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I nodaļa 

 

Žēlsirdīgo māsu apvienības mērķis un labdarība 

 

1. Par īpašu nolūku un mērķi, kam Dievs aicināja un apvienoja žēlsirdīgās māsas, 

ir cildināt Dievu un mūsu Glābēju, t. i., Jēzu Kristu, kas ir katras mīlestības sākums un 

pamats. Šo cildinājumu Viņš saņems gan ar materiāliem, gan garīgiem labumiem. 

Māsas Viņam kalpos ar nabago, slimo, arestēto, bāreņu un citu palīdzību, kuri kaunas 

parādīties savā nabadzībā. Kalpos tāpēc, lai ar cieņu varētu attaisnot savu svēto aicinā-

jumu un izteikt savas īstenās mīlestības paraugu, kuru apliecināja mums Jēzus Kristus, 

gribēdams, lai saskaņā ar savas Apvienības noteikumiem māsas dzīvotu svētumā un ar 

lielu neatlaidību strādātu, sevi pilnveidojot, garīgās dzīves vingrinājumus savienojot ar 

ikdienas rūpēm, kas ir saistītas ar kristiešu mīlestību pret nabagiem, slimiem un 

bāreņiem. 

2. Apvienība (Savienība) nav Ordenis un nevar tāda būt, jo māsu aicinājums un 

pienākumi nav savienojami ar to baznīcas daļu, kura ir slēgta laicīgam cilvēkam, un ar 

dzīvi Ordenī. Māsas ir vairāk pakļautas pasaules briesmām nekā mūķenes, jo māsām 

nav savu likumīgo māju, tās viņām ir slimnīcas un slimnieku palātas. Ir jābūt ļoti 

paklausīgam, lai savu dzīvi nodzīvotu tā, ka jebkurā vietā, kur atrodies, varētu apvienot 

dvēseles un miesas spēkus, savaldīt jūtas un atteikties no visa pasaulīgā, tāpat kā tas 

raksturīgi Ordeņa mūķenēm. 

3. Pirmkārt, visvairāk par visu, kas iespējams šajā pasaulē, tiks vērtēts savas 

dvēseles izpirkums, un daudz pūļu tiks veltīts, nedodot sev nekādas atlaides, lai varētu 

visu laiku atrasties Dieva žēlastībā, izvairoties no nāves grēka, visiem spēkiem cenšoties 

nevairot ikdienišķos grēkus, kuri izdarīti tīšām. Lai saņemtu Dieva labvēlību un 

apbalvojumu, kuru mūsu Jēzus Kristus solījis tiem, kas kalpos nabagiem, ir jācenšas ar 

vēl lielākiem spēkiem saglabāt kristietības skaidrību un šajā ziņā – it īpaši sekojošus 

likumus: 

4. Visām māsu nodarbībām, kā garīgām, tā laicīgām, jānotiek paklausības un 

svētas mīlestības garā, apvienojot tās vienmēr ar saviem darbiem, kurus Dievs un 

Pestītājs veica uz zemes. Un šādas tieksmes sevī tiks izsauktas jau no paša rīta, iesākot 

kādu darbu, it īpaši ejot kalpot slimiem un nabagiem. Un zinās, ka trīs labdarības – 

paklausība, vienkāršība un mīlestība – ir kā trīs dvēseles spēki, kuri atdzīvina visu māsu 

apvienību un katru no viņām. Šīs svētās labdarības attīsta māsu īpašo dvēseli, viņu 

aicinājumu un sociālo stāvokli. 

5. Jā var novērsties no pasaulīgiem likumiem un arvien pieturēties pie tiem 

noteikumiem, kurus mums Dievs Tēvs ir piesacījis, turklāt ievērojot Viņa svētos liku-

mus, kuri ierobežo iekšējos un ārējos pārdzīvojumus, atturību pret sevi un laicīgām 

mantām, atturību pret izklaidēm, kuras neatbilst mūsu interesēm, vienmēr atstāt sevi 

pēdējā vietā, pieņemt to, ko citi nepieņem, ar to pašu apzinoties, ka viņiem būs labāk. 
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6. Neizjust piesaisti nevienai no radītajām lietām, it īpaši noteiktai vietai, laika 

kavēkļiem, pat saviem radiniekiem, biktstēviem un garīgajiem audzinātājiem. Vienmēr 

būt gatavām pildīt visu tā, kā to noteicis Dieva likums, vērst uzmanību uz to, ko vēlējis 

Dievs Tēvs – mēs nevaram būt tā vērtas, lai kalpotu Jēzum Kristum, ja nepratīsim 

attālināties no tēva, mātes, brāļiem, māsām un ja neaizmirsīsim pašas par sevi. 

7. Dieva mīlestībā labprātīgi tiks pieņemtas visas nelaimes, grūtības, nievāšana un 

citas ciešanas. Pastāvīgi atgādinot sev to, ka Jēzus Kristus, kuram nepiemita itin nekādi 

grēki, cieta par mums lielas mokas un lūdza Dievu par tiem, kas viņu sita krustā. Tas 

viss, ko mēs varam paciest un izturēt, ir tikai daļiņa no Viņa ciešanām, no Viņa krusta, 

kuru, kā Viņš to grib, mums vajag nest šajā pasaulē, lai izpelnītos to godu būt ar Viņu 

kopā debesīs. 

8. Ir jābūt pilnai uzticībai Dieva Paredzējumam, paļaujoties uz viņu tik patiesi, kā 

mazs bērns uzticas savai mātei, kura viņu baro. Ir jācenšas saglabāt uzticību savam 

aicinājumam un saviem apsvērumiem. Dievs vienmēr rūpēsies par saviem 

aizbilstamajiem un dos visu, kas būs nepieciešams gan miesai, gan dvēselei. Un pat tad, 

kad liksies, ka viss tiek zaudēts, – Dievs palīdzēs. 

 

II nodaļa 
 

Par nabadzīgumu (trūcīgumu) 
 

1. Un māsas slavēs Kristus nabadzību, pievēršoties vienīgi tam, lai justu vajadzību 

tikai pēc vienkāršām un ikdienišķām lietām, sekojot savas apvienības likumiem; sevi 

dēvēs par kalpotāju trūkumcietējām un tāpēc būs spiestas dzīvot trūcīgi. Nevienai no 

viņām nebūs savu māju – nekā, ko gribētos saglabāt un lietot to kā savu īpašumu. 

Nevarēs viņas savā sabiedrībā tērēt, dāvināt, aizņemties naudu vai kaut ko citu. Nekas 

lieks viņām nedrīkstēs piederēt personīgām vajadzībām, un vēl jo vairāk nauda vai 

slimnīcas īpašums. Tāpat viņām nav atļauts bez vecākās māsas palīdzības aizņemties, 

saņemt vai pieņemt pat nelielas un parastas lietas. Kas attiecas uz neparastām un 

svarīgām lietām, tām ir nepieciešama vecākā garīdznieka atļauja. 

2. Ar visiem spēkiem māsas centīsies saglabāt šo svēto paradumu, ko tik 

neatlaidīgi ieteica svētie un kuri tiek saglabāti savienībās, un tas skan sekojoši – neko no 

mantām, kas pieder pasaulei, nelūgt un neko nenoraidīt. Ja tomēr kādai no māsām būtu 

vajadzīga tā vai cita lieta, tad vajag vienkārši to palūgt, kam tā ir, un pēc tam jāsaglabā 

mierīga uzvedība, neskatoties uz to, atļaus māsai to lietot vai nē. Taču, lai māsām 

nevajadzētu pārkāpt šo svēto ieradumu, kalpotāji vai vecākās māsas katru nedēļu 

iztaujās katru māsu par viņas vajadzībām un gādās to, kas būs vajadzīgs, paņemot nost 

visu lieko. Bez atļaujas nevajag izmantot arī tās lietas, kuras ir paredzētas visām māsām 

vai tikai vienai no viņām. Tas tāpēc, lai neviena neapvainotos, bet gan priecātos, 

tādējādi vingrinoties pazemībā un mērenībā, ja tās lietas, kuras sākumā bija paredzētas 

vienai no viņām, tiktu atdotas kādai citai. 
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3. Ja tomēr viena māsa kaut ko paņēma no otras un tas kļuva par apspriešanas vai 

šaubīšanās iemeslu, tāpēc, ka paņemts bez atļaujas, tad par to neko nerunās publiski 

citas māsas klātbūtnē, tikai pateiks par to kalpotājai vai galvenajai māsai. Tāpat 

izvairīsies arī no to mantu bojāšanas, kuras iedotas lietošanai. Ja attiecīgās lietas 

novecojušas vai vairs nepatīk, tomēr neko nemainīs bez vecākās māsas atļaujas. Vēl 

vairāk centīsies, lai itin nekas neaizietu bojā, nepazustu un nesabojātos, neko nemainīs 

tādēļ, lai varētu tādējādi sev pašām sagādāt gandarījumu. 

4. Būs apzinīga un pieliks lielu neatlaidību, lai netērētu velti naudu un citas 

vērtības, kuras būs viņu rīcībā citu māsu un trūkumcietēju vajadzībām. Pretējā gadījumā 

tas būtu grēks pret tikumību, kurai solījās glabāt uzticību kopš brīža, kad sev apvilka 

jaunas drānas un sāka kalpot nabagiem. 

5. Lai izvairītos no sliktiem paradumiem, kas varētu rasties mantu lietošanā, it 

īpaši tas attiecas uz drēbēm un lakatiem, tad tas varētu rasties, ja katrai māsai būtu 

atļauts pirkt sev audumu un apģērbu šūt pašai. Tas, bez šaubām, radītu dažādas 

nesaprašanās un sagrautu svēto vienotību, kas ir ārkārtīgi nepieciešama Žēlsirdīgo māsu 

apvienībai. 

Tāpēc tikai vecākās māsas izvēlēsies audumus, pirks apģērbu, lakatus arī [..] 

pārējām māsām. Apģērba piegriezums un auduma kvalitāte atbildīs attiecīgās 

sabiedrības paradumiem. Tiks saglabāta vienveidība itin visās lietās, un tā palīdzēs 

saglabāt dvēseles līdzsvaru vienkāršībā, taču sabiedrībā – vienotību un kārtību, tāpēc 

vairīsies no visa jaunā, kas varētu raisīt nesaskaņas un strīdus. Rīkosies atbilstoši 

kārtībai, kas ir mājās noteikta, saskaņojot savu rīcību ar visām ierašām un likumībām, 

kas tajā darbojas un kuras tur māca, un nemeklēs miesas priekus. Necentīsies sagādāt 

labākas drēbes, apavus, gultu, ēdienus, citus priekšmetus un lietas, bet gan lietos tādas, 

kādas lieto visas pārējās. Ja tomēr māsai ievajadzēsies īpašu lietu, tad viņa vienkārši par 

to pateiks galvenajai māsai, kura kopā ar vecākajām māsām rīkosies tā, kā uzskatīs par 

pareizu. 

6. Saglabās līdzsvarotu attieksmi arī pret savām slimībām, nekurnēs un neizrādīs 

neiecietību, lai kādam neienāktu prātā, ka viņu attieksme nepatīk. Īpaši uzmanīgas būs, 

lai nenotiktu tā, ka tiem, kas kalpo nabadzīgajiem, ir vairāk nekā pašiem nabadzīgajiem. 

Māsām jājūt liela laime, izjūtot ciešanas Dieva tā Kunga mīlestības vārdā, kurš vēlas 

pārbaudīt viņu pacietību, lai vairotu māsu nopelnus. Turklāt, slimojot pašas, savu 

izveseļošanos viņas uzticēs ārstiem un māsām, kuri centīsies viņām palīdzēt. Ēdīs tikai 

tajā laikā, kas būs noteikts, un tikai klostera ēdnīcā. Neko neņems un neko nepirks bez 

vecākās māsas atļaujas. Arī citas māsas, kuras viņas apmeklēs, neko viņām nedos bez 

atļaujas. 

Ja kāds no civiliedzīvotājiem vēlēsies izturēties pret viņām labāk, atdevīgāk un 

taupīgāk, viņas pazemīgi pateiksies par cilvēku labo gribu un ar cieņu palūgs netraucēt 

māsām ievērot noteikto kārtību, kas neaizliedz (ar vecākās māsas atļauju) pieņemt 

gatavu apģērbu, ja tikai viņas pašas to vēlētos. 
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7. Centīsies, lai viņu mājā bez vecākās māsas atļaujas neviens svešinieks ne pie 

galda, ne viņu istabā netiktu ielaists. Vecākā māsa bez vajadzības to nepieļaus un 

neatļaus. Tas attiecas arī uz tā paša dzimuma cilvēkiem, lai, neko sliktu nedomājot, 

tomēr nevarētu izmantot tos labumus, kuri nepienākas viņiem, bet gan trūcīgajiem un 

slimajiem. 

 

III nodaļa 

Par tikumu 

 

1. Visiem spēkiem māsas centīsies saglabāt dvēseles un miesas tīrību. Tāpēc 

centīsies izvairīties no domām, kas ir pretrunā ar nevainību, un stingri izsargāsies no 

visa tā, kas varētu kļūt pārkāpuma iemesls: vēlēšanās, godkārīgums, iedvesma, ko 

sniedz jaunas drēbes, lepna gaita un runa, noklausīšanās un vērošana pa logu vai ejot pa 

ielu, augstprātīga sevis vērtēšana, nekritisks priekšstats par sevi, biežas sarunas un 

nevajadzīgas darīšanas ar svešiniekiem. Un visbeidzot, izvairīsies no situācijām, kas 

varētu dot ieganstu lemt par nepieklājību, tā kā pats nopēlums varētu nomelnot māsu 

Apvienību un tās svētās saistības. 

2. Svētā pieticība žēlsirdīgajām māsām ir vajadzīga ne tikai, lai balstītu savas 

māsas un brāļus iekš Kristus, bet arī priekš tā, lai varētu saglabāt eņģelisku skaidrību, 

kas ātri vien var zaudēt savu spožumu nesmalkjūtības dēļ. Tāpēc vien māsas centīsies 

uzvesties nevainojami un pievērst uzmanību pašas sev, lai itin nekur neaizvainotu Dieva 

tā Kunga skatienu. Tāpēc acu skatiens, ejot pa ielu, atrodoties baznīcā vai svešās mājās, 

bet īpaši – sarunājoties ar pretējā dzimuma pārstāvjiem, būs pazemīgs. Pat atrodoties 

savās istabās visām kopā, viņas izturēsies cita pret citu labvēlīgi, neatļaujoties triviālu 

familiaritāti. Pat kopējā atpūtas laikā izvairīsies no tādiem vārdiem, jokiem un 

vieglprātības, kas varētu raisīt nesaprašanos. Centīsies vairīties no nevajadzīgas steigas 

un bērnišķīgas vieglprātības, liekas jautrības un nevajadzīgiem smiekliem. Būs 

pieticīgas apģērbā un aksesuāros, iztiekot bez pārmērībām. Centīsies vairīties no tādām 

sarunām, žestiem, dažādām izpriecām – no visa tā, kas varētu izraisīt kaut ko neglītu un 

sliktu. Māsām pēc iespējas jāvairās pieskarties vienai otrai, pat ja tas būtu pa jokam vai 

apliecinot simpātijas. Apkampties var vienīgi tad, ja kāda māsa jaunpienācēja ir tikusi 

uzņemta apvienībā, kāda pārnākusi no cita klostera, atgriezusies no tāla ceļa, vai arī 

samierinoties, ja kāda bijusi sarūgtināta. Tādā gadījumā, stāvot uz ceļiem, var viena otru 

noskūpstīt uz vaiga. 

3. Centīgi vairīsies no bezdarbības, kas ir daudzu grēku pamatā, bet it īpaši no 

garīgā kūtruma. Tāpēc, ja saistības dvēseles rosināšanai pieļaus, tad brīvajā laikā viņas 

nodarbosies ar šūšanu vai vērpšanu, vai meklēs citu sev nepieciešamo nodarbību. Ja 

nebūs, ar ko sevi nodarbināt, viņas lūgs virsmāsu vai viņas asistenti, lai tās viņām atrod 

šādu nodarbošanos. 
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Viņas neturēs ne mazus putniņus, ne suņus, nekādus citus mazus dzīvniekus, ar 

kuriem var tikai novilcināt laiku. Lietderīgā laika saīsināšana varētu kļūt par smagumu 

dvēselei, jo viņām ir jāatceras, ka Dieva priekšā būs jāatskaitās. Darba dienās ar citām 

lūgsnām nenodarbosies, tikai ar tām, kuras noteiktas dienas nodarbībās, un klausīsies 

Svēto Misi. 

4. Satikšanās un draudzība ar nepazīstamām personām var ļoti kaitēt, šāda 

biedrošanās var būt tukša un nevajadzīga. Daudz lietderīgāk būs, ja māsas būs 

paklausīgas un veiks savus pienākumus attiecībā pret nabagiem un slimajiem. Tāpat arī 

nekad neizies no mājas bez vecākās māsas atļaujas, kurai pateiks, kurp iet un kāpēc. 

