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Kristus Karaļa jēdziens vēstures gaitā ir radījis gan šķelšanos, gan 
pretrunas, gan pārpratumus. Kristus Karaļa vārdā armijas ir karojušas 
savā starpā. Kristus tomēr nav ne Latvijas, ne Krievijas, ne Amerikas 

karalis, Viņš ir universa Karalis. Kristus Karaļa vārdā kā vienīgā pareizā ir bijusi 
apstiprināta monarhijas politiskā iekārta, bet Karaļa jēdziens savā būtībā 
nav pretrunā ne ar vārdu prezidents, ne diktators. Tas ir vārds, kas vienkārši 
nozīmē to, kas ir galvgalī, to, kas ir atbildīgs par tautu vai cilvēku kopienu. 
Šajā nozīmē Kristu var saukt par karali un tas nenozīmē, ka monarhija ir 
pārāka par demokrātiju, jo jēdziena būtība nav šajos pretnostatījumos. 
Nosaucot Kristu par Karali, mēs tomēr runājam par kādu, kurš ir nācis pie 
varas. Evaņģēlijā Kristus ir ļoti skaidri izteicies šajā sakarā. Kad pēc maizes 
pavairošanas pūlis vēlējās Viņu iecelt par karali, Viņš aizbēga tuksnesī un 
kalnos, lai slēptos no viņiem. Jēzus tātad nevēlējās piekrist idejai, ka Viņš, 
kā mesija, obligāti ir jākronē kā jūdu tautas politiskais līderis. 

Ko nozīmē būt karalim - saskaņā ar Jēzus mācību. Vai karalis ir tas, kurš 
valda pār tautu? Savā ziņā tā ir, bet tā nav karaļa būtība. Valdīt nozīmē 
būt vienkārši līderim, tas nozīmē būt priekšgalā, bet tā nav karaļa būtība. 
Karalis vispirms ir tas, kurš nodrošina cilvēku kopienas vienotību. Viņš to 
ne tikai pulcina kopā, bet vieno. Karalis ir tas, kurš piepilda ar jēgu kādas 
cilvēku kopienas kopību. Viņš ir tuvs katram šīs kopienas cilvēkam, viņš ir kā 
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> TREŠDIENĀS plkst. 19.00 mūsu draudzē notiek ALFA kurss. 26.novembrī 
7.nodarbība „Kā es varu pretoties ļaunumam?” 
> PIRMDIEN, 24.novembrī, plkst.18.15 katehēze „Ko nozīmē Tora”
> DRAUDZES REKOLEKCIJAS Adventa laikā notiks no 5. līdz 7.decembrim Jūrmalā. 
Vietu skaits ir ierobežots. Pieteikties pie Arņa Skrebeļa.
> ŠODIEN – Mūsu Kungs Jēzus Kristus – visas pasaules Karalis, ar šiem svētkiem 
noslēdzas Baznīcas liturģiskais gads.
> 30.NOVEMBRĪ - Adventa I svētdiena, sākas jauns Baznīcas liturģiskais gads. 
Adventa laikā gatavosimies Kristus piedzimšanas noslēpuma svinībām.
> 7.DECEMBRĪ, svētdien, pēc sv. Mises Adventa laika garīgās mūzikas koncerts.
> JOPROJĀM IR IESPĒJA piedalīties draudzes Caritas kalpošanā. Pieteikties pie 
priestera Māra Ozoliņa.
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galva kopienai, kas ir viena miesa. „Un visu, ko jūs darāt vienam no maniem 
vismazākajiem brāļiem, jūs man darāt.” Šīs pasaules karaļiem to ir ļoti 
grūti realizēt. Šajā nozīmē Jēzus ir karalis, jo identificē sevi ar katru savas 
valstības cilvēku. Kā karalis Viņš uzņemas rūpes par katru savā karaļvalstī. 
Atcerēsimies pravieša Ezehiela vārdus: „Avis, kuras pazaudēju, es atradīšu, 
slimos dziedināšu, ievainoto rētas tiks apkoptas.” Viņš ir ne tikai uzmanīgs 
pret katru kā pret sevi pašu, bet ir spējīgs arī mūs darīt par karaļiem. Tā 
ir kristības sakramenta jēga. Tieši tāpēc kristību noslēgumā priesteris ar 
hrismas eļļu apzīmē jaunkristītā galvu un saka, ka viņš ir kļuvis vienots ar 
Kristu, kas ir Karalis, Pravietis un Priesteris.

Sagatavoja priesteris Māris Ozoliņš


