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Cīņa sekošanā Jēzum
„Ja kāds grib man sekot, tas lai
aizliedzas pats sevi un ikdienas lai ņem
savu krustu un seko man” (Lk 9, 23).
Mūsu ikdienas krusts droši vien ir
nemitīga cīņa būt par labiem kristiešiem,
par līdzstrādniekiem Kristus atpestīšanas
darbā. Šādi mēs veicinām cilvēku
izlīgšanu ar Dievu un savstarpējās
attiecībās. Tas ir skaists dzīves skatījums,
bet prasa nesavtību. Ja Kristus mūs
atpestījis ar nāvi uz
krusta, tad nebūtu pareizi
atbildēt tikai daļēji.
Sekošanā Jēzum tiek
prasītas pūles, upuri un
noteiktība, izjūtot uz
pleciem gan sava krusta
smagumu, gan visas radības piepildījuma
ilgas.
Pašatdeve taču prasa pašaizliedzību,
sevis aizliegšanu un Tēva pestīšanas plāna
apliecināšanu, kas ietver arī visu radību.
Tas nozīmē Kristus labā ziedot savu dzīvi,
pat to zaudēt. Ar šādiem noteikumiem
Kristus uzrunā, sakot: „Jo kas gribēs savu
dzīvību izglābt, tas to pazaudēs, bet kas
savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to
izglābs” (Lk 9, 24). Kas rūpējas tikai par
savām vēlmēm un ambīcijām, lai cik cēlas
tās arī sākumā liktos, tas plāno izglābt

savu dzīvību un līdz ar to attālināties no
Kristus. Mums jādzīvo tajā mīlestībā, ar
kādu Kristus atdeva savu dzīvību par
saviem draugiem (Jņ 15, 13) – ar jūtību
pret visu cilvēku un visas radības
vajadzībām, īpaši pret tiem, kuri cieš
trūkumu un ir vientuļi. Aizvien jāuztver
materiālais un garīgais posts, kādu cieš
apkārtējie un visa cilvēce, lai gan nav
viegli atrast īstus, solidārus un radikālus
risinājumus
dažādām
negācijām un kaut ko
darīt to pārvarēšanā.
Nav viegli ticēt Dieva
mīlestībai: tas prasa
personīgu atdevi. Mēs
nevaram
savtīgi
nomierināt sirdsapziņas vai ļaut sirdīm būt
vienaldzīgām. Drīzāk, mums tās jādara
nesavtīgākas, brīvākas un brālīgākas.
Atbrīvosimies no verdzības seksuālām
perversijām, narkotikām, vardarbības,
vēlmēm pēc varas un mantas, kas galu
galā dara cilvēku tukšu, norūpējušos un
stāv ceļā īstai mīlestībai un laimei.
Lai šis Gavēņa laiks atver sirdis Kristus
mīlestībai. Vienīgi Viņš spēj dot pilnīgu
nozīmi mūsu dzīvei. Kristus mīlestība
palīdz atvērties citiem patiesā tuvākā
mīlestībā.
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DIEVKALPOJUMI RĪGAS SV. JĒKABA KATEDRĀLĒ
Svētdiena, 31.marts.
Gavēņa 4.svētdiena.
8.00 Sv. Mise un lūgšana „Svētais Dievs”
9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk.
telpās
11.00 Galvenā Sv. Mise par +Annu
Pipcāni un lūgšana „Rūgtās asaras”
13.15 Svētdienas skola
15.00 Sv. Mise (bērniem) par +Leontīni
un +Jāzepu Nītišiem
17.30 Krusta ceļš
18.30 Sv. Mise par draudzi
31. MARTĀ –svētdien, pāreja uz
rādītājus par vienu stundu
UZ PRIEKŠU
VASARAS laiku, jāpagriež pulksteņa
Pirmdiena, 1.aprīlis
8.00 Sv. Mise par Lilitas Ozoliņas dzimtas
mirušajiem
Otrdiena, 2.aprīlis
8.00 Sv. Mise par Jāņa ģimeni
11.00 Sv. Mise Gaiļezera pansionātā
Trešdiena, 3.aprīlis
8.00 Sv. Mise par +Artu Labsvārdi un
+Ceroni Bīlmani
16.30 – 18.30 Grēksūdze
Ceturtdiena, 4.aprīlis
8.00 Sv. Mise par Jāni Pūpolu

