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(turpinājums 4.lpp) 

Pie Betlēmes stallīša

Betlēmes stallītis ir dzīves skola, 
kur varam piedzīvot īstu prieka, redzot un 

pārdomājot šo „apbrīnojamo zīmi,” kas 

liecina par Dieva Dēla iemiesošanās 
noslēpumu. Pāvests Francisks ar 1. 

decembra apustulisko vēstuli tieši 
pievēršas šai zīmei, kas rosina Kristus 

mīlestības izjūtu, ziedošanos citu labā, 
patiesu mīlestību vienam 
uz otru. Jaunavai Marijai 

Bērns Jēzus piedzima 
lielās grūtībās, tomēr 
viņa un sv. Jāzeps ir 
dziļa prieka pilni, jo mīl 
viens otru, palīdz viens 
otram. Viņi ir 
pārliecināti, ka viņu 
dzīvē darbojas Dievs, 
kas kļuva klātesošs 
mazajā Jēzū. 

Jaundzimušais Jēzus neizmainīs 

klātesošo ganiņu trūkuma stāvokli, taču 

ticībā tie atzīst silītē guļošajā Bērnā Dieva 
apsolījumu īstenošanos visas cilvēces 
labā. Īsts prieks ir tad, kad cilvēks ir 
pārņemts ar Dieva mīlestības noslēpumu. 
Priekam nav vajadzīgas tikai lietas, bet 
gan mīlestība un patiesība: mums 
vajadzīgs tuvu esošs Dievs, kas sasilda 
sirdis un atbild uz dziļākām mūsu ilgām. 

Šis Dievs atklājās Jēzū, kas dzimis no 
Jaunavas Marijas. Lai pieņemam savā 
dzīvē Dievu, kas kļuva par Bērnu, un nes 
patiesu prieku!  

Dievs tuvojies mums savā 
mīlestībā un kā Bērns gaida uz mūsu 
mīlestību. Katrs cilvēks kopībā ar Jēzu 
Kristu var būt otram par starpnieku pie 

Dieva. Neviens netic 

tikai priekš sevis; katrs 
dzīvo pēc savas ticības, 
pateicoties cilvēku 
starpniecībai. Neviens 
no viņiem pats nevarētu 
celt tiltu pie Dieva, jo 

neviens cilvēks nevar 
pats iegūt absolūto 
garantiju par Dieva 

eksistenci un tuvību. 
Tomēr, kopībā ar Jēzu, 

kas sevī ir šī tuvība, cilvēki var būt un ir 
starpnieki viens priekš otra. Šādi tie arī 
spēj iedvesmot jauna veida domāšanu, var 
izraisīt jaunus spēkus visaptveroša 
humānisma labā. 

 Slimība un ciešanas Dieva Dēla 
iemiesošanās noslēpumā iegūst nozīmi, 
kļūst par dāvanu, kā arī iespēju būt 
svētdarītiem. Kad saasinās ciešanas, un 
neērtības, lai atceramies, ka Kristus vieno  
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Svētdiena, 22. decembris. 
Adventa 4. svētdiena  
8.00 Sv. Mise par Viktoru Drozdu un 

lūgšana „Svētais Dievs” 

9.15 Marijas Leģions svētdienas sk. telpās 

11.00 Galvenā Sv. Mise par +Rāviču 
Ingunu 

13.15 Svētdienas skolas nodarbības 

15.00 Sv. Mise (bērniem) par Martu un 
viņas ģimeni un par Leimaņu ģimenes 
mirušajiem 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par draudzi 

 

Pirmdiena, 23.decembris 

8.00 Sv. Mise par +Broņislavu un 
+Antonu Dzeņiem 

19.00 Sv. Mise Biķernieku slimnīcā 

 

Otrdiena, 24.decembris 

8.00 Sv. Mise par Jāņa un Aijas ģimenēm, 
veselību un atgriešanos pie Dieva 

Uzsākas Ziemassvētku laiks 

15.00 Vigīlijas Sv. Mise ( bērniem un 
skolu jaunatnei) Ainas nodomā pateicība 
Dievam 

18.00 Sv. Mise svin V. E. arhibīskaps 

20.00 Sv. Mise par +Ievu Rozi vārda 
dienā 

 

25., 26. decembrī - Draudzes svinības 

Vissvētākā Sakramenta adorācija 

Trešdiena, 25.decembris. 

