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CEĻŠ UZ DEBESĪM
Tūliľ pēc pasaules radīšanas Dievs
ievietoja cilvēku paradīzē, lai pēc sekmīgi
izturēta pārbaudījuma laika cilvēks tiktu
mūţīgajā svētlaimībā. Cilvēks, kā zinām,
pārbaudījumu neizturēja. Grēks aizsprostoja
viľam taisnu, bezgrēcīgu ceļu uz mūţīgo
laimi. No tā laika no grēka dziļumiem uz
mūţīgo debesu dzīvi ved tikai šaura grēku
noţēlas un gandarījuma
taciľa. Uz debesīm ved
šaurs gandarījuma ceļš, kā
arī ērkšķains un stāvs
krusta ceļš, atbilstoši Jēzus
vārdiem: “Šauri ir vārti un
šaurs ir ceļš, kas ved
dzīvībā.” (Mt. 7,14).
Uz Dieva valstību
tiek vienīgi mazi, nevainīgi
bērniľi un tie laimīgie, kuri, pārvarot visus
kārdinājumus un briesmas, un uzticīgi
kalpojot Dievam, nāves stundā nodod Dieva
rokās tādu savu dvēseli, kāda tā bijusi
kristības sakramenta saľemšanas brīdī,
šķīstu, nevainīgu, neaptraipītu ne ar vienu
grēku. Visiem pārējiem uz debesīm jāiet pa
šauru un ērkšķainu gandarījuma ceļu.
Lai cik zemu cilvēks kristu, izmist
nevajag, jo ceļš uz debesīm paliek viľam
brīvs. Pazīstam daudzus svētos, kuri
atgriezušies no grēcīgās dzīves, droši soļoja
pa šo šauro taciľu un tika pie Dieva.
Minēsim kaut svēto Augustīnu, svēto

Mariju Magdalēnu. Caur atzīšanos grēkā,
grēku noţēlu, gandarījumu, labprātīgiem
labiem darbiem viľi pilnīgi izpirka savu
vainu.
Kristus cieta un mira arī par
grēciniekiem. Sevišķi labvēlīgs Kristus ir
tiem, kas savus grēkus noţēlo un cenšas
laboties. Lieli gandarītāji varētu mums
pastāstīt, kā Kristus viľus
glāba, kā vajāja ar savu
mīlestību, kā palīdzēja
viľiem atbrīvoties no grēku
tīkliem,
kā
stiprināja
svārstīgos, kā vilka pie
savas Sirds, kā lika viľiem
atjēgties līdz viľus noveda
pie gandarīšanas…
Visi
šie
Dieva
ţēlastības ceļi tiks mums atklāti mūţībā.
Tādēļ, nenolaidīsim rokas, nezaudēsim
drosmi, bet stingrā ticībā paļausimies uz
Dievu. ja Viľš mūs stiprinās, tad viss mums
būs pa spēkam.
Uz debesīm ved šaurs, ērkšķains un
stāvs ceļš. Pestītājs teica: “Ja kas grib Man
sekot, lai aizliedz sevi, uzľemas savu krustu
un seko Man” (Mt. 16,24).
Kristus mūs māca, ka Viľš, mūsu
Kungs un Mācītājs, lai gandarītu par citu
grēkiem, gāja krusta ceļu, vai tad mums,
gandarot par saviem grēkiem, nebūtu jāiet
krusta ceļš?
(turpinājums 3. lpp)
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DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ
Svētdiena, 22. oktobris
Parastā liturģiskā laikposma
29. svētdiena
8.00 Svētā Mise par draudzi un “Svētais
Dievs”
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk. t.
11.00 Galvenā Svētā Mise par Anuškānu
ģimenes mirušajiem
13.15 Svētdienas Skola
15.00 Svētā Mise (bērniem) par Vaivodu un
Vēveru ģimeľu mirušajiem
18.00 Roţukronis
18.30 Svētā Mise par + Valdi Lūri un
ģimenes mirušajiem
Pirmdiena, 23. oktobris
8.00 Svētā Mise par + Zuzannu Ruļuku.
Roţukronis
Otrdiena, 24. oktobris
8.00 Svētā Mise par Gaideļu un Valteru
ģimeľu dzīvajiem un mirušajiem.
Roţukronis
15.30 - 17.30 Grēksūdze
18.00 Svētā Mise slimnīcā „Biķernieki”
18.30 Saderināto un iemīlējušos tikšanās
19.00 Svētā Mise Onkoloģiskajā centrā
19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telpās
Trešdiena, 25. oktobris
8.00 Svētā Mise par Antānu ģimeni.
Roţukronis
Ceturtdiena, 26. oktobris
8.00 Svētā Mise par + Viktoriju Unicāni.
Roţukronis

