nespēj izpaust pat 

augstākie un retākie vārdi. Jānis no Krusta 

tika ievadīts šajā noslēpumā. Viņš par to 

runā un to apdzied savā apziņā, paliekot tālu 

aiz realitātes. Viņa teiktais reizē ir un nav: 

tas ir, jo dievbijībā ir centies izteikt ar 

salīdzinājumiem to, ko nevar izteikt savā 

pieredzē, kas apvieno bijāšanu, ticību, 

atdevi un tumsu. Neauglīgi to atšķetināt, 

nedz sasaistīt, jo vienotība pastāv vienīgi 

Jēzū.                              (turpinājums 3. lpp)  



- 2 -    Nr. 17 (299) 2017. gada 10. septembris 

Svētdiena, 10. septembris 

Parastā liturģiskā laikposma 23. svētdiena 

8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs” 

9.15 “Marijas leģions” Svētdienas skolas 

telpās 

11.00 Galvenā Svētā Mise 

15.00 Svētā Mise (bērniem) 

18.00 Vesperes 

18.30 Svētā Mise 

Pirmdiena, 11. septembris 

8.00  Svētā Mise 

Otrdiena, 12. septembris 

8.00 Svētā Mise 

15.30-17.30 Grēksūdze 

19.00 Svētā Mise Onkoloģiskajā centrā 

Trešdiena, 13. septembris 

Sv. Jānis Hrizostoms, bīskaps un Baznīcas 

doktors, piemiņas diena 

8.00 Svētā Mise 

19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telpās 

Ceturtdiena, 14. septembris 

SV. KRUSTA PAGODINĀŠANA, svētki 

8.00 Svētā Mise  

18.00 Euharistiskā adorācija 

19.00 Svētā Mise (jauniešiem) 

Piektdiena, 15. septembris 

Vissv. Jaunava Marija, Sāpju Māte, 

piemiņas diena 

8.00 Svētā Mise 

11.00 Svētā Mise Aglonas Dievmātes godam 

 

Sestdiena, 16. septembris 

Sv. Kornēlijs, pāvests, un Cipriāns, 

bīskaps, mocekļi, piemiņas diena 

8.00 Svētā Mise 

10.00 Kristības 

14.00 Laulības - Teljē Ţofrē un Maija 

Lobaztova 

15.00 Laulības - Miks Miķelsons un Agota 

Čeponīte 

18.00 Svētā Mise - Dziedināšanas 

dievkalpojums 

Svētdiena, 17. septembris 

Parastā liturģiskā laikposma 24. svētdiena 

8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs” 

9.15 “Marijas leģions” Svētdienas skolas t. 

11.00 Galvenā Svētā Mise 

15.00 Svētā Mise (bērniem) 

18.00 Vesperes 

18.30 Svētā Mise par mirušajiem Raiņa 

kapos 

Pirmdiena, 18. septembris 

8.00 Svētā Mise 

Otrdiena, 19. septembris 

8.00 Svētā Mise 

15.30-17.30 Grēksūdze 

18.00 Svētā Mise Adorācijas kapelā par 

labdariem 

Trešdiena, 20. septembris 

Sv. Andrejs Kims Taegons, priesteris, un 

viņa biedri, mocekļi, piemiņas diena 

8.00 Svētā Mise 

19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telpās 

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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Ceturtdiena, 21. septembris 

SV. APUSTULIS UN EVAŅĢĒLISTS 

MATEJS, svētki 

8.00  Svētā Mise 

18.00 Euharistiskā adorācija 

19.00 Svētā Mise (jauniešiem) 

Piektdiena, 22. septembris 

8.00  Svētā Mise 

Sestdiena, 23. septembris 

Sv. Pio no Pjetrelčīnas, priesteris, 

piemiņas diena 

8.00 Svētā Mise 

11.00 Kristības 

Svētdiena, 24. septembris 

Parastā liturģiskā laikposma 25. svētdiena 

Sv. apustuļa un evaņģēlista Mateja svētku 

dienas svinības. Draudzes svētki. 

Vissv. Sakramenta adorācija 

8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs” 

9.15 “Marijas leģions” Svētdienas skolas t. 