Kristus dzimšana. Lieli svētki. 
8.00 Sv. Mise par +Veroniku Šeļegovsku 

11.00 Sv. Mise par Lainu Linužu, svētību 
biznesa lietās 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par draudzi 

Šodien ziedojumi tiek vākti diecēzes 
kūrijas vajadzībām 

Ceturtdiena, 26.decembris. 

Sv. Stefans pirmmoceklis. Svētki. 
8.00 Sv.Mise par Ēveļu Losānu, Pekutu 
un Peltoniemu dzimtu mirušajiem 

11.00 Sv. Mise svin V. E. Arhibīskaps 

Gatis Avotiņš no Siguldas draudzes 
ordinēts par diakonu 

Euharistiskā procesija 

13.15 Kristības 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par +Rozāliju un +Jāni 
Piektdiena, 27.decembris. 

Ziemassvētku oktāva. 
Sv. Apustulis un evanģēlists Jānis. 
Svētki. 
8.00 Sv. Mise par Droņu ģimeni  

Šodien svētī sauso vīnu un sulas 

 

Sestdiena, 28.decembris. 

Ziemassvētku oktāva. 
Sv. Nevainīgie bērniņi, mocekļi. Svētki 
8.00 Sv. Mise par +Donātu un +Teklu 

 

Svētdiena, 29.decembris. 

Ziemassvētku oktāva. 1. svētdiena pēc 
Ziemassvētkiem. Sv. Ģimene – Jēzus, 
Marija un Jāzeps. Svētki. 
8.00 Sv. Mise un lūgšana „Svētais Dievs” 

9.15 Marijas Leģions svētdienas sk. telpās 

11.00 Galvenā Sv. Mise par +Andreju 

Jodi 

13.15 Svētdienas skolas nodarbības 

15.00 Sv. Mise (bērniem) par draudzi 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par +Jāni, +Rozāliju, 
+Sofiju Jonko, +Emīliju un +Viktoriju 

Ivančenko 

 

Pirmdiena, 30. decembris. 

Ziemassvētku oktāva. 
8.00 Sv. Mise par Dumbrausku ģimeni 

DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ 
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Otrdiena, 31. decembris. 

Ziemassvētku oktāva. 
8.00 Sv. Mise par Andžānu un Sjanitu 
dzimtu dzīvajiem un mirušajiem 

18.00 Sv. Mise par +Bruno Borodušku un 

himna „Dievs, mēs Tevi slavējam” 

24.00 Svētā Mise Jauno gadu sagaidot 
Dieva Mātes svētkos. 
Trešdiena, 1.janvāris. 

Ziemassvētku oktāva. Vissv. jaunava 

Marija, Dieva māte. Lieli svētki. 
Mieram veltīta diena. 

Obligāti svinama diena. 
8.00 Sv. Mise par draudzi 

11.00 Sv. Mise svin V.E. arhibīskaps  

Himna „Nāc Svētais Gars” 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par Astrīdu Sjanitu 

Par himnu „Dievs, mēs Tevi slavējam” un 

„Nāc Svētais Gars” dievbijīgu 
nodziedāšanu vai recitēšanu iespējams 

saņemt pilnas atlaidas. 
Ceturtdiena, 2.janvāris. Sv. Bazīlijs 
Lielais un Sv. Gregors no Naziansas, 

bīskapi un Baznīcas doktori. 
8.00 Sv.Mise par +Veroniku Šeļegovsku 

16.30 - 18.30 Grēksūdze 

 

Piektdiena, 3.janvāris 

8.00 Sv. Mise par dvēselēm šķīstītavā, par 
kurām neviens apzinīgi nelūdzās 

Jēzus Sirds dievkalpojums 

 

Sestdiena, 4.janvāris 

8.00 Sv. Mise par +Solvitu Jamonti  

Jaunavas Marijas litānija un veltīšanās 
Dievmātei 
 

Svētdiena, 5.janvāris.  

