
Dieva Tēva mīlestība, Kristus žēlastība un Svētā Gara sadraudzība lai ir 
ar mums visiem, kad ieklausāmies vārdos no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas 
no 1.-11. pantam. 

Bet Jēzus aizgāja uz Eļļas kalnu. 2 Agri no rīta Viņš atkal gāja Templī, 
un visa tauta nāca pie Viņa, un Viņš apsēdās un mācīja viņus.3 Bet 
rakstu mācītāji un farizeji atveda sievu, kas bija pienākta laulības 
pārkāpšanā; un, to vidū nostatījuši, 4 tie sacīja Viņam: "Mācītāj, šī sieva 
pienākta laulības pārkāpšanā. 5 Un Mozus savā bauslībā mums ir 
pavēlējis tādas nomētāt akmeņiem. Ko Tu saki?" 6 Bet Jēzus, pie zemes 
noliecies, rakstīja ar pirkstu smiltīs. 7 Kad nu tie uzstāja Viņam ar savu 
jautāšanu, Viņš pacēla galvu un sacīja: "Kas no jums ir bez grēka, tas lai 
pirmais met akmeni uz viņu!" 8 Un, atkal noliecies, Viņš rakstīja smiltīs. 
9 Bet tie, to dzirdējuši, aizgāja cits pēc cita, sākot ar vecajiem. Un Jēzus 
palika viens līdz ar sievu, kas vidū stāvēja.  
10 Un Jēzus, atkal galvu pacēlis, sacīja viņai: "Sieva, kur viņi ir? Vai 
neviens nav tevi pazudinājis?" 11 Viņa atbildēja: "Neviens, Kungs!" Tad 
Jēzus sacīja: "Arī Es tevi nepazudinu; ej un negrēko vairs!" Amen. 

Dievs, ieskauj mūs šajā brīdī savā piedošanā un savā gaismā, ļauj mums 
sadzirdēt un saprast tavus vārdus, tajos gūt mierinājumu un ticības 
stiprinājumu. Jo tavi vārdi bija, ir un būs mūžīga patiesība. Amen.  
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Es pieļauju, jūs arī esat rakstījuši vārdus smiltīs. Īpaši jau pie ezera, 
jūras. Tu uzraksti smiltīs kaut ko svarīgu un ļauj, lai viļņi lēnām to 
apklāj un izdzēš. Vai tas būtu paša vārds vai mīļākā cilvēka vārds vai 
kāds zīmējums. Tā ir dīvaina sajūta, tu vēlies sevi ierakstīt pasaules 
zemē, smiltīs un tomēr pats savām acīm saredzi, kā viļņi, kā laiks, kā 
vējš, kā dzīve to lēnām izdzēš. Un tajā ir savs skaistums. Iznāk, tavu 
rakstīto vārdu jūra ir ieskalojusi savā lielajā klēpī. Jūra tavu rakstīto ir 
izlasījusi.   

Man patīk stāsts par diviem draugiem, kas gāja gar jūras krastu. Sava 
ceļojuma laikā viņi sastrīdējās un viens draugs otram iecirta sejā pliķi. 
Sāpinātais draugs, neko nesakot, noliecās un smiltīs lieliem burtiem 
uzrakstīja: “Šodien mans labākais draugs man iesita pa seju”.      

Viņi turpināja iet, līdz viņi nolēma peldēties. Kādā brīdī sāpinātais 
draugs sāka slīkt un otrs viņam padeva roku pretī un izvilka no nāvējošā 
ūdens. Sāpinātais draugs pēc tam ierakstīja akmenī: “Šodien mans 
labākais draugs izglāba manu dzīvību”. Otrs draugs, to redzot, jautāja: 
“Kad es tevi sāpināju, tu to ierakstīji smiltīs, un tagad manu labo darbu 
tu ieraksti akmenī. Kādēļ tā?”    

Un draugs atbildēja “Kad kāds mūs sāpina, mums tas jāieraksta smiltīs, 
kur piedošanas vēji un viļņi to var izdzēst. Bet, kad kāds mums dara 
labu, mums tas ir jāiekaļ akmenī, lai vēji un viļņi to nekad nevarētu 
izdzēst”.  

Bet mēs bieži darām citādāk. Mēs labo ierakstām smiltīs un ļaujam to 
aizmirst, palaist vējā. Un slikto mēs iecērtam sirds akmenī, un turam 
redzamā vietā, kur ik pa laikam varam to izlasīt un sev atgādināt.      

Šodienas lasījumā ir līdzīgi. Farizeji ved sievieti, cilvēku, kas nav spējis 
sekot likumam, kas nav spējis sekot vārdam, kas ierakstīts akmenī. 
Iecirsts akmenī. Un tādēļ viņa ir pelnījusi, lai ar akmeņiem viņu nomētā. 
Viņa ir pelnījusi, ka likums nu vēršas pret viņu un viņu tiesā. Līdz nāvei. 



Un farizeji izaicina Jēzu. Ko darīt ar cilvēku, kas nav sekojis jūdu 
likumam, Mozus bauslībai, Dieva vārdam? Nav atbildes. Tā vietā Jēzus 
noliecas un zīmē smiltīs, raksta vārdus smiltīs.  

