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Žēlastība un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no tā Kunga Jēzus Kristus mums visiem, kad svinot Ģimenes 
dienu, kad ieklausāmies Dieva vārdā, kas rakstīts Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā no 9, līdz 17. Pantam. 
 
 9 Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis: palieciet Manā mīlestībā!  
10 Ja jūs turēsit Manus baušļus, jūs paliksit Manā mīlestībā, itin kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un 
palieku Viņa mīlestībā.  
11 To Es uz jums esmu runājis, lai Mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. 12 Tas ir Mans 
bauslis, lai jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis.  
13 Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem draugiem. 14 Jūs esat 
Mani draugi, ja jūs darāt, ko Es jums pavēlu.  
15 Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara; bet Es jūs esmu saucis par 
draugiem, tāpēc ka visu, ko Es esmu dzirdējis no Sava Tēva, Es jums esmu darījis zināmu. 16 Ne jūs Mani 
esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis un jūs nolicis, ka jūs ejat un nesat augļus un jūsu augļi paliek, jo 
visu, ko jūs Tēvam lūgsit Manā Vārdā, Viņš jums dos. 17 Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu. 
 
Dievs, svētī mūs visus šodien, lai tavos vārdos ieklausāmies, stiprinām tajos savu ticību un mīlestību uz tevi 
un viens pret otru. Jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība.  
 
 
 
Reiz jauna sieviete kļuva par māti, viņai sākās jauns dzīves ceļš. Turot savu bērniņu rokās jaunā sieviete 
vaicāja Dievam:  „Vai mans ceļš būs garš? Un Dievs atbildēja: „Jā, un ceļš būs grūts. Bet pašas beigas būs 
labākas nekā sākums," teica Dievs. 
 
Jaunā sieviete pie sevis nobrīnījās par Dieva teikto. Jo šis brīdis bija laimīgs! Viņa spēlējās ar saviem 
bērniem, dzīves takām cauri ejot, plūca ar tiem kopā puķes un pina vainagos, kopā ar tiem mazgājās upes 
tīrajos ūdeņos, saule uz viņiem spīdēja, kopā ar tiem smējās kristāldzidros smieklos, un dzīve bija laba un 
skaista. Un jaunā sieviete Dievam priekā teica: „Nekas nebūs brīnišķīgāks kā šis brīdis, ko Tu man esi 
devis!” 
 
Tad nāca vētra un ceļa taka kļuva tumša, un bērni baidījās. Bet māte tos piekļāva cieši pie sevis, apsedza ar 
savu mēteli un bērni nu mierīgi teica: „Mammu, mums vairs nav baiļu, jo tu esi tuvu klāt, nekas ļauns mums 
nevar atgadīties”. Un māte tajā brīdī savā sirdī pateicās savam Dievam: „Tiešām, šis tumšais vētras brīdis ir 
labāks nekā saules gaisma, jo es saviem bērniem iemācīju drosmi. „ 
 
Un jauns rīts nāca un ceļa priekšā bija augsts kalns, un bērni kāpa kalnā un piekusa, bet visu laiku māte 
turpināja bērniem teikt: “Mazlietiņ pacietības un mēs būsim galā”. Un bērni kāpa un, kad viņi sasniedza 
kalna virsotni, viņi atzina: “Māt, bez tevis mēs to nebūtu izdarījuši”. Un māte tajā naktī apsēžoties paskatījās 
zvaigžnotajās debesīs un atkal savam Dievam teica: “Šī ir labāka diena par visām iepriekšējām, jo šodien es 
viņiem iemācīju par gara spēku.” 
 
