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

 

„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) 

 

[Turpinājums] 

 

Guntars: Pilnīgi pretēji mūsdienu sabiedrības apjukumam Svētie Raksti šajā 

jautājumā ir ļoti skaidri. Dievs atklāj sevi kā visas dzīvības cēloni: „Pie Tevis ir dzīvības 

avots” (Ps 36:10), un „Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu” (Ap. d. 17:25). 

Ikviena dzīva būtne, kas mīt virs zemes, ūdenī, vai debesīs savu dzīvību kā dāvanu ir 

saņēmusi no Radītāja.  

Radīšanas stāstā lasām, ka Dievs pats personīgi darbojās kā pirmo cilvēku 

Radītājs. Pirmais cilvēks tika darināts no „zemes pīšļiem un Dievs iedvesa viņa nāsīs 

dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli” (1.Moz 2:7). Pēc tam „Dievs Tas Kungs 

lika cietam miegam nākt pār cilvēku; un tas aizmiga, un Viņš izņēma vienu no viņa 

ribām, aizpildīdams vietu ar miesu. Šo ribu, ko Viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs Tas 

Kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēka.” (1.Moz 2:21-22) Šeit, kā lasām, 

Dievs radīja cilvēkus darbodamies nepastarpināti. 

Kad mūsu pirmie vecāki bija radīti, Dievs deva viņiem, kā vīram un sievai, pirmo 

uzdevumu „augļojieties un vairojieties”. Turklāt, šo uzdevumu dodams, Dievs pats 

uzņēmās rūpēties par tā izpildi, un to uzticīgi arī dara; bez Viņa līdzdalības nebūtu 

dzīvības, neviens cilvēkbērns nenāk pasaulē bez Dzīvības devēja piedalīšanās. To 

nepārprotami apliecina Rakstu vietas, kuras runā par Dieva līdzdalību radīšanā.  

Brīnišķīgi vārdi izteikti 139. psalmā: „Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani veidoji 

un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi 
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radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Manas būtnes veidojums Tev 

nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots. Tavas acis mani 

redzēja kā bez-miesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau 

noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.”
2
 (Ps 139:13-16) Pravieša Jeremijas grāmatas 

pašā sākumā Dievs paskaidro: „Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, 

pirms tu piedzimi no mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām” 

(Jer 1:5).  

Jana: Pārdomājot šos Dieva vārdus, vismaz vienu var droši secināt. Ikdienu, arī 

šodien, Dievs pats darbojās pie ikviena cilvēka radīšanas. Neviena dzīva būtne nenāk šajā 

pasaulē bez Dieva ziņas, arī tu un tavs bērns savas dzīvības saņēmāt no Viņa. Neviens 

bērns šajā pasaulē nedzīvo bez Dieva ziņas, par katru tiek gādāts, un katram Viņa acīs ir 

īpaša vērtība.  

Bez tam, teikums „tavas acis mani redzēja kā bez-miesas iedīgli” apliecina, ka jau 

no paša ieņemšanas brīža līdz pat nāves stundai runa ir par vienu un to pašu personu. Jo 

nav taču rakstīts, ka Dievs redzēja kaut kādu embriju, vai augli, kas vēlāk pārtapa par 

cilvēku. Nē, stāv rakstīts, ka Dievs redzēja mani kā bez-miesas iedīgli, to pašu cilvēku, 

kurš ir 139. psalma autors.  

Guntars: Nākamajā solī jātiek skaidrībā, kādiem būtu jābūt priekšnosacījumiem, 

domājot par bērnu radīšanu? Kā redzam no notikumu secības Radīšanas stāstā, pavēle 

„augļojieties un vairojieties” tiek dota tikai tad, kad jau ir iedibināta pirmā laulība. To ir 

svarīgi pamanīt uz izcelt, - līdzdarbošanās radīšanā notiek laulības, jeb vīra un sievas 

stabilu attiecību kontekstā. Tam noteikti ir vairāk nekā viens iemesls. Aplūkosim vismaz 

dažus no tiem.  