II svētdiena pēc Ziemassvētkiem 

Jēzus Sirds godināšana.  
Vissv. Sakramenta adorācija 

8.00 Sv. Mise un lūgšana „Svētais Dievs” 

9.15 Marijas Leģions svētdienas sk. telpās 

11.00 Galvenā Sv. Mise par Franci un 

Irēnu - veselību 

Svētlietu pasvētīšana 

13.15 Svētdienas skolas nodarbības 

15.00 Sv. Mise (bērniem) par draudzi 

18.00 Rožukronis 

18.30 Sv. Mise par Kristovsku, Lauru un 

Selecku dzimtu mirušajiem 

 

Pirmdiena, 6. janvāris. Kunga 

Epifānija – Triju Ķēniņu svētki.  
Obligāti svinama diena. 
8.00 Sv. Mise un lūgšana „Svētais Dievs” 

11.00 Galvenā Sv. Mise par draudzi 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par Lipčiku ģimeni 
Šodien krīta, vīraka un cēlmetālu 

pasvētīšana 

Otrdiena, 7.  janvāris.  
8.00 Sv. Mise par Robertu, Annu Kļavām 

15.00 Sv. Mise Gaiļezera pansionātā 

 

Trešdiena, 8. janvāris.  
8.00 Sv. Mise par +Teklu, +Mārtiņu, 
+Antonu, +Solvitu un +Eleonoru 

16.30-18.30 Grēksūdze 

  

Ceturtdiena, 9. janvāris. 
8.00 Sv. Mise par Andu un viņas ģimeni 
 

 

Rīgas Svētā Jēkaba katedrāles pastorālās komandas kontaktinformācija  

Sv. Jēkaba katedrāle: tālr. 67326419 

Diakons Gunārs Konstantinovs: 

tālr. 67326419, mob. 29654800 

jekaba.katedrale@tvnet.lv 

Pastorālo vajadzību koordinatore – 

Andžela mob. 26156406 

Pr. Pauls Kļaviņš, administrators: 

harisime@inbox.lv; mob. 27001445 

mailto:harisime@inbox.lv
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Piektdiena, 10. janvāris.  
8.00 Sv. Mise par +Igoru, +Regīnu 
Fiļimonoviem un +Annu, +Staņislavu 
Ņeverovskiem; Jēzus Sirds litānija 

 

Sestdiena, 11. janvāris 

8.00 Sv. Mise par Mārīti Sitniku 

 

Svētdiena, 12. janvāris.  
III svētdiena pēc Ziemassvētkiem 

Kunga kristīšana. Svētki.  
8.00 Sv. Mise un lūgšana „Svētais Dievs” 

09.15 Marijas Leģions Svētdienas 
sk.telpās 

11.00 Galvenā Sv. Mise par +Ilonu 

Krastiņu 

13.15 Svētdienas skolas nodarbības 

15.00 Sv. Mise par draudzi 

18.00 Vesperes 

18.30 Sv. Mise par +Franci un +Veroniku 

Stivriņiem 

 

Šīs trešā grācija – mīlestības tikums 
dzima reizē ar Pestītāju un katri 
Ziemassvētki  ir viņu abu dzimšanas 
piemiņas diena. Tas mazais Jēzuliņš 
Betlēmes stallītī ne tikai mūsu acis, bet arī 
sirdis. Viņš pirmais vēl no silītes izstiepa 
savas rociņas uz mums, lai kā mīlētājs 
mūs pievilktu pie savas sirds. Tāpēc 
cilvēki arī tā mīl viņa dzimšanas svētkus 
un cilvēkus tā velk pie apgaismotās eglītes 
kā Kristus simbola, mīlestībai grūti 
pretoties un tikai ienaids tai var aizstāties 
ceļā. Tāpēc tie, kas baidās nokļūt 
dievišķās sirds varā, visādi kultivē ienaidu 
uz Jēzu Kristu.  

 

 

 

 

Pie Betlēmes stallīša 
(turpinājums) 

slimos un cietējus ar savu krustu, jo vēlas 
viņiem, un caur viņiem sacīt mīlestības 
vārdu tiem, kas pazaudējuši ceļu dzīvē un, 
ieslēgušies savā tukšajā egoismā, dzīvo 
grēkā un tālu no Dieva. 

Ticības gaismā slimība un ciešanas ir 
apmeklējums no Dieva, kas nāk, lai 
atbrīvotu mūs no vientulības un 

bezjēdzības, lai pārveidotu ciešanas par 
satikšanos ar viņu, cerību un pestīšanu. 