Un nāca citas dienas…Tumši mākoņi klāja debesis – neziņas mākoņi un naida un ļaunuma mākoņi stājās 
viņu ceļā, un bērni tumsā taustīdamies gāja uz priekšu, reizēm klupdami, krizdami. Bet māte viņiem teica: 
“Paskatieties uz augšu! Paceliet savas acis uz gaismu!” Un bērni skatījās augstumos un redzēja Dieva 
mūžīgo žēlastību, kas viņus vadīja un ļāva neskartiem iziet cauri tumsas laikiem. Un tajā naktī māte atkal 
savā sirdī teica: “Šī ir labāka diena par iepriekšējām, jo šodien es saviem bērniem parādīju Dievu. “ 



 2 

 
Un dienas nāca, nedēļas un mēneši un gadi pagāja. Māte bija palikusi veca un saliekusies staigāja, 
atspiedusies uz spieķa. Bet viņas bērni bija stipri un stalti, staigāja caur dzīvi ar drosmi sirdī. Kad mātei bija 
grūti, nu viņi palīdzēja un pacēla viņu savās rokās, jo māte bija kļuvusi tik viegla kā putna spalva. Un 
pienāca diena, kad bērni māti pienesa pie Dieva zelta vārtiem, kas bija plaši atvērti.  
 
Un māte tad teica: “Es esmu sasniegusi sava ceļojuma beigas. Un tagad es tiešām zinu, ka beigas ir labākas 
nekā sākums, jo mani bērni var staigāt paši, bez manas palīdzības. Un tas ir skaistākais, ko es varēju viņiem 
iemācīt. Dievs, paldies, ka šajā ceļā man palīdzēji.” Un māte izgāja cauri zelta vārtiem, atstādama bērnus otrā 
pusē….  
 
Ģimenes diena ir tā reize, kad svinam mīlestību, ko redzam Dievā, un tās atblāzmu mēģinām rast un 
piedzīvot mūsu pašu vidū – vispirms jau pašu ģimenēs  un savstarpējās attiecībās. Ir tā diena, kad novērtējam 
katrs pats savu iesākumu – caur saviem vecākiem. Ir tā diena, kad apzināmies, ka esam mīlēti, sargāti, loloti, 
stiprināti, atbalstīti, rāti, pārmācīti un atkal mīlēti un vadīti. Mēs apzināmies, ka šajā pasaulē tiešām ir 
cilvēki, kuru dēļ mēs neskaitītu jūdzes, kuras mēs būtu viņu dēļ gatavi nostaigāt. Un ir cilvēki šajā pasaulē, 
kas mīlestības vārdā būtu gatavi sevi aizliegt, lai mēs tiktu saulē celti.     
 
Bet tomēr ne visiem Ģimenes diena ir viegla. Citiem sāp, jo pašu ligzda ir tukša. Citiem mātes vai tēva vairs 
nav blakus, tikai tukšums un sēras. Citiem – māte un tevs varbūt nekad nebija Kristus mīlestības labākais, 
skaistākais atspoguļojums. Citiem varbūt ir skaudra apjausma, ka pašiem ar saviem bērniem nav veidojušās 
tās labākās, spēcīgākās attiecības un savstarpējā uzticēšanās. Kad liekas – kaut kas ir izdarīts, nogājis greizi. 
Citi – citi vēl domā par savu ģimeni un varbūt sev sapņaini saka – manējā būs stipra un skaista ģimene. 
Nekas to neapdraudēs. Citi domās par saspringtajām attiecībām starp brāļiem un māsām. Mums katram savas 
domas ģimenes dienā… 

 
Šodien Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļā, kas ir mīlestības nodaļa, skan skaisti vārdi,  ko Jēzus izsaka, un tā skan: 
„ Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu.” Varbūt pat liekas, vai nav dīvaini, ka Mātes vai ģimenes dienā 
Dievs mums gribētu atgādināt šo savu doto pavēli vai pat, sauksim to par 11. bausli. Mīlēt citam citu! Un tas 
nav ieteikums vai pamudinājums. Tā ir pavēle, Dieva prasība. Lai nu kas, bet vai mātei un tēvam 
jāmāca mīlēt bērns? Vai brālim un māsai jāmāca mīlēt savs brālis un māsa? Vai  bērnam jāmāca 
mīlēt vecāki un vecvecāki? Vai vīram jāmāca mīlēt sieva un sievai - vīrs? Izrādās – jāmāca…  
 
