
„Mēs esam Dieva bērni” (1. Jņ 3:2) [a] 

 

 

„Nekas nenodara kristietībai lielāku ļaunumu kā nolaidība bērnu audzināšanā. Ja 

vēlamies situāciju uzlabot, vispirms jāsāk ar bērniem. Tādēļ ir tik ļoti nepieciešams, lai 

katrs laulātais rūpētos par sava bērna dvēseli ar vēl lielāku rūpību nekā par viņa miesu, kas 

nākusi no mums pašiem; lai katrs bērns tiktu uzskatīts par nenovērtējamu, mūžīgu 

dārgumu, kuru Dievs uzticējis mūsu pasargājumam, lai ne velns, ne pasaule, nedz miesas 

prāts to nespētu nolaupīt un pazudināt. Jo Pēdējās Tiesas dienā katram vecākam būs jādod 

ļoti strikts norēķins par savu bērnu.”
1
  

(Dr. Mārtiņš Luters) 

 

 

Guntars: Sešas dienas Dievs darbojās radīdams, un septītajā dienā Viņš atpūtās 

un iesvētīja septīto dienu par svētu dienu. (1.Moz 2:2-3) Laiks septītajā dienā ir pirmā 

svētā lieta, ko mēs sastopam Rakstos. Tā sanācis, ka sešas sarunas esam veltījuši radības 

jautājumiem, jeb horizontālajām attiecībām, un septīto varam veltīt svētajām lietām, jeb 

vertikālajām attiecībām, attiecībām ar Dievu. Ja iepriekšējo nodaļu saturs lielākoties 

attiecās uz šīs zemes dzīvi, tad šīs nodaļas skatījums iesniedzās mūžībā. Cik bezgalīgi 

pārāka ir mūžība pār laiku, tik bezgalīgi svarīgāka ir šī nodaļa salīdzinoši ar pārējām.  

Reformācijas laikā un arī vēlāk bija izplatīts kāds uzskats, kas labi paskaidro mūsu 

kā kristiešu dzīves realitāti. Tas skan šādi: „Mēs vienmēr esam tikai vienu paaudzi no 

ticības zaudēšanas”. Tas ir, mēs paši esam baudījuši Kristus žēlastību, mēs esam darīti 

par Dieva bērniem (1.Jņ 3:2), taču, ja mēs nenodosim Kristus Evaņģēliju mūsu bērniem, 

tad pats lielākais dārgums viņiem var būt zudis. Un kāda tad vairs nozīme visiem 

pārējiem? 

 Jana: Kad Dievs dāvā mums bērnus, tad no mums viņi saņem savu identitāti kā to 

jau pārrunājām nodaļā par laba un ļauna atšķiršanu. Tas, ko tu saki, parāda, ka mums ir 

svarīgi nodot bērniem ne tikai savu ģimenes, nacionālo un citas identitātes, bet, un tas ir 
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pats svarīgākais, dāvināt bērniem Dieva bērnu identitāti. Jēzus paša vārdiem sakot: 

„Darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās 

mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis” (Mt 28:19-20).  

Guntars: Tieši tā, dot bērniem Dieva bērnu identitāti un arī mācīt, kā mums 

veidot mūsu attiecības ar Dievu. Attiecībās ar Dievu mēs vienmēr esam saņēmēji. Tas 

sākas jau ar mūsu fiziskās dzīvības dāvanu. Savukārt mūsu Dieva bērnu identitātes 

pamats ir Kristība (Rom 8:14-16, Gal 4:6). Kristībā Dievs pieņem mūsu bērnus arī par 

savējiem, apņemas par viņiem gādāt gan vieglās, gan, jo īpaši, grūtas dienās, un darīt 

viņus par Kristus līdzmantiniekiem mūžībā. Tā no Kristības brīža līdz pat pēdējai 

stundiņai visa mūsu dzīve izriet no Kristībā saņemtās jaunās Dieva bērna identitātes.  

Kristība ir mūsu spēka avots, jo Kristībā Dievs mums dāvā Svēto Garu. Tā ir mūsu 

dzīves jēgas avots, jo, darīti par Dieva bērniem caur Kristu, mēs nedzīvojam vairs sev, 

bet gan, lai kā Dieva bērni kalpotu citiem katrs savā aicinājumā (1.Jņ 4:7,11). Lai kas ar 

mums notiktu pēc tam, lai kā mums klātos, mēs zinām, ka mums ir vislabākais Tēvs, kurš 

ik brīdi ir par mums nomodā, un kurš nepieļaus, ka kaut kad atgadītos, kas nāktu mums 

par ļaunu. Tā ir laba apziņa, ar to ir viegli dzīvot.  

