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LABVĒLĪGAIS LAIKS

„Samierinieties ar Dievu! Lūk, tagad 

ir labvēlīgs laiks” (2 Kor 5: 20; 6: 2). Šādi 

esam aicināti apzināties pestīšanas dāvanu, 

kas Kristū piedāvāta katram cilvēkam. 

Runājot par „labvēlīgu laiku”, apustulis 

Pāvils atsaucas uz „laika pilnību” (Gal 4: 4), 

kad Dievs savā Dēlā Jēzū atbildēja uz 

cilvēku ilgām un palīdzēja savai tautai, 

pilnīgi izpildot praviešu solījumus (sal. Is 

49: 8). Kristū ir sasniegts žēlsirdības un 

piedošanas laiks, 

prieka un pestīšanas 

laiks. Šogad tas īpaši 

aizsākas ar pelnu 

trešdienu 14. februārī.  

No vēsturiskā 

viedokļa „labvēlīgs 

laiks” ir laiks, kad 

Baznīca sludina 

Evaņģēliju visiem 

cilvēkiem, lai tie 

gandarītu un atvērtos atpestīšanai, kas mums 

ir dāvāta. Ar šīs dāvanas pieņemšanu dzīve 

dziļi izmainās un gavēņa laiks, protams, ir 

labvēlīgs laiks ar lielāku atvērtību saņemt 

Dieva žēlastības. Gatavojamies svinēt un 

atjaunotā morālā dzīvē jau sākam svinēt 

Jaunās un mūžīgās derības Lieldienu 

noslēpumu, Kristus nāvi un 

augšāmcelšanos, kas nes atpestīšanu katram 

cilvēkam, vēsturei un visam kosmosam.  

Uz šo ciešanu un mīlestības 

noslēpumu norāda pelnu kaisīšana līdz ar 

vārdiem: „Nožēlojiet grēkus un ticiet 

Evaņģēlijam” (Mk 1:15). Uz to pašu 

noslēpumu norāda gavēņa veidi, lai mēs 

sāktu patiesi pārtapt vienotībā ar Kristus 

ciešanām, kas ļauj sastapt un uzvarēt cīņu ar 

ļauno garu. 

„Lūk, tagad ir labvēlīgs laiks.” Ņemot 

to vērā, uzsākam gavēņa laiku, vispirms 

apcerot Jēzus Kristus vaigu, kas bēdu un 

sāpju pārņemts mūsu grēku dēļ. Liturģijā, 

krusta ceļā, rūgtās 

asarās lūgšana rosina 

mūs vienoties ar 

Kristu, kas grēka 

nepazina, bet Dievs 

viņu „mūsu dēļ 

padarīja par grēku” (2 

Kor 5:21). Mācoties 

no svētajiem, esam 

aicināti sekot Jēzum 

ceļā uz Jeruzalemi. 

Paredzot savas ciešanas, viņš sacīja 

mācekļiem: „Man jāpieņem kristība” (Lk 

12:50). Gavēņa laikā lai paklausīgi sekojam 

Dieva Dēlam, kas kļuva par paklausīgu 

Kalpu mūsu patiesas brīvības labā.  

Gavēņa laikā izkopsim lūgšanas garu, 

iesim pie grēksūdzes, lai atklātu žēlsirdīgo 

Jēzu Kristu, kurā Dievs norāda mums savu 

līdzjūtīgo sirdi un samierina mūs pilnīgi ar 

sevi. Piedzīvojot Dieva žēlsirdību, lai 

nododamies tuvākmīlestībai un trūcīgo 

aprūpei.                        (turpinājums 3. lpp) 

Pāvests Francisks saņem pelnus 
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Svētdiena, 4. februāris. 

Parastā liturģiskā laika 5. svētdiena. 

Jēzus Sirds godināšana un  

Vissv. Sakramenta adorācija. 

8.00 Svētā Mise par Sv. Jēkaba katedrāles 
draudzes Marijas leģionu, un “Svētais 

Dievs”. 

9.15 Marijas leģions Svētdienas skolas 
telpās. 

11.00 Galvenā Svētā Mise. 

Garīgā Semināra audzēkņu zemākās 
svētības un Jēzus Sirds dievkalpojums. 

