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

 

 

„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.”
1
  

 

(Dr. Mārtiņš Luters)  

 

[Turpinājums] 

 

Jana: Jā, ja izprotam, ka Dievs ir valdnieks ne jau tikai tur, mūžībā, bet gan arī 

šeit un tagad, tad mūsu Dieva bērnu identitāte kļūst par izšķirošo, kas nosaka mūsu dzīvi. 

Vēl bez jautājuma par identitāti, otrs, kuru pasaules uzskatam vajadzēja atspoguļot, bija 

jautājums par mūsu Dievu. Kā tas nosaka bērnu audzināšanu?  

Guntars: Abi šie jautājumi, cilvēka identitāte un viņa dievs ir ļoti cieši saistīti. 

Cilvēka identitāte izriet no viņa dieva, un cilvēka dievs nosaka viņa identitāti. Var arī 

sacīt, ka pasaules uzskats nosaka mūsu identitāti un mūsu dievu, un mūsu identitāte un 

mūsu dievs nosaka mūsu pasaules uzskatu. Šie abi kopā, mūsu dievs un mūsu identitāte, 

nosaka mūsu izpratni par labu un ļaunu, kuru tad arī nepieciešams mācīt mūsu bērniem.  

Lutera „Lielajā Katehismā” uz jautājumu „kas ir Dievs?”, tiek dota atbilde, ka 

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

tikai sirds paļāvība un ticība nosaka, vai man ir Dievs vai elks.”
2
 Turpat Luters uzskaita 

arī kādus dievus cilvēki mēdz izvēlēties, - visbiežāk naudu un mantu, arī lielu prasmi, 

gudrību, varu, labvēlību, draudzību un godu.
3
 Ja mēs uz kādu no šiem paļaujamies vairāk 

par visu, no tā sagaidām visu labo un meklējam patvērumu grūtībās, tad tas ir mūsu dievs, 

jeb elks. Tā nu mūsu sirds ticība tiešām nosaka, vai mums ir patiesais Dievs, kā tas ir 
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gadījuma, kad mūsu ticība ir patiesa, vai arī elks, kā tas ir gadījumā, kad mūsu ticība nav 

patiesa. Ar patiesu un nepatiesu ticību šeit nav domāts ticības stiprums, bet gan ticības 

objekts. Ja ticam uz patieso Trīsvienīgo Dievu Tēvu, Dēlu un Svēto Garu, ticība ir 

patiesa. Ja ticam uz iedomātu dievu, jeb elku, tad tā nav patiesa, lai cik stipra tā būtu.  

Jana: Ja apliecinām savu ticību Bībeles atklāsmes Dievam, Tēvam Dēlam un 

Svētajam Garam, vai šī ticība nosaka, ka mūsu pasaules uzskats izriet no Dieva atklāsmes 

Rakstos?  

Guntars: Jā, tā nosaka, ka ticam, ka pasaules sākums ir Dieva nodomā, Viņš rada 

no nekā visu, kas ir, iedibina kārtību kā viss darbojās un novērtē visu radību kā labu. Viņš 

veido cilvēku pēc sava tēla un līdzības, un ieceļ to par visas pasaules pārvaldnieku. 

Cilvēks sarauj attiecības ar Dievu, pārkāpdams pašu pirmo un galveno Dieva likumu, 

likdams citu dievu patiesā Dieva priekšā. Šī pārkāpuma sekas tad arī ir sarautas attiecības 

Dieva un cilvēku starpā, cilvēku pašu starpā un cilvēku un pārējās radības starpā (1. 

Mozus 3:8-13). Cilvēks, rīkodamies pretēji Dieva dibinātajai pasaules kārtībai kļūst 

arvien nešķīstāks svētā Dieva priekšā. Cilvēku grēka netīrība ir tā, kas neļauj viņam nākt 

Dieva priekšā, un kas neļauj arī Dievam nākt pie cilvēkiem, kamēr šī nešķīstība nav 

novērsta. Pretējā gadījumā, svētā Dieva klātbūtne būtu mums nevis svētību, bet sodu un 

iznīcību nesoša. Kā to arī lasām Bībelē (3. Mozus 10:1-3, 1. Kor 11:28).  

