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DIEVS, KAS IR TUVU
Dārgie brāļi un māsas, parasti
gavēņa otrajā svētdienā mēs Dieva
vārda
liturģijā
klausāmies
fragmentu par Jēzus pārveidošanos
Tabora kalnā, šogad no sv. Lūkasa
ev. Vajadzētu uzdot sev jautājumu,
kāpēc gavēņa sākumā Baznīca mūs
grib uzmundrināt tieši ar šiem
vārdiem, kāda jēga ir šī fragmenta
izvēlei? Parasti teoloģija to skaidro
tā, ka tas ir kā stiprinājums, lai
varētu izturēt arī nākamajās
ciešanās. Vienkārši laiku pa laikam
Dievs mums dod žēlastības pilnu
piedzīvojumu lūgšanā, lai, to
atceroties, cilvēks būtu spēcīgs

pastāvēt ticībā arī grūtākajos brīžos.
Svētdienas Dieva vārda liturģijā mēdz būt tā, ka pirmais lasījums no Vecās derības
mazliet rāda un palīdz saprast evaņģēlijā izteikto domu. Tā ir arī šajā svētdienā.
Pirmais lasījums no Radīšanas grāmatas apraksta Abrahāma lūgšanas
piedzīvojumu ar Dievu. Tas ir brīdis, kad ir skaidra Dieva klātbūtne, kad Dievs, kas
ir tuvu, dod savu apsolījumu, šinī gadījumā pat zvērestu, pēc tā laika paražas, ar
dzīvnieku upuri. (Tajā laikā, kad starp divām pusēm bija noslēgts līgums, bieži
izmantoja dzīvnieku upurus ar nozīmi: lai man notiek tā, kā tiem nonāvētiem
dzīvniekiem, ja nepildīšu savu zvērestu.) Un šeit pats Dievs zvērēja Abrahāmam,
ka pildīs savu solījumu un dos Abrahāmam pēcnācējus: “Paskaties uz debesīm un
saskaiti zvaigznes, ja vari.” Tad Viņš turpināja: “Tik daudz būs tavu pēcnācēju.”
Lasot Bībeli tālāk, mēs uzzinām, ka Abrahāmam nācās gaidīt ilgus gadus, kamēr
Dievs piepildīja savu apsolījumu. Pat vēlāk prasīja upurēt šo bērnu, lai pārbaudītu
viņa ticību. Bet šis sākotnējais piedzīvojums ar Dievu lūgšanā palīdzēja
Abrahāmam pastāvēt ticībā grūtajos pārbaudījumu brīžos.
Tāpat arī evaņģēlija stāsts par Dieva tuvumu kalnā, kad Jēzus seja spīdēja pēc
sarunas ar Tēvu, arī Mozus un Elijas klātbūtne, ar kuriem Jēzus runāja par savu
nāvi, tas viss ir Dieva žēlastības brīdis, kas dod spēku pastāvēt ticībā arī citā kalnā
– Golgātā, kur Jēzus vairs nejutīs Tēva klātbūtni.
Mēs nevaram Dievam pavēlēt, kad un kā Viņam jānāk pie mums. Mēs esam Viņa

kalpi, Viņa grēcīgie bērni, kas lūdzas un atveras Viņa žēlastībai. Un katram no
mums Kungs grib dod savu stiprinājumu lūgšanā, katram no mums dos savu
„tabora kalna lūgšanu”, piedzīvojumu, kad jūtam, ka Dievs ir klāt. Un šo laiku
ierakstīs mūsu dvēselēs ar zelta burtiem, lai mēs spētu pastāvēt arī pārbaudījumu
brīžos. To es jums visiem no sirds novēlu!
pr. Pēteris Alusiks

DRAUDZES PAZIŅOJUMI
 Šodien, plkst. 15.00 draudzes
mājā Net for God
aicina
noskatīties filmu „Lai visi būtu
viens”, tā ir par Otkombas
abatiju, kas šajā skaistajā vietā –
Savojā,
Francijas
dienvidaustrumos – pastāv jau
vairāk nekā astoņus gadsimtus,
kas mums atklāj Dieva roku
darba skaistumu. Pirms filmaslūgšanas, pēc filmas- savstarpēja
dalīšanās un agape (paņemam
nelielu
cienastiņu).
Info:
Arnolds29474774,
Inese29121671.

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
11:00 draudzes sv. mise

 Trešdienās plkst. 19.00 mūsu draudzē notiek Alfa kurss. Aicinām
pievienoties vai uzaicināt savus draugus!
 Ceturtdienās notiek „Saderināto vakari”. 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
 Februārī skolā sākas itāļu valodas kursi. RKĢ skolēnu vecākiem un
darbiniekiem
tie
ir
bez
maksas.
Papildu
informācija
www.rkgimnazija.lv
 25.02. – 1.03. – Kultūras nedēļa.
 11. – 15.03. – Svešvalodas nedēļa.
 20.03. – Vecāku konference.
 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.

