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DZĪVE PĒC REĀLA MORĀLA PLĀNA
Esam ceļā uz pestīšanu, ņemot vērā
krustā sistā un augšāmceltā Kristus darbību
Lieldienu noslēpuma ietvaros, kas mudina
atcerēties, vērst uzmanību uz sevi. Varbūt
esam
ieraduši
pārdomāt,
izmeklēt
sirdsapziņu, koncentrēties uz iekšējo dzīvi.
Baznīcas askētiskā skola gūst zināmu
apstiprinājumu
psiholoģiskās
studijās,
apziņas pētniecībā atgriežoties pie sava
„ego”, uzturot dialogu ar
sevi. Taču reti šis dialogs
vai drīzāk monologs
aptver visu mūsu dzīvi, arī
eksistenciālos mērķus.
Parasti
mēs
paliekam neziņā par savu
reālo dabu; nezinām tieši,
kas esam, ja tikai ar kāda
fenomena apziņu, kādu
ārējo norādi uz personīgu
informāciju. Kad sevi
droši izjautājam par savu esību, tad bez
kādas papildus augstākas gudrības savās
pagātnes atmiņās mūs uzreiz pārsteidz laika
noteiktais tukšums: tās ir pagājušas, taču kas
paliek realitātē? Atmiņas, vēsture. Bet kāda
tam nozīme mums personīgi? Kāda vērtība?
Cilvēka dzīvē uztverams, ka ar šīm atmiņas
bagātībām nepietiek, aizmirstība tās pārņem,
nožēla, lai gan tās dara jaukas un
pamācošas, norāda uz to, ka saglabātais
zudis, tā saturs būtībā niecīgs.
Ja šī pētniecība aptver ārpus esošās

personas un lietas, tad pats ne reti cilvēks
uztver savu ledus vientulību. Nedrošas ir
mūsu attiecības ar ārpus esošo realitāti.
Bezjēdzīgi un varbūt muļķīgi turēties pie tā,
kas mums pieder, ko zinām un mīlam,
saucam par savu, lai darītu dzīvi drošāku
(sal. Lk 12: 15). Kas mums palicis? Vai
mūsu personīgā dzīve? Jā, bet neskaidrība
paliek. Kas esam? Kas no mums paliek? Un
kas ir nāve? Tukšums,
neesamības okeāns vai
tomēr
noslēpumaini
saglabājas mūsu esības
kodols, ko saucam par
dvēseli?
Jēzus vārdi: ”Ko
līdz cilvēkam, ja viņš
iegūst visu pasauli, bet
zaudē savu dzīvību?” (Mt
16:26) Šie vārdi liktu
kādam
apsūdzēt
kristietību, ka tā ir ienaidniece laicīgām
vērtībām un nespējīga novērtēt patreizējo
dzīvi. Koncils laboja šo šauro skatu un
atzina to labo, kas ir radībā, dabā, cilvēka
darbā, patreizējā laikmetā (sal. AA n.7; GS
n. 69; LG n. 36).
Kristietība nav pesimistiska.
Kristīgi jānovērtē gan Dieva darbs, gan
(zemākā līmenī) cilvēka darbs. Taču galīgā
perspektīvā un morālā skatījumā cilvēka
pašreizējā dzīvē izšķiras nākotne pēc nāves.
Šāda izpratne par cilvēka dzīvi nav modē.
(turpinājums 3. lpp)
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DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ
Svētdiena, 18. februāris.
Gavēņa 1. svētdiena.
8.00 Svētā Mise par Mariju Viguli, 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 par + Jevgenīju Uzulēnu.
Pirmdiena, 19. februāris.
8.00 Svētā Mise par Guntas Iesalnieces
veselību.
Otrdiena, 20. februāris.
8.00 Svētā Mise par Vizuļu dzimtas
mirušajiem.
15.00 Svētā Mise
15.30 - 17.30 Grēksūdze.
18.30 Saderināto un iemīlējušos tikšanās
Svētdienas skolas telpās.
Trešdiena, 21. februāris.
8.00 Svētā Mise par + Aivaru Broku.
18.00 Svētā Mise Adorācijas kapelā par
labdariem.
Ceturtdiena, 22. februāris.
Sv. apustuļa Pētera katedra. Svētki.
8.00 Svētā Mise par + Ainas Kačķeres
dvēseli.
18.00 Euharistiskā adorācija.
19.00 Svētā Mise (jauniešiem) par Roberta
Snarska miesas un dvēseles dziedināšanu.