18.00 Adorācija
19.00 Sv. Mise jauniešiem par Špeļu
dzimtu, Saderināto un iemīlējušos
tikšanās noslēgums. Piedalās kopienas
„Pro Sanctitate” ansamblis
Piektdiena, 5.aprīlis.
Jēzus Sirds godināšana.
8.00 Sv. Mise par +Lūciju Volodveviču
Jēzus Sirds litānija
17.30 Krusta ceļš
Sestdiena, 6.aprīlis.
Vissv. J. Marijas godināšana.
8.00 Sv. Mise par Antoņinas ģimeni;
Jaunavas Marijas litānija un veltīšanās
10.00 Katedrāles uzkopšanas talka
Šodien draudzes locekļi aicināti
uz gadskārtējo pirms Lieldienu baznīcas
uzkopšanas talku. Būsiet gaidīti
katedrālē visas dienas garumā.
Svētdiena, 7.aprīlis. Gavēņa
5.svētdiena. Jēzus Sirds godināšana.
Vissv. Sakramenta adorācija.
8.00 Sv. Mise un Jēzus Sirds godināšana
09.15 Marijas Leģions Svētdienas sk.
telpās
11.00 Galvenā Sv. Mise par +Ādolfu
Stalidzānu un lūgšana „Rūgtās asaras”
Svētlietu pasvēte
13.15 Svētdienas skola
15.00 Sv. Mise (bērniem) par draudzi
17.30 Krusta ceļš
18.30 Sv. Mise par +Arti Dangenu Grūbi

Pirmdiena, 8.aprīlis
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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8.00 Sv. Mise par +Ceroni Bīlmani
Otrdiena, 9.aprīlis
8.00 Sv. Mise par +Verneru Kordesu
19.00 Sv. Mise Onkoloģiskajā centrā
Trešdiena, 10.aprīlis
8.00 Sv.Mise par Raimonda Diriņa
dziedināšanu no atkarībām
16.30 – 18.30 Grēksūdze
Ceturtdiena, 11.aprīlis
8.00 Sv. Mise par +Paškevicu Apoloniju
18.00 Adorācija
19.00 Sv. Mise jauniešiem par Ivo Aškāju
Piektdiena, 12.aprīlis
8.00 Sv. Mise par Aleksandru un dzimtu
Jēzus Sirds litānija
17.30 Krusta ceļš
Sestdiena, 13.aprīlis
8.00 Sv. Mise par Semjonovu ģimeni –
Igoru un Guntu
Svētdiena, 14.aprīlis.
Palmu – Pūpolu Kunga ciešanu
svētdiena.
8.00 Sv. Mise par draudzi un lūgšana
„Svētais Dievs”
9.15 Marijas Leģions Svētdienas sk.
telpās
11.00 Svinīgs gājiens ar palmu zariem,
Galvenā Sv. Mise par Ivo un Darju un
lūgšana „Rūgtās asaras”
Tiek svētīti palmu un pūpolu zari
13.15 Svētdienas skola
15.00 Sv. Mise (bērniem) par Džeriņu un
Zaikovu ģimenēm, lūdzot Dieva svētību
17.45 Ferenca Lista Krusta ceļš
kamerkora Versija izpildījumā
18.30 Sv. Mise par Silvijas Ēveles
veselību
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Kolekte visās Svētajās Misēs tiek vākta
Garīgā semināra uzturēšanai

