
„Augļojieties un vairojieties!” (1. Moz 1:28) [a]  

 

„Bērns, - cik nepārspējams Dieva meistardarbs! Ja vien kāds spētu radīt kaut rozi, viņam 

vajadzētu uzticēt impēriju. Bet dēļ tā, ka Dieva dāvanas mums šķiet tik parastas, mēs tās 

nenovērtējam.”
1
  

(Dr. Mārtiņš Luters) 

 

 Tā bija liela Dieva svētība, ka pārdomājot šajā grāmatā aplūkotos jautājumus, mēs 

daudz laika varējām pavadīt sarunās. Tādēļ arī šī grāmata nonāk pie tevis kā mūsu 

dialoga atspoguļojums. Pateicība Dievam, ja arī tev rūp tavu bērnu nākotne un šķiet 

svarīga Rakstos atklātā Dieva gudrība. Esat laipni lūgti ņemt dalību mūsu sarunā! Ne 

tikai klausīties, bet arī jautāt un meklēt Rakstos, pārbaudīt visu, un kas labs, to paturēt 

(Ap. d. 17:11, 1.Tes 5:21).  

 

   

 

Jana: Mamma, tētis, bērniņš... mēs lietojam šos vārdus ikdienas neskaitāmas 

reizes. Kurš gan tos nezina? Tie šķiet tik parasti, ka ir viegli piemirst, cik nozīmīgi tie ir, 

cik svarīgas attiecības un pienākumus tie apraksta. Mamma un tētis, - droši vien tie bija 

pirmie vārdi, kurus arī tu kā bērns iemācījies. Mamma un tētis, - viņi ir arī pirmie cilvēki, 

kurus mēs savā dzīvē iepazīstam.  

Guntars: Savukārt no vecāku puses lūkojoties, tieši bērni ir pirmais uzdevums, 

kuru Dievs cilvēkiem uzticēja (1.Moz 1:28). Tā šie vārdi, māte un tēvs, apraksta gan 

mūsu attiecības un pienākumus, gan arī tos pilnā mērā varētu uzskatīt par mums uzticētā 

augstā amata apzīmējumu. Līdzdarboties radīšanā, kad vīra un sievas tuvībā rodas jauna 

dzīvība, ir ne vien brīnums un Dieva dāvana, bet arī liela atbildība. Tas ir vecāku amata 

uzdevums, kas atbilstoši jāuztver, un kura izpildei jāpievēršas visā nopietnībā.  
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Dieva pavēles „augļoties un vairoties”, jeb tēva un mātes amata pienākumu izpilde 

nekādā ziņā nebeidzās nedz ar bērna ieņemšanu, nedz ar dzimšanu. Tie turpinās ikdienas 

līdz varam sacīt, ka mums uzticētais bērns ir nobriedis kā personība, saprot savu vietu un 

atbildību sabiedrībā un attiecībās ar Dievu un ir gatavs patstāvīgai dzīvei. Tas ir ilgstošs 

process, kas no mums prasa sevis aizliegšanu un mums uzticētā mazā cilvēka vajadzību 

nolikšana pirmajā vieta. Tomēr tas sniedz arī atbilstošu balvu, - bērna mīlestību, kurai 

nav līdzīgas zemes virsū, un gandarījumu, kad redzi tavas miesas augli, savu bērnu, 

pieaugam „gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem.” (Lk 2:52) Jo īpaši, ja 

viņam uzsākot patstāvīgu dzīves ceļu, vari nolūkoties mierīgā paļāvībā, jo esi pārliecināts 

– mans bērns zina kā to pareizi iet!  

Jana: Tas nu jāatzīst, ka katru dienu par bērnu audzināšanas mērķiem nedomājam, 

tomēr ir labi laiku pa laikam domās pakavēties pie šiem pamatjautājumiem. Patiesībā, pie 

mūsu pamatuzdevuma. Izvērtēt sevi un palūkoties, ko varam darīt labāk.  

Guntars: Ne visus jautājumus, kas saistās ar bērnu audzināšanu, Dievs Rakstos 

mums atbild tieši, tomēr Viņš ļauj skaidri izprast, kādi Viņaprāt ir audzināšanas mērķi. 

