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“Jo, kā līst lietus un sniegs krīt no debesīm,  
un turp vairs neatgriežas, bet gan veldzē zemi,  

uzplaucē to un diedzē, dod sēklu sējējam  
un maizi ēdējam, tā būs ar manu vārdu,  

kas iziet no manas mutes.”  
(Is 55, 10-11)
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Priestera vēstule „Atgriezies, Kungs, atkal pie mums!” (Ps 90)

CEĻĀ UZ PILNĪBU
Vienā no Zoom tiešsaistēm, ko ik ce-

turtdienu Madonas katoļu draudzei vada 
priesteris Māris Ozoliņš, skanēja katehēze 
par gavēni. Priesteris citēja Svētos Raks-
tus: “Un otrā dienā, kad tie no Betānijas iz-
gāja, tad Viņam gribējās ēst. Un, ieraudzī-
jis no tālienes kādu vīģes 
koku, kam bija lapas, Viņš 
piegāja pie tā, vai tanī ko 
neatrastu; un, pie tā pie-
gājis, Viņš neatrada nekā 
kā vien lapas, jo nebija 
vīģu laiks. Un Jēzus sāka 
par to runāt un sacīja: “Lai 
neviens nemūžam vairs 
neēd augļus no tevis.”” 
(Mk 11, 12-14)

Jēzus bija izsalcis, Viņš 
zināja, ka nav vīģu laiks un 
arī negaidīja vīģes tiešā 
nozīmē; šajā rakstvietā 
pausts dziļš simbolisms.

Ja vīģes koku salīdzina 
ar cilvēka dvēseli, vai arī 
to Dievs var atmest un pazudināt? Kā vēs-
ta apustulis Marks – kokam lapas ir (aso-
ciatīvi – dvēsele ir laba), bet nav garīgo 
augļu, nav svētdarošās žēlastības. Jēzus 
to nevar pieņemt. 

Lai varētu nonākt pie Dieva mīlestības, 
nepieciešama ticība, lūgšana, arī piedoša-
na. Jēzus saka – ja lūdzaties un ticat, jūsu 
ticība var nest augļus. Vīģes koks līdz ar to 
reprezentē Dieva tautu, katra sirdi. Ticība 
ir pārdabisks tikums, to no Dieva vajag sa-
ņemt, un Dievs zina, kurā laikā katram to 
iedot. Šodien daudzi netic vai tic kādam 
abstraktam augstākam spēkam (lapas 
vīģē), Dieva mīlestības (caritas) viņos nav. 

Savulaik jūdu skolotājam Nikodēmam, 
kas bija tikumīgs un ticīgs farizejs, Jēzus 
teica, ka ir jāpiedzimst no augšienes. Fa-
rizeji bija pašpietiekami, viņiem nebija va-
jadzīga Dieva mīlestība. Tomēr cilvēks ag-

rāk vai vēlāk sāk izjust slāpes pēc Dieva, jo 
ticība nav pienākumu institucionāla pildī-
šana – ārēja darbošanās pie Dieva neved. 

Lai sirdi varētu piepildīt Svētais Gars, 
vispirms nepieciešama grēku nožēla, un 
gavēnis, pirmkārt, ir tāpēc, lai radītu slā-

pes.  Gavēnis ir Līgavaiņa 
prombūtne. Dievs apzi-
nāti pasaulē pieļauj Savu 
prombūtni, lai rastos il-
gas pēc pestīšanas. Pir-
mo cilvēku brīvas izvēles 
rezultātā, nepaklausot 
Dievam, viņi palika bez 
tiešas Dieva klātbūtnes, 
ko varēja baudīt Para-
dīzē. Fiziskās ciešanas 
atklāj cilvēka nepilnību, 
to, ka Dievs cilvēkam ir 
nepieciešams. 

Mēs kā kristieši gavē-
jam apzināti, caur grēku 
nožēlu cīnāmies ar sa-
vām vājībām, atdodam 

dzīvi Dievam, iztukšojamies, atsakāmies.
Dzīve rāda – nav tā, ka gavē tikai daži. 

Dievs “uzsūta” kovidu, un visi gavē. Tas ir 
veids, kā šodienas pasaulē izraisīt slāpes. 
Ilgas pēc Dieva bieži nāk caur ciešanām, 
jo ar diktatūru garīgās slāpes izraisīt ne-
var, ārējais sirdi nemaina. 

Dzīve uz zemes ir šķīstītava. Dievs pie-
ļauj, ka mūsu brīvība ir ierobežota. Patei-
coties savam trauslumam un nezināšanai, 
grēkojam, bet lielāks grēks ir lepnība, ne-
vēlēšanās pieņemt Dieva mīlestību. Ir ļau-
dis, īpaši pārtikušajā Eiropā, kuriem viss ir. 
Tāda pārsātinātība, ka vairs neslāpst. Per-
fekta pasaule, bet bez Dieva. Tomēr tas ir 
līdz brīdim, nāks laiks, kad “ūdenī stāvē-
siet un dzert prasīsiet”. 

Inese Elsiņa, 
Ingunas Jankovskas zīm.

KATEHĒZE PAR GAVĒŅA LAIKU
Katru dienu mēs sastopamies ar mēr-

ķiem, kurus sev uzstādām. Bet, lai sasniegtu 
šos mērķus, ir jāpieliek zināmas pūles, tas 
ir – darbs. Kā, piemēram, no rīta pieceļoties, 
mēs nomazgājamies. To veicam ar mērķi, 
rūpējoties par personīgo higiēnu, tas ir, ve-
selību un labsajūtu. Vai 
arī praktizējam rīta vai 
vakara lūgšanu, lai vei-
dotu pastāvīgas un dzi-
ļākas attiecības ar Die-
vu. Taču ir kāds mērķis, 
ko mums uzdod pats 
Dievs. Lai mēs varētu 
būt pilnīgi vienoti ar 
Dievu, Viņš mūs aicina 
uz svētumu. To savā 
vēstulē atgādina arī 
apustulis Pēteris: „Bet, sekodami Svētajam, 
kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzī-
vošanā, jo ir rakstīts: esiet svēti, jo Es esmu 
svēts.” (1 Pēt 1, 15-16)

Būt svētam nenozīmē darīt labu, pareizi 
runāt vai rīkoties. Kad noslēgsies katra dzī-
ves ceļš, Dievs ieskatīsies mūsu sirds dziļu-
mos un jautās nevis, ko tu darīji, bet – kas 
bija šīs rīcības pamatā. Kāpēc tu tā rīkojies? 
Vai tevi vadīja nesavtīga mīlestība un rūpes 
par tuvāko? Kāda ir tava dvēsele? Šodien sa-
vas sirdsapziņas priekšā ir grūti atbildēt uz 
šo jautājumu, jo mūsu dvēsele nav statiska, 
nav nemainīga. Paraugieties uz savām vērtī-
bām un attieksmi pret dzīvi dažādos dzīves 
posmos. Piemēram, bērnībā, jaunībā, brie-
dumā… vērtības mainās. Un nav zināms, vai 
tās nemainīsies arī turpmāk!? Dažādas dzī-
ves situācijas mūs izaicina un pārbauda kat-
ru dienu. Kā piemēru minēšu apustuļa Pē-
tera pārbaudījumu. Atvērsim, lūdzu, Svētos 
Rakstus un lasīsim Mateja evaņģēliju (Mt 16, 
21-25), un pārlasīsim šo fragmentu vēlreiz. 
Citētajā fragmentā redzam Jēzu, kurš atklāj 
saviem mācekļiem, kādas ciešanas un pār-
baudījumi Viņu sagaida Jeruzalemē. Pētera 

cilvēciskā daba iejaucas. Būdams Kristus 
apustulis un Jēzus brīnumaino darbu lieci-
nieks, Pēteris nolemj glābt savu mīļo Skolo-
tāju. Viņa cilvēciskā daba atsakās no Dieva 
gribas meklēšanas par labu savai gribai. Mī-
lēt Dievu – tas nozīmē pildīt Viņa gribu, ne-

vis savējo, un tā ir pati 
grūtākā mīlestības for-
ma. Ir viegli mīlēt, kad 
attiecības sniedz ieprie-
cinājumu vai vismaz 
gandarījumu. Bet mīlēt 
ar Paklausību Dieva gri-
bai, mīlēt ar Pazemību 
patiesības priekšā, mī-
lēt ar Upurgatavību, ne-
meklējot savu labumu, 
var tikai Svēts cilvēks.

