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Žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no tā Kunga Jēzus Kristus mums visiem, kad svinot 
Ģimenes dienu, kad ieklausīsimies Dieva vārdā, kas rakstīts Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā no 1. – 9. 
pantam! 

 

"ES ESMU īstais vīnakoks, un Mans Tēvs ir dārza kopējs. 2 Ikvienu zaru pie Manis, kas nenes 
augļus, Viņš noņem, un ikvienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. 3 Jūs jau esat 
tīri to vārdu dēļ, ko Es uz jums esmu runājis. 4 Palieciet Manī un Es - jūsos. Kā zars nevar 
nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat Manī. 5 ES 
ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs 
nenieka nespējat darīt. 6 Ja kas nepaliek Manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst; tos savāc un 
iemet ugunī, un tie sadeg. 7 Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko 
gribat, tas jums notiks. 8 Ar to Mans Tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par 
Maniem mācekļiem. Amen. Aleluja. 

Dievs, svētī mūs, lai, tavos vārdos ieklausījušies, mēs gūtu stiprinājumu savai ticībai un paļāvībai 
uz tevi. Ļauj taviem vārdiem būt par to zemi, kurā mēs augam un veidojamies. Jo tavi vārdi bija, 
ir un būs mūžīgā patiesība. Āmen 

************ 

Skaisti un tik bieži dzirdēti ir šodienas vārdi. „Es esmu vīnakoks un jūs tie zari”. Jēzus bieži 
mācīšanai lietoja simbolus, ņemot tos no dabas. Viņš iedrošināja savus mācekļus lūkoties uz 
ikdienišķām lietām un norisēm: maizi, sāli, gaismu, vīģes koku, putniem, aitām, klintīm, sēklām, 
meža ziediem, kalniem, vīnakoku un zariem. Jēzus vēlējās, lai viņa mācekļi mācās no šīm dabas 
dāvanām, lai ieklausās viņu dotajās bezvārdu mācībās un liecībās. Lai šīs ikdienišķās lietas ir tās, 
kas ved Jēzus sekotājus dziļākās attiecībās ar Dievu.  

Un varbūt arī jums ir bijis tāds brīdis, kad dabā pamani kaut ko tik spēcīgu, kas kļūst par Dieva 
brīnuma, lieluma un spēka un mīlestības atklājēju. Varbūt tā ir migla, kas pārklājusi skaistu 
pļavu. Varbūt rasas lāsīte, pieķērusies pie zieda. Varbūt skaists saulriets vai ausma. Zvaigžņota, 
skaidra nakts.  

Jēzus ir gudrs skolotājs, Viņš dod saviem mācekļiem pavedienus, mēģinot mūs vest tuvāk mūsu 
katru dievišķajam avotam, tieši sevī ieskatoties. Jēzus ir gudrs skolotājs – Viņš liek ikdienas 
steigā apstāties un ieskatīties lietās, kas mums apkārt. Lai arī mēs no acīm un savas sirds novilktu 
to tīmekli, kas dara mūs aklus, un lai beidzot pamanām Dieva seju, kas, izrādās, - ir tepat, blakus.  
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Tad nu šodien Jēzus liek mums paskatīties uz vīnakoku. Vīnogulāju. Tēlu, kurā viņš, Jēzus ir 
savienojies ar mums katru. Padomājiet – šis tēls jau vien parāda attiecības, kādas Jēzus saredz un 
paredz ar mums katru!  