Atgriežoties mājās, atrādīsies viņai un atskaitīsies par savu gājienu, pastāstot, kur bija 

un ko darīja. Pirms iziešanas no mājas, viņām jāatceras, ka vajag apmazgāties ar svēto 

ūdeni un nomesties uz ceļiem, veltīties Dievam Tēvam, kura dēļ no mājas iet ārā, lūdzot 

viņa palīdzību, svētību un labvēlību. Tāpat rīkosies, atgriežoties mājās: pateiksies 

Dievam Tēvam par labvēlību un palīdzību, kuru saņēma, vai lūgs piedošanu par 

kļūdām, kuras pieļautas, izejot no mājas. 

5. Neies vizītē bez vajadzības un vecākās māsas atļaujas. No mājas ies ārā pa 

divām, lai viena otru nezaudētu no redzes. Ja māsa, izejot no mājas, nevarēja atrast sev 

sabiedroto otro māsu, tad viņai jāpaņem sev līdzi kāda meitene no skolas, vai kāda 

paziņa, kas paliktu ar viņu. Viņas ies trūcīgo un slimo mājās, cietumos un citur, visur 

būs ļoti uzmanīgas un sameklēs cilvēkus, kuri varētu izsniegt zāles tur esošajiem 

slimniekiem. Nekad neapmeklēs un nedos zāles cilvēkiem, kuri atrodas aizdomīgās 

vietās, tāpat nesadarbosies ar personām, kuras dēvē par „netīrām”, un tāpēc tās var būt 

aplipinātas ar kādu slimību vai sliktu rīcību. Būs īpaši uzmanīgas ar pretējā dzimuma 

pārstāvjiem, dodot viņiem zāles vai palīdzot kaut kā citādi, netuvinoties viņiem ļoti 

tuvu, pat pie mirstošajiem, lai sagatavotu viņus nāvei. 

6. Ja kāds nāks māsas apraudzīt, nesarunāsies ar svešinieku un nepieaicinās 

nevienu māsu, kamēr nebūs vecākās māsas atļaujas. Kad saņems atļauju – ies uz 

viesiem norādīto vietu un sarunāsies ar viņu, taču nav atļauts vest viņu tālāk mājā, 

turklāt bez savas uzraudzes savās istabās, pat ja tās būtu sieviešu dzimuma pārstāves, 

kuras vēlētos apskatīt viņu māju. Tāpat nelaidīs savās istabās ne mācītājus, ne savus 

biktstēvus, izņemot vienīgi tādas situācijas, kad kāda no māsām būtu slima. Tādā 

gadījumā šajā sarunā jāpiedalās kaut vienai māsai, turklāt esot tādā vietā, no kurienes 

varētu viņus vērot. Tādu pašu uzmanību un piesardzību ievēros arī ārsta, aptiekāra, 

friziera apmeklējuma un citos gadījumos, kad tiks dota atļauja māsas apmeklēt slimības 

laikā. Nekad neapmeklēs savus biktstēvus vai citus mācītājus viņu dzīvojamās telpās, 

izņemot vienīgi slimības gadījumus. Tad ar viņu uzraugu atļauju apmeklēs viņus divatā, 

kopā ar otru māsu, tāpat divatā vajadzības gadījumā aprunājoties ar mācītāju īpašajā 

sarunai domātajā telpā. Ja gadītos māsai ar kādu vīrieti palikt divatā, nedrīkst kavēties 

nevienu lieku brīdi, ārkārtas gadījumā nāktos atvērt durvis. 
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7. Ja radīsies piespiedu situācija, kad ir jāsatiekas ar pretējā dzimuma pārstāvi, tad 

jāsaglabā mērenība vārdos un uzvedībā; izvairoties no personiska viedokļa, īpaši no 

personiskas labvēlības un simpātijām, jārunā ir īsi. Nedrīkst pieļaut tādu situāciju, lai 

vīrieši mācītu rakstīt. Nepieļaus, lai ar kaut kādu iemeslu viņas kāds skūpstītu. 

8. Ejot pa ielu vai ieejot mājā, lai palīdzētu slimajiem un vārgajiem, lieki 

nekavēsies ar svešiem ļaudīm bez vajadzības. Vienkārši atbildēs uz viņu jautājumiem, 

pavēršot sarunu uz labu tematu, piemēram, par jaunumiem pasaulē. Ja viņām stāstīs par 

kādu, vairīsies ne tikai ar svešajiem, bet arī ar māsām no sarunām par citiem, pat ja šīs 

sarunas skars citu ļaužu rūpes un lietas, jo šādas sarunas ir pretrunā ar lūgšanām un labu 

piemēru, kāds māsām ir jārāda tuvākajiem. 

9. Tā kā mērenība un kārtība ēšanā palīdz ne tikai veselībai un miesai, bet īpašā 

veidā palīdz saglabāt garīgo veselību, tad visiem līdzekļiem māsas centīsies ievērot 

ēdiena gatavošanas, ēdiena daudzuma, dzērienu dažādības, vietas un laika noteikumus. 

Ja kādai kaut ko vajadzēs īpaši, bez pusdienām un vakariņām, vai citā laikā iegribēsies 

kādu īpašu ēdienu vai varbūt pat pārlieku vienkāršu ēdienu – māsa lūgs vecākajai māsai 

šādu atļauju. Taču nevienai nav atļauts dzert vīnu bez ģenerālā audzinātāja/pārziņa vai 

apvienības uzrauga speciālas atļaujas. 

10. Kaut arī nepārtrauktie darbi neļauj viņām veltīt vairāk laika grēku nožēlošanai 

un ciešanām, tomēr laiku pa laikam ar augstāko uzraugu atļauju viņas var izmantot citu 

izdevību. Jēzum Kristum un Svētajai Jaunavai Marijai veltīto svinīgo svētku gaidās 

viņas ievēros gavēņus, tāpat darīs arī visās piektdienās, izņemot tās, kas ir starp 

Lieldienām un Svētā Gara izraidīšanas laiku, un tās piektdienas, kad iekrīt kaut kādas 

svinības. Saglabās gavēņus un atteiksies no gaļas otrdienās. Tajās dienās, kad kalpos 

slimajiem vai arī pašas slimos, vai tiks nosūtītas smagos darbos, var mazliet uzēst no 

rīta, tā, it kā dzertu zāles – nedaudz. Sevi pārliecinās par to, ka fiziskās ciešanas dvēselei 

nevar daudz palīdzēt, ja tās nav apvienotas ar garīgajām ciešanām, kuras atkarīgas no 

sava saprāta un gribas pakļaušanas, no uzvaras pār savām kaislībām, no atteikšanās 

priecāties un apvaldīt savas jūtas, ja tās radušās bez vajadzības. 

 

 

IV nodaļa 

 

Par paklausību 

 

1. Saskaņā ar savu stāvokli cienīs un klausīs bīskapus, kuriem ir pakļautas. Būs 

paklausīgas arī savai augstākajai priekšniecībai – Misijas Kongregacijai, jo tā ir 

žēlsirdīgo māsu Apvienības galvenā priekšniecība. Paklausīgas būs arī tiem, kuri tiks 

nozīmēti par vecākajiem direktoriem un biktstēviem, arī vecākajai māsai, bet viņas 

prombūtnes laikā – māsai asistentei un citiem mājas pārvaldniekiem. Bez kavēšanās 

ņems vērā arī zvana skaņas – kā Dieva Tēva balsi, kas viņas iedvesmo/aicina uz 

ikdienas darbiem. 
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2. Vingrināsies paklausībā, punktualitātē, sava saprāta un gribas pakļaušanā – lai 

tas palīdzētu veikt viņām uzticētos pienākumus. Vienmēr atcerēsies, ka priekšniecībai 

jābūt paklausīgām, kad tās pārstāvji dod norādījumus, un jāpieņem tie, it kā pats Dievs 

Kungs to pavēlētu ar šo pārstāvju starpniecību un viņš Pats teiktu tiem, kuri vada citus: 

kas jūs klausa – klausa mani, kas jūs neciena – neciena arī mani. 

3. Ar lielu cieņu izturēsies pret visiem garīdzniekiem, it īpaši pret tiem, kuri 

viņām būs nozīmēti par direktoriem un biktstēviem, kā arī pret kapelāniem un 

biktstēviem, slimajiem un nabadzīgajiem. Pie viņiem vērsīsies ar tādu pašu cieņu, kā, 

pie altāra ejot, pakļautos viņu pavēlēm un padomiem, ja nav grēka un ievēroti 

noteikumi, kopsapulces noteiktās ierašas, augstākstāvošo vadītāju nodomi un rīkojumi. 

Ja gadījumā kāda no viņām labi nepildīja savus pienākumus pret slimajiem, tas, kurš 

pamanīs to, pats izteiks aizrādījumu, paziņos par to augstākstāvošajam vai savam 

biktstēvam. Turklāt ar cieņu un uzmanību ir jāizturas pret kalpošanu slimajiem. Ja 

saslims pašas, arī tad klausīs ārstus un tos, kas ar slimniekiem nodarbojas, ja tas ir 

saskaņots ar viņu pienākumiem un māsu Apvienības noteikumiem. 

4. Bez vecākās māsas atļaujas neatvērs saņemtās vēstules, nekontrolēs atklātnes, 

kuras vispirms ir jāizlasa māsai pašai. Tāpat nerakstīs vēstules bez vecākās māsas 

atļaujas un atdos viņai rokās tās vēstules, kuras uzrakstīs, lai viņa tās pārskatītu un 

rīkotos ar tām, kā uzskatīs par pareizu. Taču šis likums neattiecas uz vēstulēm, kuras 

māsas rakstīs savam galvenajam vadītājam, direktoram vai biktstēvam, kā arī vēstulēm, 

kuras no viņiem pienāks. Šīs vēstules nevajag rādīt svešām personām, pat pašām 

māsām, viņām var tikai pastāstīt par to, kas saistās ar viņām. 

5. Vecākās māsas divas vai trīs reizes gadā rakstīs saviem vadītājiem par to, ko 

viņas dara, un par māsām, kuras ar viņām dzīvo. Arī māsas rakstīs, cik, viņuprāt, būs 

nepieciešams, bet vecākās māsas ļaus brīvi rīkoties citām, lai rakstītu augstākajiem 

priekšniekiem, neizrādot interesi par tām vēstulēm, kuras viņiem pienāk. Māsas, kuras 

neprot rakstīt, var palūgt citas māsas, garīdznieku vai biktstēvu, lai viņām palīdzētu. 

Tomēr tām, kuras rakstīs, nevar diktēt, bet gan raiti izstāstīt aprakstīšanai vajadzīgo, 

nevienu neaizvainojot. 

 

V nodaļa 

Par mīlestību un savstarpējo vienotību, kādai jāvalda māsu vidū 

 

1. Māsas bieži par to domās un izrunās pie sevis vārdu „žēlsirdība”, kas apzīmē 

mīlestību, ar kuru viņas leposies, un īpaši pūlēsies, lai būtu īstas un patiesas mīlestības 

cienīgas gan pret Dievu, gan pret savu tuvāko. Vispirms jau tas attiecas uz to mīlestību, 

kas ir pret sevi. Un būs viņas kā māsas, kuras Dievs Tēvs apvienoja, lai palīdzētu 

trūcīgiem bāreņiem un slimajiem. Pašas pilnveidosies un visiem spēkiem centīsies savā 

vidū saglabāt vienotību, saskaņu un savstarpēju mīlestību pret sevi.  
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Tāpēc no savas sirds attālinās dažāda veida nepatiku un naidu pret citām māsām, 

izvairīsies no nepatīkamiem un dusmīgiem vārdiem, bet savstarpēji cita pie citas 

vērsīsies ar kristīgo labestību, sirsnību un cieņu. 

2. Saprotoši rēķināsies ar savu biedreņu nepilnībām, tāpat kā citi rēķinātos ar viņu 

pašu nepilnībām. Iespēju robežās vērsīs uzmanību uz to māsu noskaņojumu, fantāzijām, 

domām un lietu sapratni, kuras ir bez grēka un nav pretrunā ar māsu apvienības 

likumiem. Īpaši centīsies ar lielu mīlestību izturēties pret tām, kuru noskaņojums 

atšķiras no viņu noskaņas, un tā būs īstākā metode vienotības, saskaņas un miera 

saglabāšanā. 

3. Ja cilvēciski saprotamas kļūdīšanās dēļ gadītos, ka viena no māsām izraisītu 

pārdzīvojumus otrai māsai, tad vainīgajai tūliņ pat uz ceļiem jālūdz viņai piedošana. Un 

ja tikai tas būs iespējams, tad tajā pašā vietā tās pašas dienas vakarā pirms gulētiešanas 

aizvainotā māsa ar samierināšanos un mierīgu sirdi pieņems šo pazemošanos un arī pati 

nometīsies uz ceļiem. Šī svētā ieraža kļūs par labākajām zālēm rūgtuma un 

aizkaitinājuma savaldīšanai, kurš varētu palikt pēc aizvainojuma. Lai netraucēti 

piepildītos šī svētā ieraža, tā māsa, kura tika aizvainota, īpaši rūpēsies, lai netiktu 

izmantots savas māsas pazemojums un atriebība par pāridarījumu, uzsverot māsas 

trūkumus vai sarunājot viņai rupjības, aizvainojot viņu un tādējādi attīstot sevī šo 

trūkumu. 

4. Īpaši rūpēsies par tām māsām, kuras slimo, un kalpos viņām ar iespējami 

lielāku atdevību un sirsnību. Pirmām kārtām īpaši rūpēsies par to, lai biktstēvs laikus 

uzzinātu, kad kura māsa būs sasirgusi, un pacentīsies, lai viņa saņemtu visus iespējamos 

Sakramentus un garīgo palīdzību, kāda vien viņai būs nepieciešama. Kas attiecas uz 

ķermeni un ēdienu – rīkosies tā, kā teikts II nodaļas likumos par trūcīgumu. 

5. Pārlieku lielas rūpes par sevi, kuras ir pretrunā ar saprotamu mīlestību un 

rūpēm par savu veselību, varētu kļūt par iemeslu, lai māsas katrā, pat niecīgā gadījumā 

uzskatītu par nepieciešamu griezties pie ārsta. Tāpēc bez virsmāsas atļaujas nelietos 

nekādas zāles, nenolaidīs asinis un nelūgs padomus ārstiem un citiem līdzīgas profesijas 

pārstāvjiem. Izņēmums varētu būt negaidīta slimība, piemēram, epilepsija. Kļuvusi 

vesela, katra no viņām ar patiku atgrieztos pie saviem pienākumiem, pie ierastā dzīves 

ritma, neizmantojot vairs tos atvieglojumus, kas bija atļauti slimības laikā. 

6. Sēros par savām mirušajām māsām un veltīs viņām trīs pirmos Svētos 

Vakarēdienus. Parūpēsies, lai par katru nomirušo tiktu noturēta Mise un trīs Mises 

nolasītas, bet visā pārējā bēru norisē tiktu ievērotas māsu sabiedrībā pieņemtās prasības. 

Māsas skums par nabago nāvi, par kuriem viņas rūpējās un kurus kopa, Dievu Tēvu 

lūgs, lai dod viņiem Dvēseles mieru. 
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VI nodaļa 

 

Par dažiem mīlestības un kopējās vienotības uzturēšanas veidiem 

 

1. Neskatoties uz to, ka māsas saista liela savstarpēja mīlestība, viņas centīgi 

vairīsies no tuvas draudzības savā starpā, kura var būt bīstama tāpēc, ka tās aizsegā var 

slēpties afekta sekas – grūtības apvaldīt miesu un asinis. Tāpēc no tā vairīsies ļoti 

centīgi, jo šīs abas parādības var izraisīt māsu apvienības izjukšanu. 

2. Mēģinās novērst dažādus neapmierinātības iemeslus, kas traucētu saglabāt 

mieru un vienotību apvienībā, kā arī tos pārkāpumus, kuri jau minēti šajā tekstā. 

Kurnēšanu parasti rada nevajadzīga vēlēšanās zināt visu to, kas notiek neīstas labdarības 

aizsegā. Māsas nedrīkst jaukties vadības lietās un kritizēt sabiedrības noteikumus. Taču 

ja kāds priekšlikums ir ievērības cienīgs un vajadzīgs priekšniecībai, tad direktoram vai 

vecākajai māsai par savām domām pateiks, bet turpmāk par to neinteresēsies. Vairīsies 

no sarunām, vērtējot viņu rīcību, jo šādas sarunas veicina sabrukumu, kas izsauc Dieva 

dusmas ne tikai pār tiem cilvēkiem, kuri tukšu runāja, bet arī pār tiem, kas viņus ar 

interesi klausījās, un pat pār visu apvienību. 

3. Savstarpējās sarunās nekad nedrīkst pieminēt tuvāko, it īpaši savu māsu, 

trūkumus. Ja kaut viena no viņām piemirstu par paklausību un apvienībā aizrautos ar 

šādām sarunām, viņā ne tikai neklausītos, bet ar dažādām metodēm viņai traucētu.  

Ja viņa šīs sarunas tomēr nepārtrauktu – ātri no viņas attālinātos, it kā dzirdot čūsku 

šņācam. 

