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DIEVA VĀRDA SPĒKS

Dieva Vārds nav tikai vēsts, kuru meditēt 
vai kura mūs iedvesmo. Bībelē viss sākas 
ar Vārdu: (Jņ 1:1) „Iesākumā bija Vārds, 
un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija 
Dievs”. Vārds ir Dievs! Iesākumā bija 
tikai Vārds, bet nevis negatīvi vārdi, kas 
rada problēmas. (Jņ 1:3) „Caur Viņu 
[Vārdu] viss ir radies..” Nekas neeksistē 
bez Vārda! Viss ir 
piepildīts caur Vārdu. 
Vārds piepilda to, 
ko saka! (Jņ 1: 4 – 
5) „Viņā [Vārdā] bija 
dzīvība, un dzīvība 
bija cilvēku gaisma. 
Gaisma spīd 
tumsībā, bet tumsība 
to neuzņēma..” Vārds 
dod mums Dzīvību 
un Gaismu! Jņ 1:14 
„Un Vārds tapa 
miesa un mājoja mūsu vidū [..]”. Vārda 
aicinājums ir kļūt par cilvēku. Pats Vārds 
dod mums Žēlastību un Pārpilnību (Jņ 
1:16) Tie, kuri saņem šo Vārdu, saņem 
spēku kļūt par Dieva Bērniem (Jņ 1:12) 
Nekas neeksistē bez Vārda: ne ticība, ne 
patiesa lūgšana, ne sakramenti. Nekas! 
Ticība rodas no pasludinātā Vārda 
(Rom 10: 17)! Mēs varam ieticēt tikai tad, 
kad dzirdam un pieņemam Viņa Vārdu. 
„Klausies!” (Mk 12:29) – Viņa pirmais 
bauslis. Mēs nevaram mīlēt, ja vispirms 
neieklausāmies. Mēs neko nevaram 
paveikt bez Vārda. Marija kļuva Vārda 
Māte, jo pieņēma to ticībā: „[..]Lai notiek 
ar mani pēc Tava Vārda”. 
Jēzus no Nācaretes ir Vārds, kas kļuva 
Miesa. Jēzus ir Vārda Sējējs un Viņš ir arī 
pati Sēkla. Bet cilvēks katru reizi zaudē 

šo Vārdu. „Raugiet, sargieties no farizeju 
rauga (Vārda)!” (Mk 8:15). Tas nozīmē: 
„Uzmanieties no vārdiem, kurus Es 
neesmu sējis, un, kuri var „nogalināt” 
jūsos Vārdu un ticību!” Sātana darbs ir 
atņemt „[..]viņu sirdīs sēto vārdu” (Mk 
4:15). Vārds vēlas būt manī iesakņojies.  
Divi mācekļi sekoja Jēzum un Viņam 

jautāja: „Kur tu 
mājo?” un Jēzus 
atbildēja: „Nāciet un 
redziet!” (Jņ 1: 38-
39). Kur tad Viņš 
dzīvo? Vai tu zini? 
Cits māceklis Viņam 
jautāja: „Kā tas nāk, 
ka Tu gribi parādīties 
mums, bet ne 
pasaulei?” (Jņ 14: 
22). Kur Jēzus dzīvo 
(Viņa adrese?) un 

kādi ir nosacījumi, lai Viņš varētu man 
parādīties? Kāpēc „pasaule” nevar atpazīt 
Jēzu?  
Jēzus arī saka: „Kas Mani mīl...” (Jņ 14: 
23). Kā lai zinu, ka es Viņu mīlu?  
Jēzus turpina: „Mans Tēvs to mīlēs 
(parādīs Mīlestību)” (Jņ 14: 23). Kā es 
varu piedzīvot Tēva Mīlestību?  
Tad Viņš saka: „Mēs nāksim pie Viņa 
un ņemsim pie Viņa mājas vietu 
(dzīvosim Viņā vienmēr).” Tas ir 
lielākais apmeklējums, par kuru cilvēks 
var sapņot. Svētā Trīsvienība nāk pie 
manis personīgi.  
Labā Vēsts un lielā atbilde uz visiem 
šiem jautājumiem. 
(Jņ 14: 2)3 „Kas Mani mīl, tas turēs 
Manus vārdus” (viņš nekad to 
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O – 10.30 
T –  10.30 (skola 1.-4.kl.) 
C –  10.30 
P –  10.30 (skola 5.-12.kl.) 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv –  09.30 – 10.50 adorācija 
         11.00 draudzes sv. mise 