Piektdiena, 23. februāris.
8.00 Svētā Mise Ilonas Leimanes nodomā
par Leimaņu ģimeni un radiniekiem.
Jēzus Sirds litānija.
17.30 Krusta ceļš.
Sestdiena, 24. februāris.
8.00 Svētā Mise par Oļševsku dzimtas
mirušajiem.
Svētdiena, 25. februāris.
Gavēņa 2. svētdiena.
8.00 Svētā Mise un “Svētais Dievs”.
9.15 Marijas leģions Svētdienas skolas telp.
11.00 Galvenā Svētā Mise par Olgu Dreģi
80. gadu jubilejā un “Rūgtās asaras”.
13.15 Svētdienas skolas nodarbības.
15.00 Svētā Mise (bērniem) par Genovefas
Ševčenko nodzīvotajiem 94 dzīves gadiem
un + Aivaru, + Silvestru, + Virgīniju Brisko,
+ Pēteri, + Jāni, + Pēteri.
17.30 Krusta ceļš.
18.30 Svētā Mise par draudzi.
Pirmdiena, 26. februāris.
8.00 Svētā Mise par + Valēriju Lūmani.
Otrdiena, 27. februāris.
8.00 Svētā Mise par Inesi Lūsi dzimšanas
dienā.
15.30 - 17.30 Grēksūdze.
18.00 Svētā Mise slimnīcā “Biķernieki”.
18.30 Saderināto un iemīlējušos tikšanās
Svētdienas skolas telpās.
Trešdiena, 28. februāris.
8.00 Svētā Mise par Vivenu Andrejevu.
19.00 Vīru tikšanās Svētdienas skolas telpās.

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

Nr. 4 (310) 2018. gada 18. februāris

Ceturtdiena, 1. marts.
8.00 Svētā Mise par Visocku ģimenes
mirušajiem.
18.00 Euharistiskā adorācija
19.00 Svētā Mise (jauniešiem) par Veismaņu
ģimenes dziedināšanu. Piedalās ansamblis
“Pro Sanctitate”.
Piektdiena, 2. marts. Jēzus Sirds god.
8.00 Svētā Mise par + Jāni Kokinu. Jēzus
Sirds litānija.
17.30 Krusta Ceļš.
Sestdiena, 3. marts. Vissv. Jaunavas
Marijas Bezvainīgās Sirds godināšana.
8.00 Svētā Mise. J.M. litānija un veltīšanās.
11.00 Kristības.
Svētdiena, 4. marts. Gavēņa 3. svētdiena.
Jēzus Sirds godināšana.
Vissv. Sakramenta adorācija.
8.00 Svētā Mise par draudzi un Jēzus Sirds
dievkalpojums.
9.15 Marijas leģions Svētdienas skolas telp.
11.00 Galvenā Svētā Mise par + Selgu
Pavulu, un “Rūgtās Asaras”. Svētlietu
pasvēte.
13.15 Svētdienas skolas nodarbības.
15.00 Svētā Mise (bērniem) par + Vilhemu
Ikaunieku un + Armandu Gertneru.
17. 30 Krusta ceļš.
18.30 Svētā Mise par + Šteinertu Viktoru.

DZĪVE PĒC REĀLA
MORĀLA PLĀNA
(turpinājums no 1. lpp)
Viss pašlaik liktu to aizmirst, dzīvojot
ar domām patreizējā brīdī, it kā tas būtu
paliekošs un to nenovēršami nenomainītu
nākamais brīdis; ļoti bieži tiek nenovērtēta
morāla atbildība un galīgā sprieduma
nozīme. Mēs šādi dzīvojam divējādās
ilūzijās: it kā mēs noteiktu laiku un it kā
varētu dzīvot morālā vienaldzībā bez
pienākumiem, neatkarīgi no gribas un brīvas
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sirdsapziņas. Taču mēs zinām praktiskās un
sociālās sekas šādai aklai dzīvošanai bez
kāda reāla morāla plāna.
Baznīca mudina šajā laikā uzmanīties,
vai ejam pareizā virzienā. Jāatver acis
savam nožēlojamam grēcinieka stāvoklim,
kad esam it kā miruši īstai dzīvībai, kas nāk
tikai no kopības ar Dievu. Baznīca brīdina,
ka mums vajadzīga pestīšana un tā ir
gūstama Kristū.
Šis ir labvēlīgs laiks (2 Kor 6:2), lai
mainītos, pārveidotos, gandarītu. Lai mūsos
no jauna iedzirkstētos cerība un dzīvība,
kādu Kristus Lieldienās atjauno pasaulē.