Turklāt, ne tikai mērķi, bet arī bērnu audzināšanas priekšnosacījumi, un metodes, kuras 

balstās Dieva paša pedagoģijā, un arī vēl daudz kas cits. 1. Mozus grāmatas 1. nodaļā 

lasām, ka uzreiz pēc radīšanas Dievs svētīja cilvēkus un sacīja: „Augļojieties un 

vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem 

gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi” (1.Moz 1:28). Kas divtik zīmīgi, šie 

paši vārdi, kā svētības apsolījums, tiek atkārtoti arī Noasam un viņa dēliem uzreiz pēc 

plūdiem (1.Moz 9:1); tas ir, šie vārdi nebija spēkā tikai Ēdenes dārzā, tie ir spēkā arvien.  

Jana: Šie vārdi mūsdienu cilvēkam skan mazliet neparasti. Ikdienā runājot par 

pēcnācēju radīšanu mēs parasti nelietojam vārdu „augļoties”. Kristiešu vidē tas drīzāk 

varētu būt sastopams kā humora pilns izteiksmes veids.  

Guntars: Tā gan, šāda valoda var šķist novecojusi, tomēr tieši šo vārdu pavēles 

izteiksmē Dievs izmanto, lai dotu jaunajai ģimenei viņu pirmo uzdevumu.
2
 Ko gan šī 
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 Valodnieki izcēluši interesantu niansi. Pavēles izteiksme ebreju valodā tiek izmantota arī tādēļ, lai izteiktu stingru 

pārliecību, savā ziņā pat apsolījumu, gadījumos, kad pats pavēles devējs, un nevis adresāts, ir atbildīgs par pavēles 



pavēle nozīmē? Kā jau zinām, darbības vārds „augļoties” ir atvasināts no lietvārda 

„auglis”. „Augļoties”, citiem vārdiem sakot, nozīmētu „nest augļus”.
3
 Vienkārši, vai ne! 

Bet kāda tad ir augļu nešanas būtība? To labi varam saprast uzlūkojot dabu, piemēram, 

augļu kokus. Ja uzburam acu priekšā ābeli, kura ābolu pārpilnībā ir smagnēji nokārusi 

zarus, daži no tiem atbalstīti uz stutēm, daži mazāki vēja, vai augļu svara aizlauzti. Kam 

ābelei tas vajadzīgs? Vai ābelei vajadzīgi āboli? Vai tā pārtiek no tiem? Vai tai vispār ir 

kāds labums no šīs bagātīgās ražas? Vai varbūt vien piepūle un grūtums? Vai varbūt, - 

visas Dieva radības kontekstā lietas ieraugot, tās ir Dieva rūpes par citiem? 

Te mēs nonākam pie svarīgas atziņas. „Nest augļus” ir nevis uz sevi, bet gan uz 

citiem vērsts process. Ābele nebauda savus ābolus, mēs tos baudām. Tāpat tas ir arī ar 

visu citu Dieva radību. Pēc Dieva iedibinātās kārtības tā nes augļus citu, nevis savām 

vajadzībā. Tādā veidā, caur radību, Dievs rūpējās par mums visiem. Visa radība, kā Dr. 

Mārtiņš Luters to formulēja, ir Dieva maskas, ar kurām aizsedzies Dievs nodrošina visu 

mums nepieciešamo. Lietojot šādu valodu, pavēlot cilvēkiem radīt pēcnācējus, Dievs 

vienlaikus norāda, ka „augļošanās” nav mūsu pašu dēļ.  

Jana: Visai bieži var dzirdēt sakām, ka Dievs ir mīlestība. Mīlestība ir darbība, 

kas pauž noteiktu attieksmi. Ja runājam par Dievu, mēs esam Viņa mīlestības objekti. 

Viņš mīl mūs un tādēļ vēlās, lai tiktu radīti jauni un jauni cilvēki.    

Guntars: Tieši tā. To varētu arī noformulēt šādi, – Dieva pavēlētā augļošanās ir 

mūsu līdzdalība Dieva radīšanas darbā. Viņš caur mums, jeb kopā ar mums dod dzīvību 

jauniem un jauniem cilvēkiem, kuri pēc Dieva nodoma kopš iesākuma ir izredzēti (Ps 

139:13-16 ), lai mājotu kopā ar Viņu mūžīgā priekā un svētlaimē. Mums ir uzticēts gods 

būt Dieva darbabiedriem šajā uzdevumā. Gods, un, protams, arī liela atbildība.  

