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Pārdomājot šodienas Dieva Vārda liturģijai piedāvātos Svēto Rakstu 

lasījumus, varam nonākt pie patiesi labas domas - Dievs nāk pie mums, pie 
manis lielā spēkā un varenos žēlsirdības darbos. Viņš ir līdzās cilvēkam, kurš 

ir trūkumā (gan fiziskā, gan garīgā), un vēlas Sevi atklāt caur zīmēm un 
brīnumiem. Dieva vārdiem ir varens spēks, un tie ir apbrīnas cienīgi! Tie ir 

Mīlestības pilni vārdi! 
Tu vari būt 

līdzdalībnieks Dieva 
darbos 

Šodienas lasījumi 
mums atklāj arī to, ka 
Dievs vēlas iesaistīt 
katru no mums savā 
darbā. Pirmajā 
lasījumā no Ķēniņu 
otrās grāmatas 
pravietis Elisejs runā 
un darbojas Dieva 
vārdā un spēkā: “Dod 
ļaudīm, lai ēd,” viņš saka, “jo viņi 
ēdīs un vēl atstās pārpalikumu” 
(2.Ķēn 4,43). Un tā arī notiek. 
Dieva Vārdam ir milzīgs spēks.  
Evaņģēlijā Kungs Jēzus iesaista 
Dieva darbos Savus mācekļus, lai 
paēdinātu izsalkušos, kuru bija ļoti 
daudz. Bez šaubām, Jēzus tos 
varēja paēdināt bez mācekļu 
palīdzības. Viņš ir Dievs un 
“Dievam nekas nav neiespējams” 
(Lk 1, 37). Jēzus “zināja, ko darīs” 
(Jņ 6, 6). Viņš vēlējās, lai arī 
mācekļi iesaistās un ir liecinieki 
tam, cik ļoti Dievs rūpējas par 
cilvēkiem - arī par viņu miesīgajām 

vajadzībām. Dievs neko nepatur 
Sev, Viņš dalās it visā (pat savā 
Dievišķajā godībā) un izvēlas 
cilvēkus - vājus un grēcīgus, lai 
atklātu Savu varenību un mīlestību. 
Arī Evaņģēlijā atklājas Dieva Vārda 
spēks, un tas realizējas tajā, ka 
paēda “un salasīja divpadsmit 
grozus ar drupatām, kas no piecām 
maizēm bija pāri palikuši tiem, kas 
ēda” (Jņ 6, 13). 
Tu esi Dievam vajadzīgs 
Dievam ir svarīgs ne tikai 
tagadējais mirklis, bet arī cilvēka 
nākotne. Viņš mīl katru cilvēku, no 
šīs Mīlestības izriet arī rūpes par 



katru cilvēku. Arī mēs katrs esam 
aicināti pamanīt kādu, kurš bieži 
vien ir ne tikai fiziski izsalcis, bet arī 
garīgi, lai spētu viņam palīdzēt. 
Neviens cilvēks Baznīcā nav 
vientuļa sala! Katram ir vajadzīga 
mīlestība un kāds, kas par viņu 
rūpējas. Jēzum NAV vienalga, vai 
mēs ņemam dalību Viņa darbos vai 
nē! Jēzus vēlas, lai mēs, kas sevi 
saucam par kristiešiem un kas 
esam saņēmuši pietiekami daudz 
no Dieva, spētu dalīties ar citiem, 
lai iesaistāmies Viņa Mīlestības 
misijā! 
Bieži vien mēs sakām, ka nevaram, 
negribam, ka neesam cienīgi (kurš 
gan ir?), ka Dievs visu izdarīs labāk 
(un tā ir taisnība). Bet.. šodienas 

Dieva Vārds, īpaši pirmais lasījums 
un Evaņģēlijs, mums parāda, ka 
Dievs vēlas cilvēku iesaistīt Savā 
darbā. Dievam ir vajadzīga mūsu 
mute, lai sludinātu Labo Vēsti - 
Mīlestības Vēsti! Nepieciešamas 
mūsu rokas, lai veiktu mīlestības 
darbus, un sirdis, lai mīlētu! 
Caur katru no mums Dievs var 
atklāt Savu varenību. Mēs esam 
aicināti līdzdarboties. Tu esi 
Dievam vajadzīgs, un Viņš uz tevi 
paļaujas! 
Lūgsim Dievam žēlastību būt par 
mīlestības ieročiem Viņa rokās, lai 
mēs spētu palīdzēt tiem, kuriem 
Dieva un mūsu mīlestība ir tik ļoti 
nepieciešama!

seminārists Elvis 
 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
� Kuri vēlas palīdzēt Laba gana 

katehezēs bērniem, lūdzu, 
piesakieties pie pr. Pētera! 

� Sestdien, 4.augustā, pēc sv. 
mises Rožukroņa lūgšana 
draudzes nodomos. 

� Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
� Liels paldies par jūsu 

ziedojumiem! Nākamajā svētdienā 
visu kolekti upurēsim Rīgas 
garīgajām semināram! 

 
RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 

� Aicinām pierakstīties mūsu skolas un draudzes 
Svētceļojumam Rīga – Zilupe – Aglona 7. – 15.augustā.  

 
• Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 

• Ar priesteriem Māri un Pēteri jūs vienmēr varat runāt par priesterisko 
kalpošanu: kristībām, grēksūdzi, slimnieku sakramentu, laulībām, sv. mises 
intencijām, kā arī par garīgām konsultācijām u.c

DIEVKALPOJUMI 
DRAUDZĒ 

P –  10.30 
O – 10.30 
T –  10.30  
C –  10.30 
P –  10.30  
        11.00 – 19.00 
adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv –  09.30 – 10.50 adorācija 
+ grēksūdzes 
         11.00 draudzes sv. 
mise 


