
„Dzīvosim labajos darbos” (Ef 2:10) [a]  

 

 „Mēs mācām, ka samierināt mūs ar Dievu, darīt ticīgus un iznīcināt grēku ir tik 

cildeni un godpilni darbi, ka tie jādara vienīgi Kristum [...] Bet, ka labiem darbiem līdz ar 

to neesot nekādas vērtības, - kurš gan jebkad ir dzirdējis kādu to mācām, izņemot velna 

melīgās lūpas? Es nemainītu [...] pat ne vismazāko labo darbu, ko jebkad esmu darījis, pret 

visiem šīs pasaules dārgumiem. Patiesībā es šos darbus uzskatu vērtīgākus par savu 

dzīvību, kura, galu galā, mums ir vēl svarīgāka nekā visa pasaule. Jo, ja tas ir labs darbs, 

tad to ir darījis Dievs manī un caur mani. Bet, ja Dievs to darījis, un tas ir Dieva darbs, kas 

gan ir visa pasaule salīdzinājumā ar Dieva paša darbu? Es, protams, netopu ticīgs caur 

šādiem darbiem, bet es tos daru Dieva godam un slavai un mana tuvākā labumam un 

labklājībai.”
1
    

(Dr. Mārtiņš Luters)    

 

 Guntars: Kas ir viena no pirmajām lietām, ko cilvēki jautā viens otram, kad tikko 

kā ir iepazinušies?  

 Jana: Laikam jau, - ko tu dari, kāds ir tavs darbs?  

Guntars: Jā, jo tā ir tik svarīga lieta, ka aizņem lielu daļu no mūsu laika. Ne jau 

velti trešais Radīšanas stāstā aprakstītais cilvēku uzdevums ir noformulēts kā „pakļaut un 

valdīt”
2
 (1.Moz 1:28) un „kopt un sargāt” (1.Moz 2:15). Šie divi darbības vārdu pāri – 

„sargāt un kopt” un „pakļaut un valdīt” –darbojās savstarpēji paskaidrojot viens otru. 1. 

Mozus grāmatas 1. nodaļa aplūko Radīšanu lielos vilcienos, piemēram, runājot par 

cilvēka radīšanu, teikts „Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla” (1.Moz 1:27). Savukārt 2. 

nodaļa tos pašus notikumus parāda pietuvināti un cilvēka radīšana aprakstīta ar vārdiem 

„Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; 

tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli” (1.Moz 2:7).  
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 Saskaņā ar GESENIUS Hebrew Grammar 110. paragrāfa c. apakšpunktu, šajā pantā darbības vārda pavēles 

izteiksmes lietojums norāda uz apsolījumu, jo pavēlētā darbība ir kas tāds, ko pavēles adresāts pats saviem spēkiem 

nespētu veikt bez pavēles devēja palīdzības.  

 



Šādi divējādi apraksti sastopami gar par cilvēka radīšanu, gan laulības 

iedibināšanu, gan arī par cilvēkiem uzticētajiem amatiem. Tā nu „kopt un sargāt” savā 

ziņā ir kā komentārs par „pakļaut un valdīt” nozīmi. Arī oriģinālā senebreju teksta 

gramatika palīdz labāk aptvert saistību starp šiem abiem formulējumiem. Kā jau to 

minējām, runājot par „augļoties un vairoties”, tā ir nevis pavēle, bet gan Dieva Radītāja 

pavēles formā dots apsolījums, ka Viņš gādās, lai cilvēki vairotos zemes virsū un 

piepildītu to. Tieši tāpat tas ir arī ar vārdiem „pakļaut un valdīt”.
3
 Pēc būtības tā ir nevis 

pavēle, bet apsolījums, ka Dievs mūs iecels pār visu radību kā savus pārvaldniekus. 

Savukārt „kopt un sargāt” norāda uz mērķi, kādam Dievs cilvēku rada. Formulējot to 

savādāk, Dievs šajos divos pantos (1:28 un 2:15) pasaka, ka cilvēks tiek radīts, lai viņš 

rūpētos par radību, to koptu un sargātu. Savukārt, no savas puses Dievs apsola, ka pats 

svētīs cilvēka pūliņus šajā uzdevumā.  

