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

  

 

„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)   

 

[Turpinājums] 

 

Jana: Bet kā tie darbotos bērnu audzināšanā? Kā mēs to redzam Dieva attieksmē 

pret mums un kā mēs tos varam attiecināt uz vecāku attieksmi pret bērniem?  

Guntars: Ļoti labi to mēs varam redzēt savās dzīvēs. Vispirms Dievs sniedz 

mums savu labo roku, tas ir, Viņš vienmēr pirmais nāk pie mums un aizsāk mūsu 

attiecības ar Evaņģēliju, ar mīlestību. Viņš ir tas, kurš dāvā mums dzīvību tikai pēc sava 

labā prāta. Viņš dāvā mums vecākus un norīko viņus rūpēties un gādāt par mums, kad 

paši neesam spējīgi kaut nieku darīt savā labā. Savā ziņā pat varētu sacīt, ka arī baušļi, 

kādus mēs tos pazīstam no Bībeles, ir Evaņģēlija caurstrāvoti. Piemēram, pats pirmais. 

Dievs nenāk pie mums kaut ko mācīdams, pavēlēdams, aizliegdams, Viņš nāk pie mums 

un saka „Es esmu Dievs Tavs Kungs”. Viņš nāk un iepazīstina mūs ar sevi, nāk pie mums 

pirmais, jo mēs pie Viņa nevaram aiziet. Nāk, atklājās un saka, ka vēlas būt mūsu Dievs 

(1.Moz 17:8, 2.Moz 29:45-46). Ko tas nozīmē? 

 Mēs parasti nepadomājam, ko tas īsti nozīmē, būt par kāda Dievu. To varam 

saprast, kad aplūkojam piemēru ar tēvu. Ko nozīmē būt par kāda tēvu? Tas nozīmē, dot 
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dzīvību, mīlēt, rūpēties, sargāt, apgādāt, mācīt, pārmācīt, utt. Tieši tāpat arī ar Dievu; 

pašā pirmajā bauslī Viņš nāk pie mums un vēlās būt par mūsu Dievu; radīt, mīlēt, gādāt, 

sargāt, mācīt, svētīt, darīt laimīgus, utt. Nākamie baušļi parāda, kā Viņš to dara. Ja 

padomājam vēl nedaudz par jau aplūkoto ceturto bausli, tas burtiski izstaro Dieva 

mīlestību – Viņš ir dāvājis mums dzīvību, Viņš arī iedibina vecāku amatu, kuru 

uzdevums ir dot mums visu labo. Tā nu Dievs vispirms vienmēr nāk ar Evaņģēliju, 

dodams pārpārēm no sevis.  

Jana: Šo pašu attieksmi mēs parasti varam ieraudzīt arī vecākos. Kad bērniņš 

piedzimst, viņš taču neko nedod no sevis. Ne jau pavisam neko, dod jau gan dažādas 

skaņas un arī vielas, taču pārsvarā tas viss nenes līdzi nekādu lielo iepriecinājumu. Tomēr 

vecāki viņu mīl. Dr. Mārtiņš Luters ir jauki izteicies, ka „mīlestība ir augs, kas aug no 

augšas.”
2
 Mīl tā, ka dod savu laiku, miegu, uzmanību, visu, kas vien vajadzīgs, lai vien 

mazais justos labi. Turklāt, jo mazāks un nevarīgāks ir bērniņš, jo vairāk viņš saņem no 

vecākiem. Tieši tāpat kā Dieva attiecībās ar cilvēkiem, - visvairāk tiek dots tam, kurš pats 

spēj vismazāk.  

Guntars: Rezumējot Dieva pedagoģiju, varētu sacīt, ka no sākuma līdz beigām tā 

ir balstīta evaņģēliskā, mīlestības pilnā attieksmē pret cilvēkiem. Radīšanas kārtība, kas 

daļēji atspoguļota baušļos, ir dota ne jau Dieva, bet gan mūsu dēļ. Ne tādēļ, lai Viņš mūs 

kā ierobežotu, bet gan lai palīdzētu dzīvot. Ja mēs neesam spējīgi pilnībā dzīvot saskaņā 

ar šo kārtību, tad cietēji esam mēs paši un mūsu tuvākie. Tomēr arī pārmācot mūs, 

pieļaujot dažādus piemeklējumus, Dievs vienmēr ir ar mums, Viņa attieksme pret mums 

nav mainījusies, Viņa mīlestība nav mazinājusies, vienkārši Viņš ir spiests izmantot citas 

metodes, lai mūs sargātu un mācītu. Var mainīties pieeja audzināšanā, bet nekad 

nemainās Dieva attieksme. Mīlestībā mēs esam radīti, mīlestībā tiekam vadīti pa šo dzīvi 

un mīlestībā aicināti uz dzīvi mūžībā.  