11.00 Galvenā Svētā Mise un „Dievs mēs 

Tevi slavējam” 

15.00 Svētā Mise (bērniem) 

18.00 Vesperes 

18.30 Svētā Mise 

NAKTS UN ATMOŠANĀS 
(turpinājums no 1. lpp) 

Nevienam nav ļauts lūgties, lai 

saņemtu šo nakti, bet katrs varētu lūgties, lai 

pavadītu Jēzu viņa naktī, ciešanu ceļā, 

uztverot un pauţot Jēzus lūgšanas uz Tēvu. 

Dēlam tas ir nakts ceļš, nonākšana 

nezināmā, pilnīga atsvešināšanās no sevis. 

Kad viņš atkal parādās pēc augšāmcelšanās, 

viņa vaigā vēl iezīmējas šī neaptveramā 

pieredze.  

Taču no šīs nakts nāk augšāmcelšanās 

dzīvība, no šīs nakts nāk Baznīca. Lūdzējs 

caur Baznīcu zina, ka šī nakts ir svarīgākā 

no visām. Ja arī lūdzējs nav personīgi 

aicināts iegremdēties šajā naktī, viņam 

jāietver nakts, jāietver krusts lūgšanā par 

Baznīcu un Kunga darbu. Lūdzējs var ziedot 

tikai to, kas ir tā uztverē: nabadzīgā ikdienas 

dzīve un ţēlastības apslēptais noslēpums, 

kas atrodas viņā un pāri viņam kā spoţa 

gaisma. Lūdzējs var cerēt šo gaismu 

iemiesot savā dzīvē ar mīlestības, ar Jēzus 

spēku. Aizvien ir degošā prasība īstenot 

dzīvē kaut ko ar nemainīgu vērtību. Tā ir ne 

tikai ētiska, saprotama prasība, bet šī prasība 

izriet no tumsas, kuru prātam nevar 

apgaismot. Šī tumsa ļauj tikai akli, taustoši 

iet uz priekšu, nojaust klātbūtni, kas 

neparādās, bet stāv aiz visa.  

Kristīgā dzīve šajā ziņā līdzinās 

naktij. Dzīve izvēršas klātbūtnes klusumā, 

tāpēc arī tik radikāli iesaista cilvēku kā 

nakts un Kristus klātbūtne naktī, līdzīgi kā 

naktī, istabā stāvošu personu nevar redzēt, 

bet vislabākā gadījumā var dzirdēt elpojam. 

No šīs pašas klātbūtnes Dēls sākotnēji 

atbildēja Tēvam, no tās aizsākās misija, kurā 

Tēvs, Dēls un Gars kopīgi nolēma Dēla 

iemiesošanos. Tajā beidzot grēciniekam 

pienāk diena, kurā nakts beidzot nonāk pār 

Dēlu, abi satiek viens otru, tik šķīsti pārņem 

viens otru, ka nav iespējams noteikt, kur ir 

sākums vai beigas. Tad skatāma tikai garā 

virkne ar Kunga dienām virs zemes. Tāpēc 

pastāv saikne starp visiem, kas dzīvo ar 

ticību un nakti, ja arī ticīgais nepiedzīvo 

nakti eksperimentāli, bet ar to iesaistās 

kontemplācijā.  

Nakts apcere notiek dienā un 

balstoties uz šo „dienu.” Tā ir apcere par 

Jēzus dzīvi, viņa brīnumiem un vārdiem, 

viņa ierosmēm man, viņa klātbūtni, kas skar 

visu manu personu. Lūdzējs naktī sāk 

uztvert jaunu, iepriekš neievērotu nakti. 

Līdzdalība Jēzus naktī ļauj uztvert Baznīcas 

nakti, kurā ir cietēji un ticīgie vispār.  

Ja cietējam ir kāda iekšēja garīga 

pieredze, viņš varētu zināt, ka ciešanas 

pastāv par labu citiem. Katrs svēto 
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sadraudzības loceklis var tās izmantot. Tad 

šādi nāk sapratne, ka pienākums Jēzus labā 

ir ceļš caur Baznīcu. Katra personīgā 

aicinājumā Dievs vienmēr ietver līdzi arī 

nodomus attiecībā uz visiem pārējiem 

aicinājumiem. Baznīca šādi vienojas ar 

cietēju un jau pat ar katru lūdzēju tādās 

attiecībās, kurās tie iespaido viens otru, 

attiecībās, kuras var nākt vienīgi no Jēzus. 

