
„Dievs ir mīlestība” (1. Jņ 4:8) [a] 

  

„Tēvam ir jārīkojas ar bērniem tādā pašā veidā kā mēs varam vērot Dievu 

rīkojamies ar mums. Dievs reizēm piemeklē uz šķīsta mūs, bet Viņš mūs nenogalina; un šo 

piemeklējumu vidū Viņš mierina, stiprina, mudina, uztur mūs un ir pret mums labvēlīgs. 

Un kad mēs esam grēkojuši pret Viņu, Viņš nesoda mūs pēc bauslības bardzības, bet 

apvalda sodu. Vēl vairāk, kad mēs nožēlojam, Viņš uzreiz atlaiž gan grēkus, gan sodu. Tādā 

pašā veidā vecākiem jārīkojas ar viņu bērniem.”
1
  

 

(Dr. Mārtiņš Luters)   

 

Guntars: Kad esam pārrunājuši kontekstu, kādā Raksti mūs māca domāt par bērnu 

radīšanu un audzināšanu, proti, laulību, kad saprotam, ka Dievs ir gan dzīvības devējs un 

mūsu visu Tēvs, gan arī vecāku amata iedibinātājs, kad apzināmies, ka vecāku amats 

mums ir Dieva uzticēts, un mēs kā vecāki stājamies mūsu bērniem Dieva vietā, tad varam 

pāriet pie nākamā soļa, - noskaidrot kādai jābūt mūsu pedagoģijai. Šai nodaļai ir dubulta, 

vai pat trīskārša slodze.  

Vispirms tā mums rādīs, kāda ir Dieva pielietotā pedagoģija. Otrkārt, tā vienlaikus 

mācīs mums kā vecākiem arī pašiem dzīvot un darboties pēc šīm vadlīnijām. Treškārt, tā 

mums uzdos, ar mūsu pašu piemēru rādot un ar vārdiem paskaidrojot, šos pašus principus 

mācīt arī mūsu bērniem. Tā nu šī nodaļa ir vienlaikus par to, kā Dievs audzina, kā mums 

audzināt un kā mums jāmāca mūsu bērni audzināt viņu bērnus.  

Jana: Ja vien sapratīsim kā Dievs darbojās mūs audzinot, tad ar Viņa palīdzību 

mums ir cerības to nodot arī tālāk.  

Guntars: Mēs esam privileģētā stāvoklī, mums nav jāizdomā no jauna kā audzināt 

mūsu atvases. Tā vietā varam lūkoties uz pasaules labāko pedagogu, proti, Dievu 

Radītāju. Pirms sākt iedziļināties niansēs, pakāpsimies soli atpakaļ un palūkosies, kādas ir 

Dieva un mūsu attiecības.  
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Kā Svētie Raksti to atklāj, viss, kas ir, pieder Dievam. „Viņā radītas visas lietas 

debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, 

gan varas. Viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu, bet Viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv 

Viņā.” (Kol 1:16-17) Mēs esam radība, Viņa veidoti, sargāti un uzturēti.  

Kad apustulis Jānis saka, ka „Dievs ir mīlestība” (1.Jņ 4:8), tad uzreiz tiek 

paskaidrots, ka mīlestība ir tā, kas parādās darbos, - Viņš mums dāvā savu Dēlu. „Jo tik 

ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas 

Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jņ 3:16). Mīlestība ir vērsta uz āru, 

nevis uz sevi. Šādi Dievs atklāj savu attieksmi pret pasauli, pret mums. Mēs esam Viņa 

radība, un tas jāsaprot vislabākajā nozīmē. Mēs esam radīti, lai Dievam būtu, ko mīlēt, 

par ko gādāt un rūpēties. Mēs esam radīti, lai uz Viņu paļautos, ticētu, cerētu un visu labu 

sagaidītu.
2
 Tieši šai atziņai par Dieva un mūsu attiecībām jākalpo par sākuma punktu 

runājot par Dieva pedagoģiju. Tā ir tāda pedagoģija, kuras mērķis ir darīt mūs tik labus, 

gudrus, spēcīgus, laimīgus, cik vien tas šeit, virs zemes, iespējams. Un pēc tam ... lai 

pavadītu kopā ar mums mūžību.  