Svētlietu pasvētīšana.  

15.00 Svētā Mise (bērniem) par Mežaļu 

ģimeni. 
18.00 Rožukronis. 

18.30 Svētā Mise par draudzi. 

Pirmdiena, 5. februāris. 

Sv. Agate, jaunava un mocekle, 

piemiņas diena. 

8.00 Svētā Mise par Ritas, Arta Āboliņu 

un Daigas Auziņas dziedināšanu. 
Šodien tiek svētīta maize un ūdens. Maizi 

un ūdeni līdzi ņemam paši. 

Otrdiena, 6. februāris. 

Sv. Pāvils Miki un viņa biedri, mocekļi, 

piemiņas diena. 

8.00 Svētā Mise Veltas Priedules nodomā 

par dzīvajiem un mirušajiem 

11.00 Svētā Mise pansionātā “Gaiļezers” 
18.30 Saderināto un iemīlējušos tikšanās 

Svētdienas skolas telpās. 

 

Trešdiena, 7. februāris. 

8.00 Svētā Mise par + Jevgeniju 

Bogomolu. 

Ceturtdiena, 8. februāris. 

8.00 Svētā Mise par Ilgoni un Modru 

Veismaņiem. 
18.00 Euharistiskā adorācija. 

19.00 Svētā Mise (jauniešiem) par Leonu, 

Jāni, Kristīnu, Joni un Inesi. 
Piedalās kustības “Effata” ansamblis. 

Piektdiena, 9. februāris. 

8.00 Svētā Mise par Kārļa Broka veselību. 

Jēzus Sirds litānija. 

Sestdiena, 10. februāris. 

Sv. Sholastika, jaunava. Piemiņas diena 

8.00 Svētā Mise par Austras Bāliņas 

veselību. 

Svētdiena, 11. februāris. 

Parastā liturģiskā laika 6. svētdiena. 

Vispasaules slimnieku diena. 

8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs”. 

9.15 Marijas leģions Svētdienas skolas 
telpās. 

11.00 Galvenā Svētā Mise par draudzi. 

13.15 Uzsākas Svētdienas skolas 
nodarbības katedrālē. 

15.00 Svētā Mise (bērniem) par  

+ Staņislavu Lonsku. 

Kustības “Pro Sanctitate” aizbildnes 

“Paļāvības Dievmātes” godināšana. 

18.00 Vesperes. 

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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Svētdienas skolas izlaidums 28. janvārī. 
Foto: V. Šaicāns, mob. 26553649 

18.30 Svētā Mise par + Vladu Godu. 

Piedalās kustības “Pro Sanctitate” 

ansamblis. 

Pirmdiena, 12. februāris 

8.00 Svētā Mise par Venerandas veselību 
un + Regīnu, + Jazepu, + Gipolitu,  

+ Dzintaru. 

Otrdiena, 13. februāris 

8.00 Svētā Mise par + Otīliju Juškeviču. 
15.30 - 17.30 Grēksūdze. 

18.30 Saderināto un iemīlējušos tikšanās 

Svētdienas skolas telpās.  

19.00 Svētā Mise Onkoloģijas centrā. 

UZSĀKAS LIELAIS GAVĒNIS 

Trešdiena, 14. februāris. 

PELNU TREŠDIENA. 

8.00 Svētā Mise par Jaskeviču ģimenes 
atgriešanos pie Dieva. 

17.30 Krusta ceļš.  

18.30 Svētā Mise. 

Šodien gavēnis un atturība no gaļas 

ēdieniem. 

Pilnas atlaidas visās piektdienās par 

lūgšanas “Krustā sistā Pestītāja priekšā” 
dievbijīgu lūgšanu pēc sv. komūnijas 

krustā sistā attēla priekšā vai krucifiksa 

priekšā, un par “Krusta ceļa” dievbijīgu 
nostaigāšanu un meditācijām. 

Ceturtdiena, 15. februāris 

8.00 Svētā Mise. 
11.00 Svētā Mise Aglonas Dievmātes 

godam. 