4. Klusēšana – tas ir tikai viens no veidiem, kā izsargāties no savstarpējām 

nesaskaņām. Klusēšana palīdz atvairīt arī citus grēkus, ko ļaudis pieļauj, runājot 

neapdomīgi un muļķīgi, kā to liecina arī Svētie Raksti. Šie nosacījumi jāievēro 

nodarbību laikā un visu dienu, kā to paredz noteikumi, bet it īpaši no vakara lūgšanas 

līdz rīta Svētajai Misei, kurā piedalīsies ap pulksten septiņiem no rīta un no diviem līdz 

trijiem pēcpusdienā. Lai kur arī atrastos – atcerēsies, šis laiks ir paredzēts klusēšanai.  

Ja šajā laikā māsām vajadzēs par kaut ko runāt, tad to darīs klusi un īsi. Klusēšanu 

ievēros arī baznīcās un kapelās, slimnīcu ģērbtuvēs, mājās, zālēs un ēdnīcās, it īpaši 

ēšanas laikā. Netrokšņos mājās un istabās, kurās māsas atnāks, atverot un aizverot 

durvis, jo īpaši naktī. Pat tajā laikā, kad viņām ir atļauts savstarpēji sarunāties, pievērsīs 

uzmanību savai balsij, lai to neceltu par augstu, runātu izlīdzināti, kā to paredz viņu 

stāvoklis. 
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VII nodaļa 

 

Par mīlestību pret trūcīgajiem un slimajiem 

 

1. Tā kā žēlsirdīgo māsu vissvarīgākais pienākums ir kalpot trūcīgajiem un 

slimajiem, šim uzdevumam viņām ir jāpievēršas ar vislielāko centību, zinot, ka ne tik 

daudz kalpo sev, cik to dara Jēzum Kristum, ar to saprotot, ka trūcīgajiem un slimajiem 

gan ēdienu, gan zāles pasniegs pašas, izturoties pret viņiem ar žēlsirdību, pieklājību, 

cieņu, līdzjūtību un dievbijīgi. Ar lielu pacietību un apzinīgumu izturēsies pret tiem, 

kuri būs varbūt rupji un nepatīkami, tāpat arī ar tiem, pret kuriem pašas izjutīs nepatiku 

un riebumu. Un pašas nožēlos, ja neveiks savu pienākumu, pieļaujot paviršību vai 

rīkojoties bez apdomas. Augstāk par visu ir jātur pienākums palīdzēt slimajiem un 

trūcīgajiem, jo viņiem ir vajadzīga šī palīdzība. 

2. Arvien atcerēsies to, ka slimajiem ik pa laikam jāpasaka labs un dievbijīgs 

vārds, lai viņi būtu pacietīgāki, lai palīdzētu viņiem izsūdzēt visus grēkus, sagatavot 

nāvei. Īpaši stipri centīsies viņiem iemācīt, kā rīkoties, lai glābtu dvēseli, lai viņi visus 

vajadzīgos Sakramentus pieņemtu, un ne reizi vien, bet vairākkārt, ja gadīsies vēlreiz 

saslimt. Māsas to visu darīs tādā veidā un secībā, kā to paredz atbilstošie noteikumi un 

vadošie orgāni. 

3. Nesaprātīga žēlsirdība nepatīk ne tikai Dievam tam Kungam, bet arī tām 

dvēselēm, kuras šo žēlsirdību cenšas iedzīvināt praksē. Nesaprātīga žēlsirdība būs 

kaitīga un bīstama, tāpēc māsas nekad neuzdrošināsies barot un ārstēt slimo bez savu 

vadītāju atļaujas un pret viņu gribu, nepārkāps aizliegumu, neskatoties uz sūdzībām un 

žēlabām, kurus izteiks neapmierinātie. Centīsies viņus arvien labāk iepriecināt un 

nomierināt, apliecinot līdzjūtību sakarā ar viņu slimībām, un kopā nožēlos, ja palīdzēt 

nevarēs, kaut arī ļoti to gribētu. Ieteiks arī citiem just līdzi un palīdzēt žēlabās un, cik 

var, darīt slimajiem labu. 

4. Ja kādas līdzjūtīgas personas nabagiem, slimiem un citiem trūkumcietējiem 

pasniegs žēlastības dāvanu, tad māsas sadalīs to tādā veidā, kā vēlēsies labdaris. Ja 

māsām pašām būs nabadzīgi radinieki, tādā gadījumā viņas vēl jo stiprāk sargāsies 

pārkāpt savu tikuma slieksni un nelūgs nevienu, arī svešu cilvēku, palīdzēt radiniekiem, 

bez vecākās māsas atļaujas. 

5. Nemēģinās sevi pakļaut nevajadzīgam riskam un naktī bez vajadzības slimos 

neies apraudzīt, izņemot, protams, savu māju, kur dzīvo māsas, un arī slimnīcu, kur 

pašas mitinās. Tajā pašā laikā neko nedarīs, neapkalpos slimības laikā bagātos, ja tie 

nebūs nabago un slimo vidū, jo tas neatbilst nolikumam, kas žēlsirdības māsām jāpilda, 

jo māsu aicinājums ir kalpot nabagiem. Ja šādā situācijā nebūtu iespējams atrast ne 

ārstu, ne feldšeru, tad viņas var palīdzēt arī visiem citiem tādā pašā veidā, kā to dara 

saviem slimniekiem, tikai neaizmirstot, ka nabagiem dodama priekšroka. 

 

Priestera Vincenta de Paula apvienības žēlsirdīgo māsu apvienības uzvedības un darbības 

noteikumu (Regula) kopijas tulkojums latviešu valodā 

10. no 20 lapām 



6. Bez personīgas un konkrētas augstākās vadības atļaujas nepieņems sev ne 

kalpotāju, lai tā izlīdzētos dažādos darbos, ne kādu svešinieku, ja arī tas būtu tāda paša 

dzimuma. 

 

 

VIII nodaļa 

 

Par garīgiem paradumiem 

 

1. Centīsies būt uzticīgas savām garīgajām nodarbībām, jo tieši tas viņām 

nepieciešams, lai Dieva mīlestībā un gara lidojumā saglabātu savu piederību un ar godu 

pildītu savu aicinājumu. Bez šaubām, noteiktajā laikā, vai arī pārtraucot kādu savu 

nodarbību, palīdzēs nabagiem, ja viņiem tas būs nepieciešams. Turklāt izsargāsies no 

nevīžības, bezdievības vai pārāk lielas pieķeršanās mantām. 

2. Ies pie dievgalda izsūdzēt grēkus katru sestdienu un svētku priekšvakarā tikai 

tam garīdzniekam, kuru nozīmēs apvienības Ģenerālais priekšnieks, un ne citam, ja tikai 

nebūs tādas atļaujas. Vienu reizi mēnesī atskaitīsies Direktoram par pieļautām rupjām 

kļūdām iepriekšējā mēnesī. Tāpat nāks pie vecākās māsas, lai sniegtu pārskatu par 

veiktajiem darbiem un izstāstītu par grūtībām. 

3. Katru gadu veiks garīgu atbrīvošanos, grēkus izsūdzot un atzīstoties kļūdās, 

kuras bija pieļautas pēc pēdējās pamācības, kuru dod Romas katoļu baznīca saviem 

ticīgajiem. Ja māsām vecākā māsa vai kāds cits saskaņā ar māsas lūgumu paziņos par 

sanāksmi viņu mājā, tad visām māsām vajadzēs tajā piedalīties. Tās māsas, kuras dzīvo 

tālāk, nāks uz to vietu, kuru viņām noteiks Ģenerālais priekšnieks. Neviena no māsām 

nepieteiksies kaut kādā reliģiskā biedrībā bez Ģenerālā priekšnieka tiešas atļaujas. 

4. Baudīs Svēto Vakarēdienu svētdienās un Jēzus Kristus un Svētās Jaunavas 

Marijas svētkos, taču ne ilgāk par trim dienām pēc kārtas. Tas ir nepieciešams, lai 

novērstu dažādas nekārtības, kuras varētu rasties, ja Svētā Vakarēdiena laiks vispār 

nebūtu noteikts. Māsas samiernieciski, bez kurnēšanas pieņems aizliegumu un atteiksies 

no Svētā Vakarēdiena, ja netiks saņemta atļauja no Direktora vai sava biktstēva. 

5. Katru piektdienu, izņemot Lielo Piektdienu pirms Lieldienām, un arī tajās 

dienās, kad iekrīt svētki un citas svinības, pusastoņos vakarā sanāks uz lūgšanām un uz 

sanāksmi – pamācību, kuru vadīs vecākā māsa vai tā, kas viņu aizvieto, lai lūgtos par 

izdarītajiem pārkāpumiem, kuri ir pretrunā ar noteikumiem, un lai labotos. Tāpēc katra 

atzīsies savā vainā, citu māsu priekšā ar prieku uzklausīs aizrādījumus un grēku nožēlu, 

kādu viņai piespriedīs, tāpat lūgs piedošanu par tiem, kam viņa varēja sagādāt ciešanas. 

Tāpat katru mēnesi publiski lūgs izteikties par trūkumiem, kādi pamanīti viņai. Šos 

trūkumus atzīs ar vēlēšanos laboties, neattaisnojoties un nekādi neizrādot savu nepatiku. 
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6. Lai novērstu nekārtību, kas varētu pazudināt māsu apvienību tajā gadījumā, ja 

katrai būtu ļauta brīva griba atvērt savu sirdi un apziņu, kam vien ienāktu prātā, nedrīkst 

uzticēt un atklāt kārdinājumus un pārdzīvojumus māsām, un vēl mazāk – svešiem 

ļaudīm. Tādā gadījumā māsai jāiet pie sava Priekšnieka, Direktora vai pie vecākās 

māsas, jo šos ļaudis pats Dievs Tēvs tam ir nozīmējis. Ja kādai no viņām sāktu likties, 

ka saskaņā ar Dieva gribu viņai ir jāizrunājas vai jālūdz padoms kādam svešajam, tad to 

var izdarīt tikai ar Priekšnieka, Direktora vai vecākās māsas atļauju. 

7. Pirmām kārtām nerunās par tām lietām, par kurām ir jāklusē, tāpat arī par to, 

kas notiek un par ko runā sanāksmēs, grēku sūdzēšanā, jo tā būs Dieva zaimošana par 

noslēpuma neglabāšanu, kas dažkārt rada sliktu ietekmi. Tomēr nav aizliegts viņām 

runāt par labām pamācībām vai mācībām, kuras vadīja Priekšnieks, Direktors vai 

vecākā māsa. Runāt par to drīkst tikai citu uzmundrināšanai, nepieminot, kad tas ir 

dzirdēts, īpaši, ja tas tika teikts grēksūdzē. Taču nav vērts par to runāt tāpat vien. Par 

saviem noteikumiem nestāstīs svešiem ļaudīm bez tiešas Ģenerālā priekšnieka vai 

Direktora atļaujas. Vecākā māsa šos noteikumus turēs mājās aiz aizslēdzas, nenesīs tos 

ārā un neatstās svešu acu priekšā. 

8. Ne apvienības priekšnieki, ne vecākās māsas nevar izbēgt no visiem 

trūkumiem, kuri var iezagties apvienības ikdienā. Tad būtu apdraudēta šīs apvienības 

vienotā pastāvēšana. Tādēļ katra no māsām Direktoram vai vecākajai māsai pastāstīs par 

ievērotajiem trūkumiem vai bīstamiem kārdinājumiem, ko viņas būs pamanījušas savās 

māsās. Katra priecāsies, ja viņas trūkumi tiks atklāti priekšniekam vai vecākai māsai, ar 

sapratni saņems rājienu vai aizrādījumu kā publiski, tā arī individuāli; neizrādot 

neapmierinātību tai vai tām, kura vai kuras darīja zināmu šo trūkumu, uz ko vainīgajai ir 

jāvērš uzmanība. 

 
 

IX nodaļa 

 

Par nodarbību dienas kārtību 

 

1. Rīta agrumā pulksten četros paredzēta celšanās, pēc pirmā zvana ir 

jāpārkrustās, pašas pirmās domas veltījot Dievam, klusi un mierīgi aiz gultas aizkariem 

apģērbt pirmo kārtu, pēc tam paņemt svēto ūdeni, nomesties ceļos un godināt Dievu, 

pateicoties viņam un solot veltīt viņam savus dienas darbus. Pēc tam glīti saklāt gultu un 

apģērbties pilnīgi. 

2. Puspiecos visas kopā nolasīs savas lūgšanas, kuras iesāks ar Veni Sancte un 

piecām parastām rīta lūgšanām, pēc tam pavadīs pārdomās laiku līdz 15 minūtēm pāri 

pieciem un pabeigs, sakot: „Angelus Domini”, lasot „Litāniju” Dievam tam Kungam un 

citas vienkāršas lūgsnas. Pēc tam noskaitīs desmit rožukroņa lūgšanas, lūgšanas turpinot 

līdz pulksten sešiem. 
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3. Pulksten sešos no rīta māsas klusējot pāries pie savām neatliekamām 

nodarbībām, kādas viņām nozīmētas saskaņā ar pienākumiem. 

4. Ap septiņiem vai septiņos no rīta kopā ies uz Svēto Misi. Ja nevarēs šajā laikā, 

tad to darīs citā piemērotā laikā, noskaitot vairākus desmitus rožukroņa lūgšanu. 

5. Pēc Mises visas kopā ies uz ēdnīcu brokastīs, saglabājot pilnīgu obligāto 

klusēšanu. Tās, kuras nevarēs paspēt noklausīties Svēto Misi, brokastos pirms tās. Taču 

pēc pusdesmitiem neviena no viņām nedrīkstēs brokastot bez vecākās māsas atļaujas. 

6. Pēc brokastīm katra atgriezīsies pie sava darba un, ja darīs kaut ko kopā, varēs 

mierīgi runāties par kaut ko garīgu, taču ne jau tukšas runas laika nosišanai. 

7. Pusdivpadsmitos māsas domās par kļūdām un pieļautajiem grēkiem, par 

nevainīgumu, kuru vajag ievērot. Pēc tam vecākā no viņām sāks lūgšanu Benedicite un 

pārējās turpinās, līdz vajadzēs iet pusdienās, kur katrai no viņām būs ēdiens atsevišķā 

porcijā. Vienlaikus uzmanīgi klausīsies garīgos lasījumus, ko lasīs viena no māsām, 

lasījumus beidzot ar lūgšanu Mavtyvologium. Laikā, kad jau zvanīs, ja arī vēl nebūs 

pabeigtas pusdienas, nolasīs lūgšanu Angelus Domini, piecelsies no galda, noskaitīs 

vispirms Pateicības lūgšanu tādā veidā kā Benedicite, tad lūgšanu ar rožukroni. 

8. Pēc pusdienām katra nodarbosies ar savām lietām. Ja vajadzēs, kopā vērps un 

šūs. Šajā laikā var runāt par tematiem saistītiem ar pestīšanu. Runās tā, it kā tā būtu 

izklaide – jautri, taču pieklājīgi, atceroties, ka acis jāvērš uz Dieva vaigu. Ja gadītos 

pārkāpt nesmalkjūtības robežas ar aizliegtu sarunu, viena no pašu māsām, kura ir 

nozīmēta, aizrādīs: „Atcerieties par Dieva klātesamību.” 

9. Pulksten divos dienā, noskaitījuši lūgšanu Veni Sancte Spiritus, viena no 

māsām pusstundu skaļi lasīs garīgu tekstu, pabeidzot to ar vārdiem: „Deus chavitas est, 

gui mavet in chavitate, in Deo monet, Deus in co.” Visas klausīsies to dziļā godbijībā 

līdz pulksten trijiem pēcpusdienā, cenšoties šajā laikā domāt par kaut ko labu. 

10. Pulksten trijos nometīsies ceļos uz akmeņiem un viena no māsām skaļi 

pateiks: „Chvisties factus est pro nobis obidiens usque ad mortem.” Visas kopā nolieks 

galvu Dieva Dēla priekšā, kurš mira mūsu dvēseļu izpirkšanai, veltīs šo mirkli 

mūžīgajam Tēvam. Šo darbību viņas veiks, sakot trīs lūgšanas, noskūpstīs zemi un 

piecelsies kājās. Tās, kuras šajā laikā būs ārā ar svešiem ļaudīm, šo lūgšanos izdarīs 

savā dvēselē, nemetoties uz ceļiem. Tās, kuras šajā laikā nevarēs pievienoties, izdarīs to 

pie pirmās izdevības. 

11. Pēc cieņas izrādīšanas māsas, ja atrodas kopā, var runāt par kaut ko labu gara 

uzturēšanai, nopietni un dievbijīgi, lielākā klusumā nekā pēc pusdienām, jo atpūtas laiks 

būs jau pagājis. 

12. Pulksten sešos pievērsīsies tikumiskām domām, pēc tam ies vakariņās, lasot 

Benedicite, tad noturēs Angelus, un turpat vai divus desmitus rožukroņa lūgšanu. 

