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“Bet es jums saku 
patiesību: tas jums 
par labu, ka es aizeju, 
jo, ja es neaizietu, 
Iepriecinātājs nenāktu 
pie jums;  
bet ja aiziešu,  
es sūtīšu Viņu  
pie jums.”  
(J 16,7)
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Priestera vēstule „Svētais Jāzep, mūsu paraugs, esi mūsu aizbildnis”

ŠODIEN SLAVĒJU DIEVA ŽĒLSIRDĪBU 
Šodien kopā ar sargeņģeli steidza-

mies pie Tevis tabernākulā... Zinu, ka Tu 
esi visur, neviens šīs pasaules atoms ne-
pastāv bez Tevis... Tomēr es steidzos... 
jo tik ļoti gaidu šo stundu – kā mazs 
bērns  – brīnumu... Tu esi Miesā un Asi-
nīs, ieslodzīts mūsu 
baznīcas tabernākulā... 
Ko Tev atnest, mans 
Žēlsirdības Karali? Kā 
remdēt Tavas slāpes? 
Kaut mana dvēsele 
būtu godības pārpilna 
karaliene, ieģērbta dār-
gakmeņiem un pērlēm 
izrakstītās zeltšūtās 
drānās, Ofīras zelta 
rotā, kas stāv pie Tavas 
labās rokas. Un Tu man 
klusu čukstētu: “Klau-
sies, meit, paskaties un 
pievērs savu ausi, un 
aizmirsti savu tautu un 
sava tēva namu! Un ka-
ralis ilgosies pēc tava 
skaistuma: jo viņš ir tavs kungs un tu at-
dod viņam godu.” 

Man nav nekā, Kungs, viss pieder 
Tev – gan mana miesa, gan dvēsele. Varu 
Tev atnest tikai savas sirds mīlestības 
himnu, sirdspukstu ritmu, kas sitas mīles-
tības spārnu tempā. Pārpilnas sirds asaru 
dimantus, prieka pērles, gaviļu ugunis, 
dziesmu salūtu, uzticības varavīksni... 
klusuma ūbeles... šķīstu domu lilijas un 
sarkanu rožu mīlestību un nardu cerī-
bas pušķīti. Lūdzu, lai sargeņģelis aiznes 
to visu kopā ar degošām ilgu lāpām un 
sirdspukstu ziediem un pateicības vīra-
ku uz Tava altāra kā smaržu, kā patīkamu 
upuri Tavai Sirdij. 

“Kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, 
un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko?” Jēzu, 
es nemitīgi lūdzu – uzlūko mani... Esmu 

šeit Tavā priekšā... viss mans ir Tavs, kat-
ra mana asins šūna, neirons, katra sinap-
se radīta Tavam godam un slavai, kā gan 
Tevi neslavēt, kamēr dzīvoju... Sargeņģe-
ļa dienasgrāmata pilna ar manām dvēse-
les slavas dziesmām un gavilēm. Ak, kaut 

es mācētu spēlēt arfu... 
kā eņģelis dienu un 
nakti spēlētu Tavu Žēl-
sirdības litāniju, lasot 
zvaigžņu dziesmu notis 
groziņos, lai nestu tos 
atstātajiem, noskumu-
šajiem un nekad neie-
priecinātajiem. 

Skatos atslēgas 
caurumā kā binoklī un 
jūtu, kā Hostijā apslēp-
tie Jēzus Sirdspuksti, 
dzēš degošo ilgu lāpu 
okeānu, ieskaujot mani 
Žēlsirdīgā sāna zelta 
gaismas caurvītā miera 
ūdenī un dārgo asiņu 
spēkā. “Piemini mani, 

kad Tu būsi savā valstībā”, kad beigsies 
šīs zemes dzīves soļi. Kungs, lūdzu, at-
ceries šodienu un stundu kad mēs bijām 
kopā, lai klausītos viens otra sirdspukstu 
simfonijā. Kā iemīlējušies jaunieši, solot 
viens otram mūžīgu mīlestību laulības sa-
kramentā. “Jo tavs laulāts vīrs ir tavs radī-
tājs, Tas Kungs Cebaots ir Viņa vārds. Un 
tavs Pestītājs ir Israēla Svētais, Viņu sauc 
par visas pasaules Dievu”. 

Dieva slavas un godības, zelta gais-
mas stunda ir pulksten 15, augstākās 
proves mirklis gadā. Vērtīgākais brīnums 
galaktikā, kad zeme kļūst par Debesu val-
stību. Šodien paspēju! Sirds gavilē kopā 
ar ķerubiem un troņu gudrības gaismā. 
Rīt?

Inese Timule,
autores zīmējums

Un jau diezgan ilgu laiku. Apmēram 
2000 gadus. Un visus šos gadus Dievs 
turpina atbrīvot savus sekotājus no ļaunā 
gara varas un ievadīt Savā Valstībā. Īpaši 
pēdējā gadā tas ir kļuvis aizvien intensī-
vāk un modernāk, t.i., interneta vidē. Šie 
pārmaiņu laiki daudzus ir piespieduši 
meklēt garīgo barību virtuālajā vidē. 
Un daudzi ir atraduši labu infor-
māciju, sludinātājus, dziesmas, 
pasākumus, ko agrāk nepazi-
na. Ierobežojumi ir veicināju-
ši cilvēku redzesloka paplaši-
nāšanu.

Bet tikai tiem, kas meklē, 
kas nepadodas. Tiem, kas kurn 
un skatās atpakaļ – gaida, kad 
būs tāpat, kā bija, (Nebūs!) – tiem 
ir grūti laiki. Man pašam sākumā bija aler-
ģija uz dažādām elektroniskām lietām, un 
pirmā lūgšanu grupa WhatsApp man ļoti 
nepatika. Pirms nākamās grupas lūdzu, 
lai Dievs apgaismo, vai tas ir vajadzīgs. 
Kad pamanīju, ka Dievs šādā veidā dar-
bojas tikpat efektīvi vai pat vēl efektīvāk, 
man vairs nav aizspriedumu.

Antikristam ir jānāk. Bet mums tas jā-
uztver kā zīme par Kristus drīzo otrreizējo 
atnākšanu. “Kas Dievu mīl, tam visas lietas 
nāk par labu.” (Rm 8, 28) Agrākos laikos 
un vēl tagad citās valstīs kristieši ir pie-
dzīvojuši smagākus ierobežojumus, bet 
no Dieva mūs neviens nevar šķirt. Ja ne-
varam pa vecam, tad jāmeklē pa jaunam. 
“Kas tad mūs spēj šķirt no Kristus mīlestī-
bas? Vai bēdas vai apspiešanas, vai bads, 
vai kailums, vai briesmas, vai vajāšanas, 
vai zobens?” (Rm 8, 35) Būs grūti, bet Die-
va mīlestība ir spēcīgāka. Kas mainīsies, 
tas pastāvēs.

Jēzus mācekļi trīs gadus ikdienā bija 
kopā ar Jēzu. Tik ilgi Viņš tos mācīja, skaid-
roja, rādīja. Pēc augšāmcelšanās Viņam 
to vajadzēja darīt atkal no jauna. Kaut mā-

cekļi jau daudz bija uzzinājuši, bet nebija 
daudz mainījušies – ķīvējās savā starpā, 
sacentās, gāja atkal zvejot, t.i., atgriezās 
pie vecās dzīves. Tikai pēc Vasarsvētku 
notikuma, kad Svētais Gars ienāca viņos, 
kad Dievs vairs nebija blakus, bet bija vi-
ņos, kad viņi ļāva Dieva spēkam, gudrībai, 

harizmām (dāvanām) sevi vadīt, tad 
kļuva par citiem cilvēkiem. Viņi 

vairs neslēpās, nedzīvoja bai-
lēs, satraukumā, bet gāja un 
sludināja. Un notika Baznīcas 
izaugsme. 

