5. Dienu un nakti Jēzus dzīvo Vissvētākajā
Sakramentā, jo Tu Viņam esi pati nozīmīgākā
persona pasaulē!
“Kristus no mūsu baznīcām garīgi vada
draudzes, valsts, vispārējās Baznīcas un visas
cilvēces dzīvi, jo, paslēpies Hostijā, stāv Kristus,
neredzamais Baznīcas Galva, pasaules Pestītājs,
visu siržu centrs, no kura nāk visas lietas un no
kura mēs eksistējam.” (pāvests Pāvils VI,
“MISTERIUM FIDEI”)
6. Jēzus grib, lai Tu darītu vairāk nekā tikai
aizietu svētdienā uz Svēto Misi.
“Mūsu kopējai pielūgsmei Svētajā Misē jābūt
vienotai ar personīgu Jēzus godināšanu
Euharistijas adorācijā, lai mūsu mīlestība būtu
pilnīga.” (pāvests Jānis Pavils II, “REDEMTOR
HOMINIS”)
7. Tu audz garīgi katru mirkli, ka pavadi kopā
ar Jēzu!
“Būtisks mūsu dzīves pienākums ir pastāvīgi
noturēties un virzīties uz priekšu euharistiskajā
dzīvē, Euharistijas godināšanā, lai garīgi augtu
svētās Euharistijas gaisotnē." (pāvests Jānis
Pāvils II “REDEMTOR HOMINIS”)
8. Labākais laiks, ko Tu pavadi uz zemes,
ir laiks kopā ar Jēzu, Tavu LABĀKO DRAUGU,
Vissvētākajā Sakramentā!
“Cik gan nozīmīga ir saruna ar Kristu Vissvētākajā Sakramentā, jo nav nekā mierinošāka uz
zemes, spēcinošāka, lai virzītos uz priekšu pa
svētuma ceļu.” (pavests Pāvils VI “MISTERIUM
FIDEI”)
9. Tāpat kā Tu, atrodoties saulē, saņem tās
staru siltumu, tā arī, atrodoties pie Jēzus

Vissvētākajā Sakramentā, tu saņems Viņa
žēlastības, mīlestības un miera dievišķos starus.
“KRISTUS PATIESI IR EMANUELS, tas ir “Dievs ir
ar mums”; dienu un nakti VIŅŠ IR MŪSU VIDŪ.
Viņš dzīvo ar mums, pilns žēlastības un
patiesības. Viņš atjauno morāli, nostiprina
tikumus, mierina ciešanu piemeklētos, stiprina
vājos.” (pāvests Pāvils VI, “MISTERIUM FIDEI”)
10. Ja Jēzus būtu baznīcā patiesi redzams,
ikviens steigtos ar Viņu tikties, bet Viņš paliek
apslēpts svētajā Hostijā zem maizes zīmēm,
jo Viņš aicina mūs ticēt, lai mēs varētu nākt pie
Viņa pazemībā.
“Vissvētākais Sakraments ir kairas mūsu
baznīcas «Dzīvā Sirds», un tas ir brīnišķīgs un
patīkams pienākums godināt un pielūgt
Iemiesoto Vārdu, kuru mūsu acis nevar redzēt,
Vissvētākajā Hostijā, ko mēs redzam.” (pāvests
Pāvils VI, “DIEVA CILVĒKU CREDO”)
11. Jēzus pārveidojošā žēlsirdība dara mūsu
un Viņa Sirdi par vienu.
“Viņš pats dod piemēru tiem, kas nāk pie Viņa,
lai visi varētu mācīties būt Viņam līdzīgi laipni
un pazemīgu sirdi, un lai nemeklētu sava,
bet Dieva labumu." (pāvests Pāvils VI,
“MISTERIUM FIDEI”)
12. Ja pāvests Tevi personīgi ielūgtu apciemot
viņu Vatikānā, šis gods nebūtu nekas, salīdzinot
ar to godu un cieņu, ko Jēzus pats Tev dāvina,
ielūdzot pavadīt laiku kopā ar Viņu Vissvētākajā
Sakramentā.
“Dievišķā Euharistija dāvina kristiešiem nesalīdzināmu cieņu.” (pāvests Pāvils VI, “MISTERIUM FIDEI”)
Priesteris Martins Vincents Lučia

KĀPĒC PAVADĪT SAVU LAIKU

KOPĀ AR JĒZU
VISSVĒTĀKAJĀ
SAKRAMENTĀ?

12 BĪBELISKIE IEMESLI
1. VIŅŠ PATIESI IR TUR!

“ES ESMU dzīvības maize. Kas pie manis nāk, tam
nesalks, un, kas man tic, tam neslāps nemūžam.”
(J 6,35)
2. Dienu un nakti Jēzus dzīvo Vissvētākajā

Sakramentā, jo VIŅŠ TEVI BEZGALĪGI MĪL!
“Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”, jo “es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību,
tādēļ es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis savu
žēlastību.” (Mt 28; Jer 31,3)
3. Īpašs veids, kādā Jēzus lūdz sniegt Viņam

Tavu pretmīlestību, ir pavadīt KATRU NEDĒĻU
VIENU KLUSU STUNDU AR VIŅU VISSVĒTĀKAJĀ SAKRAMENTĀ.
“Jo kur tava manta, tur ir arī tava sirds.” “Tātad
jūs nespējat pat vienu stundu būt ar mani nomodā?” (Mt 6,21; 26,40)