Pašreizējam Svētās Mises
ritam - 50
1969. gada 3. aprīlī sv. Pāvils VI izdeva
apustulisko
konstitūciju
Missale Romanum, kura līdz
ar
Ritu
kongregācijas
dokumentu 6. aprīlī īstenoja
Vatikāna II koncila rosināto
Mises reformas noslēgumu.
Latīņu liturģiskajā valodā
ritu izsaka ar vārdu ordo kā lūgšanu vai
žestu secību. No 7. gadsimta liturģiskos
priekšrakstus Svētās Mises svinēšanā sauc
par Ordo Romanus, par romiešu ritu, kura
reforma notika vairākos etapos. Tā notika
atbilstoši Vatikāna II koncila konstitūcijai
par dievišķo liturģiju, kurā noteikts
atgriezties
pie
Baznīcas
tēvu
dievkalpojumu prakses un veicināt ticīgo
aktīvu līdzdalību sakrālajos ritos (sal.
Sacrosanctum Concilium, nr. 48 – 50).
1964. gada 25. janvārī tika nodibināta
liturģiskās reformas komisija Consilium,
kura nodarbojās ar Svētās Mises rita
izmaiņām, iesaistot arī diecēžu bīskapus
un bīskapu konferences. 1964. gada 26.
septembra instrukcija Inter Oecumenici
noteica ticīgo līdzdalības veicināšanu Sv.
Misē gan ar priestera vēršanos uz tautu,
gan vietējās valodas lietošanu lūgšanās un
lasījumos no Svētajiem Rakstiem. Šīs
izmaiņas stājās spēkā 1965. gada 7. martā.
Priekšā vēl stāvēja darbs pie Svētās
Mises rita izmaiņām. Darba grupas
Consilium ietvaros vispirms pāvestam tika
piedāvāta shēma par Missa normativa kā
Euharistiskās svinēšanas pamatievirze
bīskapam
kopā
ar
prezbiterātu,
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priesteriem, kā arī ticīgo tautu vietējās
Baznīcas kopības dievkalpojuma izpratnē.
Pēc šādiem noteikumiem Sv. Misi sāka
svinēt eksperimentālā kārtībā, piemēram,
ar dialoga vārdiem pie upurdāvanu
salikšanas. Siksta kapelā šāda Mise notika
1967. gada 24. oktobrī, klātesot bīskapu
sinodes dalībniekiem. Tika iestrādātas
jaunas Euharistiskās lūgšanas un grēku
nožēlas vārdi. 1968. gadā Missa
normativa tika vairākkārt svinēta pāvesta
Pāvila VI klātbūtnē, kurš ieviesa vairākas
izšķirošas un paliekošas izmaiņas,
piemēram, priestera skaļi izteiktā krusta
zīme līdz ar tautas atbildi „Amen” Mises
sākumā. Tāpat arī vārdus pie maizes un
vīna salikšanas, „ko Tev [Dievs]
upurējam.” Viņa iespaidā palika arī
priestera uzruna tautai pēc upurdāvanu
salikšanas „Lūdzieties, brāļi...”, kā arī
priestera lūgšana par mieru pirms miera
un izlīguma zīmes.
1969. gada 28. aprīlī Pāvils VI norādīja:
„Pēc garām un pacietīgām pūlēm
vienkāršot
ievadritus,
upurdāvanu
salikšanas, maizes laušanas un miera
sniegšanas ritus, jaunā Mises kārtība
(Ordo Misae) noslēdz koncila tēvu gribēto
Mises reformu un tiecas veicināt ticīgo
apzinīgu un aktīvu līdzdalību dievišķajā
Upurī.”
Saskaņā ar Dievišķā kulta kongregācijas
1969. gada 6. aprīļa dekrētu jaunā Svētās
Mises kārtība būtu obligāta no 1969. gada
30. novembra. Pati Misāle – grāmata,
kuru priesteri lieto uz altāra, latīņu edito
typica variants, tika izdota 1970. gada 26.
martā. Ņemot vērā grūtības atsevišķās
vietās, pāriešanu uz jauno Misāli ļāva
novilcināt līdz 1971. gada 28. novembrim.
Pateicoties Pāvila VI dāvātajām Misālēm
latīņu valodā, tas kļuva iespējams arī
Latvijā 1972.gadā. Misāle latviešu valodā

iznāca 1987. gadā.
Pašreizējais Svētās Mises rits seko
senajām
Gregora
un
Gelāzija
dievkalpojumu tradīcijām. Tas izvēršas
atbilstoši
atjaunotajam liturģiskajam
kalendāram, kurš centrējas ap Jēzus
Lieldienu noslēpumu. Svinot Romas
Misāles jubileju, novērtēsim šo līdzdalību
Dieva noslēpumos, iesaistīsimies visā
cilvēcībā ar Jēzus piedāvāto Vārda un
savas Miesas un Asins žēlastību bagātību,
lai mēs aizvien pagodinām Dievu un
kļūstam svētdarīti.

