
„Atšķirt labu no ļauna” (Ebr 5:14) [a] 

 

 

„Īstā gudrība ir patiesi pazīt sevi un Dievu, tas ir, ka mēs esam nožēlojami un 

pazuduši grēcinieki, un, ka Dievs ir žēlsirdīgs, Viņš nevēlas mūs atmest, bet ir dedzīgs mūs 

žēlīgi izglābt Kristus dēļ.”
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(Dr. Mārtiņš Luters)  

 

Jana: Kad Radītāja paša pedagoģijas pamatprincipi pārrunāti, varam konkrētāk 

lūkoties, kādi tad ir audzināšanas mērķi, kuri ar šīs pedagoģijas palīdzību būtu jāsasniedz. 

Ļoti aptveroši tie noformulēti Sālamana pamācībās: „Māci savam bērnam viņa ceļu, no tā 

viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau vecs kļuvis.” (Spam 22:6) Tas varētu kalpot kā moto 

visām nākamajām nodaļām, - kā tāds audzināšanas virsuzdevums, galamērķis, kas 

jāsasniedz.   

Guntars: Šī Sālamana pamācība ir gan aptveroša, tomēr, ja to neizdalām 

konkrētākos uzdevumos, tad visai grūti no tās ko mācīties. Tāpēc šajā un nākamajās 

četrās nodaļās aplūkosim, kādas tad ir galvenās lietas, kuras vecākiem būtu jāiemāca 

saviem bērniem; proti, atšķirt labu no ļauna, izprast laulāto un vecāku amatus, kā arī 

kalpošanu tuvākajam katram savā aicinājumā, un, visbeidzot, dzīvot kā Dieva bērniem. 5. 

Mozus grāmatā (1:39), pravieša Jesajas grāmatā (Jes 7:16) un arī vēstulē Ebrejiem (5:13-

14) cilvēka briedums tiek saistīts ar viņa spēju atšķirt labu no ļauna. Ar to arī sāksim.  

Jana: Mācīt laba un ļauna izšķiršanu mūsdienās varētu būt visai sarežģīti, jo ne jau 

visi būs vienisprātis par to, kas ir labs un kas ļauns.  

Guntars: Iepriekšējā nodaļā runājām par dievišķo pedagoģiju, par metodoloģisko 

pusi, par to kā audzināt, mācīt, pārmācīt un mīlēt mūsu bērnus, taču katra audzināšana 

balstās noteiktā pasaules uzskatā. Kā jau minējām, viens no jautājumiem, kuru bija 

jānoskaidro vēl pirms uzsākt audzināšanu, bija - kāds ir cilvēks? Vienkāršoti aplūkojot 
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iespējamās atbildes, nonācām arī pie diviem dažādiem skatījumiem uz cilvēku. Pirmajā 

cilvēks ir evolūcijas šī brīža augstākais produkts. Otrajā, cilvēks ir pēc Dieva tēla un 

līdzības radīts kā Dieva iecerēts pasaules pārvaldnieks, labs pēc Dieva atzinuma, šobrīd 

grēka varā, tomēr joprojām ar visaugstāko vērtību Dieva acīs. Abi šie skatījumi izriet no 

diviem dažādiem pasaules uzskatiem. Evolūcijas teorijas, vai Radīšanas stāsta.
2
 Un tie 

nav tikai skatījumi uz pasaules izcelsmi, to nozīme caurvij visu mūsu dzīvi.  

Jana: Tātad tieši pasaules uzskats ir tas, kurš noteiks, kas konkrētā cilvēka acīs ir 

labs, kas slikts.  

Guntars: Protams! Tā piemēram, ja aplūkojam iepriekšējā nodaļā diskutēto bērnu 

pārmācības jautājumu. Pirmais skatījums vairāk tiecās ticēt, ka labi būtu ļaut bērnam 

pašam iepazīt pasauli un nevajadzētu viņu ierobežot, kur nu vēl pārmācīt. Savukārt otrais 

uzskats argumentēja, ka tieši tā ir patiesas mīlestības izpausme, kas gatava arī uz 

nepatīkamākiem soļiem, lai vien pareizi audzinātu bērnu un sargātu viņu no ļauna (Spam 

3:12, 13:24). Jau šajos vienkāršajos piemēros redzam, cik ļoti lielā mērā pasaules uzskats 

var noteikt, kas labs un kas nē.  