Pēc Dieva iedibinātās kārtības bērnu radīšana nav kāds stihisks gadījuma rakstura 

pasākums, bet gan noteiktiem cilvēkiem, vīram un sievai, uzticēts augsts un godpilns 

uzdevums. Kad vīrietis un sieviete ir pieauguši un gatavi atstāt savus vecākus, lai 

dibinātu jaunu ģimeni, viņiem tiek dāvāta iespēja būt par Dieva darba biedriem cilvēka 

radīšanā. Tas ir brīnums, ka intīmās tuvības rezultātā, vienam ķermenim tiecoties pretī 
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otram un tiem savienojoties, šajā savienošanās brīdī rodas jauna dzīvība. Neliela daļa no 

tēva un neliela daļa no mātes kļūst par vienu miesu pavisam taustāmā veidā.  

Cik liela gan ir mūsu kontrole pār šajā brīdī notiekošo? Cik daudz mēs nosakām, 

kāds būs mūsu bērns, kam līdzīgs pēc izskata un pēc rakstura? Varētu teikt, ka šis ir 

brīdis, kurā labi varam ieraudzīt, ko nozīmē izteikums, ka Dievam ir simts procentu 

atbildība par notiekošo, un arī mūsu atbildība ir tieši tik pat liela. Mēs esam tie, kas 

darbojās, Dievs ir tas, kurš darbojās caur mums.  

Jana: Taču ieņemšanas brīdis ir tikai pats iesākums, tālāk seko visi pārējie bērna 

radīšanas posmi – bērna gaidīšana, iznēsāšana, laišana pasaulē, kopšana un rūpes pirmajā 

dzīves gadā un bērna audzināšana, kamēr viņš ir spējīgs uzsākt patstāvīgu dzīvi.  

Guntars: Jā, tieši šajos daudzajos etapos parādās laulības konteksta būtiskā 

nepieciešamība. Tikai mazliet pieskarsimies katram no tiem, jo rūpīgāk šis lietas 

aplūkosim nākamajās nodaļās. Protams, ka bērni var tikt ieņemti cilvēkiem neatrodoties 

laulības attiecībās. Ne vien var, bet šodien ļoti bieži tas tā arī notiek. Vienmēr tas tā ir 

noticis. Ne tikai tiek ieņemti, bet arī laisti pasaulē un audzināti. Taču kā tas notiek? Vai 

viņi tiešām tiek laisti pasaulē, vai viņi tiešām tiek audzināti, un ja tiek, tad kā... 

Ja bērns tiek ieņemts laulībā, tad abi vecāki jau kopš pirmajām dienām dzīvo ar 

apziņu, ka viņu kopība ir bagātināta ar vēl vienu cilvēku, mazītiņu „zirnīti” sievietes 

klēpī, kurš tomēr jau kopš ieņemšanas brīža ir viņu mazais mīlulis, bērniņš, kurš pēc pāris 

gadiem, izstiepis mazās rociņas, skries pretī un sauks: „Mammu, tēti, es jūs mīlu!”  

Jana: Bērna ieņemšana laulībā, - tas nozīmē, ka bērniņš ir un būs gaidīts. 

Apzinoties realitāti diemžēl jāsaka – parasti, nevis vienmēr. Tas nozīmē, ka bērniņš nav 

nelaime, kas pēkšņi atgadījusies, ejot savādāk tik jautro un bezrūpīgo dzīves ceļu, redzi, 

gadījās „iekrist”, nedz arī nevēlams traucēklis mērķtiecīgi sakārtotajā ikdienā, bet gan 

patiesi Dieva dāvana, brīnums, kurš mums uzticēts, pat ja mēs tā arī īsti nespējam to 

novērtēt. Ka varbūt viņš mums uzticēts tieši tādēļ, lai sastopoties ar šo jauno realitāti, arī 

mums būtu iespēja kļūt dziļākiem, pieaugt mīlestībā un piedzīvot Dievs darbu mūsu 

dzīvēs.   