Jēzus atsakās no Savas cilvēciskās drošī-
bas par labu Dieva pestīšanas plānam. Viņš 
neatbild ļaundariem un zaimotājiem ar ļau-
nu. Kā pēdējais pārbaudījums, kuru Jēzus 
izdzīvo uz krusta, neskatoties uz nāves tu-
vumu, ir tas, ka Viņš spēj lūgties par saviem 
mocītājiem. (Lk 23, 34) 

Vai mēs esam sava Debesu Tēva bērni 
un spējam lūgties un svētīt savus ienaid-
niekus? (Mt 5, 43-48) Bet varbūt mēs esam 
šīs pasaules bērni, kas meklē tikai savu gri-
bu un labumu? Šos un līdzīgus jautājumus 
ir svarīgi uzdot sev gavēņa laikā. Atcerēsi-
mies, ka viss, ko mēs redzam, ir pārejošs. 
Pienāks diena, kad atstāsim pilnīgi visu, lai 
tikai ar savu kailo dvēseli nostātos Radītāja 
priekšā. Vai to savam Debesu Tēvam atvēr-
sim ar prieku vai ar rūgtu grēka nožēlu un 
kaunu, ir atkarīgs tikai no mums jau šodien. 
Tāpēc izmantosim doto Žēlastības laiku virs 
zemes! Meklēsim arī pandēmijā Dieva gribu 
un centīsimies būt Viņa apustuļi, kas ar Die-
va Bērna ticību un paļāvību dodas svētuma 
ceļā arī šajā laikmetā. Lai Dieva Miers ir ar 
Jums vienmēr!

Priesteris Ingars Stepkāns
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un likumdošanu, lai viņi nepadotos velna 
meliem attiecībā uz cilvēka identitāti, dzī-
ves mērķiem, ģimenes svētumu, bet lai 
vērtības, kuras paredzējis Dievs, arī valsts 
likumdošana palīdzētu izkopt, pastiprināt 
un pasargāt? Vai būs nodomi par izglītības 
sistēmu, lai katrā skolā būtu iespēja katehē-
zē dzirdēt Labo Vēsti par Jēzu Kristu un 
bērni, līdzīgi svētajai Terēzei no Lizjē, pēc 
Dieva žēlastības jau četrpadsmit gadu ve-
cumā spētu apzināties savas dzīves aicinā-
jumu un cilvēkam paredzēto mūžību? Vai 
pie priestera nāks mātes un tēvi, Latvijas 
iedzīvotāji pasūtīt nodomu, lai Dieva lieci-
nieki un mocekļi, piemēram, priesteris Vla-
dislavs Litaunieks būtu Baznīcas izsludināts 
par svēto, uz ko viņi saviem bērniem un pā-
rējiem iedzīvotājiem varētu droši norādīt, 
kā uz cilvēciskā skaistuma un Dieva tikumu 
pilna cilvēka paraugu? 

Sāp, ka mēs vairāk redzam miesu, ne-
vis dvēseli. Savos dzīves krustaceļos ne-
dzirdam Evaņģēliju, kas saka: “Nebīstieties 
no tā, kas nokauj miesu, bet dvēseli nespēj 
nonāvēt! Bet vairāk bīstieties no tā, kas spēj 
dvēseli un miesu pazudināt ellē!” (Mt 10, 28) 
vai “Ko tas līdz cilvēkam, ja viņš iemantos 
visu pasauli, bet savā dvēselē cietīs zaudē-
jumu? Vai kādu izpirkumu cilvēks dos par 
savu dvēseli?” (Mt 16, 26) 

Rožukroņa noslēpums un Jēzus Krusta-
ceļš mūs var mudināt ieraudzīt jautājumu 
no citas puses un tādējādi – vēl kādu kva-
litāti. Ja Jēzus skaidri norādīja, ka ir jāraud 
par grēciniekiem, vai tad mēs dzirdam, ka 
ir jāpateicas par svētajiem?! It sevišķi par 
Viņu, Viņa ciešanām un visiem, kuri kopā 
ar Kristu cieš? Vai dzirdam Vārdu, kas saka: 
Jēzus (caur ciešanām un krusta nāvi!) “at-
pestīs savu tautu no tās grēkiem” (Mt 1, 21); 
“tas mums par labu, ka Jēzus aizgāja caur 
ciešanām un nāvi, jo, ja Viņš neaizietu, Ie-
priecinātājs nenāktu pie mums; bet ja aizgā-
ja, Viņš To atsūtīja pie mums” (sal. J 16, 7)? 

Pārbaudot savu lūgumu akcentus (mie-
sa – dvēsele), mēs varētu jautāt arī par pa-
teicību un lūgumu proporciju. Šo vajadzību 

es vairākkārt esmu pamanījis dažādu lūg-
šanu grupu kontekstā. Izskatās, ka viegli ir 
lūgties par to, kā mums trūkst vai kur mums 
sāp, bet ir tik grūti pateikties par labo, pie-
mēram: dzīvību kā tādu, redzamo un nere-
dzamo pasauli, nodzīvotajiem gadiem, sa-
viem draugiem, ģimenes attiecībām, spēju 
komunicēt ar otru cilvēku, dabas skaistumu 
un neaptveramību, ticības dāvanu, Jēzus 
dibināto Baznīcu un sakramentiem, svē-
to sadraudzību, Bībeli, daudzajām liecību 
grāmatām (latviešu valodā), apsolītajām 
Debesīm… 

Lai mūsos atbalsojas Jēzus vārdi: 
“Neraudiet par mani, bet raudiet pašas 

par sevi un savu bērnu dēļ!” (Lk 23, 28); par 
Mani un manām dāvanām priecājieties un 
slavējiet Dievu (sal.: 2 Kor 4, 15; Kol 1, 12; 
3,17; 1 Tes 5, 18; Atkl 4, 9; 7, 12) 

Lai Dievs mūs visus svētī: † 
Priesteris  

Pāvils Kamola 

Rožukroņa apcere „Tu esi no mūžības uz mūžību, ak, Dievs!” (Ps 90)

Dārgie Kristū, svētceļotāji ceļā uz Debe-
sīm! Iepriekš publicētās pārdomas atklāja, 
ka grēka ievainotais cilvēks nevar pats no 
sevis, bez Dieva palīdzības pastāvēt patie-
sībā un mīlestībā. Tādējādi pēc “piespiestā 
Sīmaņa katehēzes”, pārdomājot Rožukroņa 
sāpīgās daļas ceturto noslēpumu, nonā-
kam pie “liela pulka ļaužu un sieviešu, 
kas Viņu apraudāja un nožēloja” 
(sal. Lk 23, 27). Kurš no mums 
nav redzējis, ka viena cilvēka 
ciešanas otrā izraisa saviļņoju-
mu, līdzjūtību, asaras un kaut 
kādā mērā līdzdalību viņa cieša-
nās?! Šķiet, šāda emocionāla un 
morāla rezonanse ir tikai normāla. 

Tomēr dažreiz varam brīnīties par 
akcentiem. Uz to norāda arī citētais Evaņ-
ģēlijs. Sievietes raud, redzot Jēzus cieša-
nas, bet dievišķais Skolotājs koriģē viņu 
stāju, sakot: “Jeruzalemes meitas, neraudiet 
par mani, bet raudiet pašas par sevi un savu 
bērnu dēļ!” (Lk 23, 28) Tātad motivācija rau-
dāt par Dieva Dēlu tikai ciešanu dēļ nav 
pareiza, jo Viņš ir svēts un nevainīgs, bet ir 
jāraud par grēciniekiem – sevi un pārējiem 
cilvēkiem! Jau kuro reizi Evaņģēlijs uzdod 
jautājumu: kā fizisko un morālo (garīgo) 
sāpju kontekstā es pats izprotu akcentus?! 