Kāpēc šodien nav izaug-
smes? Skatoties uz to, kas 

notika pirms 2000 gadiem, ir 
acīmredzams secinājums – par 

maz Dieva Gara, cilvēki vairāk va-
dās pēc sava intelekta, nevis Dieva Gara. 
Meklē redzamo, taustāmo, cilvēcisko, ne-
vis Dieva Garu. Apustuļu dzīve pilnīgi pie-
derēja Svētā Gara vadībai, viņiem vairs 
nebija dalītas, atšķirīgas dzīves kā tagad – 
“baznīcas” dzīve un “reālā” dzīve. Lai mēs 
varētu dzīvot kā apustuļi Dieva Gara spē-
kā, mums viss savā dzīvē tam jāpakārto. 
Tāpēc jāiet uz grēksūdzi. Tāpēc jāizvairās 
no vismazākā grēka. Tāpēc visiem viss ir 
jāpiedod un jālūdz piedošana. Tāpēc ne-
drīkst piekrist ļaunām domām. Tāpēc ne-
var izteikt sliktus vārdus. Tāpēc nedrīkst 
melot. Jo tas nav savienojams ar Dieva 
Svēto Garu. Ja kaut ko tādu izvēlamies, ar 
to mēs automātiski atsakāmies no Dieva 
Svētā Gara. Tāpēc lūdzamies. Tāpēc la-
sām Svētos Rakstus. Tāpēc ir žēlsirdības 
darbi. Tāpēc ir sakramenti. Tāpēc garīgā 
barība. Lai saņemtu Svēto Garu, lai Viņš 
mūsos pieaugtu! Dievs nav mūs radījis, lai 
neko sliktu nedarītu, bet Viņš mūs ir radī-
jis dzīvei ar Viņu. Reālai, konkrētai dzīvei. 
Un tā sākas tagad. Pirms bērēm. Vai arī… 

Priesteris  
Arnis Maziļevskis

KRISTUS IR AUGŠĀMCĒLIES!
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Rožukroņa apcere „Jaunavu un Bērnu Jēzu labi Tu reiz sargāji”

MŪŽĪGIE JAUTĀJUMI DZĪVES MIRKLĪ UN DZĪVĒ, 
KAS IR KĀ MIRKLIS

Dārgie Kristū, svētceļotāji ceļā uz De-
besīm! Nostājoties Jēzus ceļojuma virs 
šīs zemes beidzamajā, galējā daļā, mēs 
varētu saņemt nākamo nopietno pamudi-
nājumu, lai censtos dzīvot patiesāk (tuvāk 
Patiesībai) un skaistāk (tuvāk Mīlestībai). 
Kā varētu tam tuvoties? 

Evaņģēlijos lasām, ka Jēzus 
upura pēdējos apstākļos bija 
klātesoši vairāki cilvēki: ļaudis, 
tautas priekšnieki, kareivji, 
ļaundari (kas bija piesisti krus-
tā līdzās Jēzum), simtnieks. 
Daži no viņiem vēl aizvien 
izsmēja Dieva Dēlu, zaimoja 
Viņu. Daži tomēr mēģināja aiz-
stāvēt patiesību un norāja zai-
motājus vai apliecināja: “Patiesi, šis 
Cilvēks bija taisnīgs!”. Šādu rīcību un stāju 
kaleidoskops var mums atgādināt, ka līdz 
pat pēdējiem savas dzīves brīžiem cil-
vēks atrodas nopietnu jautājumu priek-
šā. Un daži pasvītro, ka tajos ikviens esam 
ļoti vientuļš, jo nedz vecāki, nedz otrs 
laulātais, nedz bērni, nedz draugi nevar 
atbildēt uz izaicinājumiem un dzīves jau-
tājumiem mūsu vietā. Var teikt arī citādāk: 
ikvienā dzīves mirklī jāpieņem pareizie, 
attiecīgie lēmumi. Un tie nav atkarīgi no 
dzimuma, vecuma, amata vai citiem tam-
līdzīgiem kritērijiem. Aprakstītajos apstāk-
ļos šie lēmumi sasniedz visaugstāko līme-
ni – jautājumu par nāves robežu, par dzīvo 
Dievu, par mūžīgo dzīvi. Un gan Svētajos 
Rakstos, gan Baznīcas vēsturē (it sevišķi, 
lasot Dieva svēto dzīves aprakstus) var 
pamanīt, ka daži meklēja un atrastajā pa-
tiesībā auga “no pirmajām dienām”, daži 
saņēma īpašu žēlastību, apgaismošanu 
un uz to atbildēja tikai pēc ilgāka “kavēša-
nas” laika. Par piemēru pirmajiem dažreiz 
tiek norādīts uz svēto Pēteri, kurš “Jēzus 

skolā” bija no Viņa kalpošanas pirmajām 
dienām (visskaidrāk uz to norāda svētā 
Marka uzrakstītā Evaņģēlija sākums; sal. 
Mk 1, 14-18). Par piemēru otrajiem var at-
cerēties svēto Pāvilu, kurš sastapšanos ar 
Iemiesoto Patiesību piedzīvoja “pēkšņi” 
(sal. Apd 9, 1-22). 

Ir vērts vienmēr turēt atvērtu 
prātu un sirdi, lai meklētu un pār-

baudītu, vai mana dzīves sapra-
šana un mani dzīves lēmumi 
saskan ar objektīvo un mūžīgo 
Patiesību un vai manas dzīves 
lēmumi ir pareizi. Ļausim, lai 

šo patiesību pastiprina daži 
citāti: “Mīļie, neticiet katram ga-

ram, bet pārbaudiet garus, vai tie 
ir no Dieva, jo daudzi viltus pravieši iz-

gājuši pasaulē.” (1 J 4, 1); “Un visi jūs ienīdīs 
mana vārda dēļ, bet kas izturēs līdz galam, 
būs pestīts.” (Mt 10, 22); “…svētīgs ir tas, 
kas no manis neapgrēcinās.” (Mt 11, 6) 

Šajā vietā būtu vērts izmantot arī sla-
veno svētās Terēzes no Liz jē dzejas frag-
mentu, kas pārtapis par vairāku dziesmu 
vārdiem. Minēto domu tas pastiprina no 
citas puses. Pieminētais fragments, brīvi 
pārtulkojot, skan šādi: “Mana dzīve ir ēna, 
mana dzīve ir mirklis, kas aizvien aizbēg 
un iznīkst. Tad lai mīlētu Tevi, Jēzu, man ir 
vienīgi šis mirklis, vienīgi šī diena…” Kādā 
ziņā šie vārdi papildina jau pārdomāto 
kontekstu? Ja mēs saprotam, ka mīlestība 
ir brīvas personas gribas akts un ka svētās 
Terēzes vārdu gaismā visa cilvēka dzīve ir 
kā izaicinājums un vienlaicīgi – iespēja at-
pazīt Patiesību par Mīlestību un uz to atbil-
dēt, tad vajag, lai šī atbilde notiktu ne tikai 
kaut kādos nenoteiktos dzīves posmos vai 
brīžos, bet tieši katrā dzīves mirklī! 