Viņš izdala ciešanu ţēlastības, tās izmanto 

pēc savas gribas. Viņš var arī mainīt lomas, 

tagad dot vairāk ciešanas, citkārt tās vēlāk 

samazināt, vai dot kaut ko citu vai varbūt 

kaut ko pilnīgi pretēju. Tas viss pieder pie tā 

paša pienākuma kristīgā dzīvē un Baznīcā.  

Kamēr pasaulē turpinās pastāvēt 

grēks, tik ilgi Jēzus mudinās ciest. 

Viņš to prasīs aizvien vairāk savu 

ciešanu ietvaros, jo stāvoklis pasaulē 

viņu uz to pilnvaros un spiedīs.  

Kontemplācija nozīmē ne 

tikai apcerēt krustu, bet lūgšanā 

iztukšoties no sevis, lai pieskaņotos 

pie tā, kas ir Kungs; ar viņu un viņā 

teikt to, ko viņš saka; savu balsi tik 

cieši saskaņot ar Dēla balsi, ka Tēvs var tos 

dzirdēt kā vienu balsi. Šādi var pārņemties 

ar Jēzus prātu, aicinājumu, misiju īstā 

mācekļa dzīvē. Apceres nosacījums ir 

miršana sev, miršana savai gribai, visām 

dāvātām sapratnes un redzēšanas dāvanām. 

Vēlēties pastāvēt ne sevī, bet Tevī 

neierobeţoti, nesajūtot savu necienību, 

ticībā kā bērns, kas aicināts un caur 

aicinājumu virzīts uz priekšu.  

Tā nav spēle; tā nav fantāzija, tā ir 

paša Dieva prasīta integrācija: esam 

apcerējuši Kungu ar paša Kunga acīm. Kopā 

ar Jēzu kā Evaņģēlija iemiesotāju mums 

jāapcer katrs noslēpums pestīšanas vēsturē, 

jāatdodas tam, jāatzīst tas kā augstākā 

realitāte, kas spēj iespaidot visas lietas. 

Uzlūkojot pasaules postu caur krustu, 

tuvojoties cilvēku ciešanām caur Jēzus 

ciešanām, apcerē var piedzīvot lūgšanas 

spēku, pieņemt Dēla iemiesošanās un krustā 

sišanas noslēpumus; tad apcerē var pieņemt 

pat trīsvienīgā Dieva noslēpumus tā, kā tie ir 

atklāti, būt to pārveidotam.  

Ja Dievs sūta lūdzējam nakti, tad 

parasti tas var ar citiem ikdienā uzturēt 

zināmu rutīnu, pat vienaldzīgi, ar maigu 

pretestību. Tas var spert tikai konkrētus 

soļus, jo ţogs vai kaut kas līdzīgs auklai to 

kavē iesaistīties kustībās, kuras citkārt būtu 

iespējamas bez pūlēm. Lūgšana, visi 

centieni un attieksmes norit krusta un tā 

nakts ietvaros. Ikdienā tas dzīvo ar šo nakti, 

vienlaikus atklājot jaunus lūgšanas veidus 

un jaunas kontemplācijas metodes, mācās 

uztvert jaunus aspektus Jēzus ciešanās. Viņš 

tiek vadīts uz šo uztveri, bet pašam ir 

zināms ieguldījums.  

Šī iekšējā apmācība var būt 

saistīta ar iepriekš personīgi 

pieredzēto vai to, ko piedzīvojuši 

citi, kuri pazīstami tikai garāmejot. 

