
Dieva tēva mīlestība, Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir 
ar mums visiem, kad ieklausāmies vārdos no Lūkas evaņģēlija 13. 
nodaļas, no 1.-9. pantam. 

Tanī pašā laikā atnāca ļaudis, kas Viņam stāstīja par galiliešiem, kuru 
asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. 2 Un Viņš tiem atbildēja un 
sacīja: "Vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki nekā 
visi pārējie galilieši, tāpēc ka tie to cietuši? 3 Es jums saku: nebūt ne, 
bet, ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā. 4 Jeb 
vai jums šķiet, ka tie astoņpadsmit, uz kuriem krita Ziloas tornis un tos 
nosita, bija vairāk vainīgi nekā visi pārējie Jeruzālemes iedzīvotāji? 5 Es 
jums saku: nebūt ne, bet, ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, jūs visi 
ņemsit tādu pašu galu." 6 Un Viņš stāstīja šādu līdzību: "Kādam 
cilvēkam bija vīģes koks, stādīts viņa vīnadārzā, un viņš nāca un meklēja 
uz viņa augļus, bet neatrada. 7 Tad viņš sacīja dārzniekam: redzi, jau trīs 
gadus es nāku un meklēju augļus uz šī vīģes koka, bet neatrodu. Nocērt 
to! Ko tas velti izsūc zemi! 8 Bet tas viņam atbildēja un sacīja: kungs, 
atstāj to vēl šo gadu, kamēr es to aprakšu un apmēslošu! 9 Varbūt tas 
turpmāk nesīs augļus. Bet, ja ne, tad tu vari nocirst." Amen 

 

 

Dievs, svētī  šo brīdi, kad pārdomāsim Tavus vārdus. Lai tie mūs uzrunā, 
stiprina un pamodina mūs no jauna ticības spēkā. Jo tavi vārdi bija, ir un 
būs mūžīgā patiesība. Amen. 

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

 

 



Ja šo līdzību izlasa ātri, bez apstāšanās, bez dziļas ieelpas un 
ieklausīšanās sevī, tad šķiet, ka Dievs ir vīnadārza saimnieks. Izvēlīgs, 
neiecietīgs, dusmīgs un gatavs sodīt par mūsu pārkāpumiem, par mūsu  
nespēju nest augļus, vīlies vīnadārzā un vīlies arī vīģes kokā. Dusmīgs, 
nepacietīgs saimnieks, kas grib rezultātus uzreiz, tūlīt. Un nezinu kā 
jums, bet man paliek smaga sirds pie šādas atziņas. Bet, jo vairāk lasu šo 
līdzību, jo vairāk man tā liek jautāt – pagaidi, vai vīnadārza saimnieks ir 
tas Dievs, kuru pazīstu, kuru atklāj Jēzus Kristus savā mīlestībā? Tas 
Dievs, kas nāca mājot pie mums žēlastībā un patiesībā? Tas Dievs, kas 
dāvā piedošanu un ēd ar grēciniekiem pie viena galda un noslauka 
pagrimušā asaras? Varbūt mēs kaut ko nepareizi izlasām un saprotam 
Jēzus līdzībā? 

Jo vairāk lasa šīs rakstu vietas rindas, jo dziļāk sajūtu, ka tas vīnadārza 
saimnieks vairāk izklausās kā cilvēks. Vai tad mēs, cilvēki, neesam tie, 
kas visvairāk tiesājam sevi un citus? Mēs esam lielākie tiesneši un 
zvērinātie. Nepacietīgi paši ar sevi un nepacietīgi arī pret citiem. Sevi 
smagi nosodot un nosodot citus. Sevi iznīcinot un citus arī. Mums, 
cilvēkiem, patīk tie, kas nes augļus. Uzrāda labus rezultātus. Attaisno 
pūles. Nesēž dīkā, bet piedalās. Daudz strādā, daudz dod. Mums patīk 
laba raža. To gribam no sevis un no citiem. “Kas citādāk tu par koku?” 
mēs tā domājam par sevi un diemžēl, arī par citiem. Ja nav augļu, es 
neesmu pelnījis būt. Viņš, viņa nav pelnījuši būt. Smagi, iznīcinoši vārdi 
un attieksme.   