Jana: Bet kā lai mēs zinām, kā pareizi sabalansēt vienu ar otru; cik daudz bērnu 

audzināšanā pielietot bauslības regulējošo un disciplinējošo funkciju, cik daudz 

evaņģēlisko attieksmi?  
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Guntars: Mūsu nelaime ir tajā, ka ne jau bērni vien ir grēcinieki. Tieši tādi paši, 

tikai vēl rūdītāki, esam arī mēs, pieaugušie. Un te ir risks sastapties ar grūtībām. Grūtības 

var būt divu veidu. Pirmkārt, mēs varam censties būt evaņģēliskāki par pašu Kristu, tas ir, 

būt tik „mīloši”, ka ļautu bērnu audzināšanā pilnībā dominēt mīlošajai attieksmei, nemaz 

neķeroties pie bauslības. Otrkārt, mēs varam censties būs taisnīgāki par pašu Dievu, 

mēģinādami ar bauslības palīdzību panākt, lai audzināšanas rezultāts būtu mūsu prātam 

tīkams. Un tā pavisam aizmirst par evaņģēlisko attieksmi. Abi šie grāvji ir vienlīdz dziļi.  

Jana: Varētu jautāt, kas gan tur slikts, ja vecāki ir tik mīloši pret bērnu, ka visa 

viņu izturēšanās ir tikai evaņģēlijs? Vai arī no otras puses, vai tad tas būtu tik nepareizi ar 

stingru disciplīnu panākt labu rezultātu?  

Guntars: Mazliet palūkosim, kur tad slēpjas bīstamība katrā no šiem „grāvjiem”. 

Vispirms, kas gan vainas audzināšanai, kurā tiktu pielietots vienīgi Evaņģēlijs? Ja jau tā 

ir arī Dieva attieksme, jeb galvenā audzināšanas metode, kādēļ gan lai tā nedominētu arī 

pie mums? Jāatceras, kas ir tas, kuru audzinām. Pareizi, grēcinieks. Tas nozīmē, ka, lai 

gan radīts pēc Dieva līdzības, ar milzīgu potenciālu būt labam un dzīvot labi, un darīt 

labu, cilvēks tomēr ir grēka varā. Tas nozīmē, ka „cilvēka sirds tieksmes ir ļaunas no 

mazām dienām.” (1.Moz 8:21). To mēs labi varam novērot pie mazajiem. Ko dara mazs 

bērniņš? Vai viņš domā par kādu citu, vai viņš rēķinās ar kādu citu? Viss, ko viņš vēlas, 

viss, kas viņam interesē, ir vērsts tikai uz viņu pašu. Vai viņš kavēsies nodarīt pāri 

kādam, kurš stājas viņa ceļā? Tikai ar laiku bērniem tiek iemācīts, ka jārēķinās ar citiem 

cilvēkiem.  

Jana: Droši vien tā ir liela Dieva gudrība, ka Viņš neļauj cilvēka bērniem piedzimt 

fiziski patstāvīgiem, bet gan nodot viņus vecāku gādībā. Lai vecāki ne tikai gādātu par 

bērnu miesas vajadzībām, bet arī mācītu, kas labs un kas ļauns, kas atļauts, kas nē. Tieši 

to vecāki dara, jau no paša sākuma sakot tik ļoti svarīgo vārdiņu „nē!”  

Guntars: Ir ļoti, ļoti svarīgi saprast, kādas ir cilvēka grēka sekas. Grēks nav tikai 

mūsu rīcība, kas ir pretēja radīšanas kārtībai, grēks ir pati mūsu sirds tieksme darīt to, kas 

ir pretējs Dieva iedibinātajai pasaules kārtībai. Tieši tādēļ ir tik svarīgi saprast, ka 

audzināšanai jābūt nevis atļaujošai, bet gan vadošai un arī aizliedzošai. Nevis jāļauj, lai 



mazie dara, ko vien vēlas, bet gan jāvada viņi mācot, kas ir labs un pareizs, un kas ļauns 

un nepieņemams. Ja bērnam viss tiek atļauts, ja netiek ierādīts, ka ir lietas, kas nav 

atļautas, ja bērns netiek mācīts saprast savu vietu sabiedrībā, tad cietējs vispirms jau būs 

bērns pats. Bez tam, protams, arī viņa vecāki un pēc brīža arī sabiedrība plašākā nozīmē.  

