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Dievam viss ir iespējams!  
Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes lapa Alfa kursam,  

2021.gada 26. septembris 
 

Šīs nedēļas tēma: „Kas ir Jēzus?” 
1) Viņš ir vēsturiska persona 

 Par Jēzu liecina laicīgi vēsturiskie avoti ārpus Jaunās derības – piemēram, Tacits un 
Svetonijs, romiešu vēsturnieki, Josefs Flāvijs, jūdu vēsturnieks 

 Par Jēzu liecina Jaunās Derības grāmatas 
 

Darbs Sarakstīšanas 
laiks 

Vecākais 
eksemplārs 

Laika 
intervāls 

Eksemplāru 
skaits 

Hērodots 488-428 pr.Kr. 900 pēc Kr. 1300 gadi 8 
Platons 427-347  pr.Kr. 900 pēc Kr. 1200 gadi 7 
Tukidids 460-400  pr.Kr. 900 pēc Kr. 1300 gadi 8 
Tacits 100 pēc Kr. 1100 pēc Kr. 1000 gadi 20 
Cēzara "Piezīmes par 
Gallu karu" 

58-50  pr.Kr. 900 pēc Kr. 950 gadi 10 

Līvija "Romas vēsture" 59 pr.Kr.-17 pēc Kr. 900 pēc Kr. 900 gadi 20 

Homēra "Iliāda" 900 pr.Kr. 400 pr.Kr. 500 gadi 643 
Jaunā Derība 40-100 pēc Kr. 130 pēc Kr. 

(Visa Jaunā 
Derība 350 
pēc Kr.) 

30-300 
gadi 

Vairāk nekā 5000 
grieķu, 10 000 
latīņu, 9300 citās 
valodās 

Avots F.F.Brūss 
 

2) Viņš ir patiess cilvēks 
 Cilvēcisks ķermenis – izsalcis, izslāpis, ēda, dzēra, bija noguris 
 Cilvēciskas emocijas – juta prieku, izbrīnu, dusmas, līdzjūtību, vilšanos, mīlestību, 

bēdas  
 Cilvēciska pieredze – mācījās, strādāja, paklausīja, bija draudzīgs pret apkārt 

esošajiem cilvēkiem, ņēma uz rokām bērnus, raudāja, tika kārdināts, cieta 
 

 
 
 
 



 

Bet – vai Viņš bija vairāk nekā „tikai” cilvēks? Vai Viņš bija vairāk nekā liels garīgs skolotājs? 
1) Ko Viņš pats par sevi apgalvoja? 

 Mācība, kuras fokusā ir Viņš pats – „Es esmu dzīvības maize”, „Es esmu pasaules  
gaisma”, „Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība”, „Es esmu ceļš, patiesība un 
dzīvība”, „Mana valstība”, „Nāciet pie manis”, „Uzņemiet Mani – uzņemiet Dievu”, 
„Redzēt Mani - nozīmē redzēt Dievu”, „Viņš prasa cilvēku visaugstāko mīlestību” 

 Viņa netiešie apgalvojumi – „Var piedot grēkus”, „Reiz tiesās pasauli” 
 Viņa tiešie apgalvojumi – Mesija, Dieva Dēls, „Pirms Ābrahams tapa, esmu Es” 

2) Kādi ir pierādījumi, kas apstiprina Viņa teikto? 
 Viņa mācība 
 Viņa darbi – dziedināja aklos, kurlos, mēmos, kroplos, spitālīgos, augšāmcēla 

mirušos 
 Viņa raksturs  
 Viņš piepildīja pirms daudziem gadsimtiem izteiktos Vecās Derības pravietojumus 
 Viņš uzvarēja nāvi 

3) Viņa augšāmcelšanās pierādījumi 
 Tukšais Jēzus kaps 
 Viņa parādīšanās mācekļiem pēc Augšāmcelšanās  
 Tūlītēja ietekme – kristīgā Baznīca piedzima un auga 
 Visu laiku un tautu kristiešu pieredze 

Jautājumi pārdomām un diskusijām par dzirdēto lekciju:  
1. Kāda bija jūsu izpratne par Jēzu pirms šīvakara lekcijas? Vai šī izpratne mainījās? Ja jā, tad 

kā? 
2. Ko cilvēki domā par Jēzu? 
3. Ja jums būtu iespēja satikt Jēzu, kā jūs justos un ko jūs Viņam gribētu sacīt? 
 

Nākamās lekcijas tēma „Kāpēc Jēzus mira?” 
Tiekamies nākamsvētdien 3.oktobrī plkst. 15.00 turpat Baznīcas telpās, vai piedalieties nodarbībās 

ON-LINE Zoom platformā. Saite uz nodarbību būs atrodama draudzes mājas lapā 
https://magdalenasdraudze.lv/ attiecīgās svētdienas kalendārā. 

Esat mīļi aicināti Jūs, Jūsu draugi, un ģimenes locekļi! 
 

 

Notikumi mūsu draudzē: 
 Ja rodās kādi jautājumi par Alfa kursu norisi, rakstiet mums: alfakurss.magdalena@gmail.com 
 Katehēze pieaugušajiem- katru svētdienu plkst. 13:30 (Sv. Ģimenes Mājā vai on-line, zoom adrese 

draudzes mājas lapā https://magdalenasdraudze.lv/). Vada māsa Inese, tālr.27117810. Visi mīļi aicināti! 
 Lai pieteiktos kārtējiem saderināto kursiem gatavojoties Laulības sakramenta saņemšanai, lūdzu, 

rakstīt/zvanīt: diakonam Dainim Stikutam tālr.: 29158076 e-pasts: diakons.dainis@gmail.com 
Pirmslaulību kurss notiek otrdienās 18:00; 

 Katahēze bērniem individuāli pie katahētes Agneses, tālr.28725248, nodarbības katru svētdienu pēc 
Ģimeņu Sv. Mises 12. Tikšanās vieta: Labā Gana telpa, baznīcas otrajā stāvā, aiz ērģelēm. 

 Dievkalpojumi Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznīcā darbdienās un sestdienās notiek 
7:30 un 19:00, Svētdienās un svētku dienās: 8:00/10:00/12:00/18:00. 
Katra mēneša 13. datumā plkst. 12.00 (izņemot svētdienas) Sv. Mise par godu Fatimas Dievmātei. 

 Katru vakaru plkst.21:00 Rožukroņa lūgšana (on-line), zoom adrese mūsu draudzes mājas lapā. 