Saruna ar krustā piekalto
Kā muitnieks,
Kam noziegumu daudz,
Uz Tevi acis pacelt nespēju.
Kā mantrausim
Man zelta skaņās prieks.
„Kungs, pagaidi –
ļauj visu izjust, visu ņemt,
pie dzīru galdiem
kāri dzert!”
Tev tuvoties var tikai tas,
kas iespēj atteikties.
Kā saules spožums Tava skaidrība,
ko neiztur grēcinieka skats.
Tik svētajam Tavs vaigs
ir skaidra gaisma,
kas dziedinoši plūst.
Grēciniekam pāri līst Tavas asinis:
Pie upurgalda,
kur biķerī ir ašņa sājums,
asaru rūgtums
un skatā saules aptumsums
kā Lielā piektdienā,
ļauj pazemotam
no piedošanas kausa dzert
un augšāmcelties!
Janīna Babre (dzim. 1919. g. 5. jūlijā)
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Starptautiskajai teoloģiskajai
komisijai – 50
1969. g. 11. aprīlī pāvests sv. Pāvils VI
nodibināja
Starptautisko
teoloģisko
komisiju, kurā tiek periodiski nozīmēti
izcilākie teologi, kuru uzdevums ir kopīgi
iedziļināties un apcerēt kristīgās ticības
noslēpumus. Žēlastības dzīvināts un
kontemplācijas rosināts, teologs ar prātu
cenšas iepazīt mīlestības Dievu, kas sevi
atklāj. Teologa pienākums ir veicināt
ticīgo vidū izpratni par to, atklāt Dieva
skaistumu katram cilvēkam, kas meklē
dzīves aizsākumu un nozīmi. Dieva Vārds
izsaka būtiskos notikumus pestīšanas
vēsturē, kuras nozīmi tas
atklāj. Tas pauž cilvēkam
atklāto Dieva plānu, kuru
Baznīca
nodod
tālāk.
Saņēmuši dāvanā Svētos
Rakstus, vienoti ar Baznīcu,
kas Rakstus uztur un skaidro
savā Tradīcijā, teologi pēta to
neizsmeļamo bagātību, lai
palīdzētu cilvēkiem atrast tajā „ceļu,
patiesību un dzīvību”, proti, tuvinātu
pašam Kristum (sal. Jņ 14, 6). Kalpojot
Dieva patiesībai, teologs ņem dalību
Baznīcas tradīcijā, kas turpinās vēsturē.
Atbildot Pētera aicinājumam, teologs savu
līdzcilvēku vidū un pasaules priekšā
„pamato cerību, kas ir viņā” (sal. 1 Pēt 3,
15).
Arī teologs dzird daudzus mudinājumus
no mainīgās pasaules, kurā dzīvojam.
Neskaidrībā par nākotni mūsdienu cilvēks
it kā taustās, bieži vairs nespēj skaidri
izšķirt ne savas vēstures nozīmi, ne arī
kritērijus savai uzvedībai. Reliģiju viņš
kritiski izvērtē un
pārbauda cilvēku
ticību. Ticības pedagoģijas ietvaros
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teologs izskaidro jaunas un vecas
problēmas, atverot acis Dieva gaismai.
Teologs aplūko atsevišķas problēmas īstā
ticības perspektīvā. Garīgo dzīvi, kristiešu
darbību un liecību šodien vajag atbalstīt ar
atjaunotu izpratni par Dieva, Kristus un
Baznīcas noslēpumu.
Sevišķi svarīga ir teologu sadarbība
kristiešu vienotības labā. Cik labi, ja katrs
patiesībā veic tās labā savu ieguldījumu,
skaidri apzinoties savu baznīcisko
identitāti, savu doktrinālo, morālo un
liturģisko mantojumu, tomēr atvērtībā, ar
cieņu pret citu identitāti.
Teoloģija šādi nostādīta zinātniskā
līmenī; tā var dot paliekošus nopietnas
pētniecības rezultātus, saskaroties ar tā
sauktajām „cilvēciskajām zinātnēm” visām
metodēm
un
atklājumiem
vēsturē,
valodniecībā,
sabiedrībā,
psiholoģijā. Izpaužot šodien
kristīgo vēsti, teologs izmanto
cilvēka zinātņu piedāvājumus,
to, kas ir noderīgs, lai
atbildētu
uz
mūsdienu
jautājumiem un darītu Vārdu
sadzirdamu jaunās sfērās.
Teoloģijai šajā ziņā kritiski jāizmanto
rūpīga izšķiršana. Par pašu vēsti nav
svarīgāki domu virzieni un pētniecības
metodes. Pati valoda nevar kļūt
normatīva, jo Dievu nevar aptvert
noslēgtā domu sistēmā un runu par Dievu
nevar pārņemt kādas citas runas. Dieva
Vārds pastāv pirms mūsu vārda, un nekad
neviena paaudze neaptvers visu tā nozīmi.
Teoloģiskā runa vērsta uz dzīvo un
personīgo Dievu: atklāsme dod kaut kādas
zināšanas par Dieva realitāti un darbu, bet
tās nekādā veidā nav mūsu varā, kad tās
uztveram. Teoloģija normāli zina savas