Dažreiz patiešām nevar vien nobrīnī-
ties, ka mēs, cilvēki, akcentējam tikai mie-
sas veselību, brīvību no jebkurām cieša-
nām, bet noliedzam morālās degradācijas 
nopietnību. Šo jautājumu varam uzdot arī 
pandēmijas laika kontekstā. Kā tas ir, ka tik 
daudzus cilvēkus līdz asarām aizkustina ap-
kārtējo nāve vīrusa dēļ, bet viņi nepamana 
to, ka personas (nevis vīruss, kas nav per-
sona) apzināti (!!!) nogalina otru cilvēku, pie 
kam – nevainīgu un vēl nedzimušu bērnu? 
Kaut šī lieta ir nesalīdzināmi nopietnāka, 
par to reti kurš raud. 

Daži no maniem draugiem – priesteris 
no kursa un kāda atraitne, ar kuru daudz 

skaista kopā pieredzējām Karmelā, Černā, 
pandēmijas laikā ir miruši, bet tajā tik milzī-
gu drāmu nesaskatu. Ja tikai cilvēks centās 
dzīvot draudzībā ar Jēzu, gāja pie Viņa pes-
tījošajiem sakramentiem, tad, domājot par 
aizgājušajiem, manī atskan: “Tāpēc mēs 
nepagurstam, un lai gan mūsu ārīgais cil-

vēks iznīkst, iekšējais tomēr diendienā 
atjaunojas. Jo tagadējās apspieša-

nas, kas ir īslaicīgas un vieglas, 
dod mums pārmērīgu, mūžīgu 
godību, kas atsver visu, ja mēs 
neņemam vērā to, kas redzams, 
bet to, kas nav redzams. Jo tas, 

ko redzam, ir laicīgs, bet nere-
dzamais ir mūžīgs.” (2 Kor 4, 16-18) 

Kā priesteris ļoti priecājos, ka daudzi 
ticīgie izprot Jēzus Upura vērtību, ko Baznī-
ca īsteno, piedzīvo Svētajā Misē, un pasūta 
savus nodomus dažādās vajadzībās (arī es 
tā daru). To atgādinu sprediķos un paziņo-
jumos, jo mums visiem tā ir viena no vislie-
lākajām Dieva dotajām dāvanām – aizlūgt 
caur Viņa Dēla nopelniem par savas dzīves 
vajadzībām. Tomēr, ņemot vērā Jēzus ko-
mentāru “Neraudiet par mani, bet raudiet 
pašas par sevi un savu bērnu dēļ!”, aizdo-
mājos, cik daudz no Euharistijas nodomiem 
skar, piemēram, māšu un tēvu rūpes par 
viņu bērnu fizisko veselību, bet cik maz ir 
nodomu par bērnu atgriešanos, viņu iz-
augsmi svētumā, spēku dedzīgi atbildēt uz 
savas dzīves aicinājumu. Dažreiz sev jautā-
ju, vai savā priesteriskajā dzīvē reiz redzēšu 
cilvēku rindu, kuri vēlas pasūtīt Svētās Mi-
ses nodomu, piemēram, par saviem bēr-
niem, kas ir nokristīti, bija pie Pirmās Svētās 
Komūnijas, devās svētceļojumos, bet nu 
jau gadiem dzīvo nesakramentālā laulībā, 
neiet pie Jēzus žēlsirdības sakramenta, ne-
pieņem Viņa Miesu un Asinis (bez kuras nav 
mūžīgās dzīves; sal. J 6, 50-53!)…? 

Vai satikšu cilvēkus, kas vēlas pasūtīt 
Svētās Mises nodomu par valsts vadītājiem 

PAR KO RAUDĀT, PAR KO PATEIKTIES?

Pāvils Kamola
TRĪS MĀSAS 

Mani sauc Cerība.
Starp trīs māsām esmu visjaunākā.
Slepus izgāju no Mājām...

Kamēr mani kāds atradīs,
es nomazgāšu apustuļu kājas,
uzdošu neērtus jautājumus
un, šūpodamās Krusta Kokā,
gaidīšu kāda gudrā atbildes.

Ja neviens neapjēgs,
teikšu vecākajai – Mīlestībai.
Viņa uzrādīs caurdurto Sirdi.

Visi neprašas
ar otrās māsas palīdzību
varēs tur ielikt neticīgos pirkstus...

Es tad būšu jau mājās.
Viņus gaidīdama, vārīšu tēju.

Gulbene, 9.03.2021.



6 7

Intervija ar draudzes locekli „Liec saskatīt Savu godību viņu bērniem!” (Ps 90)

Domājot, ko aicināt uz sarunu avīzes 
numuram martā, kad Baznīca svin svētā 
Jāzepa dienu, ļoti gribējās satikt kādu ie-
dvesmojošu draudzes laju. Vīru, tēvu, brāli, 
ministrantu. Tomēr viens sarunu vietējam 
cilvēkam atteica, jo vi-
ņam “esot iemesli ne-
kad neko nepublicēt”, 
otrs – “necelšot sev 
asti”, trešais  – draudzē 
labprāt kalpo, bet lieci-
nāt nu gan nevēlas… 

Tad intervijai lūdzu 
atsaukties ģimeni – Ma-
riku un Jāni Šķēles, kas 
tik daudzus gadus ir bi-
juši un ir Cesvaines ka-
toļu draudzes stūrakmeņi. Marika sarunai 
piekrita, bet viņas vīrs Jānis liecību atteica. 
Cik gan paradoksāli svētā Jāzepa gadā un 
aizbildniecībā, vai ne?! Tad nu ņemiet par 
labu un lūdzieties par vīriešu – vīru, tēvu, 
brāļu – drosmi kalpot un arī liecināt!

Marika, kāds ir tavs ticības iesākums?
Marika Šķēle: – Maza ticības sēkli-

ņa noteikti tika iesēta caur vecvecmātes 
lūgšanām. Viņa nāk no Čērženieku puses 
un uz baznīcu Barkavā nevienu reizi vien 
mēroja ceļu kājām apmēram 10 km uz 
priekšu un atpakaļ. Ar ticību un lūgšanu 
vecvecmāte atgriezās no Sibīrijas izsūtīju-
ma. Ikdienā par ticību nerunāja un nevie-
nam neko neuzspieda, bet viņas rokās tik 
bieži varēja redzēt rožukroni. Būdama vēl 
maza meitene, daudz domāju, cik dīvainas 
krellītes vecās Tekliņas rokās... Ticu, ka no 
Dieva esmu izlūgta, tieši pateicoties vec-
vecmāmiņas lūgšanām.  

  
Kā pati atradi Dzīvo Dievu?  
Kad domāju par skolas gaitām, droši varu 

teikt, ka no savas klases biju viena no pē-

dējām, kuru Svētais Dievs varētu izvēlēties 
savai kalpošanai. Īsto ticības ceļu sāku iet, 
pateicoties skolotājai Zentai Vizulei. Viņas 
uzrunāta, 1995. gada 13. maijā tiku nokristīta 
Cesvaines pilī, jo katoļu baznīcas Cesvainē 

tolaik vēl nebija. Drīz pēc 
tam kopā ar Zentu devā-
mies mācīties uz katehē-
tikas institūtu Aglonā 
un vēlāk – Rīgā. Kopā ar 
savu iedvesmotāju de-
vos arī svētceļojumos uz 
Medžugorji, Romu, Asīzi. 
Piedalījos rekolekcijās un 
iepazinos ar daudziem 
gara cilvēkiem.

Kā radās doma kalpot svētdienas skolā?
To veicināja saziņa ar spēcīgām perso-

nībām, garīga rakstura cilvēku klātbūtne 
un iepazīšana. Līdz ar to nobrieda mana 
kristīgā pārliecība, mīlestība uz Baznīcu 
un guvu iekšēju aicinājumu strādāt ar bēr-
niem un jauniešiem. 

Kalpojums svētdienas skolā ir ļoti palī-
dzējis iepazīt Dievu un padziļinājis ticību. 
Bieži uz katru nodarbību gatavojos nedē-
ļas garumā. Tēmas saturu pārlasu lielajā 
katehismā, Svētajos Rakstos un Baznīcas 
dokumentos, vienmēr arī lūdzos. Pēc tam 
domāju, kā bērniem visu pasniegt vienkār-
šā un interesantā veidā.

Vai esi saskārusies ar izdegšanu un 
spēku izsīkumu?

