
«Cilvēks un garīgums 
XXI gs.»

MĀCĪTĀJS UN LITERATŪRAS BLOGERIS

DIDZIS KUKAINIS



Nedaudz par mani
• Aptuveni 7 gadus veidoju blogu jeb virtuālo 

dienasgrāmatu par un ap grāmatām, pēdējo pāris 
gadu laikā esmu blogā attīstījis sadaļas par 
garīgumam veltītām tēmām

• Tikpat ilgi kalpoju kā mācītājs un garīgais 
padomdevējs; pamatā darbojos ar jauniešiem un 
viņu problēmloku

• Esmu studējis katoļu teoloģiju Laterāna
Pontifikālās Universitātes RARZI

• Pateicoties savam garīgajam tēvam, jezuītu 
priesterim Džimam (ASV), esmu iepazinis 
ignācisko garīgumu

• Kopumā esmu Jura Rubeņa teoloģijas «līnijas» 
piekritējs, kā arī daudz mācos un iedvesmojos no 
Lutera draudzes mācītājiem I. Paiča, L. Rozentāla, 
K. Simanoviča; ar viņu lekcijām un sprediķiem 
varat iepazīties lapā www.tornakalns.eu



Sarunas temats un 
galvenās līnijas

• Kādēļ cilvēki meklē 

garīgumu un kādēļ 

nepieciešams garīgums?

• Garīguma izpratne XXI gs.

• Galvenie autori un 

grāmatas XXI gs. garīguma 

telpā







Garīgums

• «Garīgums ir personīgās pārveidošanās process, balstīts 

uz tradicionāliem reliģiskiem ideāliem vai arī uz 

personīgu pieredzi un mērķēts uz psiholoģisku izaugsmi, 

neatkarīgi no jebkāda reliģiska konteksta.» (Vikipēdijas

definīcija)

• «Garīga dzīve neattālina mūs no pasaules, bet gan ieved mūs 

tajā dziļi iekšā.» Henrijs Nouvens



Kādēļ garīgums ir nepieciešams, tā loma cilvēka 
dzīvē un personības attīstībā?

• Garīgi cilvēki ir laipni, žēlsirdīgi, 

optimistiski, pozitīvi

• Izkopjot garīgumu, attīstās empātija 

un līdzjūtība; spēja priecāties par 

dzīves mazajām lietām

• Garīgi ļaudis ir veiksmīgi, ziedoši, 

plaukstoši; tiem ir pozitīvas 

attiecības, augsts pašnovērtējums, 

tie ir atraduši dzīves jēgu un nozīmi

• Garīgu dzīvi kopjoši ļaudis novērtē 
pašpilnveidošanās nozīmi; galvenais 
dzīvē kļūst personības izaugsmes 
veicināšana un savas dzīves augstāko 
mērķu sasniegšana

• Cilvēki, kuri novērtē garīguma 
sniegtās priekšrocības, pavada laiku 
refleksijā, viņi ir vairāk apzināti, 
vairāk esoši «šeit un tagad» mirklī, 
piedzīvojot vairāk pozitīvu dzīves 
mirkļu dzīves mazajās lietās.

https://www.psychologytoday.com/blog/cant-buy-happiness/201302/why-be-spiritual-five-benefits-spirituality



Katafātiskais un apofātiskais garīgums



«No tā, KĀ 
mēs redzam, 
ir atkarīgs 
tas, KO mēs 
redzam.»
Ričards Rors



Daži KRISTĪGĀ garīguma virzieni un aspekti

Benedikts XVI 

(Jozefs Racingers)

Jezuītu (ignāciskais)

garīgums

Rīgas Lutera draudzes un

māc. J. Rubeņa pārstāvētais garīgums 

(Rors, Vilbers, Mērtons u.c.)

Karmelītu mūks un priesteris 

Reinhards Kērners



Benedikta XVI 
(Jozefa Racingera) 

teoloģija 
kā garīguma forma



Jezuītu (ignāciskais) 
garīgums



• «Nekas nav praktiskāks par garīgumu. Ko var paveikt 

nabaga psihologs? Viņš var tikai atvieglināt [tevis 

paša radīto] spiedienu [uz sevi]. Vairums cilvēku pie 

psihoterapeita vai psihologa dodas, lai gūtu 

atvieglojumu. Es atkārtoju: lai gūtu atvieglojumu. Bet 

nevis - lai tiktu ārā [no problēmām, ciešanām, 

spiediena].»

• "Mans uzdevums ir darīt manas lietas, dejot manu 

deju. Ja tu, [lasītāj, klausītāj] no tās bagātinies, gūsti 

labumu, jauki; ja nē - neko darīt! Kā vēsta arābu 

teiciens: "Lietus daba nemainās; tas izaudzē kā 

ērkšķus purvos, tā puķes dārzos.""