Kādreiz es sadzirdēju vēl citu, manu-
prāt, interesantu frāzi – jautājumu: “Vai 

tiešām laiks plūst, vai tomēr mēs peldam 
laikā…?” Šķiet, ka jautājumā izmantotais 
tēls par laika upi un cilvēka dzīves laivu 
var pārliecināt, ka katrs cilvēks ir atbil-
dīgs par savas dzīves laivas stūri. Un mēs 
paši veidojam dzīves kursu, nevis laiks 
mūs. Stūres izvēlētais virziens vai nu mūs 
tuvina Patiesībai (un mūžībai), vai attālina 
no tās.  

Kā visspēcīgāko pamudinājumu mek-
lēt patiesību un palikt cīņā par pareiza-
jiem lēmumiem, gribas norādīt uz pašu 
Kungu Jēzu. Kāpēc? Daži mēģinājuši 
saskaitīt, ka Viņa personā un dzīves aps-
tākļos izpildījās ap 300 pravietojumu, 
kas bija izteikti gadu simtiem pirms Dieva 
Dēla atnākšanas pie mums; un 29 lieli pra-
vietojumi piepildījās tikai dienā, kad Viņš 
nomira (sal.: Izc 12, 46;  26,31; Sk 9,12;  Ps 
22, 2.7.8.9.15.17.19.21; Ps 41, 10; Ps 55, 13-
15; Ps 69, 22;  Ps 109, 25;  Gudr 2, 12-24; Is 
50, 6; 53, 1-12; Dan  12, 2; Zah 11, 12-13; 12, 
10; 13, 7; Am 8,9). Pieliksim klāt – piepildī-
jās līdz pat vismazākajiem sīkumiem, ku-
rus, notiesāts un ar naidu atmests, Jēzus 
pats nevarēja “preparēt”. Piemērs? Svētā 
Jāņa uzrakstītajā Evaņģēlijā mēs lasām: 
“Tad kareivji, piesituši Viņu krustā, paņē-
ma Viņa drēbes (un sadalīja četrās daļās, 
katram kareivim pa daļai) un svārkus. Bet 
svārki nebija šūti: tie bija viscaur austi. Tad 
tie viens otram sacīja: Nedalīsim tos, bet 
metīsim kauliņus, kam tie būs. Tā piepil-
dījās, kas teikts Rakstos: viņi sadalīja savā 
starpā manas drēbes, bet par maniem 
svārkiem meta kauliņus. Tā kareivji to pa-
darīja.” (J 19, 23-24) Evaņģēlijs norāda, ka 
tajā izpildījās sen teiktais: “Viņi dala ma-
nas drēbes savā starpā, un par manu ap-
ģērbu viņi met kauliņus.” (Ps 22, 19)

Kāpēc domāt par visiem šiem pra-
vietojumiem mūsu raksta kontekstā? Jo 
Jēzus Sirds apzināti ik mirkli virzījās pie 
sava Tēva gribas izpildīšanas. Raksta ap-
joma dēļ nemaz nemēģināšu norādīt uz 
vairākām vietām, kas to apstiprina. Lai 

pietiek ar vienu, šķiet, visiem ticīgajiem 
pazīstamu. Kad Jēzus apsūdzētāji atnāca 
Viņu sagūstīt, svētais Pēteris mēģināja 
“pārņemt stūri” savās rokās un “izstiepa 
roku, izvilka savu zobenu, cirta augstā 
priestera kalpam un nocirta tam ausi. Tad 
Jēzus sacīja viņam: Liec savu zobenu savā 
vietā, jo visi, kas zobenu tver, no zobena 
ies bojā. Vai tu domā, ka es nevaru lūgt 
savu Tēvu, un Viņš man tūliņ neatsūtītu 
vairāk nekā divpadsmit leģionu eņģeļu? 
Kā tad lai izpildītos Raksti, ka tam tā jā-
notiek?” (Mt 26, 51-54) Šī vieta brīnišķīgi 
norāda, ka Jēzus vienmēr bija nomodā, 
vienmēr turēja savas dzīves stūri savās ro-
kās, lai konkrētajā mirklī pieņemtu lēmu-
mu, kas Viņu (un mūs visus) tuvina Dieva 
gribai, kas ir tīra Mīlestība, tuvu Debesu 
Valstībai. 

Lai Dievs palīdz mums nepalikt vienīgi 
Pilāta filozofiskā jautājuma “Kas ir patiesī-
ba?” (J 18, 38) līmenī, bet lai mēs vienmēr 
spētu būt nomodā! Lai meklējam katrā 
dzīves brīdī, katrā dzīves sīkumā, vai tas 
saskan ar “Ceļu, Patiesību un Dzīvību” (sal. 
J 14, 6), kas ir Jēzus Kristus, mūsu Kungs! 
Āmen.  

Lai Dievs mūs visus svētī: † 
Priesteris  

Pāvils Kamola 

Pāvils Kamola
BĒRNU LIELDIENAS  

Neizmantotās smaržzāles… 
Bet Marija no Betānijas paspēja. 
Smagais akmens… 
Kam – cilvēkam vai eņģelim? 
Bezcerības kaps… 
Vai tomēr koridors un durvis?

* 
Pieaugušie nesaprot, 
ka ticības bērni 
māk staigāt 
kājām gaisā.
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Intervija ar draudzes locekli „Uzticīgais svētais Jāzep, dzīves ceļos vadi mūs”

JAUNIETES REDZĒJUMS UN TICĪBA
Priecājos, Linda, tevi satikt. Tu esi 

mans Svētdienas skolas un teātra studijas 
biedrs. Kopā esam darbojušās un guvušas 
gan pasaulīgus, gan garīgus prieka augļus. 
Pastāsti par sevi un savu ceļu pie Dieva!

Linda Kaščuka (attēlā): – Mācos Mado-
nas pilsētas vidusskolas 12. klasē. Dzīvoju 
Mārcienā. Mani hobiji ir: darboties 
Madonas BJC teātra studijā 
„Pilnpiens” un apgūt improvi-
zācijas teātri, patīk doties pie 
dabas ar draugiem un lasīt 
grāmatas. Improvizācijas 
teātrī esmu iepazinusi sevi 
un talantus, ko Dievs ir devis. 
Daudz strādāju ar savām bai-
lēm un kompleksiem. Šodien es 
pasaulei nemācētu sevi parādīt tik 
dabisku un vienkāršu, ja nebūtu šo nodar-
bību. Pasaule mums iemāca liekuļot, izlik-
ties un pielāgoties, kā vajag uzvesties kon-
krētās situācijās, bet improvizācija ļauj būt 
tādam, kādu Dievs tevi radījis – īstam un 
patiesam. Vienmēr esmu bijusi kautrīga, 
tāda joprojām esmu, bet ne vairs tik bailī-
ga. Tagad varu atvērties pasaulei un tajā ie-
nest savu Dieva doto dvēseles skaistumu. 
Esmu drosmīgāka runāt, paust savas do-
mas, būt elastīga, man ir laba humora izjū-
ta, varu problēmsituācijās rast risinājumu. 
Baiļu uzvaras mani ir atvedušas uz Skolēnu 
domi, kurā divus gadus esmu tās vadītāja.

Dievs ienāca tavā sirdī...
Bērnībā, kad man bija 7 gadi, ciemojos 

pie māsīcas un vecmammas, kura bija ti-
cīga un mani iedvesmoja ar to, ka skaitīja 
Rožukroni uz krellītēm. Es dzirdēju viņas 
lūgšanas un šķita interesanti, ka kāds runā 
ar Dievu. Vēl man patika pieiet pie altāra 
un skatīties uz Dievmāmiņu un svētbildēm. 
Arī savās mājās uzveidoju altārīti ar sveci. 
Pie tā lūdzos saviem vārdiem, jo Tēvreizi 
un citas lūgšanas nezināju. 

