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Šodienas pirmajā lasījumā tiek stāstīts par to, kā vīlies, nomirt gribošs pravietis 
tiek stiprināts miesā un garā ar vienkārša pelnos cepta plāceņa palīdzību. 
Dievam rūp ceļinieku gaitas – to dzirdējām iepriekšējās svētdienas lasījumos 

par mannu tuksnesī, to nemitīgi apstiprina gan visas Baznīcas, gan mūsu personīgā 
pieredze. Dievs gādā, “piemet klāt” visu nepieciešamo, jo Viņam taču rūp, lai mēs 
visi bez izņēmuma – visa cilvēce – sasniegtu mūsu dzīves (svēt)ceļojuma mērķi, 
kas ir Dieva Valstība. 

“Kas ēdīs no šīs maizes, tas dzīvos mūžam.” Dzirdot šādu Jēzus apgalvojumu, mēs 
varētu atspringt, relaksēti izbaudīt ceļojumu… Galvenais taču ir dzīvot tā, lai varu 
saņemt Komūniju, “ēst no šīs maizes”, un ar mani viss būs kārtībā. Piekļuve Debesīm 
man ir garantēta. Vai tas nav brīnišķīgi? 

Tomēr šī lieliskā, Dieva Vārdā balstītā atziņa ir pilnīgi nepilnīga, ja mēs paliekam 
tikai “patērētāja” līmenī. Jēzus saka: “maize, kuru es došu, ir mana Miesa par dzīvi 

dzīvības maize



pasaulei”. Dievam tiešām rūp visas cilvēces pestīšana, lai “visi būtu Dieva mācekļi”, 
kā lasām praviešu rakstos. 

Tāpēc Dievs ir sarūpējis pasaulei dzīvības maizi. Un runa nav tikai par Jēzu pašu 
vai Viņa reālo klātbūtni Sakramentā. “Maize, kuru Es došu, ir mana Miesa par dzīvi 
pasaulei.” Kristus Miesa ir Baznīca. Baznīca esam mēs. Mēs esam tā Dzīvības Maize, 
kas tiek dota pasaulei, kas pastāv, lai cilvēce varētu tikt spēcināta un sasniegt 
mūžīgo dzīvi. 

Pāris jautājumu pārdomām:

1) Vai draudze kā Maize pasaulei ir ekoloģiska, svaiga, smaržīga, garšīga u.t.t.? 

2) Vai esam gatavi tikt “apēsti”, lai pabarotu pasauli?

Pr. Ronalds Melkers
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>  Nākošnedēļ Sv. Mises nenotiks no 10. līdz  15. augustam (arī sv. Meinarda – Latvijas 
aizbildņa un Vissv. Jaunavas Marijas uzņemšanas Debesīs lielajos svētkos)

> 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
GRĀMATU GALDU!

LIELS PALDIES PAR JŪSU 
ZIEDOJUMIEM!