Izdegšana ir bijusi un nevienu reizi 
vien. Tā radusies no pārpūles, lielās atbil-
dības, no tā, ka iesākumā nebija paļāvības 
uz Dievu, reizēm no  cilvēku nodevības, 
sāpīgas kritikas vai tā, ka cilvēki no ma-
nis gaidīja vairāk, nekā es varēju dot. Arī 
no pusgadu ilgās garīgās tumsas. Tomēr, 
izejot tam visam cauri, esmu sapratusi, ka 

TICĪBĀ, CERĪBĀ UN MĪLESTĪBĀ mani organizētie pasākumi vai lielā aktivi-
tāte ne jau Dievam ir bijusi vajadzīga. Vi-
ņam daudz vairāk esmu vajadzīga es pati, 
tas laiks, ko pavadām kopā, ieklausīšanās 
un mūsu savstarpējās attiecības. Jo kalpo-
šana ticības ceļā nav pirmajā vietā, notei-
cošais ir personiskās attiecības ar Dievu. 
Tikai tad iestājas miers. Domāju, ka šī at-
ziņa, kas izkristalizējās, pateicoties kalpo-
šanai, ir svarīgākais, ko esmu ieguvusi un 
sapratusi.

Lielākie pārbaudījumi ticības ceļā?
Man lielākie pārbaudījumi bijuši tad, 

kad kopā ar citiem kristiešiem esmu ie-
saistījusies kādā lūgšanu vajadzībā, bet 
nekas nav mainījies. Tieku pārbaudīta arī 
tad, kad redzu lielu netaisnību un kad pie-
dzīvoju garīgo tumsu. Nereti apkārtējie 
cilvēki man kā kristietei prasījuši atbildi uz 
jautājumiem, kāpēc Dievs pieļauj kādas 
smagas, sāpīgas lietas.  Un tad, kad spēka 
vairs nav pat lūgties, es skatos uz krustā 
piesisto Pestītāju un redzu tur savu un vi-
sas cilvēces atbildi.

Vai šogad praktizē gavēni?
Gavēnis man šogad izpaužas nevis kā 

atsacīšanās no kāda ēdiena, bet šī gada 
gavēnī apņēmos neaprunāt nevienu cilvē-
ku. Nerunāt sliktu par otru, censties katrā 

cilvēkā ieraudzīt labo un izprast iemeslus 
darbībām, kas šķiet nepareizas.

Kāds ir lielākais prieks, ko sniedz ticī-
ba un aktīvā kalpošana draudzē?

Lielākais prieks kalpošanā ir sastaptie 
fantastiskie cilvēki, bērni un viņu vecāki. 
Tāpat arī priesteri un citu konfesiju kristieši, 
ar kuriem kopā esam darbojušies dažādos 
projektos un jauniešu pasākumos. Tieši kal-
pošanā  esmu iemācījusies sevi „aplauzt”, 
caur ko esmu zaudējusi lielu daļu savas ne-
vajadzīgās lepnības. Iemācījusies pastāvēt, 
izteikt savu viedokli un vienkārši būt. 

Var teikt, ka ticība manī atnāca pama-
zām: jo vairāk kalpoju, jo lielāka veidojās ticī-
ba. Jo vairāk vietas sevī atvēlēju Dievam, jo 
skaidrāk saredzēju savu misiju Dieva plānā.

 
Jūs abi ar vīru esat aktīvi draudzes lo-

cekļi, vai ir izdevies ticības dzīvē ievest arī 
savus bērnus (attēlā)?

Mūsu trīs bērni ir izauguši baznīcā, 
kristīgajās nometnēs, svētceļojumos. Sa-
skārušies ar lieliem izaicinājumiem pus-
audžu vecumā, pametuši Baznīcu un atkal 
atgriezušies. Priecē tas, ka viņi ir pārņēmu-
ši daudzas kristīgās vērtības. Edgars kopā 
ar sievu ir saņēmuši laulības sakramentu 
un nu jau audzina mūsu pirmo mazdēlu. 
Protams, ka es gribētu vēl…, bet šeit jau 

Marika kopā ar ģimeni. Cesvainē viesojas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs.
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Lūdz par ģimenes svētumu „Māci mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam!” (Ps 90)

LIELDIENU VĒSTS CITU RELIĢIJU PĀRSTĀVJIEMkuro reizi atduros pie vārdiem “es gribētu”. 
Tāpēc ņemu piemēru no savas vecvecmā-
miņas Teklas un visus savus mīļos nesu uz 
lūgšanu spārniem. 

Attiecībā uz tuviniekiem manī vienmēr 
būs ticība, cerība un mīlestība.

Inese Elsiņa,  
foto no personiskā arhīva Mūsdienās aizvien biežāk rodas iespē-

ja draudzīgās attiecībās, darba vidē vai uz 
ielas saskarties ar citu reliģiju pārstāvjiem. 
Latvijā, kā jau postkomunistiskā valstī, 
kristieša izaicinājums ir nest ticības vēsti 
neticīgajiem, taču līdz ar 
globalizācijas laikmetu 
katoļiem nākas pārbau-
dīt savas komunikācijas 
un dialoga spējas arī 
jaunā gultnē – runājot 
ar kādu, kurš nevis ne-
tic Dievam, bet tic, tikai 
savā reliģiskajā tradīcijā.

Ikvienam no mums 
būtu jāsaprot, ka ar no-
cietinātu sirdi itin nekāds dialogs nesa-
nāks. Svētā Māte Terēze ir teikusi: „Es mīlu 
visas reliģijas. Vienmēr esmu teikusi, ka 
hinduistam mums jāpalīdz kļūt par labā-
ku hinduistu, musulmanim – par labāku 
musulmani, un katolim – par labāku kato-
li”. Šis citāts var šķist neizprotams, ja to 
uztveram kā mudinājumu, taču tas gluži 
tāds nav. Vislielākā Lieldienu vēsts ir Kris-
tus augšāmcelšanās pār visu cilvēci, un, 
lai arī esam mudināti ikvienu līdzcilvēku 
vest pie Kristus, esam aicināti to darīt mī-
lestībā un pats galvenais – neuzņemoties 
Dieva lomu. Nereti iespējams, ka lauša-
nās cauri sienām, strīdēšanās par Dievu 
un otra vešana ticībā Kristum ir gluži vai 
mūsu goda medaljons, ar kuru varam spī-
dēt Dieva priekšā it kā būtu izdarījuši vis-
labāko darbu pasaulē. Arī es esmu kritusi 
šajā slazdā un runājusi par kristietību un 
Katoļu Baznīcu ar degsmi, kura reizēm ne-
ņēma vērā otra cilvēka realitāti, viņa dzī-
ves pieredzi un reliģisko piederību. Man 
šķita, ka par visām varītēm ir jārunā par 
Kristu, gluži vai jāpiespiež cilvēki Viņam 
ticēt. Tagad domāju – vai tikai tas nav bijis 
kāds apslēpts egoisms, kad uzņēmos Die-
va darbu uz sevi, lai pārveidotu citu sirdis? 

Protams, ir jāklauvē, Dievs aicina to darīt, 
bet pārveidot un atvērt sirdi var tikai Viņš 
pats. Lieldienu vēsts tāpēc jānes ar lielu 
mīlestību, nevis nosodījumu. „Ja tu tiesā 
citus cilvēkus, tev nav laika viņus mīlēt,” 

teikusi Māte Terēze. 
Mums ir tiesības aizrādīt 
tur, kur ir kas aizrādāms, 
taču pāri visam jāat-
ceras, ka katrs cilvēks 
atrodas Dieva rokās un 
mūsu uzdevums ir palī-
dzēt mīlestībā šī cilvēka 
sirdij atvērties Dievam. 

Pāvests Jānis XXIII, 
1962. gadā atklājot Vati-

kāna II koncilu, uzsvēra, ka Baznīcas tēvi 
ir sapulcējušies, lai pasaulei parādītu ceļu 
grūtībās, to darot ar maigumu, žēlsirdību 
un labestību kā mīloša māte. Koncila tēvi 
vēlējās parādīt Kristu kā Patiesību un Ceļu, 
nenosodot, bet pievelkot. Viņi joprojām 
vēlas tuvināt kristīgo atklāsmi katram cil-
vēkam Baznīcā, uzsākot dialogu ar neti-
cīgo pasauli, citu konfesiju kristiešiem un 
citu reliģiju ticīgajiem.