Jana: Kam īsti Dievs dod pavēli „augļojieties un vairojieties”? Vai tas attiecās uz 

katru no mums?  
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“augļoties un vairoties.” Tātad, Dievs pats ir atbildīgais par mūsu „augļošanos un vairošanos.” (GESENIUS, 
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Guntars: Šis uzdevums tiek dots pirmajiem cilvēkiem, Ādamam un Ievai, kad 

viņi ir stājušies laulībā. Mēs varam lūkoties uz Ādamu un Ievu kā uz jebkura vīra un 

sievas, jeb kā uz ikvienas laulības pirmtēlu. Tas nozīmē, ka katras laulības uzdevums ir 

pildīt šo Dieva doto uzdevumu „augļoties un vairoties”. Tādējādi šī pavēle tiešām tiek 

dota un attiecās uz katru no mums, kad stājamies laulībā.   

Jana: Vai šāds skaidrojums nepārvērš Dieva dāvanu par mūsu pienākumu? Jums 

katram tas jādara! Bet Dievs taču ir dzīvības devējs, Viņš pats darbojās radot savus 

bērnus, savukārt mēs, ja tas nav Viņa nodoms, varam izstiepties, vai sarauties un nekas 

nesanāks.  

Guntars: Līdzdarbošanās radīšanā ir Dieva dāvana, gan cilvēcei kopumā, gan 

katram no mums. Kā jau iepriekš minējām, runājot par pavēles „augļojieties” nozīmi, šis 

pavēles izteiksmē formulētais izteikums var ietvert ne tik daudz pavēli, cik ar stingru 

pārliecību paustu apsolījumu, ka tas tā tiešām notiks. Stingrā pārliecība nāk nevis no 

mūsu spējas šai pavēlei paklausīt, nevis no mūsu labās gribas būt uzticamiem Dieva 

darbabiedriem, bet gan no pavēles devēja personas. Dievs Radītājs ir dzīvības avots (Ps 

36:10). Viņš ir tas, kurš ļauj jaunai dzīvībai rasties mūsu miesās (Ps 139:13). Viņš arī 

zināja, jau šo pavēli izsakot, ka pats līdz darbosies, lai to izpildītu.  

Protams, mēs varam lūkoties uz Ādamu un Ievu arī kā uz visas cilvēces 

pārstāvjiem, arī tas būs pareizi. Šajā gadījumā uzdevums „augļoties un vairoties” ir dots 

visai cilvēcei. Arī Jēzus, runādams par laulību, Mateja evaņģēlija 19. nodaļā norāda, ka 

daži cilvēki jau piedzimst ar spēju dzīvot bezlaulībā (Mt 19:12). Tāpat Rakstos redzam kā 

uzticīgi Dieva kalpi vadījuši savu dzīvi bezlaulībā, būdami par lielu svētību citiem, 

piemēram, apustulis Pāvils. Pavēle „augļoties un vairoties” ir dota tiem cilvēces 

pārstāvjiem, kuri stājās laulībā, lai mēs apzinātos savu līdzatbildību radīšanā, lai nestātos 

ceļā Dieva darbam. Dievs ir dzīvības devējs, bet Viņš darbojās caur mums. Pakļaušanās 

šai pavēlei ir mūsu atbildības jomā, savukārt dzīvības rašanās – tā paliek Dieva ziņā.  

Jana: Šis dzīvības radīšanas aspekts, manuprāt, ved pie kāda būtiska jautājuma. 

Šodien, kad tik ļoti tiek veicināta es-man-mans domāšana, nepieciešams skaidri ieraudzīt 

- kā bērns ir ikviens, kurš nāk šajā pasaulē, un galu galā, kā bērni mēs visi esam?  



