
 
07.08.2011. Esiet droši! Tas esmu Es. Nebīstieties! (Mt 14, 27) 

 

 

 
 

Dievkalpojumi 

 

No pirmdienas, 

8.augusta,  

līdz sestdienai, 

13.augustam,  

Sv. Mises nenotiek! 
 

Iespēja apmeklēt  

Sv. Misi Sv. Alberta 

baznīcā plkst. 8.00 
 

Svētdien, 14.augustā, 

adorācija plkst.18.00 

Sv. Meinarda svētku  

Sv. Mise plkst. 19.00 
 

Pirmdien, 15.augustā,  

Vissv. Jaunavas 

Marijas uzņemšanas 

debesīs svētku  

Sv. Mise plkst. 19.00 

adorācija 18.00 
 

 

Visi četri evaņģēliji runā par brīnumu, kuru Jēzus izdarīja uz 

Tibērijas jūras. Acīmredzot šis brīnums visiem mācekļiem bija 

cieši iespiedies atmiņā. Samērā reti Jāņa evaņģēlija teksti 

sakrīt ar sinoptiskajiem evaņģēlijiem, kad Jānis apraksta to 

pašu notikumu, ko citi evaņģēlisti. Pārsvarā evaņģēlists Jānis 

izvēlas atsevišķus notikumus un tos pastāsta detalizētāk. Jēzus 

staigāšana virs ūdens ir brīnums, kas līdzīgs vētras 

apklusināšanai Tibērijas jūrā.  

Mateja evaņģēlijs, kuru šodien lasām, ir vienīgais, kas 

pagarina šo epizodi un stāsta par Pēteri, kurš pa ūdens virsu 

dodas pretim Jēzum. Pirmajā brīdī liekas, ka šo evaņģēliju ir 

viegli interpretēt. Parasti tiek teikts, ka laiva simbolizē 

Baznīcu, kas atrodas pasaules jūrā, bet Tibērijas jūras ūdens 

simbolizē visas vajāšanas grūtības vēstures notikumus, kas 

konfrontējas ar mūsu ticību Kristum. Mateja evaņģēlijā mēs 

redzam, ka runa nav tikai par Baznīcu, bet arī par pašu Pēteri 

personīgi. 

Gribu mazliet padziļināt pārdomas par šo evaņģēlija 

fragmentu. Jēzus pats staigā virs ūdens un pasludina, ka Viņš 

ir Universa valdnieks, visas radības valdnieks, un, salīdzinot ar 

citiem brīnumiem, tas nav līdzjūtības žests, lai dziedinātu 

kādu slimo, bet lai manifestētu Kristus dievišķību. Viņš ir tas, 

kurš ir radījis debesis un zemi, un jūru un visu, kas tajā, un 

tāpēc Viņš manifestē savu dominanci pār radību. 

Semītu domāšanā jūras ūdeņi saistās ar to, ko mēs saucam par 

elli, pazemes valstību, kuru senie ļaudis iedomājās kā vietu, 

kur mājo dēmoni, briesmoņi un ļaunums. Jūra ebrejiem ir 

vieta, kur mājo Levitāns - simbols ļaunuma spēkiem, un Jēzus 

iešana pa ūdens virsu, tāpat kā jūras apklusināšana, ir 

varenības žests, kurā Jēzus dominē pār pasaules un arī pār 

ļaunuma spēkiem kā vienīgais valdnieks. Tas daudziem 

komentētājiem liek domāt, ka Jēzus iešana pa ūdens virsu ir 

pravietisks žests, kas liecina par Viņa augšāmcelšanos - pilnīgo 

uzvaru pār ļaunumu un Kunga paaugstināšanu pār visu 

radību, jo Kristus augšāmcelšanās vispirms ir uzvara pār 

ļauno.  

Pārdomāsim Mateja tekstu, kurā aprakstīts Pētera gājiens pa 

ūdens virsu, šie daži soļi, kuri viņam izdevās. Jēzus cilvēkam 

dod īpašu statusu. Mēs esam vienoti kopā ar Pēteri un 

līdzdalībnieki Jēzus uzvarā. Mēs esam iesaistīti šajā iešanas 

procesā kopā ar Jēzu. Jēzum nepietiek, ka pats izdara šo 
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brīnumu. Viņš aicina arī Pēteri un kopā ar Pēteri arī mūs 

Pētera personā iet pašiem pār šīs atbrīvotās jūras ūdeņiem, iet 

drosmīgi pretim Jēzum, kurš mūs aicina, iet paļāvībā. Tas 

nozīmē būt kopā ar Jēzu stiprākiem par nāvi un ļaunumu un 

piedalīties Jēzus triumfā, Viņa uzvarā pār pasauli un 

ļaunumu, Jēzus krusta uzvarā. Viņš mūs aicina ieiet Kunga 

Pashā un piedalīties ne tikai morālā cīņā ar ļaunumu, bet arī 

cīņā ar nāves spēkiem, kas caurstrāvo cilvēces vēsturi. Mūsu 

uzvara ir Kristus uzvara, mums pretim pasniegtā Kristus 

roka, kas mūs glābj, un vienlaikus ticības spēks, kas ļauj iet un 

uzvarēt kopā ar Kungu. 

 

Dieva svētību un Kunga palīdzību vēlot –  

pr. Māris Ozoliņš 

 

♦ Rīgas Katoļu ģimnāzijas darbiniece, praktizējoša katoliete, meklē uz īri 1-istabu 

dzīvoklīti vai istabu, nedārgi. Jolanta- 26181039. 

 

♦ Atbalstīsim kristīgos uzņēmējus! www.mammy.lv 

I-neta veikals, kurā iespējams iegādāties preces ģimenēm, kuras gaida pasaulē 

ierodamies mazuli, gan arī tām, kuras šo mirkli ir sagaidījušas. 

Piedāvājumā grūtniecības laikam noderīgas lietas, kā arī preces, kas saistītas ar 

mazuļa pilnvērtīgu attīstību un drošību. 

 

DRAUDZĒ : 

 

♦ Mūsu draudzes adorācijas laiks Adorācijas kapelā Vecrīgā katru otrdienu no 9.00 

līdz 21.00. Informācija un pierakstīšanās dežūru grafikā pie informācijas dēļa un pa 

tel. 29506986 (Ināra) 

 

♦ Mūsu draudzē darbojas Caritas kustība. Sīkāka informācija Dzidra 28355080 un 

Sandra 26082806 

 

♦Mūsu draudzē darbojas "Marijas Leģions", interesentiem lūgums pieteikties pie 

Brigitas, tel. 26459211  

INFORMĀCIJA 

Svētās Mises sākums darba dienās: no rītiem: 07.45 (Laudes 07.30) 

Trešdienās: 08.15 (Laudes 07.50) Sestdienās: 09.00 Svētdienās 11.00 

Terēzes draudzes mājas lapas adrese ir: www.terezesdraudze.lv 

Vissvētākā Sakramenta adorācija: svētdienās no plkst. 09.00 un svētku dienās vienu 

stundu pirms svētās Mises. Grēksūdzes: svētdienās 2 stundas pirms svētās Mises 

(adorācijas laikā), pēc sv. Mises, kā arī citā laikā pēc vienošanās ar priesteri.  

Sakramentu, mājas svētīšanas, slimo apmeklēšanas gadījumos lūdzu zvanīt 

prāvestam Mārim Ozoliņam, tālr. 29191335 

pr. Andrim Kravalim tālr. 29497000 

 

Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 

http://www.mammy.lv/
http://www.terezesdraudze.lv/
http://www.catholic.lv/

