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KUNGA PARĀDĪŠANĀS SVĒTKI 
  
Katoļu baznīca 
6.janvārī svin 
Kunga 
parādīšanās 
svētkus jeb 
Zvaigznes 
dienu. Šie 
svētki ir vieni 
no 
visvecākajiem 
kristiešu 
svētkiem. Šajos 
svētkos baznīca 
piemin „trīs brīnumus”: Trīs gudro no 
austrumiem atnākšanu pie Jēzus, lai 
Viņu pielūgtu un dotu Viņam dāvanas – 
zeltu, vīraku un mirres; Jēzus kristību 
Jordānas upē un Jēzus pirmo brīnumu 
kāzās Kānā, kad Viņš ūdeni pārvērta 
vīnā.  
4.gadsimtā šie svētki tika izplatīti 
rietumu baznīcā. Līdz tam laikam šos 
svētkus svinēja tikai austrumu baznīca. 
Liturģijas lasījums no Mateja evaņģēlija  
uzsver galvenokārt gudro atnākšanu un 
pielūgšanu. Šie gudrie (jeb karaļi, kā 
viņus sauc tradīcija) ārpus Bībeles 
avotiem tiek saukti par Kasparu, 
Meliharu un Baltasaru ar izcelsmi no 
Persijas, kuri pārstāv apkārtējo pagānu 
reliģijas ticīgos, kas kā pirmie ieticēja, ka 
Jēzus ir ilgi gaidītais Mesija.  

To, ko mēs 
varam mācīties 
no šiem trim 

pirmajiem 
ticīgajiem  no 
pagānu vidus, ir 
tieši viņu 
paļāvība uz 
Dieva vadību. 

Austrumu 
gudrie Jēzu 
atrada un 
saprata, ka 
Dievs viņus 

vada. Viņi nepazina ebreju Svētos 
rakstus un nezināja pravietojumus. Tikai 
zināja, ka cilvēcei, ievainotai ar iedzimto 
grēku, ir nepieciešama palīdzība un 
glābšana no Dieva. Un ar jaunās 
zvaigznes parādīšanos saprata, ka tā ir 
Dieva zīme, ka laiks ir pienācis.  
Viņi bija gatavi upurēt tik daudz. Viņi 
kļuva līdzīgi Abrahāmam, kuru mēs 
saucam par visu ticīgo tēvu, jo 
Abrahāms pirmais ieticēja Dieva vadībai 
un gāja, lai gan nezināja, uz kurieni Dievs 
viņu vada. Arī šie trīs gudrie pirms tam 
nezināja, kāds ir viņu ceļa mērķis. 
Evaņģēlijs tikai apraksta viņu lielo prieku 
par zvaigzni, kas viņus vadīja un apstājās 
virs nama, kur bija Bērns. 
Bet par vēl lielāko brīnumu uzskatu to, 
ka viņi pēc pieredzes Jeruzalemē, kur 
pat karalis neko nezināja par jaunā 
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Valdnieka dzimšanu, atnākot uz Betlēmi 
pie diviem nabadzīgiem cilvēkiem ar 
mazu bērniņu, ietītu autiņos, saprata un 
ieticēja, ka tas ir viņu ceļa galamērķis. 
Šajā mazajā nabaga bērniņā viņi spēja 
atpazīt Dieva Dēlu, Mesiju, Pestītāju un 
atbrīvotāju no grēkiem. Šāda viņu ticība 
mūs sajūsmina. Tā liecina par Dieva 
vadību, par Dieva žēlastībām, kuras 
Dievs devīgi dod visiem, kas viņu cītīgi 

meklē, neskatoties uz visiem upuriem, 
kurus meklēšana prasa.  
Lai trīs gudrie ir arī mūsu ticības 
stiprinātāji, mūsu paraugs un aizbildņi, 
lai mēs, neskatoties uz visu to, ko no 
mums prasa meklēšana, būtu gatavi iet 
savu ceļu uz Betlēmi un tur atrast un 
atpazīt Pestītāju!  

pr. Pēteris Alusiks 

 
DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

 
 
 Šodien pēc sv. Mises draudzes mājā notiks 

Alfas komandas un visus, kas beiguši Alfas 
kursu un vēlas iesaistīties kalpošanā, 
tikšanās. 

 Laulāto tikšanās aicina Laulātos pārus 
piedalīties rekolekcijās nedēļas nogalē no 
8. līdz 10.februārim Gulbenē. Vairāk info 
afišā pie ziņojuma dēļa. 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 
 

RKĢ 
 Pēc brīvdienām turpinām darbu otrajā mācību pusgadā. 
 

 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 (1.-4.klase) 
C –  10.30 (5.-8.klase) 
P –  10.30 (9.-12.klase) 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ grēksūdzes 
       11.00 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

