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

  

 

„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: Vēlreiz pārfrāzējot tikko teikto, vispirms visai mūsu pieejai bērnus audzinot 

ir jāizriet no mīlestības, bez tam, - audzināšanas mērķis ir iemācīt bērnu dzīvot saskaņā ar 

Dieva iedibināto kārtību, tas ir, staigāt pa dzīvības ceļu. Vai tā? 

Guntars: Jā, un te nu mēs nonākam pie tā, kā to darīt. Mēs lasījām izteikumus 

„kas savu rīksti taupa”, un „pārmācības sods” un nav jau daudz jāpiepūlas, lai no tā 

izsecinātu, ka bērnu fiziska sodīšana ir Rakstu ieteikts audzināšanas līdzeklis. Bet 

palūkosimies, kas tieši ir rakstīts oriģinālajā senebreju valodā. Vārdu, ka mums tulkoti kā 

„pārmācības sods” precīzāks tulkojums būtu „brīdinājums, kas nāk no disciplinēšanas”
2
, 

vai „instrukcija, kas pamāca”. Senebreju valodā vārda, kas uz latviešu valodu tulkots kā 

„pārmācība”, nozīmi varētu aprakstīt kā „disciplinēšanu ar mērķi labot nepareizo, 

pamācīt, vest uz pareizā ceļa”.
3
 Tātad runājot par pārmācīšanu, pamatdoma nav vecāku 
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reakcija piemērojot sodu par bērna veikto pārkāpumu, bet gan vecāku izmantotie līdzekļi, 

lai bērnu disciplinētu, lai atgrieztu no nepareiziem uzvedības modeļiem un mācītu 

pareizos, tas ir „dzīvības ceļu”.  

Jana: Tātad jautājums nav par soda piemērošanu, bet gan par disciplinēšanas 

metodēm. Pārmācības mērķis ir novērst nepareizu rīcību nākotnē. Bērns rīkojās nepareizi, 

vecāks šo rīcību pārtrauc, pamāca kā ir pareizi, un, ja nepieciešams, pārmāca, lai bērns 

nekristu kārdinājumā to atkal atkārtot. Lai nu kā, bet dažos pantos ir minēta gan rīkste, 

gan pēršana.  

Guntars: Ir gan. Pieminēti ir abi, bet kas svarīgākais, - konteksts kādā tas 

pieminēts. Piemēram, „tu viņu pērsi gan ar rīksti, bet tu izglābsi no nāves viņa 

dvēseli/dzīvību”. Kā jau tu teici, runa ir pārmācīšanu, lai novērstu nepareizās rīcības 

atkārtošanos. Šī panta, kurš tieši runā par iespējamo pēršanu, konteksts ir situācija, kurā 

pēršana kā disciplinēšanas metode ir kā nepieciešamā izvēle starp bērna un viņa 

dvēseles/dzīvības glābšanu, vai pazudināšanu. Mēs katrs varētu iedomāties situācijas, 

kurās bērni ir kārdināti atgriezties atkal un atkal, - spēlītes ar uguni, ar elektrību, 

vēlēšanās slepus paņemt no veikala to, ko vecāki atteikušies nopirkt, vēlēšanās doties 

pastaigā prom no mājām, bez vecāku ziņas, utt. Viegli varam uzburt iztēlē iespējamās 

sekas.  

Sālamana pamācības pieņem par pašsaprotamu, ka tas ir vecāku pienākums, 

izglītot bērnus mājās un audzināt viņiem vērtību sistēmu un arī sargāt bērnus no viņiem 

pašiem. Bez tam, ja vārdiska pamācība nepalīdz, kā tas bieži arī notiek, tad arī bērnu 

disciplinēšana ir vecāku pienākums. Bet jāapzinās, ja bērns uzklausa vecāku pamācības 

un tām paklausa, tad stingrāki soļi nekādā gadījumā nav obligāta nepieciešamība.  

Jana: Tātad bērna disciplinēšana, ja runājam par radikālākām metodēm, tā ir cena, 

kuru vecākam jābūt gatavam maksāt, lai bērnu, kuru viņš mīl vairāk par sevi, bet kurš 

diemžēl neklausās vārdos, nevēlas iet pa dzīvības ceļu, bet spītīgi atkal un atkal nogriežas 

uz nāves ceļa (piemēri augstāk), pasargātu un audzinātu par cilvēku ar lielo burtu.  