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 otrais turpinājums šī
dokumenta izklāstam.
Jāņa Bosko pedagoģija ir būtiski
transcendenta, par cik ticīgā cilvēka
formācija vērsta uz to kā galīgo
audzināšanas mērķi. Viņam pienācīgi
izaudzināts un nobriedis cilvēks bija
pilsonis ar ticību, kas savas dzīves centrā
liek Jēzus Kristus sludināto ideālu par
jaunu cilvēku un kas drosmīgi liecina par
savu reliģisko pārliecību.
Acīmredzot te neiet runa par
spekulatīvu un abstraktu reliģiju, bet par
dzīvu ticību, kas balstās realitātē un izriet no
klātbūtnes un kopības, no ieklausīšanās
attieksmes un no paklausības žēlastībai. Kā
viņam patika to izteikt, „kolonnas
audzināšanas ēkā” ir Euharistija, Gandare,
Jaunavas Marijas godināšana, mīlestība uz
Baznīcu un tās ganiem. Viņa audzināšanas
process
izvērsās
lūgšanā,
liturģijā,
sakramentālā dzīvē, garīgā vadīšanā: dažiem
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tā bija atbilde aicinājumam uz īpašu
veltīšanos; visiem tā bija perspektīva un ceļš
uz svētumu.
Jānis Bosko bija dedzīgs priesteris,
kas vienmēr atsaucās uz atklāto pamatu
visā, ko saņēma, pēc kā dzīvoja un ko deva
citiem.
Šis reliģiskās transcendences aspekts,
Jāņa
Bosko
pedagoģiskās
metodes
stūrakmens, ir ne tikai attiecināms uz katru
kultūru, bet arī noderīgi pieskaņojams pat
nekristīgām reliģijām.
Viņa „mīlošā laipnība” izvērsās
ikdienas attieksmē, kas ir ne vienkārša
cilvēcīga mīlestība, nedz tikai pārdabiska
mīlestība. Tā īstenībā pauž kaut ko sarežģītu
un ietver pieejamību, skaidrus kritērijus un
atbilstošu uzvedību. Mīlošā laipnība
praktiski
izpaužas
darbībā,
ko
veic
audzinātājs kā persona,
kas pilnībā nodevies savu
skolnieku
labumam,
atrodas viņu vidū, gatavs
pieņemt upurus un smagu
darbu
savas
misijas
īstenošanā. Tas viss prasa
būt īsti pieejamam jauniešiem, dziļi līdzjust
un spēt būt dialogā ar viņiem. Raksturīgs un
ļoti paskaidrojošs ir šis izteikums: „Šeit jūsu
vidū jūtos pilnīgi mājās; dzīvot priekš manis
nozīmē būt šeit kopā ar jums.” Ar
veiksmīgu nojausmu viņš izskaidroja:
svarīgi „nav tikai, ka zēni būtu mīlēti, bet ka
tie zina, ka tiek mīlēti.”
Īsts audzinātājs, tātad, ņem dalību
jauniešu dzīvē, ir ieinteresēts viņu
problēmās, cenšas izprast kā viņi uztver
lietas, ņem dalību viņu sporta un kultūras
pasākumos un sarunās; kā nobriedis un
atbildīgs draugs viņš parāda tiem veidus un
līdzekļus, kā darīt labu, ir gatavs iesaistīties,
lai risinātu problēmas, norādītu kritērijus,
labotu ar saprātīgu un mīlestības stingrību
nosodāmus spriedumu un uzvedību. Šajā

