
P r i e k š l a s ī j u m i 

“CILVĒKS NEDZĪVO NO MAIZES VIEN” 

Ivars Jēkabsons, mācītājs 

No kā dzīvo cilvēks? Šis jautājums ir cieši saistīts ar to, kas ir cilvēks un, kādas ir viņa slāpes, 
vajadzības un kādi ir cilvēka dzīvības, prieka, svētības avoti. Dzīvnieciskais, miesīgais, 
materiālistiskais cilvēks pārtiek no instinktiem, kaislībām un mantām. Bet no kā īsti d z ī v o 
cilvēks? Kas ir tas, kas dod īsto prieku? Un, no kā  d z ī v o Dieva bērns? Jēzus atbilde bija – Cilvēks 
nedzīvo no maizes vien, bet no vārda, kas iziet no Dieva mutes. Par to, kāda ir garīgā – Dieva 
maize un, ko tā dod, ir šis priekšlasījums. 

 

“NEBA MAIZE PATI NĀCA…” 

Jānis Vanags, arhibīskaps 

Ko vēl var darīt ar maizi? Vai ar to var izārstēt Jēzu Kristu? Kā to varu darīt es? Sarunā "Neba maize 
pati nāca" pārdomāsim šos un citus jautājumus, kas skar ķēnišķīgās priesterības aicnājumu. 
Svētās Kristības sakramentā mēs katrs esam svaidīti līdzdalībai Kunga Kristus ķēnišķīgajā 
priesterībā. Citi tur ir bijuši pirms mums. Ko viņi tur ir darījuši? Sarunas galvenais uzsvars  būs uz 
diakonijas kalpošanu Baznīcā un tās vietu un izpausmēm cauri gadsimtiem. Runāsim par diakona 
amatu. Vai diakoni var būt ordinēti un, ja var tad vai šo amatu var nest sievietes? Diakonija ikdienā 
var izpausties pavisam vienkārši. Kas gan tur liels - izdalīt lietotas drēbes un ēdienu? Raugoties 
dziļāk, varam atklāt necilo darbu cildeno un pat pārdabisko jēgu. Tad nu mēģināsim paraudzīties 
dziļāk. 

 

“DIEVKALPOJUMS - MŪŽĪGĀS DZĪVĪBAS  SVINĒŠANA” 

Jānis Bitāns, mācītājs 

Dievkalpojums - debesu un zemes krustceles, mūžības un pārejošā laika krustceles, eņģeļu un cilvēku 
krustceles. To var saprast, piedzīvotun pat redzēt..! 
Dievkalpojums - arī neapmeklēts, garlaicīgs un tukšs… Kāpēc? 
Katras nākamās svētdienas un svētku dievkalpojums - solis tuvāk godībai, tiešā un pārnestā nozīmē! Kā? 
Dievkalpojums - Debesis uz zemes. Dievkalpojums - neaizstājamas Kristus klātbūtnes apsolījums. 

 

 “ŅEMIET UN ĒDIET”  

Indulis Paičs, mācītājs 

Svētais Vakarēdiens… Senie baznīctēvi to dēvēja par zālēm pret nāvi. Bet Baznīcas vēsturē tam 
bijusi svarīga loma, nošķirot dažādas kristīgas konfesijas vienu no otras – atšķirīgas 
Sv.Vakarēdiena izpratnes dēļ kristieši ne tikai strīdējušies, bet tikušas izlietas pat asinis... Kā visu 



saprast un savienot? Kāda ir šī mielasta iecere? Ko tas mums nozīmē šodien? Kā pilnvērtīgi 
piedalīties šajā noslēpumā? Uz šiem un citiem jautājumiem meklēsim atbildes priekšlasījumā. 
Kristus mums ir devis dārgumu, kura dziļumus nevaram izsmelt visas savas dzīves laikā! 

 

“PADOD TĀLĀK” 

Rolands Eimanis, mācītājs 

“Ņem šo krusta zīmi pie pieres un pie sirds, 

par zīmi, ka krustā sistais Pestītājs arī par tevi ir cietis, miris un augšāmcēlies” 

Kā sajusties tik bagātam, ka pietiek pašam un var padalīties ar otru? 

Kā padot tālāk no sirds un ar apdomu? 

 