18.00 Euharistiskā adorācija 
19.00 Svētā Mise (jauniešiem). Piedalās 

ansamblis “Ex Animo”. 

Piektdiena, 16. februāris. 

8.00 Svētā Mise. Jēzus Sirds litānija. 

17.30 Krusta Ceļš. 

Sestdiena, 17. februāris 

8.00 Svētā Mise.  

Svētdiena, 18. februāris. 

Gavēņa 1. svētdiena. 

8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs”. 

9.15 Marijas leģions Svētdienas skolas 
telpās. 

11.00 Galvenā Svētā Mise par  

+ Staņislavu Taukuli, un “Rūgtās asaras”.  
13.15 Svētdienas skolas nodarbības. 

15.00 Svētā Mise (bērniem) par draudzi. 

17. 30 Krusta ceļš. 

18.30 Svētā Mise. 

LABVĒLĪGAIS LAIKS 

(turpinājums no 1. lpp) 
„Mēs lūdzam Kristus vietā: 

„Samierinieties ar Dievu!‟ ” (2 Kor 5: 20). 

Mūsdienās pieaug vajadzība samierināties 

un piedot, pieņemt vienam otru, īpaši 

Latvijas simtgades ietvaros. Tagad ir 

labvēlīgs laiks to darīt. Ņemot to vērā, 

saņemsim pelnus un iesim gavēņa laika 

takās, nenovēršot skatu no krustā sistā 

Kristus. Jo krusts ir cilvēces pestīšana: tikai 

Jēzus krustā iespējams gūt paliekošu cerību 

un mieru katra cilvēka sirdij un tautas 

kopīgajam ceļam. 
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SVĒTAIS JĀNIS BOSKO – 

JAUNIEŠU TĒVS 
Pirms 30 gadiem - 1988. gada 31. 

janvārī sv. Jānis Pāvils II izdeva vēstuli 

Iuvenum Patris, kuras svarīgākās atziņas 
palīdz novērtēt šo 19.gs. svēto un gatavoties 
rudens bīskapu sinodei, kas veltīta tēmām 

par jauniešiem. Šis ir pirmais turpinājums šī 
dokumenta izklāstam. 

Pašreiz jauniešu situācija lielā mērā 

mainījusies un izpaužas lielā daudzumā 

nosacījumu un aspektu, kā tas labi zināms 

audzinātājiem un ganītājiem. Tomēr arī 

šodien paliek tie paši 

jautājumi, kas nomāca 

priestera Jāņa Bosko 

prātu jau no savas 

kalpošanas sākuma, 

viņam vēloties izprast un 

darboties. Kas ir šie 

jaunieši? Ko viņi vēlas? 

Kurp tie dodas? Kas tiem 

vajadzīgs? Šie bija grūti jautājumi, kuri ir 

nenovēršami un tie jārisina katram 

audzinātājam.  

Šodien visā pasaulē atrodami jaunieši, 

kas pa īstam uztver garīgās vērtības un vēlas 

gūt palīdzību un atbalstu savas personības 

nobriešanā. No otras puses, diezgan skaidrs, 

ka jaunieši ir upuri negatīva rakstura 

vilinājumiem un apstākļiem, kas izriet no 

dažādiem ideoloģiskiem uzskatiem. Vērīgs 

audzinātājs ņems vērā jauniešu stāvokļa 

praktisko pusi un zinās, kā iesaistīties ar 

pārliecinātu kompetenci un gudru 

apdomību.  