18.00 Euharistiskā adorācija
19.00 Svētā Mise (jauniešiem)
Piektdiena, 27. oktobris
8.00 Svētā Mise. Roţukronis
Sestdiena, 28. oktobris
SV. APUSTUĻI SĪMANIS UN JŪDA,
svētki.
8.00 Svētā Mise par + Veroniku Gaiduli.
Roţukronis
PĀREJA UZ ZIEMAS LAIKU.
PŪLKSTEĽA RĀDĪTĀJUS JĀPAGRIEŢ
PAR VIENU STUNDU ATPAKAĻ
Svētdiena, 29. oktobris
Parastā liturģiskā laikposma
30. svētdiena
8.00 Svētā Mise par draudzi un “Svētais
Dievs”
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas skolas t.
11.00 Galvenā Svētā Mise Skaidrītes
Grinevičas nodomā
12.30 Bībeles stunda par Radīšanu
13.15 Svētdienas skolas nodarbības
15.00 Svētā Mise (bērniem) par + Mildu un
+ Andreju Līciľiem
18.00 Roţukronis
18.30 Svētā Mise par + Jadvigu Jegorovu
Pirmdiena, 30. oktobris
8.00 Svētā Mise. Roţukronis
Otrdiena, 31. oktobris
8.00 Svētā Mise par + Mariju Štrausu.
Roţukronis un „Dievs mēs Tevi slavējam”
18.00 Euharistiskā adorācija

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles garīdznieku kontakttālruņi
Sv. Jēkaba katedrāle:
Pr. Valters Vārpsalietis, vikārs:
tālr. 67326419
mob. 25920913
Pr. Pauls Kļaviņš, administrators:
Diak. Gunārs Konstantinovs:
tālr. 67224314, mob. 27001445
tālr. 67326419, mob. 29654800
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18.30 Saderināto un iemīlējušos tikšanās
19.00 Vigīlijas Svētā Mise par pasaules
svētumu. Piedalās kustības „Pro Sanctitate”
ansamblis
20.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telpās
Trešdiena, 1. novembris
VISI SVĒTIE, obligātās svinības.
8.00 Svētā Mise
11.00 Galvenā Svētā Mise
18.00 Svētā Mise par + pr. Jāni Voitiľu, un
procesija ar aizlūgumiem par mirušajiem
Ceturtdiena, 2. novembris
VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIĽAS
DIENA.
8.00 Svētā Mise par Helēnas Kudiľas
ģimenes mirušajiem
11.00 Galvenā Svētā Mise par Madţuļu
ģimenes mirušajiem un procesija ar
aizlūgumiem par mirušajiem
18.00 Svētā Mise Lonijas Pirktiľas nodomā
par mirušajiem, un procesija ar aizlūgumiem
par mirušajiem
ŠODIEN ZIEDOJUMI TIEK VĀKTI
DIECĒZES KŪRIJAS VAJADZĪBĀM
VAR SAĽEMT PILNAS ATLAIDAS,
KURAS VAR UPURĒT TIKAI PAR
MIRUŠAJIEM, TIE TICĪGIE, KURI:
*Laikā no 1. – 8. novembrim (ieskaitot)
dievbijīgi apmeklēs kapsētu un lūgsies par
mirušajiem, kaut vai tikai domās.
*Visu ticīgo mirušo piemiľas dienā
dievbijīgi apmeklēs Baznīcu un tur lūgsies
Kunga lūgšanu „Tēvs mūsu” un „Es ticu”
Piektdiena, 3. novembris
Jēzus Sirds godināšana
8:00 Svētā Mise. Jēzus Sirds dievkalpojums
Sestdiena, 4. novembris
Sv. Kārlis Boromejs, bīskaps, piemiľas
diena. Vissv. J. Marijas godināšana
8.00 Svētā Mise par Dzintru Gludiľu.
J. Marijas litānija un veltīšanās
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Svētdiena, 5. novembris
Parastā liturģiskā laikposma
31. svētdiena. Jēzus Sirds godināšana.
Vissv. Sakramenta adorācija
8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs” par
Ozoliľu un Nākmaľu dzimtu mirušajiem
9.15 “Marijas leģions” Svētdienas sk. telpās
11.00 Galvenā Svētā Mise par Andri
Gribušku, Dagniju Lielcepuri. Jēzus Sirds
dievkalpojums
13.15 Svētdienas Skolas nodarbības
15.00 Svētā Mise (bērniem) par draudzi
18.00 Roţukronis
18.30 Svētā Mise (gregoriāniskā)