Ikviens katolis ir aicināts Lieldienu vēsti 
nest pasaulei mīlestībā un ik gadu Lieldie-
nās atgādināt arī sev, cik ļoti Dievs viņu ir 
mīlējis, ja devis pasaulei savu vienpiedzi-
mušo Dēlu un visaptverošo, nebeidzamo 
mīlestību. Ja vien šī mīlestība mūsos mājo, 
ir daudz vieglāk sarunāties ar citādo. Tie-
ši mīlestība ļauj atskārst, ka jāļauj Die-
vam darboties caur mums, nevis jāņem 
dažādas taisnīguma pātagas un jāzvetē 
ar visu spēku. Lai šīs Lieldienas atgādina 
par maigumu, kuru nereti mēdzam dzīves 
laikā pazaudēt. Kā piemēru ņemsim svētā 
Jāņa Pāvila II teikto: „Dialogs padara Dieva 
klātesamību starp mums iespējamu tādēļ, 
ka, atverot savas sirdis viens otram, mēs 
atveram savu sirdi arī Dievam.”

Diāna Lozko, autores foto

Madonas un Gulbenes draudžu bērni 
izsaka pateicību Dievam par savu ģimeni.  

Eduards Bruzgulis: – Dievam pasakos, 
ka Viņš mūs ir sargājis no slimībām, lūdzu, 
lai Viņš mūs visus sargā arī turpmāk, kā arī 
lai palīdz būt saticīgiem. 

Keita Nikola Silova: – Pateicos, ka man 
Dievs ir devis ģimeni, kura mani mīl, cie-
na un palīdz grūtībās.   

Ieva Kaļva: – Pateicos, ka man 
ir   ģimene, ar kuru varu laimīgi 
dzīvot. Es lūdzu Dievam, lai varu 
dzīvot ilgi ar ģimeni un lai nebū-
tu slimību, un lai nebūtu velna. 

Agnese Bartuševiča: – Es pa-
teicos, ka man ir  ģimene. Lai viņi ir 
sirsnīgi.      

Agnese Briņķe: – Es pateicos, ka man ir 
ģimene un draugi, jo ar viņiem ir visintere-
santāk. Viņi mani vienmēr aizstāv.  

Tabita Kušnere: – Pateicos Dievam, ka 
man ir  ģimene un ka mēs visi esam veseli. 
Dievam lūdzu, lai mēs biežāk varētu ap-
meklēt  Svēto Misi, un lai mana ģimene at-
kal būtu kopā. 

Pēteris Zariņš: – Paldies, ka man ir ģime-
ne, kas par mani rūpējas. Es ļoti lūdzu Die-
vam, lai Rasa būtu mana draudzene. Lai 
Dievs sargā manu ģimeni no visa ļauna. 

Lizete Liepiņa: – Paldies, ka man ir 
ģimene un mājas, drēbes un ēdiens. Lū-
dzu, lai kovids beidzas un visi būtu veseli. 

Sanija: – Pateicos par mīlošo un sapro-
tošo ģimeni un aizlūdzu par vienotību. Pa-
teicībā nodziedāšu Jēzum veltītu dziesmu. 

Reinis, Sabīne, Lote: – Paldies Jēzum 
par veselību, jo tikko vecāki izslimoja ar 

kovidu. Lūdzam par veselību citās Latvijas 
ģimenēs, lai cilvēki rīkojas atbildīgi.

Alberts un Beatrise: – Paldies, ka Dievs 
mūs saudzē un mīl, ka mums ir ģimene. Pa-
teicība, ka ģimenei ir māja. Lūdzam, lai visi 
būtu veseli. 

Vanesa: – Paldies par mīlestību un rū-
pēm, ko saņemu no mammas, vecmam-

mas, vectēva, krustmātes, krusttēva. 
Lūdzu, lai mamma ir priecīga, lai 
viņai vieglāka dzīve, lai nav tik 
daudz jāstrādā, lai viņa varētu 
nopirkt automašīnu, lai mēs varē-
tu braukt ceļojumos uz ezeriem, 

jūru, kalniem un citur, priecāties 
par visu skaisto, ko Dievs radījis. Lai 

mūsu ģimenē būtu tētis, kas ir ar mums 
katru dienu un palīdz.

Sintija un Kate: – Lūdzam, Jēzu, ienes 
mūsu ģimenē vairāk komunikācijas un brī-
vā laika, ko pavadām kopā. Pasargā mūs 
no vīrusiem, ienes vairāk smaidu un apskā-
vienu. Vairāk labu vārdu un mazāk strīdu 
vai pārpratumu. Esi blakus grūtajos brīžos 
un palīdzi. Saki mums, kad darām ko nepa-
reizi un palīdzi tikt vaļā no slinkuma. 

Agrita: – Paldies par kopīgi spēlēto 
Monopola spēli, kad piedalās mamma un 
abi brāļi. Lūgums, lai ģimenē visi dzīvotu 
sadraudzībā un vairāk laika veltītu viens ot-
ram.

Gatis: – Paldies Dievam par ģimeni un 
mājām! Pateicība, ka ģimeni nav skārusi 
pandēmijas sērga. Paldies, ka varam dzīvot 
mīļajā Latvijā! Slava Dievam, ka ir iespēja 
apmeklēt mūsu baznīcā Svētās Mises! Lai 
svētīgs gavēņa laiks! 

BĒRNU SIRDS DOMAS DIEVAM
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Tēma pārdomām „Lai nāk pār mums Kunga, mūsu Dieva, laipnība” (Ps 90)

Katoliskajā vidē spraigas diskusijas raisī-
jis jautājums par Covid-19 vakcīnām, proti, 
vai ir morāli pieņemama to izmantošana, ja 
dažas firmas vakcīnu izstrādes pētījumos ir 
izmantojušas abortēto bērnu embriju šū-
nas. Kā zināms, Vatikāns, Latvijas bīskapi ir 
pauduši viedokli, ka vakcīnas ir morāli 
akceptējamas. Šajā kontekstā vērts 
plašākā skatījumā pārdomāt par 
izvēlēm, ko veicam. 

Dekalogā Dievs mums pa-
vēsta, kas ir labs un vēlams un 
kas ir ļauns un aizliegts. Diem-
žēl ikdienas dzīvē ne vienmēr 
viss ir tik vienkārši un skaidri. Lai 
gan veikalā nezogam, jo 7.  bauslī 
Dievs saka: „Tev nebūs zagt”; tāpat ne-
pielūdzam izgreznotu ziloni, jo Dievs 
1.  bauslī saka: „Tev nebūs citus dievus 
turēt līdzās man”, tomēr cilvēka ikdienas 
dzīve ir pilna ar izvēlēm, kuras pirmajā 
acu uzmetienā no morālā viedokļa nešķiet 
sevišķi nozīmīgas. Iztēlosimies, ka izīrējat 
dzīvokli, piesakās kāda labestīga kundze, 
jūs noslēdzat līgumu, kundze katru mēne-
si maksā īri, jums ir godīgi nopelnīti ienā-
kumi, taču izrādās, ka kundze ir zīlniece, 
kura jūsu dzīvoklī sniedz savus „pakal-
pojumus”, un jūs tādējādi esat kļuvis par 
vienu no zobratiem okultisma mašinērijā. 
Vai cits piemērs: jūs nopērkat slavena di-
zainera rokassomiņu, bet dizaineris par 
nopelnīto naudu sponsorē medicīniskus 
eksperimentus ar embrijiem, kas nozīmē, 
ka jūs ar savu pirkumu esat devis ieguldī-
jumu amorālai rīcībai. Līdzīgu piemēru ir 
daudz, jo realitāte ir tāda, ka dzīvojam pa-
saulē, kas ir „kritusi”.