Šajā ziņā viņu mudina, apgaismo un 

uztur nesalīdzināmā audzināšanas tradīcija 

Baznīcā. Apzinoties sevi par tautu, kuras 

Dievs ir Tēvs un audzinātājs, saskaņā ar 

skaidru mācību Svētajos Rakstos (sal. At 

1:31; 8:5; 32:10–12; Os 1:1–4; Is 1:3; Jer 

3:14–15; Sak 3:11–12; Ebr 12:5–11; Atkl 

3:19), Baznīcai kā „ekspertei cilvēcībā” ir 

tiesības sevi saukt par „eksperti 

audzināšanā.” Uz to norāda garā un slavenā 

2000 gadu vēsture, kuru rakstījuši vecāki un 

ģimenes, priesteri un laji – vīrieši un 

sievietes, reliģiskie iestādījumi un Baznīcas 

kustības, kuras audzināšanas kalpojumā 

izpaudušas savu konkrēto harizmu, izvēršot 

dievišķo audzināšanu,  kuras kalngals ir 

Kristū. Pateicoties tik daudzu audzinātāju un 

ganu, ordeņu un reliģisko iestādījumu 

darbam, veicinot institūcijas ar lielu 

cilvēcisku un kulturālu vērtību, Baznīcas 

vēsture ne mazā mērā ir tāda pati kā tautu 

audzināšanas vēsture. Tiešām, kā deklarēja 

Vatikāna II koncils, 

Baznīca rūpējas par 

audzināšanu, „īstenojot 

sūtību, ko tā saņēmusi no 

sava dievišķā Dibinātāja, 

proti, sludināt pestīšanas 

noslēpumu visiem 

cilvēkiem un visu atjaunot 

Kristū” (GE ievads).  

Sv. Jāņa Bosko raksturīgā iezīme 

saistīta ar audzināšanas metodi, kuru viņš 

pats sauca par „kavēšanas sistēmu.” Savā 

ziņā tā pauž viņa pedagoģisko gudrību un 

veido pravietisko vēsti, kuru viņš atstājis 

saviem sekotājiem un Baznīcai un kuru 

ievērojuši un atzinuši daudzi audzinātāji un 

pedagoģijas studenti.  

Jēdzienu „kavēšana”, kuru viņš lieto, 

jāizprot ne tik daudz tieši lingvistiskā 

nozīmē kā šī svētā audzināšanas iemaņām 

raksturīgajai bagātībai. Tā ietver vispirms 

nodomu paredzēt un kavēt jebko, kas varētu 

izraisīt negatīvas pieredzes, kas nevarētu 

saskanēties ar jaunības spējām vai liktu 

jauniešiem ilgi un sāpīgi pūlēties zaudētā 

atgūšanai. Taču šis jēdziens ietver arī dziļas 

intuīcijas, noteiktas izvēles un 

metodoloģiskus kritērijus, kas visi īstenotos 

dzīvē ar īpašu iespaidu; piemēram: māksla 

pozitīvi audzināt, izvirzot to, kas labs, ar 

atbilstošām pieredzēm, kas pieprasa 
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skolnieka iesaistīšanu un piesaista sava 

spožuma un cēluma dēļ; māksla izraisīt 

jauniešos izaugsmi „no iekšienes”, apelējot 

pie viņu iekšējās brīvības vērsties pret 

ārējiem nosacījumiem un formālismu; 

māksla iegūt jauniešu sirdis, lai ieviestu 

viņos priecīgu un apmierinošu piesaisti pie 

tā, kas labs, labojot novirzes un gatavojot 

viņus nākotnei ar stingra rakstura veidošanu.  

Acīmredzot šī pedagoģiskā vēsts 

priekšnosaka audzinātājā pārliecību, ka 

katrā jaunietī, lai cik tālu tas liktos esam no 

taisnā un šaurā ceļa, atrodas apslēpti labuma 

avoti, kuri, ja tos atbilstoši rosina, var 

novest pie izvēles par labu ticībai un 

godīgumam. Audzināšana ietvēra viņam 

īpaši attieksmi no audzinātāja puses un 

virkni darbību, balstoties uz prāta un ticības 

pārliecībām, kas kalpo kā vadlīnijas 

pedagoģiskā darbībā. Viņa skatījuma centrā 

atrodas „pastorālā mīlestība”, par kuru viņš 

saka: „Kavēšanas sistēmas prakse pilnībā 

balstās uz sv. Pāvila vārdiem: „Mīlestība ir 

pacietīga un laipna; tā panes visu, cer uz 

visu, pacieš visu‟.” Tā vieš audzinātāju 

mīlēt jaunieti, lai kādā stāvoklī viņš atrastos, 

lai viņu vadītu uz cilvēcības pilnību, kas 

atklāta Kristū, lai dotu viņam izpratni un 

iespēju dzīvot kā Dieva bērnam godīga 

pilsoņa dzīvi. Tā ved pie intuitīvas izpratnes 

un dod spēku tam, ko svētais izteica labi 

zināmā trejādā formulējumā: „Saprāts, 

reliģija, mīloša laipnība.”  