Tad 14 gados mans ceļš veda uz Svēt-
dienas skoliņu. Tur satiku Tevi, Inese, kā 
skolotāju, Tu prati iepazīstināt ar Dievu un 
lūdzi mums mainīt savu ikdienu ar lūgšanu 
un Sakramentiem. Pirmo Svēto Komūni-
ju saņēmu Madonas katoļu draudzē, kurā 
esmu arī šobrīd. Tajā vecumā es ar prātu 

un sirdi varēju izprast Dievu.

Tava dzīve ar Dievu?
Liela un svēta apziņa ap-

ņem tad, kad tu saproti, kas ir 
grēks. No tā daudz kas mainās 
sevis uztverē. Iemācījos pago-

dināt Dievu ar lūgšanu, pateicī-
bu un slavēšanu. Sapratu, kā da-

rīt labu apkārtējiem un, ka bez tā 
Debesis nebūs sasniedzamas. Arī ik-

dienā piedomāju par to, kā būt kādam par 
svētību dažādās situācijās. Esmu sapratusi, 
ka reizēm, ir jāpasaka „Nē!”, lai sevi pasau-
dzētu, jo mēdzu visiem, kuri lūdz palīdzību, 
to sniegt. Man būtu vairāk jāatšķir, kuri la-
bie darbi ir sirds iepriecinājums pakalpojot 
un kuri nebūtu jādara. Sirds vienmēr pasa-
ka priekšā, kuram un kur patiesi vairāk tevi 
vajag šodien. 

Dzīvojot kopā ar Dievu, esmu iemācī-
jusies priecāties par vienkāršām lietām. 
Pateikties un gavilēt par saules stariem, 
sajusties laimīga, satiekot kādu labu un in-
teresantu cilvēku. Dvēseli iepriecina Dieva 
žēlastība – to vienkārši sajūtu. 

Tava kalpošana?
Kopā ar teātra studiju „Pilnpiens” doda-

mies pie Grašu ciemata bērniem. Ir tik jauki 
iepriecināt kādu ar savu klātbūtni. Atgrie-
žoties mājās, sirdī ienāk pateicība, izjūtu 
vēlmi lūgties par šiem bērniem, lai Dievs 
viņiem ir līdzās. 

Kā grupas vadītāja esmu strādājusi jau-
niešu „Alfā”. Ir gandarījums par jauniešu 
pateicību, ka viņi tā iepazinuši Dievu. 

Nākotnē, ja tā būs Dieva griba, ar prieku 
es varētu vadīt Svētdienas skolu bērniem. 
Tas ir brīnums redzēt, kā bērns iepazīst 
Dievu un kā viņš sāk dzīvot ar Dievu jau 
pats savu dzīvi. 

Dievs uzklausa. Tavas atbildes un risi-
nājumi?

Esmu patiesi piedzīvojusi, ka Dievs dod 
atbildes uz jautājumiem un atrisina prob-
lēmas. 

Ar Dievu satuvinājos laikā, kad mēnesi 
strādāju stādaudzētavā. Fiziski un smagi 
strādājot, daudz savās domās sarunājos ar 
Radītāju. Sāku rakstīt arī dienasgrāmatu. 
Tās bija tādas kā vēstules Dievam. Mazais 
bērns lūdz mazas lietas. Man sāpēja mugu-
ra – lūdzu, lai Dievs iedod vieglāku darbu, 
lai varu izturēt un paveikt uzticēto. Pienāk 
rīts, un redzu – citiem saimnieks iedala 
smagos darbus, man paredz vieglākus un 
interesantākus pienākumus. Strādājot ik 
dienu atcerējos, ka ir Žēlsirdības stunda un 
pulksten 15 vērsos pie Jēzus ar mīlestību 
un pateicību. Sapratu – dabā un klusumā 
Dievu varu dzirdēt vislabāk. 

Es tos nosaucu par mazajiem ikdie-
nas brīnumiem. Piemēram, steidzos uz 
autobusu, jūtu, ka nokavēšu, lūdzu – palī-
dzi, Dievs, kaut es paspētu! Un, re, – tieši 

šodien šoferis kavē reisa laiku. Ak, mīļais 
Dievs, Tu saliec mirkļus tā, kā Tu vēlies, un 
uzklausi mūsu mazās lūgšanas! 

Tu kā ticīga jauniete...
Šajā laikā būt ticīgam cilvēkam ir viegli. 

Agrāk par to, ka sludini Evaņģēliju, varēja 
noslepkavot. Tagad katram ir sava ticības 
telpa, savs ceļš uz baznīcu. Tur ir arī mana 
drošā pasaule, kurā tiekos ar Dievu un 
neviens mani netraucē un neapdraud, ja 
vēlos būt kopā ar Viņu. Arī es nevienu ne-
nosodu un nepamācu ik uz soļa, kā darīt 
pareizāk. Mana liecība draugiem ir, pie-
mēram, fotogrāfija no baznīcas svētdienā. 
Reizēm padalos, ka atrisinājumu problēmai 
deva Dievs, jo es šodien lūdzos un Viņš uz-
klausīja. Ja kāds jautā par Dievu, cenšos 
runāt tā, lai nenobiedētu otru ar saviem 
apgalvojumiem, bet iedrošinātu tuvoties 
Dievam. Pārsvarā dzirdu jautājumu: „Kāda 
jēga no ticības Dievam?”

Liecināt man ir viegli, savu ticību kā 
skaistāko rotu es nesu ar lepnumu, jo esmu 
Dieva bērns. Ticību Dievam uztveru kā dā-
vanu, nevis ierobežojumu vai kaunu. Varu 
tik daudz paveikt kopā ar Dievu. Ja Dievs 
manā dzīvē nebūtu atklājies, es noteikti 
būtu citādāka. Manī nebūtu tik daudz labo 
rakstura īpašību, es dzīvotu ļoti pasaulīgi. 
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Sniedz atbalstu priesterim! „Tu, kas sapnim noticēji, uzklausīji eņģeli”

PAR DVĒSELĒM, KRISTUS MIESU UN TICĪBUNegribētu darīt labu citiem. Ticu, ka ļau-
numu var uzvarēt, saglabājot mieru. Ja 
kāds dusmojas vai mani pazemo, ļauju 
to viņam darīt. Neuzkurinu dusmas strīdā 
vēl vairāk. 

Noslēpums, kuru tu vēlies izprast?
Kāda būs otrreizējā Jēzus atnākšana? 

Kad tā būs? Kaut esmu lasījusi Bībeli, bet 
tas ir tik liels noslēpums, ka izraisa neziņu 
un uztraukumu – kāda būs Jaunā Zeme, 
kurā mēs dzīvosim. 

Jēzus un Marija…
Jēzus man ir ļoti tuvs draugs, gādātājs 

un skolotājs. Zinot, ka Viņš uz Zemes dzī-
voja un redzēja cilvēka ikdienu, saprot arī 
manas gaitas, ir vieglāk, jo Dievs ir sapro-
tošs. Mariju izjūtu kā Māti. Vajadzībās, ku-
ras ir saistītas ar meiteņu lietām, vienmēr 
vērsīšos ar lūgšanu pie Viņas. 

Tavs iedrošinājums brāļiem un mā-
sām ciešanu laikā?

Ciešanas ir dvēselē sakrājušās grūtības 
un pārdzīvojumi. Piemēram, kad ilgu laiku 
lūdz, bet nesaņem atbildi. Tās parādās, kad 
pār ticību un paļaušanos virsroku ņem bai-
les, šaubas, nomāktība un sevis žēlošana. 