Tā var būt saistīta ar līdz šim 

neskaidro tāpēc, ka iekšēji vilcinājies 

uzlūkot, saglabāt un gūt no tā 

nozīmi. Ja Dievs parādās naktī, tad ne tikai 

nakts simbolizētā attālinātībā, bet arī vēlas 

radīt jaunu gaisotni, dāvāt dziļāku ieskatu 

grēkā. Varbūt jau sen citā kontekstā tas ir 

zināms, apspriests, izciests, grēks pat atlaists 

un aizmirsts, tomēr tagad pilnīgi savādāk 

piedzīvots bez izjustas klātbūtnes un bez 

mierinājuma.  

Šī pieredze kļūst par 

priekšnosacījumu, lai varētu atmosties no 

nakts. Kad tā izbeidzas, tad gaisma ar 

augšāmcelšanās spēku var ielieties lūdzējā. 

Tad cilvēks vairs nepazīst sevi; tad vairs 

nesaprot iepriekš esošo, tomēr nes sevī šo 

dzīvo pieredzi, kuru vairs nav ļauts aizmirst, 

izņemot, ja Dievs devis īpašu pienākumu. 

Viņš kaut kā piedzīvojis Dēla vientulību uz 

krusta – mazu daļiņu, ne visu. Šī pieredze 

iedzīvina cieņu, kas nepieļauj sajaukt sevi 

un Dievu, savu niecīgo pieredzi un lielos 
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Kunga piedzīvotos dziļumus. Tad viņš 

nepastiprinās savu satraukumu, nesaistīs 

pavirši savu sāpīgo pieredzi un grūtības ar 

Jēzus ciešanām.  

Taču nakts var atkārtoties, un tad 

katra attālināšanās no nakts ir jauna 

atmošanās. Pasaule, apkārtne, nodarbes, pati 

ticība līdz zināmam apjomam dota kā jauna 

dāvana. Tas notiek pēc tādas nakts, kas 

pilda dvēseles dziļumos (to piedzīvoja Jānis 

no Krusta). Tas notiek arī pēc apceres par 

nakti, kad tas bijis pienākums vai lūgšanā 

izlūgts, brīvi izvēlēts, kad ciešanas atvērās 

savā vienreizībā un neatsaucamībā. Nakts 

laikā nav iespējams patverties vai atgriezties 

atpakaļ, nav pat šādas izklaidīgas domas, arī 

par pretošanos un nepaklausību, ja arī ir 

vēršanās atvieglot šo pieredzi.  

Jau pirms laika Dēls nemitīgi 

apzinājās, ka viņam būs jācieš, tomēr šo 

stundu tik pilnīgi atstāja Tēva ziņā, ka šī 

stunda pēkšņi ar vardarbību, ar galīgu spēku 

triecās pār viņu. Viņš nesagatavojās šai 

stundai, necentās aizvien vairāk nest ceļā uz 

krusta, līdzīgi brīnumdarim, kas var aizvien 

tālāk attīstīt savas spējas par apbrīnu 

apkārtējiem. Ja Jēzus to būtu darījis, viņš 

būtu rēķinājies ar savas nāves stundu, un tā 

vairs nebūtu bijusi Tēva stunda.  

Krusts ir vienreizējs notikums. No tā 

vienreizīguma izriet viss, ko Jēzus dalījies 

par krustu ar saviem sekotājiem laiku gaitā. 

Pievienojot savas ciešanu stundas krustam, 

tomēr nevar gūt salīdzinājumu ar Jēzus 

stundu. Šeit mēraukla nav pasaulīgā laika 

ilgums, bet drīzāk dziļums un intensitāte tā, 

ka Dieva – cilvēka ciešanas nav šajā ziņā ar 

kaut ko salīdzināmas.  

Jēzus tomēr aicina ņemt dalību viņa 

naktī. Viņš neko neslēpj no tiem, kuri ir 

aicināti; tiem tikai trūkst spēka lūgšanā, 

piekrišanā, spējā panest tik daudz, cik viņš 

piedāvā. Tie paliek attālumā, pat ja neizjūt 

attālumu, jo to mazais trauks jau ir tik pilns, 

jo tie ir uzņemti lielākā apjomā tā, ka nevar 

uztvert savā apziņā tukšu vietu. Tie piedzīvo 

to, ka ienākuši neierobeţotā sfērā ar saviem 

ierobeţojumiem, lai no tiem atbrīvotos ar 

tiem apslēpto procesu.  

