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Dievam viss ir iespējams!  
Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes lapa Alfa kursam,  

2021.gada 3. oktobris 
 

Šīs nedēļas tēma: „Kāpēc Jēzus mira?” 
 

Šajā dienā vēlos ar jums padalīties 
savās pārdomās, kas man ir bijušas apmēram 
trīsdesmit gadu garumā. Kad 1980. gadā es 
atvēru savu sirdi Kristum un sapratu, ka vēlos 
būt Viņa māceklis, tad manī bija tāds 
jautājums: kā īsti ir ar Kristus nāvi, ar krustu? 
Kā tas ir, ka Viņš ar krustu mūs atpestī? Tas 
man bija tik nopietns jautājums, ka es lasīju 
grāmatas un jautāju priesteriem, un saņēmu 
dažādas atbildes. Bet es redzēju, ka neviena 
no tām mani līdz galam neapmierina.  

Tad es domāju no sava, inženiera, 
skatupunkta un izdomāju tādu salīdzinājumu. 
Jūs arī visi skolā esat mācījušies fiziku un 

zināt, ka ir tāda lieta kā kondensators. Tajā ir divas plates, kuras tiek uzlādētas. Ir lieli 
kondensatori, kuros spriegums milzīgs un arī enerģija, kas uzkrājas, milzīga. Lūk, šīs grēka 
sekas var salīdzināt ar tādu kondensatoru, kur katrs grēks to uzlādē. Spriegums ir milzīgs un nav 
citas iespējas, kā to izlādēt, kaut ko neieliekot pa vidu, savienojot tā plates. Kaut kādā nozīmē 
var teikt, ka Jēzus iegāja starp mūsu un visas pasaules grēku uzlādētā kondensatora plāksnēm 
un izlādēja to uz sevi. Citreiz kaut kur pie augstsprieguma līnijām kāds neuzmanības dēļ pārāk 
pietuvojas vai grib zagt vadus, un gadās, ka pārogļojas. Tad, lūk, ar Jēzu tā arī notika – tādā 
pārnestā nozīmē Viņš tika grēka enerģijas pārogļots. Vai arī, ja, piemēram, ir saražota inde. Un 
tagad mēs varam vilkt paralēles ar radioaktīvajiem atkritumiem. Piemēram, ražo atombumbas vai 
atomelektrostacijās atomenerģiju un pāri paliek urāns vai plutonijs, kas ir radioaktīvs, indīgs un 
to nav kur likt. Patiesībā ar grēku arī ir tāpat, to nevar ne jūras dibenā iemest, ne okeāna 
dziļumos, ne arī kaut kur ierakt. Grēka inde, ja tā ir saražota, viņai kaut kur ir jānostrādā, tāpat kā 
kondensatoram – jāizlādējas, jānes nāves augļus. Un, lūk, atkal varam pateikt, ka Jēzus mūsu 
un visas cilvēces saražoto grēku indi paņēma un izdzēra, un tā inde Viņu nonāvēja.  

Tā mēs varam mēģināt saprast, kas slēpjas aiz Jēzus Kristus nāves, Viņa upura. Tātad es 
mēģināju visādos veidos to saprast, bet beigās man nācās noplātīt rokas un pateikt: „Kungs, es 
diemžēl to līdz galam nevaru saprast!” Tāpēc es vēlos jums teikt: Neuztraucieties, ja jūs 
nesaprotat līdz galam! Jo es esmu pētījis visos iespējamos veidos un vienu mazu drusciņu esmu 

 



 

Notikumi mūsu draudzē: 
 Ja rodās kādi jautājumi par Alfa kursu norisi, rakstiet mums: alfakurss.magdalena@gmail.com 

vai zvaniet 26481111. 
 Katehēze pieaugušajiem- katru svētdienu plkst. 13:30 (Sv. Ģimenes Mājā vai on-line, zoom adrese 

draudzes mājas lapā https://magdalenasdraudze.lv/). Vada māsa Inese, tālr.27117810. Visi mīļi aicināti! 
 Katru vakaru plkst.21:00 Rožukroņa lūgšana (on-line), zoom adrese mūsu draudzes mājas lapā. 