Lai mūs šķīstītu no grēka un mūsu nešķīstības, Dievs pats nāk cilvēka miesā un 

pats uzņemas visus mūsu grēkus. Viņš pats vēlas būt pie mums un ir pie mums savā 

svētajā mielastā. Viņš pats mūs attīra un dara par jaunu radību, Viņš pats dod mums 

spēku no augšienes, lai mēs kā atjaunota radība varām jau tagad vadīt svētīgu un laimīgu 

dzīvi saskaņā ar to kārtību, kādu Viņš pasauli radot iedibināja. Tā mēs dzīvojam, Viņa 

atjaunoti, Viņa spēkā un gaidīdami uz to dienu, kad Kristus nāks atkal, lai visus, kuru 

pasaules uzskatā tieši Viņš ir Dievs, sapulcinātu mūžīgais dzīvei kopā ar Viņu jaunā zemē 

un jaunās debesīs. Tāds ir mūsu Dievs un tāds ir pasaules uzskats, kurš izriet no mūsu 

Dieva atklāsmes Svētajos Rakstos.  

Jana: Taču mūsdienās, jo īpaši Rietumu kultūrā, tajā pašā, kura sasniegusi savu 

uzplaukumu tieši pateicoties kristīgajam pasaules uzskatam, paļaušanās uz patieso Dievu 



vietā daudz biežāk sastopama paļaušanās uz citām lietām, tajā skaitā uz cilvēku pašu. 

Turklāt tieši cilvēka spēja pašam būt noteicējam par savu dzīvi tiek uzskatīta par 

brieduma pazīmi.  

Guntars: Izsakot to savādāk, par nobriedušu tiek uzskatīts cilvēks, kurš sevi liek 

Dieva vietā. Nobriedis ir tas, kurš patiesā Dieva vietā izvēlas elku. Jocīgi gan mēs 

grēcinieki esam! Starp citu, tas tiešām ir interesanti, ka tieši tie cilvēki, kuri iepretī 

kristīgajam pasaules uzskatam apliecina ticību evolūcijas (jeb nejaušību) teorijai vienā 

vai citā formā, ir tie, kuriem šķiet, ka viņi var būt noteicēji pār savām dzīvēm. Ja reiz visa 

pasaules attīstība notiek mijiedarbojoties diviem virzītājspēkiem, mutācijai un selekcijai, 

kas faktiski nozīmē, ka nejaušība ļoti lielā mērā nosaka nākotni, tad jau šī pasaules 

uzskata piekritējiem vajadzētu dzīvot ar domu, ka nekas nav paredzams, drošs un 

plānojams, un pilnībā izmest no galvas domu, ka paši varētu kontrolēt notiekošo.  

Jana: Ja palūkojamies uz bērna attīstību, tad viss viņa dzīves gājums sākot no 

agrīnas bērnības ir viena nerimstoša cīņa ar mērķi darīt to, ko viņš vēlās nerēķinoties ar 

citiem. Domāju nekļūdīšos sacīdama, ka nereti tā arī neizaugam no šī vecuma.  

Guntars: Tā diemžēl notiek. Kristīgajā pasaules skatījumā briedums tiek saistīts 

ar pavisam ko citu. Cilvēki iemācās, ka Dieva radītā pasaule darbojās pēc noteiktiem 

principiem. Tas viss mums tiek dots vienotā pasaules uzskatā, kurš ietver gan izpratni par 

mūsu Dievu, gan izpratni par mūsu pašu identitāti. Tā varam izprast, ka Dievs ir kārtības 

Dievs, savukārt šī kārtība ir ne jau Viņa, bet mūsu dēļ. Ka Viņa pārvaldījumā ir viss, kas 

notiek pasaulē, un ka Viņš vēlas būt par mūsu Dievu (1.Mozus 17:8, 2. Mozus 29:45), no 

kura varam sagaidīt visu labu. Ka paklausot vecākiem, kā Dieva vietniekiem, bērni var 

bagātīgi saņemt vecāku mīlestību un uzmanību un vadīt savas dienas laimē kopā ar 

cilvēkiem, kuri tajā dzīves posmā viņiem ir vissvarīgākie.  

Ja saprotam, ka Dieva likumi iedibināti mūsu labumam, un ka svētību, atlīdzību un 

prieku varam baudīt, ja cenšamies dzīvot saskaņā ar radīšanas kārtību, tad pārstājam 

cīnīties tai pretī, bet ar prieku tai pakļaujamies, darbojoties saskaņā ar Dieva nodomu. Tas 

arī ir cilvēka briedums kristīgā skatījumā.  



Jana: Cik labi, ja šādu izpratni mums ieaudzina un palīdz pieņemt par savējo 

mūsu vecāki! 