(sal. Mt 5, 45: "... jo Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem 

un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem.")



Garīgums 
XXI gs. -
inkluzīvais
(iekļaujošais) 
garīgums

Ikona «Trīsvienība jeb Ābrahāma viesmīlība»; Andrejs Rubļovs (15. gs. mūks, ikonogrāfs); Tretjakova galerija



• "Ja drosmīgi ļaujamies 

brīnišķīgām idejām 

aizplūst no galvas uz 

sirdi, no dogmas uz 

pieredzi - tas ir TAS 

moments, kad 

pieredzam visa 

dievišķā atklāšanos." 

• (The Divine Dance, 41. lpp.)



"Vēlos, lai jūs paturat šo attēlu sevī, kad lasāt šo

grāmatu. Es aicinu jūs atpazīt, ka šis Galds nav

rezervēts ekskluzīvi šiem Trim [Trīsvienībai], pie tā

vietas pietiek četriem, resp., arī tev, tas kurš uzlūko šo

ikonu, tāpat kā dievišķās dejas aplis nav aizslēgts

aplis, mēs visi esam tajā ieaicināti. Visa radība ir

ieaicināta. [..] Pat šai Triju Pilnībai [Trīsvienībai] nav

tīkami baudīt maltīti vienatnē. Šī ikona cilvēcei kalpo

kā ielūgums, uzaicinājums nākt un ņemt dalību pie

dievišķā galda. Šis ir, iespējams, pirmais motīvs, kas

kalpo mums par atbildi uz jautājumu, ko mēs dēvējam

par "pestīšanu" [..] ņemt dalību galda sadraudzībā - kā

šī dievišķā banketa dalībniekam un partnerim Dieva

mūžīgajā mīlestības un komūnijas, sadraudzības dejā."



Viss, ko uzskatām par 

vērtīgu, bez mīlestības 

zaudē jēgu.

Tāpēc mīlestība ir vienīgā 

cilvēces nākotnes iespēja. 

Citas nav.

Viss patiesais garīgums 

rāda tikai šajā virzienā.



Tomass Mērtons, Ričards Rors, Tomass Kītings, Lorenss 
Frīmens, Bruno Bārnharts, Alberts Nolens, Kens Vilbers
u.c. …







Karmelītu mūks un priesteris
Reinhards Kērners

• «Jēzus zemniekiem»

• «Dieva Vārds «normāliem» cilvēkiem»

• «CREDO – Kā, kāpēc un kam es ticu»

• «Kāpēc es ticu mūžīgai dzīvei»

• «Laiks ir nobriedis»

• u.c. grāmatas



XXI gs. 
jaunās paaudzes teologi 
un garīgums

• Brandan Robertson

• Rob Bell

• u.c.



Kens Vilbers par nākotnes reliģiju un garīgumu

• «Tomēr tas nenozīmē, ka mēs zaudēsim visas 

reliģiskās atšķirības un vietējo nokrāsu un 

ieslīgsim vienveidīgā homogenizēta garīguma 

dīķī. Lielā ķēde vienkārši ir katra indivīda 

pieejas Dievišķajam skelets, un uz šī skeleta 

katrs indivīds un katra reliģija izveidos 

attiecīgu miesu, kaulus, iekšas un oreolu. 

Vairums reliģiju turpinās pastāvēt, piedāvājot 

sakramentu, atbalstu un mītus (un citus 

translējošus vai horizontālus mierinājumus) 

papildus īsteni transformējošai vertikālās 

kontemplācijas praksei. Nekam no minētā nav 

obligāti radikāli jāmainās jebkurā reliģijā.» 



Daži autori un darbi, 
kurus vērts iepazīt…

• Dr. med. Skots Peks «Ceļš, kuru 

izvēlēties»;

• John Shelby Spong «Biblical

Literalism: A Gentile Heresy»

• Daniels Sīgels «Apzinātība»

• Atuls Gavande «Būt mirstīgam»

• u.c. darbi

• galu galā – senie grieķu filosofi ;)



Sadhguru padoms garīgā ceļa

meklētājiem, gājējiem un interesentiem…

• Gribu, lai katru dienu – ja 

iespējams, ikvienu jūsu dzīves

mirkli – jūs atcerētos, ka esat

mirstīgi. Tādejādi jūsu dzīve kļūs

ļoti apdomīga un cēla.

• Ja aizmirsīsiet, ka esat mirstīgi, 

jūsu dzīve būs uzkrītoša, vulgāra

un muļķīga.

• Ja pastāvīgi atcerēsieties, ka 

esat mirstīgi, pa šo planētu jūs

staigāsiet liegi un prātīgi.



Paldies 
par 
uzmanību!


