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SVĒTDARĪŠANA DARBĀ  (I) 

Sv.Hosemarija teica, ka Opus Dei gars satur brīnišķo patiesību, ka visus vērtīgos un 
godīgos cilvēku pasākumus var pārvērst par dievišķiem darbiem.  

„Vīriešus un sievietes, kuri strādāja tikai ar divdimensiju pasaulīgiem apvāršņiem, 
pārņēma entuziasms, uzzinot, ka viņu profesionālais darbs var iegūt mūžīgu nozīmi.” 
Daudzi cilvēki piedzīvojuši pilnīgu pavērsienu savā dzīvē, kad viņi iepazinās ar šo mācību, 
dažreiz vienkārši dzirdot frāzi darba svētdarīšana. Tie bija vīrieši un sievietes, kuri strādāja 
tikai ar divdimensiju pasaulīgiem apvāršņiem, taču viņus pārņēma entuziasms, uzzinot, ka 
viņu profesionālais darbs var iegūt mūžīgu nozīmi. Te mēs varam padomāt par tā 
Evaņģēlijā minētā cilvēka prieku, kurš, atradis tīrumā paslēptu bagātību, pārdeva visu, kas 
vien viņam bija, lai nopirktu šo tīrumu!  

Svētais Gars palīdzēja Sv.Hosemarijam atklāt šo mācību Evaņģēlijos, it īpaši 
daudzajos gados, kurus Jēzus pavadīja Nācaretē: „Viņš dzīvoja nepazīts, taču mums šis 
laikposms ir pilns gaismas.” „Viņa slēptie gadi nav bez nozīmes, tie nav arī vienkārši 
gatavošanās gadiem, kuriem bija jānāk pēc tam – viņa publiskās dzīves gadiem. Kopš 
1928.gada es esmu skaidri sapratis, ka Dievs vēlas, lai mūsu Kunga dzīve būtu paraugs 
kristiešiem. Es to redzēju it īpaši attiecībā uz viņa slēpto dzīvi, gadiem, kurus viņš pavadīja 
līdzās parastajiem cilvēkiem.”  
  Pateicoties dievišķai gaismai, Opus Dei dibinātājs vienmēr mācīja, ka profesionālais 
darbs var tikt svētdarīts un var svētdarīt. Baznīcas Maģistērija jau kopš Vatikāna II Koncila 
ir uzsvērusi šo vienkāršo, bet lielo patiesību. Katoliskās Baznīcas Katehisms māca, ka 
“darbs var būt par līdzekli svētdarīšanai un laicīgo realitāšu dzīvināšanai Kristus Garā.”  

Jānis Pāvils II teica: “Ar pārdabisku intuīciju Svētīgais Hosemarija nenogurstoši 
sludināja vispārējo aicinājumu uz svētumu un apustulātu. Kristus aicina ikvienu kļūt 
svētam ikdienas dzīves realitātēs. Tādējādi, arī darbs ir personiskā svētuma un apustulāta 
līdzeklis, kad tas tiek darīts savienībā ar Jēzu Kristu.”  

Dievs izraudzījās Sv.Hosemariju, lai viņš kļūtu par instrumentu, kas izplata šo 
mācību, kura paver plašas perspektīvas personiskajam svētumam milzīgam daudzumam 
kristiešu un cilvēku sabiedrības svētdarīšanai no iekšienes, t.i., no paša profesionālās 
darbības kodola, kas veido sabiedrību.  

Šī sēkla dos visus Dieva gaidītos augļus, ja mēs centīsimies meditēt par to Dieva 
klātbūtnē un praktiski izmantot to ar viņa palīdzību. Darba svētdarīšana nav tikai ideja, kas 
jāsaprot, bet gan ideāls, kas jāmeklē un jāiegūst caur mīlestību uz Dievu un viņa 
žēlastības vadībā.  

Darba nozīme 
Pašā Svēto Rakstu sākumā, Radīšanas grāmatā, mums tiek rādīta darba nozīme. Dievs, 
kurš radīja visas lietas labas, “brīvi gribēja radīt tādu pasauli, kas “ir ceļā” uz galīgo 
pilnību.” Un viņš radīja cilvēku ut operaretur, lai strādājot, “viņš zināmā veidā turpinātu 
radīšanas darbu un sasniegtu savu pilnību.”  