Bērns piedzimstot pats nezina, ko nozīmē dzīvot starp cilvēkiem, kāda ir viņa 

loma, kādi ir viņa amati; vai runa būtu par ģimeni, vai par plašāku sabiedrību. Ja bērns 

tiek audzināts ģimenē, kura tic, ka bērns būtībā ir labs un viņam viss ir atļauts, tad ko viņš 

iemācās un ko neiemācās? Viņš iemācās, ka var darīt, ko vēlas, ka viss notiekošais tiek 

pakārtots viņa vajadzībām, ka viss, vairāk vai mazāk, taču griežas ap viņu. Bērns 

neapgūst kārtību, kādai Dievs mūs radījis, viņš neiemācās, ka Dievs veidojis sabiedrību 

ar noteiktu struktūru, ar tēva un mātes amatu ģimenē kā Dieva autoritātes atspulgu, ar 

vecāku amatu arī sabiedrībā, valsts pārvaldē un citās sabiedrības organizācijās. Tas 

beidzas ar to, ka agrāk vai vēlāk bērnam nākas pārdzīvot grūtus brīžus, kamēr viņš saprot, 

ka pasaule tomēr negriežas ap viņu, ka viņš ir tikai viens no sabiedrības locekļiem, ar 

savu atbildību un pienākumiem.  

Jana: Ja padomā, šī pieeja nemaz nav nekāda evaņģēliskā. Ja vecāks mīl savu 

bērnu un vēl viņam to labāko, ja redz, ka bērnam ir vajadzīga disciplinēšana, aizliegumi 

un pārmācības un tomēr izvēlas to nedarīt, tad kaut kas nav kārtībā ar viņa mīlestību pret 

bērnu. Labākajā gadījumā tā ir nezināšana kā rīkoties, sliktākajā – tā ir nevis bērna, bet 

sevis mīlēšana, vai arī vienaldzība pret bērna likteni un nevēlēšanās uzņemties liekas 

pūles.  

Guntars: Diemžēl pēdējā laikā šāda veida pieeja dominē arī izglītības sistēmā. 

Grūti spriest, cik tas ir apzināti, cik nē, taču mēs visi, un jo īpaši jau pedagogi, varam 

baudīt šādas pieejas augļus, - necieņu pret skolotājiem, nedisciplinētību, un tā joprojām. 

Tā rezultāts ir bērni, kuri sagādā galvassāpes un sirdssāpes gan vecākiem, gan 

pedagogiem, gan, kas sāpīgākais, bojā arī paši savu dzīvi. Sālamana pamācībās šāds 

bēdīgs audzināšanas rezultāts aprakstīts ar vārdiem: „Rīkste un pārmācība piešķir 

gudrību, bet zēns, ja tas atstāts pats savā vaļā, sagādā savai mātei kaunu.” (Spam 29:15) 

Tieši šo „atstāšanu savā vaļā” šodien daudzviet piedzīvojam.  



Jana: Jā, ja palūkojamies uz šīm bērnu (ne)audzināšanas sekām, gadījumos, kad 

viņi netiek mācīti, kas labs un kas ļauns, tad katram vecākam, kuram rūp sava bērna 

nākotne, ir nopietns iemesls rūpīgi pārdomāt, kā tieši audzināt savu bērnu.  

Guntars: Ne jau velti Dievs izmanto abas rokas, - bauslību un Evaņģēliju, lai 

audzinātu mūs. Varētu sacīt, ka bauslības, jeb bauslības disciplinēšanās funkcijas 

pielietošana nav izvēles jautājums, bet gan vecāku pienākums, ja viņi vēlās, lai viņu bērni 

izaugtu par cilvēkiem, kas spējīgi laimīgi dzīvot saskaņā ar Dieva iedibināto kārtību. Tas 

nozīmē, ka ne tikai pamācība un aizliegums, bet, ja tas nedarbojās, arī pārmācība ir nevis 

alternatīva audzināšanas metode, bet nepieciešamība un vecāku amata atbildība.  

Varam šo jautājumu par audzināšanu un pārmācību aplūkot kā mīlestības divus 

aspektus. Tos aspektus viegli varam iztēloties, ja padomājam par saviem bērniem. Ja mēs 

viņus no sirds mīlam, tad vēlam viņiem visu to labāko. Tā ir viena puse mūsu mīlestībai. 