nepazaudēs un neļaus negatīviem 
vārdiem izstumt Dieva Vārdu).  
Tas nozīmē, ka „TURĒT VĀRDU” ir 
vissvarīgākā lieta manā dzīvē! 
Kā „turēt Vārdu”, ko ir sējis Jēzus, kas 
Pats ir Vārds, lai Tas kļūtu miesa manī, 
mūsos? 
Tas ir „jāpasludina ar autoritāti” mums 
pašiem un citiem! Mums jāpielūdz Vārds, 
jāpraktizē Tas, jāizdzīvo Tas, jādzīvo no 
Tā, jāpiedzimst no Tā. Vārds kļūst 
darbīgs mūsos, kad To pieņemam ticībā. 
Tas grib darboties mūsos (1 Tes 2:13). 
Tas nozīmē - ne tikai meditēt Vārdu, bet 
arī „izgaršot” To, saņemt To kā „Dieva 
Maizi”. „Cilvēks dzīvo no katra Vārda, kas 
iziet no Dieva Mutes” (Mt 4:4). 
Mums ir „jāsludina” un „jāatkārto” Vārds, 
kā to darīja divas sievietes: „Ja vien Viņa 
drēbes aizskaršu, tad tapšu vesela” (Mk 

5:28). „Kungs, tomēr sunīši ēd apakš 
galda no bērnu druskām” (Mk 7:28). Un 
Jēzus viņai atbild: „Šī vārda dēļ ej! 
Ļaunais gars ir izgājis no tavas meitas.” 
(Mk 7:28) Un citā Rakstu vietā romiešu 
virsnieks: „Saki tikai vārdu un mans kalps 
kļūs vesels!” (Mt 8:8) Šis vīrs bija 
pieradies vadīt armiju un pazina vārda 
spēku, kuram paklausa.  
Pats svarīgākais, lai paturētu Vārdu, 
ir:„Bet tā Kunga Vārds auga un 
izplatījās!” (Ap 12:24) un „Dieva Vārds 
auga augumā un mācekļu skaits 
Jeruzalemē stipri pieauga.” (Ap 6:7) 

Ja Dieva Vārds mūsos neaug un 
nevairojas kā sēklas, Tas mirst. Labākais 
veids, lai paturētu Vārdu, ir To pasludināt 
ar autoritāti un Svētā Gara spēkā!  

Joseph Bastin 
 

  
DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

� Ceturtdien, 17.maijā, svinēsim Kunga debeskāpšanas svētkus, 
mums ir jāpiedalās sv. Misē. Dievkalpojumi mūsu draudzē: 10.30; 
17:30 – adorācija un 18:30 sv. Mise. 

� Grēksūdzes: piektdienās no plkst. 18.00 līdz 19.00, svētdienās 
pirms sv. Mises un arī  citā laikā pēc vienošanās ar priesteri.   

� Maijs ir mēnesis, kas veltīts Vissvētākajai Jaunavai Marijai. Katru 
dienu pēc sv. mises kopā lūgsimies litāniju.   

� „Laulāto Tikšanās" pāru ikmēneša tikšanās notiks nākamsvētdien, 
20.maijā, pēc Sv.Mises draudzes namā. Esiet mīļi gaidīti arī tad, ja 
uz iepriekšējām tikšanās reizēm neesat varējuši ierasties. 
Pārrunāsim kādu laulāto dzīvēs aktuālu tēmu. Līdzi lūdzam paņemt 
groziņu kopīgam tējas galdam. 

� Liels paldies par jūsu ziedojumiem!  
 

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 
� 17. – 20. maijā viesojas sadarbības skolas Madonna della Neve 

sākumskolas skolēni no Adro, Itālija. 
� 18.maijs – pēdējais zvans.  
� 26.maijs – atvērto durvju diena. 
 
• Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 

• Ar priesteriem Māri un Pēteri jūs vienmēr varat runāt par priesterisko 
kalpošanu: kristībām, grēksūdzi, slimnieku sakramentu, laulībām, sv. mises 
intencijām, kā arī par garīgām konsultācijām u.c. 

 

 