Guntars: Tas varbūt neskan tik cildeni, tomēr arī praktiskie ikdienas jautājumi ir 

pavisam savādāk risināmi, ja vīrs ir kopā ar sievu kā viņas atbalsts un labākais palīgs. Jo 

īpaši pēdējos grūtniecības mēnešos, kad mazais ir pieņēmies augumā un katra kustība 

sievietei prasa daudz lielāku piepūli nekā parasti. Tieši tāpat arī pirmajās dienās, nedēļās 

un mēnešos pēc mazā piedzimšanas. Kad jāsniedz mazajam palīdzība, apgūstot dzīvi šajā 

pasaulē, ir liela atšķirība, vai to dara viens vai abi vecāki kopā; dienās un bieži vien arī 

naktīs, dzīvojot pastāvīgā miega trūkumā nedēļām un bieži vien mēnešiem. Šim 

uzdevumam nevar būt piemērotāka vide, kā laulība, kurā abi vecāki rūpējās gan viens par 

otru, gan jaundzimušo bērniņu.  

Jana: Šis ir posms, kurā ģimenes modelis ļoti labi parāda Dieva rūpes par 

cilvēkiem. Cik ļoti nepieciešami bērnam šajā laikā ir vecāki, tik pat ļoti vecākiem 

nepieciešams savstarpējais atbalsts. Tikai tā, viens otru atbalstot vecāki spēj veiksmīgi 

tikt galā ar viņiem abiem uzticēto lielo atbildību – mazās dzīvības pirmajiem dzīves 

mēnešiem. Kā sieviete varu sacīt, ka, iespējams, nevienā citā dzīves posmā man vīra 

atbalsts nav bijis tik nepieciešams un dārgs kā šajos bērna dzīves pirmajos mēnešos. 

Tādējādi bērna nākšana pasaulē ne vien dod jaunas iespējas izpausties mūsu mīlestībai, 

bet rūpes vienam par otru vienlaikus atdara jaunus dziļumus vīra un sievas savstarpējām 

attiecībām.  

Guntars: Ko te vēl lai piebilst, ja vien to, ka arī vīrietim bērna dzimšana ļauj 

dziļāk izprast, ko tas nozīmē, būt ģimenes galvai. Ko nozīmē, būt atbildīgam ne vien par 

sievu, bet arī par bērnu. Šis laika posms ir laba skola, lai mācītos, ka vīra atbildība par 

ģimeni nekādā ziņā neaprobežojās ar materiālā nodrošinājuma sagādāšanu. Vīrs, kurš 

sevi mēģina pozicionēt tikai kā pelnītāju, aplaupa ne vien savu sievu un bērnu, bet 

vispirms jau pats sevi. Rūpes par tiem, kuri mums uzticēti, dod patiesu laimes sajūtu, jo 

savā ziņā arī tā mēs nesam Dieva tēlu un līdzību; kā Dievs ir devējs Dievs, kurš 

nerimstoši rūpējās par tiem, kuriem Viņa palīdzība vajadzīga, tāpat arī mums rūpes par 

mums uzticētajiem spēj sniegt patiesu piepildījuma un laimes sajūtu.  

Jana: Turpinot par laulības nozīmi kā kontekstu bērnu audzināšanā, nosacīti 

nākamais posms ir laiks, kurā bērns sāk vairāk vai mazāk apzināti apgūt dzīvi pasaulē, 



uzvedības un atbildības modeļus, attiecības un vērtības. Šajā posmā, kurš savā ziņā nekad 

tā arī nebeidzās, pilnvērtīgai ģimenei kā bērna augšanas videi ir nenovērtējama nozīme. 

Kā jau to minējām iepriekš, bērni var negribēt mācīties, bet viņi būs nepārspējami mūs 

atdarinot. Jā, un visvairāk jau tieši mūsu kļūdās.  

Guntars: Svarīgā lieta, kas jāņem vērā runājot par bērnu audzināšanu, ir cilvēka 

stāvoklis pēc grēkā krišanas. Tie gan nav mūsu pašapziņai glaimojoši vārdi, kad lasām 

Dieva liecību par mums: „Cilvēka sirds tieksmes ir ļaunas no mazām dienām” (1.Moz 

8:21), un „nav neviena, kas dara labu, it neviena” (Ps 14:3 un 53:4, Rom 3:12F). Taču tā 

ir objektīvā realitāte un mēs nekādi nevaram no tā izvairīties. Godīga attieksme pret šo 

realitāti ir pamatu pamats bērnu audzināšanai un arī mūsu pašu uzdevuma veiksmīgai 

izpildei. Tieši šī realitāte nosaka vienu no pirmajiem vecāku uzdevumiem – iemācīt bērnu 

atšķirt labu no ļauna. Tas tiek darīts gan ar vārdiem, gan vēl efektīvāk – ar mūsu pašu 

piemēru.  