Tajā pašā laikā mēs dusmojamies un esam gatavi bargi vērsties pret katru lietu, vai 

personu, kura mūsu mīļotajam dara ļaunu, novērš no pareizā ceļa un kavē būt tik labam, 

cik viņš varētu būt. Tā ir mīlestības otra puse; pirmajā mēs mīlam un dodam no sevis, 

otrajā, mīlot mēs arī sargājam un nostājamies pret to, ka dara ļaunu mūsu bērnam.  

Audzināšanā tas izpaužas pavisam tieši, - ja bērnu bojā kāds netikums, ja viņš 

iekāro un dara lietas, kas ir pretējas radīšanas kārtībai, kuras viņam pašam nāk par ļaunu, 

tad savu bērnu mīlēdami un sargādami vecāki vērsīsies pret šīm lietām, vai tās būtu kāda 

ārējā ietekme, vai iekšējie niķi. Ja tās ir ārējas, varam bērnu norobežot no tām, ja tās ir 

iekšējas, tad varam bērnu audzināt viņu mācot un pārliecinot, taču, ja tas nelīdz, arī ar 

pārmācību vēršoties pret to, kas bojā bērnu, lai nošķirtu viņu no ļaunā. Tāpat arī Dievs 

mūs mīl, un lai šķīstītu no ļauna, reizēm pārmāca, un tas viss ar mērķi, lai sargātu mūs un 

atgūtu mūs sev. Tāpēc nav pareizi bauslību un Evaņģēliju aplūkot kā divas dažādas 

izvēles, jāpielieto ir abi.  

Jana: Te mēs esam nonākuši pie otras pieejas, pie otra riska. Ja pirmajā gadījumā 

bērns tiek atstāts savā vaļā, tad otrajā gadījumā, ja tā var teikt, savā vaļā tiek atstāts 

vecāks. Ja bauslības lietošana paredz ne tikai mācīšanu, bet arī disciplinēšanu, vai 

nepastāv risks, ka vecāki varētu pārlieku aizrauties ar bērnu pārmācīšanu kā audzināšanas 



metodi? Jo tas ir fakts, ne jau bērni vien ir grēcinieki, tieši tādi paši, pat lielāki, esam arī 

mēs vecāki. 

Guntars: Pēdējā laikā par to daudz tiek diskutēts, pat rosināts šos jautājumus 

risināt ar likumdošanas palīdzību, aizliedzot pēršanu kā pārmācību līdzekli. Droši vien 

tam ir noteikti iemesli, iespējams, vardarbība pret bērniem, aizbildinoties ar stingru pieeju 

audzināšanā. Jautājums par pārmācīšanu ir pietiekoši svarīgs, lai pie tā pakavētos mazliet 

ilgāk un saprastu tā būtību.  

Varam atšķirt Rakstus uz izlasīt: „Ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca, turēdams 

tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu” (Spam 3:12, Ebr 12:6). „Kas savu rīksti taupa, 

tas ienīst savu dēlu, bet, kas savu dēlu mīl, tas to jau agri pārmāca.” (Spam 13:24) „Jo 

bauslis ir gaismeklis, un likums ir gaisma, un pārmācības sods ir dzīvības ceļš.” (Spam 

6:23) „Tu viņu pērsi gan ar rīksti, bet tu izglābsi no nāves viņa dvēseli.
3
” (Spam 23:13-

14) Šie un citi Bībeles panti norāda, ka var būt reizes, kad arī stingra pārmācība var būt 

nepieciešama, tiem, „kas savu dēlu mīl”, taču vispirms mums jāsaprot par ko tieši šie 

panti runā.  

Vispirms mēs šajos pantos lasām, ka priekšnosacījums bērnu pārmācīšanai ir 

vecāku mīlestība, - „ko tas Kungs mīl” un „kas savu dēlu mīl”, savukārt pārmācības 

mērķis ir „dzīvības ceļš” un izglābta dvēsele/dzīvība. Tātad vecāku mīlestība ir sākuma 

punkts, runājot par bērnu disciplinēšanu, un arī mērķis ir skaidrs kā tas tiek labi izklāstīts 

5. Mozus grāmatā: „Redzi, es šodien lieku tavā priekšā dzīvību un labumu, nāvi un 

ļaunumu. Es tev šodien pavēlu To Kungu, savu Dievu, mīlēt un staigāt Viņa ceļus, turēt 

Viņa baušļus, Viņa likumus un Viņa tiesas, ka tu dzīvotu un vairotos, un Tas Kungs, tavs 

Dievs, tevi svētītu tanī zemē, uz kuru tu dodies, lai to iemantotu.” (5.Moz 30:15)  

 

 

[Turpinājums sekos...] 
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