Paļaujies un uzticies Dievam! Viņš redz 
Tevi, Tu Dievam ļoti rūpi. Viņš katrā mirklī 
un situācijā ir līdzās! Redz Tavas ciešanas 
un Tavas dvēseles sāpes. Viņš nepametīs 
novārtā sirds ilgas, bet pašķirs ceļu. At-
ceries un ceri – glābšanas mirklis ir tuvu! 
Vēlāk sapratīsi, ka visam bija jānotiek tieši 
tā un ciešanas bija tevis veidotājas ceļā 
uz Debesīm.

Cesvaines Vissvētākās Jaunavas 
Marijas Bezvainīgās Sirds  

katoļu baznīcas māsa Kristū – Inese Zīle, 
foto no personiskā arhīva 

Gavēņa laikā Madonas reģiona kristieši 
tikās ekumeniskajā lūgšanā, ko ik trešdie-
nu vadīja kāda no draudzēm. Turpinājumā 
piedāvāju pārdomas, ko tiešsaistē izteica 
Ērgļu un Vestienas luterāņu draudžu mācī-
tājs Ivars Cišs.

– Sargāsim mūsu Māti 
Baznīcu! – iesāka mācītājs. 
– Tā ir gudra, jo Dievs tai 
māca noslēpumus. Evaņ-
ģēlijs ir mūsu Mātes gudrī-
ba, Viņa nemitīgi no Dieva 
saņem atklāsmes – labu 
ceļamaizi. Pirms apmēram 
tūkstoš gadiem Vācijā dzī-
voja Hildegarde – rakstnie-
ce, kristiešu mistiķe, kas 
nodibināja divus klosterus. 
Romas Katoļu baznīca jau 
vairākus gadsimtus Hilde-
gardi atzīst par svēto. Hil-
degardei Dievs parādīja, kas notiks laiku 
beigās. Viņa rakstīja, ka piedzīvosim Baz-
nīcas sagānīšanu. Hildegardes pravieto-
jumus vērts pētīt, viens no viņas īpašiem 
cienītājiem ir pāvests Benedikts XVI jeb 
kardināls Racingers, kurš Hildegardi pa-
sludināja par Baznīcas doktori.

Ivars Cišs akcentēja, ka ir svarīgi sa-
prast garīgās kustības šajos laikos. 

Kenijiešu izcelsmes mūķene, mistiķe, 
vizionāre Anna Ali, kas bija apveltīta ar stig-
mu zīmēm, savulaik liecināja, ka daudzkārt 
Kungs Jēzus viņai atklājies un vēstījis, ka 
nepieciešams lūgt par dvēselēm, jo, ja 
dvēsele pazūd, tā pazūd uz mūžību. Šo-
brīd neskaitāmas dvēseles iet bojā; saska-
ramies ar neticībā nocietinātām sirdīm. 
Informācijas telpa cilvēkus ir sagūstījusi, 
Jēzū vairs neklausās, Dieva Vārdam ir grūti 
nokļūt pie sirdīm. Savai draudzei garīdz-
nieks bieži atgādina – ja Dievs dod iespēju 
būt klāt kāda cilvēka dzīves pēdējā dienā 
vai stundā, dariet to! Varbūt vēl iespējams 

viņu glābt, liecinot par Jēzu.  
– Šodien Dieva sūtņos neklausās, tā-

pēc mums jādarbojas visiem kopā, – uz-
svēra Ivars Cišs. – Anna Ali savulaik lie-
cināja, ka Jēzus brīdina par attieksmi uz 

vissvētāko – Kunga Jēzus 
Kristus Miesu un Asinīm. 
Mūsdienās notiek svētuma 
profanācija, nonivelēšana, 
bieži pat garīdznieki netic 
Kunga klātbūtnei Euharis-
tijā. Arī es esmu grēkojis 
pret Kunga mielastu, esmu 
klausījies mācītājos un 
augstskolas pasniedzējos, 
kas sējuši liberālo teologu 
gudrības. Uzmanieties no 
tām! Ar spožumu runā tiek 
aizviltas Jēzus ganāmpulka 
avis un gani, nāvējošā sēr-
ga – Kunga Miesas un Asi-

ņu noniecināšana – iet plašumā. 
Mācītājs atsaucās uz īru izcelsmes ka-

toļu klostermāsas Briges Makennas grā-
matā lasīto. Māsai bijusi dziedināšanas 
dāvana, un reiz viņai zvanījis priesteris no 
cita kontinenta, lai māsa aizlūdz par viņu, 
jo rīklē ir audzējs – jau mēnesi priesteris 
nekalpo pie altāra. Māsa Brige viņam jau-
tājusi, kā tas iespējams, ja viņš katru dienu 
bauda Kunga Miesu? Pēc kāda laika pries-
teris apliecinājis, ka nākamajā dienā pēc 
sarunas viņš devies kalpot un bijis pilnībā 
izdziedināts, jo sapratis, kas patiesībā ir 
Svētā Komūnija. Arī svētā Hildegarde sa-
vās vīzijās apliecina, ka brīdī, kad tiek svi-
nēta Euharistija, debesis virs altāra ir vaļā 
– savienojas laiks un telpa, tas ir svētumu 
svētums. – Paliksim Kunga priekšā svētu-
mā un nešaubīgā ticībā, smēlušies gud-
rību, ko devis Jēzus, – novēlēja mācītājs 
Ivars Cišs. 

Inese Elsiņa, 
Ingunas Jankovskas zīmējums     

Kāda jaunā priestera primīcijas Svēta-
jā Misē, kā ierasts pēc noslēguma svētī-
bām, ticīgie sveica priesteri ar dažādām 
dāvanām un teica svinīgas uzrunas. 
Brīdī, kad teikt apsveikumu un 
pasniegt dāvanu pienāca kārta 
kādai kundzei cienījamos ga-
dos, priesteris ar patiesu izbrī-
nu no kundzes saņēma divus 
spilvenus, kam sekoja kundzes 
paskaidrojums: ”Priesteri, jums 
dāvinu divus spilvenus: vienu, 
uz kā gulēt, otru, ko samīļot.” 

Šo kundzes izteikto simbolisko domu, 
protams, ir jāuztver ar humoru, tomēr tā 
sevī nes kādu devu gudrības par prieste-
riskās dzīves reālijām. Pašsaprotami, ka 
draudze uztur priesteri materiāli, nodro-
šina ar dzīves vietu – dāvina spilvenu, uz 
kā gulēt, bet kā ir ar spilvenu, ko samīļot? 
Proti, nemateriālo uzturu? 

Vai draudze garīgi iestājas par savu 
prāvestu, vikāru? Vai mēs katrs individu-
āli iestājamies par savu garīgo tēvu, bikts 

tēvu, tas ir, vai mēs lūdzamies, veltām 
upurus, gavējam nodomā par 

priesteriem? Un ne tikai vispārī-
gi, garām ejot, bet ar ļoti kon-
krētiem nodomiem, vēršoties 
pie Dieva.

Kāds no tuksneša tēviem ir 
izteicis domu, ka lūgšana ar ļoti 

konkrētu nodomu kliedē neziņu 
un šaubas, jo, ja tā ir tikusi uzklau-

sīta, mums tas uzreiz ir skaidri redzams, 
atšķirībā no vispārīgiem lūgumiem. Uz-
klausītas lūgšanas stiprina mūsu ticību. 

Priesterim ir jāpazīst sava draudze, 
bet arī draudzei būtu jāpazīst savs pries-
teris, lai saprastu un redzētu, kad un kādu 
spilvenu viņam pasniegt.

