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ŽĒLSIRDĪGAIS TĒVS 

Ceturtā gavēņa svētdiena šogad mums 
piedāvā ieklausīties pašā slavenākajā 
Jaunās derības līdzībā – par pazudušo 
dēlu un tā žēlsirdīgo tēvu. Jēzus šo 
līdzību stāstīja farizejiem un rakstu 
mācītājiem, kas ieļaunojās, ka Jēzus 
draudzējās ar muitniekiem un 
grēciniekiem. Pēc viņu uzskatiem, 
muitnieki un 
grēcinieki nebija 
pelnījuši Jēzus 
labvēlīgo attieksmi. 
Skatoties no 
taisnības viedokļa, 
tā ir.  

Arī pazudušais dēls 
nebija pelnījis tēva 
mīlestības pilno 
apskāvienu. Bet 
Jēzus ar šo līdzību 
mums grib parādīt, 
ka Tēvs nerīkojas tikai pēc taisnības, 
Viņa žēlsirdība pārsniedz taisnību. 
Dieva žēlastība vienmēr ir nepelnīta. 
Pazudušais dēls ir pelnījis tēva sodu, 
bet tā vietā tēvs viņam atkal no jauna 
dod zaudēto cieņu un vērtību. Līdz  ar 
gredzenu, kas viņam tika uzvilkts 
pirkstā, dēlu atkal „iecēla amatā”, 
pieņēma par dēlu nevis algādzi.    

Jēzus šajā līdzībā mums māca, ka 
žēlsirdība ir kas vairāk nekā taisnība. 
Tēvs ar savu mīlestības pilno 
piedošanu dziedina dēla dvēseli; rāda, 

ka attiecībās ar Dievu Tēvu mēs, 
pazemīgi lūdzot piedošanu, atzīstot 
savu grēcīgumu un nespēku, ar 
saviem spēkiem nevaram tikt vaļā no 
vainām un ievainojumiem, bet varam 
piedzīvot un baudīt Dieva žēlastību. 
Tā vienmēr ir nepelnīta dāvana. Tas ir 
fakts, kuru nespēja saprast vecākais 

dēls. 

Vecākais dēls uz šo 
lietu skatās tikai 
no taisnības 
viedokļa. Savā 
sirdī viņš bija 
notiesājis savu 
brāli un vairs 
nesauca viņu par 
brāli. Vecākais 
dēls sevi uzskata 
par tēva 
netaisnības upuri. 

Ar savu domāšanas veidu viņš nespēja 
saprast tēva žēlastības rīcību un 
pārmeta tēvam, ka ir viņš piedevis to, 
ko nevajadzēja piedot. Greizsirdības 
dēļ viņš negrib piedalīties mielastā. 
Tad tēvs pats iziet ārā, un viņa atbilde 
mūs pārsteidz. Caur tēva vārdiem 
varam nojaust, ka tēvs laikam cieta 
vairāk nekā jaunākais dēls. Par dēla 
atgriešanos viņš priecājas, it kā tas 
būtu augšāmcēlies: „šis tavs brālis 
bija miris un atkal ir dzīvs, bija 
pazudis un ir atkal atrasts.”  
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Kas mīl, tas neskaita. Tēvs nerēķina, 
viņu neinteresē, cik daudz ir zaudējis. 
Viņam attiecības ar dēlu ir kas vairāk 
nekā manta. Dēla atgriešanās ir tik 
prieka pilna, ka tēvs uzreiz ir gatavs 
piedot, apskaut un atkal tērēt. Šķiet, 
ka tēvs savā žēlsirdībā ir vairāk 
izšķērdīgs nekā dēls savā grēcīgajā 

pagātnē. Un tā ir Dieva būtība. Dievs 
deva to visdārgāko – savu 
Vienpiedzimušo Dēlu, lai mēs 
nožēlotu savu grēcīgo dzīvi un atļautu 
Dievam mūs mīlēt, apskaut un 
vienmēr paliktu ar Viņu.  

pr. Pēteris Alusiks 

 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 

 Aicinām pievienoties lūgšanai par 
jauna pāvesta ievēlēšanu. 

 Šodien, 10.martā, uzsākas 
novenna sv. Jāzepa godam. 

 17.martā pēc sv. Mises notiks 
draudzes evaņģelizācijas šūniņu 
tikšanās. Laipni aicinām 
piedalīties! 

 Trešdienās plkst. 19.00 mūsu 
draudzē notiek Alfa kurss. 
Aicinām pievienoties un uzaicināt 
savus draugus! 

 Ceturtdienās notiek „Saderināto 
vakari”. Sīkāka informācija pie 
pr. Pētera. 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! Var iegādāties jauno Mieram tuvu 
un citas labas grāmatas un avīzes mūsu garīgajai attīstībai. 

 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 
 

RKĢ 
 11. – 15.03. – Svešvalodu nedēļa. 
 19.03. – Vecāku konference. 
 21. 03 – Skolēnu rekolekcijas, skolas krustaceļš un „Taize vakars”. 
 21.-22.03 – Skolotāju rekolekcijas. 

 Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 

 Ar priesteriem Māri un Pēteri jūs vienmēr varat runāt par priesterisko kalpošanu: kristībām, 
grēksūdzi, slimnieku sakramentu, laulībām, sv. mises intencijām, kā arī par garīgām konsultācijām 
u.c.

 
 

 

DIEVKALPOJUMI 
DRAUDZĒ 

P – 10.30; 18.00 – slavēšana 
       18.30; 19.00 – katehēze 
O – 10.30 
T –  10.30 (1.-4.klase) 
C –  10.30 (5.-8.klase) 
P –  10.30 (9.-12.klase) 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ 
grēksūdzes 
        11:00   draudzes sv. mise 

http://www.catholic.lv/