Guntars: Dr. Mārtiņš Luters „Lielajā Katehismā” rakstā šādus vārdus: „Ja tu 

negribi, ka tevi audzina klausīt tēvam un mātei, tad reiz tev vajadzēs klausīt bendem, un, 



ja tu neklausīsi viņam, tad vajadzēs klausīt kaulainajam, tas ir – nāvei.”
4
 Tās pašas 

funkcijas, kādas Dievs uzņemas, mūs audzinādams, Viņš uztic arī mums kā vecākiem un 

vēlāk arī valstij (Rom 13:1-7), lai turpinātu bērnībā iesākto audzināšanu arī tad, kad esam 

uzsākuši patstāvīgu dzīves ceļu.  

Bet, bet, un vēlreiz BET - bērna pārmācīšana nekad un nekādā gadījumā nedrīkst 

būt par līdzekli vecāku dusmu izgāšanai par savām, vai bērna neveiksmēm. Kā rakstīts: 

„Dusmas ir nemiera pilna lieta, niknums un bargums ir nesavaldāmi.” (Spam 27:4) Tas 

diemžēl jo īpaši jāattiecina uz mums, tēviem. Kad mums kādreiz ir grūti savaldīties, 

vajadzētu uzdot sev tikai vienu jautājumu. Kā bērns tas ir? Atbilde ir, - protams, Dieva! 

Dievs mums viņu uzticējis, lai mēs šo bērnu audzinātu. Ja šo atcerēsimies, tas jau būs 

palīdzoši.  

Un tāpēc padomāsim, vai un kā es viņu disciplinētu, ja Dievs šajā brīdī man 

stāvētu blakus? Ir daudz veidu kā bērnu pārmācīt pirms vēl nonākam pie mazo palaidņu 

iepēršanas. Turklāt, citas disciplinēšanas metodes, piemēram, liekot pavadīt kādu laiku 

noteiktā „soda izciešanas vietā” („kaktā”) var bērnam iemācīt daudz vairāk, nekā runājot 

„žagaru, vai siksnas valodā”.  

Jana: Dievs bauslības atziņu ir licis mūsu sirdīs, kā arī Pāvils raksta vēstulē 

Romiešiem 2:15. Tāpēc bērni parasti ļoti labi saprot, ja pārmācību saņem taisnīgi. Vēl jo 

vairāk, ja viņi zina un sajūt, ka vecāki viņus mīl. Un tomēr, katra disciplinēšana uz mirkli 

pārrauj vecāku un bērnu attiecības. Vecāks pārtrauc bērna nepareizo rīcību, bērns jūtas 

vainīgs un nokaunējies pret vecākiem, vecāki paskaidro, kas izdarītajā nepareizs un kā 

rīkoties pareizi, un tad atkal atjauno attiecības pieņemot bērnu. Tas, kurš ir vainīgs, nevar 

atjaunot attiecības, to var izdarīt tikai tas, pret kuru pārkāpums izdarīts, šajā gadījumā tas 

ir vecāks kā Dieva vietnieks. Kā Dievs nāk pie mums dāvādams mums grēku piedošanu, 

tā arī mums jādara tas pats mūsu bērniem.  

Varam viņiem paskaidrot, kādēļ bērns ir apsaukts un disciplinēts: „Tētis un 

mamma tevi ļoti mīl un vēl tev pašu labāko, un mums sāp sirds par to, ko tu esi / neesi 

izdarījis, un tieši tāpēc šī pārmācība, - lai atturētu no ļaunā, mācītu labo un pasargātu tevi 
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no lielākām bēdām nākotnē.” Pēc tam būtu labi kopā ar bērnu aizlūgt par notikušo un par 

turpmāku Dieva vadību un pasargājumu. Pamācība, pārmācība, bet tas viss ar mīlestību 

pret bērnu. Ja arī nāktos rīkoties, lai uzturētu kārtību, tad nekas nedrīkst mainīt 

evaņģēlisko attieksmi pret bērnu pašu.   

Guntars: Ir kāda patiesība, kuru mums vajadzētu paturēt prātā uz visiem laikiem. 

Ar bauslību cenšamies iegūt labus augļus, bet ar Evaņģēliju mēs audzinām labu koku. 

Bauslība var panākt, ka mūsu bērni dara labus darbus, bet tikai Evaņģēlijs var mainīt 

sirdis un darīt mūs par labākiem cilvēkiem. Var arī teikt tā, - mūs var piespiest darīt to, ko 

negribam, bet nevar piespiest gribēt to, ko negribam. Kā Dievs nemeklē mūsu darbus, bet 

gan mūs pašus, tā arī mums pats svarīgākais ir nevis mūsu bērnu labie augļi, bet gan lai 

mūsu bērni izaugtu par labiem kokiem, lai viņi gribētu to, kas labs.  