   Kristus ir šeit, līdzās mums. Šī 
kristīgā pārliecība lai palīdz izprast 
ciešanas un pārbaudījumus kā veidu, kādā 
viņš var nākt pie katra un kļūt katram 
„tuvs Dievs”, kas atbrīvo un nes 

pestīšanu, patiesu brīvību. 
Ziemassvētki piedāvā iespēju apcerēt 

Svēto Bērnu, īsto gaismu, kas nāk šajā 
pasaulē, lai atklātu „Dieva žēlastību, kas 
nes pestīšanu visiem” (Tit 2: 11). Viņam 

lai uzticam sevi, mūsu dzīves un mūsu 
cerības! 

Ziemassvētkos Jēzus atkal nāk mūs 
satikt. Vienīgi Jēzus klātbūtne cilvēka 
dzīvē var nest pilnīgu prieku, jo viņš spēj 
visu darīt jaunu un skaistu. 
         Mācīsimies no Marijas un Jāzepa kā 
ar ticību kalpot Dieva iecerēm. Pat ja to 
pilnīgi neizprotam, uzticēsimies viņa 
gudrībai un labestībai. Meklēsim vispirms 
Dieva valstību un Viņa Apredzība mums 
palīdzēs (sal. Mt 6:33). 

        Jaunajā vēstulē par Betlēmes 
notikumu atveidiem pāvests Francisks 
raksta, ka tie norāda, ka Dievs nācis mūsu 
pasaulē, un arī rosina pārdomāt, ka mūsu 
dzīve pieder pie pašas Dieva dzīves (sal. 
Admirabile Signum, n.8). Dzīvosim 
atbilstoši dzīves cieņas mācībai, kuru 
apgūstam pie Betlēmes stallīša! 

Rīgas Sv. Jēkaba katedrāles 

garīdznieki un kalpotāji 
sirsnīgi sveic Jūs un  

Jūsu tuviniekus, draugus, 

paziņas un visus  

labas gribas cilvēkus 

Kristus Dzimšanas svētkos! 

 
Svētīgu Jauno 2020. gadu! 
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Dāvanas Fatimas  
Dievmātes patvērumā 

        Svētdien, 8. decembrī plkst. 11 
notika svinīgs V.E. arhibīskapa 
dievkalpojums, lai pateiktos Dievam 

par četru gadu Radio Marija darbību 
un izlūgtos aizbildniecību no 
Fatimas Dievmātes, kuras figura 
tika svinīgi ienesta sv. Mises 
sākumā, kad notika šī atveida 
pagodināšana – Jaunavas Marijas 

kronēšana un arhidiecēzes veltīšana 
viņas gādībai. Pāvests Francisks šo 
statuju bija pasvētījis pirms diviem 
gadiem un tā vienīgā tagad apceļo 
visu Eiropu.  

       Skaidrojot otrās adventes sv. 
Rakstu lasījumus, arhibīskaps uzsvēra 
iekšējo cilvēka pārveidošanās un ārējās 
darbības nepieciešamību. Ja Jēzus Kristus 
ir atvase no Jeses celma (sal. Is 11:1), tad 

mēs esam Jēzus klātbūtne pasaulē. Pār 
mums nāk sv. Gars, lai mēs atmaskotu 
grēku ar mīlestības un patiesības ieročiem, 
pieņemtu un mīlētu viens otru, arī 
grēciniekus un tos, kuri sevi uzskata par 
neticīgiem. Mūsu misija ir sludināt 
Evaņģēliju un aicināt visus uz atgriešanos. 
Jēzus reiz mums jautās: ko esi darījis, lai 

izplatītu manu valstību pasaulē ar visiem 
tavā rīcībā dotajiem līdzekļiem? 

        Pēc sv. Mises uzstājās svētās 
Ģimenes starptautiskās alianses brālis 
Gabriels Sgro, kurš liecināja par to, kā 

Fatimas vēsts 
izmainīja viņa 
personīgo un 
ģimenes dzīvi. 