Jo mēs mīlam nepilnīgi. Mēs bieži mīlam savtīgi, otru kā savu īpašumu uzskatot, pie sevis piesienot vai pie 
otra izmisīgi turoties. Reizēm mēs caur otra dzīvi piepildām savas vajadzības un sapņus. Reizēm greizsirdība 
un neuzticība aizsedz mīlestību. Reizēm mēs bieži uzspiežam savu gribu un savu skatījumu un savu viedokli. 
Mēs bieži mīlam, otru kontrolējot. Mēs bieži otru baidām ar savu novēršanos, atstāšanu. Mēs mīlam ar 
nosacījumiem – kamēr kāds atbilst mūsu nosacījumiem , standartiem, prasībām, tikmēr ir labi. Mēs bieži 
mīlam, pašu tuvāko sāpinot ar vārdiem, attieksmi.       
 
Jā, ģimenes dzīve ir lielākā un stiprākā dzīves skola. Reti kuram mums izdodas to tā visu laiku teicami 
izdzīvot. Kad tev ik dienas sevi nedaudz jālauž un cits, tik atšķirīgais, jāmēģina saprast. Kad pazūd vārds 
“mans” un pārtop par “mūsu”. Tas ir garš, ilgs process. Tā ir ģimenes mistērija – tur vairs nav tikai tava sāpe 
vai tavs prieks. Gimenē tava sāpe paliek arī par kāda cita sāpi un tavs prieks paliek par cita prieku. Ģimene 
kļūst par vietu, kur izdzīvojam vairāku cilvēku dzīves.      
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Bet kā nodrošināt saprašanos starp cilvēkiem? Kā mums, tik dažādiem, atšķirīgiem vienam no otra – 
saprasties, mīlēt citam citu? Kā atrast tiltus vienam pie otra sirds, lai mūsu kopīgā sadzīve būtu pavadīta 
Jēzus dotā, 11. baušļa, mīlestības baušļa, gaismā?  
 
Atbilde ir vienkārša, bet grūti izpildāma. Ja tu otra dēļ – vienalga – vecāku, bērna, laulātā drauga, brāļa vai 
māsas, vai pat kaimiņa , tuvākā dēļ - esi gatavs atteikties no saviem aizspiedumiem, uzskatiem, pie kuriem 
gadiem ilgi esi krampjaini turējies, tad tu esi gatavs uzsākt īstas mīlestības ceļu un sarunu un patiesu otra 
pieņemšanu. Ja esi gatavs pateikt – piedod – tad tu esi uz īstas mīlestības ceļa. Ja esi gatavs otra cilvēku dzīvi 
pavērot nevis tikai no sava skatupunkta, bet no viņējā, tad tu esi uz īstas mīlestības ceļa. Ja tu nebeidz par 
otru lūgt, cerēt uz viņu, palīdzēt, ticēt viņam – tad tu esi uz mīlestības ceļa. Ja tu esi gatavs paspert solīti 
pretī, nesagaidot, kad pie tevis vienmēr nāks, tad tu esi uz mīlestības ceļa. Ja tu esi gatavs bez nosodīšanas ar 
otru runāt, tu esi uz mīlestības ceļa.  
 
Ja mēs paši esam sirdīs salauzti, tad radīsim un veidosim salauztas attiecības. Ja mani spārni ir ievainoti, es 
nemācēšu lidot  un manas attiecības klibos. Tādēļ tik svarīgi katrā ģimenē un katrās attiecībās katram sākt ar 
savas sirds ārstēšanu. Ļaut Kristum dziedināt mūs katru. Ļaut Kristum parādīt, kur manī reizēm pietrūkst 
piedošanas, pacietības, iecietības, pazemības, sapratnes, līdzcietības. Kuros brīžos man gribas ķerties 
vispirms pie sevis aizstāvēšanas, paštaisnības vai otra vainošanas. Ja Kristus mani dziedina, es dziedināšanu 
varu nest tālāk, arī savā ģimenē. 
  