4. Kad Tu uzlūko svēto Hostiju, TU UZLŪKO

JĒZU, DIEVA DĒLU.
“Jo tāda ir mana Tēva griba, tai ikvienam, kas
skata Dēlu un Viņam tic, būtu mūžīgā dzīvība
un es viņu celtu augšā pastarā dienā.” (J 6,40)
5. Katrs

mirklis, ko Tu pavadīsi Viņa
Euharistiskajā klātbūtnē, PALIELINĀS VIŅA
DIEVIŠĶO DZĪVI TEVĪ un padziļinās Tavas
personīgās attiecības un draudzību ar Viņu.
“Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un lai tā
būtu pārpilnībā." „Es esmu vīna koks, bet jūs zari
kas paliek manī, un es viņā, tas nes daudz augļu,
jo bez manis jūs nekā nespējat darīt.” (J 10,10;
15,5)
6. Katra stunda, ko Tu pavadīsi ar Jēzu, PA-

DZIĻINĀS VIŅA DIEVIŠĶO DZĪVI TAVĀ SIRDĪ.
“Nāciet pie manis visi, kas pūlaties un esat
apgrūtināti! Es jūs atspirdzināšu.” “Visas savas
rūpes metiet uz Viņu, jo Viņš par jums rūpējas.
Mieru es jums atstāju. Savu mieru es jums
dodu.” (Mt 11,28; 1 Pēt 5,7; J 14,27)
7. Jēzus Tev dos VISAS VAJADZĪGĀS ŽĒLAS-

TĪBAS, lai Tu būtu laimīgs dzīvē.
“Jo Jērs, kas pašā vidū, goda krēsla priekšā, tos
ganīs un tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem.”
(Atkl 7, 17)
8. JĒZUM

IR BEZGALĪGI NOPELNI MŪSU
NEBEIDZAMAJAI PATEICĪBAI VIŅAM un Viņa
pielūgsmei par visu to, ko Viņš ir darījis mūsu
pestīšanai.

“Cienīgs ir tas Jērs, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu
un pateicību!” (Atki 5,12)
9. PAR MIERU LATVIJĀ!

DIVPADSMIT IEMESLI,
KAS IZRIET NO
BAZNĪCAS MĀCĪBAS

“Un mana tauta, kas ir pēc mana Vārda
nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs
manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem
ceļiem, tad es viņus no debesīm uzklausīšu
un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu
zemi.” (2 Laiku 7,14)

1. Tu esi ļoti vajadzīgs!

Katra stundā, ko būsi aizvadījis ar Jēzu
uz zemes, padarīs TAVU DVĒSELI NEIZSAKĀMI
SKAISTĀKU UN CILDENĀKU DEBESĪS.

2. Tas ir Jēzus personisks ielūgums Tev!

10.

“Kas sevi pazemo, tiks paaugstināts.” “Bet mēs
visi, atsegtām sejām, Dieva godību redzēdami
kā spogulī, topam pārvērsti Viņa paša līdzībā
no spožuma uz spožumu. To dara Tā Kunga
Gars.” (Lk 18,14; 2 Kor 3,18)
JĒZUS SVĒTĪS TEVI, tavu ģimeni un visu
pasauli par šo ticības stundu, kad būsi kopā
ar Viņu Vissvētākajā Sakramentā.
11.

“Svētīgi, tie, kas nav redzējuši, bet ir ticējuši…”
“Ticība spēj pārvietot kalnus...” “Nebīsties, tikai
tici!" “Lūk, es visu daru jaunu.” (J 20,29;
Mk 11,23; 5,36; Atkl 21,5)
Katrs mirklis, kad esi ar Jēzu Vissvētākajā Sakramentā, NES IEPRIECINĀJUMU,
LĪKSMĪBU UN PRIEKU VINA
SVĒTAJĀ SIRDĪ.
12.

“Un mans prieks ir joprojām pie
cilvēku bērniem.” (Sal pam. 8,31)

“BAZNĪCAI UN PASAULEI EUHARISTISKĀ
ADORĀCIJA IR ĻOTI NEPIECIEŠAMA.” (pāvests
Jānis Pāvils II, “DOMINICAE CENAE”)

“JĒZUS GAIDA MŪS ŠAJĀ MĪLESTĪBAS
SAKRAMENTĀ." (pāvests Jānis Pāvils II, “DOMINICAE CENAE”)
3. Jēzus rēķinās ar Tevi, jo Euharistija ir mūsu
dzīves centrs!
“Katram baznīcas loceklim jābūt modram
un jāredz, ka šim Mīlestības Sakramentam ir
jābūt Dieva cilvēku dzīves centrā, lai ar visiem Tā
godināšanas veidiem mēs pateiktos Kristum,
atdodot «mīlestību par Mīlestību» un lai tā Viņš
patiesi ienāktu mūsu dvēseles dzīvē.” (pāvests
Jānis Pāvils II, “REDEMPTOR HOMINIS”)
4. Stunda, ko pavadīsi ar Jēzu Vissvētākajā Sakramentā, s amazinās ļaunumu pasaulē
un nesīs zemei mieru.
“BŪSIM DEVĪGI ar savu laiku, ejot uz tikšanos
ar Viņu... un gatavi gandarīt par lielajiem
pasaules noziegumiem. Lai mūsu adorācija
nebeidzas!” (pavests Jānis Pāvils II, “DOMINICAE CENAE”)