Bet iztēlojies, ka šodienas skaistā dārzā ir tikai divi tēli: tu un Jēzus. 
Tavas dzīves dārzā, tavos apstākļos, tavos nosacījumos, esi uzaudzis 
tieši tu. Tavs vīģes koks ir uzzaļojis. Tavas dzīves notikumi, pieredze, 
tava ticība, tavas sirds vērtības ir zeme, kas tevi baro. Un tur ir arī Jēzus 
– vīnadārza dārznieks, kas ik mīļu brīdi ir apkārt. Izrādas, viņš jau ilgāku 
laiku tevi vēro, tavu vīģes koku. Viņš pazīst tevi. Viņš ir pamanījis, ka tu 



varbūt ārēji zaļo, bet iekšēji augļus nenes. Tu esi viņa – dārznieka - 
aprūpes darbu sarakstā.   

Kādēļ tad vīģes koks nedod augļus? Kāpēc mēs nedodam garīgās 
pieaugšanas, piebriešanas augļus? 

Tie, kas mēģinājuši audzināt vīģes kokus, saka, ka vīģe esot pēc būtības 
viegli apkompjams koks, ne untumains, ne prasīgs. Bet bieži vien koks 
nenes augļus. Un visbiežākais iemesls tam ir tādēļ, ka koks nav 
pietiekami vecs. Arī kokam ir jāsasniedz savs zināmais vecums, 
briedums, lai tas nestu augļus. Un dārza saimnieks tur neko nevar darīt. 
Dārzniekam ir jāgaida. Laiku nevar pasteidzināt. Laiks un pacietība 
vajadzīgi, lai sagaidītu vīģes koka briedumu.    

Mūsu katra ticības, iekšējā cilvēka pieaugšana un attīstīšanās prasa ilgu 
laiku. Reti kad pārmaiņas notiek vienas nakts laikā. Visbiežāk dzīves 
laikā mums tiek piespēlēti vieni un tie paši scenāriji un notikumi un 
izaicinājumi, lai mēs kaut ko mācītos, apgūtu, lai gars augtu ticībā tuvāk 
Dievam. Vai jūs kādreiz pie sevis neesat domājuši par kādu cilvēku: 
“Kādēļ, Dievs, tu kavējies palīdzet šim cilvēkam attapties, atgriezties, 
uzlabot savu dzīvi, mainīties? Kādēļ Dievs nepasteidzini viņa dzīves 
augļus?” Šodienas līdzība sniedz atbildi. Tādēļ, ka katrs koks aug savā 
laikā. Dieva laikā. Ja es vēl veidojos Dieva laikā, tad man jāļauj arī 
otram veidoties.  

Vīģes koks nedod augļus, ja tas ir pārmērgi pārmēslots. Tad ārēji koks 
būs zaļš un kupls un it kā dzīvības pilns, vai kā mēs teiktu: skaists koks. 
Ārēji viss labi, dzīvība tajā rit. Bet garīgo augļu tāpat nav. Iekšeji – ta sir 
tukšs. Varbūt mēs savai dzīves zemei dodam kaut ko pārmērīgi daudz. It 
kā domājot, ka tas labs, bet dziļākajā būtībā tas mani apstādina no garīgo 
augļu došanas. Kā manai dzīves zemei ir par daudz, kas apstādina 
augļus? Pārāk daudz ērtības, kas neļauj saredzēt dziļāk? Pārāk daudz 
viegluma, kas liek aizmirst radošumu? Pārāk daudz sevis mīlēšanas, kas 
nespēj būt objektīvam un sevī ieskatīties? 



