
Dieva Tēva mīlestība, Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir ar mums visiem, kad 
ieklausāmies šodien paredzētajā rakstu vietā no Lukas evanģēlija 15. nodaļas, no 11- 32 . 
pantam. 

“Un Viņš sacīja: "Kādam cilvēkam bija divi dēli. Un jaunākais sacīja tēvam: tēvs, dod man 
piekrītošo mantas daļu!- Tad viņš starp tiem sadalīja mantu.  Un pēc dažām dienām, saņēmis 
visu, jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi un tur izšķieda savu mantu, palaidnīgi dzīvodams.  Kad 
nu viņš visu bija izšķērdējis, tai zemē izcēlās liels bads, un viņam sāka pietrūkt. Tad viņš nogāja 
un piemetās pie kāda tās zemes pilsoņa; tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Un viņš būtu bijis 
priecīgs dabūt sēnalas, ko cūkas ēda, lai ar tām pildītu savu vēderu, bet neviens viņam tās 
nedeva.  Tad viņš, pie atziņas nācis, sacīja: cik algādžu nav manam tēvam, kuriem maizes 
papilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu: tēvs, es esmu 
grēkojis pret debesīm un pret tevi, 19 es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu; 
pieņem mani par vienu no saviem algādžiem!  Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Bet, viņam vēl 
tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap 
kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja: tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, es 
neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem: atnesiet ātri 
vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās;  atnesiet 
baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies,  jo šis mans dēls bija miris un nu atkal ir 
dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts.- Un viņi sāka līksmoties.  Bet vecākais dēls bija uz 
lauka; kad nu viņš tuvojās mājām, viņš izdzirda mūzikas skaņas un dejas troksni,  un, piesaucis 
vienu no kalpiem, viņš tam jautāja, kas tas esot.  Tas viņam atbildēja: tavs brālis ir pārnācis, un 
tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, tāpēc ka viņš to veselu atdabūjis.  
28 Tad viņš apskaitās un negribēja iet iekšā, bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā. 29 Bet tas 
atbildēja un sacīja tēvam: redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavu 
bausli, bet tu man ne reizi neesi devis ne kazlēnu, lai es būtu varējis līksmoties ar saviem 
draugiem, 30 bet tagad, kur šis tavs dēls ir pārnācis, kas savu mantu izšķērdējis ar netiklām 
sievām, tu viņam esi licis nokaut baroto teļu! 31 Bet tas viņam atbildēja: dēls, tu aizvien esi pie 
manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs, 32 bet bija jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis 
bija miris un atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts."  Amen. 

Dievs, svētī mūs savu vāŗdu patiesībā, lai tie uzrunā mūsu sirdis un dzīves un dzīvi dara mūsu 
ticību un paļāvību uz Tevi. Jo tavi vāŗdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība. Amen. 

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

(Sprediķis balstīts uz H. Nowen grāmatu “Prodigal Son”) 

Pazudušais dēls. Aiziešana no mājām, apmaldīšanās dzīves un sevis meklējumos un atgriešanās 
atpakaļ mājās, kur  necerēti un nepelnīti tevi tiešām sagaida mīlestībā atplēstas Tēva rokas, Tēva 
apskāviens un apliecinājums, ka viss ir piedots. Nezinu, vai ir vēl kāds mīļāks un pazīstamāks 
Bībeles stāsts, kā tieši šis. Daudz pārdomu un sprediķu par to dzirdēts. 

Tādēļ gribu, lai šodien mēs uz to paskatīsimies vēlreiz, tikai varbūt nedaudz citādāk. 



 

Es jums šodien esmu 
izdrukājusi Rembranta 
gleznas “Pazudušā dēla 
atgriešanās” kopijas. Es 
aicināšu jūs dikti vērīgi 
ielūkoties šajā meistardarbā, 
kuru Rembrants gleznoja īsi 
pirms savas nāves, esot dziļā 
nabadzībā un vientulībā. 
Rembrantam bija jānoiet garš, 
pārdzīvojumiem bagāts 
iekšējais sirds ceļš, līdz viņš 
bija gatavs šo gleznu 
uzgleznot.  