-6-

Nr. 6(335) 2019. gada 31. marts
robežas, jo apzinās to lielumu, par kuru
runā, māca un kuru pēta.
Šodien pieejamos
domu līdzekļus
jāsalīdzina ar tiem, kas agrāk sekmēja
teoloģisko
attīstību.
Tāpēc
jāpazīst
filozofiskais mantojums attiecībā uz prāta
darbību. Teoloģijā būtu labi jākontrolē
disciplīnas, kas tai noderīgas, ņemot vērā
konkrēto ietekmi.
Teologa darbība ietverta dzīvajā Tradīcijā
un Dieva Vārda ievirzē. Teologam savā
misijā jābūt cieši saistītam ar visu, kas
notiek Baznīcā. Dieva tautai viņš skaidro
Svētos Rakstus un skaidro tradīciju
vienotībā ar Baznīcas maģistēriju, kas ir
pāvests un bīskapi kopībā ar viņu. Teologa
darbs atsaucas uz šo maģistēriju, tomēr
nesajaucoties ar to. Teoloģija balstās uz
visu, kas uzticēts Baznīcai – ticības
mantojumu, kas saņemts, un Baznīcas
maģistērija saistošām norādēm vēstures
gaitā.
Svētā Gara žēlastībā dažādas funkcijas
papildina viena otru. Pāvests un bīskapi
vienotībā ar viņu vispirms sludina ticību un
apstiprina tās patiesās izpausmes. Bīskapu
kārta atbalsta teologu misiju un to regulē
uzticīga dialoga veidā. Risinot strīdīgus
jautājumus, teologiem nav jāizdara gala
spriedumi, bet lojāli jāsadarbojas ar
maģistēriju, pieņemot to, ka ar savām
zināšanām viņi nevar atrisināt visas
problēmas.
Teologam savā darbā pēc zinātnes
metodoloģijas nepieciešama pazemība kā
Dieva māceklim. Tai jānāk no iekšējas
pārliecības, ka pētīšanas brīvība nenozīmē
pilnīgu autonomiju, bet ir vērsta uz savu
mērķi un tai jākalpo Dieva tautai. Kristus ir
uzticējis teologiem atbildību par ticības
pedagoģiju, par apmācību ticībā. Lielāki
rezultāti būs sasniegti, ja teoloģiskās atziņas
izpētītu citi pētnieki, pirms ar tām iepazīstas
ticīgā tauta. Nav jāieved apjukumā tie
ticīgie, kas mazāk apguvuši ticības