Jana: Kristība ir sākums mūsu ticības ceļā, bet ar to jau viss nebeidzās. Mēs taču 

nepamostamies nākamajā rītā zinādami, kā vadīt kristīgu dzīvi. 

Guntars: Protams, ka nē. Kristīt bērnus, tas ir mūsu kā vecāku uzdevums, bet kā 

lasām Jēzus vārdos, tad tas ir tikai pirmais solis. Nereti var dzirdēt pārmetumus, ka 

Kristībai jau neesot nekāds lielais spēks, jo, redzi, daudzi, kas bērnībā kristīti, nemaz 

nedzīvojot ticīgu cilvēku dzīvi. Patiesībā tas ir pārmetums nevis Kristībai un tās 

uzticīgajam veicējam Trīsvienīgajam Dievam, bet gan mums, vecākiem, kuri neesam 

pildījuši to, kas mums uzticēts, un ko Kristību brīdī Dieva priekšā apsolījām, proti, - 

mācīt un vadīt mūsu bērnus ticības patiesībās un kristīgā dzīves veidā.  

Dievs savu daļa vienmēr uzticīgi pilda kā apsolījis – Viņš mazgā mūsu grēkus, 

Viņš ar savu spēkpilno vārdu dara mūs par jauniem cilvēkiem, Viņš pieņem mūs par 

saviem bērniem, Viņš dāvā Svēto Garu, Viņš apsola rūpēties par mums un to arī dara, - 



tas viss ir Dieva darbs (Tit 3:5, Gal 4:6). Bet kopā ar Kristību nāk arī otra daļa Kristus 

pavēlē, proti, „māciet turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis” (Mt 28:20).  

Jana: Šie vārdi tiek sacīti apustuļiem, nevis visiem Kristus mācekļiem. Vai tas 

nozīmētu, ka tikai mācītājiem kā draudzes ganiem būtu uzticēts mācīšanas uzdevums? 

Guntars: Gan Vecajā, gan Jaunajā derībā ticīgie tiek saukti par „ķēnišķiem 

priesteriem” (2.Moz 19:6, 1.Pēt 2:9). Turklāt visi ticīgie, ne tikai tie, kam uzticēts 

mācītāja amats. Viena no mūsu kā ķēnišķo priesteru funkcijām ir mācīšana. Kā Dr. 

Mārtiņš Luters sacījis, tad mēs kā vecāki esam bīskapi un bīskapes saviem bērniem. 

Mācīt bērnus ticības patiesībās un kristīgā dzīvesveidā, tās nav nekāds izvēles jautājums. 

Dievs Rakstos daudzviet atgādina, ka tas ir mūsu uzdevums (5.Moz 4:9, 6:6-7, Spam 3:1, 

Ef 6:4; 2.Tim 3:14-15, u.c.). Saprotams, ka vecākiem šajā darbā noder palīgi, bet tas 

neatbrīvo mūs no atbildības. Palīgi tiek sūtīti, lai tie, kuriem ir dāvanas un aicinājums 

mācīt kā, piemēram, mācītāji un svētdienas skolu skolotāji, kalpotu arī mūsu bērniem, bet 

ne lai mēs kā vecāki varētu nolikt šo pienākumu malā. Bērns var iemācīties par Dievu 

svētdienas skolā, bet ieaugt kristīgā dzīvesveidā viņš var tikai ģimenē.  

Interesanti, bet mēs pat varam izmantot socioloģisko pētījumu datus, lai parādītu, 

cik nopietni mums jāņem šis Dieva uzdevums. Tas pierādās praksē, ja vecāki nedzīvo 

kristīgu dzīvesveidu mājā, tas ir, arī sešās nedēļas dienās, kuras viņi pavada ārpus 

draudzes, tad arī bērni visbiežāk aiziet no draudzes.
2
 Protams, Dievs gaida uz mums un 

aicina mūs, kamēr vien mēs esam šajā pasaulē, un ja vecāki pavisam noniecina šo 

uzdevumu, Kristus piemeklēs citus ceļus, lai mūsu bērnus uzrunātu, bet vai! mums, ja 

nedarām, kas mums uzticēts.  