Savas dzīves laikā Rembrants 
gleznoja slavenu, ievērojamu 
cilvēku portretus un cilvēki 
mēdza teikt, ka  šis 
mākslinieks ir ļoti 
augstprātīgs, tāds, kuram 
patika strīdēties un citu 
viedokļa priekšā nepiekāpties, 
bet visiem uzspiest savējo. 
Ļaudis mēdza pat teikt, ka 
Rembrants esot bijis nežēlīgs. 
Reiz viņš vienu no saviem 
kalpiem ieslodzījis trako 
mājā. Iemesls tam bijis – lai 
tiktu no šī cilvēka vaļā. 

Galu galā, Rembrants bija pieradis apgrozīties augstākajā sabiedrībā. Gan jau tā arī paredzeja 
gana daudz no viņa stājas un dzīves uztveres. Bet tad, pamazām, viņa dzīves balsti sāka ļodzīties. 
Viņa pirmie trīs vecākiem bērni nomira, viņu nāvēm sekoja sievas nāve. Tad sieviete, ar kuru 
viņš dzīvoja kopā, nonāca psihoneiroloģiskajā slimnīcā un viņš apprecēja citu sievieti, kas arī 
pēc laika nomira. Visupēdīgi – viņš zaudēja visu savu naudu un slavu un pavisam neilgi pirms 
savas nāves, viņš zaudēja arī savu pēdējo bērnu, dēlu Titu.  

Tādēļ droši var teikt, ka tad, kad Rembrants gleznoja šo slaveno gleznu neilgi pirms savas nāves, 
viņš sevī izdzīvoja bezgalīgas, neaptveramas vientulības sāpes. Kad viņš zīmēja šo gleznu, 
viņam noteikti bija sajūta, ka viņš ir izbradajis dziļākos, tālākos, kārdinošākos dzīves dārzus, 
sevis meklējumos, un tomēr sāpēs ir spiests atgriezties mājās.  Pēc visiem smagajiem 
zaudējumiem viņš varēja kļūt par pašu rūgtāko, dusmīgāko un dzēlīgāko cilvēku. Tā vietā notika 
kaut kas cits – viņš spēja uzgleznot gleznu, kas tiek atzīta par visu laiku vienu no skaistākajām 



un ievērojamākajām. Šādu gleznu viņš nevarēja uzgleznot, kad bija jauns un panākumiem 
bagāts. Nē, Rembrants varēja šo vecā, pusaklā tēva žēlastību un mīlestību un tur izstarojošo 
gaismu uzgleznot tikai tad, kad pats bija visu pazaudējis. Tikai tad, kad viņš pats bija piedzīvojis 
Dieva žēlastību un piedošanu, viņš varēja to arī citiem parādīt savā mākslas darbā. Vincents Van 
Gogs, arī nīderlandiešu mākslinieks, vēlāk teica vārdus, ka šādu gleznu var uzgleznot tikai tāds 
cilvēks, kas ir piedzīvojis vairākas nāves. Kas sevī vairākas reizes ir miris un visbeidzot ir atradis 
gaismu pie Dieva. 

Ieskaties šajā gleznā vēlreiz. Un ieraugi šo svarīgo trīsstūri: jaunāko dēlu, kas uz ceļiem tēvam 
lūdz piedošanu. Ieraugi pusaklo, veco tēvu, kas savās rokās ieskauj dēlu, kas atgriežas. Un 
ieraugi vecāko brāli jeb vecāko dēlu, labā stūrī, nomaļus stāvam, spieķi rokās turot. Ko Jēzus 
mums pasaka par šo līdzību? Par šo trīsstūri, kuru Rembrants tik dziļi un izteikti uzzīmējis? Un 
galvenais – ar kuru no šiem tēliem tu sevi asociē? Kurš no tiem tevi visvairāk un dziļāk uzrunā? 
Iespējams, ka tu sevi atradīsi katrā no tēliem.  

Jaunākais dēls. Pazudušais dēls. Vai tu atpazīsti sevī to balsi, kas aicina izbaudīt aizliegtās lietas, 
nedzirdot aizliedzošās balsis. Doties pasaulē, pašam atrast atbildes, pašam tikt galā ar savām 
problēmām, ieraudzīt pašam savu atrasto taisnības vai patiesības daļu. Varbūt ka tev arī ir bijis 
brīdis, kad tu esi skaļi vai sevī esi teicis: es gribu dzīvot pats savu dzīvi, bez vecāku diktējošās 
balss. Es negribu saņemt atbildes pirms es esmu pat uzdevis jautājumu. Es negribu reliģiju vai 
ticību, pirms es sevī neesmu izjutis ilgas pēc tās. Es negribu dzirdēt par pareizajiem ceļiem, 
pirms es pats neesmu iemācījies un izbaudījis neceļus. Es negribu saņemt atbildes, kas man ir 
dotas un uzpiestas, nevis paša izdzīvotas.  

