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Lugano Teoloģijas fakultātes Šveicē un LPU RARZI filiāles profesors priesteris
Andris Marija Jerumanis ir dzimis 1956. gadā, Luvēnā, Beļģijā. Pēc Notre-Dame
koledžas latīņu un matemātikas nodaļas beigšanas Basvāvrā (Basse-Wavre), A. M.
Jerumanis studē Luvēnas Katoliskās universitātes Medicīnas fakultātē (Faculté de
médecine del’Université catholique de Louvain), iegūstot medicīnas doktora grādu
(1981), aizstāvot darbu par tematu Psihoanalīzes nozīme alkoholisma terapijā .
Profesors A.M. Jerumanis iegūst bakalaura grādu filozofijā Luvēnas Katoliskās
universitātes Augstākajā filozofijas institūtā (1982) un teoloģijā – šīs pašas
universitātes Teoloģijas fakultātē (1985), teoloģijas maģistra grādu – Laterāna
Pontifikālās universitātes Teoloģijas fakultātē Alfonsianum institūtā, Romā (1988). Te
priesteris Andris Marija aizstāv teoloģijas doktora grādu (1997) par darbu „Cilvēks –
Dieva spožuma atspulgs. Kristīgās morāles pamati pēc Pāvila, Augustīna un Hansa
Ursa von Baltazāra konfrontācijā ar postmoderno laikmetu”.
Priesteris ir kalpojis Emburgas draudzē Lježā, no 1989. līdz 1994. gadam Latvijā –
par Lježas diecēzes Fidei donum

priesteri. Šai laikā profesors priesteris A. M.

Jerumanis ir Rīgas Romas katoļu metropolijas Garīgā semināra rektors un Katehētikas
institūta, kas tagad jau kļuvis par RARZI, direktors.
Kopš 1995 gada A. M. Jerumanis ir Karonas (Carona) un Karabijas (Carabbia)
draudzes administrators Lugano diecēzē Šveicē.

Par Lugano Teoloģijas fakultātes docētāju priesteris A. M. Jerumanis sāk strādāt
1998. gadā, vienlaikus ir Hansa Ursa fon Baltazara Studiju centra vadītājs un iesaistās
Romas Alfonsianum Teoloģijas pētniecības grupas Hypsosis darbā.
Profesors priesteris A. M. Jerumanis docē kursus morālteoloģijā, bioētikā, jo īpaši
pievēršoties bioētikas jautājumiem dzīvības aizsākumos un dzīves nobeigumā. No
2004. gada profesors pilda Lugano slimnīcas Bioētikas komisijas vadītāja
pienākumus.

Attēlā: 2012. gada 13.oktobrī Rīgā, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB)
virsvaldes zālē notika 10. starptautiskā un starpkonfesionālā konference par dzīvības
svētumu un neaizskaramību: „Garīgā cīņa, aizstāvot dzīvību. Ja ne mēs, tad kurš, ja
ne tagad, tad, kad!”. Konferences uzdevums bija pievērst sabiedrības uzmanību
dzīvības svētuma jautājumiem; iepazīstināt ar faktu, ka dzīvības aizstāvība ir garīga
cīņa: vispirms iekšēja cīņa pašam ar sevi un arī ārēja cīņa starp dzīvības un nāves
kultūru; uzsvērt lūgšanas nozīmi, aizstāvot dzīvību; informēt par pieejamajiem
garīgajiem ieročiem, ar kuriem var izcīnīt uzvaru šajā garīgajā cīņā. Dr. Med., Dr.
Theol. priesteris Andris Marija Jerumanis priekšlasījuma ievadā uzsvēra, ka dzīvība ir
tas ceļš, kas vieno visus kristiešus.
Prof. Jerumanis ir vairāku desmitu starptautiski atzītu zinātnisku monogrāfiju un
publikāciju autors. Kā nozīmīgākās ir jāmin:
La morale filiale in contesto ecumenico - PATH, 2011; In Cristo, con Cristo, per
Cristo. Manuale di teologia morale fondamentale. Lettura storico-sistematica. Torino, 2012; L’uomo splendore della Gloria di Dio. Estetica e morale, Bologna
2005; La bioetica alla prova dell’identità relazionale dell’uomo // RTLu VII (2/2003);

„Bioetica filiale”// G. RUSSO (a cura di), La verità vi farà liberi. Ethos cristocentrico
e antropologia filiale -

Messina-Torino,2004;

Ecclesialità e vita morale // L.

MELINA-J. NORIEGA (a cura di), Camminare nella Luce. Prospettive della Teologia
morale a partire da Veritatis Splendor – PUL, Roma 2004; La missione teologica di
Hans Urs von Balthasar, (a cura di A.-M. Jerumanis e A. Tombolini) - Lugano 2005,
465.
No 2003. gada profesors priesteris A. M. Jerumanis piedalās Šveices Bīskapu
konferences kalpojumā kā Bioētikas komisijas un Teoloģiskās padomes loceklis, kurā
kopš 2010. gada ieņem vicepriekšsēdētāja amatu. No 2009. gada priesteris A. M.
Jerumanis ir bīskapa Boļeslava Sloskāna Beatifikacijas komitejas līdzvirzītājs
(vicepostulatore), un no 2011. gada – postulators.

Konferencē profesors Andris Marija Jerumanis sniegs referātu
Kristietības izdzīvošanas iespējas mūsdienu sekularizētajā pasaulē
Profesors A. Jerumanis raksturo mūsdienu situāciju, kurā kristietība Eiropā piedzīvo
smagu krīzi – sekularizāciju, kristīgo vērtību relativizāciju. Tādējādi var rasties
iespaids, ka kristietība Eiropā lēnām izmirst, un, ka šī krīze skar visu pasauli. Daži
uzskata, ka krīze ir saistīta ar kristīgās Baznīcas dzīvi un pieprasa radikālas pārmaiņas
Baznīcā, lai novērstu cilvēku attālināšanos no kristietības - pieprasa Baznīcaas
piemērošanos pasaules uzskatu attīstības gaitai. Savukārt, citi uzsver, ka kristietības
krīze ir saistīta ar Eiropas kultūras vēsturi. Tāpat pastāv arī viedoklis, ka patērētāju
sabiedrība ir novērsusies no garīgām vērtībām.
Profesors A. Jerumanis referātā analizē, kāds ceļš kristietībai mūsdienu pasaulē būtu
ejams, lai tā izdzīvotu. Autors aplūko to, kāda ir pareiza attieksme pret moderno
pasauli, pievēršas jautājumam par Dievu kā būtiskam jautājumam dialogā ar pasauli,
un uzsver kristietības jaunas inkulturācijas nepieciešamību, kas nozīmē to, ka
mūsdienu kultūru caurstrāvotu kristietība.
Šajā kontekstā referents analizē Baznīcas trīs prioritārās izvēles un iezīmē Jaunās
evaņģelizācijas uzdevumus, kas pirmkārt nozīmē evaņģelizēt sevi pašu, jo „aklie
nevar vadīt aklos”.