CEĻŠ UZ DEBESĪM
(turpinājums no 1. lpp)
Dzīvē mēs bieţi draudzējamies ar
grēkiem, tādēļ mums jāizcīna daudzas
kaujas, jāizcieš daudz spaidu un atsacīšanos,
caur ko mūsu ceļš top grūts un ērkšķains.
Mūsu dzīves gaitā Dieva Apredzība izlika
daudz sāpīgu krusta ceļa staciju, lai mēs pie
tām apstātos, lai atjēgtos no dzīves steigas,
lai padomātu, vai pa pareizu ceļu ejam. Jo
vairāk ciešanu Dievs mums sūta, jo vairāk
Viľš par mums gādā, jo vairāk Viľš mūs
mīl. Reiz Pestītājs svētajai Terēzijai pateica
šādus vārdus: “Vai zini, mana meita, kurus
mans Tēvs vairāk mīl, tiem dod lielākas
ciešanas. Arī Es, mīlēdams tevi, dodu tev to,
ko pats esmu izvēlējies.”
Ciešanas un dzīves “ērkšķus” izjuta
arī citi svētie, kuri, novēršoties no pasaules,
tāpat kā Kristus, gāja savu krusta ceļu.
Vai mēs drīkstam ţēloties par to, ka
Dievs uzľem mūs ciešanu skolā? Vai
māceklis ir sliktāks par savu mācītāju? Ja
Pestītājs pirmais nebūtu šo ceļu gājis, tad
ciešanu ceļš būtu mums soda ceļš, bet tagad,
neskatoties uz to ka ir ērkšķains un grūts, ir
goda ceļš. Nebaidīsimies iet pa šo karalisko
ceļu. Tāpat kā citi svētie saľemsim no Dieva
pacietības ţēlastību, jutīsim apslēptu krusta
svētību un pat iemīļosim savu krustu…
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Mans Dievs un mans Kungs! Kas spēj
saprast Tavu labestību un mīlestību? Bez
Tava atbalsta mēs visi ietu pa pazudināšanas
ceļu un visi tiktu pazudināti. Tādēļ mēs
nekad nespēsim Tev pienācīgi pateikties, ka
Tu mūs glābi no grēka un mūţīgām mokām,
ka Tu mums parādīji Sava dievišķā Dēla
ceļu, kurš mūs aizvedīs mūţīgajā laimē. Ak
Dievs, palīdzi man, vadi mani pa šo ceļu, lai
es kādreiz varētu ar Taviem Svētajiem Tevi
slavēt, godināt un mūţīgi mīlēt.