Dāvis Ozoliņš

PRIESTERA DIVI SPILVENI
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Notikums, kas turpinās „Mariju un mazo Jēzu nāves briesmās izglābi”

MADONAS LŪGŠANU KAPELAI – 10
Šogad 21. aprīlī apritēja desmit gadi 

kopš Madonā atvērta ekumeniska Lūgša-
nu kapela. Tajā ikviens ir aicināts iegriez-
ties neatkarīgi no piederības kādai no 
konfesijām vai kopienām, lai vienotos lūg-
šanā un adorāci-
jā, kas nemitējas 
dienu un nakti. 

Kad pirms 
vai rākiem ga-
diem mūs apcie-
moja tēvs Patriks 
no Austrālijas, kā 
pa  mu dinājumu 
un stiprinājumu 
at sauk ties kalpo-
jumam kapelā, 
kas īpaši palicis 
atmiņā, viņš pie-
dāvāja pārdomāt 
Jēzus vārdus: 
“Tātad  jūs nespējat nevienu pašu stundu 
būt ar Mani nomodā?” (Mt 26,40) Tas ir 
mirklis, kad Jēzus atrod savus mācekļus 
guļam Ģetzemanes dārzā. Šis jautājums 
joprojām ir aktuāls. Arī šodien Jēzus Vis-
svētākajā Sakramentā aicina mani un tevi 
palikt ar Viņu kaut vienu stundu nomodā. 

Pateicība Dievam par šo vietu un katru 
cilvēku, kurš atvēris sirdi sava laika veltī-
šanai, lai nodrošinātu nemitīgo adorāciju. 
Dieva Mīlestība pārveido! Šeit varam mā-
cīties norimt no ikdienas trokšņa, pateik-
ties, lūgties un slavēt par Dieva skaistumu 
un visām žēlastībām, pārdomāt Svētos 
Rakstus un citu noderīgu literatūru, ie-
klausīties, ko Dievs mums katram vēlas 
teikt. 

Lūdzu dažus kapelas dežurantus pa-
dalīties par iespēju šādā veidā pavadīt lai-
ku Jēzus klātbūtnē.

Ineta Resne: – Pašu pirmo reizi kapelā 
ienācu grūtā savas dzīves brīdī. Tad Jēzu 

pazinu vēl pavisam nedaudz. Palūdzoties 
kopā ar dežurantu, manas asaras rimās, 
un sirdī ienāca miers. Esmu priecīga, ka 
mums Madonā ir tāda vieta, kur atnākt vi-
siem, kas to vēlas gan skumjos, gan prie-

cīgākos brīžos. 
Vieta, kur apru-
nāties ar Dievu, 
slavēt un pateik-
ties.

Arturs Klop-
pe: – Nupat Lat-
vijas televīzija rā-
dīja izklaides 
pārraidi, kurā rai-
dī juma da līb nie-
kiem bija jāatbild 
uz jautājumu par 
to, cik Latvijā ir 
cilvēku, kuri ne-
kad nejūtas vien-

tuļi? Izrādās, ka tādu ir gaužām maz. Es 
nodomāju, cik mēs, kristieši, Madonā 
esam laimīgi, ka jebkurā diennakts stun-
dā, kad ir vajadzība, varam aiziet uz kape-
lu un pavadīt laiku visnotaļ patīkamā sa-
biedrībā. Mēs zinām, ka Jēzus ir uzticams 
sabiedrotais. Mēs zinām, ka vienība ar 
Viņu nesīs augļus.

Sanita Solovjeva: – Kāds paziņa man 
jautāja: “Vai Jēzus ir tikai baznīcā un ka-
pelā?” Nē, Jēzus ir visur, bet baznīcā un 
kapelā ļoti, ļoti tuvu. Esot kapelā, tā ir 
mana sirds atbilde uz Dieva aicinājumu 
pavadīt laiku kopā ar Viņu, jo tikpat dabis-
ki, kā elpot, man reižu pa reizei jāapstājas 
un jānorimst. Lūgšana – tā “tuvina Die-
vam, bet atrašanās mierā ar Dievu, rada 
patiesu mīlestību pret tuvāko,” saka svē-
tais Antonijs.

Mārīte Kampāne,  
Ineses Elsiņas foto

Lieldienu laikā pie Madonas lūgšanu kapelas 
pilsētniekus pārsteidza jauns kristīga satura  
vides objekts.

Svētajam Jāzepam veltītais jubilejas 
gads Gulbenes draudzē iesākās ar brīniš-
ķīgu draudzes prāvesta Pāvila Kamolas 
ideju. Katru svētdienu vienai no draudzes 
ģimenēm tiek svinīgi pasniegta svētā Jāze-
pa figūra un dota iespēja uz 
nedēļu to nogādāt no baz-
nīcas savās mājās, lai lūgtu 
svētā Jāzepa aizbildniecību. 
Šo iespēju izmantoju arī es. 

Šogad katru vakaru 
kopā ar citiem draudzes 
locekļiem lūdzamies gan 
Rožukroni, gan lūdzam 
svētā Jāzepa aizbildniecī-
bu. Esmu arī Dzīvā Rožukro-
ņa locekle. Un Otrās Rozes, 
kurā esmu arī es, aizbildnis 
ir svētais Jāzeps.

Tieši šajā laikā, kad Jāze-
pa figūra ciemojās mūsmā-
jās, viens no ģimenes locek-
ļiem bija kontaktējies ar Covid saslimušo. 
Taču visi tikām pasargāti un ar šo vīrusu 
nesaslimām. Pateicība Dievam, Vissvētāka-
jai Jaunavai Marijai un svētajam Jāzepam!  

Vienmēr savā dzīvē esmu jutusi svētā 
Jāzepa klātbūtni. Svētais Jāzeps ir pirmais 

svētais manās atmiņās no bērnības. Tā 
kā vecāki daudz strādāja, mani audzināja 
vecmamma. Atminos, ka vecmamma kat-
ru dienu dziedāja  dziesmu svētā Jāzepa 
godam, un tieši šīs rindas man ir dziļi ie-

spiedušās atmiņā: ”Rīkste 
no koka vissausākā, Jāzepa 
rokās ziedēt iesāka.” Arī es 
turpinu vecmammas ticības 
gaitas un esmu pateicīga 
par šo dāvanu, kuru viņa 
manī ieauklēja.

Manā dzimtajā Nautrēnu 
Jaunavas Marijas Bezvainī-
gās Ieņemšanas Romas kato-
ļu baznīcā vienmēr īpašu uz-
manību piesaista Svētās 
Ģimenes attēls uz baznīcas 
sienas, kas ir paraugs darba 
tikumam un rūpēm vienam 
par otru. No katra svētā va-
ram mācīties ko īpašu. Svē-

tais Jāzeps man ir kā ģimenes tēva, vīra, 
strādnieku un pazemīgas dzīves paraugs. 
Novēlu ikvienam ticēt un lūgt svētā Jāzepa 
aizbildniecību un piedzīvot brīnumu!

Iveta Dzērve,  
Ingunas Jankovskas zīmējums

SVĒTĀ JĀZEPA FIGŪRA CEĻO

Volinas Boļeslava Greizmutes pamat-
skola Polijā sadarbībā ar vietējo pašval-
dību un draudzi organizē starptautisku 
mākslas konkursu “Svētā Jāzepa prieki un 
pārdzīvojumi”. Konkursa mērķis ir vairot 
jaunajā paaudzē zināšanas par šo Baznī-
cas svēto un aktualizēt pāvesta Franciska 
izdotajā vēstulē “Patris Corde” uzsvērtās 
tēmas.

