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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes lapa Alfa kursam, 2022.gada 8.maijā

Dārgie Alfa kursa ievadlekcijas viesi!
Sirsnīgi sveicam jūs šodien mūsu vidū! Pateicamies par jūsu
atsaucību un atvērtību un ceram, ka turpmākās 10 nedēļas svētdienās
varēsim būt kopā.
Alfa kursa nodarbībās, kas sākas ar garšīgu cienastu pie klātiem
galdiņiem, ir iespēja atrast atbildes uz būtiskiem jautājumiem, kas mūs
nodarbina: Kāpēc pasaulē ir ciešanas?, Vai manai dzīvei ir jēga? un
citiem.
Alfa kurss aizsākās Lielbritānijā, Londonā, Bromtonas Svētās
Trīsvienības draudzē 70.to gadu beigās. Tā izveides mērķis bija
stiprināt vietējo draudzi, iepazīstot kristīgās ticības pamatprincipus
nepiespiestā un neformālā veidā. Alfa kurss izrādījās ļoti veiksmīgs
kristietības apguves un padziļināšanas veids, un pamazām to pārņēma citas draudzes, tai skaitā,
ārpus Lielbritānijas. Šobrīd Alfa kursi norit vismaz 169 valstīs visdažādākajās kristīgajās
konfesijās.
Alfa kursa īpašo dabu raksturo:
 saviesīgums - kristīgās ticības pamatpatiesības tiek atklātas nepiespiestā gaisotnē, kas atraisa
un atbruņo dalībniekus un mudina izprast kristietību kā lietderīgu un praktizējamu, vēl vairāk kā vispiemērotāko dzīvesveidu katram šī kursa dalībniekam;
 personiskās attiecības, kas attīstās šī kursa laikā, ir tās, kas piesaista draudzei (cilvēks atklāj,
ka kristieši patiesībā ir jauka sabiedrība);
 vienkāršība - dalībnieki atklāj, ka kristīgās ticības pamatpatiesības ir vienkāršas un labi
saprotamas;
 lokalitāte - kursu organizē vietējā draudze, un šī kursa rezultātā tā dalībnieki lielākoties ir gatavi
kļūt par vietējās draudzes locekļiem, jo caur to ir iepazinuši draudzes kopības pozitīvo aspektu.

Nākamās lekcijas tēma „Kas ir Jēzus?”
Tiekamies nākamsvētdien 15. maijā plkst. 15.00 turpat (Klostera ielā 4, Māras zālē)

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

Šodienas tēma: ‘’Vai dzīvē ir vēl kas vairāk?’’
Mūsu dzīves jēga
Romānu „Karš un miers” un „Anna Kareņina” autors Ļevs Tolstojs 1879.gadā uzrakstīja
grāmatu „Atzīšanās”, kurā viņš stāsta par saviem dzīves jēgas un mērķa meklējumiem. Bērnībā
viņš bija novērsies no kristietības. Pabeidzis studijas universitātē, viņš nodevās visām
iespējamām dzīves baudām. Viņš iesaistījās Maskavas un Pēterburgas sabiedriskajā dzīvē,
daudz dzēra, spēlēja azartspēles, dzīvoja izlaidīgi un trakulīgi, bet tas viņu neapmierināja. Pēc
tam viņš kļuva kārs uz naudu. Viņš bija mantojis lielu īpašumu un nopelnījis daudz naudas ar
savām grāmatām. Tomēr arī tas viņu neapmierināja. Viņš tiecās pēc panākumiem, slavas un
atzinības. To viņš arī ieguva. Kā teikts Britu Enciklopēdijā, viņš sarakstīja „vienu no diviem vai
trim izcilākajiem pasaules literatūras romāniem”. Tomēr viņam joprojām nebija atbildes uz savu
jautājumu: „Labi… un tad?”
Tad viņš pievērsās savai ģimenei, lai dotu viņiem vislabākos dzīves apstākļus. Viņš
apprecējās 1862.gadā ar laipnu, mīlošu sievu, kas viņam dzemdēja trīspadsmit bērnus (kuri, kā
viņš saka, novērsa viņa uzmanību no dzīves jēgas meklējumiem!) Viņš bija ieguvis visu, ko
kāroja, un šķita, ka ap viņu valdīja pilnīga laime. Un tomēr viens jautājums viņu gandrīz noveda
līdz pašnāvībai: „Vai manai dzīvei ir kāda jēga, ko neiznīcinās mana neizbēgamā nāve?”
Viņš meklēja atbildi visās zinātnes un filozofijas jomās. Vienīgā atbilde, ko viņš varēja
atrast uz savu jautājumu „Kāpēc es dzīvoju?”, bija: „Telpas un laika bezgalīgi mazas daļiņas
bezgalīgi sarežģīti attīstās.” Vērojot savus laikabiedrus, viņš redzēja, ka cilvēki necentās uzzināt
atbildes uz vissvarīgākajiem dzīves jautājumiem („No kurienes es esmu radies? „Kurp es
dodos?”, „Kas es esmu?”, „Kāda ir dzīves jēga?”). Galu galā viņš uzzināja, ka Krievijas zemnieki
ir spējuši atbildēt uz šiem jautājumiem ar savas kristīgās ticības palīdzību, un viņš saprata, ka
atbilde ir atrodama tika Jēzū Kristū.
/…fragments no Alfa kursa izveidotāja Nikija Gembela sagatavotās ievadlekcijas…/

Jautājumi pārdomām par dzirdēto lekciju:
1. Kā jums šķiet, kāpēc cilvēkiem ir tendence kristietību uzskatīt par garlaicīgu un
nepatiesu?
2. Cik daudz jūs piekrītat šim viedoklim? Kāpēc? Kas varētu likt jums mainīt savus
uzskatus?
3. Kā jūsu pieredzei atbilst izjūta, ka „kaut kas trūkst”?
4. Lekcijā tika uzsvērta intelektuālās patiesības pieņemšanas un tās piedzīvošanas
atšķirība. Vai un kāpēc tas ir svarīgi, domājot par kristietību?
5. Ko jums nozīmē mūžīgā dzīvība? Vai tā var sākties jau tagad? Ja jā, kādā veidā?
Notikumi mūsu draudzē:
 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!
 Bībeles lasīšanas un studiju grupa katru svētdienu plkst.19:15. Vada pr. dr. Jānis Priede.
 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.
 Ja rodās kādi jautājumi par Alfa kursu norisi, rakstiet mums: alfakurss.magdalena@gmail.com