Viņš ir koks, mūžībā laižot saknes. Un mēs, cilvēki, esam koka redzamā daļa. Vai jūs par to 
iedomājāties? Koka saknes paliek noslēptas. Mistērijā, nezinot, cik īsti tās dziļas, plašas. Jo tāda 
ir mūžība. Mūsu acīm vēl nesaredzama. Bet zari, lapas, vīnogas – tā ir ārējā zīme. Vai koks ir 
vesels, to liecina pēc zariem, pēc augļiem. Jēzus acīs mēs kļūstam par Jēzus redzamo zīmi - par 
Dieva rokām, Dieva acīm, Dieva ausīm un Dieva kājām, Dieva prātu un sirdi. Un zars nav viens! 
Zari cits ar citu ir saauguši, savienojušies, saistīti. Mēs  esam savienoti savā starpā! Un zari 
tiešām nevar nest augļus, ja tie nav savienojušies ar pašu koku. Nav iespējams nest augļus, ja esi 
atdalīts no Dzīvības devēja. Tādas attiecības Jēzus novēl, šodien liekot mums paskatīties uz 
vīnogulāju. Bet kā to panākt?    

Ir divi svarīgi vārdi no šī bagātā teksta, kas sniedz atbildi, kā mums nest labus augļus. Un pie 
šiem diviem vārdiem es šodien vēlētos pakavēties.  Tie ir: Palieciet manī! 

Palieciet manī. Ieklausies šodien šajos Jēzus vārdos kā aicinājumā un arī kā apsolījumā. Vai šie 
Jēzus vārdi tiešām mums nesaka : dzīvojiet manī, kā es dzīvoju jūsos? Iesakņojies manī, kā es 
palieku tevī iesakņojies? Paliec manī ,kā es palieku tevī. Ja nu tā būtu šodien Jēzus lielāka 
lūgšana, par mums katru izteikta? Lai mēs paliekam ar Viņu. Jo tas ir mācekļa darbs un 
uzdevums.   

Palieciet manī! Tiešām, vīnogulāja zars nekad neaiziet no sava stumbra. Tas paliek savienots ar 
savu koku tveices laikā un bargā lietā, saules gaismā un ēnā. Tas paliek savienots ar koku garas 
ziemas laikā, salā un no jauna uzzied pavasarī. Zars neaiziet no stumbra, meklējot ērtāku, labāku 
vietu. Zars ir daļa no koka, pieņemot, ka tas, neatdalīts no koka, pārcieš visu un lēnām aug. Tas 
paliek paļāvībā, savienots ar koku, un īstajā laikā, īstajā veidā nes augļus.  Vai mēs tā vienmēr 
paliekam savienoti ar Dievu, bez vēlēšanās no Viņa attālināties?   

Vai jūs esat dzirdējuši , ka labākās, garšīgākās ogas aug uz tā zara, kas ir tuvāk stumbram? Tie, 
kas nodarbojas ar augļkopību, zinās to ļoti labi. Tādēļ garie zari tiek apgriezti, apcirpti, lai 
neizaugtu pārāk gari un nenestu mazvērtīgus, negaršīgus augļus. Tā arī, ja mēs turamies ciešāk 
pie sava stumbra – Jēzus mācības - par taisnību, žēlastību, mīlestību, cilvēcisku cieņu, tad 
paliekam Dievišķajā tuvumā un nesam labus augļus. Ja mēs attālināmies no sava koka, kad 
iedziļināmies likuma brutalitātē un ticības principialitātē, tad maldāmies tālu prom no Tā, kas 
mums devis jaunu dzīvības un mīlestības bausli. Ja es palieku savā augstprātībā, savā 
paštaisnībā, kas ir tik tāls zars, tad tādas ogas būs skābas, nevienam nebaudāmas.  

Ir iespējams palikt attālinātam no Dieva, pat nekrītot lielos, smagos grēkos. Pat, ja paliekam 
vienaldzīgi, apātiski – ko šodien būtībā dēvē par lielāko garīgo slimību – arī tad nejuzdami, mēs 
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attālināmies. Varbūt pat esam palikuši remdeni attiecībās ar Dievu un citiem, arī tas ir zars, kas 
aizaudzis ļoti tālu no stumbra un arī tā ogas nebūs saldas.  