„pedagoģiskās
klātbūtnes”
gaisotnē
audzinātājs
netiek
uzlūkots
kā
„priekšnieks”, bet kā „tēvs, brālis un
draugs.”
Šādā perspektīvā prioritāte piešķirta
vispirms personīgām attiecībām. Jānis
Bosko mēdza lietot jēdzienu „familiaritāte”,
lai raksturotu korektas attiecības starp
audzinātājiem un skolniekiem. Gara
pieredze bija viņu pārliecinājusi, ka bez
familiaritātes nebija iespējams izrādīt
mīlestību, un ja netiek izrādīta mīlestība, tad
nevar rasties tā uzticība, kas ir
neaizvietojams
nosacījums
sekmīgai
audzināšanas darbībai. Sasniedzamo mērķu
uztvere,
īstenojamā
programma,
metodoloģiskās vadlīnijas iegūst konkrētu
veidolu un ietekmi tad, kad tos raksturo īsts
„ģimenes gars”, proti, ja
tas
īstenots
dzīvē
neizjauktā, priecīgā un
stimulējošā gaisotnē.
Šajā sakarā vismaz
jāatgādina plašā vieta un
nozīme, kādu svētais
piešķīra atpūtas periodiem,
sportam, mūzikai, teātrim
vai
(kā
mēdza
izteikties)
dzīvei
rotaļlaukumā. Tieši tur – spontānās un
priecīgās attiecībās – vērīgais audzinātājs
atrod veidus kā iesaistīties, maigi un
iedarbīgi savā izpausmē tāpēc, ka tas notiek
konsekventi un draudzīgā gaisotnē. Lai
saskarsme būtu audzinoša, jābūt dziļai un
neatslābstošai interesei, kas veicina iegūt
personīgas zināšanas par katru indivīdu un
reizē par kopīgiem kulturālo apstākļu
elementiem. Tajā nepieciešama prātīga un
mīloša uzmanība pret vēlmēm, vērtību
uztveri, apstākļu faktoriem, kuriem jaunieši
pakļauti, viņu dzīves situācijām, vietējiem,
ap viņiem esošiem paraugiem, viņu
spriedzēm, prasībām un kolektīviem
ieteikumiem. Runa iet par to, lai noteiktu
steidzamo vajadzību pēc sirdsapziņas
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veidošanas, pēc ģimeniskuma, sociālas un
politiskas izpratnes, pēc nobrieduma
mīlestībā un
kristīgā skatījuma uz
seksualitāti, pēc kritisko spēju attīstīšanas
un atbilstošas pieskaņošanās vecuma un
mentalitātes evolūcijai, vienmēr skaidri
atceroties, ka jaunība nav tikai pārejas laiks,
bet īsts žēlastības laiks, lai veidotu
personību.
Šie pedagoģiskie kritēriji nepieder
pagātnei: šī svētā, jauniešu drauga, tēls
turpina aizraujoši piesaistīt jauniešus no
visplašāk atšķirīgām kultūrām zem debesīm.
Protams, ka viņa audzinošo vēsti vēl dziļāk
jāpētī, jāpieskaņo un jāatjauno ar saprātu un
drosmi tieši tāpēc, ka mainījušies sociālie,
kulturālie, baznīciskie un pastorālie apstākļi.
Labi būtu ņemt vērā jaunās atziņu ievirzes
un attīstības, kas notikušas daudzās jomās,
laiku zīmes un Vatikāna II koncila
norādījumus. Tomēr, neskarta paliek viņa
mācības būtība; nemainās vienreizīgais viņa
gars, viņa nojautas, viņa stils, viņa harizma,
jo gūst iedvesmu no Dieva transcendentās
pedagoģijas.
Sv. Jānis Bosko ir aktuāls mūsdienām
arī vēl cita iemesla dēļ: viņš māca integrēt
tradīcijas pastāvīgās vērtības ar „jauniem
risinājumiem”, lai radoši risinātu no jauna
iesaistītas prasības un problēmas: viņš
turpina būt mūsu skolotājs pašlaik grūtajos
laikos un iesaka „jaunu audzināšanu”, kas ir
reizē radoša un uzticīga.
Tikšanās ar pr. Valteru svētdien,
11. martā plkst. 12:30
Svētdienas skolas telpās.

