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IENĪST GRĒKU, BET MILĒT GRĒCINIEKU

Latvijas sabiedrība šajās dienās sastopas ar homoseksuālisma problēmu un 
daudz par šo tēmu diskutē. Pride gājiens ar stipro politisko atbalstu no ārzemēm 
cenšas uzspiest cilvēkiem viedokli, kas ir pilnīgā pretrunā Dieva baušļiem un 
dabiskajiem likumiem. Baznīcas ganiem ir pienākums brīdināt savus draudžu locekļus 
un ar skaidriem vārdiem viņus virzīt pie patiesības. Mēs nevaram klusēt, lai mēs 
nebūtu atbildīgi Dieva priekšā arī par citu cilvēku grēkiem mūsu nolaidības un 
klusēšanas dēļ.   

Katoļu Baznīcas katehisma apakšnodaļā „Šķīstība un homoseksuālisms" īsumā 
ir izskaidrota Katoliskās Baznīcas attieksme pret homoseksuālismu: 

„Homoseksuālisms ir attiecības starp vīriešiem vai sievietēm, kas 
dzimumtieksmi izjūt vienīgi vai pārsvarā pret sava dzimuma personām. Laika gaitā 
un atšķirīgās kultūrvidēs tā izpausmes formas ir ļoti dažādas. Homoseksuālisma 
psihiskā izcelsme lielākoties vēl nav izskaidrota. Baznīcas Tradīcija, balstīdamās uz 
Svētajiem Rakstiem, kas homoseksuālismu rāda kā smagu izvirtību, vienmēr 
sludinājusi, ka "homoseksuālās darbības pēc savas būtības ir pretrunā ar morālisko 
kārtību". Tās ir pretrunā ar dabisko likumu. Tās dzimumaktā izslēdz dzīvības 
dāvāšanu. Tās nenosaka patiesa jūtu un dzimumdzīves savstarpēji papildinošā 
dažādība. Nekādā gadījumā tās nevar atzīt par labām. 

Ir diezgan daudz vīriešu un sieviešu, kuros dziļi iesakņojusies tendence uz 
homoseksuālismu. Šī tieksme, kas pēc savas būtības ir pretrunā ar morālisko kārtību, 
lielākajai daļai no tiem ir pārbaudījums. Pret viņiem jāizturas ar cieņu, līdzjūtību un 
iejūtību. Jāizvairās no jebkādām netaisnīgas diskriminācijas izpausmēm attiecībā 
pret šiem cilvēkiem. Viņi tiek aicināti izpildīt savā dzīvē Dieva gribu un, ja viņi ir 
kristieši, pievienot Pestītāja upurim uz krusta grūtības, ar kurām tiem nākas 
sastapties savā dzīvē. 

Cilvēki, kam ir nosliece uz homoseksuālismu, tiek aicināti uz šķīstību. 
Pateicoties pašsavaldīšanās tikumam, kas audzina iekšējo brīvību, reizēm - ar 
nesavtīgas draudzības palīdzību, ar lūgšanu un sakramentālo žēlastību - šie cilvēki 
var un tiem vajadzīgs pakāpeniski un apņēmīgi tuvoties kristīgajai pilnībai." 
(Katoliskās baznīcas katehisms 2357-2359) 
 Dieva noteikumi un baušļi ir nemainīgi. Dieva patiesība nav atkarīga no mūsu 
domāšanas veidiem, no mūsu uzskatiem, no modes un politiskajām tendencēm.  
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Mēs, kristieši, esam Jēzus mācekļi, mūsu galvenais uzdevums ir mācīties no 
Jēzus un darīt tieši to, ko viņš darīja – šinī brīdī atdalīt grēku no grēcinieka. Noraidīt 
grēku, bet mīlēt grēcinieku. Mēs nedrīkstam viņus ienīst! Mums jāizturas ar cieņu 
pret visiem, kuriem ir cits viedoklis, bet ar skaidriem vārdiem un žestiem jānorāda uz 
grēku. Jēzus mums ir devis pavēli mīlēt un sūta mūs pasaulē kā savus lieciniekus. 
Tādēļ mīlēsim savus pretiniekus, lūgsimies par viņiem, bet nepiekritīsim viņu rīcībai!  

Lūgsim Svēto Garu, lai katram no mums piešķir gudrību un drosmi liecināt par 
kristiešu vērtībām!   

pr. Pēteris Alusiks

 
DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

 7.jūnijs – Kristus Vissvētā miesa un 
Asinis, lieli svētki, 17.30 adorācija, 
18.30 Sv. Mise 

 10.jūnijā – pēc sv. Mises kamerkora 
AUSTRUMS koncerts, draudzes 
mājā - draudzes evaņģelizācijas 
šūniņu sadraudzība: AGAPE, lekcija 
(pr. Māris), liecības, sadraudzība.. 
Visus mīļi aicinām piedalīties! 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu –
varat iegādāties Mieram tuvu un 
citas labas grāmatas garīgajai 
attīstībai!  

 Liels paldies par jūsu ziedojumiem!  
 

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 
 9.jūnijs – 9. un 12.klases izlaidums 
 12. – 16. jūnijs – Vasaras nometne „Ceļojums uz Romu” bērniem no 7 līdz 10 

gadu vecumam.  

 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 grēksūdzes 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv –  09.30 – 10.50 adorācija + grēksūdzes 
         11.00 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