Arī radības pakļaušana nav tāda kā šis vārds pirmajā brīdī mudina mūs iztēloties, - 

ar spēku un varu, un tad valdīšana kā šīs varas izmantošana savā labā. Tā ir pakļaušana 

un valdīšana kopjot un sargājot. Tas atspoguļo Bībelisko izpratni par to, ko nozīmē 

valdīšana. Ne jau uz sevi, uz valdnieku vērsta darbošanās, bet gan uz tiem, kuri ir uzticēti 

tavai aprūpei. Nevis ņemoša, bet dodoša. 

Jana: Ja šādi izprotam cilvēka uzdevumu, ja saprotam, ka cilvēks ir radīts ne tikai 

attiecībām ar Dievu, bet arī ar citiem cilvēkiem, ar sabiedrību, vai var sacīt, ka šis 

uzdevums pēc būtības ir par pamatu visam mūsu darbam sabiedrības labā? 

Guntars: Jā, visam, ko plašākajā nozīmē varam saprast kā „pārvaldīšanu, 

pakļaušanu, kopšanu un sargāšanu”. Ikviens darbs, kuru darām, lai rūpētos par Dieva 

radību, ikviens aicinājums – dārznieka, mātes, karavīra, medmāsas, programmētāja, 

audzinātājas, tēva, mācītāja, sievas, mājsaimnieces, valstsvīra, uzņēmēja, pavāra, utt.  

Jana: Dažādos laikos un kultūrās priekšstats par darba vietu mūsu dzīvē ir bijis 

visai dažāds, nebūt ne vienmēr darbs uztverts kā cilvēkiem kopš radīšanas dots 

uzdevums. Pietiek, ja palūkojamies kaut vai uz viduslaiku praksi.  
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Guntars: Vēl daudz agrāk, jau senajā Grieķijā darbu uzskatīja par kaut ko 

nicināmu, labākajā gadījumā par līdzekli ceļā uz mērķi. Kristīgajā pasaulē savu lomu ir 

spēlējis arī grēkā krišanas (1.Moz 3. nodaļa) stāsta nepareizs skaidrojums. Jo, ja reiz pēc 

novēršanās no Dieva visi cilvēka pūliņi ir apgrūtināti, kāds gan vairs prieks censties? Tā 

jau minētās grieķu kultūras ietekmē komplektā ar pārprastu Rakstu vēsti viduslaikos 

darbs mūsu dienišķajā aicinājumā kļuva par kaut ko zemāku. Zemāku nekā garīgās 

kārtas, zemāku nekā valsts pārvalde, par kaut ko tādu, ar ko Dieva priekšā jau nu galīgi 

nav ko lepoties.  

Jana: Var jau šo attieksmi saprast - mūsu darbs taču pieder pie laicīgās, pārejošās 

pasaules. Arī Raksti paskaidro, ka ar darbiem neviens nevar izpelnīties labvēlību Dieva 

acīs (Gal 2:16). Turklāt, ja vēl tam pievieno faktu, ka mūsu darbošanās pēc grēkā 

krišanas ir grēka apgrūtināta (1.Moz 3:14-19), tad kāpēc gan lai kāds darbu vērtētu kā 

kaut ko cildenu?  

Guntars: Jau iepriekš runājām par grieķu kultūrā pieņemto nošķīrumu starp garu, 

dvēseli kā kaut ko augstām sfērām piederošu, un miesu kā kaut ko zemāku. Tādēļ arī 

ikdienas darbs, kurš nepārprotami saistās ar miesas nodarbināšanu, nevarētu būt nekas 

īpašs. Taču Rakstu skatījums uz darbu, uz mūsu aicinājumu ir pavisam pretējs. Vispirms 

jau Dieva radībā nav šī mākslīgā pretstata starp labo garu, dvēseli un slikto miesu. Kad 

Dievs radīja cilvēku no zemes un iepūta viņā dzīvības dvašu (1.Moz 2:7), Dievs atzina, 

ka cilvēks ir „ļoti labs” (1.Moz 1:31). Turklāt Dieva uzdevumi cilvēkiem nav saistīti ar 

bēgšanu no radības, lai tiektos uz kādām augstākām sfērām. „Augļojieties un vairojieties! 

Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet ...”, kā arī „kopt un sargāt” – tie visi vērsti 

uz aktivitāti radības ietvaros, nevis uz bēgšanu no radības. Dievs apsola, ka cilvēks būs 

Viņa labās radības pārvaldnieks.  

Jana: Kā tad notiek šī pārvaldīšana, kopšana, sargāšana?  