Jana: Veselīgas attiecības ģimenē var kalpot par ilustrāciju Dieva un cilvēku 

attiecībām. Mīloši vecāki vēl saviem bērniem pašu labāko. Turklāt, labākais ne vienmēr 

ir tas, ko bērns ir iedomājies par labāko. Šoreiz gan mēs sākam no otras puses, - 

iepazīstot Dieva attieksmi pret cilvēkiem, mēģināsim saprast, kādām būtu jābūt vecāku 

attieksmei pret bērniem.  

 Guntars: Svarīgi, kad runājam par audzināšanu, ir noskaidrot, kas ir tas, kuru 

mēs gatavojamies audzināt? Kas un kāds? Runājot par Dieva pedagoģiju, audzināmais ir 

cilvēks. Tāpat, runājot par vecāku un bērnu attiecībām, tas ir cilvēkbērns. Bet kāds ir 

cilvēks? Tās nosaka visu audzināšanas pieeju. Šī jautājuma nozīmi nav iespējams 

novērtēt par augstu. Lielos vilcienos runājot, ir tikai divas iespējamās atbildes. Viena, 

kuru dod Dievs savā atklāsmē, un otra, kura ir cilvēku pašu izdomāta un formulēta.  
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Gadu tūkstošiem, arī ārpus kristietības, cilvēki ir lūkojušies visai skeptiski, 

pareizāk droši vien būtu sacīt - reāli, uz cilvēka dabas labajām kvalitātēm.
3
 Apgaismības 

laika ietekmē tieši pēdējais gadsimts ir atnācis ar radikālām pārmaiņām. Ir attīstījušies 

veseli psiholoģijas, pedagoģijas un pediatrijas novirzieni, kuri progresīvas izglītības, 

demokrātijas un ap bērna vēlmēm organizētas audzināšanas vārdā visai pasaulei skaļi 

sludinājuši, ka cilvēks savā būtībā ir labs. Tas nozīmē, ka bērnus nevajag ierobežot, 

viņiem tikai jāļauj pieaugt un izpausties. Vadošai, pamācošai, autoritatīvai audzināšanai - 

„nē”! Audzināšanai, kura tic, ka bērns pats augs un zinās kā pareizi rīkoties, kura uzskata, 

ka vārdiņš „nē” tikai bojā mazo personību, šādai gan noteikti - „jā”.   

Jana: Pirmajā brīdī varētu šķist, ka tas skan labi! Ja jau bērnu audzināšana ir tik 

svarīgs uzdevums Dieva acīs, tad uzmanot bērnu un šādi ļaujot viņam pieaugt un 

izpausties, tiek izrādīta pienācīga attieksme pret bērnu.  

Guntars: Lielā kļūda, kas arī ved pie liktenīgām sekām, ir maldīgā izpratne par to, 

kāds tad cilvēks ir savā būtībā. Tie, kuri aizstāv domu par labo cilvēku, labo bērnu, nereti 

pamato savu pozīciju sacīdami, ka Bībeliskā uzskata aizstāvjiem ir gauži zems vērtējums 

par cilvēku. Ka patiesībā cilvēks ir daudz kas vairāk nekā tikai grēcinieks, kurš pelnījis 

Dieva sodu.  

Taču vai tad tas ir tas, ko Bībele māca par cilvēku! Šādi pārmetumi pašos pamatos 

ir aplami. To arī pavisam viegli varam ieraudzīt paskatoties no kādiem pasaules 

uzskatiem šādi viedokļi nāk. Kā ir divi skatījumi uz cilvēku, tāpat, lielos vilcienos 

runājot, ir tikai divi pasaules uzskati, no kuriem šie skatījumi izriet. Bībeliskais skatījums 

ar Dievu Radītāju, kurš visu rada no nekā, ar grēkā krišanu, Kristu krusta nāvi un 

augšāmcelšanos un Viņa otrās atnākšanas gaidīšanu. Un otrs, evolūcijas teorijā balstīts 

uzskats, kurā cilvēks ir mutācijas un selekcijas procesa gala produkts, hmm, laikam gan 

ļoti labs. Citu skatījumu nav! Un nu jautājums, - kurš tad no šiem diviem cilvēku redz 

labākā gaismā? 
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Jana: Ja pieņemtu, ka cilvēks ir nejaušību, jeb „dabas kļūdu” un principa „lai 

izdzīvo stiprākais” mijiedarbības produkts, un pat ne gala produkts, jo evolūcija taču 

turpinās, tad katram pašam jāizvērtē, vai viņš to vēlas attiecināt uz sevi, vai labāk tomēr 

nē.  