Mūsdienu audzinātājam brīvi no 

ideoloģiskiem vienkāršojumiem būtu jāspēj 

atbilstoši lasīt laiku zīmes, lai no tām gūtu 

izraisošās vērtības, kas piesaista jauniešus: 

mieru, brīvību, taisnību, kopību un 

līdzdalību, sievietes lomas veicināšanu, 

solidaritāti, attīstību un steidzamas 

ekoloģiskas prasības. 

Tikšanās ar pr. Valteru svētdien,  
11. martā plkst. 12:30  

Svētdienas skolas telpās.  

SVĒTDIENAS SKOLNIECES 

LIECĪBA 

Mans ceļš pie Dieva sākās pirms 

sešpadsmit gadiem, kad trīs mēnešu vecumā 

tiku kristīta Romas katoļu baznīcā. Tomēr 

tikai nesen esmu sākusi ieraudzīt Dieva 

klātbūtni visās lietās, kas ar mani ir 

notikušas un notiek, un tas man ir palīdzējis 

iemācīties uz dzīvi skatīties savādāk. 

Atbildes uz daudziem jautājumiem, kas 

nelika man mieru un nomocīja mani, esmu 

atradusi kristietībā. Agrāk es nesapratu, 

kāpēc mana dzīve ir tāda, kāda tā ir, kāpēc 

man tik bieži ir jājūtas nelaimīgai (kaut arī 

nemaz to nevēlos un tas it kā nav atkarīgs 

no manis). Pirms pāris gadiem pat bija laiks, 

kad savu dzīvi uzskatīju par vienu lielu 

neveiksmi un nepārtraukti jutos nomākta. 

Tas varbūt liekas visai dīvaini, ka 

trīspadsmit četrpadsmit gadus vecs cilvēks 

tā var justies, bet tā nu tas bija. 

 Mani ļoti nomāca atmosfēra ģimenē, 

vecāku biežie strīdi, kas noveda pie viņu 

šķiršanās. Kaut arī skolā mācījos ļoti labi, 

man bija problēmas attiecībās ar 

vienaudžiem, vienmēr jutos ļoti nedroša. Es 

ļoti vēlējos mainīties, bet laikam man nebija 

pietiekami lielas dzīves pieredzes, lai to 

darītu. Man bija grūti izpaust savas jūtas, 

tāpēc ne ar vienu cilvēku, pat savu māti, 

izrunāties nevarēju. Kaut gan vecāki mani 

Svētdienas skolas izlaidums 28. janvārī. 
Foto: V. Šaicāns, mob. 26553649 
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nekad nebija regulāri veduši uz baznīcu, 

zināju, ka Dievs var veikt brīnumus. Un 

toreiz kā vienīgo izeju no savām daudzajām 

problēmām redzēju lūgšanu par tām 

Dievam. Es ļoti pieķēros un ticēju domai, ka 

viņš man palīdzēs, un katru vakaru lūdzu 

Viņu. Tomēr pagāja vairāki gadi, un nekas 

manā dzīvē nemainījās. Es domāju, kāpēc 

tas tā ir, un nesapratu, kur ir mana 

problēma. Pamazām, analizējot savu dzīvi,  

sāku saprast, ka man un nevis 

apkārtējiem cilvēkiem ir jāmaina attieksme 

pret dzīvi. Caur lūgšanām Dievam biju 

iemācījusies ļoti svarīgu lietu, kas vajadzīga 

attiecībās ar līdzcilvēkiem, ja es pati došu 

apkārtējiem savu mīlestību, tad tā vienmēr 

atgriezīsies pie manis, pat ja ne tiešā veidā, 

tad man tik un tā piederēs prieks, ka esmu 

pret kādu izturējusies mīļi un saprotoši. 

