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Sakiet mazdūšīgajiem:  
“Esiet droši un nebīstieties!”

(Is 35, 4)



V ai mēs kļūsim par draudzi, kas maina pasauli?   
Atbilde uz šo jautājumu lielā mērā ir atkarīga 
no tā, kurai balsij mēs izvēlēsimies paklausīt. 

Ir balss, kas zina sacīt, ka nekas tāds nav iespējams. 
Tā mēģina mūs pārliecināt, ka mums ir jārūpējas 
tikai pašiem par sevi, ka draudzei ir jānodarbojas 
vienīgi ar “katoļticīgo garīgo aprūpi”, ka ir visnotaļ 
normāli uzskatīt, ka pestīšanu ieguvušajiem ļaudīm 
galvenais uzdevums ir šo vērtīgo dāvanu kaut kā 
nosargāt līdz mūža beigām, lai tad iegūtu svētlaimi 
Debesīs. Izklausās kārdinoši. Tomēr, ja kāds, kurš 
izstrādā dizainu dārzniecības piederumiem, sekotu 
šīs balss norādījumiem, rezultāts daudz neatšķirtos 
no fotogrāfijā* redzamā – lejkannas, kas ir paredzēta 
vienīgi sevis pašas aplaistīšanai…

Savukārt, Dieva Vārda balss mums saka, ka viss ir 
iespējams, ka mums nav jāpaliek savās nemitīgajās 
bailēs, kas paralizē jebkādas pārmaiņas un attīstību. 
Ir jau sen pienācis laiks mazdūšības netikuma vietā 
stāties drosmes tikumam. Ja šodien Vecās Derības 
lasījumi piemin slimības, postu un nelaimi, tas notiek 
vienīgi, lai apliecinātu, ka Dievs par to visu ir lielāks, 
ka Viņam nekas nav neiespējams. Svētajā Garā mēs 
varam kļūt par tādu “lejkannu”, no kuras plūstošais 
ūdens visu(s) atjauno Kristus dzīves pārpilnībā. 

Dievs sola, ka pestīšanas laikā notiks neiespējamais: 
“Neredzīgo acis atvērsies un nedzirdīgo ausis atdarīsies; 
klibais lēkās kā briedis un mēmā mēle iesauksies priekā; 
tuksnesī izvirdīs ūdeņi un strauti  – izkaltušā klajumā; 
sausā zeme taps par ezeru, un izslāpusī vieta  – par 
ūdens avotiem…” (skat. Is 35, 4-7)



1 Pateicamies Dievam par pestīšanas laiku, kurā 
dzīvojam, un vietu, kurā pašlaik atrodamies.

2 Īpaši lūdzamies par nākošo Alfa kursu:
– lai izveidojam lielisku kalpotāju komandu;
– lai tiek uzrunāti un atsaucas tieši tie, kuriem būtu 

jāiziet Alfa mūsu draudzē šoruden;
– lai sekmīgi atrisinās visi praktiskie jautājumi.

3 Lūdzamies, lai ikviens draudzes loceklis jau drīz 
atrod, uzņemas un labi izpilda savu kalpojumu.

Mēs, mīļie brāļi un māsas, kā zināms, dzīvojam šajā 
pestīšanas laikmetā! Kāpēc mums joprojām šķiet, 
ka Dievam kaut kas būtu neiespējams? Kāpēc mūsu 
sapņi par draudzi joprojām ir tik blāvi un piezemēti? 
Kāpēc mēs esam mierā ar faktu, ka mūsu ir tik maz? 
Uzdrīkstēsimies paklausīt Dieva Vārda balsij un sekot 
Jēzum pa takām, pa kurām vēl nekad neesam gājuši 
uz vietām, kurās vēl nekad neesam bijuši!

Jautājumi pārdomām:

1) Kādu draudzi mēs spētu izveidot, ja ņemtu vērā 
tikai pirmās “balstiņas” norādījumus?

2) Kādas ir mūsu vispārdrošākās cerības par to, par 
kādu Dievs varētu izveidot Rīgas Sv. Terēzes draudzi, 
ja ņemam vērā Dieva Vārda apsolījumus?

Pr. Ronalds Melkers

DRAUDZES LŪGŠANAS NODOMI

* Foto: no Katerinas Kamprani projekta “The Uncomfortable”.
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DIEVKALPOJUMI

AKTUALITĀTES

18.-20. sept. Latvijas Jauniešu dienas (Aizkrauklē) 
Informācija: www.jdaizkraukle2015.lv

23. sept. – 1. nov. Kampaņa “40 dienas dzīvībai” 
Informācija: www.prolife.lv / 40daysforlife.com 

11. okt. Svētceļnieku salidojums (pēc Sv. Mises) 
Lūdzam savlaicīgi ieplānot laiku.

Svētdiena Adorācija 9:50–10:50, Sv. Mise 11:00 
Pirmdiena 
Otrdiena 
Trešdiena Sv. Mise 8:15 (Laudes 7:50)
Ceturtdiena 
Piektdiena 
Sestdiena Sv. Mise (ar Laudēm) 9:00