Guntars: Savukārt Bībeles skatījums, kuru pirmā piekritēji dēvē par negatīvu, ir 

šāds. Dievs rada pasauli ar visu, kas tajā, un ieliek cilvēku par visas pasaules 

pārvaldnieku (1.Moz 1:28). Cilvēks, pēc Dieva tēla un līdzības radīts, visai pasaulei stājas 

Dieva vietā, viņš ir Dieva vietnieks virs zemes. Tāds ir Dieva nodoms. Taču cilvēks 

vēlēdamies paaugstināties un tapt līdzīgs Dievam sagrauj šīs attiecības (1.Moz 3.nod.). 

Grēks ir šo sarauto attiecību raksturojums. Katra nākama paaudze piedzimst nepazīdama 

Dievu, nedz arī pati savai „labajai” sirds balsij klausīdama vēlās Viņu meklēt.  

Tomēr Dievs savā lielajā mīlestībā vēlās atkal atjaunot attiecības ar cilvēku. Lai 

grēka varā esošais cilvēks atkal varētu nākt svētā Dieva priekšā, viņam vispirms jātiek 

šķīstītam no grēkiem. Arī to Dievs pats izdara pie krusta. Savu dzīvību Viņš, Radītājs, 

atdod mūsu dēļ. Mēs saņemam Viņa dzīvību, Viņš mūsu grēkus un nāvi. Protams, pilnībā 

mēs tiksim atbrīvoti no grēka un iemantosim Viņa sabiedrību tikai pēc Kristus atnākšanas 

laika beigās. Tomēr Dievs skaidri ir parādījis, cik liela vērtība mums ir Viņa acīs. Jā, mēs 

esam grēka varā, bet vispirms mēs esam Dieva radība, pēc Viņa paša tēla un līdzības 

veidoti, lai valdītu par visu pasauli. Šādā atziņā ir balstīta Dieva pedagoģija, tādai būtu 

jābūt arī mūsējai.  

Jana: Bībeles vēsts ir tik daudzpusīga un pamācības bērnu audzināšanā varam 

ieraudzīt gan formulētas tieši, gan netieši izrietošas no Bībeles vēsts. Kuras no tām 

izmantot?  

Guntars: Dažādi autori ir saskatījuši dažādus uzsvarus, kuri viņiem šķituši 

izšķirošie. Varētu teikt, ka visi šie uzsvari ir savstarpēji papildinoši, tie nekādā ziņā nav 

pretrunīgi. Kā viens no audzināšanas vadmotīviem ir izvirzīta cilvēka tapšana par 

personību (Anderson); tas fokusējās uz cilvēka paša izaugsmi. Cita pieeja mēģināja 

izprast, ko nozīmē būt par vecākiem redzot Dieva mīlestību, kas mums atklāta Kristus 

iemiesošanās un ciešanu gaismā (Chartier); kā mēs savās dzīvēs varam tiekties izrādīt 



saviem bērniem līdzvērtīgu mīlestību. Vēl cits veids kā lūkoties uz vecāku amatu izriet no 

Jaunās Derības māceklības izpratnes (Balswick & Balswick); tas nozīmētu aplūkot 

vecāku amatu kā Kristus mācekļa aicinājumu, proti, kā mums kā Kristus mācekļiem 

rūpēties par savu tuvāko. Vēl kāds lūkojas uz cilvēkiem kā Dieva namturiem pār visu 

radību (Chartier); šeit akcents tiek likts uz atbildības audzināšanu gan pret ģimeni un 

sabiedrību, gan attiecībā pret visu radību
4
.  