Guntars: Pavisam praktiski, - katram savā aicinājumā, amatā, darbā. Radība ir 

radīta ļoti laba. Ja arī cilvēka novēršanās no Dieva ir sagandējusi ne tikai cilvēka dzīvi, 

bet arī radības eksistenci (1.Moz 3: 14-19), tad būtībā, pēc Dieva ieceres tā vēl arvien ir 

laba. Turklāt bieži mēs pārprotam, ko nozīmē Radīšana. Tas nav kaut kāds mirklīgs 



notikums pasaules iesākumā. Dievs turpina radīšanu ik brīdi. Ne velti mēs arī Apustuļu 

Ticības apliecību sākam ar vārdiem „mēs ticam uz Dievu Tēvu, Visu-valdītāju”. Dieva 

klātbūtne Viņa radībā ir pilnīga, nekas nenotiek bez Viņa ziņas. Dievs ir aktīvs šajā 

pasaulē un arī mums kā Viņa vietniekiem ir jābūt aktīviem. Viņš mūs ir iecēlis, lai mēs 

rūpētos par radību, - tas neizbēgami ietver arī mūs pašus. Mēs esam Viņa radība, svarīgi 

Dievam, un Viņš vēlas mums dot mūsu dienišķo maizi ikdienas.  

Kā Viņš to dara? Pavisam vienkārši, - caur mums. Jau minējām, ka Dr. Mārtiņš 

Luters izmantoja apzīmējumu „Dieva maskas”, lai raksturotu mūsu savstarpējo saistību 

Dieva turpinošajā radīšanas procesā. Dievs neparādās un nesniedz mums lietas, kas 

mums vajadzīgas. Tā vietā Viņš uztur un kārto visu radību tā, lai caur to varētu sniegt 

ikvienam savas Tēva rūpes. Audzinot bērnus, vecāki ir Dieva vietnieki, jo caur vecākiem 

Dievs rūpējās par bērniem. Jebkurā citā aicinājumā mēs tieši tāpat esam „Dieva maskas” 

tiem, kuri bauda mūsu pūliņu augļus. Tā nu būt aktīviem šajā pasaulē, katram savā 

aicinājumā, tas nozīmē ne vien mūsu aktivitāti, bet gan mūsu pienākumu un atbildību kā 

Dieva darbabiedriem.  

Jana: Kā izpratne par mūsu divējādām attiecībām, tas ir, vertikālajām ar Dievu un 

horizontālajām ar radību, palīdz saprast mūsu pienākumus, runājot par aicinājumu?  

Guntars: Runājot par aicinājumu, divu veidu attiecību modelis ir ļoti noderīgs. No 

sākuma vertikālās: jo visa radība vispirms atrodas tieši šajās attiecībās. Mēs uzzinām no 

Kristus Evaņģēlija, ka Dievs Radītājs var nākt pie mums un mēs pie Viņa, neskatoties uz 

mūsu samaitāto dabu, ka varam to darīt, jo Dievs pats ir uzņēmies mūsu grēkus. Kad 

Kristībā tiekam darīti par Viņa bērniem, mūsu attiecības ar Dievu ir sakārtotas. Te nu 

mēs, kā vienmēr vertikālajās attiecībās, esam tikai saņēmēji. Mēs paši nevaram nedz 

Dievu meklēt, nedz atrast, nedz izdarīt ko tādu, kas mūs padarītu Viņam pieņemamus. 

Tas viss paliek Dieva ziņā. Viņš novāc šķērsli mūsu starpā, tas ir, grēku, Viņš nāk un mūs 

meklē, Viņš mūs aicina un dara par saviem bērniem. Mēs to visu varam tikai saņemt, vai 

arī atteikties.  

Pavisam savādāk izskatās horizontālās attiecības. Mums nekas nav jādara, lai 

nopelnītu Dieva labvēlību, bet tas nekādā ziņā nenozīmē, ka mums nekas nav jādara. 



Mūsu darbošanās nav vērsta uz Dievu, mēs necenšamies ar to izpelnīties labvēlību Viņa 

acīs. Darbošanās mūsu aicinājumos ir vērsta uz tuvāko. Te mēs esam „Dieva maskas” 

mūsu tuvākajiem. Mēs, attiecībā pret tuvāko, esam Dieva mīlestības izpausme. Visa 

sabiedrība tādējādi darbojās, lai savstarpēji palīdzētu ikvienam tās loceklim. Visam, ko 

mēs darām tuvākā labā, ir tikai viens avots, Dievs, mēs – Viņa instrumenti. Turklāt tas 

nāk par labu ne tikai tiem, kam mēs šādi kalpojam, bet ir arī par svētību mums pašiem, 

dodot jēgu un piepildījumu mūsu dzīvēm. Tā mēs varam gan pateikties Dievam par visu, 

ko Viņš dara mūsu labā, gan kalpot tuvākajam, tā darot Dieva darbu. Ja mums caur Kristu 

ir jaunas attiecības ar Dievu, tad tās noteikti izpaudīsies kalpojot tuvākajam.  