Par šo šķietami bezcerīgo situāciju 
runā arī svētais Pāvils sakot, ka publiskajā 
telpā un sabiedrībā kopumā nav iespē-
jams izvairīties no kontakta un sadarbības 
ar grēciniekiem (1 Kor 5,9-11). Svētajos 
Rakstos ir daži gadījumi, kur Jēzum nā-

kas sadarboties ar šīs pasaules kārtību, 
piemēram, maksājot nodokli okupantiem 
(Mt 17,24-27). Arī mēs maksājam nodokļus, 
pērkam preces un pakalpojumus, nodar-
bojamies ar biznesu, pildām darba devēja 
norādes. Nenovēršami kādā brīdī apzināti 

vai pašiem to nezinot palīdzam pildīt 
grēka kausus. 

Kāda ir Baznīcas atbilde? Ne-
iedziļinoties detaļās, atbilde ie-
tver divus jēdzienus, proti, ma-
teriālā un formālā sadarbība. 
Nekad ar ļaunumu nav atļauta 

formālā sadarbība, materiālā 
sadarbība reizēm ir pieļaujama. 

Tomēr, cik vien iespējams, jācenšas 
izvairīties no sadarbības ar ļaunumu. Va-
ram taču izvēlēties, kam dzīvokli izīrēt un 
kāda dizainera rokassomiņu pirkt. Tomēr 
ir gadījumi, kad izvēles nav vai tā ir stipri 
ierobežota, kā tas ir ar Covid-19 vakcīnām. 
Šādos gadījumos Baznīca pieļauj materiā-
lu sadarbību, tas ir, saņemt vakcīnu, ku-
ras izstrādes metodes nav bijušas morāli 
pieņemamas, bet vienlaikus nepieļauj for-
mālu sadarbību, tas ir, nostāju, ka aborti 
ir labi, ka auglis mātes miesā nav cilvēks, 
ka embriju izmantošana medicīniskajos 
pētījumos ir ētiska. Baznīcas nostāja pret 
visiem amorālajiem aktiem, kas pieļauti 
vakcīnu izstrādē, ir pilnībā noraidoša. 

Vienīgi augstāka labuma dēļ tiek pie-
ļauta materiāla sadarbība ar ļaunumu. Vak-
cīnu gadījumā augstākais labums ir perso-
niskā un sabiedrības veselība, pandēmijas 
izbeigšana. Ir viedoklis, ka šādi argumenti 
ir tikai sirdsapziņas apklusināšanai. Baznī-
ca uzsver – lai katrs jūtas brīvs sekot sa-
vai sirdsapziņai, tas ir, var arī nepieņemt 
vakcīnu un nekādā veidā nesadarboties 
ar ļaunumu. Šāds lēmums, protams, var 
būt smags un prasīs nopietnu izšķiršanos. 
Sirdsapziņa katram ir sava, tāpat izpratne 
par labo un patieso, tādējādi, kas vienam 

PRAKTISKĀ MORĀLTEOLOĢIJA IKDIENĀ ir pieņemami, kādam citam – kategoriski 
nepieņemams, tomēr atzīstot, ka pastāv 
viena objektīva patiesība, līdzīgi tam, ka ir 
tikai viens Evaņģēlijs, viens Kristus. 

Operējot ar šiem diviem jēdzieniem – 

materiālā un formālā sadarbība – Baznīca 
palīdz ticīgajiem neapjukt krustcelēs, bet 
droši doties uz priekšu pretī iespējami la-
bajam. 

Dāvis Ozoliņš

Ar šo mazo rakstu vēlos pateikties 
svētajam Jāzepam par palīdzību automa-
šīnas kontekstā un iedrošināt citus paļau-
ties uz Viņu. 

2015. gadā, esot Ļubļinā – tēvu kar-
melītu baznīcā, kas veltītā svēta Jāzepa 
godam, es uzrakstīju vēstuli 
svētajam Jāzepam. Tajā bija 
mans lūgums par automašī-
nas maiņu. Līdz tam braucu 
ar Toyota Starlet, kas ir maza 
un skaļa automašīna. Biju no 
tās ļoti noguris, it sevišķi, 
kad ar šo transportlīdzekli 
braucu pie vecākiem uz Po-
liju (ap 1000 km). 

2015. gada 14. janvārī, 
pateicoties vairāku Polijas priesteru zie-
dojumiem, saņēmu automašīnu Volkswa-
gen Golf IV, ražotu 2003. gadā, bet labā 
tehniskā stāvoklī. Manās acīs tas bija kā 
liels svētā Jāzepa smaids: gan tādēļ, ka 
pēc rakstītā lūguma Viņš zibenīgi atsūtīja 
naudu caur priesteriem – draugiem, gan 
tāpēc, ka parādījās cilvēki, kas palīdzēja 
mašīnu atrast, gan to pārreģistrēt, jo man 
bija tikai nedēļa laika, un atsūtītie cilvēki 
zināja, kā šai periodā to atrisināt. 

Un kāds svētā Jāzepa smaids ir ta-
gad  – Viņam veltītajā gadā?! Vienā no 
februāra dienām man vajadzēja doties 
pie zobārsta, bet pa ceļam mašīnai pēk-
šņi no ierindas izgāja dzinēja zobsiksna. 
Biju apstājies aiz Jaungulbenes. Izrādījās, 
ka pie vainas nav tikai zobsiksna, kaut kas 

bija noticis arī mašīnas dzinējā. 15. febru-
ārī meistars paziņoja, ka nav vērts dzinēju 
remontēt, izdevīgāk būtu to nomanīt. Un 
smaids ir tajā, ka šai dienā, pirms meis-
tars to paziņoja, es saņēmu telefona zva-
nu no dzimtās Ļubļinas diecēzes. Zvanīja 

priesteris, kas ir atbildīgs par 
diecēzes misionāriem. Uz-
reiz viņam atbildēt nevarē-
ju, bet vakarpusē pārzvanīju 
un uzzināju, ka viņš piedāvā 
finansiālu palīdzību, ja man 
tāda būtu nepieciešama. Un 
to viņš teica, neko nezinot 
par notikumu ar automašīnu! 
Nākamais smaids bija tajā, ka 
zvanītājs piedāvāja palīdzību 

2000 PLN apmērā, kas ir ≈ 440 EUR. Au-
tomašīnas meistars paralēli tam paziņoja, 
ka rēķins par mašīnas remontu būs 200 
eiro par dzinēju un 200 eiro par darbu, 
plus kāda summa par detaļām. 

Ticībā es teiktu šādi: svētais Jāzeps 
secināja, ka Viņam veltītajā gadā Viņa uz-
dāvinātajai automašīnai vajadzētu nomai-
nīt dzinēju un pats sameklēja līdzekļus, ar 
ko apmaksāt vajadzīgo pakalpojumu. 

Paldies Tev, svētais Tēvs un mūsu Aiz-
stāvi! Palīdzi man stāstīt citiem par Tavu 
labvēlību un atsaucību! Un palīdzi man 
līdz ar izmainīto automašīnas dzinēju rū-
pēties par manas sirds – manas dzīves 
“dzinēja” – vēl lielāku atjaunošanos Svē-
tajā Garā! 

Priesteris Pāvils Kamola

SVĒTĀ JĀZEPA – GALDNIEKA UN  
AUTOMEHĀNIĶA – SMAIDI 
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Praktiska rīcība „Slavēts lai ir Tas Kungs mūžīgi!” (Ps 89)

NEDZIMUŠĀ BĒRNA KRUSTACEĻŠ SLOVĀKIJĀ IGNĀCISKĀS REKOLEKCIJAS IEDVESMO
Nedēļu ilgās klusuma rekolekcijas pie-

dzīvoju pirmo reizi mūžā. Tā bija patiesa 
bauda, pirmkārt, jau atrasties klusumā! 
Tas vien deva milzīgu prieku. Otrkārt, klu-
sumā bija sirsnīgas un draudzīgas sarunas 
ar Jēzu un sastapšanās ar Dievu kā Tēvu, 
kas man bija īpaši svarīga un dziedinoša. 
Savā ticības dzīvē visu laiku vairāk 
vai mazāk sacēlos pret Dievu, jo 
nesapratu, kāpēc mums tik akli 
jāpaļaujas un jāklausa Viņam. 
Man taču arī ir savas domas un 
vēlmes! Bet... sev īpaši mīļajā 
lūgšanu veidā – iztēles lūgša-
nā – devos Jēzum līdzi uz jauno 
Jeruzalemi. Iztēlē tur ieraudzīju 
Dievu, kas sēž tronī un uzlūko mani. 
Viņš piecēlās no troņa un tuvojās man. 
Ar prātu sapratu, ka man jākrīt ceļos un 
jāgodina Viņš – Visvarenais, Visa Sākums 
un Gals, Kungs pār visu dzīvo. Tomēr to 
nespēju. Tā vietā es pieskrēju pie troņa un 
sagāzu to. Iztēlē vēroju, kā Dievs uz to visu 
noskatās, joprojām tuvojas man un jautā: 
„Vai tu domā, ka Es nevarētu radīt robotus, 
ja gribētu tikai aklu paklausību? Es gribu 
vairāk, manu meitiņ!” Raudāju no prieka, 
jo tik skaidri ieraudzīju Tēva mīlestību. Šis 
prieks man deva milzu spēku un cerību. 

