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ŠODIEN KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI! 

 
Mācekļiem, ieejot 

tukšajā kapā, atklājas 
ticības noslēpuma būtība. 
Kungs ir dzīvs! Viņš ir 
augšāmcēlies! 

Jau Kristus publiskās 
darbības sākumā mūs 
pārsteidz apustuļu 
beznopelna paaicināšana. 
Viņiem nav nopelnu, kuru 
dēļ Jēzus viņus varētu 
pieņemt kā cienīgus sevis 
sekotājus. Apustulis 
Pēteris pats to atzīst, sakot: 
„Aizej no manis Kungs, jo es esmu 
grēcīgs cilvēks.” Bet tieši viņš, Sīmanis 
Pēteris, zvejnieks, pie Tiberiādes ezera 
saņem augšāmcēlušā Jēzus dāvāto 
misiju: „Gani manas avis,” kā arī 
misiju sekot Jēzum ciešanu un krusta 
ceļā.  

Dieva mīlestība ir lielāka par 
cilvēku nabadzību, nespēku un nāvi. 
Jēzus izvēlas divpadsmit, kuriem 
Dieva beznopelnu žēlastības 
noslēpums ļaus iziet kā uzvarētājiem 
labajā ticības cīņā un ieiet 
augšāmcelšanās uzvarā kopā ar 
Kungu.  

Ir divi etapi, kuros Jēzus savas 
zemes dzīves laikā atklāj sevi 
apustuļiem. Vispirms šiem 
zvejniekiem, kurus Jēzus aicināja sev 

sekot, ir nepieciešams 
ieraudzīt cilvēku Jēzu, kura 
personā viņi varētu atpazīt 
Dieva Dēlu. Šim atklāsmes 
etapam apustuļiem būs 
vajadzīgi visi trīs gadi, 
pavadīti kopā ar Jēzu, un 
tas turpināsies līdz pat 
augšāmcēlušā Jēzus 
atklāsmei, kurā Viņš teiks: 
„Svētīgi tie, kas neredz, bet 
tic,” un atklās apustuļu un 
visu kristiešu aicinājuma 
jēgu. 

Apustuļi tātad vispirms ir tie, kas 
ir redzējuši cilvēku Jēzu, bet viņu 
skatiens nav apstājies pie tā, kas bija 
acīmredzams visiem Jēzus 
laikabiedriem, cilvēkiem no pūļa, 
farizejiem, Pilātam.. Apustuļi ir tie, 
kas, redzot cilvēku Jēzu, spēja iet 
tālāk par acīmredzamo un ticībā 
ieraudzīt Dieva Dēlu. Vēlāk apustulis 
Jānis teiks: „To, ko mūsu acis ir 
kontemplējušas Dzīvības Vārdu, to 
mēs jums pasludinām.” Apustuļu 
īpašā misija ir redzēt un to, kas 
redzēts, pasludināt tā, lai mums 
ticības acīm ļautu redzēt to, ko viņi ir 
kontemplējuši. Apustuļu loma tātad ir 
būt tiem, kas redz Dieva Dēlu un kas 
mums ļauj Viņu ieraudzīt, skatoties 
viņu acīm. Tas ir arī mūsu, visu ticīgo, 
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aicinājums pasludināt augšāmcēlušos 
godības Kungu visiem ļaudīm. 

Viens etaps ir atpazīt Jēzu kā 
Dieva Dēlu, otrs - saprast un ticībā 
atzīt, ka Jēzus atklāj mums Tēvu un 
ka abu starpā ir absolūta komūnija. 
Jēzus vēlas apustuļiem atklāt Dieva 

Trīsvienības noslēpumu. Tēva, Dēla 
un Svētā Gara starpā ir absolūta 
mīlestības komūnija, un Svētais Gars 
būs tas spēks, kas apustuļiem un 
mums ļaus kļūt par patiesiem cilvēku 
zvejniekiem. 

Pr. Māris Ozoliņš 

 
DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

 
 Šodien pēc sv. Mises visus 

aicinām uz agapi (sadraudzību) 
draudzes mājā! 

 Rīt, otrajās Lieldienās, sv. Mise 
plkst. 11.00. Vakara sv. Mise un 
katehēze nebūs!  

 Grāmatu galdā var iegādāties (par 
ziedojumiem) jauno žurnālu 
„Mīliet viens otru”. Ļoti vērtīgs 
katoļu žurnāls garīgajai 
izglītošanai un izaugsmei.   

 Piedāvājums piedalīties laulāto 
rekolekcijās 26.-28. aprīlī. Vairāk 
info afišā. 

 Ceturtdienās notiek „Saderināto vakari”.  
 Rīgas garīgajam semināram pagājušā svētdienā upurējat 318,99 Ls. 

Liels paldies viņu vārdā par jūsu ziedojumiem! Pie ziņojumu dēļa var 
izlasīt Rīgas Garīgā semināra rektora vēstuli. 

 
RKĢ 

 10.04. – Māmiņu vakars 
 12.04. – Atvērto durvju diena 
 15.04. – Apmaiņas brauciens uz sadarbības skolu. 
 15.04. – Projekts „Kāpēc skolēni basto un klaiņo?” 
 25.04. – Garīgā pēcpusdiena skolotājiem. 
 29.04. – Eksakto zinātņu nedēļa. 

 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 

Pirmdien 01. 04.  
                          – plkst. 11.00 
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/