Katra cilvēka izaugšana sastopas ar šo fāzi. Sevis atklāšanu, sevis meklējumiem, sevis 
pierādījumiem. Tādēļ pieaugšana tur sevī šo bīstamību – ka tu vari apmaldīties, pazust. 
Vecākiem ir tik ļoti bail no no šī posma, kad bērni tam iet cauri. Bet droši vien, ka citādāk nemaz 
nevar izaugt. Kā var novērtēt mājas, ja nekad no tām nav aiziets?  

Bet paskaties atkal uz Rrembranta gleznu! Jaunakais, ceļos nometies dēls. Galva noskūta. Vai 
viņš bijis cietumā? Apģērbs novalkāts. Kurpes iznēsātas, saplīsušas  no tāliem ceļiem. Viņa 
kreisā pēda tulznaina, rētaina. Sis cilvēks ir zaudējis cieņu un godu. Viņa veidols liecina par 
iekšējo tukšumu, par pazemību, par sakāvi. Bet ir viena lieta, kas viņam ļauj atgriezties – lai kur 
viņš būtu gājis, viņš nav aizmirsis, ka viņš ir sava tēva dēls, ka viņam ir mājas, kur atgriezties.  

Interesanti, kad jaunākais dēls notriec naudu svešās zemēs, kad izmisums liek atgriezties, viņš ir 
tik ļoti vainas pārņemts. Viņš ir gatavs atgriezties kā mazākais no kalpiem. Viņš nesagaida daudz 
no atgriešanās. Viņš sagaida sēnalas barības vietā. “Es neesmu cienīgs būt tavs dēls,” viņš saka.   

Mēs varam būt kā šis dēls. Kad mēs uzgriežam muguru Dievam, mēs zaudējam uz brīdi savu 
identitāti, kas mēs īsti esam. Un droši vien, ka savos izaugsmes ceļos mums arī jāpiedzīvo šī 
aiziešana, klaiņošana dzīves ceļos un meklējumos. Bet, kamēr tu sevī turi šo atmiņu, ka tu esi 
Dieva bērns, ka tev ir mājas, kur atgriezties, tad tu vienmēr tur vari atnākt atpakaļ. Iedomājies – 
pazudušā dēla tēvs taču atļāva viņam doties pasaulē. Pat mantu deva līdzi. Savu svētību deva 
līdzi. Viņš ļāva jaunākajam dēlam meklēt. Viņš nesaka: “neej”. Viņš saka: “Ej”. Grūti tur būs, 
svešumā. Pazudis tu jutīsies, sāpīgi tev tur būs, tu vari pat dzīvību zaudēt tur, svešumā. Bet es, 



tavs tēvs, tavs Dievs, tevi vienmēr gaidīšu atgriežamies, mājās. Priecīgs tevi atkal redzēt. 
Ieskaties vēlreiz Rembranta gleznā. Kāda gaisma apspīd tēvu un dēlu, kas atgriežas. Viss cits ir 
pustumsā. Tikai šie divi, kas atkal ir satikušies, iemanto piedošanas gaismu un majās 
pārnākšanas prieku. 

Bet kā ir ar vecāko dēlu? Ziniet, man liekas, ka nekad mēs īsti neesam aicināti sevi salīdzināt ar 
mājās palikušo brāli. Un, jo vairāk es pati iedziļinos šajā līdzībā, vārdos, kas skan no vecākā 
brāļa, no viņa uzvedības, es sāku pieķert, cik daudz manī ir viņa tēla.  Un varbūt jūs pārņem 
līdzīgas sajūtas.      

Ieskaties atkal gleznā. Vecākais brālis stāv malā, nomaļus, bez prieka sejā. Tik liels attālums šķir 
viņu šajā gleznā no jaunākā brāļa un no paša tēva. Būtībā, viņš tik ļoti grib to noslēpt, bet viņš ir 
pilnīgi iekšēji pazudis, varbūt pat vairāk pazudis nekā jaunākais bralis, kas ir saņēmis drosmi un 
mājās pie tēva sirds pārnācis. Vecākais brālis joprojām paliek stāvēt nomaļus, pustumsā. Viņu 
piedošanas gaisma neieskauj, nepārņem.  