Kad ticīgais galu galā atstāj aiz sevis 

šo nakti, tad pat šī nakts attālināšanās atbilst 

prasībai pēc pieredzētās nakts atbildēt 

Dievam tā, ka aizejošā nakts apzīmogo 

nākušo jauno dienu. Katrreiz no jauna ir šī 

prasība, pie kuras nekad nevar pierast. Jaunā 

diena ir svaiga kā augšāmcelšanās, un tās 

pilnīgo jaunumu būtu jāpiedzīvo pilnībā 

svaigai dvēselei.  

Šajā pieredzē ar tās prieku tomēr 

paliek pienākuma veikšana. Prieks atbilst 

pagājušai naktij, tāpat kā augšāmcelšanās 

atbilst krustā sišanai pēc Kunga prasības. Ja 

ārsts pats smagi slimojis un cenšas savu 

pieredzi vēlāk iemiesot vēlākā darbībā, tad 

tas nedomā par pagātnes ciešanām, lai 

baudītu faktu, ka ir izdzīvojis. Viņš to dara, 

lai gūtu un turētos pie kaut kā sava 

pienākuma labā.  

Nav tikai atmošanās dienas pilnīgā 

gaismā; zināma atmošanās notiek arī pašā 

naktī. Nakts biezumā tikai minimāls aktīvs 

ieguldījums apcerē ir iespējams. Var palikt 

zināma brīvības kustība nakts apcerē: ļoti 

reti nakts apcerē ir bezveidīgas ciešanas. 

Apcerētājs neatļaujas prasīt to, ko nesaprot, 

ļauj notikt tam, kam jānotiek. Ar nakts 

apceri pārsvarā saistīts kaut kas 

apokaliptisks, tāpēc bieţi jāmaina vieta un 

prasīts savādāks līmenis, nekā parastā 

apcerē.   

Nakts periodā notiek arī dienas 

apcere, kurā lūdzējam ir vēl lielāka kustības 

brīvība. Būtu jāļaujas, lai lūgšanas iespaids 

iedarbojas viņā. Vienu vai citu dvēseles pusi 

varētu atvērt ciešanām ar pilnu apziņu, lai 

varētu šķīstīties vai izvēli par šķīstīšanu 

atstāt cietējam, atdot naktij visu sevi, savu 

aicinājumu un savu misiju. Nav jānosaka 

ciešanu un to augļu iespaids konkrētās 

detaļās. Drīzāk jāgaida un jāpateicas.  
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Šis augļa auglis tiek izzināts, lai to 

ieviestu kristīgā misijā, lai to varētu 

izmantot konkrētiem pienākumiem savā 

dzīvē un arī vēlāk; lai turētu vaļā citas un 

savādākas garīgās telpas, kurās atmiņa par 

šo pieredzi izrādīsies nepieciešama. Viņā 

var palikt šis rezultāts kā viena no Dieva 

apslēptākām un varbūt nekad pilnīgi 

neizteiktām prasībām, kuru tomēr jādzird un 

kura izvirza savas prasības. Pieredzi varētu 

likt vārdos un ļaut tai izvērsties atbilstošos 

darbos, kuri parādītu, ka Jēzus nedāvāja 

ciešanas veltīgi. Ja lūdzēja misija ir aktīva, 

tad jāatbild darbībās. Ja tā ir apceres un tīras 

lūgšanas misija, tad jāļauj, lai lūgšanu 

aizvien no jauna stiprina ciešanas un Dieva 

apsvērumi par tām. 

ADRIĀNAS FON ŠPĒRAS 

NĀVES PIECDESMITGADE 

 Svētdien, 17. septembrī atzīmējam 50 

gadskārtu kopš mūžībā aizgājusi izcila 
kristīgā mistiķe un daudzu grāmatu autore 
Adriāna fon Špēra (Adrienne von Speyr).  

Dzimusi 1902. gada 20. septembrī 

Šveicē. Nāca no protestantu tradīcijas, 

tomēr jau bērna gados piedzīvoja mistiskas 

satikšanās ar svētajiem, eņģeļiem un Dieva 

Māti Mariju. Viņa daudz slimoja un fiziski 

cieta, tomēr kā viena no pirmajām sievietēm 

Šveicē apguva ārsta profesiju. Pēc pirmā 

vīra nāves Adriāna salaulājās ar Šveices 

vēsturnieku Verneru Kaegi (1901–1979).  

