
Kur problēma? 
 

 

Mans bērns piedzima pavisam nesen; viņš ieradās šajā pasaulē tāpat kā visi. Taču 

man tobrīd bija jāpaspēj uz lidmašīnām un jāapmaksā rēķini. Viņš iemācījās staigāt, 

kamēr es biju prom. Pirms es to uzzināju, viņš jau bija sācis runāt.  

Kad viņš paaugās, viņš sacīja: „Es vēlos būt tāds kā tu, Tēt. Zini, es būšu kā tu.”  

Tikai nesen manam dēlam apritēja 10 gadi. Viņš teica: „Paldies par bumbu, Tēt! 

Nāc, lūdzu, uzspēlēsim! Vai vari man iemācīt kā to mest?”  

Es atbildēju: „Ne šodien, dēliņ, man vēl daudz kas jāpadara.”  

Viņš teica: „Tas nekas, Tēt, tas nekas.”  

Viņš devās prom, bet viņa smaids nekad neapdzisa. Tas it kā sacīja: „Es gribu būt 

tāds kā tētis. Jā, es būšu tāds kā viņš.”  

Pavisam nesen viņš pārnāca no studijām - tik vīrišķīgs, ka man bija jāteic: „Dēls, 

esmu lepns par tevi. Vai vari piesēst uz brīdi?”  

Viņš pakratīja galvu un smaidot sacīja: „Tēt, tas, ko es tiešām vēlētos, ir 

aizņemties mašīnas atslēgas. Bet pasēdēsim vēlāk! Vai es, lūdzu, varu tās dabūt?”  

Jau labu laiku esmu pensijā, mans dēls ir pārcēlies uz dzīvi citur. Nesen es zvanīju 

viņam.  

Es teicu: „Es labprāt tevi redzētu, ja vien iespējams!”  

Viņš atbildēja: „Es ļoti to gribētu, Tēt, ja vien varētu! Redzi, man jaunajā darbā ir 

tāds saspringts brīdis un turklāt bērniem ir gripa, bet patiesi ir jauki parunāties ar tevi, 

Tēt! Patiesi bija jauki ar tevi parunāties.”  

„Bet, dēliņ, kad es tevi redzēšu?”  

„Es īsti nezinu, Tēt, bet tad mēs noteikti labi pavadīsim laiku, noteikti.”  

Es noliku klausuli un sapratu, - mans bērns bija izaudzis tāds kā es. Mans bērns 

bija izaudzis tieši tāds pats kā es... .
 1

  

 

Cenšoties iepazīt šajā grāmatā aplūkoto tēmu, uzdūrāmies šim dziesmas tekstam. 

Varētu jau lomas šajā dziesmas tekstā nomainīt no tēva un dēla uz māti un meitu, jā 

patiesi, uz jebkurām vecāka un bērna attiecībām, tas nemainītu šī stāsta domu. Svarīgais 

jautājums ir, - vai šī dziesma ir arī par mani? Kāds aug mans bērns? Vai arī es kādreiz 

atsaku savam bērnam, kad viņš vēlas neko vairāk, kā vien pabūt ar mani kopā? Atsaku, jo 
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sācies mīļotais TV raidījums, vai varbūt vēlos uzspēlēt jauno datorspēli, parunāties 

Internetā, vai arī kādu citu tik pat būtisku un neatliekamu iemeslu dēļ. „Ne šobrīd, bērniņ, 

man pašlaik tik daudz darāmā!”  

Bērni var negribēt mācīties, kad mums ir laiks viņus mācīt, taču viņi ir 

nepārspējami mūs atdarinot. Tajā viņi mūs nepievils. Uzvedības modeli kādu viņi ikdienā 

redzēs mūsu privātajā, reliģiskajā, profesionālajā un sabiedriskajā dzīvē, viņi visticamāk 

pārmantos un nodos tālāk saviem bērniem. Protams, katra nākamā paaudze, dzīvojot savā 

laikmetā, nāk ar kaut ko jaunu, ko iepriekšējā nav piedzīvojusi un tā īsti nespēj izprast. 

Izmaiņas sabiedrībā var ienest izmaiņas arī ģimenes dzīvē, savukārt izmaiņas ģimenē 

ienes izmaiņas atpakaļ sabiedrībā. Pašas par sevi izmaiņas nebūtu nekas slikts, jautājums 

ir par to, vai un kā šīs izmaiņas ietekmē Dieva iedibināto kārtību, kura ir veselas 

sabiedrības pastāvēšanas garants.  

Viena no kļūdām, kuru it viegli pieļaujam, ir noteiktā laikā un kultūrā pieņemto 

normu sajaukšana ar Dieva radīšanas kārtībā iedibinātajiem principiem. Pirmās mainās 

katrā laikā, otrie – ir bijuši un paliks nemainīgi līdz laika beigām. Kā piemēru varam 

izmantot vecāku un bērnu attiecības: vai vecāki ir autoritāte un paraugs saviem bērniem, 

Dieva vietnieki zemes virsū, vai arī vien draugi un izklaides biedri? Vai varbūt tikai 

finansiālā atbalsta sniedzēji un primāro vajadzību apmierinātāji, dzīves ceļa izvēli jau 

kopš bērnības atstājot paša mazā cilvēka ziņā? Kurš no šiem uzskatiem būtu pareizais? 

