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DIEVS, KAS MEKLĒ CILVĒKU
Pirms nedēļas lasījām fragmentu par diviem farizejiem un muitnieku, kas iegāja
templī lūgties. Pirmos Jēzus klausītājus noteikti pārsteidza fakts, ka tas bija tieši
muitnieks, kas aizgāja attaisnots. Šodienas Dieva vārdā atkal dzirdam par
muitnieku, kas saņem Dieva žēlastību..
Šis fragments liecina par to, ka cilvēki
ilgojas pēc Dieva. Pat arī tie, par kuriem
mēs to nevarētu pateikt. Kaut kur dziļi
grēcīgajā sirdī ir tukšums, kas izraisa sāpes
un piespiež meklēt piepildījumu.
Zahejs šodienas Evaņģēlija fragmentā
nevarēja izturēt sevī šo garīgo tukšumu un
sāka rīkoties negaidītā veidā – viņš riskē ar
savu slavu, uzkāpj kokā tikai, lai redzētu to,
kas jau tik daudziem deva jaunu dzīves
virzienu. Un Jēzus zina par viņa sirds
ilgām!
Jēzus pazīst viņa vārdu, ejot garām,
apstājās, pats uzrunāja Zaheju un piedāvāja
savu draudzību. Varbūt mēs gaidītu, ka
Jēzus noteiks kaut kādus atgriešanās
nosacījumus.. vispirms atdod atpakaļ, ko
esi nozadzis, centies mainīt savu dzīvi,
parādi, ka to domā nopietni, un tad es
nākšu tavā mājā... Vai mēs nerīkotos tā? Bet Jēzus viņu glābj ar savu vienkāršo
mīlestību, ar pieņemšanu, ar to, ka kļuva par Zaheja viesi. No šī notikuma mums
nāk ļoti svarīga mācība:
Nevis mēs paši maināmies un ar atgriešanās darbiem nopelnām sev Dieva
mīlestību, bet tieši otrādi. Dievs mūs mīl un pieņem tādus, kādi esam, un viņa
dziedinošā mīlestība mums māca mīlēt un pieņemt sevi pašu un tikai Dieva
žēlastība mūs maina. Kristus ir atnācis glābt tos, kas ir pazuduši. Un viņš to dara
ar savu labestību.
pr. Pēteris Alusiks

DRAUDZES PAZIŅOJUMI
 9. un 10.novembrī fonds "Alfa
Latvija" aicina visus bijušos, esošos
un topošos Alfas kalpotājus uz 4.
Alfas konferenci! Četras dalībnieku
plūsmas: Pirmā
Alfa, Kalpotāju
konference, Alfa cietumā un Laulāto
kurss.
Brīvprātīgie,
kas
vēlas
piedalīties, lūdzu, šodien pēc sv.
Mises pieteikties pie pr. Māra vai
Ģirta.
 Trešdienās mūsu draudzē turpinās
Alfa kurss.
 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu!
 Paldies par jūsu ziedojumiem!

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

RKĢ
 8.novembris – Labdarības Mārtiņdienas tirdziņš
 11.-15.novembris – Humanitāro mācību priekšmetu nedēļa
 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