Taču paralēli ir svarīgi bērnu audzināt arī viņa paša svarīgākajām dzīves lomām, 

proti, laulātā drauga, vecāka, sabiedrības locekļa un Dieva bērna lomām. Tās visas ir 

lietas, kuras lielākoties tiek pamestas novārtā. Tomēr tieši ģimenes piemēram ir izšķirošā 

nozīme šo lomu mācīšanā. Ko bērns pieredz savā ģimenē, to viņš parasti uztver kā 

normālo uzvedības modeli.  

Jā bērns uzaug ģimenē, kurā tēvs reizēm parādās, lai uz mirkli pabūtu divatā ar 

māti, vai kurš tikai uz svētkiem atnes kādu mantiņu, un atkal pazūd līdz nākošajai reizei, 

vai varbūt vīriešu kārtas pieaugušie kopā ar viņa māti bērna dzīvē mēdz būt vairāki, - ko 

no tā mēs gribētu, lai bērns paņem savā ceļā? Vai arī, ja vecāki ir tik ļoti nodarbināti ar 

ģimenes nodrošināšanu, ka bērnus tik vien izdodas kā mazliet sastapt brīvdienu 

pēcpusdienās, un varbūt bērns uzaug savu vecvecāku, vai pat svešu cilvēku aprūpēts. Pie 

kādām sekām tas noved? Mēs visi labi zinām, ka šo sarakstu varētu turpināt vēl ilgi.  

Jana: Protams, bērniņš jau izaugs jebkurā gadījumā. Mazs jau nepaliks... Izaugs 

un uzsāks savu dzīvi, tikai kādu dzīvi? Kādu ģimeni viņš veidos? Un kā mēs kā vecāki 

jutīsimies, kad redzēsim mūsu pašus mīļākos cilvēkus, mūsu bērnus, piedzīvojam sāpes 

un vilšanās, jo tieši tādu dzīves ceļu viņi būs mācījušies no mums.  



Guntars: Vai otrs scenārijs: bērns nāk pasaulē ģimenē, kurā abi vecāki viņu 

sagaida, kurā viņš ikdienas redz vecāku rūpes vienam par otru un piedzīvo vecāku 

mīlestību pret sevi. Kurā viņš redz kā tēvs uzņemas atbildību par savu ģimeni, un mamma 

ir tēva lielākais balsts un palīgs, kurā bērni ir Dieva dāvana un ar atbildību Dieva priekša 

tiek audzināti. Attiecības un lomas, kuras bērns apgūs katrā no šīm ģimenēm, būs radikāli 

atšķirīgas. Turklāt nav jau runa par viena bērna audzināšanu un dzīves gaitām. Katru 

dienu šis viens bērns savu uzvedības modeli nesīs pasaulē, pēc brīža viņam būs sava 

ģimene, savi bērni, utt. Vecāku atbildība, tas nav jautājums tikai par mūsu bērniem, bet 

arī par visiem cilvēkiem, ar kuriem krustosies viņu dzīves ceļi.  

Pat bīskapu, jeb mācītāju amata aprakstā 1. Timoteja vēstules 3. nodaļā apustulis 

Pavils uzsver, ka „bīskapam pienākas būt nepeļamam vienas sievas vīram [...] tādam, kas 

labi valda savu namu, kas bērnus tur paklausībā un pilnā godbijībā” (1.Tim 3:3-5). Citiem 

vārdiem sakot, paraugam gan laulības dzīvē, gan bērnu audzināšanā. Acīmredzot 

apustulis Pāvils skaidri saprata, cik liela ir parauga nozīme; ja cilvēks, kura uzdevums ir 

sludināt un izskaidrot citiem Dieva gribu, pats nespēj ar savu dzīvi apliecināt sava 

pasludinājuma patiesumu, kā gan viņš var vēlēties, lai citi ieklausās viņa vārdos.  

Jana: Tu minēji, ka ģimenes piemēram ir liela nozīme ne tikai laicīgo, bet arī 

mūžīgo attiecību, tas ir cilvēka attiecību ar Dievu kopšanā.  