Tas notiek 

tad, kad 

cilvēki katru 
dienu ņem 
dalību sv. 
Misē, lūdzās 

rožukroni, 
pielūdz Jēzu 
vienu stundu 

vissv. Altāra Sakramentā, cenšas dzīvot 
šķīstu dzīvi. Bezgrēcīgu un žēlastības 
pildītu dzīves veidu veicina uzupurēšanās 
Jēzus Sirdij un Marijas Bezvainīgajai 
Sirdij. To bija iespējams kopīgi izdarīt pēc 
šī brāļa uzrunas. Tāpat arī varēja saņemt 
Dievmātes brūno skapulāri, kas pēc 
solījuma sv. Dominikam palīdz iegūt 
mieru ģimenēs un pasaulē. 
       Dievkalpojums Fatimas Dievmātes 
godam pulcināja daudzus ticīgos, kurus 
priekštelpā satika Radio Marija 
brīvprātīgie pārstāvji Inga un Aldis 
Pauliņi, atgādinot katram, ka radio 
jubileja ir kārtējā reize pateikties Dievam 
par iespēju uzrunāt un saklausīt vienam 
otru, kļūt par aizvien uzticīgāku Jaunavas 
Marijas bērnu. 

 

Piektdien, 27. decembrī plkst. 17 

Ērģeļmūzikas koncerts 
Ieeja par ziedojumiem 

 

 



- 6 -    Nr. 22 (351) 2019. gada 22. decembris  

Lūgšana Dieva Mātei Marijai 
 

Marija, tu esi visa skaista, tevī nav 
grēka!  

Rosini mūsos visos vēlmi pēc svētuma:  
lai patiesības spožums izstaro mūsu 

vārdos,  
lai mīlestības dziesma atskan mūsu 

darbos,  

lai šķīstība mājo mūsu sirdīs un 
miesās,  

lai Evaņģēlijs visā skaistumā parādās 
mūsu dzīvēs.  

Marija, tu esi visa skaista! Tevī Dieva 
Vārds kļuva miesa.  

Palīdzi vienmēr saklausīt Kunga balsi:  
lai nekad neesam vienaldzīgi pret 

nabagu saucieniem,  

lai mūs līdzcietībā skar slimo un 

trūkumcietēju ciešanas,  
lai esam jūtīgi pret veco ļaužu 

vientulību, bērnu vārgumu,  
lai vienmēr mīlam un sargājam katra 

cilvēka dzīvību.  
Marija, tu esi visa skaista! Tevī no 

dzīves ar Dievu dzimst prieka pilnība.  
Palīdzi nekad neaizmirst zemes ceļa 

nozīmi:  
lai mūsu dienas apgaismo ticības 

gaisma,  

lai mūsu soļus virza cerības spēks,  
lai mūsu sirdis iesilda mīlestība,  
lai mūsu skats pievēršas Dievam, kurā 

atrodams īsts prieks.  
Marija, uzklausi mūsu lūgšanu.  
Lai Dieva žēlsirdīgā mīlestība mājo 

mūsu sirdīs, lai tā mūs aizvien pārveido 
mūsu kopīgajā ceļā! 

Lai mēs noejam šo ceļu kopā ar Tavu 

Dēlu, Tevi un visiem svētajiem! 
Amen! 

 

   Svētais Bazīlijs Lielais 
 

Turpinot pārdomas par sv. Bazīliju 
Lielo, kuru pieminam 2. janvārī, 
izmantojam atziņas no sv. Jāņa Pāvila II 
pirms 40 gadiem izdotās apustuliskās 
vēstules Patres Ecclesiae.  

Kalpojot cilvēkiem, Bazīlijs spēja 
prātīgi līdzsvarot nenogurstošu 
sludināšanu ar vientulības periodiem un 
bieži nodošanos iekšējai lūgšanai. Viņš to, 
starp citu, uzskatīja par absolūti 
nepieciešamu „dvēseles šķīstīšanai”, lai 

Vārda sludināšanai vienmēr pieskaņotos 
dzīves „redzamā liecība”.  

Šādi viņš kļuva par ganu un reizē bija 
mūks īstā vārda nozīmē. Viņš tiešām bija 
viens no lielākajiem ganiem - mūkiem 
Baznīcā: vienreizēji pilnīgs bīskapa tēls 
un liels mūku dzīves veicinātājs un 
likumdevējs.  

Ar savas personīgās pieredzes spēku 
Bazīlijs sniedza lielu ieguldījumu kopienu 
veidošanā, kurās kristieši pilnībā veltījās 
„dievišķam kalpojumam”. Viņš uzņēmās 
pienākumu bieži tos apmeklēt un atbalstīt. 
Savā un viņu labā viņš veica ar viņiem 
apbrīnojamas sarunas, no kurām daudzas, 
pateicoties Dieva žēlastībai, ir mums 
nodotas rakstiski. Šos rakstus pielietojuši 
daudzi mūku dzīves likumdevēji, piem., 
sv. Benedikts, kas uzskata Bazīliju par 
savu skolotāju. Tāpat šie raksti - tieši vai 
netieši pazīstami - ir iedvesmojuši 
daudzus mūkus Austrumos un Rietumos.  