Kā redzams, visas šīs audzināšanas pieejas ir Rakstos balstītas, tās visas ir 

noderīgas, lai audzinātu bērnus, tās visas ir arī viena otru papildinošas. Šajā nodaļā mēs 

neizvēlēsimies kādu no augstāk minētajām pieejām, jo Luteriskās baznīcas Ticības 

Apliecības mums dod iespēju aplūkot, kādu audzināšanas metodi izmanto Dievs pats
5
. Šī 

metode ir tikpat veca kā pasaule, mēs to sastopam sauktu dažādos vārdos, piemēram, 

„sods un piedošana” (2.Moz 34:6-7; 4.Moz 14:18), „burts un gars” (2.Kor 3:6), „likums 

un žēlastība” (Augustīns), vai kā to, kā Dieva paša pedagoģijas pamatprincipu, 

noformulēja Dr. Mārtiņš Luters, - bauslība un Evaņģēlijs.  

Jana: Te mēs atkal nonākam pie termina „bauslība”, kuru jau aplūkojām 

iepriekšējā nodaļā. Tur to skaidrojām kā Dieva radītās pasaules kārtību, kurā dzīvot 

mums novēlēts. Diemžēl tā kā pēc grēkā krišanas mēs vairs nespējam dzīvot saskaņā ar 

šo kārtību, tad draudzīgā pamācība pārvēršas par apsūdzētāju.  

Guntars: Un ne tikai apsūdzētāju, arī par soģi. Tā rāda kā jābūt un cik tālu mēs 

esam atkrituši no šīs Dieva kārtības, bet tā veic ne tikai informatīvo, bet arī izpild-

funkciju. Caur Dieva paša iedibinātām struktūrām, un vecāki ir pirmie starp tām, Dievs 

ne tikai informē mūs, ka esam rīkojušies pretēji radīšanas kārtībai, bet arī pārtrauc mūsu 

nepareizo rīcību un notiektos gadījumos arī disciplinē mūs.   

Jana: Tātad šeit runājot par bauslību mēs saprotam ne tikai radīšanas kārtības 

aprakstu, bet gan pašu radīšanas kārtību kā efektīvu mehānismu, kurš, ja tas 
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nepieciešams, arī pārmāca tos, kuri darbojās pret to. Bet kā saprast otru Dieva 

pedagoģijas komponentu, tas ir - Evaņģēliju?  

Guntars: Jāatzīst, ka Evaņģēlijs ir kas tāds, kas nav ar cilvēka prātu līdz galam 

satverams. Tā ir Dieva žēlastība, kas tālu pārsniedz cilvēku saprašanu. Visspilgtāk mēs to 

ieraugām pie Kristus krusta, kur Dievs atklāj, ka tik ļoti Viņš pasauli mīlējis, ka pat 

„devis Savu vien-piedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu 

mūžīgo dzīvību.” (Jņ 3:16) Vai arī vienīgajā sprediķī, kurā Dievs māca pats par sevi, un 

skaidro, kāds Viņš ir: „Tas Kungs, apžēlošanās un žēlastības Dievs, pacietīgs un bagāts 

žēlsirdībā un uzticībā, kas tūkstošiem (paaudžu) saglabā žēlastību, piedod noziegumus, 

pārkāpumus un grēkus.” (2.Moz 34:6-7; arī 2.Moz 20:6) Jā, Dievs arī piemeklē grēkus 

līdz trešajai un ceturtajai paaudzei, bet žēlastību Viņš dāvā līdz tūkstošajai! Vai gan te var 

runāt par kādu dabisku atbilstību, vai proporciju!  

Pavisam īsi varētu sacīt, ja bauslība ir Dieva gudrība, kas pārvalda pasauli, uzturot, 

atalgojot, un arī sodot, tad Evaņģēlijs ir Dieva mīlestības pilnā attieksme pret radību. Tā 

ar bauslību kreisajā un Evaņģēliju labajā rokā Dievs pārvalda pasauli, tie abi kopā veido 

Dieva pedagoģijas pamatu.  

 

 

 

[Turpinājums sekos...] 