Vai mēs paši neesam tādi – it kā no ārpuses vēloties palikt uzticīgi, labi un tikumīgi, bet tajā pašā 
laikā sirdī un domās mēs varbūt esam aizceļojuši no tēva mājām tik tālu... Mums nav pieticis 
drosmes aiziet sevis meklējumos, savas dzīves ceļos. Līdz ar to pildām savu sirdi ar nosodījumu, 
ar tiesāšanu, ar aizspriedumiem pret citiem. Vai reizēm jūtamies, ka par savu uzticību neesmu 
pietiekami atalgots un novērtēts? Ja tu tiešām esi vecākais bērns ģimenē, tad tu zināsi, kā tas ir 
un kā tas jūtas – dzīvot ar vecāku ekspektācijām, kad no tevis sagaida paklausību, apzību un 
gādību par visiem. Un vecākā dēla lielākā nelaime ir tā, ka viņš savu pazušanu nav pamanījis, jo 
visu laiku it kā darījis pareizās lietas. Ārēji viņš dzīvoja it ka nevainojamu dzīves veidu, bet 
ieksēji sevī mocījās ar aizvainojumu, ar savu lepnību, ar sajūtu, ka viņam netiek dots tik daudz, 
cik viņš daudz ar savu dzīvi un ārējo lojalitāti tēvam ir maksājis. Viņā  ir iekšējā greizsirdība, ka 
kādam tik daudz piedots. Un interesanti, ka vecākais brālis pārnēcēju nesauc par savu brāli, bet 
par tēva jaunāko dēlu. Tas ir tēvs, kas liek vecākajam dēlam paskatīties uz atnācēju un pamanīt 
tajā brāli. Pamanīt otrā, arī pazudušajā, savu brāli un māsu. Vecākais dēls tam nav gatavs. Tādēļ 
viņš arī paliek ārpus piedošanas un mīlestības gaismas.  

Un beidzot – paskatīsimies uz tēvu. Tu viņa sejā redzi līdzjūtību, beznosacījuma mīlestību, 
visapņemošu piedošanu. Cik daudz no tā visa ir mūsu sirdīs? Cik daudz mēs citus pieņemtu – 
tos, kas atgriežas mājās, nomaldījušies? 

Paskaties uz tēva rokām. Tās ne tik daudz pieskaras dēlam, bet gan tur viņu. Un abas rokas 
izskatās gana atšķirīgas. Kreisā roka – spēcīga un vīrišķīga. Lai arī jūt maigumu, tā tomēr izstaro 
ciešu tvērienu. Un labā roka – maiga un viegla, tā sniedz mierinājumu un iedrošinājumu. Tā ir 
mātes roka. Dievs, kurā šīs divas dabas – vīrišķā un sievišķās mīlestības daba - sastopas.  

Dievs ir gatavs turēt mūs savās rokās. Celt tevi, ja tu esi atnācis mājās, ceļos nometies, jūtoties 
necienīgs. Un mēs varam izvēlēties atnākt mājās un būt šajās rokās vai turēt aizvainojumu, 
rūgtumu un stāvēt nomaļus, atsakoties no šī Dieva pieskāriena un drošuma.    

Mūsu reakcija uz šiem līdzībā attēlotajiem tēliem liecina daudz par mums pašiem. Varbūt tas ir 
šīs līdzības mērķis – ieraudzīt pašam sevi šajā trīsstūrī. Šī līdzība arī nesniedz mums nobeigumu, 



kas notika ar vecāko brāli? Un vai jaunākais brālis atkal nemēģināja aiziet no tēva prom? Ir tikai 
viena liecība, kas nemainās – tēva mīlestība. Kas pieņem to, kas atgriežas no tāliem ceļiem un 
tēva mīlestība, kas iedrošina to, kurš ir tepat blakus, līdzās, bet līdz sirds dziļumiem tomēr tēva 
mīlestību nav novērtējis un sevī ielaidis.  

Atrodi sevi šajā Rembranta gleznā. Un paliec tēva mīlestībā!  

Amen        