Lielā gavēņa laikā
Krustaceļš - piektdienās un
svētdienās - 17.30
Rūgtās asaras - svētdienās pēc
galvenās Svētās Mises
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OLGAI DREĢEI – 80
Pirmā marta Jubilejas ietvaros izcilā
skatuves māksliniece un Dieva vārda
lasītāja
katedrālē
sniedza
interviju
„Vēstnesīša” lasītājiem. Šī ir pirmā no
divām daļām.
Jūsu
skatuves
mākslai veltītais mūžs
aizsācies
ar
ticības
saknēm Latgalē. Kā Jums
izdevās bērna šūpulī
piedzīvoto katolisko ticību
saglabāt un uzturēt Rīgā
padomju laikos?
Katrs esam savu senču turpinājums.
Dzīve ir Dieva dots eksāmens šai saulē
katram cilvēkam, vēl tas, ko senči savās
saknēs ir atstājuši. Tas mums ir ierakstīts,
nāk līdzi gribot vai negribot. Paldies
Dievam, ka manas saknes ir ticīgajā Latgalē,
kur bija tik ticīgi ļaudis. Viņi dzīvoja pēc
baušļu likumiem. Pie krustiem visi lūdzās,
tradīcija cienīt vecu cilvēku, lūgties pie
mirēja gultiņas, palīdzēt viņam ar aiziešanu.
Mana mammiņa no 7 gadu vecuma gāja
procesijā un Aglonā kaisīja ziediņus, viņas
dzīvē bija nelaimes gadījums, pie mājas
dzemdībām bija noasiņojusi, vecmāte teica,
ka viņu nevar glābt, viņa bija sirdī
nodomājusi: ja Dievmāte man ļautu līdz
diviem gadiem to bērniņu pabarot ar krūti,
mūs – astoņus bērnus – visus baroja ar krūti
līdz divu gadu vecumam, tad viņa brauktu
uz Aglonu visu mūžu. To viņa nosolījās un
Dievmātes brīnums bija viņu piemeklējis.
Šo solījumu viņa arī pildīja – 50 gadu laikā
katru gadu svētkos brauca uz Aglonu. Es
turpinu, kad vien varu. Dzimta satikās pie tā
galvenā krusta, es arī satiekos ar saviem
senčiem, ar savu mammu. Es viņu sajūtu.
Viņa vienmēr teica: kamēr būšu dzīva, es
par jums lūgšos, jums ies labi, viss būs
kārtībā. Ar mātes pienu man iezīsta ir Dieva
klātesība. Paldies Dievam. Kad pēc
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vidusskolas saslimu ar ātro diloni un mana
dzīvība varēja izbeigties, es naktī redzēju
krāsainu sapni, ka Dieviņš no mākoņiem
pārkrustīja mūsu māju. Es piecēlos un
brīnos, kāpēc visi raud, uztraucas. Es zinu,
ka būšu vesela. Pateicoties Dieva savērtiem
diegiem, es dzīvoju, jo bijušas daudzkārt
veselības nelaimes, bet esmu tikusi ar visu
galā. Dievam jāteic paldies par to, kā viņš
vēlējies mūs palaist šai saulē. Mums,
dzīvajiem, tāpēc ir ētisks pienākums turpināt
senču sapņus, saknēm jābūt stingri zemē un
ar garu jātiecas vertikāli uz augšu, uz
debesīm. Tā esmu dzīvojusi. Lai nepazūd
šie jūtu, domu un atziņu blāķi, kas ir katram
cilvēkam kā bagātība savā pasaulē, laikā, ar
pieredzi, pārdzīvojumiem, piedzīvojumiem.
Tas viss krājas, un katrai paaudzei jāturpina
šī gaismas, atziņu ķēdīte, lai tā nepazūd,
neaiziet nebūtībā. Citādi jau nevar nāciju
saglabāt, ne atvēlēto vietu šai saulē... Tauta
nav tikai etnogrāfisks jēdziens, bet arī
reliģisks jēdziens. Lai cik dziļi būtu ticībā,
nepakļautos baušļu mācībai. Skolā nestājos
ne pionieros, ne komjauniešos. Mammai
pietika drosmes toreiz jautāt tiem, kas uz to
rosināja, „mēs esam ticīgi, bet kas ir baušļos
slikts? Ja visi dzīvotu pēc baušļiem, tad sen
jau būtu kārotais komunisms.” Ticība nāk
no senčiem un, pateicoties viņiem, arī
šodien man būtu bailes dzīvot, ja sevi
nesalīdzinātu ar Baznīcas patiesībām, ja
nebūtu šis mērogs, šis piemērs ar 2000 gadu
vēsturi. Tas var tikai palīdzēt veidot savu
garu, savu iekšējo pasauli. Šis mērogs caur
šīm dievišķajām, baušļu patiesībām.
Kāda
nozīme
šo
patiesību
uzturēšanā bijusi Eduardam Smiļģim?
Zināju, ka Smiļģis ir katolis. Viņš bija
kristīts Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā, pat
kalpojis kā altārzēns skolas gados.
Dievnama priesteris viņam uzticēja baznīcas
sakristejas atslēgas, kas ļāva viņam garīgās
nepieciešamības gadījumā jebkurā diennakts
laikā iekļūt baznīcā un nodoties lūgšanām