Te būtu svarīgi piebilst, ka runājot par vienu vai otru pasaules uzskatu, nav 

iespējams to pilnībā saistīt ar kādu personu. Lūk, ja šie ļaudis tic evolūcijai, tad viņi 

automātiski izmantos šādus audzināšanas principus, vai arī, ja kāds tic Dievam Radītājam 

kā pasaules cēlonim, tad viņš noteikti audzina bērnus tādā un tādā veidā. Realitātē tas tā 

nav. Šeit mēs runājam par to, kas izriet no viena vai otra pasaules uzskata, ja mēs 

konsekventi pie tā pieturamies, kāda pieeja audzināšanā būtu saderīga ar vienu, un kāda 

ar otru pasaules uzskatu. Taču atsevišķas cilvēka pārliecības vēl nevar būt par pamatu, lai 

mēs piedēvētu viņam vienu vai otru pasaules uzskatu. Turklāt visbiežāk jau mums arī 

nemaz nav tāds skaidri noformulēts pasaules uzskats, kas ietver visus dzīves nozīmīgākos 

jautājumus.  

Jana: Vai nu mēs piedzimstam un augam kristīgās ģimenēs, vai arī atsaucamies 

Kristus aicinājumam savas dzīves laikā, mēs parasti nedomājam par mūsu ticības pamata 
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lietām kā par pasaules uzskatiem, vai par ticības ceļa uzsākšanu, kā par pasaules uzskata 

maiņu. Varbūt tieši tādēļ nav viegli uzreiz ieraudzīt pasaules uzskata nozīmību mūsu 

dzīvēs, tā ietekmi uz visu, ko atzīstam un mācam par labu, un ko par ļaunu. 

Guntars: Tā ir, daudzas lietas mēs ikdienā nepārdomājam, bet vajadzētu. Daudzas 

lietas mums nevajadzētu pārdomāt, ja vecāki tās mums būtu iemācījuši. Bet kas 

vissvarīgākais, - daudzas lietas mūsu bērniem būs skaidras, ja mēs tās viņiem iemācīsim.  

Pasaules uzskats, kāds nu mums katram ir ieaudzināts, vai kādu esam ieguvuši 

dzīves laikā, atspoguļo divas ārkārtīgi nozīmīgas lietas. Pirmkārt, tas parāda, kas ir tavs 

dievs (ar nolūku rakstīts ar mazo burtu). Lutera „Lielā Katehisma” vārdiem runājot, 

„Dievs ir tas, no kā sagaidām visu labo un pie kā meklējam patvērumu visās grūtībās.”
3
 

Otrkārt, tas nosaka, kas esi tu pats, kāda ir tava identitāte. Ja varam sev skaidri 

noformulēt atbildes uz šiem diviem jautājumiem, tad visai viegli varēsim iemācīties gan 

paši atšķirt labo no ļaunā, gan mācīt to saviem bērniem. Ja varēsim saviem bērniem 

iemācīt šīs divas lietas, kas viņš ir, un kas ir viņa Dievs, viņi patiešām varēs neatstāties no 

iemācītā ceļa arī tad, kad būs kļuvuši veci.  

Jana: Kā tieši mūsu pasaules uzskats nosaka mūsu identitāti?  

Guntars: Mūsu identitāte ir pavisam objektīva lieta. Ir vairāki aspekti, kas to 

nosaka. Katrs no tiek nosaka mūsu identitāti atšķirīgā līmenī. Vispirms mēs savu 

identitāti iegūstam no saviem vecākiem. Skatoties nedaudz plašāk, tā ir piederība pie 

kādas noteiktas nacionalitātes, vēl plašāk – tā ir piederība pie kādas noteiktas valsts, 

pilsonība. Kas būtu vēl plašāk, kas ir tas, kas noteiktu mūsu identitāti skatoties pāri šie 

aspektiem? Tā būtu mūsu identitāte, kuru nosaka mūsu pasaules uzskats.  

Tieši šim, visplašākajam mūsu identitātes aspektam ir īpaši liela nozīme. Vai tu tici, 

ka pasaule un viss, kas tajā ir, radies nejaušības rezultātā, arī tu pats, protams, nevarētu 

būt nekāds izņēmums. Vai varbūt tu tici, ka viss, kas notiek ir daļa no milzīga laika 

riteņa, kas iet uz riņķi un uz riņķi, kurā tu dzimsi, dzīvo, pamaini savu karmu, nomirsti un 

nākamajā dzīvē vari piedzimt vai nu dižciltīgā ģimenē, vai, ja esi bijis slikts cilvēks, vari 
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arī pārdzimt par vardi, vai peli
4
. Vai arī tu tici, ka Dievs ir tevi radījis, ka Viņš vēlas būt 

ar tevi kopā, vēlas būt tavs Dievs, gan šeit, gan mūžībā. Katrs no šiem pasaules uzskatiem 

ietekmē visu pārējo tavu dzīvi pavisam konkrētā veidā.  

