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Gan Korānā, gan Bībelē ir vairākkārt pieminēta kāda noslēpumaina ēdama 
substance, ko Dievs tuksnesī deva izraēliešiem ilgajā ceļā no Ēģiptes uz 
Apsolīto Zemi. Sekojušajos gadu tūkstošos ir bijuši neskaitāmi mēģinājumi 

noskaidrot, kas tieši bija šī “manna”. Pat šodienas pētniekiem joprojām domas 
par to dalās. Saprotamas grūtības, ja ņem vērā, ka jau paši izraēlieši, to ieraugot, 
izsaucās “kas tas ir?”. Lai nu kas tas arī būtu bijis, tieši pateicoties šai barībai (vai, 
visticamāk, apziņai ka Kāds par viņiem rūpējas, ka viņi nav atstāti vieni nomiršanai 
badā) izraēlieši spēja turpināt savu ceļojumu no verdzības uz brīvību. Dievs nevienu 
nemēdz pamest. Ja kāds nolemj paklausīt aicinājumam uz brīvību un dodas ceļā, 
Kungs nodrošina visu nepieciešamo šī mērķa sasniegšanai.

Patiesībā nav pat svarīgi noskaidrot, kas tā bija. Galvenais ir šī fenomena simboliskā 
nozīme. Ir ļoti iespējams, ka tieši cilvēku nespēja to izskaidrot ar prātu vai pieredzi ir 
iekļauta Dieva plānā, jo tas, ko šī “manna” iepriekš pasludina, būs neizskaidrojams 
un prātam neaptverams vispārākajā pakāpē. Tik lielā mērā, ka tad, kad Jēzus par 
to runās, liela daļa mācekļu pārstās viņam sekot, sakot “cieta ir šī runa, kurš kaut ko 
tādu vispār var klausīties?” (sal. Jņ 6, 60)



Mums, šodienas svētceļniekiem, Dievs dāvā savu “debesu maizi” - Eiharistiju. Ir 
grūti pat iedomāties, kā bez regulāras tās saņemšanas mēs varētu sasniegt mūsu 
Apsolīto Zemi. Joprojām daudzi jautās “kas tas ir?” - nevis neparastās formas vai 
garšas dēļ, bet tā dēļ, kas par to tiek sacīts, ko acis nevar saskatīt, kas pieprasa no 
mums ticību. Tā ir Kristus Miesa, Dieva reālā klātbūtne mūsu vidū. Tā izved mūs no 
grēka verdzības un ieved žēlastības brīvībā.

Pāris jautājumu pārdomām:

1) Cik un kādas paralēles es spēju atrast starp “mannu” izraēliešiem tuksnesī un 
Eiharistiju kristiešiem šodien?

2) Kādus secinājumus es varu no tā izdarīt par Eiharistijas nepieciešamību manā 
dzīvē?
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> Līdz 23. augustam lūdzam pieteikties un apstiprināt savu dalību draudzes 
svētceļojumā uz Itāliju, kurš paredzēts no 24. oktobra līdz 2. novembrim! 
Lai svētceļojums varētu notikt, tajā jāpiedalās 40 cilvēkiem, pretējā gadījumā tas 
tiks atcelts!

> Svētceļojuma laikā Itālijā apmeklēsim Paduju, Ravennu, Loreto, Asīzi, lielāko 
bedediktīniešu klosteri Montecassino, Romu un vatikānu, atpakaļceļā vičensu. 
Ceļā uz Itāliju apskatīsim arī Čenstohovu un Krakovu Polijā.
Ceļojuma garīgais vadītājs – priesteris. 

> Pieteikties un vairāk informāciju varat uzzināt – uldis Bokšs, tel. 26656515. 
E-pasts: uldis.bokss@gmail.com.
Ceļojuma kopējās izmaksas ir plānotas 450 EuR. 
Ceļojums ar MB 2013. gada autobusu.

aIcInām apmeklēt
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