Bez tam ir vēl divas svarīgas lietas, kuras varam mācīties no Dieva paša 

pedagoģijas un kuras palīdz šo bauslības un Evaņģēlija audzināšanu darīt vēl pilnīgāku - 

tās ir piedošana un būšana kopā bērnu. Pirmā, Kristus pamācība ir piedot nevis „septiņas 

reizes, bet septiņdesmit reiz septiņas” (Mt 18:22). Tas ilustrē Dieva attieksmi pret mums; 

lai cik smagi mēs grēkotu, Viņš vienmēr aicina mūs atpakaļ, un kad vien mēs nožēlojam, 

laipni pieņem mūs kā savus mīļos bērnus. To mums kā vecākiem jāatceras.  

Mēs esam kā Dieva vietnieki, ja bērns rīkojās nepareizi, tad viņš ir vainīgs 

vispirms vecāku, kā Dieva vietnieku priekšā, jo viņš ir rīkojies pretēji tam, kā mācīts, pat 

ja bērna rīcība nav vērsta tieši pret vecākiem. Nākamajā solī, kad bērnam viņa vaina 

izskaidrota un viņš to sapratis, vecākiem ir pirmajiem jāsper solis un jābūt gataviem 

piedot nodarīto un mīlestībā pieņemt bērnu. Mēs nevaram atjaunot attiecības ar Dievu, ja 

mūsu nodarījumi tās sabojājuši, Viņš pirmais nāk mums pretī un pieņem mūs, tā padarot 

samierināšanos ne tikai iespējamu, bet arī vieglu.  

Jana: Tātad, tieši tāpat vecākiem jāaudzina savi bērni, sperot pirmo soli, esot 

gataviem viņus pieņemt un palīdzot viņiem atkal atjaunot attiecības, kuras viņu 

nepaklausības ir pabojājusi. Kas ir otra lieta?  

Guntars: Otrā lieta, ko nepieciešams paturēt prātā ir klātbūtne. Vislabāk to ilustrē 

Kristus paša rīcība. Mateja evaņģēlija sākumā tiek apsolīts, ka Dievs pats būs kopā ar 



mums (Mt 1:23), un Mateja evaņģēlija beigās Kristus saviem mācekļiem saka: „Un redzi, 

Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mt 28:20) Dievs ir kopā ar mums ik 

brīdi, ik brīdi viņš ir nomodā par mums, un tajā pašā laikā ne mirkli viņa klātbūtne nav 

mums par slogu. Tā arī vecākiem nevajadzētu pārspīlēt ar savu klāt būšanu, tā drīzāk ir 

kā pretmets prombūtnei. Mēdz sacīt, ja sātans nespēj mūs piespiest grēkot, tad viņš 

mēģina mūs padarīt aizņemtus, savukārt aizņemtība ved pie prombūtnes. No tā ļoti 

jāsargās.  

Tas gan nav ieteikums no Rakstiem, bet ir kaut dažas mazas lietiņas, kuras 

bagātīgi dāvā bērniem mūsu klātbūtni. Pirmā, atzīmējiet, ko vajadzētu ar katru bērnu 

pārrunāt un tad centies atrast laiku pārrunājot to divatā. Otrā, atcerieties, ka vecākiem 

viņu īstais darbs sākās, kad viņi darbadienas beigās pārnāk mājās. Un trešais, cik vien 

iespējams piedalieties bērnu ik rīta un vakara rituālos, - kopīgas brokastis un rīta lūgšana 

pirms dienas gaitām, vakarā mazgāšanās, pasaciņa un vakara lūgšana. Tas ir par svētību 

bērniem un par lielu iepriecinājumu mums pašiem.  

Jana: Apkopojot pārrunāto, varam sacīt, ka būt vecākam, nozīmē būt pieaugušam, 

izprast savu rīcību, tās motīvus un sekas. Protams, katrs no mums kļūst par vecāku jau ar 

kādu noteiktu izpratni par bērnu audzināšanu. Pieaugušie bērni, kas nāk no ģimenēm, 

kurās dominējusi bauslība parasti slieksies šādu modeli ieviest arī savā ģimenē. 