Guntars: Precīzi! Tā ir viena no pamatpatiesībām, kura mums būtu jāzina. Ja tā 

padomājam, cik gan liela ir mūsu līdzdalība un pienesums jaunas dzīvības tapšanā?! Cik 

liela tā bija mūsu pašu radīšanā? Mēs esam pieraduši savus ķermeņus uzskatīt par saviem, 

un visu, ko ar tiem darām - par saviem darbiem. Realitāte gan ir pavisam savādāka – arī 

savus ķermeņus mēs saņēmām kā dāvanu. Turklāt, jocīgi, vai ne! mēs pat īsti nezinām kā 

tie darbojās! Jā, mēs varam tos kustināt, likt lietā, zināmās robežās attīstīt un pilnveidot, 

un darīt daudz un dažādas noderīgas un patīkamas lietas, taču cik lielā mērā mēs spējam 

tos ietekmēt? Cik daudz (vai maz!) patiesībā nosaka mūsu vēlmes, mūsu griba! Jēzus 

līdzībā par bagāto muļķi (Lk 12:20) skaidri parāda, ka mūsu dzīvība mums ir dāvāta un tā 

nav mūsu rokās. Tāpat arī mūsu ķermeņi un mūsu spēja būt par radīšanas 

līdzdalībniekiem. Mūsu ķermeņi ir nodoti mūsu rīcībā, lai mēs ar tiem rīkotos atbilstoši 

Radītāja nodomam, tajā skaitā - lai būtu par Dieva instrumentiem radīšanā, bet rezultāts - 

tas ir atkarīgs no Viņa.  

Tā mēs pavisam raiti nonākam pie atbildes uz jautājumu - kuram patiesībā pieder 

ikviens bērns, kurš nāk pasaulē? Tam, kurš vienīgais ir dzīvības devējs (Ps 36:10), 

Dievam Radītājam, kuram ir zināms gan mūsu matu skaits (Mt 10:30), gan visas mūsu 

mūža dienas (Ps 139:16).  

Jana: Ja šo apzināmies, tas ietekmē arī mūsu attieksmi pret bērniem. Viena lieta, 

ja domā, ka es-pats esmu visu gan iecerējis, gan paveicis, gan spēju visu kontrolēt. Tad 

gan laulātais draugs, gan bērni var tikt uzskatīti par kaut ko man piederošu un arī saņemt 

atbilstošu attieksmi, ne jau uzreiz vienmēr sliktu. Pavisam cita lieta, ja saproti, ka viss, 

kas tev ir, ir Dieva dāvāts, vēl precīzāk – uzticēts. Kā apustulis Pāvils raksta: „Kas tad tev 

ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet, ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies, it kā nebūtu saņēmis?” 

(1.Kor 4:7)  

Guntars: Protams, ja šo apzināmies, tad arī uz mūsu bērniem raugāmies savādāk. 

Ne kā uz kaut ko, kas būtu tikai mūsu, bet vispirms kā uz Dieva īpašumu, kuru Viņš savā 

lielajā un, pilnīgi noteikti, nepelnītajā laipnībā mums uzticējis aprūpēt, un jā, dzīves 

nogalē sūtījis mums kā palīgus. Ja šādi uzlūkojam mazos un ne tik mazos, kuri nodoti 



mūsu aprūpē, tad arī pēc padoma viņu audzināšanā jāgriežas pie Viņa, kurš pēc sava 

nodoma ļāvis šīm dzīvībiņām nākt pasaulē.  

Jana: Pārrunājot dzīvības rašanos un Radītāja līdzdalību šajā procesā, būtu svarīgi 

kaut nedaudz pieskarties arī jautājumam, kurā šodien sabiedrība šķiet mazliet sapinusies. 

Proti, kurš tad ir tas brīdis, kuru varam uzskatīt par jaunās dzīvības, par mazā cilvēka 

radīšanas brīdi? Latvijā gadu desmitiem ilgs neatbilstošs un, iespējams, apzināti 

maldinošs valodas lietojums ir novedis pie bēdīgas situācijas, kad atbilde uz šo jautājumu 

vairs nešķiet vienkārša un skaidra. Un ko gan lai cilvēki domātu par grūtniecību, ja tās 

pārtraukšana bieži vien tiek saukta par „tīrīšanu”! Kas gan tas tur vēderā ir, kas būtu 

jāiztīra?  

 

 

 

[Turpinājums sekos...] 


