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Šīs dažas rindas liek mums pārdomāt par Kristības Sakramenta 
nozīmi Katoļu Baznīcā. Iedibināts tieši no paša Jēzus Kristus, 
liturģiskais rits pastāv ūdens uzliešanā un formulas izrunāšanā: 

“Es tevi kristu Dieva Tēva un Dēla, un Svētā Gara Vārdā.” Kristību materiāls 
ir dabiskais ūdens. Ar tā nozīmi - dvēseles šķīstīšanos - var tikt pielietots 
trīs dažādos veidos - “iemērkšana” (immersione) Austrumu Baznīcas ritā 
un ambroziāņu liturģijā, ūdens uzliešana uz kristāmā galvas (infusione) 
galvenokārt lietota no XV gs. Rietumu Baznīcā, “per aspersione” svētījot 
(apslakot, īpašos gadījumos). Kristības dzēš Iedzimto grēku un izdarītās 
vainas līdz brīdim, kad tās izdara, padara kristīto līdzdalīgu Dieva Žēlastībā, 
ticības spējīgu Baznīcas locekli, uzliekot kristieša nedzēšamu zīmogu.

Bērniem pirmais no Septiņiem Sakramentiem tiek piešķirts vecākiem un 
vismaz krusttēvam klātesot, ar kuru iesākas garīga radniecība; pieaugušie 

Jēzus, Svētā Gara pilns, attālinājās no Jordānas un devās 

tuksnesī uz četrdesmit dienām, meditējot, pirms iesākt savu 

publisko dzīvi Galilejā.
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sv.Mise 10:30
slavēšana 18:00
18:30 sv.Mise
katehēze 19:15
sv.Mise 10:30

sv.Mise 10:30

sv.Mise 10:30

sv.Mise 10:30
adorācija 11:00-19:00

sv.Mise 9:00 ar laudēm

adorācija 9:30-10:50
draudzes sv.Mise 11:00
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> pirmdienās notiek katehēze: plkst. 18.00 – slavēšana, plkst. 18.30 – sv. mise, plkst. 
19.15 – katehēze
> Šodien pēc sv. mises šūniņu atbildīgo formācija

aIcInām apmeklēt
grāmatu galdu!

lIels paldIes par Jūsu 
zIedoJumIem!

to saņem pēc lūguma un pēc mācību kursa iziešanas. parasti Sakramentu 
piešķir bīskaps, priesteris vai diakons, bet nāves briesmu gadījumā jebkura 
persona, arī nekristietis var kristīt, atbilstoši Baznīcas intensijām.

Teoloģija atzīst arī ilgu (desiderio) kristību, ka kristību žēlastība tiek 
dāvāta arī ar vēlēšanos to saņemt, kaut apstākļi to liedz; pēc tam asins 
kristības, kas ir moceklība. Kristību ceremonijā kristītajam tiek piemeklēts 
vārds (kristīgs), vecāku izvēlēts, ja bērns ir mazgadīgs.

Rietumu baznīcā Kristību nosaka, kad oficiāli bērns tiek reģistrēts 
draudzes arhīvos; īpaši izplatīts pirmajos gadsimtos, pēc tam tiek atmesta 
šī prakse, lai no jauna to uzsāktu XV gs. ( pēc Tridentes koncila).

Atgriežoties pie Jēzus kristīšanas, Viņš ir priviliģētā persona visu gadsimtu 
mākslinieku gleznojumos un parasti ir divi svarīgi personāži, kas saistīti ar 
kristību tēmu, tas ir Jēzus un Jānis. Sākumā Jēzus bija attēlots iegremdēts 
ūdenī, bet pēc tam gleznojumos vairāk tika izmantots, stāvot Jordānas upē, 
un Jānis, kas tam lēja ūdeni uz galvas.

Jēzus kristīšanas svētki ir vienmēr kristiešiem viela pārdomām; baznīcas 
Tēvi teica, ka Jēzus, nokāpjot Jordānas ūdeņos, pilnīgi svētdarījis visus 
kristību ūdeņus, no paša vienkāršākā līdz modernākajam, novietotus 
Baznīcas ieejā, kurā atbalsojas Sakramenta godība dažādos mākslinieciskos 
izpausmes veidos.

Jēzus pats Sv. marka Evaņģēlijā (16,16) saka: “Kas ticēs un taps kristīts, 
tas būs pestīts, bet, kas neticēs, tas tiks pazudināts.”

izmantots Antonio Borrelli teksts