Ilgus gadus Adriāna bija domājusi par 

aicinājumu kļūt par Romas katoli. Viņa tika 

nokristīta 1940. g. 1. novembrī un no tā 

laika viņas garīgais tēvs bija izcilais teologs 

Hanss Urs fon Baltazars (1905–1988). Viņa 

iepazinās ar daudziem tā laika katoļu 

intelektuāļiem. Viņa darbojās kā ārste, lai 

gan kopš 1940. gada cieta lielas fiziskas 

sāpes, arī sirds trieku, diabētu, artrītu smagā 

formā. 1954. gadā slimību dēļ nācās 

pārtraukt ārsta praksi. 1964. gadā Adriāna 

kļuva akla un pēdējos dzīves mēnešus 

piedzīvoja lielas ciešanas. Viņa nomira 

1967. gada 17. septembrī.  

Kopā ar priesteri fon Baltazaru viņa 

dibināja sekulāro institūtu – sv. Jāņa 

kopienu. Atrodoties kontemplatīvā, 

mistiskās lūgšanas stāvoklī, viņa diktēja 

vairāk kā 60 grāmatas, to skaitā komentārus 

par sv. Rakstiem. Katru dienu viņa lūdzās 

stundām ilgi. Viņa aprakstīja daţādu svēto 

un ticīgo lūgšanas pieredzi.  

Adriānas garīgā 

un mistiskā pieredze 

pastiprinājās Lieldienu 

noslēpuma ietvaros, 

Lielās nedēļas „trijās 

dienās” (triduum), kad 

Dēls uz krusta piedzīvo 

noslēpumaino Tēva 

atstātību, pēc atdeves 

Tēvam nāves brīdī nokāpj „ellē”, kur sastop 

grēku pavisam objektīvi kā aktualizētu 

ļaunumu un caur šo „elli” atgrieţas pie 

Tēva. Šādi Jēzus nāve pauţ savu vienreizību 

Lielās sestdienas noslēpumā.  

Caur Jēzus ciešanām mēs tiekam 

radīti no jauna. Caur Jēzus augšāmcelšanos 

arī mēs tiekam pacelti Vārdā. Caur viņa 

došanos pie Tēva arī mēs varam izteikt Dēla 

Vārdu Tēvam tā, ka tas sasniedz Tēva sirdi. 

Caur Dēla darbību Tēvs ir kļuvis „mūsu 

Tēvs.” Kopš Dēla atgriešanās ir notikusi 

Svētajā Garā, šis Gars ir mums dots tā, ka 

Tēva un Dēla cirkulējošā mīlestība aptver 

visu pasauli.  

Adriānas kristīgā garīguma dziļums 

pastāv ciešanu kopībā ar Kristu, kurā 

dvēsele kopā ar Baznīcu ir mistiskā laulībā 

ar dievišķo Vārdu. Lūgšana viņai nozīmē 

paklausīgu ieklausīšanos Dieva Vārdā. 

Jaunava Marija ir Baznīcas paraugs un 

atveids Vārda pieņemšanā, pilnīgā atvērtībā 

Dieva Vārdam. Šādi kontemplatīvā dzīve 

kļūst par nepieciešamo pamatu arī aktīvai 

dzīvei.  
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Svinot Adriānas fon Špēras nāves 

jubileju, centīsimies novērtēt Dieva Vārda 

klātbūtni un piedāvāto dziļumu. Lai viņas 

piemērs rosina novērtēt arī grūtības un 

ciešanas, kuras ļauj cieši vienoties ar krustā 

sisto un augšāmcelto Kristu, piedzīvot 

trīsvienīgā Dieva kopību mūsu attiecībās 

Baznīcā un pasaulē.  

LIELĀKAI KOPĪBAI 

Sestdien, 2. septembrī notika daţu 

katedrāles aktīvistu sanākšana, lai izrunātu 

ieceres lielākas kopības un sadraudzības 

nostiprināšanai draudzes locekļu attiecībās. 