Piemēram, ja reiz viss ir tikai nejaušība, tad kāda gan nozīme būtu attieksmei pret 

vecākiem, kāda nacionālajai un valstiskajai piederībai? Ja esmu šeit tikai posms nejaušību 

ķēdē un pēc šīs dzīves man nekas nav gaidāms, tad jādzīvo šobrīd, cik vien labi 

iespējams, kā vien man iegribās, cik vien dažādi ārējie ierobežojumi likumu formā to 

pieļauj. Kā jau minēju, šeit aplūkojam konsekvences, nevis konkrētu cilvēku uzskatus; 

par laimi un citreiz par nelaimi, nedz cilvēku uzskati, nedz rīcība bieži vien nav 

konsekventa. Savukārt, ja esi Dieva bērns, Dieva, kurš ir visas pasaules Radītājs, un kurš 

radīšanā noteicis kārtību kā pasaulei un cilvēkiem pasaulē darboties, kurš tev dāvājis 

dzīvību tieši konkrēti tavu vecāku ģimenē, tieši tavā nācijā un valstī, tad tava identitāte 

nosaka pavisam savādāku skatījumu un attieksmi pret pasauli, kurā dzīvo.  

Jana: Tātad sanāk, ka kristietim tieši viņa Dieva bērna identitāte nosaka viņa 

attieksmi pret savu valsti, attieksmi pret savu tautu, pret ģimeni šaurākā un plašākā 

nozīmē, arī pret visu radīto pasauli. Tā šis identitātes aspekts nosaka, kā izprotam un 

izdzīvojam pārējos identitātes aspektus. Vai tomēr nav tā, ka kristīgā ticība bieži tiek 

izprasta šaurākā nozīmē? Katrā ziņā ne jau nu ietverot visu mūsu dzīvi.  

Guntars: Bieži vien tas tā tiešam notiek. Cilvēks dzird labo vēsti par Kristu, meklē 

kā tas varētu uzlabot viņa paša dzīvi; varbūt Dievs var atrisināt kādas viņa grūtības? Tiek 

kristīts, iesvētīts, pieder draudzei, arī apmeklē Dievkalpojumus, taču tā arī nenonāk līdz 

izpratnei ka ticība Kristum, ticība Dievam Radītājam nosaka visu viņa dzīvi.  

Ticības lietām mēs bieži atvēlam kādu noteiktu vietu mūsu dzīvē. Noteiktu laiku, 

parasti svētdienas rītus, ja mums veicās, tad vēl kādu dienu. Noteiktu aktivitāti, Bībeles 

lasīšanu, varbūt Bībeles stundas apmeklēšanu. Bet tajā paša laikā novelkam robežu – šīs, 

ar draudzi saistītās būs ticības lietas, šīs, ko daru ārpus draudzes, būs manējās. Manējās 

varētu būt manas darbošanās metodes pelnot iztiku, mana laulības dzīve, vai plašākā 
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nozīmē attieksme pret pretējo dzimumu, attieksme pret tuvākajiem, bērnu audzināšana, 

manas izklaides, utt. Tā nu bieži sanāk, ka kristīgā ticība tiek uztverta nevis kā pasaules 

uzskats, bet gan tai vienkārši tiek iedalīta sava vietiņa blakus citiem nozīmīgiem mūsu 

dzīves aspektiem; tā ir kā tāds garastāvokļa uzlabotājs, vai sirdsapziņas tīrītājs, vai kas 

tāds.  

Jana: Tā jau cilvēki mēdz sacīt: „Viens iet uz baznīcu, otrs pie psihoterapeita, man 

patīk izbraukt brīvā dabā.”  

Guntars: Nepareizi, pilnīgi nepareizi! Ja izprotam kopsakarību starp mūsu pasaules 

uzskatu, mūsu identitāti un mūsu Dievu, tad varam saprast, cik aplama ir šāda ticības 

nošķiršana no pārējās dzīves. Ja esam Dieva bērni un Dieva valstības mantinieki (Gal 4:6, 

Rom 8:15, u.c.), tad šī ir mūsu pati pamatīgākā, dziļākā un svarīgākā identitāte, jo tā 

aptver un ietver sevī arī visas pārējās. Atbilstoši arī tās ietekme ir vislielākā. Ja esam 

Dieva bērni, tad arī cenšamies dzīvot pēc Viņa radītās kārtības. Šī mūsu identitāte nosaka 

arī mūsu izpratni par visiem pārējiem mūsu identitātes aspektiem. Dievs ir valdnieks par 

visu, ne tikai svētdienu, ne tikai pār kristīgo baznīcu, ne tikai kādu noteiktu ģeogrāfisko 

teritoriju. „Viss caur Viņu un uz Viņu ir radīts” (Kol 1:16). Viņa spēkā viss ik dienas 

pastāv (Mt 5:45, Ap. d. 17:25). Nekas nav ārpus Viņa valdīšanas. Viņš ir noteicis kā 

pasaulei darboties, mūsu privilēģija un pienākums, kā Dieva bērniem, ir censties dzīvot 

saskaņā ar šo kārtību.   