Jana: Bet vai praksē tomēr nav tā, ka cilvēki, kuri nebūt netic Kristus 

Evaņģēlijam, savos darbos bieži vien kalpo tuvākajiem daudz labāk nekā to dara 

kristieši?  

Guntars: Runājot par attiecībām cilvēku starpā, tas bieži vien tieši tā arī ir. Te gan 

svarīgi saprast, ko nozīmē labs darbs Dieva acīs. Noteicošais ir nevis darbs, lai cik labs 

tas arī ārēji būtu, bet gan darītājs, tas ir – kāds ir viņa sirds stāvoklis. Jēzus izmantoja 

līdzību ar koku, lai ilustrētu Dieva izpratni par labajiem darbiem. „Labs koks nes labus 

augļus.” (Mt 7:17) Ja runājam par mūsu attiecībām ar Dievu, tad Dievs pats dara mūs 

labus caur Kristu. Kad ticībā paļaujamies uz Jēzus veikumu mūsu labā, mēs Dieva acīs 

tiekam darīti par labiem kokiem. Kad mūsu ticība ir tikko radusies, tad esam vēl pavisam 

mazi kociņi. Tad nevar arī cerēt, ka mēs varētu dot bagātīgus augļus. Taču pat pavisam 

mazs labs kociņš ir pilnībā labs. Visi augļi, kādus viņš dod, ir labi. Sākotnēji tie var būt 

pavisam niecīgi, taču tas nemazina to labumu. Dieva acīs tiem ir tāda pati vērtība, kāda 

vecāku acīs ir pāris ķeburiem un švīkām uz papīra lapas, kurus bērniņš ir uzzīmējis, lai 

iepriecinātu savu tēti un mammu. Attiecībās ar Dievu persona nosaka darbu labumu, 

nevis darbi nosaka personas labumu. Turklāt tikai kristietis savu darbošanos izpratīs kā 

līdzdarbošanos Dieva radīšanas un valdīšanas darbā.  

Bet par tevis jautāto, tas taisnība, ka kalpojot tuvākajam ne-kristieši var būt 

izdarīgāki un arī pašaizliedzīgāki nekā kristieši. Jo kad darbojamies katrs savā aicinājumā 

tuvāko labā, tad nav iespējams nošķirt kaut kādus īpašos kristiešu darbus. Visu patiesu 



kalpošanu tuvākajam var dēvēt par kristīgu šī vārda visdziļākajā nozīme, tas ir, ja 

apzināmies, ka Kristus ir Radītājs, ka Viņš ir iedibinājis kārtību kā pasaulei un arī 

sabiedrībai darboties. Tātad katrs, kurš dzīvo saskaņā ar šo kārtību, dara Dieva darbu, un 

tā varētu teikt, ka kalpo tuvākajam kristīgi.  

Jana: Ja koks ir darīts labs, tad taču ir tikai saprotami cerēt, kas tas pieaugs un dos 

labos augļus. Vai tas būtu mūsu pienākums, kad esam atjaunotās attiecībās ar Dievu, 

censties darboties tā, lai mēs nestu pēc iespējas vairāk augļu? 

Guntars: Pārāk bieži mēs cenšamies izcelt tikai vienu no mūsu attiecību 

aspektiem. Citreiz tas ir vertikālais, tas ir, attiecības ar Dievu. Tad mēs ar mīļu prātu 

pieņemam, ka visā esam tikai saņēmēji, ka dzīvojam no Dieva žēlastības, un ka mēs paši 

jau neko nevaram darīt, lai kaut ko šīm attiecībām pieliktu, vai atņemtu. Tas viegli var 

novest pie savas bezdarbības, vai nedarbu attaisnošanas un bezatbildības attiecībā pret 

tuvākajiem. Ko nu es, es jau esmu nabaga grēcinieks, neko labu jau no manis nevar 

sagaidīt! Tieši dēļ šādas mūsu attieksmes cilvēkiem, kuri Kristus Evaņģēliju vēl nav 

dzirdējuši, tiek likti pamatīgi šķēršļi ceļā pie Viņa. Ja redzu, ka tie, kuri sevi sauc par 

kristiešiem, savā dzīvē nebūt necenšas sekot Dieva iedibinātājai kārtībai, ka daudzi ne-

kristieši ir daudz krietnāki savā aicinājumā pret tuvāko, tad kādu gan liecību mēs kā 

kristieši sūtam pasaulei?  