13. Pēc vakariņām, ja būs vajadzīgs, nodarbosies ar lietām, kas ietilpst māsu 

pienākumos. 
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14. Noskanot zvanam, piecpadsmit minūtes pēc astoņiem, sanāks kopā uz vakara 

lūgšanām tajā vietā, kur parasti notiek lasījumi pulksten divos. Kad vecākā māsa nolasīs 

Veni Sancte, padomās par savu sirdsapziņu un pāries pie meditācijas, pirmajiem 

punktiem. 

15. Sestdienās un svētku priekšvakarā lasīs Evaņģēliju, kuru visi klausīsies, stāvot 

uz ceļiem, bet pēc tam atgriezīsies pie darba. Ja svētdienā iekritīs kādi svētki, lasīs 

Evaņģēliju, kuru baznīca nozīmēja tieši uz šo svētdienu. Pēc tam klusējot izklīdīs un 

gatavosies miegam: lietos svēto ūdeni, nolasīs īsu lūgsnu, katra noģērbsies tā, lai citas to 

neredzētu, aizkarus ap gultu nolaižot uz visu nakti. Deviņos apgulsies, nopūtīs sveces un 

centīsies aizmigt ar labām domām. 

16. Svētdienās un svētku dienās saglabās to pašu sadzīves kārtību kā citās dienās, 

izņemot dažas norises: 

a) Rokdarbiem veltījamo laiku pavadīs garīgas attīstības nodarbībās, t.i., 

klausoties sprediķus, dievbijīgās sarunās, garīgo grāmatu lasīšanā, lai būtu spējīgas 

mācīt nabagos un glābt bērnu dvēseles. 

b) Tās, kurām ir atļauts mācīties lasīt, rakstīt, apgūt kādu valodu vai zīmēt, tam 

veltīs pa pusstundai laika no rīta un arī pēcpusdienā, lai tikai neatrautos no vajadzīgajām 

un obligātajām nodarbībām ar nabagiem. 

c) Neatteiksies šajās dienās no atpūtas noteiktajā laikā pēc ēdienreizēm, taču 

nekad neizmantos savā dzīves veidā aizliegtas un nepieņemamas izklaides. 

17. Paralēli nodarbībām, kuras jau aprakstījām un kuras ir obligātas visām māsām, 

jaunās māsas, kas ir pieņemtas apvienībā, pārbaudes laikā saglabās sekojošu režīmu: 

1) Katru dienu plkst. 8 no rīta piecpadsmit minūtes klausīsies garīgos lasījumus, 

pēc tam līdz plkst. 9.30 klausīsies instrukcijas. 

2) Plkst. divos, noklausījušās lasījumu, uzmanīgi klausīsies norādījumus, kuri ilgs 

līdz plkst. trijiem. 

3) Katru trešdienu notiks sapulce, kas būs līdzīga tām, kura tiek organizēta 

piektdienās, vakaros, visai apvienībai, kad pat jaunās māsas ierodas, ja tikai nekavē tie 

darbi, kurus viņas veic pie slimniekiem un nabagiem. Tomēr jaunās māsas katru dienu 

drīkstēs kavēt tās divas nodarbības, kuras notiek astoņos no rīta un divos dienā. 

Savukārt viņu priekšnieki centīsies, lai māsas apgūtu iekavēto nodarbību vielu. 

18. Lai vieglāk varētu gūt savas dvēseles atpestīšanu, visus likumus pieņems ļoti 

nopietni: gan svētā darba praktiskumu, gan ieražas, kuras saglabājušās kā Dieva 

novēlētas. Tāpēc par tām lasīs pašas vai klausīsies lasījumus reizi mēnesī kopā ar citām 

māsām, kas piederīgas viņu apvienībai, un lūgs Dieva tā Kunga piedošanu par 

trūkumiem, kurus pamanījušas sevī, un veidos jaunas ētiskas vērtības, kuras tad 

saglabās līdz nāvei. Ja kāda no viņu vēlmēm būs pretrunīga, tad centīsies, lai pārvarētu 

savas ciešanas; atminot to, ko Kristus ir teicis – Debesu Valstība sasniedzama vien tiem, 

kuri cieš, pārdzīvo vardarbību, un tiem, kas dzīvo ciešanās. 
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X nodaļa 

 

Par slimnīcām un pakalpojumiem nabagiem un slimiem 

 

1. Uzdevumi, kuru dēļ žēlsirdīgās māsas atrodas slimnīcās, ir goda un slavas 

apliecinājums Jēzum Kristum, kurš ir Tēvs nabagiem un slimiem. Garīgajā jomā – 

mācīt slimos un nabagos darīt labus darbus vainas izpirkšanai, apliecinot viņiem šī 

darba nepieciešamību un izraisot vajadzību grēku izsūdzēšanā. Pateicoties tam, tie, kuri 

nomirs, būs saskaņā ar savu sirdsapziņu, bet tie slimie un nabagie, kuri izveseļosies, ar 

apziņu mainīs savu dzīvi un nekad nevainos Dievu to Kungu. Savukārt miesas kop- 

šanā – dot ēdienu, zāles un izdarīt tādus pakalpojumus, kādi viņiem būs vajadzīgi 

slimības un nespēka dēļ. 

2. Vienmēr pakļausies apvienības Ģenerālajam priekšniekam, Misijas Priesterim 

vai Misionāram, kuri vai nu paši, vai kāds viņu nozīmēts var māsas slimnīcā inspicēt, 

uzklausīt grēku izsūdzēšanu, nozīmēt pagaidu priekšniekus, biktstēvus, dot uzdevumus 

un padomus, kādi viņām vajadzīgi apvienības noteikumu saglabāšanai. Pakļautība ir 

nepieciešama, lai māsas labāk pildītu savus pienākumus gan attiecībā pret Dievu, gan 

arī pret nabagiem un slimiem. 

3. Attiecībā pret zemes labumiem, žēlsirdīgās māsas vienmēr būs pacietīgas ar 

inspektoriem, kuru vadībā darbosies. Pateicoties slimnīcai, viņām būs gan produkti, gan 

mantas. Nevienam no slimnīcu pārvaldniekiem nekalpos, kā tikai saviem inspektoriem 

un savas apvienības Ģenerālajam priekšniekam, kuri rūpēsies par māsām un atbalstīs 

viņas. 

4. Ja gadījumā saslims vai zaudēs darba spējas, māsas no slimnīcas, kur viņas 

kalpoja, nesūtīs projām. Šajā pašā slimnīcā viņām sniegs palīdzību, ēdinās, dos zāles un 

visu pārējo. Viņu vietā uz slimnīcu atsūtīs citas māsas, lai tās veiktu ikdienas darbus, 

palīdzētu slimiem un spēkus zaudējušiem. 

5. Centīsies panākt, lai nabagos un slimos reizi dienā apmeklētu viņu ārsts, 

feldšeris. Ja viņi neizpildīs šīs savas saistības pilnā mērā, tad māsas ziņos par to 

inspektoram. Māsas pret slimajiem izturēsies ar mīlestību un pazemību, ar siltu ūdeni 

nomazgās slimo kājas, apmazgās viņus un apgriezīs matus, vajadzības gadījumā iedos 

baltu kreklu un citas drēbes. Sākumā sasildīs, pēc tam viņus noguldīs gultā un iedos 

siltu dzērienu mundrumam. Ja gadījumā slimnīcā kalpo vīrieši, tad jāparūpējas, lai tieši 

viņi slimos noliktu gultā, viņiem iedotu segas un vajadzīgās drēbes; pārējo, kā pienākas, 

paveiks pašas māsas. Tiklīdz slimais apgulsies gultā, māsa uzreiz par to ziņos doktoram, 

savāks slimā apģērbu un naudu, ja viņam, iestājoties slimnīcā, tāda bija, izveidos mantu 

sarakstu, lai varētu atskaitīties, viņam izveseļojoties, vai miršanas gadījumā to varētu 

ieskaitīt slimnīcas labā. Pacentīsies slimnieka kreklus un visas pārējās drēbes izmazgāt, 

lai, izstājoties no slimnīcas, tās atdotu, bet slimnīcas drēbes atstātu slimnīcai. 
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6. Mācīsies atšķirt patiesi slimos no tiem, kuri sevi par tādiem uzskata. Zinās, cik 

cilvēku ir palātās, lai kādu nejauši nepiemirstu, ja kāds no viņiem nevarēja ēst kādu 

ēdienu, noteiktajā laikā parūpēsies par citu ēdienu. Ja slimajam tuvosies nāves stunda, 

neaiztiks viņu bez vajadzības. Stāvēs no mirēja nelielā attālumā, lai reizi pa reizei varētu 

viņu ar svētīto ūdeni apslacīt un palīdzētu viņam sagatavoties svētajai nāvei, atminoties 

Jēzus Svēto vārdu un Mariju. Pēc nāves nolasīs lūgsnu Deprofundis, mirušo noliks uz 

cisām, apmainīs viņam drēbes un rokas saliks uz krūtīm atbilstoši ar ieražai. 

7. Arvien paturēs prātā, ka vienam slimajam nedrīkst kalpot vairāk nekā otram – 

jākalpo visiem vienādi, saskaņā ar vajadzībām. Kad slimos apkops, pārvietos vai 

apmazgās, centīsies to darīt smalkjūtīgi, lai neaizvainotu, saskaņā ar kristiešu tikumu. 

8. Kad naktī ies uz slimnieku palātām apraudzīt viņus, atcerēsies par Jēzus Kristus 

nakti, kuru viņš pavadīja bezmiegā, kad bija olīvu birzī, lai mums iemācītu būt 

modriem. Un ar šīm domām māsai jābūt nomodā visu nakti pieticībā, sarunās 

neaizkavējoties ne ar vīrieti, ne sievieti, ne slimnieku, ne veselo, bet ja kāds gribētu ar 

viņām palikt ilgāk nomodā, māsai par to jāziņo vecākajai māsai. 

9. Darīs visu, lai jau vakarā visu sagatavotu, kas būs nepieciešams slimiem un 

vārgiem. Vakarā tiks nozīmēta arī māsa, kura centīsies atrasties pie slimo palātām 

gadījumam, ja kāds no viņiem steidzami naktī gribētu saņemt Sakramentu, tāpēc arī 

pašas māsas vakarā izies apgaitā, lai redzētu, vai kādam slimajam nav radusies šāda 

vēlēšanās. Māsām ir jāatceras, ka naktī velns mēdz kārdināt cilvēkus un traucēt viņiem, 

tāpēc ir jābūt uzmanīgiem, nedrīkst ļauties pašpārliecībai, tā var tikai traucēt uzticēties 

Dievam tam Kungam un Svētajam Eņģelim Sargātājam. 

10. Lai Dievs tas Kungs svētītu viņas saglabāt un izpildīt visu to, kam viņas ir 

aicinātas – palīdzēt nabagiem un slimiem, – viņām centīgi, sirsnīgi un bieži ir jālūdz, 

jāizsūdz grēki un jāpiedalās Svētajā Vakarēdienā. Tāpēc viņas svētdienās un svētkos 

vienmēr lūgsies par Dieva klātbūtni, par saviem aizstāvjiem ņemot Svēto Jaunavu, 

Svēto Josifu, Svēto Kazimiru, Svēto Margaritu un tās Svētās Jaunavas, kuras sekoja 

Jēzus pēdās. 

11. Savus dienas darbus un nodarbības viņas pildīs centīgi un pareizi, dzīvos 

saskaņā, lēnprātībā, savstarpējā mīlestībā ar sevi un slimajiem, pret visiem izturoties ar 

godbijību un cieņu, nekavējot laiku un vairoties no sarunām ar svešiem ļaudīm, 

cenšoties pēc iespējas labāk paveikt visus norādījumus un pamācības, ko ir devuši 

apvienības vecākie. Viņas paturēs vērā, ka slimajiem kalpojot, viņām ir laime vienlaikus 

kalpot arī pašam Dievam tam Kungam, tāpēc, ka Viņš to palīdzību, kas sniegta 

slimajiem, pieņem kā palīdzību sev. Tādā veidā, darot šos labos darbus, ļoti rūpīgi 

izpildīs Dieva tā Kunga vissvarīgāko vēlējumu un, kamēr turpinās mīlēt Dievu un savu 

tuvāko, dzīvos Dievā tai Kungā, un Dievs tas Kungs savukārt dzīvos viņās. 

 

 

 

 

Priestera Vincenta de Paula apvienības žēlsirdīgo māsu apvienības uzvedības un darbības 

noteikumu (Regula) kopijas tulkojums latviešu valodā 

16. no 20 lapām 



XI nodaļa 

 

Par Vecākās māsas pienākumiem, kura strādā slimnīcā 

 

1. Vecākai māsai vienmēr savā priekšā jātur apvienības noteikumi, lai varētu 

kalpot par piemēru citām māsām. Kas citiem pavēles izsniedz – tai pirmajai jādara tas, 

kas ir vajadzīgs: slimnieku traukus mazgāt, gultas klāt, palātas slaucīt, vienīgi izņemot 

gadījumus, kad jāpilda kāds cits svarīgs un neatliekams uzdevums. 

2. Lai māsu darbs labi veiktos, vecākai māsai pareizi ir jāsadala uzdevumi un 

jāatceļ tie gadījumā, ja Dieva Tēva priekšā izjutīs tādu vajadzību. Rūpīgi jāseko, lai 

visas māsas pildītu savus uzdevumus, taču tas jādara mierīgi un rāmi, bez kaut kādiem 

pārpratumiem, lai nesabojātu savu reputāciju. 

3. Savas māsas nekad nerās publiski, esot kaislību un emociju varā, bet pagaidīs, 

lai nomierinātos. Tam jābūt tāpēc, lai nerastos iemesls sliktam paraugam un lai 

aizrādījumiem un bārienam būtu jēga. Nevienam par māsas pārkāpumiem neko neteiks 

un, ja kāds par to uzzinās, pateiks paldies, neizrādot savu neapmierinājumu un domas 

par nogrēkojušos māsu. 

4. Samiernieciski un ar cieņu kopā ar savu asistenti un citām māsām, kuras 

atrodas iestādē, ķersies klāt visam jaunajam. Divdomīgās situācijās meklēs padomu, bet 

darīs tā, lai citas māsas to neuzzinātu. 

5. Viņai skaļi jāizrunā: Benedicite un Gratias pēc ēdienreizēm un lūgsna 

Retvibuere, tāpat jāvada rīta un vakara lūgšanas vai arī jānozīmē šim darbam cita māsa. 

Kalpos slimajiem un katru dienu iztaujās māsas par katra slimnieka stāvokli, lai zinātu, 

vai māsas seko slimnieku veselībai. Rūpēsies, lai slimnieku palātās vienmēr būtu kaut 

viena māsa. Apgādās slimniekus ar baltiem palagiem, pārsegiem un krekliem. 

6. Bez Vecākās māsas ziņas slimnīcā neviens nevarēs ne ieiet, ne iziet, tāpēc 

durvju sardzei vienmēr būs jāziņo par tiem, kas iegājuši un izgājuši no slimnīcas, bet 

vakarā mājas atslēgas vecākajai jāatdod. Vecākai māsai jābūt pašai savai universālai 

atslēgai, ar kuru viņa varētu atslēgt visas mājas durvis un skapjus, kur glabājas pārsegi, 

gultas drēbes un apģērbi, jācenšas itin visu turēt kārtībā, lai baznīcas un slimnīcu 

kapelas būtu tīras, un gādāt, lai tās slaucītu, lai drēbes būtu tīras. 

7. Slimnīcas ienākumu un izdevumu reģistrā centīsies visu reģistrēt un aprakstīt, 

no kurienes tiek saņemti līdzekļi un kā tiek tērēti, kas mēneša laikā izdots un kas 

ieņemts – visu pārskatīs, saskaitīs un parakstīs. Pie sevis turēs arī slimnieku reģistru: 

nabagos, sievietes un vīriešus atsevišķā sarakstā. Tajā ierakstīs katra un katras uzvārdu, 

dienu, kad slimnīcā pieņemts, kad izveseļojās, izrakstījās vai arī nomira. 
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Papildinājums žēlsirdīgo māsu apvienības noteikumiem (Regulai)  

par nabago un bāreņu skolām un viņu mācībām 

 

1. Kopt bāreņus un nabagos, nodarbojoties ar viņu izglītošanu un audzināšanu, ir 

tikpat svarīgs žēlsirdīgo māsu apvienības pienākums kā kalpošana nabagiem un 

slimajiem, tāpēc visām ar lielu vēlēšanos un cītību jācenšas to darīt, sekojot Jēzus 

Kristus paraugam, kurš pret bērniem izturējās ar lielu mīlestību, un ar savām rokām 

svētīja viņus, apsolīdams Debesu Valstību. 

2. Vecākā māsa vadīs visu to audzināšanas un izglītošanas darbu, kas saistās ar 

bāreņiem. Viņai palīdzēs māsa-speciāliste un citas vajadzīgās sabiedrotās, taču pati visu 

savā uzraudzībā paturēs, lai zinātu, kā norit bāreņu audzināšana un mācīšana, bieži 

apmeklēs bāreņu palātas, skatīsies viņu darbus, pazīs viņus pēc izskata un zinās par viņu 

paradumiem un uzvedību. Bez šīm zināšanām un māsas atļaujas neviens ar bāreņiem 

nedrīkstēs tikties, un neviena māsa netiks pieņemta vai atlaista. 