jautājumus, izvirzot tēzes, kas nav oficiāli
atzītas, dažkārt vēl nepilnīgi attīstītas.
Teologi pēta un māca Dieva atklāsmi par
cilvēka pestīšanu. Šajos pienākumos atbalsts
gūstams lūgšanā un pārdomās par Kristus
noslēpumu. Kad cilvēks ticībā atdodas
Kristus rīcībā, tad no kalpošanas vienīgi
viņam nāk dziļākais prieks. Kad cilvēks ļauj
sevi vadīt mīlestības Garam, tas atklāj īstas
brīvības iespējas (sal. 2 Kor 3, 17). Lai tas
notiktu, vispirms vajadzīga uzticība (sal. 1
Kor 4, 1-2).
Aizvadītajos gadu desmitos Starptautiskā
teoloģiskā komisija ir pierādījusi savu
uzticību, izstrādājot virkni dokumentu, kuri
padziļina ticības izpratni pēc Vatikāna II
koncila. Varētu minēt tekstus kristoloģijā un
antropoloģijā (1981.g.), dogmu skaidrošanā
(1989.g.), kristietības attiecībās ar citām
reliģijām (1997.g.), diakona kalpošanu
(2002.g.), dabisko likumu (2009.g.) un
sinodālo pieeju Baznīcas dzīvē un misijā
(2018.g.).
Svinot
Starptautiskās
teoloģiskās
komisijas jubileju, novērtēsim teologu
uzticīgo ieguldījumu Baznīcas dzīvē un jo
īpaši Vatikāna II koncila aizsāktās kristīgās
dzīves atjaunotnē. Lai izvēršas sadarbība
starp Maģistēriju un teologu saimi Dieva
nodomu izšķiršanā ticīgo saimes kopīgajā
ceļā!

28.martā saņemta balva konkursā
“Gada labākā būve Latvijā 2018” 1.vieta par katedrāles fasādes
restaurāciju un apdares atjaunošanu
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PAR LATVIJU UN BRĪVĪBU
Pārāk sarežģīts ir bijis tas dūmu un
liesmu ceļš, kas ir
gājis pāri Latvijai
pirms 100 gadiem.
Vēl nav līdz galam
izprasti
un
līdz
skaidrībai iztulkoti šī
ceļa ugunīgie raksti: 1919.gada 26. martā
tika atbrīvota visa Kurzeme un daļa
Zemgales,
31.
martā
dibināta
Ziemeļlatvijas brigāde, vēl ir 16. aprīļa
notikumi Liepājā. Kas galu galā ir vēsture,
ja ne vienmēr saprotams process, no kura
dažreiz atjēdzamies par vēlu, labi
neizprazdami, vai arī neapzinādamies, kas
noticis, līdz rodas personas, kas to visu
izskaidro no uzvarētāju viedokļa, jo
uzvarētāji ir tie, kas raksta un noteic
vēsturi. Pēc tam veikli un pakalpīgi ļaudis
to visu pielāgo vēstures kursiem un skolu
grāmatām, ar no viņiem (vēsturniekiem)
iedomāto loģiku, sadzejoto secību un
citām jaukām lietām un parādībām. Cīņu
un pārbaudījumu lauks ir bijis diezgan
plašs. Tajā kritušo mocekļu ciešanas un
mocības ir tās, kuru priekšā jānoliec
galvas, jo arī tās vairo šīs dienas spozmi,
arī tās padara spožāku mocekļu un cīnītāju
vainagu, kas apvīts tautas pierei.
Svarīgākās dzīvē ir mazāk saredzamās
lietas un parādības, kā slava, gods,
līdzcietība, mīlestība, varonība un
varenība, cieņa pret savu tautu un
līdzcilvēkiem, pateicība par ziedošanos un
upuriem. Mūsu laiks, kas centies nostumt
varoņus no viņu pjedestāliem, pārāk
akcentējot viņu vājības, neatbilstošās
ideoloģiskās izvēles vai pat grēkus, uz
tiem ir uzcēlis visādus elkus, kas kalpo
visādām ērtībām, dzīves priekiem un
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jaukumiem. Tas nav spējis neko labāku
nolikt atmesto vērtību vietā, un līdz ar to
varonības noliegšana ir dažkārt ieviesusi
patriotisma deficītu. Jauno laiku ļaudis ar
tukšām sirdīm slīd gar tukšiem
pjedestāliem, un tie vairs nebūs tukši tikai
tad, ja uz tiem atkal tiks godā celtas
atjaunotās vērtības Jēzus mīlestības un
žēlsirdības ietvaros, kā arī tā neredzamā
pasaule, kas būs daudz spožāka par
redzamo un viegli saskatāmo – Jēzus
ciešanu, nāves un augšāmcelšanās
izraisītā jaunā radība un Dieva bērnu
patiesā brīvība.