Tā ir viena galējība, otra ir koncentrēties tikai uz horizontālajām attiecībām, 

domājot, ka intensīvi un pašaizliedzīgi darbojoties tuvāko labā, mēs iemantosim arī Dieva 

labvēlību un mūžīgo dzīvību. Tā viegli varam aizmirst, ka attiecībās ar Dievu esam tikai 

saņēmēji, ka mūsu darbošanās šajā pasaulē ir vērsta uz tuvāko, nevis Dievu. Un ja to 

piemirstam, tad tur vajadzīgs vairs tikai nedaudz, lai iedomātos, ka mēs paši soli pa 

solītim varam uzkāpt debesīs.  

Kā tad vajadzētu dzīvot? Vai mums ir jācenšas pieaugt labajos darbos, vai nē? 

Atbilde viennozīmīgi ir jā! Tas ir mūsu uzdevums, - „kopt un sargāt” – šis uzdevums nav 

mainījies, tas nav ticis atcelts, tas varbūt šodien izpaužas savādāk, nekā pirms kāda laika. 

Tas, protams, ir mūsu grēku apgrūtināts, taču vēl arvien spēkā. Pat maza ticība dara mūs 



attaisnotus Dieva priekšā, bet visa mūsu ticības dzīve ir ceļš, kurā cenšamies tapt labāki 

kalpojot tuvākam.  

Jana: Turklāt nekad nepiemirstot, no kura mēs paši visu esam saņēmuši un arvien 

ikdienas saņemam. Uzreiz gribās precizēt, ko tad tieši mums katram vajadzētu darīt?  

Guntars: Uz šo jautājumu nav viennozīmīgas atbildes. Kāpēc? Katrs no mums ir 

dzimis savā ģimenē, katrs no mums ir audzis noteiktā vidē, un noteiktā sabiedrībā mēs 

dzīvojam arī tagad. Dabiska reakcija ir raudzīties kā dzīvojuši svēti vīri un sievas pirms 

mums, kā tie dzīvo šodien, un tad ņemt no tiem piemēru. Taču piemēra ņemšana ir ļoti 

ierobežota, jo katrs no krietnajiem ļaudīm, kuriem mēs varētu gribēt līdzināties, ir 

dzīvojis un dzīvo tieši savā īpašajā situācijā. Jā, mēs varam censties sekot viņu piemēram 

tajā, cik uzticami viņi ir dzīvojuši savos aicinājumos, bet ne imitēt to, ko viņi darījuši un 

dara.  

Kā apustulis Pāvils raksta 1. Korintiešu vēstules un Romiešu vēstules 

divpadsmitajās nodaļās, mēs visi kopā esam kā viens vesels. Viena miesa, bet daudz un 

dažādi locekļi, katrs ar savu funkciju. Mums katram var būt dažādi aicinājumi, turklāt tie 

mūsu dzīves laikā daudzkārt mainās. Kad esam mazi, mūsu aicinājums ir būt mūsu 

vecāku bērniem, vecvecāku mazbērniem, brāļiem un māsām, un censties darīt, kas mūsu 

spēkos, lai šajā aicinājumā kalpotu tuvākajiem. Kaut vai, iepriecinot vecākus, kad 

uzmanīgi apgūstam, ko viņi mums vēlās sniegt, kad rūpīgi veicam savus mazos 

pienākumiņus, kad esam par atbalstu un palīgiem saviem brāļiem un māsām. Kad 

paaugamies, tad dzīvojam skolēnu aicinājumam, vēlāk, laulāto draugu, vecāku, darba 

devēju un darba ņēmēju, draudzes locekļu, draugu, kaimiņu, krustvecāku un citos 

aicinājumos. Katrā no šiem aicinājumiem mums ir bezgalīgas iespējas darboties tuvākā 

labā, katrā no tiem mūsu dzīve ir par īsu, lai varētu sacīt, esmu to veicis tik labi, ka labāk 

vairs nevar.  

 

 

[Turpinājums sekos…] 