Šodien es iesāku pārdomas  par Māti, kura savā dzīvē veic savu Dieva doto mīlestības ceļu. Vai jūs 
pamanījāt, ka viņa paveica piecus nozīmīgus darbus savā dzīves ceļa laikā? Mīlestības darbus. Jeb kā viņa 
teiktu - skaistāko, ko varēja bērniem iemācīt…Kādi darbi tie bija? 
 
Pirmkārt, viņa saviem bērniem iemācīja, ko nozīmē priecāties par viņu eksistenci. Pavadīt laiku kopā ar 
mīļajiem. Dodot apliecinājumu, ka viņi ir gaidīti un gribēti. Iedomājies, ja mēs savā dzīvē tiem cilvēkiem, 
kas mums doti un uzticēti, dotu tieši šo apziņu – vienmēr nemainīgu, ka par viņiem vienmēr ir jāpriecājas. 
Ka, viņus redzot un turot savās rokās, jau ir svētki!  
 
Otrkārt, viņa iemācīja bērniem drosmi. Drosmi nebaidīties no apstākļiem un dzīves grūtībām un ciešanām. 
Drosmi skatīties acīs izaicinājumiem, grūtībām. Iedomājies, ja mēs visos savos mīļajos atvērtu un veicinātu 
šādu drosmi – drosmi ticēt sev pašiem, savām spējām. Drosmi nebaidīties, drosmi uzdrīkstēties. Pasaule 
būtu nevis baiļu vadīta,  bet mīlestībā radoša, brīva un stipra.   
    
Treškārt, viņa iemācīja bērniem gara spēku. Apzināties, cik daudz es kā cilvēks varu. Cik daudz ir manos, 
kā cilvēka, spēkos –mīlēt, palīdzēt, celt, atbalstīt, dot, svētīt, pārkāpt pāri lielākajiem kalniem. Ja mēs 
savējiem mīļajiem mācītu to pašu! Pazīt savus talantus. Apliecināt, ka viņi spēj vairāk nekā paši domā vai 
tic. Cilvēka gars var darīt dievišķus darbus, ja tam notic un ļauj rīkoties.   
 
Ceturtkārt, viņa iemācīja saviem bērniem vienmēr lūkoties uz Dievu, uz Dieva mūžīgo žēlastību. Ne uz 
savu labumu, ne uz savu patmīlību vai sevis pārlieku mīlēšanu. Viņa bērniem parādīja Dievu! Ne uzspieda, 
bet tumšā naktī liecināja par Dievu. Ja mēs otram, caur savu dzīvi, parādītu Dievu! Ne augstprātīgi, 
apliecinot, ka zinām vienīgo, īsto patiesību. Bet, ja mēs parādītu Dievu caur mīlestību. Vai tas nebūtu 
daudz?  Vai tas nebūtu skaistākais ticības mantojums?  
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Un pēdējais – māte iemācīja saviem bērniem mīlēt paaudzi, kas aiziet, rūpēties par tiem, kas viņus 
audzinājuši. Rūpēties par tiem, kas vairs nespēj, kas atpaliek, kas iepaliek, kas paši vairs nevar, kas kādu 
brīdi uz rokām nu nesami. Ja mēs iemācītos nevienu neatraidīt. Ja mēs iemācītos negausties un skaisti otru 
aizvest līdz pat zelta vārtiem, vai tā nav mīlestības liecība arī nākamajām paaudzēm?           
  
Tādēļ jau Jēzus saka – mīliet cits citu! Mīliet to, ko paši esiet radījuši – savas ģimenes, draudzības, ciešās 
saites, brālības, mīliet savu draudzi! Tas nav viegli, tomēr tiltu, ko iesāka būvēt Jēzus Kristus, mēs esam 
aicināti pabeigt! Tiltu uz otra cilvēka sirdi. Sāksim ar tiem, kas mums doti ģimenē. Lai arī mums, pie zelta 
vārtiem stāvot, ir sajūta, ka tā ir tā labākā diena, jo aiz muguras ir palicis mīlestībā izstaigāts ceļš.  
 
Amen    
 