Konkursa dalībniekiem A4 formātā jā-
iesniedz darbs, kas ilustrē svētā Jāzepa 
septiņus priekus un bēdas jeb pārdzīvoju-
mus. Darbs var būt zīmējums, glezna, ko-

lāža, grafisks projekts, jauktā tehnikā vei-
dots darbs. Rezultāti tiks vērtēti dažādās 
vecuma grupās: līdz 6 gadu vecumam; 
7–8 g.; 9–10 g.; 11–13 g.; 14–15 g.; 16–18 g.; 
bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām.

Konkurss notiks divās kārtās. Pirmo 
kārtu rīko vietējo draudžu katehēti. Labā-
kie darbi līdz 1. maijam jānosūta uz e-pas-
tu: konkurswolin@gmail.com. Žūrija no-
vērtēs darbus un līdz 19. maijam publicēs 
konkursa rezultātus mājaslapā. Uzvarētāji 
saņems balvas un pateicības rakstus.

Redakcija

STARPTAUTISKS KONKURSS SV. JĀZEPA ZĪMĒ
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Tēma pārdomām „Paļauties uz Dievu māci, dzīves ceļos vadi mūs”

SVĒTAIS GARS MŪS AUGŠĀMCEĻ TICĪBAI
Lieldienu prieka vēsts nav tikai par Kris-

tus augšāmcelšanos, tā ir prieka vēsts arī 
par mūsu augšāmcelšanos līdz ar Viņu! 
Nereti aizmirstam, ka augšāmcelšanās nav 
tikai vienreizējs notikums Kristus dzīvē, bet 
tas ir arī process mūsu dzīvēs līdz ar Kristu. 
Viņš ar Savu augšāmcelšanos augšām-
ceļ arī mūs, un viena no šīs dāva-
nas šķautnēm ir ticība, kuru tikai 
Dievs var augšāmcelt. Dažreiz 
var šķist, ka mana ticība ir tik 
maza kā sinepju graudiņš, taču, 
ja vien tā būtu tik liela, Dievs 
apsola, ka mēs spētu darīt brī-
numu lietas. “Ja jums būtu ticība 
kā sinepju graudiņš, jūs sacītu šim 
zīdkokam: tiec izrauts ar visām saknēm 
un iestādīts jūrā, – un tas jums paklausītu” 
(Lk 17,5-6).  Cilvēcīgi uzreiz šķiet, ka varam 
pavairot savu ticību. Vai tad tas ir tik grūti, 
izaudzēt sevī ticību sinepju graudiņa lielu-
mā? Un cilvēki cenšas un cenšas, aizmirs-
tot, ka ticība nav kā iepirkumu grozs, kuru 
piekraujam ar garīgām lietām un tad esam 
pilni. Ticība ir Svētā Gara dāvana, un tā nav 
smaga, tā ir viegla kā brīze un pat ar sinep-
ju graudiņa lielumu pietiek! 

Cisterciešu mūks un priesteris Tomass 
Kītings ir teicis: “Kristīgā garīgā ceļa pa-
matā ir arvien dziļāka uzticēšanās Dievam. 
Tieši uzticēšanās ļauj izdarīt pirmo lēcie-
nu tumsā, lai sastaptu Dievu mūsu esības 
dziļumos. Tieši uzticēšanās virza mūsu 
būtības, sāpju, ievainojumu un neapzinā-
to motīvu intīmo pārveides procesu un 
mūsu pārtapšanu par tādiem cilvēkiem, 
par kādiem Dievs mūs iecerējis.” Šis citāts 
atspoguļo mūsu augšāmcelšanos, kurā no 
neticības un bailēm augšāmceļamies Die-
va mīlestībai un neizmērojamai ticībai. Un 
gluži kā visu dzīvi caurstrāvo Dievs, tā arī 
ticība savā būtībā ir neizdzēšama. Cilvēks, 
kurš reiz sācis ticēt Dievam, būtībā nekad 
nevar izbeigt šo ticības īstenību, tā brīžiem 

var nonākt kapā, kuram šķietami pievelts 
priekšā neticības akmens, taču Dievs šo 
akmeni var novelt jebkurā brīdī. Arī mirk-
ļos, kad ticība šķiet pieklususi, ir vērts at-
cerēties, ka ticību sniedz Svētais Gars un 
ir jāļauj darboties Viņam, nevis vieniem pa-

šiem ar saviem spēkiem jāveļ nost milzī-
gais akmens. Tieši šī vēsts ir saistīta 

ar Jēzus augšāmcelšanos, jo Viņā 
viss, kas ikvienā no mums ir šķie-
tami miris, var augšāmcelties. 

Lieldienu vēsts ikvienam 
no ticīgajiem atgādina nešaus-

tīt sevi, bet tā vietā piesaukt 
Svēto Garu, Kurš iededz ticības 

liesmu, Kurš sniedz spēku jebku-
rai augšāmcelšanai. Šai ziņā skaisti un 

precīzi izteicies Latvijas Evaņģēliski lute-
riskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags: 
“Pirms taujāt par pēcnāves dzīvi, vajadzētu 
vispirms pavaicāt ne mazāk svarīgu jautā-
jumu – vai man ir dzīve pirms nāves? Bieži 
vien to, kā dzīvojam, ir grūti nosaukt par 
dzīvi. Arī pirmsnāves dzīvei vajag augšām-
celšanos.” Un, kā teicis Pāvests Francisks, 
tieši Svētais Gars vada šo iešanu uz priekšu 
un nepārtrauktu ceļa atrašanu līdz ikviena 
cilvēka sirdij. “Mēs vēlamies, lai Svētais 
Gars mūs gluži vai ieved snaudā, mēs vē-
lamies pieradināt Svēto Garu. Tas nav labi, 
jo Viņš ir Dievs, Viņš ir tas vējš, kurš pūš un 
tu nezini, kurp tieši. Svētais Gars ir Dieva 
spēks, kurš sniedz mierinājumu un spēku 
virzīties uz priekšu. Nereti tas mums traucē, 
jo būt komfortā un nekustēties uz priekšu 
ir daudz komfortablāk,” pauž Pāvests Fran-
cisks. Ļausim Svētajam Garam mūs virzīt 
uz priekšu un atļausim Viņam arī atjaunot 
mūsu ticību, augšāmcelt mūsos to, kas 
augšāmceļams, kā arī lūgsim Dievam spē-
ku nevis velt kapa akmeni pašiem, bet dot 
drosmi saņemt to, kas gaidāms, kapakme-
nim noveļoties.

Diāna Lozko

Gulbenes draudzes mājaslapā kopš 
janvāra izveidota sadaļa “Pa Dieva pē-
dām”. Ik nedēļu tajā parādās uzrunājoša 
dabas fotogrāfija, un tai klāt komentārs – 
lūgšana. 

Skaidro rubrikas ieviešanu
Priesteris Pāvils 

raksta: – Ir vērts mācī-
ties uzlūkot Dieva radī-
bu ar kontemplācijas 
acīm. Tas ved pie dziļas 
pateicības Dievam – Ra-
dītājam un pie radības 
mīlestības un cieņas. 
Mūsu avīzes lasītājiem 
piedāvājam Konstan-
ces Laicānes pārdomas 
par fotogrāfiju ar lazdas 
ziedu. Daudzu citu bilžu 
komentārus var lasīt, 
atverot Gulbenes kato-
ļu draudzes mājaslapu: 
https://gulbenes.rkd.lv.

Viss sākas no mazā
Viss Dieva radītajā 

pasaulē sākas no mazā, 
acumirklī grūti pamanāmā. Lielas upes 
savu tecējumu sāk no maziem strautiem, 
vareni koki izaug no mazas, sīkas sēkliņas. 
Svarīgi ir nenokavēt, ieraudzīt un paturēt 
sevī šo mirkli. Ieklausīties un just, kad 
Dievs runā ar tevi, cik maigi pieskaras sir-
dij… Ticība sākumā ir kā  neatvērusies laz-
das spurdzīte, kā pumpurs, kas nobriest, 
kā Dieva tuvuma apzināšanās mirklis. 
Censties nepalaist to garām, uzņemt sevī 
un ļaut iesakņoties, ļaut savā dvēselē uz-
plaukt skaistam ticības ziedam.  

