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Kā Vārds tapa miesa? 

“Svētais Gars ir Kristus priekšgājējs, kurš sagatavo viņam ceļu, lai 
pēc tam atklātu patiesību visiem cilvēkiem. Austrumu Baznīcas 
tradīcijā pravieši tiek uzskatīti par sagatavošanās ekonomiju – viņi ir 
kā daļa no Svētā Gara, kas runā vēl pirms Kristus atnākšanas – Viņš 
runā pirmajā personā caur praviešiem. Svētais Gars atver durvis 
Kristum, lai tas tiktu pieņemts kā “no Svētā Gara”. Tas, kas notika 
Marijā Svētā Gara spēkā “no Svētā Gara”, ir notikums, kurš uzmanīgi 
tika gatavots jau ļoti ilgu laiku. Marija sevī no jauna pieņem visu 
pravietojumu – visu Gara ekonomiju. Tas, ka viss pravietojums nāk no 
Svētā Gara, īstenojas Marijā Kristus ieņemšanas brīdī. Manuprāt, tas 
neizslēdz iespēju, ka Kristus vienmēr tiek ieņemts no jauna no Svētā 
Gara. Svētais Lūkass ne velti stāstu par Jēzus bērnību ir izveidojis, 
velkot paralēles ar Apustuļu darbu 2.nodaļu, kurā tiek stāstīts par 
Baznīcas dzimšanu. Divpadsmit, ap Mariju sapulcējušos apustuļu lokā, 
realizējas ieņemšana no Svētā Gara, un dzimst Baznīca”. (Citēts no 
kardināla Racingera intervijas) 

Gaisma, ko viņa, Marija, redz, viņu pārsteidz. Gaisma pārņem 
viņas sirdi un miesu. Dažās sekundēs sarunā ar Eņģeli, Dieva sūtni, 
viss mainās. Dievs apmeklē, ienāk Marijas ķermenī. Jēzus ir ieņemts, 
un notiek komunikācija starp māti un bērnu, kas ir patiess Dievs. Viņa 
nes savā sirdī un miesā Dieva Vārdu, kas bija no sākumiem. Dzīve ar 
Dievu Marijai kļūst par ikdienas realitāti. Viņa patiesi zina, kāds Viņš 
ir. Viņa to izjūt ar visu savu būtību, kā māte savu bērnu. Vārds ir tapis 
miesa, lai šādi mēs pazītu Dieva mīlestību. 
Baznīcas tradīcija vēsta, ka Jēzū nav divas personas - cilvēciskā un 
dievišķā. Persona ir centrālais punkts, vienojošais faktors cilvēkā. Mēs 
esam adoptēti Dieva bērni, jo esam cilvēciskās personas, kuriem dota 
līdzdalība Dieva dabā. Jēzus nav cilvēks, kurš kļuvis Dieva Dēls. Viņa 
persona ir būtībā vienāda ar Tēvu. Kristus cilvēciskās dabas subjekts 
nav neviens cits kā Dieva Dēla dievišķā Persona, kas kopš savas 
ieņemšanas brīža šo cilvēcisko dabu pieņēmusi un padarījusi par savu 
(KBK 466). Jēzus ir patiess Dievs un patiess cilvēks. Viņš ir īstais un 
vienīgais Dieva Dēls, vienāds ar Tēvu. Jēzus nekļūst cilvēciska 
persona, bet pieņem cilvēcisko dabu, paliekot Dievs. Pateicoties tam, 
ka Dieva Dēls tapa miesa, mēs varam kļūt Dieva bērni, un tikai 
vienotībā ar Kristu, ko saņemam kristībā, mums ir pieeja Tēvam.  

Sagatavoja pr. M.Ozoliņš 
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DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

 
 Rīt, 6.janvārī,  Kunga 

parādīšanās, Triju ķēniņu jeb 
Zvaigznes diena, obligāti svinama 
diena, sv. Mises mūsu draudzē 
plkst. 10.30 un 18.30 

 Rīt atsākas katehēze! 
 12.janvārī plkst. 12.30 Sloskāna 

muzejā izstādes, kas veltīta pr. 
J. Začestam, atklāšana.  

 12.janvārī plkst. 13.30 draudzes 
evaņģelizācijas šūniņu atbildīgo 
tikšanās. 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 No pagājušā gada novembra līdz 

šā gada decembrim ir iznākuši 12 
žurnāli "CILVĒKI KALNĀ". Katrā žurnālā lasāma apcere par kādu 
svētuma aspektu. Par vairākiem no viņiem žurnālā lasāmi garāki, 
izsmeļoši raksti. Tagad visi 12 žurnāli ir pieejami iesaiņoti skaistā 
mapītē. Mēs būsim ļoti priecīgi, ja Jūs uzskatīsiet, ka šie žurnālu 
komplekti var noderēt Jums pašam savā bibliotēkā vai arī 
dāvināšanai cilvēkiem, kurus vēlaties iepriecināt ar skaistu un 
saturīgu dāvanu. 

 Liels paldies par Jūsu ziedojumiem! 
 

RKĢ 
 Atsākas mācības.. 

 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 
Pirmdiena 06.01. –  10.30 
                    slavēšana 18.00 
                    sv. Mise     18.30 
                    katehēze   19.15 
Otrdiena       10.30  
Trešdiena     10.30  
Ceturtdiena 10.30  
Piektdiena    10.30  
        11.00 – 19.00 adorācija 
Sestdiena 09.00 ar laudēm 
Svētdiena  
 09.30 – 10.50 adorācija+grēksūdzes 
        11:00   draudzes sv. Mise 

http://www.mieramtuvu.lv/index.php?year=2014&month=1&day=6
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