Guntars: Jā, jau iepriekš runājām, ka bērns mācās ne tik daudz no tā ko sakām, 

cik no tā kā dzīvojam. Te nu uzreiz kļūst redzama problēma, kāda rodas, ja kristīgā ticība 

tiek uztverta kā kaut kas, kas attiecās tikai uz svētdienu un baznīcu, vai varbūt vēl kādu 

noteiktu laiku un dzīves jomu, taču nekādā ziņā ne uz visu mūsu dzīvi. Ja mēs 

nedzīvojam to Ticības Apliecību, kādu ar savu muti apliecinām katrā dievkalpojumā, tad 

mūsu bērni ticības dzīvi tieši tā arī uztvers, - ne kā vienotu pasaules uzskatu, bet gan kā 

vienu no mūsu dzīves sastāvdaļām, kas pastāv paralēli citām.  

Jana: Savukārt, ja vecāki dzīvo pēc savas Ticības Apliecības, ja kristīgais 

pasaules uzskats atspoguļojās visās viņu dzīves jomās, tad arī bērni, ļoti iespējams, to 

pieņems par savu pasaules uzskatu un par savu dzīves modeli.  

Guntars: Tas gan jāatceras, - pat ja mūsu pasaules uzskata ietvarā apzināmies 

mūsu identitāti un mūsu Dievu, tas vēl nesniedz konkrētas instrukcijas kā atšķirt labu no 

ļauna. Taču, ja mēs kā vecāki izdzīvojam savu kristīgo pasaules uzskatu savās dzīvēs, ja 

audzinām saviem bērniem Dieva bērna identitāti un mācām un vedam mūsu bērnus pie 

patiesā Dieva, tad konkrētie jautājumi atrisināsies pavisam viegli.  

Kas ir labs un kas ir ļauns? To Dievs apbrīnojami kodolīgi un tajā pašā laikā 

visaptveroši ir izklāstījis 10 baušļos, kādus Viņš deva Mozum un kādi tie ietverti un 

izskaidroti abos Dr. Mārtiņa Lutera katehismos. Baušļos Dievs parāda gan to, kas ir labs 

vertikālajā attiecību dimensijā, tas ir attiecībās ar Dievu, gan to, kas horizontālajā, jeb 

attiecībās ar radību. Pirmie trīs baušļi mūs pamāca kā Dievs veido attiecības ar mums un 

kā mums veidot attiecības ar Viņu. Viņš pirmais nāk pie mums rādot, ka grib būt mūsu 

Dievs un arī iedibina īpašu vietu, laiku un veidu, kur apsola dāvāt mums savu klātbūtni 

un svētību.  

Ceturtais līdz desmitais baušļi māca kā mums veidot attiecības ar tuvāko, ar mūsu 

līdzcilvēkiem. Kā jau iepriekšējā nodaļā tam nedaudz pieskārāmies, un kā arī Jēzus uz to 

norāda Kalna sprediķī (Mt 5.-7. nod.), tad baušļi runā ne tik daudz par ļaunā nedarīšanu, 

kā par labā darīšanu; par dzīvošanu saskaņā ar radīšanas kārtību. Kā Dievs ir dodošs 



Dievs, tā arī mēs esam mudināti mīlēt tuvāko kā sevi pašu, darīt viņam to, ko gribam, lai 

dara mums (3. Mozus 19:18, Lk 10:27, u.c.).  

Jana: Mēs jau to pieminējām iepriekš, bet to ir labi atcerēties vēl un vēl, ka ne jau 

augļi mums jāaudzina, bet koki. Ne jau bauslība maina cilvēku, bet Evaņģēlijs. Ar 

bauslību, ar pavēlēm un aizliegumiem varam panākt apbrīnojamu paklausību, taču tikai 

Evaņģēlijs maina cilvēku sirdis.  

Guntars: Tieši tādēļ tik svarīgi ir veidot bērnam kristīgu pasaules uzskatu, tas, 

protams, ietver arī izpratni par bauslību, nevis vienkārši jānomokās ar atsevišķu 

pamācību došanu. Ja mēs spētu ar Dieva palīdzību izaudzināt bērnus, kuri zinātu, ka viņi 

ir Dieva bērni, kuri pazītu Dievu kā savu Dievu un no Viņa visu labu sagaidītu, mēs būtu 

izaudzinājuši labus kokus, kuri nestu labus augļus. Viņi spētu atšķirt labu un ļaunu.  

Jana: Pat to visu apzinoties, nav jau viegli dzīvot pēc radīšanas kārtības. Vispirms 

jau mēs paši esam grēcinieki, kuriem jau baušļos izteiktie aizliegumi nemaz tik viegli 

nepadodas, kur nu vēl tā bauslības daļa, kas mudina mūs pašus būt aktīviem devējiem. 