BRĀLĪBAS MISTIKA.
CILVĒKA PIEPILDĪJUMS
Brālības
mistika
cilvēka
piepildījums ir tēma, ko var definēt kā
drosmīgu tajā kultūras kontekstā, kāds tas ir
pašlaik, kurā risks tikt pārprastam ir īpaši
augsts. Cita starpā, nav nejauši, ka
Franciska mācība tiek regulāri izvilkta no
Baznīcas konteksta, lai to sasaistītu ar tām
„„labklājības garīguma” bez kopienas,
„veiksmes teoloģijas”” formām, par kurām
tiekam brīdināti Evangelii Gaudium 90.
punktā.
Tātad šo Vispasaules Svētdarīšanas
dienas - 2017 tēmu mēs atļaujamies definēt
kā trauslu un tajā pašā laikā spēcīgu savā
virzībā pretim cilvēcības problēmas
kodolam šodien. Šis avīzes numurs ir
gandrīz pilnībā veltīts pieteiktā jēdziena
padziļināšanai, tā saiknei ar kustības Pro
Sanctitate garīgumu, tā saistībai ar aktuālo
Baznīcas Maģistrātu, un arī ar „mazāk
aktuālo”.
Šeit ir pamatoti izcelt divus tā
aspektus, kas šķiet īpaši nozīmīgi saistībā ar
pieminēto mūsdienu cilvēcības problēmu.
Apvienot „Mistiku” ar „Brālību”, lai gan tā
nav intelektuāli jauna darbība - ľemot vērā,
ka patiesībā tas atbilst dziļākai, personīgākai
pat pašas kristietības nepieciešamībai -,
šodien tai ir ārkārtīgi aktuālā vērtība
pārvarēt tādu kā dalījumu, ko modernā