un to viņš darīja. Ticību saglabāt padomju
laikos palīdzēja mammas gudrība un Smiļģa
lielais gars, par ko mēs atklāti nerunājām.
Mēs jutām sirdī, dvēselē viens otru kā ticīgi
cilvēki. Es piederu tai paaudzei, kas par to
nemēdza runāt. Tikai darbojās, lūdzās,
klusēja kā vientulīgie mūki. Katoļticībā ir
vairāk gan pazemības, gan pārliecības, gan
lūgšanas spēks lielāks, dziļāks tieksmē uz
sevi. Ticība manā uztverē vispār ir intīma
lieta, katram personiska. Ne katrs par to var
skaļi runāt. Pārkāpjot šīs saules robežu,
paliksim vieni paši ar Dievu.
Visu dzīvi Jūs esat centusies attīstīt
Dieva dotās dāvanas un no senčiem
iegūtās prasmes? Kā, Jūsuprāt, šo
pieredzi un dzīves mākslu varētu apgūt
citi cilvēki, ja ņem vērā, ka Dievs katram
ir
devis
savu
savdabību
un
neatkārtojamu raksturu?
Dieviņš jau zina, kuram dot kādu
uzdevumu šai saulei. Talanti, dotumi,
mākas, iemaņas nav mans nopelns, bet nāk
arī no senčiem. Tētiņš bija bez izglītības, bet
visu prata: grābekļus taisīja, ratus, ragavas
taisīja, slēpes taisīja, bērniem zābakus
gatavoja, ar špeilītēm visas zolītes, visas
karotes greba un pat savas klarnetes mēlīti
no liepas koka taisīja. Kur tādas prasmes
bija? Tātad tas tomēr nāk līdzi no senčiem.
Tomēr ir gēnos. Esmu tāds sajaukums. Man
vecmamma Vanaga no Nīcgales, vectēvs
tīrs polis Ciganovičs. Tēvam rados latvietis
un baltkrievi. Triju sajaukumu asinis varētu
būt manas personības, esības veidošanā.
Svētdien, 25. februārī plkst. 11 par
Jums katedrālē tiks salikts svētās Mises
upuris. Mēs tajā vienosimies ar pateicību
par visu gaišo un skaisto, ko esat nesusi
Latvijai. No sirds sveicam, un vēlam
fiziskos un garīgos spēkus uzturēt sevī un
izplatīt dievišķās mākslas dzirksti
mūžīgajā Mīlestībā, kas ir pats Dievs.
Esmu ticīgs cilvēks, pateicīgs
senčiem – ticīgajiem, priecīga, ka esmu
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pieaicināta
iedziļināties
sv.
Rakstu
lasījumos, dzīvoju no „Mieram tuvu”, no
svētceļojumiem, Aglonas braucieniem,
meklēju sev līdzīgus, kas domā un jūt tāpat
kā es, kas paļaujas uz Dieva Vārdu, Dieva
gribu, uz Dieva nolemtību, likteni, jo mums
pieder dzīves laiks. Katrs gads, diena,
stundiņa, cik nu Dieviņš katram ir atvēlējis,
lai beigās varētu piedzīvot nebeidzamo,
mūžīgo mīlestību, kura iesākas jau tagad.
(Nobeigums nākamajā numurā)