Tomēr, lai teoriju ieviestu praksē, dažkārt ir 

vajadzīgs diezgan ilgs laiks, un man 

joprojām nav viegli sevi pārkāpt, pasakot 

kādu „neobligātu” mīļu vārdu vai izdarot ko 

labu un patīkamu cilvēkam, kas no manis to 

nemaz negaida. Tomēr gandarījums par to, 

ka arī es varu sev un citiem sagādāt prieku, 

ir brīnišķīgs. Lēni un grūti ieviešot šādu 

attieksmi pret dzīvi, daudz kas mainījās uz 

labo pusi, tomēr daudzām problēmām 

joprojām nezināju risinājuma. Tagad 

saprotu, ka tas bija manu visai nelielo 

zināšanu par kristīgo ticību dēļ. Vēlējos 

apmeklēt Svētdienas skolu un vēlāk tikt 

iestiprināta, bet tajā gadā kaut kā man 

neizdevās to izdarīt. 

Pagājušo vasaru manā dzīvē bija 

notikumi, kas daudz ko lika pārdomāt, 

meklēt atbildes uz jautājumiem par dzīvi un 

nāvi. Daudz biju lasījusi literatūru, 

klausījusies dažādu cilvēku viedokļos, 

skaidrojumos, bet atbildes tā arī nebiju 

saņēmusi. Augusta vidū krusttēvs mani 

aicināja doties kopā ar viņa ģimeni 

svētceļojumā uz Aglonu, un es piekritu. Šis 

bija mana mūža skaistākais ceļojums, jo 

garīgais pārdzīvojums, ko sajutu, piedaloties 

šajos svētkos, bija neatkārtojams un 

brīnišķīgs. Un laikam tieši šo izjūtu ietekmē 

septembrī, ieraudzīdama ziņojumu Sv. 

Jēkaba katedrālē par Svētdienas skolas 

nodarbību sākšanos, nolēmu pieteikties. 

Šo četru mēnešu laikā esmu 

iepazinusies ar ļoti daudzām ar ticību 

saistītām lietām, taču visvairāk mani 

ietekmēja stāstītais par Dievišķo 

trigonometriju. Es - Dievs - mans tuvākais. 

Apbrīnojami vienkāršā shēma, kurai 

vajadzētu būt par pamatu cilvēku attiecībām 

gan ar Dievu, gan vienam ar otru. Jau agrāk 

zināju, ka visi labie darbi un visas labās 

domas pret maniem tuvākajiem iepriecina 

arī mani, bet tagad uzzināju, ka tās 

iepriecina arī Dievu. Un tas ir tik skaisti un 

brīnišķīgi. Laikam tieši tas man visvairāk 

palīdzēja saprast, kā varu dzīvot Dievam 

tīkamu dzīvi, mīlot līdzcilvēkus, saprotot, 

palīdzot viņiem, cik vien tas ir manos 

spēkos, un tādējādi iepazīstot mīlestību uz 

Dievu.  

SVĒTDIENAS SKOLAS 

NODARBĪBAS 

uzsākas 2018.g. 11. februārī 

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 
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LATVIJAI UN BRĪVĪBAI 

Brīvībai ir plaša nozīme 

antropoloģiskā, sociālā un pestīšanas ziņā. 

“Brīvība” izsaka cilvēces lielos centienus, 

visu cilvēku vēlmi. Brīvība izsaka to 

patiesības un dzīvības dzirksteli, ar kuru tika 

radīta cilvēce pēc Dieva attēla un līdzības. 

Brīvība iezīmē cilvēces cēlāko izpausmi un 

ir arī vislielākā riska pilna: “Dievs ir 

vēlējies izvēles brīvību atstāt cilvēka paša 

ziņā, lai viņš no brīvas gribas meklētu savu 

Radītāju un, pieķeroties Viņam, brīvi 

sasniegtu svētlaimīgu pilnību” (Gaudium et 

Spes, n.17, Sir 15:14) 

Brīvība ir Dieva dāvana 

cilvēcei radīšanā un vēl vairāk 

atpestīšanā. Pāvils runā par 

atpestīšanas noslēpumu, sakot: 

”Kristus mūs atbrīvojis 

brīvībai” (Gal 5:1). Tieši 

tāpēc, ka brīvība ir trausla un 

apdraudēta dāvana, tā ir 

“atpestīta “no grēka un 

“izglābta” ar sv. Garu, kurā 

esam kļuvuši Dieva bērni, atbrīvoti no grēka 

verdzības, lai sauktu kopā “Abba! Tēvs!” 