kultūra ir spējusi uzspiest, starp garīgumu,
kas tiek uzskatīts par, tā sakot, ēterisku, un
respektējamu tikai tiktāl, cik, pēc Evangelii
Gaudium vārdiem, tā ir psihiskās labklājības
nesēja, un kategorisko imperatīvu rīkoties,
mūsu tuvāko vienmēr uzskatot par mērķi un
nekad par līdzekli. Šie divi aspekti, ko
sīkumainā, sadalīt gribošā intelektuālā griba
ir nošķīrusi, un te ir vietā lietot laulības
metaforu -„to, ko Dievs ir savienojis” -, tiek
tad atspoguļoti un izdzīvoti kā pastāvīgā
konfliktā esoši: no kura esamības pamatā
izriet savā būtībā bezjēdzība, ko Dieva kalps
Guljelmo Dţakvinta sauc par „šausmīgo
izcīnāmo kauju”. No kā arī rezultātā rodas
sava veida izmisusī sāta sajūta, kas pat
pārlieku skaidri izpauţas
mūsdienu
attīstītajās Rietumu sabiedrībās.
Brālības mistika ir tātad, ja vēlaties,
pirmām kārtām atkārtota tā apliecināšana,
ko Kristus ir izteicis uz Krusta, šis „viss ir
piepildīts”, ko kustības Pro Sanctitate
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garīgums, ejot sava dibinātāja pēdās, saredz
Kristus smaidā - Kristū, kas smaida no
karātavu augstumiem: viss ir piepildīts, ir
atrisinātas visas pretrunas, ko esam
atgādinājuši, un mēs varam, ja vien atbildam
Viľa aicinājumam, viľa „Sitio”, būt pilnībā
brīvi - svēti.
Kā? Mums palīgā nāk otrais no abiem
vārdiem: Mistika un Brālība. Brālība? Bet
vai tad tā jau neietilpst kategoriskajā
imperatīvā, ko atgādinājām? No jauna
parādās pretrunas, ko pasludinājām par
atrisinātām? Ne gluţi. Arī te mums palīdz
Dieva
kalpa
Guljelmo
Dţakvintas
liecība:„Mīlestību neveido ārējie aspekti
vien, to neveido sevis veltīšana citiem,
upurēšanās citu dēļ, bet gan pirmām kārtām
to veido Dieva mīlestība, dzīvošana Dieva
ţēlastībā, un tā rezultātā tie tuvākā
mīlestības darbi, kuriem piemīt vērtība,
ciktāl tie dzimst no Dieva mīlestības un
mūsu būšanas Viľa ţēlastībā.”
Nāk pilnīgi spontāni un arī loģiski nekad, nekad nedrīkst aizmirst lietot loģiku:
tā nepārtraukti jāizmanto, nenovirzoties uz
īsākiem ceļiem, kas tiek uzskatīti par
mistiskiem, bet kļūst par misticismu, proti,
ko pretēju Mistikai! - šos Dţakvintas vārdus
saistīt ar trāpīgajām Evangelii Gaudium 92.
punkta rindām, kur tiek runāts, par
„mistisku, kontemplatīvu brālību, kas prot
uzlūkot mūsu tuvākā svēto diţenumu, prot
atklāt Dievu katrā cilvēciskā būtnē, prot,
pieķeroties Dieva mīlestībai, paciest
kopdzīves neērtības”.
Izcelsim tagad šo „tuvākā svēto
diţenumu”, īpašu uzsvaru liekot uz
apzīmētāju „svēts”: diţenums, jo svēts.
Tuvākais jeb „sacer esto” esot svēts. Tā tas
ir, šķiet, ciktāl tas nespēj uztvert mūsdienu
pasaulē valdošo garu, ko ir maldinājis tās
imanentisms; mūsu laika gars, kas pat
atskārst tukšumu, ko radījusi svētuma
mazināšanās, un joprojām satraucas, kā
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sv. Pāvila izteiksmīgajā izteicienā, tā kā
dzemdību sāpēs.
Un, lūk, otrs tēmas aspekts, ko
vēlamies atgādināt: ja mēs patiešām būsim
spējīgi nepretoties aicinājumam, kas galējā
veidā svētdara cilvēciskās ciešanas un tātad
arī brāļus - par mūsu rūpēm par viľiem
mums tiks prasīta atskaite pēdējā dienā mēs būsim ne tikai iemiesojuši, realizējuši
(no res, lieta: tiek runāts par miesu un
asinīm, viskonkrētākajām lietām) cēlo, bet
abstrakto kategorisko imperatīvu. Mēs
būsim arī atraduši, un tieši tur, kur vismazāk
gaidījām to atrast - mūsos pašos - mūsu
cilvēces pilnību, mūsu cilvēcības realizēšanos, jēgu, kas attaisno mūsu pašu un
ikviena eksistenci. Jo Dievs dzīvo cilvēka
sirdī; „et inquietum est cor nostrum donec
venias”.*
*Brālības
mistika,
cilvēka
piepildījums. Veiksmīgu ceļu ar šo trauslo
un spēcīgo aicinājumu mūsu Kustībai,
Baznīcai, kurai to pazemībā veltām, visai
cilvēcei, kurai dāvājam, pūlēsimies dāvāt šo
pieticīgo ūdens pielienu sausumā: un
okeāns, kā zināms, sastāv no pilieniem.
Alberto Hermanins
Kustība Pro Sanctitate (Itālijā)
No Itāļu valoda tulkoja Ieva Kudure