Guntars: Jā, ģimenes piemērs darbojas vairākos veidos. Liela nozīme ir tam, kā 

bērns redz savus vecākus izdzīvojam viņu attiecības ar Dievu. Vai lūgšanām, Ticības 

apliecībai, savstarpējai piedošanai, aktīvai draudzes dzīvei ir kāda nozīme viņu dzīvēs, 

vai nē. Vai tā ir teorija, kas jāiemācās, vai tas ir dzīves ceļš, kādu mēs ejam.  

Ļoti nozīmīgs ir tēva piemērs. Tieši tēva. Esam paraduši uzskatīt, ka vīram būtu 

jādara tās „lielās” lietas (jāpelna iztiku), sievai tās „mazās” (jāuztur un jāaprūpē namu, 

jāgādā par bērniem). Taču mums, vīriešiem, bieži gribās aizmirst, ka tieši mums Dievs ir 

uzticējis atbildību par visu, kas notiek ar mūsu ģimeni. Kā viena no svarīgākajām lietām 

būtu jāmin tieši bērnu audzināšana. Tas gan nenozīmē, ka vīrietim šis uzdevums būtu 

jāuzņemas vienam, bet gan to, ka viņam uzticētā atbildība prasa arī viņa, kā tēva, aktīvu 

līdzdalību bērna audzināšanā.  



Padomāsim šādi - mēs lūdzam Dievu Viņa paša mācītajā lūgšanā, sākot ar vārdiem 

„Mūsu Tēvs debesīs”. Mēs neuzrunājam Dievu par Tēvu tāpēc, ka šī lūgšana būtu tapusi 

patriarhālā sabiedrībā kā daži to mēdz apgalvot. Nē, ne tādēļ! Dievs, atklājot sevi kā 

Tēvu, nosaka, kādam jābūt tēvam ģimenē. Ja tēvi ir Dieva vietnieki, tad viņiem būtu 

jādzīvo tā, lai arī uz viņiem varētu attiecināt vārdus no 1. baušļa skaidrojuma Dr. Mārtiņa 

Lutera Mazajā Katehismā, proti, ka mums būs tēvu „par visu vairāk bīties, mīlēt un uz 

viņu paļauties.”   

Šie vārdi rāda, kādam būtu jābūt tēvam, - personai, pie kuras bērns var griezties 

visās savās vajadzībās, rūpēs un bēdās. Personai, kuru bērns mīl, un kura mīlestību alkst 

un sargā. Tādam tēvam, par kuru bērns droši var teikt, – es vienmēr uz viņu varu 

paļauties! Jo caur saviem tēviem bērni mācās saprast, kāds ir mūsu visu Debesu Tēvs. Tā 

nu tēviem bērnu audzināšanā ir divkārša atbildība; būt cienīgam nest tēva vārdu ģimenē 

un caur savu kalpošanu mācīt bērniem, kāds ir Dievs.  

Jana: Kad tik cēli vārdi sacīti par tēviem, kaut kas vajadzīgs arī mammām. Lasīju 

kādas sievietes (Edwina Gateley) pārdomas. Viņa vairāk nekā 30 gadus pavadījusi 

kalpojot tuvākajiem, tajā skaitā 10 gadus Āfrikā, 15 gadus strādājot ar sievietēm, kuras 

bijušas iesaistītas prostitūcijā, uzrakstījusi 11 grāmatas, vadījusi daudz starptautiskas 

konferences par misiju un garīgumu, utt. Cilvēki bieži vien, viegli arī iedomāties kādēļ, 

izturējās pret viņu ar bijību un apbrīnu.  

Četrdesmit deviņu gadu vecumā viņa adoptēja zēnu. Pēc dažiem gadiem viņa 

rakstīja šādus vārdus. „Kad vien cilvēki apbrīnoja manus sasniegumus, manu ilgo 

mājošanu tuksnešos un mežos, es zināju dziļāku patiesību. Es zināju, ka neviena no 

manām pašām drosmīgākajām pieredzēm nebija tik prasīga, izaicinoša un mani mainoša, 

kā ikdienas rutīna audzinot bērnu.”
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Izmantotie avoti.  
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