LATVIJAI UN BRĪVĪBAI
Brīvības problēma
mūsdienās skar attiecības
starp
brīvību
un
patiesību. Šīs attiecības
uztver sirdsapziņa, kas
veidota pēc Evaņģēlija
atklāsmes un Baznīcas
mācības. Jānis Pāvils II saka: ”vienīgi
brīvība, kas pakļaujas Patiesībai, vada
cilvēku uz tā patieso labumu. Personas
labums ir būt Patiesībā un rīkoties pēc
Patiesības” (Veritatis Splendor, n. 84).
Kad pārrauta saikne starp patiesību un
brīvību, tad iestājas vērtību krīze un dažkārt
īsta katastrofa par cilvēces nozīmi. Jānis
Pāvils II nosoda dažus šīs situācijas
simptomus: “Visur apkārt mums sastopam
uzbrukumus
cilvēka
dzīvībai
pēc
ieņemšanas un pirms dzimšanas; nemitīgu
personas pamattiesību pārkāpšanu; cilvēka
dzīvībai minimāli nepieciešamo labumu
netaisnīgu izpostīšanu” (turpat). Visas
maldīgās brīvības izpratnes izpaužas
patiesas brīvības krīzē gan indivīdu, gan
ģimeņu un sabiedrības dzīvē.
Šajā situācijā zīmīga ir Pāvila vēsts
par to, ka cilvēka brīvībai jābūt atbrīvotai no
grēka, žēlastības atpestītai. ”Kristus mūs
atbrīvojis brīvībai” (Gal 5:1). Pašai brīvībai
jābūt atbrīvotai, un Kristus ir tas, kas to
atbrīvo. “Ar savu godības krustu Kristus ir
ieguvis pestīšanu visiem cilvēkiem [...]
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Kristus žēlastība nekādā ziņā nekļūst par
sāncensi mūsu brīvībai, kad mēs savu
brīvību izmantojam atbilstoši patiesībai un
labajam, ko Dievs ielicis mūsu sirdī. Gluži
pretēji: [...] jo vairāk mēs pakļaujamies
žēlastības ierosmei, jo vairāk pieaug mūsu
iekšējā brīvība...” (KBK 1741–1742).
Sastopoties ar grūtībām dziļi izprast
brīvības patieso nozīmi, mūsu acis lai vēršas
uz Kristu, kas brīvi sevi uzupurēja Tēvam
par saviem brāļiem un māsām. „Krustā
sistais Kristus atklāj brīvības patieso
nozīmi; viņš to pilnīgi piedzīvo pilnīgā
pašatdevē un aicina sekotājus ņemt dalību
viņa brīvībā” (Veritatis Splendor, n.85)
Krustā sistā Jēzus kontemplācija ir
galvenais ceļš, kas Baznīcai ik dienas jāiet,
ja viņa vēlas saprast brīvības pilnīgo nozīmi:
pašatdevi kalpošanā Dievam un tuvākiem.
Baznīcas dzīve brīvībā, viņas atdeve un
kalpošana nemitīgi izriet no kopības ar
krustā sisto un augšāmcelto Jēzu (sal.
Veritatis Splendor, n.87).
Krustā sistajā un augšāmcēlušā Kristū
izstaro patiesība par brīvo atdevi, ar kādu
Jēzus “mīlēdams savējos pasaulē, mīlēja tos
līdz galam” (Jn 13:1). Euharistija ir šīs
mīlestības sakraments. Šī patiesība īpaši
atbilst patiesībai par cilvēci un brīvības
izpratni. Neviens nevar dzīvot, ja nav cita
cilvēka pieņemts, bez mīlestības pieredzes
un mīlestības došanas citiem. ”Cilvēks
nevar dzīvot bez mīlestības. Viņš paliek sev
neizprotams, viņa dzīve ir bezjēdzīga, ja
viņam netiek atklāta mīlestība, ja viņš
nesastop mīlestību, ja to nepiedzīvo, nedara
par savu un cieši neņem tajā dalību”
(Redemptor Hominis, n.10).
No vienas puses, cilvēks gūst
piepildījumu, kad pārņemas ar mīlestību un
šādi īsteno savu bezgalīgo potenciālu. No
otras puses, mīlestība ir arī sava veida
brīvība, jo tas, kas mīl, nemitīgi virzās uz
brīvību – uz to brīvību, kas atbrīvo no
ierobežojumiem, no egoisma.