KONTEMPLATĪVO PERSONU
VĒSTĪJUMS
Pirms 50 gadiem - 1967. gada 12.
oktobrī (franču valodā) tika publicēts
kontemplatīvo personu vēstījums bīskapu
sinodei. To izstrādāja pazīstamais trapistu
mūks un rakstnieks Tomass Mertons un daži
citi Dievam veltīto personu pārstāvji. Seko
otrā beigu daļa.
Kontemplatīva persona tāpat ar
lielāku gatavību var saprast to, kādā veidā
daudzus kristiešus pašreiz piemeklētais
kārdinājums uz ateismu var iespaidot viľu
ticību tā, ka nāktu par labu viľu pestīšanai.
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Šis pārbaudījums zināmā mērā ir analoģisks
mistiķu „nakts” pieredzei. Tuksnesis
atkailina mūsu sirdis, mazina mūsu prasības
un attaisnojumus, atľem mums arī
nepilnīgus tēlus par Dievu. Tas pazemina
līdz būtiskajam un liek skatīt patiesību par
sevi, neatstājot bēgšanas iespēju. Tas var būt
ļoti labvēlīgi mūsu ticībai, jo tieši šeit, pašā
mūsu posta kodolā atklājas Dieva
ţēlsirdības
brīnumi.
Ţēlastība,
šis
neparastais spēks no Dieva darbojas pašā
mūsu panīkuma un kūtruma centrā, jo „viľa
spēks pilnveidojas vājumā” (2 Kor 12:9).
Tieši šeit kontemplatīva
persona ar savu līdzcietību un
sapratni
vēlētos
piedāvāt
mierinājuma un cerības vārdu.
Viľa pieredze nav negatīva, lai
gan vedusi pa ceļiem tuksnesī,
kuram kaut kas kopīgs ir ar
kārdinājumu
uz
ateismu.
Transcendentā Dieva prombūtne
paradoksālā veidā ir arī viľa
imanentā klātbūtne, lai gan tās
uztverei
varētu
būt
nepieciešama
sakopotība,
klusums un zināma mēra attālināšanās no
dzīves satraukuma. Taču visi kristieši
aicināti nobaudīt Dievu, un mēs vēlamies to
vēstīt, lai tie sargātos no noteikta paguruma
un pesimisma, kas varētu tiem radīt no šī
viedokļa ne tik labvēlīgus apstākļus, kādi ir
mūsējie.
Mūsu Kungs tika kārdināts tuksnesī,
tomēr guva pārsvaru pār kārdinātāju. Mūsu
ticību aizvien vajag attīrīt un atbrīvot no
maldīgiem tēliem un idejām, ar kurām
mēdzam to sajaukt. Tomēr ticības nakts
ieviešas nesatricināmā pārliecībā, kuru
mūsu sirdīs licis Dievs, kas vēlējies mūs
pārbaudīt.
Pati klostera dzīve liecina par šīs
uzvaras realitāti. Tā joprojām piesaista mūsu
dienās simtiem vīriešu un sieviešu. Taču
kāda būtu tās nozīme, ja ţēlastība

nedziedinātu mūsu aklumu un ja nebūtu
patiesi, ka Tēvs „daudzkārt un daudzos
veidos runājis uz mūsu tēviem caur
praviešiem, šajās pēdējās dienās mūs
uzrunājis caur Dēlu”? (Ebr 1: 1 – 2). Jo „ja
mūsu cerību uz Kristu mēs liktu tikai šai