Jana: Vai nav tā, ka kristīgo ticību bieži vien nemaz nemēģina saistīt ar mūsu dzīvi 

šeit pasaulē, bet gan vairāk ar cilvēku un Dieva attiecībām. Man šķiet, ka cilvēki ticības 

lomu un ieguvumu no ticības pamatā saista ar garīgām, nevis ar laicīgām lietām?  

Guntars: Tur jau tā bēda, ka materiālā un garīgā pasaule tiek mākslīgi nošķirtas 

viena no otras. Kad dzird runājam par kristīgo pasaules uzskatu, jo īpaši pēdējos gados, 

bieži vien ar to tiek saprasts kāds platonisks, vai gnostisks, vai viduslaiku,
5
 vai nezin kāds 
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vēl kristīgais uzskats, kurā gars ir tas labais, miesa tā sliktā. Līdz ar to centieni būt labam, 

saskaņā ar šādu uzskatu, nozīmētu tiekties būt garīgam, savukārt materiālas, jeb miesīgas 

aktivitātes būtu jāsaprot kā kaut kas necils un zemāks. Nav zināms no kurienes šodien 

katrs šos uzskatus ņēmis, taču tas kristīgais pasaules uzskats, kurš atrodams Dieva 

Svētajos Rakstos ir savādāks. Lūkojoties Dieva atklāsmē, kristietību pamatoti varētu 

uzskatīt par pašu materiālāko pasaules uzskatu.  

Jana: Jāatzīst, ka tas izklausās, hmm, mazliet neparasti. Kā tā?  

Guntars: Pirmais vīrietis taču ir radīts no zemes putekļiem (1. Mozus 2:7). Pirmā 

sieviete tika radītas no Ādama sāna kaula (1. Mozus 2:21). Fakts, ka gan pirmie cilvēki, 

gan visi viņu pēcteči, es un arī tu, lasītāj, mēs visi esam pavisam miesīgas būtnes, kurām 

iepūsta dzīvības dvaša. Bez tam Dievs visu savu radību atzina par „ļoti labu” (1. Mozus 

1:31), un nevis par nepietiekami garīgu. Viss Dieva darbs cilvēces vēsturē ir virzīts uz to, 

lai Viņš varētu mājot starp mums, miesīgajiem. Tā Jahve pats paskaidro Israēla izvešanu 

no Ēģiptes, - lai „Es dzīvotu viņu vidū” (2. Mozus 29:46). Tādēļ Dievs iedibina Vecās 

Derības dievkalpošanu, lai pats varētu mājot savas tautas vidū, lai dāvātu cilvēkiem savu 

svētību pavisam miesīgā veidā, - kopīgā mielastā.  

Jaunajā Derībā vēl jo vairāk - Dievs pat nāk pie mums cilvēka miesā, un atkal jau 

dāvā savu svētību gaužām miesīgā veidā, - kristījot mūs ar ūdeni un tā caur savu Vārdu 

dodot mums Svēto Garu, un paša iedibinātā mielastā esot miesīgi klātesošs. Mie-sī-gi! 

Miesā Viņš uzceļas no mirušajiem un miesā tiek uzņemts debesīs. Turklāt, ko gan mēs 

apliecinām Apustuļu ticības apliecībā: „Mēs ticam uz miesas augšāmcelšanos un mūžīgo 

dzīvību.” Miesas augšāmcelšanos! Tā arī Bībele noslēdzas ar Atklāsmes grāmatas nodaļu, 

kurā Dievs mājo kopā ar mums. Miesa nav tā ļaunā, un gars nav kā labais pretstats 

miesai, bet gan cilvēks vienā veselumā, miesas un gara vienotībā ir tas, par ko Dievs 

saka: „Ļoti labs!” (1. Mozus 1:31) 
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Jana: Tad jau mums labais jāmeklē nevis ārpus radības, ārpus pasaules, kurā mēs 

kā Dieva bērni esam likti par pārvaldniekiem, bet gan dzīvojot saskaņā ar Dieva radīto 

pasaules kārtību?  

Guntars: Jā, mums laba dzīve jāmeklē labā ģimenes dzīvē, laulībā, piepildītā 

mīlestībā un tuvībā vīra un sievas starpā, dzemdējot bērnus un tos audzinot kā Dievs to 

vēlējis, svētīgi darbojoties tuvāko labā savā aicinājumā un laimīgi vadot dzīvi, priecējot 

sirdi ar dāvanām, kādas Dievs mums bagātīgi sniedz gan ikdienas solī, gan jo īpaši Viņa 

namā. Tādu, lūk, Svētie Raksti attēlo svētīgu kristieša dzīvi!  

 

 

 

[Turpinājums sekos…] 

 


