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PIRMĀ BĪBELES NODARBĪBA 

 

Šodienas Dieva vārda liturģija mums 
pirmajā lasījumā dod iespēju iepazīt 
iespējams pirmo Bībeles nodarbību 
vēsturē, kas ir 
aprakstīta pašā 
Bībelē. Tas notika 
pēc tam, kad ebreju 
tauta atgriezās no 
Babilonijas trimdas. 
Pēc 70 gadiem 
Babilonijā Dievs 
atjaunoja savu 
izvēlēto tautu un 
atlikušajiem ļāva ar 
Persijas karaļa 
Kserksesa rīkojumu 
atgriezties Svētajā 
zemē, no jauna 
uzbūvēt templi, 
atjaunot tajā 
upurēšanu un visu reliģisko dzīvi, kas ar 
to bija saistīta.   
Tajā laikā galveno atbildību visa 
atjaunošanā  uzņēmās divi vīrieši: 
priesteris un Rakstu zinātājs Ezra un 
zemes pārvaldnieks Nehemijs. Nehemijs 
bija ebrejs, Persijas karaļa Artakserksa 
galminieks, kas, aizkustināts ar ziņojumu 
no Jeruzalemes par nožēlojamiem 
apstākļiem, izlēma palīdzēt. Dabūja karaļa 
atļauju aizbraukt uz turieni un palīdzēt 
atgriezušajiem ebrejiem, galvenokārt 
aizsardzības jomā, un organizēt visus 

tempļa remonta darbus.  
Dieva tauta slāpst pēc Dieva vārda, pēc 
trimdas jūt, ka Dievs ir klātesošs. Visi ir 

sapulcējušies 
laukumā, kur no 
paaugstinātas vietas 
Rakstu zinātājs Ezra 
lasa Dieva likumus. 
Viss notiek lūgšanas 
atmosfērā, visi jūt 
Dieva klātbūtni un 
Viņa brīnumainos 
darbus, Viņa rūpes 
un žēlastību. Tas viss 
aizkustina ļaudis, kas 
piedalās šinī 
sanāksmē, raud aiz 
prieka un slavē 
Dievu.  
Ar šo fragmentu 

Dievs grib uzrunāt arī 
mūs.  Iedrošināt mūs, lai arvien vairāk 
mēs ilgotos pēc Dieva vārda un 
nebaidītos veidot lūgšanu kopienas, kas 
lasa Dieva vārdu. To mēs varam darīt, 
piemēram, ģimenē. Tā būtu ļoti laba 
ģimenes katehēze - izlasīt kādu 
fragmentu un kopā domāt, ko Dievs ar 
šiem vārdiem saka tieši mums. Un pēc 
tam kopā slavēt Dievu. Caur Bībeles 
fragmentiem vienmēr atpazīsim sevi un 
Dieva rūpes par mums. Dieva vārds ir 
stiprs un iedarbīgs, un katrā laikā un vietā 
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spēj uzrunāt cilvēku un dot jaunu spēku 
dzīvei. To es jums visiem no sirds novēlu! 

 
pr. Pēteris Alusiks

 
DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

 
 Šodien pēc sv. Mises Draudzes 

evaņģelizācijas šūniņu atbildīgo un 
līdzatbildīgo tikšanās notiks priesteru 
mājā. 

 6.februārī mūsu draudzē iesākas Alfa 
kurss! 

 21.februārī iesāksim jauno kursu 
„Saderināto vakari”. Aicinām pārus, kas 
grib laulāties katoļu baznīcā, tuvākajā 
laikā pievienoties. Sīkāka informācija pie 
pr. Pētera. 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! Var iegādāties jauno Mieram tuvu un citas labas 
grāmatas un avīzes mūsu garīgajai attīstībai. 

 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 
RKĢ 

 
 30., 31.01. un 1.02. – Sveču dienas. 
 1.02. – Labdarības pasākums „Caur jokiem par nopietnām lietām”. 
 No 4.02. – Projektu nedēļa. 
 8.02. – Žetonu vakars. 

 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; 18.00 – slavēšana 
       18.30; 19.00 – katehēze 
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 

11.0 draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