dzīvei, tad no visiem cilvēkiem būtu
visnoţēlojamākie” (1 Kor 15: 19).
Patiesība ir tāda, ka šī pieredze nav
aprakstāma. Tomēr būtībā tieši to Pāvils,
Jānis un pārējie apustuļi sludināja kā katra
kristieša pieredzi; un ar tiem pašiem viľu
lietotiem izteicieniem vislabāk varam par to
runāt. Šeit iet runa par dāvāto
Garu, kas ir it kā mūsu
mantojuma garantētājs (Ef 1:
14). Šeit iet runa par dāvāto
Garu, caur kuru mīlestība ielieta
mūsu sirdīs (Rom 5: 5), Garu,
kas zina to, kas ir no Dieva, jo
izmeklē visu, pat Dieva
dziļumus (1 Kor 2: 10), Garu,
kura svaidījums māca mums
visu tā, ka mums nevajag kādu
citu, kas mācītu (1 Jľ 2: 27),
Garu, kas nemitīgi liecina mūsu
garam, ka patiesi esam Dieva bērni (Rom 8:
16).
Šajā pašā Garā esam sapratuši, cik
patiesi ir tas, ka Kristus nomira par mūsu
grēkiem un atkal cēlās mūsu attaisnošanai
(Rom 4: 25), un viľā caur ticību mums ir
pieeja Tēvam un esam atjaunoti Dieva bērnu
cieľā (sal. Rom 5: 2; Ebr 10: 19).
Kristieša mistiskās zināšanas ir ne
tikai neskaidras zināšanas par neredzamo
Dievu. Tā ir arī pieredze par Dievu –
personīga, mīloša tikšanās ar viľu, kas
atklājies mums un mūs pestījis, lai darītu
mūs par līdzdalībniekiem Tēva un Dēla
dialogā Svētajā Garā.
Tieši Personu Trīsvienībā Dievs
visskaidrāk parādās kā „pilnīgi savādāks”
un vienlaikus tuvāks mums, nekā jebkāda
būtne.
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Esam izjutuši pienākumu izklāstīt šo
labo mantojumu mūsu ganītājiem, kuri
pašreiz
vissmagāk
piedzīvo
ticības
pārbaudījumus. Lūdzam no viľiem svētību
un paliekam ar tiem nemitīgi vienoti
lūgšanā. Kopībā ar visu Baznīcu mēs
vienojamies ar pasaules ciešanām, uzturot
Dieva priekšā klusu dialogu pat ar tiem
mūsu brāļiem, kuri atrodas šķirti no mums.
Mūsu vēsts var vienīgi noslēgties ar
pateicību. Jo šādas jūtas vienmēr gūs
pārsvaru sirdīs pie tiem, kas pieredzējuši
Dieva mīlestību un laipnību. Kristietis kā
piedošanu saľēmis grēcinieks, kuru Dieva
ţēlsirdība
pāri
jebkādām
cerībām
apdāvinājusi līdzdalībai svēto mantojumu
gaismā (Kol 1: 12), Dieva priekšā var
vienīgi sludināt bez gala pateicības himnu:
„Viľš ir labs, jo viľa mīlestība ir mūţīga”
(Ps 135).
Mēs vēlamies piedāvāt mūsu liecību
par šo apbrīnas un pateicības sajūtu, reizē
aicinot visur esošos mūsu brāļus dalīties tajā
ar mums cerībā, un šādi attīstīt viľu sirdīs
iesētās kontemplācijas vērtīgās sēklas.