Marija krusta ceļā
Lūgšana Tēvam
Mans Dievs, mans Dēls piedzīvo
smagāko stundu. Nevaru Viņam palīdzēt.
Tu Viņam nepalīdzēsi, jo Viņš tevi lūdz
ļaut viņam ciest. Es lūdzu Tavu palīdzību.
Es lūdzu, pieņem Viņa ciešanas. Pieņem
tās visas. Lūdzu, ņem manas bailes,
manas grūtības nevis prom no manis, bet
pie Tevis, lai manas bailes un grūtības
tiktu izlietotas saskaņā ar Tava Dēla
gribu. Nevēlos to pārvaldīt.
Mans Dievs, cenšos to atdot Tev, un
zinu, ka mēs visi – šinī kalnā kāpēji,
redzot ciešam Tavu Dēlu, vēlētos mēģināt
panest to, ko Tu dod mums panest. Un
mēs vēlētos panest tieši to, ko visiem Viņa
mīlētajiem vēlas Tavs Dēls, kas Tavā
žēlastībā kļuva par manu Dēlu. Par labu
visiem, kuri nemaz nesaprot Viņa
pastāvēšanu. Zinām, ka vāja ir mūsu
palīdzība. Mēs, sievietes, esam šeit, bet
mums nav spēku. Tu vari dot spēku
panest.
Tēvs, Tu uzticēji man savā Garā Tavu
Dēlu. Un esmu Tev Viņu atdevusi katru
dienu un stundu, es Tev Viņu atdodu
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tagad atkal, zinot, ka Viņa ciešanas
vienīgi pauž Tavu žēlastību un mīlestību.
Grūti to saprast, es to nemaz nesaprotu.
Un tomēr zinu, ka tieši to man jādod, ka
Tu to šādi pieprasi. Un es Tevi lūdzu:
Ņem savu Dēlu no manām rokām – jo
Viņš ir mans dēls – un reizē ņem visu, ko
esmu Viņam devusi un kas šajā atvadu
stundā izpaužas tikai kā sāpes un bēdas.
Ņem to un rīkojies ar to, ļauj manām
ciešanām kļūt tik smagām kā Tava griba.
Zinu (Tavs Dēls man to mācījis), ka šādi
man jālūdzas šajā stundā. Amen.
(Adriāna fon Špēra)
Par Rīgas arhidiecēzes palīgbīskapu
8. martā nozīmēts priesteris

Līdzšinējā Apustuliskā nuncija
Baltijas valstīs
arhibīskapa Pedro Lopesa Kintanas

atvadīšanās dievkalpojums iecerēts
svētdien, 5. maijā plkst. 11.00

Andris Kravalis
Izsludinām konkursu
bērnu zīmējumu atlasei
uz izstādi

Dzimis 1967. gada 11. jūnijā Gulbenē
Ordinēts par priesteri Rīgas sv.Jēkaba
katedrālē
1999.gada 23. augustā
Kalpojis katedrālē
no 1999. gada līdz 2001. gadam
Kalpojis sv. Franciska, sv. Terēzes
un sv. Marijas Magdalēnas draudzēs
Ordinācija par bīskapu iecerēta
sestdien, 4. maijā plkst. 11.00
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DIEVS RADA VISU JAUNU
(sal. Atkl. 21, 5)

Konkursa darbu
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