Katram no tiem ir savi aizstāvji. Turklāt visai dedzīgi.  

No mazā stāstiņa iesākumā varam paturēt vismaz vienu mācību. Ja kāds patiešām 

piedzīvojam grūtības bērnu audzināšanas jomā, tad bieži vien savā dziļākajā būtībā tās 

nav problēmas ar bērniem, bet gan problēmas ar vecākiem. Tieši tā, ar mums, ar 

vecākiem! Ja mēs nezinām un neizprotam, ko darām, tad būtu lieki cerēt, ka mūsu bērni 

augs un kaut kā laimīgas nejaušības rezultātā izveidosies par tādām personībām, kādas 

mēs viņus labprāt redzētu.  

Ja mēs domājam, ka esam ticīgi un krietni vecāki ar labu gribu, bet tajā pašā laikā 

uzskatam, ka kopt mūsu bērnu ticību, mācīt patiesās vērtības, cieņu pret tuvākajiem, 

labus darbus un veselīgus ieradumus ir kāda cita uzdevums, tad mēs visdrīzāk esam nevis 



daļa no risinājuma, bet gan daļa no problēmas. Kā to viegli var saprast, risinājums ir 

jāmeklē problēmai, nevis sekām, - jāaudzina vispirms ir vecāki, nevis bērni. 

Bērnu un pusaudžu audzināšanas jautājumus parasti aplūko pedagoģija un 

psiholoģija. Šis darbs nav mēģinājums aizstāt noderīgās pamācības, kuras varam gūt no 

daudzām vērtīgām šo sabiedrisko zinātņu grāmatām. Šīs grāmatas mērķis ir lūkoties pēc 

padoma Svētajos Rakstos, Radītāja atklāsmē. Varētu jautāt, vai tad Svētie Raksti ir 

grāmata par bērnu audzināšanu? Gan nē, gan jā. Kā Raksti paši liecina par sevi, tie 

vispirms „spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū.” (2. Tim 3:15) Taču 

bez tam „visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, 

labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam 

darbam.” (2. Tim 3:16-17) Vai bērnu audzināšana ir ietverta šajā skaidrojumā? Pilnīgi 

noteikti! Šos apustuļa Pāvila vārdus pat varētu pieņemt par šīs grāmatas moto.  

Bērnu audzināšana nav centrālā tēma Svētajos Rakstos, taču Raksti satur absolūti 

centrālas atziņas, kuras mums jāzina audzinot bērnus. Arī šī grāmata, un ar to jārēķinās 

no paša sākuma, neieliks rokās gatavas receptes, ko un kā darīt, tomēr tā centīsies iespēju 

robežās aprakstīt vadlīnijas, kurām mums būtu jāseko, gatavojot mūsu bērnus patstāvīgai 

dzīvei. Nepietiek tikai ar dedzīgu vēlēšanos dot bērniem pašu labāko, audzināt viņus pēc 

labākās sirdsapziņas un vēlēties pašaizliedzīgi atdod sevi visu. Tā ir brīnišķīga un 

cildināma motivācija un rīcība, taču vēl pirms ķerties pie lietas nepieciešams skaidri 

izprast, kāds ir mūsu kā vecāku uzdevums. Neviens nevar uzbūvēt namu tikai ar dedzību 

vien, nezinot kādam šim namam gala rezultātā jāizskatās. Dr. Mārtiņa Lutera vārdiem to 

izsakot: „Labiem nodomiem nav nekādas vērtības; vispirms mums vajadzīgs Dieva 

Vārds, lai mēs būtu droši, ka tas, ko darām ir labs, lai to darītu.”
2
 Pretējā gadījumā, ja 

mūsu pūles būs virzītas nepareiza mērķa sasniegšanai, visdedzīgākie centieni var palikt 

neauglīgi.  

Tieši tādēļ tik svarīgi meklēt pēc padoma Dieva atklāsmē. Viņš radījis Visumu un 

arī mūsu pasauli un noteicis tajā kārtību, Viņš ir dzīvības devējs, Viņš dāvā un uztic 
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mums bērnus, Viņš arī vislabāk zina, kādam jābūt bērnu audzināšanas mērķim, Viņa 

vārdos tad arī meklēsim pēc padoma.  

Nekādā ziņā neesam pirmie, kas izvēlas iet šādu ceļu. Dažādi autori ir izcēluši 

dažādus aspektus Dieva Vārdā balstītai audzināšanai
3
. Kāda tad būs šīs grāmatas pieeja? 