Pēc lēmuma pieņemšanas, ka meklēšu 
patiesos spēka avotus, atgriezos atkal pie 
ikdienas Ignāciskajiem Vingrinājumiem. 
Šīs apceres un meditācijas sakrita ar laiku, 
kad jutu sevī jaunus spēkus un cerību, tā-
dējādi Dievs atkal praksē man rādīja Jēzus 
patieso sūtību – Jaunu derību un dzīvību. 
Evaņģēlijs, ko pasludina Jēzus un Viņa mā-
cekļi, ir mūsu glābšanās un patvērums. 

Tā nu biju gatava rudenim un visiem 
izaicinājumiem, kas mani sagaidīja, iestā-
joties otrajam pandēmijas vilnim. Šoreiz 
šī neierastā situācija tik ļoti vairs spēkus 
neizsmeļ, bet parādās citas grūtības, kas 
jāsaprot un jāuztic Dievam. Un tad atkal 

jāsāk viss no gala – jāapzinās savs grēks, 
nespēks, jāpieņem lēmums meklēt patie-
sos dzīvības avotus kopā ar Jēzu. 

Tuvojoties rekolekciju noslēgumam, 
apcerēju Jēzus krusta nāvi un Augšāmcel-
šanos, kas sakrita ar cerību pilno Adventa 

un Ziemassvētku laiku. Ieraksti dienas-
grāmatā ir arvien īsāki, esmu atzī-

mējusi tikai pāris vārdus: „Gais-
ma”, „Māte”, „līdzsvars”. Tie 
ikdienas lūgšanās „uzpeld” un 
dod noskaņu visai dienai. 

Rekolekcijas noslēdzu līdz 
ar aizejošo 2020. gadu. Svētais 

Ignācijs Vingrinājumu izskaņā 
aicina atskatīties un izvērtēt šo ga-

rīgo ceļojumu gada garumā un parau-
dzīties uz sevi nākotnē. Svētā Ignācija no 
Lojolas Vingrinājumi ir nevis pašmērķis, 
bet instruments ceļojumam, kas vēl priek-
šā. Tas ir līdzeklis, lai atrastu Dievu visās 
lietās, padziļinātu attiecības ar Kristu, pie-
dzīvotu lielāku iekšējo brīvību un izšķirtu, 
kādas ir Dieva vēlmes attiecībā uz mani. 
Vingrinājumi ir kā lūgšanu skola, kurā var 
apgūt: kā lūgties ar savām vēlmēm, me-
ditēt par Svētajiem Rakstiem, lūgšanā 
izmantot iztēli, ar visām maņām iegrem-
dēties īstenības dziļumos, sarunāties ar 
Jēzu kā draugu, rakstīt dienasgrāmatu un 
pateicības garā katru dienu veikt izvērtes 
lūgšanu. 

Rekolekciju noslēgumā izskan vairā-
ki jautājumi: – Kā es izmantošu iegūtās 
prasmes, lūgšanu instrumentus un ie-
dvesmas? Kā gribētu nākotnē veidot savu 
lūgšanu dzīvi? Kā šo nedēļu laikā ir veido-
jusies izpratne par manu aicinājumu? Kā 
es atsaukšos sv. Ignācija aicinājumam: 
„Ejiet un iededziniet pasauli!”? 

Domāju, ka šie īsie raksti mūsu deka-
nāta draudžu avīzei ir daļa no manas atbil-
des. 

Santa Jaujeniece

25. martā, Kunga Pasludināšanas 
svētkos, dekanāta draudžu baznīcās (vai 
attālināti) pēc Svētās Mises esam aicināti 
salikt Nedzimušā bērna garīgās adopcijas 
solījumu. 

Solījums ietver pienā-
kumu ik dienas 9 mēnešus 
lūgties vienu Rožukroņa 
noslēpumu, kā arī īpašu 
lūgšanu nedzimuša bērna, 
kura dzīvībai draud bries-
mas, nodomā. Šai kon-
tekstā piedāvājam dzelza-
vieša Andreja Jankovska 
liecību. 

Ziemeļrietumu Slovā-
kijā, apmēram 5 km no 
Morāvijas robežas, atrodas 
apriņķa pilsēta Turzovka. 
No šīs vietas ceļotāji pār-
iet Kisucas upi un pa grū-
ti pieejamu taku tuvojas 
Živčaka kalnam. Te vienā 
no priedēm jau pirms 100 
gadiem tika uzlikta Nemitīgās Palīdzības 
Dievmātes svētbilde...

Kopš 1958. gada septembra, kad vietē-
jais mežzinis Matušs Lašuts aizveda pirmos 
svētceļniekus uz Živčaka kalnu un pastāstī-
ja par Jaunavas Marijas parādīšanos minē-
tā gada 1. jūnijā; kad piedzima avots, kas 
daudzus ir izdziedinājis, tur notiek nepār-
traukts svētceļnieku pieplūdums. Turzovka 
kļuvusi par slovāku Lurdu. Tur uzbūvēta 
stalta baznīca Dievmātes godam.

Arī man kopā ar Latvijas svētceļniekiem 
ir laimējies vairākkārt apmeklēt šo svētvie-
tu: pirmoreiz 2006. gadā, pavisam – 33 rei-
zes.  

Ejot kalnā, bieži lūdzamies Nedzimušā 
bērna krustaceļu. Kā papildus gandarīju-
mu gan vasarā, gan ziemā to veicam ba-
sām kājām. Līdz sirds dziļumiem cilvēks ir 
aizkustināts, kad uz savām sniegā nosalu-

šajām pēdām sajūt siltu elpu – izrādot tu-
vākmīlestību, cenšamies sasildīt cits cita 
kājas. 

Lūgties par nedzimušajiem, abortēta-
jiem bērniem ir ļoti svarīgi. 
Jo katrā dzimtā šī grēka 
sekas ir jūtamas nākama-
jās paaudzēs.

Viens no likumiem, ko 
Dievs deva cilvēkam, ir: 
„Augļojieties un vairojie-
ties! Piepildiet zemi un pa-
kļaujiet sev to, un valdiet 
pār zivīm jūrā un putniem 
gaisā, un katru dzīvu radī-
jumu, kas rāpo pa zemi.” 
(Rad 1, 28)

Pārkāpjot šo Dieva pa-
vēli, tiek pārkāpta visa Die-
va noteiktā kārtība. Dau-
dzas nelaimes, kas notiek 
mūsdienās, ir šī grēka se-
kas, tāpēc nepieciešama 
gandarīšana, lai izlūgtos 

Dieva piedošanu par veiktajiem grēkiem.
Fragments no Nedzimušā bērna krusta-

ceļa 12. apceres: „Ar Dievu, māmiņ un tēti, 
Jūsu pieņemtais lēmums kļuva par manu 
krustu, uz kura es mirstu. Līdz ar mani mirst 
arī daļiņa no jums, daļiņa no jūsu mīlestības. 
Māmiņ, man ir žēl, ka tu tā arī nekad neie-
raudzīsi un nezināsi, ka manas acis ir zilas – 
gluži kā tev. Tēti, es skumstu, ka tu mani 
nekad nevarēsi paņemt rokās un lepoties ar 
mani, jo es taču esmu tavs dēls, kuram ļoti 
interesētu kopā ar tevi veikt visus tehniskos 
darbus un mācīties no tevis kļūt par īstu vī-
rieti. Manas ciešanas un nāve var jūs noso-
dīt, taču es to nedarīšu. Es lūdzos par jums, 
kas ļāvāt mani nogalināt un par cilvēkiem, 
kas to izdarīja. „Tēvs, lūdzu, piedod viņiem, 
jo viņi nezina, ko dara.” (Lk 23,34).”