Jana: Bieži vien, pat ja viens no vecākiem cenšas, cik spēj, otrs šo pienākumu, - 

audzināt bērnus ticībā, atstāj novārtā. Ja citos vecāku uzdevumos varam dalīt 

pienākumus, - tu dari šo, es darīšu to, tad audzinot bērnu ticībā šāda izvēle diemžēl 

nepastāv. Bērns, kā jau grēcinieks, labprātāk sekos tam vecākam, kurš no Dieva turas pa 

gabalu.  
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Guntars: Jā, un šis pārmetums visvairāk jau adresēts mums, tēviem. Mēs paši 

vislabāk zinām, kā mums padodas bērnu mācīšana un cik daudz laika tai veltam. Šī ir tā 

skarbākā daļa, pārmetums, ka nedarām tā, kā vajadzētu. Ne es, ne visdrīzāk arī tu, kas lasi 

šis rindiņas.  

Bet ir arī priecīgais aspekts. No vienas puses bērnu audzināšana ticībā ir tik liela 

atbildība, ka tā var būt pat nomācoša. No otras puses, mums dzīvē nav dots daudz lielāks 

prieks kā laiks, kuru pavadām kopā ar saviem bērniem, stāstot un lasot viņiem par Kristu, 

par Viņa darbiem mūsu labā un visiem kopā lūdzot, tā mācot viņiem saņemt un pateikties 

par Dieva labajām dāvanām. Tie ir mirkļi, bagātīgi piesātināti ne tikai ar mūsu 

savstarpējo mīlestību, bet arī ar Dieva paša klātbūtni. Tie ir kā pērles mūsu ikdienā un to 

vērtība ir mūžīga.  

Kad bērni vēl ir bērni, mēs esam viņiem doti Dieva vietā, kad vien viņiem rodas 

kāda vajadzība, viņi steidz meklēt mūs. Bieži vien tas ir pat kaitinoši, nu cik tad var! 

Taču mums jāierauga, cik liela ir mums izrādītā uzticība. Mums varbūt ir jāpiedomā, lai 

apzinātos sevi, kā Dieva vietniekus, bērniem tas nav jādomā. Dievs mūs ir radījis 

attiecībām ar Viņu. Bērnībā lielā mērā šīs attiecības aizpilda vecāki. Mūsu uzdevums ir 

cik vien agri iespējams vadīt mūsu bērnus pie mūsu visu Tēva. Ja laicīgās dzīves 

jautājumos mums jācenšas bērnus audzināt būt pēc iespējas patstāvīgākiem, tad ticībā tas 

ir tieši otrādi, pēc iespējas atkarīgākiem no Kristus. Ja attiecībās ar tuvākajiem un visu 

radību mums bērni jāaudzina būt aktīviem, būt devējiem, tad attiecās ar Kristu, mums 

viņiem jāmāca būt saņēmējiem. Vislabāk to darīt ar mūsu pašu piemēru.  

Jana: Šodien tik daudzi runā par garīguma kopšanu, ir tik daudz dažādas 

interesantas metodes kā varam kļūt vēl garīgāki. Kā tad mums ar savu piemēru būtu 

jāmāca mūsu bērniem kristīgais dzīvesveids? 

Guntars: Neesmu sastapis labāku atbildi uz šo jautājumu kā to, kuru savā grāmatā 

„Žēlastība un vēlreiz žēlastība” sniedz Austrālijas izcelsmes luterāņu teologs Džons 

Klainigs: „Kad runāju par garīgumu, es neiedomājos kaut ko neparastu – kādu pārāku 

kristieša esamības viedu, kas būtu atvērts tikai reliģiskajai elitei, vai būtu garīgās dzīves 

augstāka pakāpe. Es iedomājos to, kas ir dots katram ticīgajam. Kristīgais garīgums ir 



gaužām vienkāršs, – sekot Jēzum. Tā ir parasta ticības dzīve, kurā saņemam Kristību, 

apmeklējam Dievkalpojumu, saņemam Svēto Vakarēdienu, lasām Svētos Rakstus, 

lūdzam par mums un par citiem, cīnāmies ar kārdinājumiem, un strādājam kopā ar Jēzu 

tur, kur esam likti. Mūsu garīgumā mēs netiekam pacelti augstākās sfērās pāri pār 

parastu, miesīgu ikdienas dzīvi, bet mēs saņemam Svēto Garu no Kristus, lai mēs varam 

dzīvot Dieva klātbūtne katru mūsu dzīves dienu, kad mēs saskaramies ar cilvēkiem, 

darbu, grēku, pāri darījumiem, neērtībām un sirdsēstiem, grūtībām un traģēdijām. Mēs 

neesam aicināti būt garīgāki attālinoties no zemes dzīves, bet vienkārši paļaujoties uz 