(sal. Gal 4:4-6). Tas pats Gars ļauj mums 

vērsties pie citiem kā brāļiem un māsām 

brīvībā un evaņģēliskā brālībā kā viena 

Tēva bērniem. 

Pašlaik ilgas pēc brīvības pastāv līdz 

ar viselementārāko tiesību noniecināšanu. 

Cilvēces sirdsapziņa ir nobriedusi par 

cilvēka personas cieņu, un tomēr aizvien 

tiek pārkāptas cilvēktiesības un brīvība. 

Brīvību apspieda totalitārā sistēma. 

Neatkarības gars izvirzījās pat tad, kad 

publiski brīvība bijusi stipri ierobežota vai 

pilnīgi iznīcināta. Totalitārā sistēma 

neveidoja cilvēku no iekšienes, bet izvērsa, 

spieda no ārpuses. Sludinātās ideoloģijas 

kontekstā, industrializētā sabiedrība, izejot 

no sasniegumiem zinātnē un tehnikā, 

nevarēja attīstīties brīvas izvēles rezultātā ar 

visu cilvēku līdzdalību. Brīvību šī ideoloģija 

atzina par neuzticamu.  

Totalitārā sistēma vienlaikus izrādījās 

nespējīga saskarsmē ar cilvēku iekšējo 

brīvību. Koncentrācijas nometnes, gulagi, 

cietumi un politiskās tiesas necilvēcīgi 

iznīcināja miljoniem cilvēku. Bet tie radīja 

arī nedzirdētas cilvēka gara uzvaras. Cilvēka 

dzīve guva dziļāku nozīmi piedošanā, 

tuvākā mīlestībā, līdz pat dzīvības atdošanai 

ienaidnieka un labākas pasaules labā. Šī bija 

to cilvēku uzvaras, kuru dzīvi nesamaitāja 

nodevības veidi, sadarbība ar ļaunuma 

spēkiem un kompromiss ar spēcīgo. 

Cilvēciski par to daudz 

nācās maksāt. Bet to 

kompensēja iekšējās brīvības 

liecība. No kurienes nāca šis 

rakstura stiprums? Kas ļāva 

cilvēkiem uzupurēt savas 

dzīves, aizsargājot patiesību, 

taisnību vai citu dzīvības? Kā 

varam izskaidrot to, ka, 

cilvēciski zaudējot dzīvību, var 

atrast mērķi, savu “pestīšanu”? 

Uz šiem jautājumiem var pienācīgi atbildēt, 

tikai atsaucoties uz cilvēka sirdsapziņu, kurā 

iegravēts Dieva likums un kura veidojas, 

piedzīvojot vispārējās un transcendentās 

vērtības. 

Genocīds un cilvēka gara uzvara 

atklāj mūsu laika traģiskumu un 

iedvesmojumu. Šie aspekti iezīmē cilvēku 

noslēpumaino saskari ar Dievu vai drīzāk 

Jēzu Kristu, kas ir atklājis Dievu. Pieredze 

rāda, ka cilvēka gars galu galā ir bijis 

stiprāks nekā totalitārie režīmi. Tie pēkšņi 

sabruka vai nu iekšējā vājuma dēļ vai tāpēc, 

ka bija alkas pēc brīvības cilvēku sirdīs vai 

īpašas Dieva žēlastības, Viņa apredzības un 

žēlsirdības dēļ. 

Mūsdienās piedzīvojam neapvaldītu 

liberālismu, pat ja ir radusies brīvības 

situācija, bieži sekojot reakcijai uz atkarības 

kultūru. Mūsdienās radītais dzīvesveids 
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KATEDRĀLES JAUNIEŠU AKTIVITĀTES 

Katru ceturtdienu jauniešu Svētā Mise 
plkst. 19.00.  

Katra mēneša 1. un 3. otrdienā 

kalpošana Gaiļezera slimnīcā no 16.30 

sadarbībā ar Marijas leģionu. Svētā Mise  
19.00. Pieteikties pie Annas (25959377). 