Daudz ir spriests un analizēts, ko Jēzus rakstīja smiltīs. Vai viņš rakstīja: 
“Kur ir vīrietis, ar kuru šī sieviete darījusi grēku? Kur ir viņš un viņa 
atbildīja šajā tiesāšanas procesā?” Jo likuma pilnīga izpildīšana 
paredzētu, ka abiem pārkāpējiem būtu jabūt kopā, liecinieku ieskautiem, 
templī, kur viņiem piemērotu sodu.  

Vai Jēzus rakstīja farizeju vārdus smilstīs, vienu pēc otra. Visu 
apkārtesošo, tiesājošo ļaužu vārdus, liecinot: “Es jūs visus zinu, pēc 
vārda. Neviens no jums man nav svešs.”  

Vai Jēzus smiltīs rakstīja viņu grēku? Pie katra vārda – cilvēka grēku. 
Tas noteikti nebūtu patīkami, kad kāds no malas ir pamanījis, redzējis, 
sajutis, ko mūsu sirds, dzīve slēpj, un kad tas tiek atklāts dievišķā 
gaismā. Katrā gadījumā Jēzus raksta kaut ko ļoti spēcīgu, tik trāpīgu, ka 
paceltie akmeņi tiek nomesti zemē un tie, kas pirms mirkļa bija 
paštaisnības un likuma vārdā bija vēlējušies citu tiesāt un izsmiet, nu 
klusām viens pēc otra aiziet. Kristus licis viņiem ielūkoties sevī. Un, ja 
patiesi to daram, tad nespējam vairs mest akmeņus…           

Bet varbūt Jēzus smiltīs rakstīja vienu vārdu: žēlsirdība? Viņš 
nekautrējas šīs puskailās, apkaunotās, šausmās, kaunā esošās, noteikti 
raudošās sievietes priekšā noliekties. Akmens mešanas un pazudināšanas 
vietā viņš apstājas un savā sirdī jautā: kas viņu, šo sievieti, motivēja 
laulības pārkāpšanai? Jēzus neattaisno viņu, bet Jēzus saprot, sajūt, 
pieņem viņu. Tikai žēlsirdībā to var izdarīt. Tikai žēlsirdībā mēs spējam 
otru patiesi sadzirdēt. 

Likumu ieraksta akmenī, iekaļ akmenī. Dievs pats likumu ieraksta 
akmens plāksnēs. Bet tajā pašā laikā Dievs mūsu grēkus ieraksta smiltīs. 
Vislielākais grēks var tapt atpirkts. Jēzus tos var izdzēst. Mēs ar tiem 
varam strādāt un mēģināt tos neatkārtot.  



Piedošana jau bija vajadzīga arī farizejiem. Arī viņi bija sava veida 
ievainotie cilvēki. Visa viņu dzīve bija par likuma pareizu mācīšanu un 
izpildi. Paši mēģinot izdzīvot 643 dotos likumus un garu sarakstu, ko 
paredz tradīcija.   

They washed their hands until they bled, they were afraid of the diseased 
and sinful in their society, because they were unclean. The religious 
leaders were terrified of failing to measure up to a demanding God-an 
angry taskmaster. The Scribes and the Pharisees were proud of how hard 
they tried to please their “inspecting” God.  

Jesus came to the religious leaders as the hope they had waited and 
prayed for. But this was what happened when you try to please a 
demanding God: you become filled with hypocrisy, pride and prejudice. 
You can never know the rest of God's grace.  

Two kinds of people faced Jesus that day. The religious leaders were the 
pretenders who thought that if they were just smart enough, worked hard 
enough, prayed hard enough, that somehow they would earn their way 
into Paradise. The woman had given up. She thought she was hopelessly 
trapped in a cycle of sin. God could never love her. God could never 
forgive her.  

Both the woman and her accusers needed forgiveness, restoration and 
hope. Jesus offered all three.  

Bet varbūt Jēzus smiltīs rakstīja padomu mums, pārējiem. Varbūt viņš 

rakstīja: nenosodi otru. Ja Dievs piedod, kāpēc tu nevari piedot? Ja 

Dievs nenosoda, kādēļ tu atstum un nosodi, nometā? Jēzus ar sievieti par 

viņas grēku runā tikai tad, kad visi pārējie ir aizgājuši. Tas, kas ir manā 

dzīvē bijis, paliek starp mani un Dievu.  



Bet varbūt Jēzus rakstīja smiltīs: “Es vēlos, lai tu iemācies sevi vairāk 

mīlēt un sevi vairāk cienīt. Lai tu nemeklētu citus ceļus, lai sev pierādītu, 

ka tu esi mīlama. Tu Dievam esi īpašs. Saredzi to un dzīvo tā.   

Jo mēs jau arī esam vienā no to divu grupu cilvēkiem. Varbūt mēs 

neesam laulības pārkāpšanā pieķertie, bet mums ir katram savas 

cilvēciskās vājības un trūkumi. Ko tik mēs nedarām! Lielīšanās, 

melošana, izlikšanās, citu nonicināšana, izsmiešana, vai citas lietas, 

kuras darām, lai varētu sev pierādīt, ka esam svarīgi un pamanāmi.    

 

 