Un varbūt, ka  šodien pirmais un būtiskais jautājums būtu mums katram, pārdomāt, ar ko es jūtos 
sasaistīts, savienots. Pie kā es esmu pieķēries tik cieši, ka negribu atlaisties. Ar ko es vienmēr 
izvēlos palikt? Vai tiešām tas ir Dievs? Varbūt tās ir cilvēcīgās attiecības, pie kurām turos un pat 
slimīgi pieķeros. Varbūt tas ir nemiers, pie kā es turos. Varbūt dažādas, neskaitāmas atkarības, 
kas mani attur no iespējas ieskatīties pašam sevī dziļāk un pamanīt, ka Dievs manī mājo. Ir 
svarīgi pašam saredzēt, kas ir tas stumbrs, pie kura es esmu pieaudzis un kas mani baro. Jo, kas 
mani baro, par to es kļūstu. Ja barojos no dusmām, tad manas ogas garšos rūgtas. Ja barojos no 
patmīlības, tad savas ogas vēlēšos garšot tikai es pats.  Ja barojos no mūžīgās mīlestības, tad visi 
vēlēsies būt ap šiem zariem un augļiem, ko tie nes.     

Ne pa velti Jēzus min zaru apcirpšanu. Apcirpt nevajadzīgos, sausos zarus. Un mums ir jābūt 
uzmanīgiem, interpretējot šos vārdus. Jēzus, par to runājot, nedomā atgriezt, attālināt cilvēkus no 
sevis! Jēzus runā par to daļu atgriešanu no mums katra, kas nav produktīvas, kas nerada ne mūsu, 
ne apkārtējo dzīvēs Dieva valstību.  

Jēzus nevis atstumj un iznīcina, bet tieši pretēji  -mēģina mūs audzēt, lai paši mēs neciestu, lai 
paši sevi mēs neiznīcinātu. Ikviens no mums ik pa laikam tiek apgriezts, iztīrīts. Ikvienam no 
mums ik pa laikam vajag šos pavasara dārza darbus savā dvēselē, lai saprastu, kur dzīvība manī 
ir nerit.  Būtībā jau sauss zars liecina, ka dzīvības sulas aprite ir apstājusies. Kaut kas to ir 
apturējis, kavējis, ietekmējis.  

Dievs, mūsu iekšējo dārzu uzturētājs, dārznieks, ar savām lielajām dārznieka šķērēm staigā 
apkārt, nogriezdams no mums nost tādas sausas, traucējošas lapas kā lepnumu, iedomību, 
pārgalvību, neiecietību, dusmas, un citus mums visiem jau zināmus Dieva dārza kaitēkļus. Ai, kā 
sāp, kad šis darbs tiek darīts. Bet tikai tā varam patiesi palikt pie Viņa, tuvu palikt. Viens otrā 
palikt.   

Jā, apgriezts koks no sākuma liekas tik kails, šķiet, vai tas vispār vēl spēs zaļot? Bet, redz, tikai 
apgriežot, apcērpot, var padziļināt to labo, auglīgo, kas mūsos jau katrā ir. Dot lielāku potenciālu 
tai dzīvībai, kas mūsos katrā plūst. Nogriežot nevajadzīgo, mirušo, mūsos tiek pamodināta tā 
enerģijas, kas var būt auglīga, augļus nesoša.   

Jūs jau ziniet, ja ziedu nogriež, tas būtībā vēl dažas dienas sniedz savu skaistumu un smaržu, bet 
tad tas novīst. Tas no sevis atdevis pēdējo dzīvības palieku un novīst. Bet , paliekot pie saknes, 
tas dzīvo ilgi. Paliekot pie saknes, tas zied arī nākamajā gadā un vairojas. Un tas ir, ko Jēzus tev 
un man paredz. Palikt pie Viņa, pie savas saknes. Un dzīvot. Un ziedēt. Un bagātīgi dot augļus, 
kas nāk no tavas sirds un gara dzīvības. Augļus, ko Dievs sauc par labiem. Augļus, kas liecina, 
ka esam Viņa, Vīnakoka, mācekļi.   Āmen    