Tāpēc pastāv uzskats, ka mūku 
stāvokli kā Baznīcas dzīves būtisku 
struktūru uz visiem laikiem nostiprinājis 
galvenokārt sv. Bazīlijs, vai vismaz ar 
viņa izšķirošu ieguldījumu tas tika 
noteikts tā konkrētajā raksturā.  

Bazīlijs daudz cieta no tiem 
ļaunumiem, kurus toreiz pieredzēja Dieva 
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tauta. Viņš tos atklāti atmaskoja un 
saprotami, ar mīlestību noteica to 
iemeslus, lai drosmīgi izvērstu plašo 
reformas darbu. Šis darbs, kas veicams 
vienmēr un katrā paaudzē atsākams, ir 
vērsts, lai atjaunotu Kunga Baznīcu, „par 

kuru Kristus nomira un pār kuru pārbagāti 
izlēja savu Garu”, līdz sākotnējam 
veidolam: līdz tam normatīvam skaistajam 
un tīrajam tēlam, kuru mums nodod 
Kristus un Apustuļu darbu vārdi. Bieži ar 
dedzību un konstruktīvu nostaļģiju 
Bazīlijs atgādina laiku, kurā „daudzi 

ticīgie bija viena sirds un viena 
dvēsele”(sal. Ap.d. 4,32).  

Viņa reformu centieni saskaņoti un 
pilnībā bija vērsti uz praktiski visiem 
aspektiem un jomām 
kristīgajā dzīvē. 

Pēc savas kalpošanas 
pašas dabas, bīskaps ir 
vispirms gans (pontifex) 

savai tautai; un Dieva tauta 

vispirms ir priesteriska tauta. 

Tāpēc liturģiju - tās 
spēku un bagātību, tās 
skaistumu, tās „patiesību” - 

nevar nekādi atstāt novārtā bīskaps, kas 
patiesi norūpējies par Baznīcas labumu. 
Pastorālā darbā ir atbilstoši, ka pirmajā 
vietā ierindojas rūpes par liturģiju; tām 
būtu jābūt it kā visu pārējo nodarbību 
kalngalam. Tiešām, kā atgādina Vatikāna 
II koncils, liturģija ir „virsotne, uz kuru 

tiecas Baznīcas darbība, un tajā pašā laikā 
-  avots, no kura tā smeļ visu savu spēku” 

(SC, 10), tā ka „neviena cita Baznīcas 
darbība nespēj panākt tāda veida un 
līmeņa iedarbību”(SC, 7). 

Bazīlijs to pilnībā apzinājās: kā 
„mūku likumdevējs” viņš bija arī gudrs 
„liturģiskais reformētājs”. 

No viņa darba šajā jomā, kā ļoti 
dārgs mantojums Baznīcai visos laikos, 
paliek anafora, kas atbilstoši saucas viņa 
vārdā: lielā Euharistiskā lūgšana, kuru, 
viņa pārstrādātu un bagātinātu, uzskata 
par visskaistāko pat starp tām, kas izceļas 
ar savu skaistumu. 

Bez tam, viņš bija viens no 
lielākajiem iedvesmotājiem un 
veidotājiem psalmu lūgšanas sakārtojumā. 
Līdz ar to, tieši pateicoties viņa ietekmei, 
psalmus - „garīgo kūpinājumu,” Dieva 

tautas dvesmu un mierinājumu - ļoti 
mīlēja viņa Baznīcas ticīgie, un psalmi 

kļuva pazīstami bērniem un 
pieaugušajiem, izglītotiem un 
neizglītotiem. Kā Bazīlijs pats saka: „Šeit 

tauta ceļas naktī doties uz 
lūgšanas namu... un pavada 
nakti, pārmaiņus dziedot 
psalmus un lūdzoties. 
Psalmus, kuri dievnamos 

atskanēja kā pērkons, varēja 

dzirdēt skanam arī mājās un 
laukumos.”  

