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SVĒTDARĪŠANA DARBĀ  (II) 
Pazīstamais Sv. Hosemarijas izteikums 

ieved mūs pašā krāšņās svētuma un 
apustulāta panorāmas sirdī, veicot mūsu 
profesionālo darbību: “Svētums lielākajai 
daļai cilvēku nozīmē svētdarīt savu darbu, 
svētdarīt pašus tajā un svētdarīt citus caur 
to.”  

Tie ir trīs nedalāmi vienas un tās pašas 
realitātes aspekti. Pirmais ir svētīt, padarīt 
svētu kādu konkrētu uzdevumu, darbību vai 
pasākumu. Svētdarīt darbu nozīmē svētdarīt 
šo konkrēto darbību, padarīt svētu 
strādājošās personas darbību.  

Tieši no šī ir atkarīgi abi pārējie aspekti, 
jo svētdarīts darbs ir arī svētdarošs: tas 
svētdara to, kurš strādā, un ir līdzeklis citu 
svētdarīšanai un sabiedrības piepildīšanai ar 
kristīgo garu. Tāpēc ir vērts apstāties un 
padomāt par šo pirmo punktu: ko nozīmē padarīt profesionālo darbu svētu?  

Jebkura mūsu darbība ir svēta, kad tas ir Dievam un citiem veltīts mīlestības 
akts. Kad tas ir pārdabiskas mīlestības un žēlsirdības akts, kas šajā pasaulē tiek 
uztverts kā ticība un cerība. Šāds akts ir svēts, jo žēlsirdība ir līdzdalība bezgalīgajā 
Žēlsirdībā, Svētajā Garā, esošajā Mīlestībā starp Tēvu un Dēlu. Tāpēc žēlsirdības akts 
ir dalīšanās pārdabiskajā Vissvētākās Trīsvienības Dzīvē, dalīšanās Dieva svētumā.  

Profesionālā darba gadījumā, lai tā būtu tīruma apstrādāšana, pētījumi 
zinātnē, pakalpojumu sniegšana utt., tam jābūt cilvēka tikumu izpausmei, lai tas būtu 
cilvēcīgi labs un svētdarāms. Taču ar to vien nepietiek, lai tas būtu svēts.  

Darbs ir patiesi svētdarīts, kad tas tiek darīts aiz mīlestības pret Dievu, lai 
slavinātu viņu (un, kā Dievs to vēlas, lai izpildītu viņa gribu, kas ietver žēlsirdībai 
raksturīgo kristīgo tikumu praktizēšanu) un tādējādi piedāvātu to Dievam savienībā 
ar Kristu: “caur Viņu, ar Viņu un Viņā, savienībā ar Svēto Garu, lai gods un slava Tev, 
Visvarenais Tēvs, mūžīgi mūžos.”  

“Ieliec savā parastajā ikdienas darbā pārdabisku motīvu, un tu svētdarīsi savu 
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darbu.” Šie nedaudzie Sv. Hosemarijas vārdi mums deva atslēgu uz darba 
svētdarīšanu. Cilvēka darbība strādājot tiek svētdarīta, kad tā tiek veikta 
ar pārdabisku motīvu.  

Tāpēc svarīgi īstenībā nav vis “padarīt to labi”, bet gan strādāt aiz mīlestības 
pret Dievu. Jo Dievs ielūkojas sirdī. Izšķirošais ir tas, ka cilvēkam ir pārdabisks motīvs, 
galīgais mērķis, godīgs nodoms savā vēlmē strādāt aiz mīlestības pret Dievu un kalpot 
citiem priekš Dieva. “Tādējādi darbs tiek pacelts līdz žēlastības kārtai. Tas tiek 
svētdarīts un kļūst par Dieva darbu, operatio Dei, opus Dei.”  

Pr. Alberto Sánchez León 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 Šodien 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! 

 7.jūlijā – pēc sv. Mises rožukronis! 
 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem!  

 
RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 

 24.-29.07. nometne 12 - 16 gadus veciem bērniem „Agape”.  
 24.07.-3.08. Itālijas - Latvijas kopprojekts „Agape” 16 - 19 gadīgiem 

jauniešiem 
 Aicinām pieteikties 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 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv –  09.30 – 10.50 adorācija + grēksūdzes 

         11.00 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