Nepieciešama tiešāka un personīgāka 

saskarsme, kuru veicinātu tikšanās un 

komunikācija. Pateicoties Dievam par 

savākto raţu, taču vēl vairāk vienam par 

otru, plānojam kafijas un tējas galdu pēc sv. 

Mises svētdien 8. oktobrī plkst. 11.00 Šī būs 

iespēja pateikties arī diakonam Gunāram par 

35 gadiem kalpošanā katedrālei. Izmantosim 

šo pasākumu, lai vairāk iepazītu viens otru 

kā piederošus dzīvam garīgam organismam, 

kas ir Baznīca. 

Ar oktobra mēnesi ieplānots uzsākt 

arī personīgu garīdznieka sveicināšanos ar 

ticīgajiem pēc sv. Mises. Tas notiktu pēc 

vienas sv. Mises katru svētdienu, atbilstoši 

sekojošai kārtībai: pirmajā mēneša svētdienā 

pēc sv. Mises plkst. 8.00; otrajā mēneša 

svētdienā pēc sv. Mises plkst. 11.00; trešajā 

mēneša svētdienā pēc sv. Mises plkst. 

15.00, un ceturtajā mēneša svētdienā pēc 

vakara sv. Mises. Protams, šī daudz kur 

Rietumos praktizētā prakse nav saistoša 

visiem, taču ļauj personīgāk iepazīt vienam 

otru, kaut uz īsu brīdi izteikt savas 

pateicības, vajadzības, lūgumus un 

viedokļus tad, kad tas nepieciešams. 

Mums katram ir daţādas pateicības, 

vajadzības un lūgumi. Dievs zina mūsu 

nodomus, tomēr dievkalpojumos mēs 

sanākam ne tikai individuāli, bet kā Dieva 

Tauta, kura saliek caur Jēzu Kristu Tēvam 

garīgos upurus sv. Garā. Svētajā Misē zem 

zīmēm kļūst klātesošs cilvēces atpestīšanas 

upuris, ar kuru mums aizvien apzinīgāk 

jāvieno savi nodomi par dzīvajiem un 

mirušajiem. Ticīgie šos apzinīgos nodomus 

ar ziedojumu var vienot ar konkrētu sv. 

Misi, kas tiek reģistrēta noteiktā dienā un 

laikā liturģiskajā kalendārā. Būtu vēlams, ka 

šī tradicionālā prakse turpinātos konkrēto 

sv. Mises nodomu veidā. Šādi mēs daudz 

vairāk varam palīdzēt sev un citiem, īpaši 

atkarīgajiem ar spēcīgu ţēlastības devumu 

viņu atbrīvošanai. 

Tāpat arī daudzi mirušie būtu 

pateicīgi par mūsu aizlūgumiem. Sestdien 

26. augustā 

pirmo reizi 

notika katoļu 

kapu svētki 

Raiņa kapos. 

Lūgšanas 

aizsākās ar 

Raiņa vārdiem 

par cerību 

mirušās krūtīs. 

Cerībā uz 

Jēzus ţēlsirdību, kas pārsniedz taisnību, mēs 

varam lūgties par jebkuru (par svētīgo vai 

svēto neizsludinātu) mirušo, jo viņa vai 

viņas mīla ir Dievam vien zināma. Svētā 

Mise par mirušajiem Raiņa kapos paredzēta 

svētdien 17. septembrī plkst. 18.30. 

Nākošgad kapu svētki Raiņa kapos plānoti 

sestdien 25. augustā plkst. 14.00. 

