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Dievam viss ir iespējams!
Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes lapa Alfa kursam, 2022. gada 19. jūnijs.

Šīs nedēļas tēma: „Kā Dievs mūs vada?”
Dieva vadība mūsu dzīvēs izriet no mūsu
attiecībām ar Viņu. Viņš apsola vadīt tos, kam ir attiecības
ar Viņu. Dievam ir plāns mūsu dzīvei.
Dievs mūs vada, ja esam gatavi darīt Viņa gribu,
nevis uzstājam, ka mūsu pašu izdomātais ceļš ir labāks.
Psalmu autors saka: "Pazemīgos Viņš vada” un "Tā
Kunga draudzība ir ar tiem, kas Viņu bīstas.” Dievs vada
tos, kuru attieksme ir tāda kā Marijai: "Es esmu tā Kunga
kalpone, lai notiek ar mani pēc Tava prāta.” Tajā brīdī, kad
esam gatavi darīt pēc Viņa prāta, Viņš sāk atklāt Savus
plānus mūsu dzīvei.
Lai uzzinātu Dieva plānus savai dzīvei, mums
Viņam par tiem ir jājautā. Reizēm Dieva vadība nāk uzreiz,
pēc tam kad esam pēc tās lūguši, bet bieži paiet daudz
ilgāks laiks: dažkārt mēneši vai pat gadi. Mums var būt
tāda sajūta, ka Dievs kaut ko gatavojas darīt mūsu dzīvē,
bet uz to vēl ilgi ir jāgaida. Šādos gadījumos mums ir
vajadzīga pacietība kā Ābrahamam, kurš "pacietīgi
gaidījis, saņēma apsolīto”. Gaidīdams viņš kādā brīdī tika
kārdināts mēģināt piepildīt Dieva apsolījumus ar saviem
spēkiem, kam bija postoši rezultāti. Reizēm mēs saklausām Dievu pareizi, bet nepareizi skaidrojam laiku.
Reizēm mēs kā Ābrahāms mēģinām piepildīt Dieva plānus ar savām nepareizām metodēm.
Reizēm mums šķiet, ka esam pārāk sabojājuši savu dzīvi, lai tad, kad esam nākuši pie Kristus, Dievs
spētu tajā kaut ko labot. Dievs stāv tam pāri. Viņš ir spējīgs „atgriezt par labu visus tos gadus, kuros jūsu
ražu postīja siseņi”. Īsākā vai garākā laika posmā Viņš ir spējīgs radīt labu no tā, kas ir mūsu dzīves, ja mēs
atdosim to, kas mums ir, Viņam un sadarbosimies ar Viņa Garu.
Nikijs Gambels (atbildīgais par Alfa kursu visā pasaulē)

Jautājumi pārdomām un diskusijām par šīsdienas lekciju:
1. Vai pēdējo nedēļu laikā tev ir bijusi sajūta, ka Dievs tevi vada?
2. Ko tu domā par ideju, ka Dievam ir plāns tavai dzīvei?

Šodien dziedāsim:
1. Cik mīlestību lielu mums ir dāvājis Tēvs, (2x)
Lai mēs Dieva bērni varam būt. (2x)
2. Nāc, ak, nāc, ak nāc, Svētais Gars,
dari tīru manu sirdi Tu!
Pieskaries Tu man,
dziedini, Svētais Gars!
3. Lai slavē visas tautas, lai Kungu godina!
4. Redzēt Dievu vēlas mana sirds
un bez gala priecāties, redzot Dievu.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nākamā nodarbība „Kā es varu pretoties ļaunumam?”
Tiekamies nākamsvētdien 26. jūnijā plkst. 15.00 turpat (Klostera ielā 4, Māras zālē)

Esat mīļi aicināti Jūs, Jūsu draugi, un ģimenes locekļi!
Ja vēlaties sazināties vai satikties ar mūsu nodarbību vadītāju Jāzepu Bastēnu (Žozefu),
Jūs esat aicināti to darīt- tālr.27513041
Ja rodās kādi jautājumi par Alfa kursu norisi, rakstiet mums:
alfakurss.magdalena@gmail.com vai zvaniet 26481111.
Notikumi mūsu draudzē:
 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.
 Katru vakaru plkst.21:00 Rožukroņa lūgšana (on-line), zoom adrese mūsu draudzes
mājas lapā.
INFORMĀCIJAI:
SIRSNĪGAS LŪGŠANAS UN DIEVA VĀRDS KATRAI DIENAI atrodamas ikmēneša
izdevumā MIERAM TUVU (nopērkams mūsu draudzes grāmatu galdā) un
www.mieramtuvu.lv.
Aicinām klausīties arī RADIO MARIJA LATVIJA: Rīgā un tās apkārtnē FM viļņos 97,3,
datorā: http://www.rml.lv/, tālrunī/viedierīcē ar internetu – aplikācijā Radio Marija Latvija.