Katra mēneša otrajā otrdienā 
kalpošana Onkoloģijas centrā no 16.30 
sadarbībā ar Marijas leģionu. Svētā Mise 

19.00. Pieteikties pie Annas (25959377). 

Adorācija Vecrīgas kapelā (blakus 
Saeimai) katra mēneša 1. un 3. svētdienā. 

Atbildīgā – Māra (27026239).  

Slavēšana ar „Ex Animo & Draugiem” 
Katra mēneša trešajā ceturtdienā. 

KATEDRĀLES LŪGŠANU GRUPAS 

Filoteja – otrdienās, Guna (26408249) 

Filemona – svētdienās, Dzintars 

(28620650)  
Teofīla – trešdienās, Sandijs (29153925) 

Sv. Ģimenes (ģimenēm) - Mareks 

(26121134) 

Pāvila – svētdienās, Esmeralda 
(26179443) 

Sv. Faustīnes – svētdienās, Juris 

(29541739) 
Svētīgās Terēzes no Kalkutas – otrdienās, 

Arisa (26107411)  

„Ex Animo” – pirmdienās, Linda 
(28368192)  

Sv. Kamila – slimnieku kalpotāju grupa,  

Anna (25959377) 

Šonštates Dievmātes lūgšanu grupa –  
Sandra (20450755) 

mta.edu.lv@gmail.com 

balstās uz gandrīz absolūtu brīvību, bez 

mērenības, kādu atpestītās cilvēces cieņa 

pieprasa patiesai brīvībai. Rezultātā zūd 

personīgo attiecību dziļā jēga, iestājas 

vientuļā pūļa sindroms, egoisms, tukšums 

attiecībā uz eksistences nozīmi, kas cilvēkus 

virza uz agresīvu un rupju uzvedību. Šis 

tukšums par eksistences nolūku aizvien 

vairāk parādās meklējumos pēc tā, kas 

aizvieto patieso brīvību: piem. patēriņš un 

hedonisms, kamēr rodas alternatīvas 

reliģiskas kustības un sektas, kas sniedz 

maldīgas un atsvešinošas atbildes 

meklējumos pēc patiesās dzīves nozīmes. 

Protams, Apgaismības laikmeta 

humānistiskās ievirzes izveidoja apziņu par 

cilvēktiesībām. Tomēr, izskaidrojot šīs 

tiesības bez atsaukšanās uz dabisko likumu, 

neļāva apzināties cilvēka kā personas cieņu. 

Rezultātā vairākas liberālas un subjektīvas 

ievirzes, balstoties uz individuāliem 

saukļiem, norāda, kā definēt un izlemt 

patiesības, taisnības un morāles raksturu. 

Dievs deva savu paša līdzību un līdz 

ar to iespēju būt patiesi brīvam, ne 

ideoloģiski priviliģētai rasei. Viņš cilvēci 

neatdeva revolucionārai šķirai, kas cīnās par 

dvēseļu vadīšanu. Nedz arī Viņš uzticēja 

liberālai valstij uzdevumu atspoguļot 

dievišķo. Cilvēki kā personas nes sevī 

personīgā Dieva attēlu, kuru atjauno 

Pestītāja Jēzus Kristus žēlastība. Viņi tomēr 

dzimst ne jau brīvi (kā apgalvo liberālā 

doma), bet dzimst ar spēju kļūt brīviem un 

nodrošināti ar atbrīvojošas pestīšanas 

solījumu. Lai attīstītos personīgā brīvība, 

spējas un formācija, vispirms cilvēkiem 

jābūt atpestītiem, t.i., paša Dieva atpirktiem. 

Pestīšanas noslēpums uzvar ļaunuma 

noslēpumu. 

 

 Redakcijas adrese: Redkolēģija: 

M. Pils 2, Rīga, LV-1050 Atbildīgais: pr. P. Kļaviņš 

Tālr.: 28882358 Datorsalikums: Artūrs 

E-pasts: vestnesitis@gmail.com Metiens: 600 eks. 

  Vēstnesīša numuri pieejami:                www.jekabakatedrale.lv 