Andrejs Jankovskis,  
autora foto



14 15

„Debesis lai teic Tavus brīnumus, ak, Kungs” (Ps 89) Bērni lai krāso!

Svētdienas EvaņģēlijsSvētdienas Evaņģēlijs
21. marts 28. marts

4. aprīlis 11. aprīlis

(J 20,19-31) (J 20,1-9) 

(J 12,20-33) (Mk 14,1 – 15,47)

S W X L
Õ X E Ē
I L Y W

W Ē Y C
R Y Q Y
X C W M
K M I W
X W Y Ā
S Ā W Õ
U X T Š
Y Õ A Q
Y Š X G
Z G Y Q
X Q X Õ
Ē U P Q
Q W Õ U
W A Q Q
J Q Q A

UZDEVUMS BRĪVAJIEM 
BRĪŽIEM

Esi vērīgs, atmet 
lieko, lasi un 
lieto! 

Izsvītro katrā 
kolonnā “iemal-
dījušos svešos“ 
burtus! Pēc 
kārtas, sākot 
no apakšas, lasi 
kolonnās esošos 
vārdus. 

Aizdomājies, kad 
un kādos gadī-
jumos tiek lietoti 
šie teicieni!

Palmīra  
Gailīte

13. martā tiešsaistē notika Gavēņa 
laika Liturģiskās mūzikas darbnīcas. Tās 
pulcēja 39 dalībniekus no visas Latvijas. 
Pēc kopīgās lūgšanas sekoja tēva Oska-
ra OP lekcija par gavēni; mūziķe Linda 
Ločmane palīdzēja ieskandināt balsis un 
Kristīne Locika iepazīstināja ar jaunām 
komponista Pāvela Bembeneka dzies-
mām. 

– Šāds tikšanās variants patiešām ir 
stiprinošs un uzmundrinošs, un kopējā 
lūgšana veiks brīnumus, – pēc tikšanās 
vēstīja madoniete Ināra Caune. 

– Paldies Dievam par organizatoru 
gudro sirdi un gaišo prātu! Darbnīcas bija 
kolosālas – prieks par satikšanos, impul-
siem un dziesmām!  – komentēja Ilze Mu-
rāne no Siguldas.

Ja Dievs ļaus, vasarā Liturģiskās mūzi-
kas darbnīcas notiks klātienē.

Inese Elsiņa

Madonas reģiona kristieši pēc ie-
dvesmojošās pieredzes, ko aizvadīja ne-
dēļā par kristiešu 
vienotību, kad ik 
vakaru tiešsaistē 
lūdzās, turpina šo 
lūgšanu praksi arī 
Lielā Gavēņa laikā.  

Lielais Gavēnis 
sirdis gatavo Kris-
tus Augšāmcelša-
nās piemiņai. Tas 
ir atgriešanās un 
gandarīšanas laiks, tāpēc, sākot ar Pel-
nu dienu, katoļu un luterāņu draudžu 
laji un mācītāji no Madonas, Cesvaines, 

Ērgļiem, Lubānas, Kalna skolas kopienas 
ik trešdienu tiekas ekumeniskā lūgšanu 

tiešsaistē. Tiek la-
sīts Dieva Vārds, ir 
mirklis klusumam 
un pārdomām, iz-
skan slavēšanas 
dziesmas, aizlūgu-
mi un garīdznieka 
svētība. Lūgšanas 
aptver aicinājumu 
uz garīgo atmodu, 
ģimenes svētumu, 

aizsardzību no ļaunā un pandēmijas ie-
spējami ātru izbeigšanos.

Redakcija 

EKUMENISKĀS LŪGŠANAS LIELAJĀ GAVĒNĪ

LITURĢISKĀS MŪZIKAS 
DARBNĪCAS
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„KĀPT KALNĀ” 
Izdevuma redakcija: draudžu priesteri;  
Inese Elsiņa, Mārīte Kampāne, Dāvis Ozoliņš,  
Diāna Lozko, Palmīra Gailīte.
Uz vāka – Ingunas Jankovskas zīmējums.

Lappušu nosaukumos – citāti no Psalmiem. 
Makets: Aina Pidika. Iespiests: SIA „Erante”.
Vēlamais ziedojums par izdevumu, sākot no 0,40 EUR.

Ikdienā noderīgas saites: 
„Radio Marija”; katolis.lv; „Katoļu Baznīcas Vēstnesis”. 

Madonas dekanāta Romas katoļu draudžu vizītkarte

Pateicība visiem, kas ziedojat! Izmantojiet arī turpmāk iespēju ziedot baznīcu uzturēšanai 
un komunālo rēķinu segšanai. Ziedojumus sūtīt uz dekanāta draudžu kontiem!

LŪGŠANA JĒZUM KRISTUM

Madonas Kristus Karaļa  
draudze
Prāvests priesteris Māris Ozoliņš (t. 29191335) 
Konts: LV19UNLA0095132107450
Mājaslapa: www.madonasdraudze.lv

Alūksnes Svētā Bonifācija  
draudze
Prāvests priesteris Ingars Stepkāns  
(t. 29479873)
Konts: LV51UNLA0050000623546 

Gulbenes Vissvētākā  
Sakramenta draudze
Prāvests priesteris Pāvils Kamola (t. 27464820)
Konts: LV49PARX0012759900001
Mājaslapa: www.gulbenes.rkd.lv

Jaunkalsnavas draudze
Prāvests priesteris Elvis Rudovičs  
(t. 29559299)

Lubānas Svētās Ģimenes  
draudze
Prāvests priesteris Māris Ozoliņš  
(t. 29191335)

Cesvaines Vissv. Jaunavas Marijas  
Bezvainīgās Sirds draudze
Prāvests priesteris Māris Ozoliņš (t. 29191335) 
Konts: LV44HABA0551033034903
Mājaslapa: www.cesvainesbaznica.lv

Ērgļu Svētā Krusta draudze
Prāvests priesteris Arnis Maziļevskis  
(t. 29397048)

Pļaviņu Kunga Debeskāpšanas 
draudze
Prāvests priesteris Elvis Rudovičs  
(t. 29559299) 
Konts: LV83HABA0551036163033 
Mājaslapa: www.plavinudraudze.lv 

Dziesmās teikdami Tavu iemiesošanos, mēs 
visi Tevi slavinām un līdz ar Tomu ticam, ka Tu 
esi tas Kungs un Dievs, Kas sēdi ar Tēvu 
un gribi tiesāt dzīvos un mirušos. Tad 
dari mani cienīgu stāvēt Tev pie labās 
rokas, kad saucu: „Jēzu, pirmsmūžī-
gais Ķēniņ, apžēlojies par mani; Jēzu, 
smaržīgais zieds, ar smaržu apņem 
mani; Jēzu, mīļais siltum, sasildi mani; 
Jēzu, pirmsmūžīgais nams, patver 
mani. Jēzu, gaišais tērps, grezno mani; 
Jēzu dārgā pērle, apmirdzi mani. Jēzu, dār-
gakmeni, apskaidro mani. Jēzu, patiesības sau-
le, apgaismo mani. Jēzu, svētā gaisma, apspīdi 
mani; Jēzu, no dvēseles un miesas slimībām iz-

glāb mani. Jēzu, no pretinieka rokas izrauj mani; 
Jēzu, no nedziestošās uguns un citām mūžīgām 

mokām atbrīvo mani. Jēzu, Dieva Dēls, ap-
žēlojies par mani.”

Visumīļais un visžēlīgais Jēzu! Pie-
ņem tagad šo mūsu mazo lūgšanu, 
tāpat kā pieņēmi atraitnes divas arta-
vas, un pasargā Savu mantojumu no 
redzamiem un neredzamiem ienaid-

niekiem, no svešzemnieku iebrukuma, 
no slimības un bada, no visām ciešanām 

un nāvējošas brūces un atpestī no nākamī-
bas mokām visus, kas sauc uz Tevi!

(no Akafista Visumīļajam  
Kungam Jēzum Kristum)