Jēzu, kad darām to, kas mums uzticēts, piedzīvojot to, ko mums dots piedzīvot, 

priecājoties par to, par ko mums ir dots priecāties.”
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Jana: Tātad dzīvojam katrs savos aicinājumos un pieaugam kā Dieva bērni, kas 

mācās visu ar pateicību saņem no sava Debesu tēva. Šeit minētās lietas, - Kristība, 

Dievkalpojums, Vakarēdiens, tās visas saistās ar draudzes dzīvi, ar baznīcas 

apmeklējumu. Savukārt viens no biežākajiem jautājumiem, runājot par ticību ir: „Bet 

kāpēc gan man jāiet uz dievkalpojumu?” Šīs grāmatas kontekstā to varētu pārfrāzēt kā: 

„Kāpēc man būtu jāved mani bērni uz dievkalpojumu? Kam tas vajadzīgs?”  

Guntars: Gribētu atbildēt divās daļās. Pirmā, par to kādas tad ir izvēles iespējas. 

Lasīju par kādu notikumu. Vecmamma viesojās pie savas meitas ģimenes. Ceļā no 

stacijas uz mājām viņi brauca garām kādai baznīcai. Mazdēliņš priecīgs iesaucās: „Skat, 

Ome, tā ir mana baznīca!” Vecmamma jautāja viņam: „Vai tā arī iekšā ir tik pat skaista 

kā no ārpuses?” Mazdēls vērās viņā neizpratnē un meita sūtīja viņai zīmīgus skatienus. 

Vēlāk meita savai mammai paskaidroja, ka šo baznīcu par savu zēns izvēlējies, jo viņa 

draugiem ir savas draudzes un arī viņam to gribējies. Bet tā kā viņi ar vīru uzskata, ka 

nedrīkst bērnam uzspiest jel kādus reliģiskus uzskatus, lai pieaudzis bērns pats varētu 

izvēlēties, kādu pasaules uzskatu pieņemt par savējo, tad viņi savu dēlu uz draudzi nekad 

nebija veduši. Pavisam vienkārši – šis mazais puisēns „savā baznīcā” nekad nebija pat 
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kāju spēris. Vecmamma meitai uzdeva tikai vienu jautājumu: „Meitiņ, uz kā pamata tad 

tavs bērns izdarīs izvēli? Uz nezināšanas?”
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Šie vecāki laikam nespēja iedomāties, ka reliģisko uzskatu it kā nemācīšana arī ir 

reliģisko uzskatu mācīšana. Ka viņi kā sava dēla vissvarīgākie cilvēki, no kuriem bērni 

sagaidām visu to labāko, ir mācījuši, ka ir labi dzīvot bez Dieva; ja arī Viņš kaut kur 

eksistē, kāda gan mums gar to daļa! Tā vietā, lai „neuzspiestu” savam bērnam ticību 

Kristum, kurš vēlas būt mūsu Dievs un bagātīgi mūs svētīt, viņi uzspieda savam bērnam 

pasauli, kurā Kristum nav vietas. Viņi atņēma savam bērnam lielāko, ko kā vecāki būtu 

varējuši viņam dot.  

Cilvēks nevar izvēlēties no lietām, kuras viņš nepazīst. Ja mēs nezinām, ko nozīmē 

būt draudzē, ko nozīme baudīt brāļu un māsu mīlestību un sadraudzību Kristū, piedošanu, 

drošību, mieru un prieku kā Dieva bērniem, kā gan mēs to varētu izvēlēties? Tas, ko šie 

vecāki patiesībā bija darījuši, - sargājuši savu dēlēnu no Dieva žēlastības un gādības, no 

visām bagātīgajām svētībām, kādas Kristus mums jau šeit virs zemes vēlas dod.  

 

 

[Turpinājums sekos…] 
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