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Īstenojot Latvijas Universitātes Teoloģi-
jas fakultātes (LU TF) akadēmiskās attīstības 
projektu Reformācija šodien jeb 95 jaunas 
tēzes, tika izveidota Facebook lapa 95 tēzes 
95 dienās, kurā ik dienu tika publicēta viena 
Dr. Mārtiņa Lutera tēze un tās mūsdienīga in-
terpretācija, ko piedāvāja dažādu jomu, profe-
siju un pārliecību pārstāvji. Tēzes interpretēja 
mācītāji, mūziķi, mākslinieki, politiķi, profe-
sori, skolotāji, mērnieki, arhitekti, dzejnieki, 
rakstnieki, fotogrāfi, vēsturnieki, restauratori, 
žurnālisti, kā arī daudzi citi. LU TF docents 
Juris Cālītis ir norādījis, ka ar šo projektu ir īs-
tenots svarīgs teoloģisks konteksts, proti – ka 
visi cilvēki ir teologi. Svarīgi arī uzsvērt, ka šī 
ir pirmā reize, kad Latvijā ar tik dažādām pie-
ejām ir interpretētas M. Lutera tēzes, tādējādi 
pārrakstot tās 21. gadsimta kontekstā.

Projekts bija veltīts M. Lutera 95 tēžu 
500 gadu jubilejai. Tā ietvaros tika veidots 
arī diskusiju cikls (Prāts ar/vai/pret ticību; 
Vai mūsdienās var nejauši sākt reformāci-
ju?; Baznīcas atbildība šodien: vai Baznīca 
atbild cilvēku vai Dieva priekšā?; 95 jaunas 
tēzes?), kurā tika apskatīti M. Lutera ieskati 
gan valsts un Baznīcas, gan sabiedrības un 
cilvēka  līmenī.

Facebook lapas 95 tēzes 95 dienās veido-
šanas laikā tika uzrunāti vairāk nekā 215 cil-
vēku, lai viņi piedalītos projektā ar savu tēžu 
interpretāciju. Facebook lapā Lutera tēzes un 

to mūsdienīgas interpretācijas tika publicētas 
no 2017. gada 31. oktobra līdz pat 2018. gada 
2. februārim. Lapai projekta noslēgumā bija 
vairāk nekā 440 sekotāju. Visas tēžu interpre-
tācijas joprojām iespējams apskatīt Facebook 
lapā 95 tēzes 95 dienās, kā arī LU TF tīmekļa 
vietnē: https://www.tf.lu.lv/projekti.

Projekta darba grupa izsaka pateicību 
Universitātei par iespēju pieteikties projektu 
konkursiem un par finansējuma nodrošināša-
nu. Sirsnīgs paldies tiek izteikts arī LU TF – 
paldies kolēģiem un studentiem par iesaistī-
šanos un neviltoto morālo atbalstu. It īpaši 
vēlos izcelt vadošo pētnieci Ilzi Jansoni un 
studentu pašpārvaldes pārstāvi Bellu Brišku, 
kuras piedalījās projekta darba grupā – viņu 
atbalsts bieži vien lika projektam virzīties uz 
priekšu. Paldies Kasparam Bankovskim par 
viņa darbu – tēžu tulkošanu – un par iespēju 
šo tulkojumu izmantot projektā. Paldies Lai-
monim Stikānam par projekta laikā izveidoto 
un nu jau “ikonisko” M. Lutera portreta vizu
alizējumu. Sirsnīgs paldies visiem, kas pieda-
lījās šajā projektā gan kā diskusiju dalībnieki 
un moderatori, gan arī kā tēžu interpretatori. 
Bez jums šis projekts nevarētu izdoties, un 
bez jums arī nevarētu tapt šāda izstāde. Izstāde 
veidota, lai projekta rezultāti būtu uzskatāmāki 
un pārredzamāki, kā arī lai tie būtu pieejami 
plašākam sabiedrības lokam. Tā ir apskatāma 
LU TF gaitenī Rīgā, Raiņa bulvārī 19.
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