Šis „Vēstnesīša” numurs pārsvarā 

veltīts Adriānas fon Špēras piemiņai. Lai 

viņas atziņas, kas tika izmantotas gan lielās 

nedēļas rekolekcijās, gan svētceļojumā uz 

Aglonu, palīdz mums apjaust lūgšanas 

dzīves dziļumus un Dieva darbību mūsu 

dzīvēs.                                            Pr. Pauls 

 

Dziedināšanas dievkalpojums 

sestdien 16. septembrī plkst. 18.00 
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ADRIĀNAS FON ŠPĒRAS  

ATZIŅAS PAR LŪGŠANU 
Jebkuras zināšanas par ticību pavada 

noslēpuma piejaukums, tomēr tas nenozīmē, 

ka no zināšanām jāatsakās; tieši pretēji, 

lūdzējam būtu jācer, ka tiks ar laiku dziļāk 

ievadīts noslēpumā. Ja jau Dievs uztic 

noslēpumu un dabīgi to atklāj, tad 

galvenokārt pats Dievs vedīs uz lielāku 

skaidrību. Lūdzējs zina, ka Dievs ir 

viszinošs. Dievs redz ne tikai lūdzēju 

pilnīgi, bet arī tuvāko, par kuru tagad 

jālūdzas. Dievs var atklāt pilnīgāku skatu uz 

šo citu cilvēku, ja uzskata to par 

nepieciešamu; tomēr var arī būt, ka Dieva 

zināšanas aizsargājoši apklāj noslēpumu par 

šo līdzcilvēku. Tāpēc lūdzējam pacietīgi 

jāpaliek zināmā abstrakcijā; viss izvēršas 

pašatdevē, kuru Dievs pieņem. Dievs atstāj 

tumsā veidu, kādā izmantos šo lūgšanu. 

Tomēr, kas cilvēkam ir abstrakts, tas Dievā 

ir konkrēts un, ja Dievs vēlas, var jebkurā 

brīdī kļūt konkrēts arī lūdzējam; to var 

atpazīt kā atveidu kaut kam, kā norādi 

uzvedībai nākotnē.  

Kad lūdzējs Dievam piedāvā kaut ko 

konkrētu, Dievs to dara abstraktu un 

vispārīgu, lai vēlāk pilnīgi savādāk darītu 

konkrētu, tomēr piederošu noslēpumam, kas 

paliek Dievā. Ticīgajam jālūdzas ar skatu uz 

šo noslēpumu. Vai jādzīvo, vai jādarbojas. 

Ticīgajam skaidri jāpauţ viedoklis, jāvēršas 

uz kaut ko, nav jāsasniedz „augstāka sfēra”, 

kurai nav vairs nekas kopīgs ar ikdienas 

realitāti, atrunājoties, ka ņem dalību 

paliekošā noslēpumā...  

Par lūgšanas kvalitāti slikti liecina 

tas, kas apceres ietvaros vairs neuztver 

apkārt esošo pasauli. Sv. Terēze no Avilas 

pārtrauca ekstāzi, lai gatavotu ēdienu. Tāpat 

katram Baznīcas loceklim (priesterim vai 

lajam) jāpārtrauc sava apcere, lai mīlētu 

tuvāko, kā tas tam prasīts.  

Ja arī lūgšanā noslēpumam jāpaliek 

neskartam, tomēr no tā vienmēr izriet 

konkrēti praktiski pielietojumi lūdzējam. 

Tos uzreiz var ieviest praksē. Var lūgties par 

visas pasaules grēku, var saņemt kaut kādas 

zināšanas par šo grēku, tomēr lūgšanā 

pēkšņi var uztvert šī grēka konkrētību. Tieši 

šo konkrēto izpausmi būtu jāšķīsta. 
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SVĒTDIENAS SKOLAS 

NODARBĪBAS 

uzsākas 1. oktobrī 
svētdien plkst. 13.15 

SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ 
Visi laipni aicināti, kas vēlas tapt  

⸭ kristīti 
⸭ pieņemt pirmo Svēto Komūniju 

(iet pie dievgalda)  
⸭ laulāties 

⸭ iepazīt vai padziļināt Katoliskās 
Baznīcas ticības mācības pamatus 

Aicināti skolas vecuma bērni, 
jaunieši un pieaugušie  
visās vecuma grupās 

Svētceļojums uz Vatikānu 

Kājām no sv. Jēkaba katedrāles 

2018.g. pavasarī - vasarā  

(apmēram 3 - 4 mēneši). 
Vajadzīga automašīna, vēlams ar šoferi -  

īpašnieku, svētceļnieku mantu līdzi vešanai. 

Pieteikties pie Vladimira (Valda)  

tālr. 26568444 


