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PAR MATERIĀLĀM UN GARĪGĀM VĒRTĪBĀM 

Šodienas Evaņģēlija fragmentā dzirdam Jēzus līdzību par bagāto cilvēku un 
nabago Lācaru, par attiecībām starp šīm divām nesavienojamām grupām. Bet 
runa nav tikai par nabadzību un skopumu. Līdzības otrajā daļā pieskarsimies 
jautājumam, vai vispār ir iespējams no ārpuses mainīt skopu cilvēku, kuram 

manta ir kļuvusi par elku 

Varam teikt, ka šai līdzībai ir divas 
nozīmes. Līdzības pirmā daļa 
stāsta par netaisnību, par bagāta 
cilvēka garīgo aklumu, jo tas nav 
spējīgs redzēt tālāk par savu galdu. 
Viņa grēks nav tas, ka viņam 
pieder bagātība, bet tas, ka viņš 
nespēj ar to dalīties. Savtīgums, 
skopums, egoisms – tie ir grēki! 
Tās ir briesmas, kas draud 
bagātam. Un šai līdzībai ir arī 
skaidrs vēstījums – nākamajā 

dzīvē viss mainīsies. Dievs ir nabago aizstāvis, pats Dievs ir netaisnīgi apspiesto 
pusē. Vārds Lācars ir saīsinājums no vārda Eleazars, kas nozīmē „Dievs ir 
palīdzējis”. Dievs ir pēdējais tiesnesis, kas atmaksās par katru netaisnību.  

Bet šī līdzība mūs ved vēl pie viena secinājuma. Svarīga ir saruna starp bagāto, kas 
cieš ellē, un Abrahāmu. Bagātnieks cenšas pārliecināt Abrahāmu, lai tas brīdinātu 
viņa brāļus ar cerību, ka tie mainīs savu dzīves veidu.  Bagātnieks domā, ka 
brīnums var mainīt viņus uz labo pusi. Bet Abrahāms atbildēja: „Viņiem ir Mozus 
un pravieši, lai klausa tos.” Dialogs turpinās – „Nē, tēvs Abrahām! Ja kāds no 
mirušajiem aizietu pie viņiem, tad gan viņi atgrieztos.” Bet Abrahāma atbilde ir 
svarīga: „Ja viņi neklausa Mozu un praviešus, tad viņi neticēs pat tad, ja kāds no 
miroņiem augšāmcelsies.” Lūk - Ja cilvēks parada mantu par savu dievu, kļūst par 
aklu un nespējīgu ieticēt. Pat brīnums cilvēku nemainīs!  

Mēs to paši redzam Evaņģēlijos, ka Jēzus nekad nedarīja brīnumus tiem, kas 
neticēja. Brīnums nenotiek tāpēc, lai pārliecinātu tos, kas netic. Brīnums notiek 
tāpēc, lai stiprinātu ticību tiem, kas tic. Arī mūsdienās notiek dažādi brīnumi – 
svētvietās, pēc svēto aizlūgumiem, vai arī Euharistiskie brīnumi. Un tomēr tie, kas 
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negrib ticēt, nemainās. Nevis tāpēc, ka brīnums nebūtu pietiekami spēcīgs, bet 
tāpēc, ka daudziem ir citas intereses, citas vērtības, citi viltus dievi. Materiālisms 
cilvēkus ved prom no Dieva, dara cilvēku aklu un kurlu garīgajām vērtībām. Tikai 
Dievs var mainīt cilvēku, tikai Viņa žēlastība spēs lauzt ledu, un mūsu aicinājums 
ir izlūgt šo īpašu Dieva žēlastību! 

pr. Pēteris Alusiks  

 
DRAUDZES PAZIŅOJUMI 

 
 2.oktobrī mūsu draudzē sāksies 

ALFA kurss! Info: Ģirts, tel. 
29614492 

 Pirmā sv. Komūnija mūsu draudzē ir 
paredzēta 18.05.2014. Svētdienas 
skolu vada katehēte Ruta Dzilna. 
Aicinām pieteikt savus bērnus!  

 Labā Gana katehēzes vada skolotāja 
Ilze Terēze Gulbe. Nodarbības notiks 
svētdienās: bērniem no 6 līdz 9 
gadiem plkst. 9:30; bērniem no 3 
līdz 6 gadiem no plkst. 12:30. 
Sirsnīgi aicinātm pieteikt savus 
bērnus!  

 Šodien pēc sv. Mises Svētceļojuma Stirniene – Aglona dalībnieku 
salidojums.  

 1.oktobrī plkst 19.00 Sv. Jāzepa vīru kalpošana aicina vīriešus 
draudzes mājā uz filmu „Drošsirdīgie”. Info: Raimonds, tel. 
29555886 

 Kustība Laulāto tikšanās piedāvā rekolekcijas laulātiem pāriem 25.-27. 
oktobrim Sarkaņos. Vairāk afišā. 

 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
 Paldies par jūsu ziedojumiem! 

RKĢ 
 17. oktobrī – Vecāku diena 
 Itāļu valodas nodarbības  

No 2.oktobra Rīgas Katoļu ģimnāzijā sāksies itāļu valodas nodarbības 
iesācējiem ar nelielām priekšzināšanām, kuras vadīs skolotājs Nikola Korčelli 
(Nicola Corcelli). Nodarbības notiks trešdienās no plkst.16.30 līdz plkst.17.30, 
piektdienās no plkst.18 līdz plkst.19. 
Pieteikšanās un papildu informācija pa tālruni: 26394426 (Diāna) 

 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. kl. 
C – 10.30 – 5.-8. kl. 
P –  10.30 – 9.-12.kl. 
        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/


 