Kā grēka sekas darbu pavada nogurums un bieži vien arī ciešanas. Taču, pieņemot 
mūsu dabu, lai atpestītu mūs, Kristus, mūsu Kungs, pārvērtis šo nogurumu un ciešanas 



līdzeklī kā apliecināt mīlestību uz Dieva gribu un pakļaušanos tai un atlīdzināt grēka 
nepaklausību. “Tā Jēzus dzīvoja trīsdesmit gadus kā galdnieka dēls (Mt 13:55) ... Viņš bija 
galdnieks, Marijas dēls (Mk 6:33). Un viņš bija Dievs: Viņš panāca cilvēces atpestīšanu un 
vilka visu pie sevis (Jņ 12:32).”  

Saskatot Jēzus slēptajā dzīvē arī cilvēka darba visdziļākās nozīmes atklāsmi, mums 
jāatceras, ar caur žēlastību mēs esam padarīti par Dieva bērniem, veidojot vienu realitāti 
kopā ar Jēzu Kristu, vienu ķermeni. Viņa pārdabiskā Dzīve ir mūsu pašu dzīve, un Viņš 
dalās ar mums savā priesterībā, lai mēs varētu kļūt par līdzpestītājiem kopā ar viņu.  

Šī dziļā kristieša savienība ar Kristu izgaismo visu mūsu darbības, un it īpaši mūsu 
darba jēgu. Sv. Hosemarijas mācībā darba svētdarīšanas pamats ir mūsu dievišķās 
izcelsmes sajūta, apziņa, ka “Kristus vēlas kļūt iemiesots mūsu uzdevumos.”  

Šis kristīgais darba nozīmes redzējums apkopots šādos Sv. Hosemarijas vārdos: 
“Darbs ir cilvēka zemes dzīves neatņemama sastāvdaļa. Tajā ietilpst pūles, nogurums, 
spēku izsīkums, ciešanu pazīmes un cīņa, kas pavada cilvēka eksistenci un norāda uz 
grēka realitāti un pestīšanas nepieciešamību. Taču darbs pats par sevi nav sods vai lāsts: 
tie, kuri šādi par to runā, nav pienācīgi sapratuši Svētos Rakstus….” 

“Darbs, jebkurš darbs, liecina par cilvēka cieņu, par viņa varu pār radīšanu. Tā ir 
izdevība attīstīt savu personību. Tā ir saikne ar citiem, veids, kā atbalstīt savu ģimeni, 
līdzeklis, lai palīdzētu uzlabot sabiedrību, kurā mēs dzīvojam, un visas cilvēces progresu.  

“Kristietim šie apvāršņi izplešas un kļūst aizvien plašāki. Jo darbs ir līdzdalība Dieva 
radošajā darbā… Un, vēl vairāk, tā kā Kristus to pārņēma savās rokās, darbs mums kļuvis 
par atpestītu un atpestījošu realitāti. Tas ir ne vien cilvēka dzīves fons, bet arī līdzeklis un 
ceļš uz svētumu. Tas ir kaut kas svētdarāms un tāds, kas svētdara.”  

Pr. Alberto Sánchez León 

 
DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

� Aicinām apmeklēt grāmatu 
galdu – iegādāties jūlija 
Mieram tuvu u.c.! 

� 29.jūnijs – Sv. apustuļi Pēteris 
un Pāvils, lieli svētki, 17.30 
adorācija, 18.30 Sv. Mise 

� 1.jūlijā pēc Sv. Mises draudzes 
mājā notiks dokumentālās 
filmas „Zilais Krusts” 
prezentācija (režisors Jānis 
Logins). Filma vēsta par 
Evaņģēlisko kristiešu draudzi, 
kura dod iespēju atgriezties 
bijušajiem cietumniekiem, alkoholiķiem, narkomāniem.. Piedalīsies 
vīri no „Zilā Krusta” un ansamblis „Ir dzīvot vērts”!  Visus mīļi 
aicinām piedalīties! 

� Liels paldies par jūsu ziedojumiem!  

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 
� Aicinām pierakstīties mūsu skolas un draudzes 

svētceļojumam Rīga – Zilupe – Aglona 7. – 15. augustā.  
  
• 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 
O – 10.30 
T –  10.30  
C –  10.30 
P –  10.30  
        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 