LUTERA AIZSĀKTAJAI
REFORMĀCIJAI – 500
Atzīmējot 500 gadskārtu kopš 1517.
gada 31. oktobrī augustīniešu mūks Mārtiņš
Luters
izvirzīja
debatēm
aktuālus
teoloģiskus jautājumus, piedāvājam 1983.
gada 6. maija Romas katoļu un luterāņu
kopējās komisijas ziņojuma atziņas.
Tā laika teoloģiskās tradīcijas un
Baznīcas dzīves daţādo aspektu kritikā
Luters pats uzskatīja sevi par Evaľģēlija
liecinieku – kā „necienīgu mūsu Kunga
Jēzus Kristus evaľģēlistu.” Viľš atsaucās uz
biblisko apustulisko liecību, kuru, kā „Svēto
Rakstu doktoram”, viľam bija uzlikts par
pienākumu izskaidrot un sludināt. Viľš
apzināti nostājās par pirmbaznīcas apliecību
Trīsvienīgajam Dievam, Kristus personai un

-7-

darbam, kā arī redzēja šajā apliecībā
autoritatīvu bibliskās vēsts izpausmi. Ārējās
vajāšanās un iekšējās cīľās, ko atnesa viľa
centieni uz reformāciju, viľš atrada drošību
un iepriecinājumu savā Baznīcas aicinājumā
studēt un mācīt Svētos Rakstus. Šajā
pārliecībā viľš juta sevi paša Baznīcas
Valdītāja aizstāvībā.
Izprotot savu skolotāja un mācītāja
atbildību, reizē personīgi pieredzot mokošo
nepieciešamību pēc ticības, viľš tika ar
Rakstu dedzīgu studēšanu vadīts uz
atjaunotu Dieva
ţēlastības
atskārsmi, kas
viľam tika dota
viľa bailēs un
sava
laika
neskaidrībā.
Saskaľā ar viľa paša liecību, šī
„reformācijas atskārsme” pastāv atziľā, ka
Dieva taisnība ir atrodama taisnības devumā
Romiešu 1:17 gaismā, nevis prasībā notiesāt
grēcinieku. „No ticības taisnais dzīvos” - tas
ir, viľš dzīvo no Dieva Kristū dāvinātā
ţēlastībā.
Šajā atskārsmē, kam apstiprinājumu
Luters gūst arī Baznīcas tēvā Augustīnā,
Bībeles vēsts kļūst priekpilna vēsts, tas ir
„evaľģēlijs.” Tas atvēra viľam, kā viľš
teica, „ceļu uz paradīzi.”
Savos rakstos, sprediķos un mācīšanā
Luters kļuva šīs atbrīvojošās vēsts
izplatītājs.
Centrālais
punkts
viľa
teoloģiskajā
domāšanā
un
Rakstu
izskaidrošanā bija „mācība par grēcinieka
attaisnošanu vienīgi ticībā. Tie, kuru
sirdsapziľa cieta zem Likuma varas un
cilvēku pavēlēm, un kuri bija savu kļūdu un
rūpēm par mūţīgo pestīšanu mocīti, varēja
iegūt drošību ticībā Dieva ţēlastības
atbrīvojošam solījumam Evaľģēlijā.
Vēsturiskā pētīšana rāda, ka Luteram
fundamentāli nozīmīgas saskaľas sākumi
jau
bija
acīmredzami
teoloģiskajās
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diskusijās reformācijas laikā. Bet šī saskaľa
netika efektīvi pieľemta no abām pusēm,
bet tika noniecināta un iznīcināta vēlākajā
polemikā.
Mūsu laikā Lutera pētniecība un
Bībeles studijas abās pusēs ir atkal
pavērušas ceļu uz abpusēju saprašanos par
Lutera reformācijas centrālajām ievirzēm.
Iepazīšanās ar vēsturisko nosacītību visās
domu un izteiksmes formās ir ļāvusi
katoļticīgajiem plaši atzīt, ka Lutera idejas,
sevišķi par attaisnošanu, ir atbilstošs
kristīgās teoloģijas veids. Kopsavilkumā,
kas kopēji tika apstiprināts no katoļu un
luterāľu teologiem 1972. gadā („Evaľģēlijs
un Baznīca”), katoļu – luterāľu ziľojums
par Augsburgas konfesiju teica sekojošo:
„Plaša saskaľa parādās mācībā par
attaisnošanu, kas bija izšķiroši nozīmīga
reformācijai: tas ir, vienīgi caur ţēlastību un
ticību Kristus pestīšanas darbam un ne dēļ
kāda mūsu pašu nopelna, mēs esam
pieľemti no Dieva un saľēmuši Svēto Garu,
kas atjauno mūsu sirdis un apgādā mūs ar
un sauc mūs uz labiem darbiem” („Viens
Kristus pāri visam”, 1980).
Kā Evaľģēlija liecinieks Luters
sludināja Bībeles vēsti par Dieva tiesu un
ţēlastību, par grēku un krusta spēku, par
cilvēka pazušanu un Dieva pestīšanu. Kā
kāds „necienīgs mūsu Kunga Jēzus Kristus
evaľģēlists” Luters pāri savai paša personai
neatvairāmi konfrontē mūs visus ar viľa
atzīto Evaľģēlija solījumu un aicinājumu.
(turpinājums sekos)

Lūgums visiem izpildīt
Aptaujas lapas, kuras atrodas
Katedrāles priekštelpā!

Svētceļojums uz Vatikānu
Kājām no sv. Jēkaba katedrāles
2018.g. pavasarī – vasarā (apm. 3 - 4 mēn.)
Vajadzīga automašīna, vēlams ar šoferi īpašnieku, svētceļnieku mantu līdzi vešanai
Pieteikties pie Vladimira t. 26568444

Svētdien, 29.oktobrī plkst 12:30
Bībeles stunda par Radīšanu
SVĒTDIENAS SKOLAS
NODARBĪBAS
uzsākušās 1. oktobrī, svētdienās plk. 13.15
SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ

Aicināti skolas vecuma bērni, jaunieši un

pieaugušie visās vecuma grupās

„Ražas svētku altāris”
Pateicība visiem ziedotājiem!
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