3. Pats pirmais māsu uzdevums darbā ar bērniem – izgaismot viņu prātus, iemācīt 

dievišķās lūgšanas, apustuliskās ticības simbolu, Dieva un Baznīcas baušļus, Kristīgās 

ticības Rakstus, sagatavot Svētajiem Sakramentiem un citām darbībām, kas vajadzīgas 

grēku izpirkšanai. 

4. Pašā sākumā bērnus gatavos Svēto Sakramentu pieņemšanai: iemācīs viņus iet 

pie bikts, pieņemt Svēto vakarēdienu, klausīties Svēto Misi un to, kā vajag lūgties, kā 

rītos un vakaros Dievam Kungam nodoties, lai bērnībā jau pierastu šīs svētās nodarbes 

nevis pavirši, bet precīzi un centīgi pildīt. To visu mācīs no Katķisma grāmatas, lai 

zinātu no galvas nekļūdīgi un nešaubīgi. Turklāt pacentīsies, lai noteiktajās dienās kāds 

no garīdzniekiem vai svētais tēvs vadītu šādas mācības un bērnus tajās vingrinātu. 

Bērnus vienmēr sūtīs baznīcā uz sprediķi un arī Katķismu. 

5. Mācīs bērnus lasīt, rakstīt, skaitīt un vienkāršus darbus darīt: šūt, izšūt, radinās 

strādāt virtuvē, veļas mazgātavā, maizes ceptuvē, dārzā, lai viņi zinātu, kā darāmi šie 

visi darbi, un patstāvīgi varētu tos arī paveikt. 

6. Ja bāreņu vidū būs puikas, tad viņus mācīs Direktors, nopietns, solīdā vecumā. 

Viņš arī mācīs lasīt, rakstīt, rēķināt, katķismu un citas zinības, vajadzīgās grēku 

nožēlošanai. Žēlsirdīgās māsas var mācīt bērniem dievišķās lūgšanas, apustuliskās 

ticības simbolu, Dieva baušļus, Svēto sakramentu un metodes, kā tos pieņemt. Tāpat arī 

sargās viņus un stingri uzraudzīs. Ja tuvumā būs draudzes skola, zēnus sūtīs uz šo skolu. 

Viņiem būs atsevišķas istabas, kur viņi rakstīs un mācīsies atsevišķi no meitenēm, tā, lai 

ar viņām nevarētu satikties, bet, kad paaugsies, ies dienestā vai mācīties amatu, lai tikai 

augšanas laikā nebūtu vienā mājā ar meitenēm. 

7. Visvairāk spēka māsām nāksies veltīt, lai bāreņiem jau no bērnu dienām 

iemācītu būt nevainīgiem un dievbijīgiem. Pēc iespējas dziļāk viņu prātos un sirdīs 

iepotēs bijību pret Dievu, būt godīgiem un pieklājīgiem, nedarīt pārkāpumus.  
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Meitenēm vairāk par visu ieaudzinās kautrīgumu, bet puikām – godīgumu, lai viņi 

vienmēr to ievērotu. 

8. Uzmanīgi sekos, kādas bērniem varētu būt sliktas noslieces, uzreiz tās labos, 

stūrgalvību un cietsirdību, pārgalvību un neapdomību novēršot, nosodot dusmas, naidu 

un bezkaunību, bet nolaidīgos un slinkos radinās pie darba. Nekādus trūkumus, 

izlēcienus, sliktas ieražas necietīs, ja kaut ko nepieklājīgu pamanīs, to nekavējoties 

labos. No sākuma ar brīdināšanu un pamācīšanu tā, lai pārliecinātu bērnu par to slikto, 

ko viņš izdarījis. Vēlāk, ja tas nelīdzēs, – ar brīdinājumiem un sodiem, mēreniem un 

viegliem, grēku nožēlu un skumjām. 

9. Nekad nepiedos neko nepareizu un neētisku, nenoklusēs, bet gan aizrādīs vai 

brīdinās, ja būs iespējams – bez soda. 

10. Nekad nevienā vietā bērni netiks atstāti vieni paši, vienmēr ar viņiem būs 

žēlsirdīgā māsa. Naktī meiteņu istabā gulēs viena vai divas vecākas sievietes, viņu 

gultām jāatrodas nedaudz augstāk par meiteņu gultām, bet gaismai jādeg virs viņām. 

Naktī žēlsirdīgai māsai ir jāapstaigā meiteņu gultas un jāaplūko, kā viņas guļ. Savukārt 

pie zēniem vienmēr atradīsies Direktors, viņus uzraudzīdams, tāpēc arī pie viņiem naktī 

vienmēr būs gaisma. Nekad nepieļaus, lai vienā gultā atrastos divi bērni, vienīgi tie 

varētu būt maziņie vai zīdaiņi. 

11. Bērnus radinās pie kārtības un mērenības gan apģērbā, gan dzīves vietā – lai 

vienmēr būtu tīri. Tāpēc bieži slaucīs, mazgās, tīrīs un šūs, lai viņi būtu pieklājīgi 

apģērbti, nebūtu netīri, bet viņu istabās nebūtu gružu, zirnekļa tīklu, sasmacis gaiss. 

Sekos, lai katru dienu būtu tīrs un kārtība itin visur. Tos, kuri pārkāps noteikumus, 

brīdinās un uzliks sodus, lai labotos. 

12. Dienas nodarbību kārtība tiks veidota atsevišķi meitenēm un zēniem: cikos 

celties, iet gulēt, brokastot, pusdienot, ēst launagu, vakariņas, kad jāmācās lasīt, rēķināt, 

strādāt rokdarbus, lūgties un klausīties Svēto Misi. 

13. Ir jābūt diviem sarakstiem – atsevišķi zēniem un meitenēm, kuros ieraksta 

katru bērnu: vārdu, uzvārdu, vecumu, kas ir vecāki un kad atdots – kad, kam un kur 

atdeva kādā dienestā vai darbā; ja bērns nomiris – kad un kur viņš apglabāts. Nevienu 

bērnu nedrīkst pieņemt bez pārbaudes, lai neinficētu citus bērnus ar slimībām. Nevienu 

bērnu nedrīkst atdot bez paraksta un izziņas. 

14. Ja gadījumā no pilsētas nāktu meitenes uz kristietības mācībām vai rokdarbu 

stundām – sirsnīgi un ar patiku viņas jāpieņem. Viņu vārdi un uzvārdi atsevišķā reģistrā 

jāieraksta, viņu mācību gaitai un centībai tāpat ir jāseko, kā to bērnu audzināšanai, kuri 

dzīvo māsu namā. Ar Kristietības tradīcijām, tāpat arī sieviešu dzīves jautājumiem 

meitenes jāiepazīstina un jāapmāca. Vienlaikus jāuzmanās, lai pilsētnieču vidū nebūtu 

meiteņu ar sliktu uzvedību un kaitīgām manierēm, kuras varētu slikti ietekmēt māsu 

apvienībā dzīvojošos bērnus. Tādas meitenes nedrīkst pieņemt, bet pieņemtās sliktas 

uzvedības dēļ nāksies izslēgt. 
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Māsas-meistares un viņas palīdžu pienākumi 

 

1. Māsa-meistare un citas māsas, viņas palīdzes, lai izrādītu godu Jēzus Kristus 

Bērnībai, ļoti centīgi piedalīsies bāreņu audzināšanā un izglītošanā, daudz pūļu 

pielikdamas tam, lai bērni apgūtu labas iemaņas un kristiešiem cienīgu rīcību, lai no 

viņām izveidotos labas mātes, lietpratīgas saimnieces un patīkamas kaimiņienes. 

2. Ja gadās meitenes no turīgākām ģimenēm, neveltīs viņām vairāk uzmanības kā 

nabaga sērdienītēm. Īpaši raudzīsies, lai bāreņus neatstumtu un nepazemotu (bagātās 

meitenes), lai māsas vienādi centīgas un godīgas būtu. Lai visas māsas palīdzes klausītu 

vecāko māsu: pildītu viņas rīkojumus, uzdevumus un pamācības. Bez vecākās māsas 

ziņas un atļaujas nekādus darbus neviens neuzņemsies un neuzdos, nekur bērnus nesūtīs 

un no mājas neļaus iziet. 

3. Māsai-meistarei pārējās māsas un darbinieces izrādīs cieņu un paklausību un 

negrozīs viņas rīkojumus un norādījumus. Par likumu kļūs noteikums – bērnu klātbūtnē 

nestrīdēties, nerunāt neko sliktu, nebārties un nenosodīt citam citu. 

4. Centīgi pildīs dienas režīmu, pat sīkumos to nepārkāps bez vecākās māsas ziņas 

un atļaujas. Itin visās lietās, garīgajās un praktiskajās, pieskatīs, lai bērni visu izdarītu 

akurāti. Visus bērnus vienādi mīlēs un izturēsies ar sirsnību. 

5. Visus bērnus radinās strādāt rokdarbus. Māsa-meistare katru bērnu atbilstoši 

viņa spējām un vecumam rindas kārtībā katru nedēļu norīkos darbā virtuvē, veļas 

mazgātavā, sakņu dārzā, netaisot nekādus izņēmumus. 

6. Ja pamanīs kaut ko sliktu – viņiem aizrādīs un brīdinās: pirmo reizi personīgi, 

otro reizi jau citu klātbūtnē. Taču nekliegs skaļi, ar nepatīkamiem un aizvainojošiem 

vārdiem. Būdama uztraukta vai redzot bērnu, kurš ir sadusmojies, apklusīs un savas 

piezīmes un brīdinājumus atliks uz citu laiku, nekad nervozā uztraukumā, arī dusmās 

neaizrādīs, vēl jo vairāk šādā garastāvoklī nesodīs un neliks nožēlot grēkus. 

7. Ja kāds no bērniem ir nopelnījis sodu, māsa-meistare, apspriedusies ar savām 

darbiniecēm, var noteikt to un aicināt nožēlot pārkāpumu. 

8. Bērnu vidū jāvalda rūpīgumam, elegancei, godīgumam, vienotībai un saskaņai, 

taču jālūkojas, lai nerastos draugu kopas un tuvība. Jāredz, lai starp bērniem nebūtu 

aizmugures sarunas un aprunāšanas. 

9. Nepieļaujot slinkumu, jāveicina dievticība, tiklums un strādīgums, lai vienmēr 

būtu lietderīgas nodarbības. Māsas ar savu piemēru rādīs un radinās pie visa labā: 

samierināšanās, labestības; sargāsies ar neuzmanīgu vārdu aizvainot un sliktu darīt. 

(LVIA, 604. f., 1.apr., 11720.B. 147-162 v.Nr.) 
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8. pielikums  

04. 06. 1748. 

Manas mīļās Māsas! 

Lai mūsu Dieva Tēva labvēlība ir ar mums! 

 

Mana negaidītā vēršanās pie Jums līdzinās sērām, kas, no vienas un no otras 

puses, maz izteic to saistību smagumu dēļ, kuras man uzliek Dieva Providence ar 

pienākumu vadīt Māsu apvienību. Šis tik lielais pienākums liek man būt nemierīgai gan 

tāpēc, ka esmu nepietiekami izglītota, gan arī ierobežota iespējās, tāpēc gaidu Visaugstā 

palīdzību un lieku Jums, Manas mīļās Māsas, lūgt Dievu par mani un būt pārliecinātām 

par manu labo gribu un interesi kalpot Jums visām un katrai atsevišķi. Mana mīlestība, 

kuru arvien esmu gatava Jums dāvāt, kļūst arvien lielāka tā pienākuma dēļ, kas man ir 

uzticēts. Jūs atrodaties manā Sirdī, un tas mudina mani censties aizvest Jūs līdz ideālam, 

centīsimies to sasniegt visas kopā, Manas mīļotās Meitas, labajā meklējot mūsu spēka 

avotu, tas ir, – pašā Dievā, mūsu svēto saistību praktizēšanā, kalpojot Viņam no sirds 

dziļumiem, nepārkāpjot savu uzticību, neatliekot nekad neko, kaut arī Pasaule un Velns 

liktu lietā savu spēku, lai vājinātu mūsu cienījamos darbus.1 

Lielais Dievs ir tā cienīgs, lai mēs pildītu viņam dotos solījumus un zvērestus ar 

izmeklētu un  svinīgu metodi.  

Centīsimies cik var pieklājīgi un saudzīgi vienai otru apsteigt Mīlestībā pret 

Dievu. Lai šīs labdarības būtība piepilda mūs visas bez izņēmuma, pat ja gribētos 

iekosties Svētās Pasaules kārdinājumos. Es nekad nepārtraukšu, Manas mīļās Māsas, 

izlūgties no Jums visām šo tikumību. Tā nav tikai mana vien, bet gan arī Dieva man 

atsūtītās Asistentes – Māsas Ludvikas Loudrai vēlēšanās. Viņa nav mazāk cītīga itin 

visā, kas kalpo Jūsu mierinājumam un priekam. Aizlūdzu par Jums Svētajās Lūgsnās, 

kas atjauno Mīlestību, ar visīstākām nenogurstošām simpātijām pret Jums, lai paliktu 

Mūsu Kunga Jēzus Mīlestībā. 

 

Manas Vismīļās Māsas – Jums labvēlīgā Māsa 

ar pazemīgo kalponi – Magdalenu Le Maistri – 

necienīgā Žēlsirdīgā Kalpone 

Pārmaiņas Mūsu Kunga Jēzus mīlestībā paredzu uz visu laiku 

Manas vismīļākās Māsas, Jums uzticamā Māsa Magdalena Le Maistre2 

 
1 LVIA, 694. f., 1. apr., 419. B, 1. Nr. 

2 LVIA, 694. f., 1. apr., 419. B, 2. Nr. 
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10. pielikums  

Parīze, 01. 01. 1749. 

Manas mīļās Māsas! 

Lai Dieva žēlastība ir ar mums! 

 

Drīzāk attieksme, kura izsaka sirsnīgas un patiesas jūtas pret Jums, nekā 

pienākuma apziņa mani virza dibināt attiecības ar Jums jau šā gada pašā sākumā. 

Vēl jo vairāk šo attiecību atjaunošana man būs patīkama, ja tās apliecināšu ar 

dažādām situācijām, pateicoties Jūsu kvēlajai mīlestībai pret mani, par kuras 

turpināšanu es Jūs aizlūdzu, īpaši jau ņemot vērā manu amatu. Nekas vairāk kā vien 

Dieva svētība, tā man liekas, nevar būt cienīgs atalgojums darbam, kuru man ir jāveic. 

Tie ir sīki pakalpojumi, kurus varu Jums sniegt ar savu nesavtību, cik nu tas būtu 

iespējams. 

Man ir tikai viena vēlēšanās, lai neko vairāk, kā tikai būt vajadzīgai šajā saulē, 

atrodot iedarbīgas metodes Jūsu dvēseļu iesvētīšanai. (...) Pārliecība dod mums 

dievbijību (...) Vismazākā svārstīšanās rodas kādā situācijā, kuru mēs uzdrošināmies 

izteikt, kad dažas no mums kļūst atkarīgas no savām dabas tieksmēm.1 (...) Tad ap šīm 

māsām ienaidnieks izpleš savus spārnus mūsu bojāejas vārdā un ar lielu pārliecību 

apstiprina tieksmes pēc šīs pasaules kaislībām un aizliegumiem, sirdi tur gūstā, tādējādi 

ļaujot iezagties Pasaulīgajam garam, kas rodas visās vēlmēs, no kurām arī nāk neticība 

dievbijībai, darbam, skaistumam un kārtībai. Kaut arī mēs pret to dažkārt izturamies 

noraidoši, tomēr mūsu rokas nolaižas. (...) Ja mūsu saprāts šo izklaidību uztver kā, 

nelielu detaļu, tad apzināta šaubīšanās, kurai seko sods, pazūd pārkāpuma muklājā. Daži 

padodas, un viņu skaits kļūst aizvien lielāks, un nožēlojams būs viņu gals. Manas mīļās 

Māsas, to liktenis, kuras uzsāka kalpošanu Dievam ar degsmi, bet vēlāk savās saistībās 

sāka aprimt, attālina viņas no svētās Dievišķuma nastas. Šādu jaunavu liktenis 

izpelnīsies vien apraudāšanu. Tādas meitenes, no kurām neko vairāk nevar gaidīt kā 

tikai dusmīgus žestus, nepārdomātas, bargas un tūkstoš neiecietīgas atbildes, atbildes, 

kuras aizvaino nabagos un sniedz sliktu piemēru laicīgajiem, tādas meitenes mājās, kur 

viņas apmetušās, rada tikai nepatikšanas.2 Ja viņas pārvietotu, tad vairotos pārdzīvojumi 

un apjukums, kur viņas nosūtītu (...). 
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Manas mīļās Māsas, sargāsimies rādīt sliktu piemēru, kas kaitē Dvēselei un 

gremdē to skumjās, par ko nāksies taisnoties Dieva tā Kunga priekšā. Trūkums, kas 

parasti vērojams, ir sarežģījumi, ko viena māsa sagādā otrai: slikts garastāvoklis, 

aizvainojoši vārdi vai cita veida aizvainojums. Pietiks ar mazāko sīkumu, lai sarūgtinātu 

vājiniekus, no kuriem nāksies ciest citiem (...). Visām māsām kalpošana jāveic vienādi 

augstā līmenī (...). Bezatbildība un centība vada domas un centīgi piepilda tās  

fantāzijas, kuras parasti kļūst par jaunu uztraukumu un sarūgtinājumu avotiem. 

