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Laimīgi ir sirdsšķīstie,  
jo viņi Dievu redzēs

(Mt 5, 8)



J auniešu dienas Aizkrauklē ir pēdējais posms 
ceļā uz Pasaules Jauniešu dienām, kas notiks 
2016. gada jūlija beigās Krakovā. Tās nav tikai 

jauniešu lieta, bet skar visu Baznīcu – katru no mums. 
Vai šodienas jaunieši nav Baznīcas nākotne? 

Kamēr mūsu draudzes un skolas jaunieši varēs šo 
pasākumu piedzīvot klātienē, mēs pārējie viņiem 
pievienosimies gan lūgšanā, gan pārdomās par 
šīgada jauniešu dienu moto: “Laimīgi ir sirdsšķīstie,  
jo viņi Dievu redzēs” (Mt 5, 8). Lūk, dažas domas, kas 
tieši iedvesmojas no pāvesta Franciska vēstījuma*.

Pāvests mudina turpināt atklāt svētību revolucionāro 
nozīmi un spēcīgo Jēzus uzaicinājumu droši uzsākt 
laimes meklējumus. Kalna sprediķī izteiktās svētības 
mums atgādina Dieva aicinājumu virzīties kopā ar Viņu 
pa ceļu, kurš reizē ar daudziem izaicinājumiem virza 
uz patiesu laimi. Katra mūsu vēlme pēc patiesības un 
laimes atrod piepildījumu Kristū, raksta pāvests. Tikai 
Viņš var apmierināt mūsu dziļākās ilgas, kas ļoti bieži ir 
apmānītas ar neīstiem šīs pasaules solījumiem. 

Kā jauniešiem sacīja svētais pāvests Jānis Pāvils II, 
Viņš ir skaistums, kas jūs tik ļoti pievelk. Tas ir Viņš, kas 
jūsos izsauc vēlmi radikāli mainīties, kas neļauj jums 
samierināties ar kompromisiem. Tas ir Viņš, kas spiež 
jūs nomest jūsu neīstās dzīves maskas. Tas ir Viņš, kas 
jūsu sirdīs ieliek vispatiesākos lēmumus, ko citi gribētu 
noslāpēt. Tas ir Jēzus, kas pamodina jūsos vēlmi paveikt 
ko lielu, izveidot no savas dzīves kaut ko varenu. 

Kā svētība, laime var nākt caur sirdsšķīstību? Ebreju 
domāšanā sirds ir cilvēka emociju, domu un nolūku 



1 Pateicamies Dievam par visiem kristīgajiem 
jauniešiem, jo viņi ir Baznīcas nākotne.

2 Īpaši lūdzamies par nākošo Alfa kursu:
– lai izveidojam lielisku kalpotāju komandu;
– lai tiek uzrunāti un atsaucas tieši tie, kuriem būtu 

jāiziet Alfa mūsu draudzē šoruden;
– lai sekmīgi atrisinās visi praktiskie jautājumi.

3 Lūdzamies, lai Latvijas jauniešu dienas nes visus 
iespējamos labos augļus to dalībnieku dzīvēs.

centrs. Ja Dievs neskatās uz izskatu, bet sirdi, tad 
varam arī sacīt, ka caur sirdi mēs “redzam” Dievu, kad 
tā ir tīra, skaidra, neaptraipīta, vienvārdsakot – šķīsta. 
Mūsu sirdis var būt piesaistītas patiesiem vai neīstiem 
dārgumiem, tās var rast patiesu mieru un var arī iemigt, 
kļūstot slinkas un letarģiskas. Vislielākais labums, kas 
iespējams dzīvē, ir mūsu attiecības ar Dievu.

Dievs vēlas mūs satikt, Viņš vēlas, lai mēs ļaujam 
Viņam „būt mums redzamam”. Tāpēc pievienosimies 
svētajai Terēzei no Avilas, kura, vēl būdama jauniete, 
teica saviem vecākiem: „Es vēlos redzēt Dievu.“ Un 
šķīstīsim savas sirdis, lai tas kļūtu iespējams.

Jautājumi pārdomām:

1) Vai es vairāk par visu dzīvē vēlos “redzēt” Dievu?
2) Vai es turu savu sirdi tīru, skaidru, neaptraipītu?

DRAUDZES LŪGŠANA

* Pilns vēstījuma teksts ir pieejams: jdaizkraukle2015.lv.
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DIEVKALPOJUMI

AKTUALITĀTES

13. sept. Alfas komandas tikšanās (pēc agapes). 

20. sept. Katehēze visiem (svētdienās pēc agapes). 

25.-27. sept. Rekolekcijas par dzīvību – kampaņas 
“40 dienas dzīvībai” ietvaros (40daysforlife.com). 

7. okt. Alfa kursa ievadlekcija (Draudzes namā).

11. okt. Svētceļnieku salidojums.

Svētdiena Adorācija 9:50–10:50, Sv. Mise 11:00 
Pirmdiena 
Otrdiena 
Trešdiena Sv. Mise 8:15 (Laudes 7:50)
Ceturtdiena 
Piektdiena 
Sestdiena Sv. Mise (ar Laudēm) 9:00