 

sapratis, bet līdz galam es to nesaprotu. Tāpēc, ka Dievs ir noslēpums. Mēs Viņu varam iepazīt 
arvien dziļāk, dziļāk un dziļāk, bet mēs nekad Viņu neiepazīsim līdz galam, jo Viņš ir 
neizmērojams. Viņš ir kā mēs Jēzus Sirds litānijā dziedam vai lasām: „Jēzus Sirds, kurā ir visi 
gudrību un zinību dārgumi.” Tātad Dievā ir neizsmeļams dziļums, un mēs varam no tā smelties, 
mēs varam arvien vairāk kaut ko saprast, bet tā vienmēr būs blāva atblāzma no tā, kas Viņš 
patiesībā ir. Un līdzīgi ir ar šo Viņa krusta nāves, Viņa krusta upura noslēpumu. Mēs to līdz 
galam nekad nespēsim saprast, bet tas, ko Baznīca māca un Svētie Raksti mums pavēsta, tā ir 
patiesība: Viņš ir miris par mūsu grēkiem, lai mūs atbrīvotu no nāves, no grēka, egoisma važām, 
no mūsu iekšējās nedrošības važām, no mūsu mazvērtības kompleksu važām, no mūsu bailēm 
par rītdienu, no mūsu savstarpējās neuzticēšanās, no tā, ka apsūdzam viens otru, turam 
aizdomās. Viņš ir nācis, Viņš ir dzimis, lai mūs no tā visa atbrīvotu. Un, lūk, šeit ir Labā Vēsts!  

Lūk, tas ir svarīgi! Paskatieties! Tas noziedznieks, kurš bija slepkava, kurš karājās pie 
krusta, viņš neko neizdarīja, viņš bija darījis tikai ļaunu. Un kas notiek? Viņš atver savu sirdi 
Jēzum, viņš atzīst savu grēku un pēkšņi ierauga, kādos maldos ir dzīvojis. Viņš ierauga, ka 
Jēzus ir bezvainīgs un atzīst Viņā Dieva Dēlu. Pietiek dažu brīžu, lai viņa grēki tiktu izdeldēti, 
nomazgāti, piedoti. Un Jēzus viņam saka: „Jau šodien būsi ar mani paradīzē.” Viņam nebija 
nekādi lielie varoņdarbi jāizdara.  

Tāpēc mani mīļie, krusts tas nav tikai koka gabals. Protams, fiziski tas ir koka gabals, tas 
ir Jēzus nāves rīks, uz kura Viņš tika piekalts. Bet krusts, kad mēs ticībā pie viņa nākam, nes 
līdzi to realitāti, kas notika Golgātas kalnā. Debesis ar zemi savienojas un krusts ir šīs 
savienošanās zīme. Kad mēs nākam ticībā pie krusta, Jēzus upura spēks sāk mūsos pulsēt un 
sāk mūs atbrīvot no grēka, nāves važām un dod jaunu cerību. Tas nozīmē, ka mēs ļaujam, ka 
Dievs sāk mūsos darboties. Nevis mēs darbojamies, bet Viņš. Un tad, kad Viņš izdara savu 
darbu, tad ir tā, kā Jēzus teica: „Mans jūgs ir maigs un mana nasta viegla.”  

 

Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs, 2011. gada Lielajā piektdienā (saīsināts) 
Jautājumi pārdomām un diskusijām par dzirdēto lekciju:  

1. Kāda ir jūsu reakcija uz krustā sišanas notikumu? 
2. Kā jums šķiet, vai ideja par grēku ir novecojusi, vai tā tomēr skar arī jūs? 
3. Kāda ir jūsu reakcija uz vārdiem „grēks” un „piedošana”? 
4. Vai jūs piekrītat domai, ka grēks veicina kaitīgus ieradumus? Kādas, jūsuprāt, ir grēka 

sekas? 
 

Nākamās lekcijas tēma „Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?” 
Tiekamies nākamsvētdien 10.oktobrī plkst. 15.00 turpat Baznīcas telpās, vai piedalieties 

nodarbībās ON-LINE Zoom platformā. Saite uz nodarbību būs atrodama draudzes mājas lapā 
https://magdalenasdraudze.lv/ attiecīgās svētdienas kalendārā. 

Esat mīļi aicināti Jūs, Jūsu draugi, un ģimenes locekļi! 
 

 