Aicinu Jūs, Manas mīļās Māsas laboties un novērst šos trūkumus, jo tie dziļi ievaino, 

pat iznīcina Jūsu nopelnus vai samazina vērtību gan Žēlsirdībai, gan Taisnīgumam; Jūsu 

rīcība būs tik vērtīga, cik vienotas, kvēlas un Patiesu Sirdi Jūs būsiet.3 

Manas mīļās Māsas! Būtu ļoti labi, ja mums rastos tik daudz iedvesmas un 

mīlestības, lai savstarpēji palīdzētu sev piecelties pēc visiem klupieniem, pārvarot 

vājumu un ejot kopējā solī Dieva ceļu virzienā, lai nekas nevarētu izjaukt mūsu mieru. 

Mūsu apvienība sastāv no dažādiem ļaudīm, nākušiem no dažādām vietām un ar 

atšķirīgiem raksturiem, kuri virzās vienā virzienā, tas ir, uz galveno pilsētu Jeruzalemi, 

uz to vienotību, kas vieno Debesu iedzīvotājus, darot brīnišķīgu Saskaņas Slavu, kuru 

bez paguruma noliek pie Visaugstā Dieva kājām. No mums ir atkarīgs, vai mēs varam 

būt līdzdalībnieki šai slavai, kura ir īstena Mīlestība.4 Manas mīļās Māsas, vingrinoties 

mīlestībā uz Dievu to Kungu, stiprināsim tā klātbūtni mūsu vidū. Pieliksim savus 

spēkus itin visur, lai izpatiktu Viņam (Dievam), jo šī uzticība vēl šajā Saulē nepaliks 

neatalgota, tā vairos mūsu mūžīgo slavu, kas būs mūsu sūtības lieluma cienīga. Es lūdzu 

mūsu Dienesta cienījamās Māsas rūpīgi eksaminēt Jaunatnācējas. Mums par viņām 

ziņot apzinīgi un godīgi, runāt par viņu saprāta īpašībām, talanta pielietojumu. Vārdu, 

Uzvārdu un viņu spējas personīgi pārbaudot, lai viņas pašas un viņu uzvārdi būtu bez 

vainas, tas attiecas gan uz viņu pašu godu, gan uz dzīves veida apzinātu izvēli. 

Atkārtosim lūgumus par Visaugstā Dieva Tēva glābšanu, kura mīlestība pret mums 

nezina robežas (...). Neaizmirstiet savas saistības arī attiecībā uz saviem biktstēviem. 

 

Mūsu Magdalena Le Maistre, 

Pagātnē mūsu Vecākā Priekšniece, citas 

Māsas, oficiālās māsas un sekretāres, arī es bez kādām izmaiņām sirsnīgi 

Jums paklanāmies5 

 

1 LVIA, 694. f., 1. apr., 419. B, 2. Nr. 
2 LVIA, 694. f., 1. apr., 419. B, 3. Nr. 
3 LVIA, 694. f., 1. apr., 419. B, 4. Nr. 
4 LVIA, 694. f., 1. apr., 419. B, 5. Nr. 
5 LVIA, 694. f., 1. apr., 419. B, 6.Nr. 
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12. pielikums  

Necienīgā Žēlsirdīgā Māsa 

Parīzē... 01. 1750 (janvāris) 

Manas Vismīļākās Māsas 

Lai mūsu Dieva Tēva labvēlība ir ar mums! 

 

Īstenība ir tas, ka šie skrejošie gadi, kuriem mēs veltījam savas dzīves dienas, 

liecina par nākamās dzīves tuvošanos, kurai esam spiesti veltīt visas savas vēlēšanās, jo 

šī nākamība ir arī mūs interesējošs mērķis. 

Vismīļās Māsas, zeme, kur mēs dzīvojam, mums ir gan izraidījuma, gan nepieciešamā 

dzīves vieta. Tikai debesis ir mūsu vienīgā Dzimtene, kur ieraudzīsim Dievu, iepazīsim 

viņa pamatīgumu un pieņemsim Mantojumu neizskaidrojami tīkamās un svētās 

Mīlestības veidolā. 

Tas viss pienāksies taisnīgajiem un Svētajiem. Dievs, kurš mūs ir izvēlējies nāves 

Slavai, dāvina mums bagātīgas dāvanas, taču tās viņš savā labestībā piešķir tikai tiem, 

kuri iztur līdz galam. Mēs apgūstam šo pieredzi, manas mīļās Māsas, izvēloties un 

paturot sev īpašo iespēju iziet uz taisnīguma un uzticības ceļa. Tas nozīmē, ka mēs 

saglabājam uzticību mūsu Noteikumiem, kuri ved mūs līdz šim noslēgumam un stiprina 

grūtībās, bez kurām neiztikt. Tas mums ir jāpatur vērā gada pirmajās dienās un jāpieliek 

visas pūles un centieni, lai iztaisnotu savus ceļus un pieturētos pie tā, kas ved uz 

Tikumību. Tā kā Mīlestība ir Dvēsele tam laikam, rūpējieties par sevi, manas Mīļās 

Māsas, lai varētu vingrināties šajā labdarībā, kas mūsu vidū ļoti strauji mazinās un kļūst 

par iemeslu pārdzīvojumiem un nesaskaņām. Ja pavērojam, tad vairāk ciešanu mēs 

sagādājam sev pašas, nevis citi. Paši esam par iemeslu dažādiem pārpratumiem, kas 

uztrauc mūsu Apvienību, kur rodas nepatikšanas un ķibeles, kas ļoti sarūgtina 

Apvienības Māti – Svēto Jaunavu Mariju. Tās ir jaunavas, kuras labprātīgi pierod pie 

slikta garastāvokļa, nepārdomāta straujuma un iesaistās Apvienībā ar visām savām 

dīvainībām un aizvainojošiem vārdiem, kurus pavada dusmu uzliesmojumi un gatavība 

piejaukt attiecībām indi un strīdīgumu.1 Ir arī citas personas, kuras ar savu rīcību un 

viltus glaimiem ne mazāk bīstamas par tām pirmajām, kuras rodas no viņu dusmu indes 

un baumām. Ir arī tādas luteklītes, kuras nevar bez daudzām sūdzībām izturēt pat 

vismazākos aizrādījumus, kurus ir nopelnījušas un kuri tiek viņām izteikti taktiski, bez 

citu klātbūtnes.Ir arī tādas, kuras bagātīgi dāļā apvainojumus un pārmetumus savu Māsu 

pazemošanai, turklāt to dara ar bagātīgu izdomu un nekas viņām netraucē bez žēlastības 

runāt dzēlības. 

Manas Mīļās Māsas, ar sāpēm aptveram, ka mēs arvien vairāk un vairāk 

attālināmies no tā, lai izteiktu īstu Mīlestību, kura neļautu nevienu atgrūst no mūsu 

pakalpojumiem, kuri nepieļauj nekādu vienaldzību.  
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Vērtējiet sevi saskaņā ar šiem lēmumiem un labojiet pēc iespējas ātrāk savu rīcību. 

Lai Jēzus Kristus pasaule, kura mums jāiepazīst, kļūtu arvien tuvāka, tādējādi 

vainagojoties ar uzvaru mūsu sirdīs. (..) Centīsimies tā darīt, lai visas domas, vēlmes, 

slava un rīcība tiktu virzīti Dieva Tā Kunga Jēzus Kristus vārdā, kurš vēlas redzēt 

mūsos savu atspulgu.2 

Manas mīļās Māsas, esmu spiesta Jūs brīdināt, ka mūsu Apvienībā iezogas kaut 

kāda netaisnība. Tas attiecas uz tiem, kas apvienības sastāvā ir jau sen, bet negrib 

apmācīt jaunienācējām palīdzēt apgūt darba iemaņas, mūsu likumus un kalpošanu 

nabagiem. Šādu uzvedību nevar attaisnot un tiem, kuri par šādu pārkāpumu tika 

informēti, jācenšas ar uzupurēšanos un labvēlību, negaidot apbalvojumus, aizkavēt šādu 

nepareizu soli. Visu, ko mēs esam apguvuši, kalpojot savam aicinājumam, mēs 

atklājām, ejot šo ceļu, kuram ir jāpaliek uzticīgiem un jānodod tiem, kas nāks pēc 

mums, lai mūsu lieta būtu tā vērta, par kuru sniegsim atskatīti Dievam (..). 

Nākamais, no kā mums jāvairās, ir Vadītāju pārvaldes vēlēšanas. Nevajag baidīties 

izteikt vēlēšanos vieniem, bet noraidīt citus. (..)3 Īstā slava, manas Mīļās Māsas, 

sakņojas uzticīgā kalpošanā Dievam un īsti lieli Viņa priekšā ir tie, kuri kalpo vislabāk, 

un tā ir starpība, kura mums ir jāapgūst. Šajā dzīvē nekāda cita slava nav jāmeklē, ja 

gribam rīkoties saskaņā ar goda prātu itin visā un par tādiem arī būt Visaugstā Dieva 

acīs. Atcerieties par to, manas Mīļās Māsas. Apstipriniet, Māsas, savu labo apņemšanos, 

lai atjaunotu savu svēto zvērestu. Lūdzieties cik var ilgi un lūdziet par labo rīcību mūsu 

Visaugsto Tēvu. Viņa mīlestība, kuru mēs pieredzam dažnedažādās situācijās, ļauj 

mums ēst maizi gavēņu dienās un ēdiet to, grēkus nožēlodami. Neaizmirstiet mīlestību 

savā rīcībā, kuru mums sniedz mūsu biktstēvi, kuri vienmēr ar lielu cītību rūpējas par 

mūsu Dvēseļu Izpirkšanu. 

 

Māsa Marianna Vonivi (...), arī citas Māsas un Sekretāres ar sirsnīgu sveicienu paklanās 

Jums vienmēr Dieva vārdā ar Mīlestības jūtām sirdī. 

Manas Vismīļākās Māsas, Jūsu pazemīgā Kalpone un Jūs mīlošā no sirds Māsa 

Magdalēna Le Maistre (..) 

Necienīgā Žēlsirdīgā Māsa.4 

 

 
1 LVIA, 694. f., 1. apr., 419.B, 4. Nr. 
2 LVIA, 694. f., 1. apr., 419.B, 5. Nr. 
3 LVIA, 694. f., 1. apr., 419. B, 6. Nr. 
4 LVIA, 694. f., 1. apr., 419. B, 7. Nr. 
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Parīze, 21. 05. 1750 

 

Manas vismīļākās Māsas! 

Lai mūsu Dieva Tēva labvēlība ir ar mums! 

 

Dievs izvēlējās upuri (...), kas Jums dara tikai godu, un, apslacinot Dvēselē to ar 

savām asarām, iesaku Jums noslaucīt šīs asaras ar savu apņemšanos. Mūsu mīļotā 

aizgājēja varētu mums izteikt savus ikdienišķos apvainojumus, taču viņas liktenis nav tā 

cienīgs. Viņas nopelniem (...) tādiem kā uzticība saistībām, kas ir atbilstošas mūsu 

aicinājumam, ir jārada mūsos prieka atbalsi, pārliecinot mūs par mūžīgo laimi, kuru 

mums sola, lai tikai mēs kļūtu tās (mūžīgās laimes) cienīgi, ejot patiesības ceļus. 

Vēlu Jums, Manas mīļās Māsas, tāpat arī sev pašai šo patiesīgumu; kaut arī neesmu 

spējīga izteikt Jums visu savu mīlestību, kas mīt manā Sirdī (...). Lai varētu parādīt 

katrai no mums savu labvēlību, es lūdzu – esiet patiesas un pārliecinātas savā uzticībā. 

Dieva vārdā esiet vienmēr gatavas, koncentrētas savā garā, savās domās par dažādām 

situācijām un par to, kas paliks pēc mums. Tā ir vislabākā metode, kā izsargāties no tā, 

kas Viņam var nepatikt. Netērējiet velti pūliņus, lai saglabātu paviršu dievticīgumu, kas 

neiedvesmotu mūsu dzīvi (...) visas savas vēlmes veltījiet Dievam. Sargājieties no 

paviršām, familiārām attiecībām1, vairieties no dažāda veida netaisnības. Gadās, ka savu 

cilvēcīgo vājību dēļ nepelnīti pārlieku pievēršamies tikai vienai lietai. Sirds un dvēseles 

labestība, atšķirība dzīvesveidā un dzīves vietā – visam ir mūs jāsaliedē, taču visiem 

šiem apstākļiem ir jābūt kopības cienīgiem. Mīlestība te neko nešķiro – debesis ir Viņas 

vieta un tā savāc visas Zemeslodes tautas vienotā veselumā Dieva Tēva slavai uz 

mūžiem. Tas, manas Mīļās Māsas, arī liek mums visas savas dzīves uz šo sēru pamata 

vienot un saskaņā ar šo Mīlestību, cik tas vien ir iespējams, ar mūsu esošajām spējām 

paciest tuvāko trūkumus, ar lielu pacietību, pārliecību un neviltotu labestību slēpt arī 

savas nepilnības.2 Es aizlūdzu par Viņa Labestību, lai viņš visas Jūs piepildītu ar savu 

Garu, lai, šādi piesātinātas, jūs kļūtu arvien vairāk un vairāk labestīgas, ar visu Sirdi 

palikdamas šajā apziņā, mīlot Dievu to Kungu, Manas mīļās Māsas! 

 

Jums labvēlīgā Māsa un pazemīgā kalpone – 

Magdalena Le Maistre, necienīga Žēlsirdīgā Māsa3 

 

1 LVIA , 694. f., 1. apr., 419. B, 7.Nr. 
2 LVIA, 694. f., 1. apr., 419.B, 8. Nr. 
3 LVIA, 694. f., 1. apr., 419.B, 9. Nr. 
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Viļņa, 01. 01. 1823. 

 

Vismīļākās Māsas iekš Kristus! 

Lai mūsu Dieva Tēva labvēlība ir ar Mums! 

 

Jaunā gada priekšvakarā sūtu Jums, Mīļotās Māsas, vissirsnīgākos veiksmes 

vēlējumus un katru dienu visaugsto Pestītāju lūdzu par Jums ne tik daudz par 

pasaulīgiem, pārejošiem labumiem, bet gan par garīgajām un mūžīgajām vērtībām, par 

kurām mums vajadzētu lūgties un kuras iekārot. 

Mūsu dienas aizrit un laiks aiztek kā ātra upe, ar katru brīdi tuvojoties Mūžībai. 

Visiem šiem mirkļiem, no kuriem veidojas mūsu dzīves dienas, jābūt piepildītiem ar 

Visaugstā Soģa nopelniem. Mūsu nāves laikā Jūsu svētais aicinājums dod Jums iespējas 

kalpot tuvākajiem. Tāpēc Jums ir jākalpo Kristus locekļiem viņu slimībās, viņi jāglābj 

nabadzībā, jāmāca apzināt lietas, kas vajadzīgas dvēseles glābšanai, gatavot viņus 

Kristiešu cienīgai Nāvei.1 

Jūsu aicinājums – nodarbība. Tā nav Jums tikai kāda apspriede, bet gan saistība, 

saskaņā ar kuru Visaugstajam sniegsiet pārskatu, jo devāt šādu solījumu ar Svētu Vārdu. 

Tie, kuri pilda šo solījumu ar pilnu dūšu, neļauj sevi iebiedēt pat visnepatīkamākajā 

veidā. Nekas un nekad netiks teikts ar Jūsu lūpām, neviens aizvainojošs vārds, kas 

varētu nabago aizvainot, jo tādā gadījumā tiks aizvainota Jēzus sirds, jo, ka viņa sirdī 

pārstāv nabagie, kam Jūs kalpojat. Pat viena darbība Jūs var pārliecināt par to, ka ar 

nabagiem vienmēr jārīkojas labestībā, mīlestībā un pacietībā, kaut arī nāktos no viņiem 

pieredzēt nepatīkamo. Ja par kalpu Jūs pieņem pats Kristus, viņš pats arī būs balva, 

cenšaties rīkoties ar iespējami tīriem nodomiem. Jūsu gadījumā tas nozīmē, ka viss ir 

jādara Dieva tā Kunga godam, nevis tāpēc, lai izpatiktu ļaudīm, jo saskaņā ar paša 

Pestītāja mācību, šāda godkāre ir ļaunums, kas iznīcina dažādus Jūsu nopelnus. 