Un trešais visbiežākais iemesls, kādēļ vīģes koks nedod augļus, ir 
nepietiekama laistīšana. Kokam veidojas iekšējais stress un koks nezina, 
kad tam palikt izdzīvošanas režīmā un vai tam būs pietiekami enerģijas, 
ko dot tālāk, augļos. Kas nozog mana koka iekšējo enerģiju? Stress, 
nemieri, uztraukumi, negatīvisms, rūpes, greizsirdība? Vai tie ir mūsu 
iekšējās enerģijas laupītāji? 

Bet cik labi, ka Jēzus ir mūsu dzīves dārzā. Jēzus kā dārznieks. Tāds 
dārznieks nekad neuzdod gaidīt. Tiešām, Dievs neuzdod uz mums gaidīt. 
Lasot no pirmās līdz pēdējai Bībeles lapai: 

-Ādams un Ieva nepaklausīja pirmajam Dieva dotajam norādījumam. Un 
Dievs nekad neuzdeva cerību, ka viņi varētu atgriezties Paradīzes 
stāvoklī. 

- Mozus slēpās un baidījās bailēs pildīt to, ko Dievs licis. Bet Dievs 
nekad neuzdeva ieceri Mozū atrast to cilvēku, kas runās ar viņu un 
sadzirdēs un citiem par to liecinās. 
- Dāvids sāpināja ar savu sacelšanos, bet Dievs neatmeta cerību viņā 
saskatīt Dieva vīru un Svēto.  
- Pēteris noliedza, ka zinātu Jēzu. Un Dievs neatsacījās viņam uzticēt 
Debesu atslēgas.  
- Mācekļi aizskrēja prom no mirstošā Kristus. Un Dievs nekad 
nepadevās viņus saukt atpakaļ un lietot saviem darbiem.  
 - Dievs nav uzdevis arī uz mums gaidīt.  

Jā, varbūt tāds pat varētu būt mūsu , kristiešu, dzīves moto: Dievs nekad 
neuzdod manī sagaidīt augļus. Dievs nekad neuzdod savā vīģes kokā 
sagaidīt gara dzīvību.  

Jo šodienas līdzībā dārza saimnieks, Jēzus, pasaka visgaišākos cerības 
vārdus, ko mēs varētu ilgoties dzirdēt. Viņš saka: dod man vēl vienu 
gadu. Es strādāšu ar šo koku, es viņu aprūpēšu, es turpināšu svētīt.   



Ja Jēzus izlūdzas mums vēl vienu gadu…Vienu gadu darīt to, kas 
jāizdara. Vēl vienu gadu, lai noticētu, ka tu tiešām esi Dieva mīļotais 
bērns. Vēl vienu gadu, lai ticētu Dievam vairāk nekā citiem dzīves 
garantiem. Vēl vienu gadu, lai sev piedotu vai citam piedotu. Vēl vienu 
gadu, lai noliktu savas kļūdas sev aiz muguras un vai vēl labāk – vēl 
vienu gadu, kurā saskatīt, ka visur, kur es esmu bijis, visu, ko es esmu 
pieredzējis, visu, ko esmu izjutis, Dievs ir paredzējis mana koka, mana 
vīģes koka barošanai.     

Tad nu šodien, kad tu piever acis un ieraugi dzīves dārzā sevi kā koku un 
Jēzu kā dārznieku un dzirdi šo vienu viņa teikumu:  “atstāj to vēl šo 
gadu, kamēr es to aprakšu un apmēslošu! 9 Varbūt tas turpmāk nesīs 
augļus”, pajautā sev:  

Ko es šajā vienā gadā gribu izdarīt savā dzīvē, gaidot uz Dievu?  

Kas mums kā draudzei šajā gadā jāizdara, lai nestu augļus? 

Kas mums kā baznīcai šajā gadā jādara, lai citi pamana, ka mēs esam 
dzīvi? 

Viena maza līdzība nes tik daudz dzīvību raisošus jautājumus. Un tie 
liek sevī ieskatīties, savu dzīves koku no malas pavērot.  Šoreiz, ar lielu 
mīlestību pavērot un nevis ar nosodīšanu. Amen 

Jūsu māc. Aija 
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