Pieaugušies bērni no ģimenēm, kurās būs dominējis Evaņģēlijs, centīsies tāpat izturēties 

pret savām atvasēm. Papildus lielu lomu spēlē tā laika sabiedrības uzskati; kas tobrīd tiek 

atzīts par labo toni, kas saskan ar vairākuma nostāju. Tādēļ ir svētīgi šos jautājumus 

apzināti pārdomāt, izvērtēt savu nostāju, ieraudzīt, cik daudz tā atspoguļo mantojumu no 

savas ģimenes, cik daudz sabiedrības ietekmi un cik lielā mērā mēs sekojam audzināšanā 

tiem principiem, kādus arī Dievs Radītājs ir iedibinājis un mums atklājis, kā nemainīgi 

labus.  

Guntars: Nobeidzot šo nodaļu vēl tikai viens Dr. Mārtiņa Lutera citāts. Kad 

apzināmies mums uzticēto lielo atbildību un mūsu pašu vājumu, tad varam sajusties visai 

nelāgi. To labi saprazdams, Luters mācīja:  



„Pat labiem vecākiem gadās, ka bērns beigu beigās neizaug labs. Dievs nevēlas 

dot bērniem brīvu vaļu un viņu vēlmju piepildījumu, bet mums viņi jāmāca un jāaudzina 

ar vislielāko rūpību. Ja mūsu centieni vainagojās ar panākumiem, mums jāsaka paldies 

Dievam; ja nē, mēs vismaz būsim darījuši savu daļu. Jo tas, vai bērni izaugs labi, vai nē, 

nav mūsu spēkā un varā, bet gan Dieva. Ja Viņš nav kuģī kopā ar mums, mūsu burāšana 

nekad nebūs viegla.”
5
  

 

   

 

 

Izmantotā literatūra.  

 

Luters, Mārtiņš, Lielais Katehisms, Vienprātības Grāmata, Augsburgas Institūts, Rīga, 2001, 364-

371.lpp. 

Bryant, M. Darrol, Parenting, Nurture, and Mission, The Jounal of Religious Thought, Nr. 2, 1986-

87, 83-93. lpp. 

Callaway, Phillip R. Deut 21:18-21: Proverbial Wisdom and Law, Journal of Biblical Literature, 

103 no 3 Summer 1984, 341-352. lpp.  

Capek, Allen D. The Responsibilities of Christian Parenthood, Delivered at Southern 

Pastoral Conference S.E. Wisconsin District November 10, 1970, lpp. 1-5. 

Chartier, Myron R, Christian Parenting: A Stewardship Responsibility, Journal of Family Ministry, 

Vol. 10, No. 2, Fall 1996, 19-32. lpp. 

Ellingsen, Mark, An Augustinian Approach to Parenting for the New Millennium, Journal 

of the Interdenominational Theological Center, 30 no 1-2 Fall-Spring 2002-2003, 65-75. lpp. 

Fretheim, Terence E., Is Genesis 3 a Fall Story? Word & World, Volume XIV, Number 2 Spring 

1994,144-153. lpp.  

Gardner, Freda A. Marriage, parenting, and the church, Theology Today, 42 no 1 April 1985, 72-

77. lpp. 

                                                           
5
 Plass, Ewald M., What Luther Says, CPH, Saint Louis, 1959, 422. lpp.   

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Journal%20of%20the%20Interdenominational%20Theological%20Center%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Journal%20of%20the%20Interdenominational%20Theological%20Center%22%7C%7Csl~~rl','');


Glende, Philip A. In the Light of the Fourth Commandment: What Is the Responsibility of the 

Parent, the Teacher, the Pastor and the Lay Person in Educating the Child? Delivered in Pastor, Teacher, 

Lay Delegate Conference, Jenera, Ohio, January 21, 1986, 1-12. lpp.  

Hagedorn, Anselm C. Guarding the Parents’Honour – Deuteronomy 21:18-21, Journal for the 

Study of the Old Testament 88 / 2000, 101-121. lpp. 

Morris, Leon, The Apostolic Preaching of the Cross, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan, 1965, 

144-213. lpp.  

Narramore, Bruce Parent leadership styles and biblical anthropology, Bibliotheca sacra, 135 no 

540 O-D 1978, 345-357. lpp.  

Plass, Ewald M., What Luther Says, CPH, Saint Louis, 1959 

Wright, Wendy M. The Charism of Parenting, Journal of Family Ministry, 13 no 1 Spring 1999, 6-

21. lpp.  

 