Ja Jūsu darbs vainagosies ar panākumiem, atcerieties, ka tas viss izriet no Dieva, 

tāpēc arī visa Slava pieder viņam, un būtu divkosīgs pārkāpums piesavināties sev kaut 

nelielu daļiņu no tā, kas pieder Dievam.2 

Kad Jūsu nodomi apvienojas ar rūpēm, iemācieties ticēt Svētajai Mīlestībai un 

Dieva klātbūtnei esamībai, jo tas ir garīguma princips. Tāpēc, ja mīlam Dievu, mums 

būs vieglāk un vienkāršāk Viņu atcerēties. Kā mūs ietekmē patīkamas dienas, sekmējot 

mūsu labākās un jaukākās atmiņas – tāds pats mums liekas arī Dievs. Atradīsiet viņu 

visur un katrs darbs Jūs aizvedīs pie Viņa. Jūs viņu dzirdēsiet runājam tieši uz Jums 

lūgšanas laikā, garīgajās stundās un Svētos Rakstus pastāvīgi lasot. Viņš apbruņos Jūs 

ar Svētā Spējām, tā, ka uz šķēršļiem un pārdzīvojumiem skatīsieties kā uz pārbaudi, kas 

darīs Jūs līdzīgu Cietošajam Kristum. 
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Cenšaties saglabāt arī iecietību un neitralitāti savā vidū, jo ļaudīm, ar kuriem 

dzīvosiet, būs dažādi raksturi un atšķirīga audzināšana. Un tā kā viņus pacieš Dievs 

Tēvs, tad kāpēc gan mēs nevarētu viņus paciest un pieņemt. Mīliet savstarpēji cits citu 

ar māsu mīlestību, lai laicīgie ļaudis, skatoties uz citu sirds savienību un viņu vārdiem, 

veltītiem Dievam Kungam, tiektos pēc līdzīgas mīlestības. 

Tas ir mans novēlējums Jums visām un pie tā turaties, kamēr nenokļūsiet līdz 

Laimīgajai Dzimtenei, kur pats Dievs būs Jūsu balva. 

Ar lūgšanām apstiprinu Jūsu vajadzības – garīgās un laicīgās, un arī mani grēcīgo 

savās praksēs nepiemirstiet. 

 

Palieku īstenā mīlestībā kā Jēzus Kristus un Jūsu,  

Vismīļākās Māsas, cienīgs Brālis un Kalps. 

Mācītājs D. Zaržeckis (inspektors)3 
1 LVIA, 694. f., 1. apr., 50. B., 200. Nr. 
2 LVIA, 694. f., 1. apr., 50. B., 201. Nr. 
3 LVIA, 694. f., 1. apr., 50. B., 202. Nr. 
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Gavēņa dienas 

 

1. Jaunā Gada svētku priekšvakars. 

2. Trīs Karaļu svētku priekšvakars 

3. Svētās Marijas svētku priekšvakars 

4. Svētā Mateja svētku priekšvakars 

5. No Lielās Trešdienas līdz Lieldienām 

6. Trešdiena pirms debeskāpšanas dienas 

7. Sestdiena pirms Svētās Trīsvienības dienas 

8. Trešdiena, piektdiena un sestdiena pēc Svētās Trīsvienības dienas 

9. Svētā Jāņa svētku priekšvakars 

10. Svēto Pētera un Pāvela svētku priekšvakars 

11. Svētās Elizabetes svētku priekšvakars 

12. Svētā Jēkaba svētku priekšvakars 

13. Svētā Vavtiņca svētku priekšvakars 

14. Svētās Marijas debeskāpšanas svētku priekšvakara diena  

15. Svētā Bartolomeja svētku priekšvakars 

16. Svētās Marijas dzimšanas dienas svētku priekšvakars 

17. Trešdiena, piektdiena un sestdiena pēc Svētā Krusta dienas 

18. Svētā Mateina svētku priekšvakars 

19. Svētā Šimona un Svētā Jūdasa svētku priekšvakars 

20. Visu Svēto svētku priekšvakars 

21. Svētā Andreja svētku priekšvakars 

22. Svētās Marijas bezvainīgās ieņemšanas dienas svētku priekšvakars 

23. Svētā Tomaša svētku priekšvakars 

24. Jēzus Krista dzimšanas dienas svētku priekšvakars 

25. Iesvētīšana un Baznīcas Draudzes nodibināšanas svētku priekšvakars 

Atturēšanās dienas: 

1. Meteņu pirmdiena un otrdiena;  

2. Pirmdiena un otrdiena pirms Kristus Augšāmcelšanās  
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Svētās Komūnijas dienas: 

 

1. Katru svētdienu svēto komūniju pieņem visas māsas un pārbaudāmās māsas, 

2. Meteņu otrdienā – visas māsas un pārbaudāmās 

3. Gavēņa pirmajā un sestajā piektdienā, kā arī piektajā gavēņa ceturtdienā – 

zvērinātās un vecākās semināristes 

4. Lielajā Ceturtdienā – zvērinātās, semināristes, vecākās pārbaudāmās 

5. Lielā Gavēņa otrdienā – zvērinātās un semināristes 

6. Kristus Augšāmcelšanās dienā – visas un pārbaudāmās māsas 

7. Svētku pirmdienā – zvērinātās un semināristes 

8. Svētku otrdienā – zvērinātās un semināristes 

9. Kristus miesas un Asins svētkos – visas māsas un pārbaudāmās 

10. Kristus miesas un Asins oktāvā – visas māsas un pārbaudāmās 

11. Ceturtdien pirms Adventa (gavēnis pirms Ziemassvētkiem) – zvērinātās un 

vecākās semināristes 

Tā kā ne visām Žēlsirdīgām Māsām visās dienās ir atļauts pieņemt svēto sakramentu – 

bija izveidots šis Garīgais Kalendārs, lai zinātu kad jāiet pie Svētā galda.  

 

Svētās Komūnijas dienas janvārī: 

  1.01. Uz Jauno gadu – zvērinātās, semināristes un pārbaudāmās  

  6.01. Zvaigznes dienā – Pareģu Pielūgšana– visas māsas un pārbaudāmās 

21.01. Svētās Agneses dienā – zvērinātās un 4- gadīgas semināristes 

25.01. Svētā Pāvela aicinājums – visas māsas un pārbaudāmās  

 

Svētās Komūnijas dienas februārī: 

  2.02. Kunga Prezentācija svētnīcā dienā – zvērinātas, semināristes un pārbaudāmās; 

24.02.Svētā apustuļa Mateja dienā– zvērinātās un semināristes  

 

Svētās Komūnijas dienas martā: 

  4.03.Svētā Kazimira dienā – visas māsas un pārbaudāmās; 

15.03. Nokāpšanas dienā – visas māsas; 
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19.03. Svētā Jāzepa dienā – zvērinātas, semināristes un pārbaudāmās; 

25.03. Kunga pasludināšanas dienā – zvērinātas, semināristes un pārbaudāmās 

Svētās Komūnijas dienas aprīlī: 

23.04. Svēta Voiceha dienā – zvērinātās, semināristes un pārbaudāmās; 

25.04. Svētā Marka dienā – zvērinātās, semināristes un vecākas 

Svētās Komūnijas dienas maijā: 

  1.05. Svētā Filipa un Jēkaba dienā – zvērinātās un visas semināristes;  

  3.05. Svētā Krusta parādīšanās dienā – Svēta Krusta draudzē 

  8.05. Svētā Staņislava dienā - visas māsas 

 

Svētās Komūnijas dienas jūnijā: 

11.06. Svētā apustuļu Varnava dienā – zvērinātās, vecākās semināristes; 

24.06. Svētā Jāņa Kristītāja dienā – zvērinātās, semināristes un pārbaudāmās māsas;  

29.06. Svēto Pētera un Pavēla dienā – zvērinātās, semināristes un pārbaudāmās 

Svētas Komūnijas dienas jūlijā: 

  2.07. Dienā, kad Svētā Marija apmeklē Svēto Elizabeti– zvērinātās, semināristes un 

pārbaudāmās; 

13.07. Svētās Malgožatas (Margaritas) dienā – zvērinātās un vecākās semināristes;  

19.07. Svētā Vincenta de Paulo dienā – zvērinātās, semināristes un pārbaudāmās; 

22.07. Svētās Marijas Magdalēnas dienā – zvērinātas, semināristes un pārbaudāmās; 

23.07. Svētā Apustuļa Jēkaba diena – zvērinātās un visas semināristes; 

26.07. Svētās Annas dienā – Svētās Marijas mātes dienā – zvērinātās un vecākās 

semināristes; 

29.07. Svētas Martas dienā- zvērinātie, semināristi un pārbaudāmie 

Svētās Komūnijas dienas augustā: 

11.08. Svētā Vavžiņca dienā – zvērinātās, semināristes un pārbaudāmās; 

15.08. Marijas uzņemšanas debesīs dienā – zvērinātās, semināristes un pārbaudāmās; 

16.08. Svēta Roha dienā – zvērinātās un vecākās semināristes; 

21.08. Svētās Joannas Tremet dienā – zvērinātās, semināristes un pārbaudāmās; 
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24.08. Svētā Bartolomeja dienā – zvērinātās un semināristes; 

25.08. Svētās Ludvika dienā – visas māsas Varšavā 

Svētās Komūnijas dienas septembrī: 

08.09.Svētās Marijas dzimšanas dienā – zvērinātas, semināristes un pārbaudāmās; 

14.09. Svētā Krusta pagodināšanas diena – visas māsas no Svētā Krusta draudzes; 

21.09. Svētā Mateuša dienā – zvērinātās, semināristes un pārbaudāmās;  

27.09. Svētā Vincenta de Paulo nokāpšanas dienā – zvērinātās, semināristes un 

pārbaudāmās;  

29.09. Svēta Ercenģeļa Mihaila dienā – zvērinātās un visas semināristes 

Svētās Komūnijas dienas oktobrī: 

  2.10. Svēto Sarģeņģeļu dienā – zvērinātās, semināristes un pārbaudāmās; 

18.10. Svētā Lūkass dienā – zvērinātās un vecākās semināristes; 

28.10. Svēto apustuļu Sīmaņa un Jūdas dienā – zvērinātās un seminaristes 

Svētās Komūnijas dienas novembrī: 

  1.11. Visu Svēto dienā – zvērinātās, semināristes un pārbaudāmās; 

  2.11. Mirušo piemiņas dienā – zvērinātās, semināristes un pārbaudāmās;  

11.11. Svētā Martina dienā – zvērinātās, visas semināristes;   

21.11. Vissvētākās Marijas prezentācijas templī dienā – zvērinātās, semināristes un 

pārbaudāmās;  

25.11. Svētās Katrīnas dienā – zvērinātās, semināristes un pārbaudāmās; 

30.11. Eņģeļa dienā – zvērinātās un visas semināristes. 

Svētās Komūnijas dienas decembrī: 

  6.12. Svētā Nikolaja dienā – zvērinātās, vecākās semināristes; 

  8.12. Svētās Marijas bezvainīgā ieņemšana – zvērinātās, semināristes un pārbaudāmās; 

21.12. Svētā Tomasa dienā – zvērinātās un semināristes; 

25.12. Ziemassvētki –zvērinātās, semināristes un pārbaudāmās; 

27.12. Svētā Jāņa Teologa diena – zvērinātās un visas semināristes  

Katra mēneša 25. datumā māsas gāja pie dievgalda neatkarīgi no tā, būs šajā dienā 

svētki vai nē. Tas attiecās arī uz ceturtdienām gavēņa laikā.  

 

Žēlsirdīgo māsu Garīgā Kalenāra oriģināla dokumenta kopijas  

tulkojums latviešu valodā 

4. no 5 lapām 



Pārējās dienās pie dievgalda gāja zvērinātās māsas un vecākās semināristes. Katra 

dievkalpojuma laikā visiem bija jāpieņem Svētais Sakraments.  

 

Pamācība, lai saprastu un saglabātu šo kalendāru 

 

Tā kā ne visām Žēlsirdīgām Māsām visās dienās bija atļauts pieņemt Svēto 

Sakramentu – tika izveidots šis Kalendārs, lai tās zinātu kam (zvērinātām, semināristēm 

vai pārbaudāmām) un kad bija jāiet pie svētā galda.  

Pārbaudāmās – tās, kuras tika uzņemtas apvienībā, bet vēl bijaāģērbtas civilas 

drēbēs – viņas parasti dažu mēnešu laikā izgāja pārbaudi. 

Semināristes – tās, kuras valkāja mūķenu drēbes, bet vēl nedeva zvērestu. Daļa no 

viņām bija jaunākās semināristes, kurām četru gadu laikā nebija misijas, citas – vecākās, 

kuras jau nodeva zvērestu vai vēl atradās Seminārijā. 

Izņemot trīs Svētā Gara dienas, kad varēja pieņemt Svēto Sakramentu, pēc 

apvienības noteikumiem nekādā citā laikā nebija atļauts pieņemt Svēto Sakramentu trīs 

dienas pēc kārtas. 

Gadījumā, ja svētku dienas sekoja viena otrai, Vecākā Māsa noteica tikai divas 

svētku dienas, kad māsām jāiet pie grēksūdzes un jāsaņem Svētais Sakraments. Jaunām 

semināristēm un pārbaudāmām gada laikā pie komūnijas nedrīkstēja iet divas dienas pēc 

kārtas, izņemot Visu Svēto dienu un Mirušo Dvēseļu dienu. Ja nedēļas laikā iekrita 

divas svētku dienas, kuru laikā pēc Kalendāra jāiet pie komūnijas, tad tajās dienās bija 

atļauts iet pie svētā galda, ja pie komūnijas neies svētdien. Nevienai māsai pēc viņas 

vēlēšanās nedrīkstēja izlaist svēto komūnijas dienu bez attaisnojoša iemesla un biktstēva 

vai Vecākās Māsas atļaujas. Ja gadījās tā, ka pēc biktstēva vai Vecākās Māsas atļaujas 

māsa izlaida komūnijas dienu, tad tai, bez priekšnieka vai direktora atļaujas, bija 

aizliegts lūgt saņemt komūniju citā dienā, kurā pārējās māsas negāja pie svētā galda.  

Ne Vecākā Māsa, ne biktstēvs, pat ja tas būtu Misijas Apvienības Baznīckungs, 

nevarēja izdarīt nekādus grozījumus Kalendārā. Šis Garīgais Kalendārs tika pārtulkots 

poļu valodā un pielāgots vietējiem Svētku noteikumiem un ieradumiem Polijā. (LVIA, 

604. f., 1.apr., B. 11720., 163. Nr.- 164. Nr.) 
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21. pielikums  

 
1. 

 

Sv. Vincenta no Paulo Brālības mērķis: 

a)  ar piemēru un ar kopīgo padomi apstiprināt locekļus kristiešu pienākumu 

pildīšanai; 

b)  ubagu apmeklējums, kuri kautrējās lūgt palīdzību žēlastības dāvanu veidā un 

sniegt tiem palīdzību un reliģiozo prieku; 

c)  aptvert ar reliģiozo audzināšanu ubago bērnus; 

d)  izplatīt morāla un reliģioza satura grāmatas; 

e)  ar saviem spēkiem un finansiālo atbalstu jācenšas pacelt visas lietas kristiešu 

žēlsirdības augstumā. 

2.  

 

Brālības Sv. Vincenta no Paulo Krakovas filiāle.  

 

3.  

 

Sv. Vincenta de Paulo Brālība sastāv: 

a) no aktīviem locekļiem; 

b) korespondentiem; 

c) kandidātiem un 

d) godātiem locekļiem. 

a) Par aktīvo locekli var būt katrs vīriešu dzimuma katolis ne jaunāks par 18 

gadiem. 

b) Brālības aktīvais loceklis, mainot savu dzīves vietu, nepārtrauc savu piederību 

Brālībai un pieņem korespondenta titulu.  

c) Iestāties Brālībā par kandidātiem var vīriešu dzimuma katoļi, kuri ir ne jaunāki 

par 18 gadiem. 

d) Par godātiem locekļiem var būt tie, kuriem ir dotības kļūt par Brālības aktīviem 

locekļiem, tomēr nepiedalās Brālības darbībā, viņa tikai veic pastāvīgus labdarības 

maksājumus Brālības mērķu sasniegšanai.  
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4.  

 

Tiem, kuri grib iestāties Brālībā ir jāierodas pie Priekšsēdētāja, tas (Priekš-

sēdētājs) tuvākajā sapulcē pasludinās pretendenta uzvārdu. Gadījumā, ja ne viens 

loceklis 8 dienu laikā neieteiks atsaukumu pret pretendentu, nākošā sapulcē paziņo par 

kandidāta pieņemšanu Brālībā.  

5.  

 

Parastie locekļi – aktīvie, tos pienākums regulāri, katru nedēļu, piedalīties sapulcē, 

pildīt žēlsirdības pienākumus (uzrādītos 1. punktā). Katru gadu korespondenti pieņem 

atskaiti par Brālības darbību, paliekot ar to tiešā kontaktā ar lūgšanām un žēlsirdīgo 

rīcību, kuru izpilda Brālībā.  

Kandidātiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā aktīviem locekļiem, tomēr 

nabagos viņi apmeklē tikai aktīvo locekļu klātbūtnē. Godātie locekļi piedalās svinīgās 

Brālības sapulcēs, izņemot parastās sapulces, ir tiesīgi lūgties tā kā Brālībai labdarī. 

