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Dievam viss ir iespējams!  
Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes lapa Alfa kursam, 2021.gada 10. oktobris 

 

Šīs nedēļas tēma: „Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?” 
... Kad es Viņu iepazinu, šo Personu, par kuru runā pāvests Benedikts, tā 
saucās „mīļais Dievs”. Mūsu dzīvojamajā istabā pie sienas bija krusts. Tur 
Viņš bija pienaglots. Baznīcā mīļais Dievs saucās Jēzus. No 
Ziemassvētkiem līdz februāra sākumam Viņš bija bērns silītē, un Lieldienu 
laikā Viņš bija kā priecīgi izkrāsota koka figūra stāvēja blakus altārim ar 
augšāmcelšanās uzvaras karogu rokā. Tie bija – to jau es drīz sapratu – 
tikai Viņa attēli, jo Viņš pats jau pirms ilga laika bija uzkāpis Debesīs. Es 
Viņam ticēju – kā mēs visi mūsu mazajā baznīcas draudzē – un zināju, ka 
Viņš mūs ļoti mīl. 
Tas, ka mirušie ir pie Viņa Debesīs un ka arī es reiz nonākšu Debesīs, 
pašsaprotami piederēja pie ticības, kurā es kā bērns un jaunietis biju 
audzis. Tomēr tas viss nebija gluži bez šaubām, par to rūpējās ateistiski 
noskaņotā apkārtējā pasaule, toreizējā Vācijas Demokrātiskā Republika. 
Pat savus dziļi ticīgos vecākus es reizēm dzirdēju nosakām: „No turienes 
vēl neviens nav atgriezies...” 
Man netika aiztaupītas arī būtiskas ticības šaubas. Dieva nav vispār – 
skolā skolotāji teica jau no pirmās klases. Viņš nav pierādāms. Beidzot es 
ar savu nedrošības izjūtu aizgāju pie mūsu kapelāna. 
Viņš man paskaidroja: „Jūsu skolotājam ir taisnība. Mēs nevaram Dievu 
pierādīt, mēs varam Viņam ticēt. Bet arī skolotājs nevar savu ateismu 
pierādīt, viņš tic, ka Dieva nav.” Šis vienkāršais skaidrojums deva man 

atbalstu visai turpmākajai dzīvei. Tas tika pasacīts tā, ka labākie reliģijas filozofi, kurus es vēlāk lasīju 
un klausījos, ar visu savu domas asumu rezultātā neko citu nevarēja pateikt. 

Nevienam no jaunlaiku ateisma aizstāvjiem nav argumentu, kas liktu izslēgt Dieva eksistenci; 
tieši pretēji – viņu argumenti daudzreiz uz to norāda. Un tam, kas šodien savu ateismu grib pierādīt ar 
dabas zinībām, ir jāņem vērā, ka tieši Kosmosa un evolūcijas pētījumi, kurus dažādas baznīcas ilgu 
laiku uzskatīja par apdraudējumu ticībai un ateisma piekritēji vērsa kā ieroci pret reliģiju, sniedz 
pamatotus argumentus, kuri runā par labu ticībai Dievam. Šodien mēs esam nonākuši pie 
negrozāmas atziņas, ka jautājumu par Dieva esamību var noskaidrot, tikai ticībā izšķiroties par 
atbildi. Ir norādes un racionāli argumenti par labu šādas fundamentālas izšķiršanās saprātīgumam, 
bet tie ir – atšķirīgā izvērtējumā – argumenti par abu pozīciju saprātīgumu. Mēs nevaram izvairīties 
no tā, ka sava dzīve ticībā ir jāliek uz vienas no šīm kārtīm, bez augstprātīgas atziņas, ka mums viss 
ir labāk zināms nekā tam, kas pieņēmis citādu lēmumu. 



 

Grāmatā „Ievads kristietībā” 1968. gadā Tībingenas teoloģijas profesors Jozefs Racingers (vēlāk 
pāvests Benedikts XVI) rakstīja: „Līdzīgi kā ticīgais aizrijas ar šaubu sālsūdeni, ko pasaules okeāns 
tam pastāvīgi šļāc mutē, tāpat arī neticīgajam ir šaubas par savu neticību... Tā ir cilvēka likteņa 
pamatsituācija – nebeidzamā svārstībā starp šaubām un ticību, starp apstrīdamību un drošību atrast 
galīgo atbildi savai esamībai.” 

/ no Reinharda Kērnera grāmatas „Kāpēc es ticu mūžīgai dzīvei?” / 
 

Jautājumi pārdomām un diskusijām par dzirdēto lekciju:  
1. Ko jūs ierakstītu veidlapā, kurā tiktu jautāts par jūsu reliģisko pārliecību? 
2. Vai jūs ar Dievu saistāt mīlestību vai bailes? 
3. Kad tiek apgalvots, ka kristietība izmainīs jūsu raksturu, kā jūs jūtaties? 
4. Kā jūs izprotat domu par attiecībām ar Dievu? 

 

 

 
 
 

Nākamās lekcijas tēma „Kāpēc un kā man lūgt?” 
Tiekamies nākamsvētdien 17.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! 
 
 

 

INFORMĀCIJAI: 
SIRSNĪGAS LŪGŠANAS UN DIEVA VĀRDS KATRAI DIENAI atrodamas ikmēneša 
izdevumā MIERAM TUVU un www.mieramtuvu.lv. 
 
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. 