Dievs, palīdzi man sajust to mirkli, kad 
otra cilvēka dvēsele raud…  Palīdzi sajust 
ar sirdi, ar skatienu. Kā to sajuta Marija, 
krustaceļā satiekot savu Dēlu. Mierināju-

ma vārdi dažreiz ir lieki,   pietiek ar siltas 
plaukstas pieskārienu tavējai plaukstai.

Dievs, māci mani dzīvot kā gudrajai 
jaunavai,  ka es vienmēr spētu rūpēties 
par to, lai manā sirds lampā būtu eļļa, lai 
šī lampa neapdzistu. 

Bērnības balss
Sarkanais lazdas 

ziediņš atmiņā atsauc 
bērnību. Man bija sava 
dabas svētnīca – kalns, 
uz kura auga lazdas, 
ziedēja savvaļas hia-
cintes, dažādu krāsu 
kaķpēdiņas. Man bija 
ļoti svarīgi nenokavēt, 
nepalaist garām uz-
plaukšanas mirkli. Es 
skrēju uz kalnu, lai ap-
skatītu sarkanos lazdu 
ziediņus, purināju zarus 
ar dzeltenajām skarām 
un priecājos par dzelte-
no putekšņu mākoni sev 
apkārt.

Vai mūsdienu bēr-
niem ir vajadzīgs šis 

brīnums? Es domāju, ka ļoti vajadzīgs… 
Maza bērna sirds ir atvērta visam. Tikai 
nenokavēt mirkli, kad ir vēlēšanās to  re-
dzēt, sajust un saprast. Vajag kādu, kas 
parāda, iemāca saudzēt  izplaukušos 
māllēpju ziedus, kas ir kā dzeltenas sau-
lītes agra pavasara pelēcīgumā. Nepalikt 
vienaldzīgam un nebūt arī bargam, kad 
mazā rociņa grib nomest zemē saplūktos 
ziedus. Mīļi paskaidrot, ka  puķe ir gaidī-
jusi garu rudeni un ziemu, lai uzplauktu 
un ziedētu. Iemācīt mīlēt un saudzēt, lai 
pasaulē vairotos labais.

Konstance Laicāne, 
Pāvila Kamolas foto

PA DIEVA PĒDĀM
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Praktiskai rīcībai „Izvedi Tu briesmām cauri savu Svēto Ģimeni”

Svētdienas EvaņģēlijsSvētdienas Evaņģēlijs
25. aprīlis 2. maijs

9. maijs 16. maijs

(J 17, 11b-19)(J 15, 9-17)

(J 10, 11-18) (J 15, 1-8)

UZDEVUMS BRĪVBRĪŽIEM. ESI VĒRĪGS!

1      I 2   A 3     D 4    V 5    P 1      B 2     S
6     A 7      Ī 1     L 3    T 6    S 4      Z 5    A
4     U 3     A 7     M 6    V 1    S 1      A 4     Ī
6     M 1     A 2     G 5    R 3    O 4      B
4     D 7     A 2     N 4     Ī 7    V 3      D 6    Ā

 

Precizējums avīzes “Kāpt Kalnā” marta  
uzdevumam. 

Tā kā tehnoloģijas “paslēpa“ augšējās 
burtu rindas, tiem, kas risināja uzdevu-

mu, neizdevās izlasīt priecīgo sveicienu: 
“Jēzus Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi 
augšāmcēlies!”

Palmīra Gailīte

Veido vārdus no 
dotajiem burtiem, lasi 
un salīdzini ar Jāņa 
evaņģēlija 10. noda-
ļas 11. pantu! Cipari 
pie burta norāda, kuru 
vārdu tie veido.

Organizācija “Caritas Latvija” izslu-
dinājusi žēlsirdības projektu konkursu. 
Konkursa ietvaros ir iespēja iegūt finansē-
jumu dažādu žēlsirdības darbu veikšanai.

Pateicoties saņem-
tajiem ziedojumiem, 
kopumā būs pieejams 
finansējums 5000 eiro 
apmērā, bet viena pro-
jekta īstenošanai varēs 
saņemt līdz 500 eiro 
lielu atbalstu. Konkur-
sa mērķis ir atbalstīt 
žēlsirdības darbus sa-
biedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli maz-
aizsargāto personu labā. Katoļu Baznīcas 
katehisms skaidro, ka žēlsirdības darbi ir 
aiz mīlestības veiktie darbi, ar kuriem mēs 
palīdzam savam tuvākajam viņa miesas 
un gara vajadzībās.

Žēlsirdības darbu projektus līdz 7. mai-
jam var iesniegt katoļu draudzes, draudžu 
“Caritas” grupas, ar Katoļu Baznīcu sais-
tītās organizācijas un neformālās grupas, 
piemēram, draudzes jauniešu grupa un 
citas. 

Viens iesniedzējs var pieteikt vienu 

projektu. Projekta ietvaros var tikt veidota 
zupas virtuve/pārtikas izsniegšana, higi-
ēnas preču iegāde maznodrošinātajiem, 
dāvanu gatavošana sociālo institūciju 

klientiem, kā arī var tikt 
īstenotas citas idejas 
ar mērķi palīdzēt grūtī-
bās nonākušajiem. 

Projekti būs jāīs-
teno laikā no šī gada 
1. jūnija līdz 31. decem-
brim, ievērojot valstī 
aktuālos epidemiolo-
ģiskos noteikumus. 

Saņemtos pieteikumus izskatīs “Caritas 
Latvija” izvēlēta komisija, un konkursa re-
zultāti tiks publicēti mājaslapā www.cari-
tas.lv līdz šī gada 20. maijam.

Lai pieteiktu projektu, jāaizpilda veid-
lapa, kuru paraksta projekta iesniedzēja 
organizācijas paraksttiesīgā persona, kā 
arī tā jānosūta uz e-pastu: info@caritas.lv. 
Papildu informācija par konkursu un pro-
jekta nosacījumiem atrodama mājaslapā 
www.caritas.lv. 

Redakcija

ŽĒLSIRDĪBAS DARBU PROJEKTU KONKURSS
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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 – dziesmas „Svētais Jāzep, 
mūsu paraugs” rindas.  
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 PAR VIENOTĪBU

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 

Kungs Jēzu Kristu!

Tu mums teici: kur divi vai 
trīs ir pulcējušies manā vārdā, 
Es esmu starp tiem. Tu negri-
bēji, lai ļaudis dzīves gājumā 
būtu vientuļi, Tu mūs pulcināji, 
lai esam kā viena ģimene. 

Palīdzi mums piepildīt 
Tavu jauno bausli, lai mēs mī-
lētu cits citu, kā Tu mūs iemī-
lēji. Palīdzi mums uzvarēt sevī 
patmīlību, lepnību un valdonī-

bu. Dod mums pacietību, pa-
zemību un varu pār sevi.

Lai esam vienoti, kā Tu esi 
viens ar Tēvu un Garu Tavā 
lūgšanā un bauslī. Lai tumšajā 
pasaulē caur mums mirdzētu 
Tava gaisma un ļaudis iepazītu 
Tavu mīlestību Tēva Mīlestībā, 
Dēla pestīšanā un Svētā Gara 
klātbūtnē. Āmen.

Aleksandrs Meņs,
Ingunas Jankovskas zīm.