-8-
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Svētajā Misē svinam un liecinām par
brīvību, ar kādu Kristus mūs atbrīvojis,
stiprināti ar Evaņģēlija Vārdu un
Euharistisko Maizi, ienākot kopībā ar
Kristu, pielūdzot Tēvu garā un patiesībā un
izrādot mīlestību citiem, līdz pat dzīvības
atdošanai par viņiem. Euharistijas svinēšana
izceļ Kristus paklausību, ar kādu viņš
padevās savu krustā sitēju un sava debesu
Tēva rokās. Viss Kristus pestīšanas darbs
balstās uz viņa neierobežoto paklausību
Tēvam. Vēstule ebrejiem norāda, ka Kristus
uzsāka savu pestīšanas darbu, kā viņš nāca
pasaulē, sakot “Upurus un dāvanas tu
negribēji [...] Lūk, es nāku izpildīt tavu
gribu, Dievs” (Ebr 10:5-7). Savas publiskās
darbības laikā pats Kristus aprakstīja šādi
savu dzīves programmu: ”Mana barība ir
izpildīt tā gribu, kas mani sūtīja, un pabeigt
viņa darbu (Jn 4:34). Uzticība šai
programmai, kuru viņš bieži atkārtoja, savu
dramatisko
kulmināciju
sasniedz
Ģetzemanes mokās un nāvē uz krusta. Olīvu
dārzā Kristus izsaka savu gatavību: ”Mans
Tēvs (...) tava griba lai notiek” (Mt 26:42).
Uz krusta, pabeidzot savu darbu, viņš
nozīmīgo dzīves programmu, sakot: ”Ir
piepildīts!” (Jn 19:30). Šie vārdi apkopo
padošanos Tēvam visā dzīvē. Tas arī ir
pēdējais Kristus pestīšanas akts: notiek
cilvēces rehabilitācija, kurā dzimst cilvēka
brīvība.
Kristīgā tradīcija Kristus labprātīgi
atdevei attiecinājusi šos pravieša Isaja
vārdus: “Viņš tika uzupurēts, jo tā gribēja”
(Oblatus est quia ipse voluit – sal. Is 53:7).
Viņa augstākā brīvība, veicot Tēva uzticēto
darbu, skaidri redzama Jāņa “godības
grāmatā”, aprakstot Kristus godpilnās
ciešanas kā mīlestību „līdz galam”
(Jņ 13:1). Šie vārdi norāda, ka Kristus

skaidri apzinājās, ka atnācis brīdis piepildīt
savu misiju – vēsturisks brīdis visai cilvēcei.
“Jēzus stunda“ ir pilnīgi ietverta paklausībā
un mīlestībā: “paklausīgs līdz nāvei, līdz pat
krusta nāvei” (Fil 2:8). Šīs stundas viens no
galvenajiem brīžiem ir
Euharistijas
noslēpums.
Iestādot Euharistijā sava upura
piemiņu, Jēzus visskaidrākā veidā izpauda
brīvību mīlestībā uz saviem sekotājiem.
Svētā Mise ik dienas atgādina par Kristus
mīlestības brīvo atdevi Tēvam par mums, un
kā ikdienas viņš atdodas Baznīcas labā, lai
no viņas ticīgajiem nāktu patiesa brīvība
sevis atdevē.

Svētdien, 4. martā plkst. 12.30 Bībeles
stunda "Jēzus lūgšana Ģetzemanē".
Svētdienas skolas telpās Pils ielā 2.

SVĒTDIENAS SKOLAS
NODARBĪBAS
uzsākušās 11. februārī.
Turpmāk nodarbības ik svētdienu
13.15 Svētdienas skolas telpās
(Mazā Pils iela 2)
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
IESPĒJA VĒL PIEVIENOTIES NODARBĪBĀM

Redakcijas adrese:
M. Pils 2, Rīga, LV-1050
Tālr.: 28882358
E-pasts: vestnesitis@gmail.com
Vēstnesīša numuri pieejami:

Redkolēģija:
Atbildīgais: pr. P. Kļaviņš
Datorsalikums: Artūrs
Metiens: 700 eks.
www.jekabakatedrale.lv