Bez tam, mēs dzīvojam pasaulē, kurā, par nelaimi, visi ir grēcinieki, vai nu viņi to atzīst, 

vai nē. Tā nu mūsu centieni dzīvot kā piederas bieži vien sāpīgi sadurās ar pavisam citu 

pasaules uzskatu paudējiem, kuriem Dieva radīšanas kārtība un dzīve saskaņā ar to 

nenozīmē ne tik cik melns aiz naga. Nereti, arī izdzīvojot kristīgo pasaules uzskatu un 

izšķirot labu un ļaunu, dzīve šajā pasaulē tomēr nav diez cik salda. 

Guntars: Tāda ir pasaule, kurā mēs dzīvojam. Vismaz nevajag daudz nopūlēties, 

lai ieraudzītu, ka grēks ir realitāte, nevis ticīgo izdoma
4
. Tāda realitāte, ar ko mums 

jārēķinās; pasaule nav draudzīga kristīgajam pasaules uzskatam. Ja tam pateicoties 

mācēsim atšķirt labu no ļauna, tas vēl nenozīmē, ka mums dzīve ritēs kā pa diedziņu. 

Mums ir jābūt gataviem, ka mūsu ticība, mūsu pasaules uzskats tiks apšaubīts, apstrīdēts 

un nicināts. Par laimi, Dievs mums darījis zināmus brīnišķus piemērus, kuriem sekot. 

Kaut vai Daniela grāmatā, kur trīs krietnie Dieva vīri, Sadrahs, Mesahs un Abed-Nego, 
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kad ķēniņš Nebukadnēcars, piedraudēdams ar nāvi, spieda viņus pielūgt citus dievus, 

viņam atbildēja: „Mūsu Dievs, ko mēs godājam, var mūs izglābt no degoša cepļa, un 

Viņš mūs izglābs no tavas rokas, ak, ķēniņ. Bet, ja Viņš to arī nedarītu, tad tev būs zināt, 

ak, ķēniņ, ka mēs negodāsim tavus dievus!” (Dan 3:17-18) Jācer, ka mēs nenonāksim 

šādā situācijā. Lai gan arī tas ir tiesa, ka kristieši citviet pasaulē arī šodien bieži vien 

sastopas ar pavisam reālām dzīvības briesmās savas ticības dēļ. Un reizēm par atbildi 

„mēs negodāsim tavus dievus”, nākas maksāt ar savām asinīm.  

Jana: Kristīgais uzskats neiederas šajā pasaulē. Taču tā nav šī uzskata, bet gan 

grēka sabojātās pasaules vaina. Tomēr tas nenozīmē, ka mums to nevajadzētu nest tālāk. 

Pasaulei tā nav, bet viņai tas izmisīgi ir vajadzīgs, pat ja viņa to neapzinās.  

Guntars: Ja dzīvojam saskaņā ar kristīgo pasaules uzskatu, mēs ne tikai varam būt 

droši par savu identitāti, bet arī sagaidīt visu labu no mūsu Dieva (Rom 8:28-39). Turklāt, 

mēs zinām, ka ne mirkli neesam atstāti vieni (Mt 28:20). Kristībā, kad Dievs mūs pieņem 

par saviem bērniem, Viņš mums dāvā Svēto Garu. Kā Dr. Mārtiņš Luters to brīnišķi 

izteicis „Mazajā Katehismā”: „Es ticu, ka es ar savu paša spēku un prātu nevaru uz Jēzu 

Kristu, savu Kungu, ticēt, nedz pie Viņa nākt, bet Svētais Gars ar Evaņģēliju mani 

aicinājis, ar Savām dāvanām apgaismojis, svētdarījis un uzturējis patiesajā ticībā.”  

Viņš, proti, Svētais Gars, ir gan mūsu, gan mūsu bērnu lielākais palīgs laba un 

ļauna izšķiršanā, un ne tikai izšķiršanā, bet arī svētīgā dzīvošanā saskaņā ar Dieva 

radīšanas kārtību. Mums atliek vien būt tajā vietā, kurā Dievs pats nāk pie mums un 

bagātīgi dāvā savu Svēto Garu. Šādi dzīvodami mēs katrs varam nest brīnišķu liecību ne 

tikai saviem bērniem, bet ikvienam, kuram mūsu, jeb patiesā Dieva Radītāja pasaules 

uzskats vēl ir svešs. Tāpēc uzklausīsim apustuļa Pāvila padomu:  

 „Beidzot, - topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā. Bruņojieties ar visiem 

Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. Jo ne pret miesu un asinīm 

mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret 

ļaunajiem gariem pasaules telpā. Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, lai jūs būtu spēcīgi 

pretī stāties ļaunajā dienā un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt.” (Ef 6:10-13) 
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