Bez tā, locekli izmanto arī grēku atlaišanu.  

6.  

 

Brālību pārvalda: 

1) Valde 

2) Aktīvo un kandidātu locekļu sapulce 

3) Kopējā sapulce 

7.  

 

Brālības valde sastāv no Priekšsēdētāja, viena vai vairākiem Vice – Priekš-

sēdētājiem (vietniekiem), sekretāra un mantziņa.  

Brālības valdes pienākumi – apspriest un analizēt galvenos mērķus un Brālības 

darbību, atrisināt strīdīgus jautājumus, kurus pārsūdzēšanas gadījumā izskata aktīvo un 

kandidātu locekļu sapulce, bet Priekšsēdētājs ar Brālības valdes palīdzību uz nenoteiktu 

laiku nozīmē pārējos locekļus. Valdē ar balss tiesībām tika pieņemti (pēc nepie-

ciešamības) bibliotekārs un garderobists. Lēmuma apstiprināšana notiek ar vairākuma 

balsu skaitu.  
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8.  

 

Priekšsēdētājs vada Brālību, pieņem un izdod rīkojumus, rīko sapulces, seko 

Statūtu un lēmumu izpildīšanai. Vietnieks aizvieto Priekšsēdētāja to prombūtnes laikā. 

Sekretārs katras sapulces laikā raksta protokolu, sastāda locekļu un ubago ģimeņu 

sarakstu. Viņam ir jāpārzina šīs ģimenes, lai tikai pelnītie no tiem būtu apmeklēti un 

nodrošināti. 

Mantzinis ir atbildīgs par kasi, viņš ieraksta Brālības ienākumus un patēriņus. 

Bibliotekārs uztur morālā un reliģiozā satura grāmatu bibliotēku cilvēkiem, kuri 

atbalsta Brālību. Garderobists vāc dažādas drēbes, glabā tās un izdala attiecīgi Brālības 

lēmumiem.  

9.  
 

Aktīvo un kandidātu locekļu sapulce noris katru nedēļu noteiktās dienās un laikā. 

Tā sniedz palīdzību ubagiem, nosaka palīdzības apjomu un veidu. Sapulces laikā 

apspriež visus jautājumus attiecībā uz Brālības uzturēšanu un attīstību. Lai aktīvo un 

kandidātu locekļu sapulces laikā pieņemtu lēmumu,  

nepieciešams balsu vairākums no klātesošo locekļu skaita sapulcē 8 dienu laikā pēc 

sapulces. 

10.  
 

Kopējā sapulce notiek katru gadu 8. decembrī, pirmajā svētdienā gavēņa laikā, 

otrajā svētdienā pēc Lieldienām un 19. jūlijā. 

Priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt ārkārtējo sapulci. 

Kopējā sapulce noklausās Valdes atskaiti par Brālības darbību un kapitālu, tiek 

atļautas dažādas diskusijas Valdes un Brālības locekļu starpā, pieņem lēmumus par 

izmaiņām Statūtos, Brālības likvidēšanu un kapitāla izmantošanu. Lai pieņemtu 

lēmumu, nepieciešams locekļu balsu vairākums sapulces laikā. Par izņēmumu uzskata 

Brālības likvidācijas gadījumu un kapitāla sadali. Šajā gadījumā lēmums tika pieņemts 

locekļu pilnā sastāvā vienbalsīgi.  

11.  

 

Brālību reprezentē Priekšsēdētājs un sekretārs. Viņi paraksta arī dažādas vēstules, 

dokumentus un paziņojumus, kuri nāk no Brālības.  
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12.  

 

Brālības kapitāls veidojas: 

a) no locekļu labdarības iemaksām nedēļas un kopējās sapulcēs; 

b) no labdarības dāvanām; 

c) no atskaitēm; 

d) no godāto locekļu dāvanām 

Savus kapitālus Brālība nevar kapitalizēt. 

 

13.  

 

Dažādas domstarpības Valdes locekļu starpā atrisina Priekšsēdētājs vai nedēļas 

sapulce. Domstarpības Brālības locekļu vidū atrisina nedēļas sapulce, pārsūdzēšanas 

kārtībā kopējā sapulcē. (Ze zborów archiwum panstwowego w Krakowie, Signatura T. 

sw. W 1., 37.K-40K.) 
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22. pielikums  

 

 

 
 

 

 

Diakonisu māsa Amalija Brunoviča (1862−1932) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23. pielikums  

 

 
 

 

 
Mācītāja L. Katerfelda (1843−1910) attēls  

(Jelgavas psihoneiroloģiskās slimnīcas muzejs, autores O.Odiņas foto) 
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Žēlsirdīgās māsas N. Grabarnjan portrets  

(Портрет Н. В. Грабарнян, сестры милосердия, 1854.,  

P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2046.Ffp.). 
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Liepājas pilsētas žēlsirdīgo māsu skolas audzēknes (1930. un, 1937. gads)  

(P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 509. f., 4950.l.) 



26. pielikums  

 

N p/k Priekšmeta nosaukums (teorētiskais kurss) 
Stundu 

skaits 

1. Anatomija un fizioloģija 40 

2. Higiēna 30 

3. Vispārējā patoloģijā un bakterioloģijā 15 

4. Vispārējā un speciālā slimo kopšanā, pirmās palīdzības 

sniegšanā, māsu ētikā 

50 

5. Receptūrā, farmakognozijā 8 

6. Iekšķīgās slimībās un diatētikā 25 

7. Lipīgās slimībās 10 

8. Vispārējā ķirurģijā, mācībā par ķirurģisko slimnieku 

kopšanu, viņu sagatavošanu uz operāciju, par aseptiku un 

desmurģiju pirmās palīdzības sniegšanā 

35 

9. Mācībā par grūtnieču, dzemdētāju un zīdaiņu kopšanu un 

higiēnu 

25 

10. Sieviešu slimības 10 

11. Bērnu slimības 20 

12. Ādas un veneriskās slimības 10 

13. Acu slimības 5 

14. Kakla, deguna un ausu slimībās 5 

15. Psihiatrijā un nervu slimībās 10 

16. Fizikālā terapijā, hidroterapijā, masāžā 45 

17. Rentgenoloģijā 5 

18. Preventīvā medicīnā un sociālās apgādības elementos, 

ekonomijā un sociālā psiholoģijā  

30 

19. Bērnu psiholoģija 10 

20. Vispārējā diatētikā 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Latvijas Sarkanā Krusta žēlsirdīgo māsu skolas mācību programma 1927. gadā 

 (LVVA, 4712. f., 1. apr., 1688. l., 231.−232. lpp.) 

 



27. pielikums  

 

N p/k Priekšmeta nosaukums (teorētiskais kurss) 
Stundu 

skaits 

1. Anatomija un fizioloģija  40 

2. Vispārējā patoloģija un bakterioloģija 15 

3. Higiēna 30 

4. Slimo kopšanas vēsture 10 

5. Māsu ētika 10 

6. Receptūra, farmakognozija 8 

7. Farmakoloģija ar toksikoloģiju u. dozioloģiju 12 

8. Iekšķīgās slimības un diatētika 35 

9. Lipīgās slimības 10 

10. Vispārējā un speciālā ķirurģija, pirmās palīdzības sniegšana 35 

11. Dzemdības mācība: jaundzimušais un viņa kopšana 25 

12. Sieviešu slimības 10 

13. Bērnu slimības 20 

14. Ādas un veneriskās slimības 10 

15.  Acu slimības 5 

16. Kakla, deguna un ausu slimības 5 

17. Psihiatrija un nervu slimības 10 

18. Rentgenoloģijas pamatprincipi 3 

19. Preventīva medicīna 10 

 

 

Teorētiskie priekšlasījumi ar praktiskiem darbiem un demonstrācijām  

 

N p/k Priekšmeta nosaukums 
Stundu 

skaits 

1. Praktiskā slimo kopšana 50 

2. Desmurģija 15 

3. Fizikālā terapija, masāža 45 

4. Vispārēja diatētika 20 

  

 

 

 

 

 

 
Latvijas Sarkanā Krusta žēlsirdīgo māsu skolas 1930. gada minimāla programma 

 (LVVA, 4712. f., 1. apr., 1688.l., 232. lpp.) 

 



28.pielikums  

1. kurss 

 

N p/k Priekšmetu nosaukums 
Stundu 

skaits 

1. Anatomija un fizioloģija 40 

2. Higiēna 30 

3. Praktiskā slimo kopšana 

Slimo kopšanas vēsture 

Māsu ētika 

 

50 

4. Desmurģija 15 

5. Vispārējā ķirurģija, aseptika, antiseptika, pirmā palīdzība 35 

6. Vispārējā patoloģija un bakterioloģija 15 

7. Lipīgas slimības 10 

8. Iekšķīgās slimības, farmakoloģija, toksikoloģija, dozioloģija 35 

9. Fizikālā terapija, masāža, hidroterapija 45 

10. Zobu slimības 4 

11. Sarkanā Krusta ideja palīdzības darbā 4 

12. Sarkanā Krusta darbība 4 

13. Bērnu slimības 20 

14. Praktiskie darbi  

 

2. kurss 

 

N p/k Priekšmetu nosaukums 
Stundu 

skaits 

1. Sieviešu slimības, mācība par grūtnieču, dzemdētāju un 

zīdaiņu kopšanu un higiēnu 

35 

2. Ādas un veneriskās slimības 10 

3. Acu slimības 5 

4. Kakla, deguna un ausu slimības 5 

5. Psiholoģija un nervu slimības 10 

6. Rentgenoloģija 5 

7. Bērna psiholoģija 10 

8. Preventīva medicīna un sociālās apgādības elementu 

oikonomija un sociālā psiholoģija 

15 

9. Pasīvā gāzu aizsardzība 13 

10. Mājturība un diatētika 25 

11. Sociālie likumi 6 

12. Par veselības kopšanas punktiem 30 

 



28.pielikuma turpinājums 

 

13. Praktiskie darbi Laiks 

 

1. Slimnieku nodaļās 9. mēnesi  

2. Operācijas 

3. Laboratorijā 

4. Fizikālā terapijas kabinetā 

5. Ambulancē 

6. Rentgena kabinetā 

7. Aptiekā 

8. Virtuvē 

1. mēnesis 

1. mēnesis 

1. mēnesis 

1. mēnesis 

1. mēnesis 

1. mēnesis 

2. nedēļas 

Kopā:  

16. mēneši 

un 2 

nedēļas 

 

 3. kurss 

 

N p/k Praktiskās nodarbības vieta Laiks 

1. Slimnieku nodaļās 12. mēnesi 

2. Operācijas 1.mēnesis un 2 nedēļas 

3. Laboratorijā 1.mēnesis un 2 nedēļas 

4. Fizikālā terapijas kabinetā 1.mēnesis un 2 nedēļas 

5. Ambulancē 1.mēnesis un 2 nedēļas 

6. Rentgena kabinetā 1.mēnesis un 2 nedēļas 

7. Aptiekā 1.mēnesis un 2 nedēļas 

8. Virtuvē 1.mēnesis un 2 nedēļas 

Kopā: 23 mēneši 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Sarkanā Krusta žēlsirdīgo māsu skolas trīsgadīga programma  

(1933) (LVVA, 4712.f., 1. apr., 1688.l., 234. lpp.) 

 



29. pielikums  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Sarkanā Krusta žēlsirdīgo māsu skolas apliecība (1933)   

(LVVA, 4712.f., 1. apr., 1565. l., 18. lpp.) 

 



30.pielikums 

 

 

 

 

Žēlsirdīgās māsas reģistrācijas apliecība (1932)  

(LVA, 2176.f., 2-v. apr., 88. l., 1. lpp.) 



31. pielikums  

 

N p/k Priekšmetu nosaukums Stundu skaits 

    1. Anatomija un fizioloģija 60 

    2. Vispārējā patoloģija un bakterioloģija 25 

    3. Higiēna 30 

    4. Principi medicīniskās māsas darbā 6 

    5. Receptūra, farmakognozija 30 

    6. Farmakoloģija ar toksikoloģiju un dozioloģiju 10 

    7. Iekšķīgās slimības un dietētika 50 

    8. Lipīgās slimības 30 

    9. Vispārējā, speciālā un operatīvā ķirurģija. Pirmās 

palīdzības sniegšana 

40 

    10. Dzemdības mācība. Jaundzimušais un viņa kopšana 30 

    11. Sieviešu slimības 15 

    12. Bērnu slimības 30 

    13. Ādas un veneriskās slimības 15 

    14. Acu slimības 6 

    15. Kakla, deguna un ausu slimības 5 

    16. Nervu un gara slimības 15 

    17. Zobu un mutes higiēna, zobu slimības un to sekas 4 

    18. Rentgenoloģijas pamatprincipi 10 

    19. Preventīva medicīna 20 

    20. Pasīva gaisa aizsardzība 16-18 

    21. Vispārējs jēdziens par neorganisko, organisko un 

bioloģisko ķīmiju 30 

 

30 

    22. Krie Krievu valoda (2xned.) 160 

    23. Poli Politiski -  sociālistiskā audzināšana (2x ned.) 160 

    24. S SPPSRS vēsture 80 

    25. Latiņu valodas stundas (1 semestrī) 

 

40 

 

 

 

 

 

 
Teorētisko priekšlasījumu plāns māsu skolās 1940. gadā 

 (Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 4712.f., 3.apr., 17.lieta, 73.lpp) 



32. pielikums  

 

 
 

 

 

 

 
Vidējās speciālās izglītības mācību plāns medicīnas māsu specialitātē ar  

ar 8 klašu izglītību 1972. gadā 

 

1. no 4 lapām 
 



32. pielikums  

 

 
 

 

Vidējās speciālās izglītības mācību plāns medicīnas māsu specialitātē  

ar 8 klašu izglītību 1972. gadā 

 

2. no 4 lapām 



32. pielikums  

 

 
 

 

Vidējās speciālās izglītības mācību plāns medicīnas māsu specialitātē  

ar 8 klašu izglītību 1972. gadā 

 

3. no 4 lapām 



32. pielikums  

 

 
 

 

 

Vidējās speciālās izglītības mācību plāns medicīnas māsu specialitātē ar  

ar 8 klašu izglītību 1972. gadā 

 

4. no 4 lapām 
 



33. pielikums 

 
 

 

 

Vidējās speciālās izglītības mācību plāns medicīnas māsu specialitātē  

ar vidējo (10.−11. klases) izglītību 1972. gadā 

 

1. no 4 lapām  



33. pielikums  

 
 

 

 

Vidējās speciālās izglītības mācību plāns medicīnas māsu specialitātē  

ar vidējo (10.−11. klases) izglītību 1972. gadā 

 

2. no 4 lapām 



33. pielikums  

 

 
 

 

Vidējās speciālās izglītības mācību plāns medicīnas māsu specialitātē  

ar vidējo (10.−11. klases) izglītību 1972. gadā 

 

3. no 4 lapām 



33. pielikums  

 

 
 

 

Vidējas speciālās izglītības mācību plāns medicīnas māsu specialitātē  

ar vidējo (10.−11. klases) izglītību 1972. gadā 

 

4. no 4 lapām 

 



34. pielikums  

 

 

 

Medicīnas māsas diploma kopija (1968)  

 ( no medicīnas māsas Gnevaševas Aleksandrīnas personiskā arhīva) 

 

 

 

35.pielikums  

 

 

Apliecības kopija par medicīnas māsu kursus apguvi (1968)  

(no Benitas Drozdovas personiskā arhīva) 



36. pielikums  

 

 

 

Medicīnas māsu apliecības kopija par kvalifikācijas celšanu (1981)  

(no medicīnas māsas Gnevaševas Aleksandrīnas personiskā arhīva) 

 

 

 

 
37. pielikums  

 

 

 

 

Vecāko medicīnas māsu apliecības kopija kvalifikācijas celšanā (1983)   

(no medicīnas māsas Gnevaševas Aleksandrīnas personiskā arhīva) 

 

 



38. pielikums  

 

 

 

 

Medicīnas māsu kvalifikācijas celšanas apliecības kopija (1984)  

(no medicīnas māsas Gnevaševas Aleksandrīnas personiskā arhīva) 

 

 

 

 

 

 

 



39. pielikums  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugavpils medicīnas skolas medicīnas māsu mācību plāns  

1998./1999. mācību gadā 

 

1. no 4 lapām 



39. pielikums  

 

 

 

Daugavpils medicīnas skolas medicīnas māsu mācību plāns  

1998./1999. mācību gadā 

 

2. no 4 lapām 

 



39. pielikums 

 

 

 

 

Daugavpils medicīnas skolas medicīnas māsu mācību plāns  

1998./1999. mācību gadā 

 

3. no 4 lapām 



39. pielikums  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Daugavpils medicīnas skolas medicīnas māsu mācību plāns  

1998./1999. mācību gadā 

 

4. no 4 lapām 

 



40. pielikums  

 

 

 

 

 

Apliecības kopija par specializācijas kursa apguvi  

Sabiedrības veselības māsām (1997)  

(no medicīnas māsas Līvijas Kivliņas personiskā arhīva) 

 


