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SVĒTA GARA SIMBOLI

Ūdens - Ūdens simbols ir Svētā Gara, kas darbojas Kristībā, zīme. Pēc Svētā Gara 
piesaukšanas ūdens kļūst par iedarbīgu sakramentālu zīmi jaunai dzimšanai: tāpat kā 
mātes klēpī mēs atrodamies ūdenī, kad tiekam veidoti pirmajai dzimšanai, tāpat arī 
Kristības ūdens patiešām nozīmē to, ka mūsu piedzimšana dievišķajai dzīvei ir dota 
Svētajā Garā. Bet būdami "vienā Garā" kristīti, mēs "ar vienu Garu" esam "piepildīti" 
(1 Kor 12, 13): tātad Gars savā Personā ir arī dzīvais Ūdens, kas izplūst no krustā sistā 
Kristus kā no avota un kas verd mūsos mūžīgai dzīvei. 
Svaidīšana - Svaidīšana ar eļļu arī ir Svētā Gara simbols, kļūstot pat par Tā sinonīmu. 
Kad cilvēks tiek ievadīts kristīgajā dzīvē, svaidīšana tiek izmantota par Iestiprināšanas 
sakramentālo zīmi, kura Austrumu Baznīcās tieši tā tiek saukta par "hrizmāciju". 
Jēzus ir "Kristus" caur Svēto Garu. Jaunava Marija ieņem Kristu no Svētā Gara, kurš ar 
eņģeļa starpniecību pasludina Viņu kā Kristu pirms dzimšanas un liek Simeonam 
atnākt uz templi, lai redzētu Kunga Kristu. Tieši Svētais Gars piepilda Kristu; Svētā 
Gara spēks parādās caur Kristu, kad Viņš veic dziedināšanas un pestīšanas darbu. 
Uguns - Kā ūdens nozīmēja dzīves, kas dota Svētajā Garā, sākumu un auglību, tā 
uguns simbolizē Svētā Gara darbības pārveidojošo spēku. Pravietis Elijs, kurš " cēlās 
kā uguns" un kura "vārdi liesmoja kā lāpa" ( Sīr 48, 1), ar savu lūgšanu liek nonākt 
ugunij no debesīm pār upuri Karmela kalnā. Šī uguns attēlo Svēto Garu, kas pārveido 
visu, ko Tas skar. Jānis Kristītājs iet Kungam pa priekšu "Elija garā un spēkā" ( Lk 1, 
17), sludina Kristu kā tādu, kurš "kristīs ar Svēto Garu un uguni" ( Lk 3, 16), Garā, par 
kuru Jēzus teiks: "Es atnācu uguni mest uz zemi, un ko gan es vēlos? Kaut tā jau 
degtu!" ( Lk 12, 49) Svētais Gars Vasarsvētku rītā nāk pār mācekļiem mēļu, kas ir "it 
kā no uguns", veidā un viņus piepilda.  
Mākonis un gaisma - Svētā Gara atklāsmē šie divi simboli ir nešķirami. Svētais Gars 
nāk pār Jaunavu Mariju un "viņu apēno", lai viņa ieņemtu un dzemdētu Jēzu. 
Pārveidošanās kalnā Svētais Gars parādās kā mākonis un apēno Jēzu, Mozu un Eliju, 
Pēteri, Jēkabu un Jāni, "un no mākoņa" atskan balss, kas saka: "Šis ir mans izredzētais 
Dēls; Viņu klausiet!" ( Lk 9, 35) Visbeidzot, tas pats mākonis "paņēma Viņu no 
mācekļu acīm" Debesīs aiziešanas dienā un atklās Cilvēka Dēlu godībā Viņa 
otrreizējās atnākšanas dienā. 
Zīmogs - tas ir simbols, kas tuvs svaidīšanas simbolam. Tas tiešām ir Kristus, kuru 
"apzīmogojis Dievs Tēvs" ( Jņ 6, 27), un Viņā Tēvs apzīmogo arī mūs. Tā kā tas norāda 
uz svaidīšanas ar Svēto Garu neizdzēšamo iedarbību Kristības, Iestiprināšanas un 
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Ordinācijas sakramentos, zīmoga (gr. sfragis ) simbols dažās teoloģiskajās tradīcijās 
tika lietots, lai izteiktu šo trīs sakramentu, kas nevar tikt atkārtoti, neizdzēšamo 
"raksturu" (lat. character ). 
Roka - Uzliekot rokas, Jēzus dziedina slimos un svētī bērnus. Viņa vārdā apustuļi darīs 
to pašu. Vēl vairāk, kad apustuļi uzliek rokas, tiek dots Svētais Gars. Vēstulē ebrejiem 
roku uzlikšana tiek minēta kā viens no Jēzus mācības "pamatelementiem". Šo Svētā 
Gara visvarenās izliešanas zīmi Baznīca ir saglabājusi, Viņu piesaucot sakramentos. 
Pirksts - "Jēzus ļaunos garus izdzen ar Dieva pirkstu." Ja Dieva likums tika uzrakstīts 
uz akmens plāksnēm ar "Dieva pirkstu" ( Izc 31, 18), tad "Kristus vēstule", kura 
uzticēta apustuļiem, uzrakstīta "ar dzīvā Dieva Garu, un nevis uz akmens plāksnēm, 
bet uz dzīvajām sirds plāksnēm" (2 Kor 3, 3).  
Balodis - Plūdu (kas simbolizē Kristību) beigās, balodis, kuru izlaiž Noass, atgriežas, 
nesdams knābī olīvkoka zariņu ar zaļām lapām, kas ir zīme tam, ka zemi no jauna var 
apdzīvot. Kad pēc Kristības saņemšanas Kristus iznāk no ūdens, Svētais Gars baloža 
veidā nonāk un paliek uz Viņa. Balodis kā Svētā Gara simbols ir tradicionāls kristīgajā 
ikonogrāfijā. 

(Katoliskās baznīcas katehisms 694 – 701)

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

 
 Šodien plkst. 17.00 Kopienas 

Chemin Neuf, Net for God filma 
"Paldies, Taisa!" Aicināti visi! 

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

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 10.jūnijā mūsu draudzes šūniņu 

sadraudzība, aicinām visus 
piedalīties! 

 Liels paldies par jūsu ziedojumiem!  
 

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 
 30.maijs – pavasara ekskursijas 
 9.jūnijs – 9. un 12.klases izlaidums 
 12. – 16.jūnijs – vasaras nometne „Ceļojums uz Romu” bērniem no 7 līdz 10 

gadu vecuma.  

 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

  

DIEVKALPOJUMI DRAUDZĒ 
P –  10.30, 18.00 slavēšana 
       18.30, 19.00 katehēze 
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 
       18.00 – 19.00 grēksūdze 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv –  09.30 – 10.50 adorācija + grēksūdze 
         11.00 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