Bazīlijs mīlēja Baznīcu 
ar centīgu mīlestību (sal. 2 

Kor 11,2) un zinot, ka tās jaunavība ir tās 
pati ticība, viņš ļoti modri sargāja šīs 
ticības šķīstību. 

Tāpēc viņam vajadzēja un viņš to 
darīja - drosmīgi cīnīties: ne pret 

cilvēkiem, bet pret jebkādu Dieva Vārda 
kropļojumu (sal. 2 Kor 2,17), jebkādu 
patiesības maldināšanu, jebkādu 
niekošanos ar svēto mantojumu (sal. 1 
Tim 6,20), kuru nodevuši Tēvi. Tomēr, 
viņa cīņai nepiemita vardarbība: tas bija 
mīlestības spēks; viņa skaidrībā nepiemita 
iedomība: tas bija mīlestības smalkums.  

Līdz ar to, no paša savas kalpošanas 
sākuma līdz beigām viņš cīnījās saglabāt 
neskartu pilnīgo nozīmi Nīkajas koncila 
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formulējumam par Kristus dievišķību 
„būtībā vienotu” ar Tēvu; un vienlaikus 

viņš cīnījās neļaut samazināt Gara godību, 
jo, tā kā Viņš „pieder Trīsvienībai un tās 
dievišķai un svētīgai dabai,” Viņu jāskata 
un jāgodina kopā ar Tēvu un Dēlu. 

Ar stingrību, un personīgi 
pakļaujoties ļoti nopietnām briesmām, 
viņš uzmanīja un cīnījās arī par Baznīcas 
brīvību: kā īsts bīskaps, nevilcinoties 
vērsties pret valdniekiem, lai aizstāvētu 
savas un Dieva tautas tiesības apliecināt 
patiesību un paklausīt Evaņģēlijam. Sv. 
Gregorijs no Naciances norāda, ka 
Bazīlija spēka noslēpums pastāv vienīgi 

ļoti vienkāršā sludināšanā, skaidrā liecībā 
un viņa priesteriskās cieņas izcilībā.  

Bazīlijs izrādīja stingrību ne tikai pret 
herēzijām un tirāniem, bet arī pret 
divdomībām un pārkāpumiem Baznīcā: 
īpaši pret pasaulīgumu un pieķeršanos pie 
mantas.  

Šajā sakarā pieminami kā piemēri 
daži viņa uzrunu teksti: „Pārdod, kas tev 
pieder un atdod to nabagiem”; ...jo, pat ja 

tu neesi nogalinājis vai laulību pārkāpis 
vai zadzis vai nepatiesi liecinājis, tas tev 
neko nedos, ja tu nedari arī pārējo: tikai 
šādi tu spēsi ieiet Dieva valstībā”. Tam, 

kas, saskaņā ar Dieva bausli vēlas mīlēt 
tuvāko kā sevi pašu, „nedrīkst gūt savā 
īpašumā kaut ko vairāk nekā to, kas pieder 
viņa tuvākajam”.  

Vēl dedzīgāk, bada laikā viņš 
mudināja cilvēkus „nebūt nežēlīgākiem kā 
zvēriem..., turot pie sevis to, kas ir kopīgs, 
un iegūstot vienīgi sev to, kas pieder 
visiem”. 

Par šo Evaņģēliju, kas nosaka mīlēt 

un kalpot nabagiem, Bazīlijs liecināja ne 
tikai ar šiem vārdiem, bet ar lieliem 
mīlestības darbiem, piemēram, uzceļot 
ārpus Cēzarijas pilsētas mūriem milzīgu 
aprūpes centru trūcīgajiem: īstu 
žēlsirdības pilsētu, kas saucas viņa vārdā 

 par Baziliādi.           (turpinājums sekos) 
 

Lielākā dāvana 

dzīvajiem un mirušajiem 

Jēzus Kristus Upuris –  

sv. Mise par dzīvajiem un 
mirušajiem – konkrētos nodomos ir 

lielākā dāvana, aizlūgums un atbalsts 
cilvēku vajadzībās. 

Pieteikt šos nodomus var 
sakristejā vai pie dežurantes. 
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SVĒTDIENAS SKOLAS 

NODARBĪBAS 

 uzsākas 2020.g. 16. februārī, 
svētdien 

SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ 

plkst.13.15 

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 

Sazināšanās tel. 29654800; 29991637 