Trīs pamatnostādnes noteiks šīs grāmatas saturu. Pirmo vislabāk raksturot ar Jēzus 

izmantoto līdzību par koku. „Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar 

nest labus augļus. Labs koks nevar nest nelabus augļus, un nelāga koks nevar nest labus 

augļus.” (Mt 7:17-18) Mūsu kā vecāku uzdevums nav audzināt augļus, mūsu uzdevums ir 

audzināt kokus, turklāt - labus kokus. Tas nozīmē, ka šī grāmata nebūs par to kā panākt, 

lai bērni labi uzvestos, bet par to, kādi mums viņi jāaudzina, lai izauguši viņi līdz pat 

vecumam nenovērstos no ceļa, kuru viņiem mācījām (Spam 22:6). Atcerēsimies, ka mēs 

neaudzinām bērnus, mēs audzinām nākamos pieaugušos. Ja būsim veiksmīgi šajā 

uzdevumā, tad arī labie augļi neizpaliks.  

Otrkārt, Dieva vārds nav instrukciju grāmata, kas visos sīkumos apraksta, kas kurā 

gadījumā jādara. To labi varam saprast ar piemēru; Dievs nosaka, ka laulātajiem 

jārūpējas vienam par otru, taču kā tieši jārūpējas, kas tieši jādara katrā konkrētā situācijā, 

to Dievs nenosaka. Noteikumu vietā viņš mums dāvā saprātu, lai mēs izvēlētos to, kas 

mūsu konkrētajam laulātajam draugam ir vislabākais. Tieši tāpat ir ar bērnu audzināšanu. 

Raksti mums rāda, kādi ir mūsu galvenie dzīves uzdevumi, varam tos saukt arī par 

amatiem, jeb aicinājumiem. Tie ir - būt par laulāto draugu, būt par vecāku, būt par 

pilnvērtīgu sabiedrības locekli, būt par Dieva bērnu; sagatavot bērnus šo Dieva iedibināto 

aicinājumu veikšanai ir vecāku pienākums, bet kā tieši notiks šī sagatavošana, tas lai 

paliek katru konkrēto vecāku ziņā. Šī grāmata nav par to, ko tieši kurā situācijā jādara, 
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bet gan par to, kam mums bērnus jāsagatavo. Viena nodaļa gan tiks veltīta, lai aplūkotu 

kā ar saviem bērniem darbojās pasaulē vislabākais pedagogs, Dievs Radītājs.  

Treškārt, kā jau iepriekš rakstījām, bieži vislielākās grūtības audzināšanas procesā 

rada nevis bērni, bet gan paši vecāki. Tādēļ lielā mērā šī grāmata runās par to, kādiem būt 

mums – vecākiem. Varētu pat sacīt, ka mēģināsim izprast un pārrunāt, ko Raksti mums 

māca par katru no minētajiem amatiem, jeb aicinājumiem (laulātais, vecāks, sabiedrības 

loceklis, Dieva bērns), lai tos skaidri saprazdami, pirmkārt, censtos paši tā dzīvot, un, 

otrkārt, ar savu piemēru un skaidrojumu mācītu to saviem bērniem.  

Kamēr strādājām pie šīs grāmatas, daudz nācās pārvērtēt mūsu personīgo veikumu 

un attieksmi šajā jomā. Brīžiem tas, ko ieraudzījām savās dzīvēs, pārdomājot bērnu 

audzināšanu Rakstu gaismā, bija vien kā pārmetums un apsūdzība. Turklāt, kas šķita pats 

sāpīgākais, daudz kas jau bija izdarīts pavisam nepareizi. Iespējams, ka arī kādi no jums, 

lasot šo grāmatu, jaunā gaismā ieraudzīs savas kļūdas un neizdarību. Ko gan ar to iesākt? 

Mēdz sacīt, kas bijis, bijis, neko jau vairs nevar mainīt. Neticiet, ja jums tā saka, 

tas tā nav! Padarīt bijušo par nebijušu ir tieši tas, ar ko Kristus nodarbojas diendienā. Kad 

apjaušam mūsu kļūdas, atzīstam un nožēlojam mūsu pārkāpumus, Viņš dāvā mums 

piedošanu. Kristus bijušo dara par nebijušu un sniedz mums jaunu iespēju. Vai mums ir 

un vai mums būs spēks šo iespēju izmantot? Pašiem jau drīzāk nē, nekā jā (Jņ 15:5). 

Taču, par laimi, mēs neesam šajā uzdevumā vieni. Mēs nevarētu dod citiem, pat ne 

saviem bērniem, to, ko paši neesam saņēmuši. Paldies Dievam, mēs esam saņēmuši tik 

daudz! Jēzus Kristus, Dieva Dēls mūs pirmais ir mīlējis (1.Jņ 4:10). Mīlējis dāvādams 

mums dievišķu mīlestību, pat atdodams savu dzīvību mūsu labā (Jņ 10:15). Ko no Viņa 

esam saņēmuši, to ar Viņa palīdzību arī dosim tālāk (1.Jņ 4:11).  

Mēs lūdzam, lai atziņas no šīs grāmatas jums palīdzētu tā, kā darbs pie tās 

tapšanas palīdzēja mums. Un vēl – nepalieciet pie atziņām! Dzīvojiet pēc tām!  
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