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

 

 

„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) 

 

[Turpinājums]  

 

Jana: Tātad mūsu rīcībā ir izvēle, - mācīt bērnam dzīvi ar Kristu, vai mācīt dzīvi 

bez Kristus; nepastāv iedomātā neitrālā dzīve, kuras laikā vari izvēlēties vienu vai otru, jo 

mēs nedzīvojam ārpus pasaules uzskatiem, mēs dzīvojam saskaņā ar noteiktiem pasaules 

uzskatiem.  

Guntars: Tieši tā. Un nu otrā atbildes daļa jautājumam „kāpēc gan man būtu jāved 

manu bērnu uz Dievkalpojumu.” Šim jautājumam, jeb pareizāk būtu teikt iebildumam 

pret Dievkalpojuma apmeklēšanas nepieciešamību parasti ir vismaz divas saknes. Viena 

ir mūsos mītošais vecais, grēcīgais Ādams, kurš jebkuram mūsu solim Dieva virzienā 

saka sparīgu „Nē!” Otra ir neizpratne par to, kas patiesībā Dievkalpojumā notiek. Ar veco 

Ādamu Dievs mums palīdz tikt galā Kristībā dodot mums Svēto Garu un darot mūs par 

jauniem cilvēkiem, savukārt ar skaidrojumu varam mēģināt palīdzēt. Palūkosimies, ko 

Svētie Raksti māca par Dievkalpojuma būtību.  

Ja lūkojamies Svēto Rakstu pašā sākumā, Radīšanas stāstā, lasām, ka Dievs radīja 

cilvēku, svētīja to un arī ļāva cilvēkam baudīt Dieva klātbūtni Ēdenes dārzā. Cilvēks ir 

radīts, lai būtu kopā ar Dievu, un lai baudītu šīs kopības svētību. Bet Raksti arī atklāj, kas 
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notika pēc tam, - cilvēks izvēlējās nepaklausīt Dievam. Tā šīs tuvās attiecības un visa 

līdzi nākošā svētība tika zaudēta. Cilvēkam nācās pamest Ēdenes dārzu, jo viņš vairs 

nespēja atrasties svētā Dieva tuvumā (1.Moz 3.nod.). Taču Dievs nebūtu Dievs, ja Viņam 

nebūtu risinājums šai bēdīgajai situācijai. Ja dodamies no Svēto Rakstu sākuma uz pašām 

beigām, tad ieraugām ko pazīstamu. Dievs atkal mājo cilvēku vidu (Atklāsmes 21. 

nodaļa), viņi atkal ir kopā, un cilvēki bauda Dieva klātbūtnes svētību, - prieku, dzīvību, 

veselību, labklājību, mieru, un visus citus labumus.  

Jana: Tā nu mēs redzam, ka vismaz cilvēces eksistences sākumā un arī atkal pēc 

Kristus atnākšanas, cilvēki ir kopā ar savu Radītāju. Diemžēl mēs dzīvojam par vidu starp 

sākumu un beigām.  

Guntars: Tas tiesa, pēc Kristus otrās atnākšanas dzīve Dieva klātbūtnē kļūs par 

pastāvīgu realitāti, bet šīs realitātes iesākums ir šeit virs zemes. Kā tā? Kā lasām 1. 

Mozus grāmatā, Dievs vēlas mūs svētīt (1.Moz 1:28). Pirmā lieta, ko Viņš dara pēc 

radīšanas, ir svētīšana. Kad saraujam attiecības ar Dievu, Viņš pirmais meklē, kā tās 

atjaunot. Lai to izdarītu, Viņš jau Ādamam un Ievai apsola sagādāt risinājumu, kas spēs 

pārmest tiltu par radušos plaisu Radītāja un Viņa neapdomīgās radības attiecībās (1.Moz 

3:15). Iet laiks, un Dievs izredz Mesopotāmijas iemītnieku Ābrahāmu no Ūras, dievbijīgu 

un uzticamu vīru, sacīdams: „Es tevi darīšu par lielu tautu, Es tevi svētīšu un darīšu lielu 

tavu vārdu, un tu būsi par svētību. Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi 

nolād, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis” (1.Moz 12:2-3).  

Ābrahāma izredzēšana nebija viņa paša dēļ, bet gan tādēļ, lai caur viņu Dievs 

varētu svētīt visas zemes ciltis, arī mūs. Viss notika tieši kā Dievs to bija apsolījis; 

Ābrahāma pēcnācēji vairojas un tiem atkal un atkal tika atkārtots Dieva apsolījums „tavos 

pēcnācējos visas zemes tautas tiks svētītas” (1.Moz 26:3-4, 28:14). Līdz pienāca brīdis, 

lai Dievs spertu nākamo soli – lai pats mājotu viņu vidū.  

Jana: Tātad Dieva mērķis izredzot Ābrahāmu, bija iesākt atjaunot to svētību, kādu 

cilvēki baudīja iesākumā Dieva klātbūtnē un kādu atkal baudīsim pēc Kristus otrās 

atnākšanas? 



Guntars: Jā, tādēļ tika izredzēts Ābrahāms, tāpēc tika izredzēti viņa pēcnācēji, 

Israēla tauta, tāpēc no viņu vidus nāca arī Kristus, Dieva Dēls un Ābrahāma atvase (Gal 

3:16). Bet runājot par pašu Dieva svētību, vispirms jāmēģina saprast, ko tā nozīmē. 

Neviens nespēj pilnībā aprakstīt, ko īsti nozīmē „svēts”.  

Jana: Šķiet, parasti to skaidro kā nošķirtu Dievam.  

Guntars: Tas ir pareizi, bet tas tomēr nepaskaidro tieši kas tad tas svētums tāds ir. 

Svētie Raksti mums rāda, ka ir tikai viens, kas pats par sevi ir svēts, tas ir Dievs Radītājs. 

„Svēts” ir Vecajā Derībā attiecībā uz Dievu visbiežāk lietotais apzīmētājs. Dievs nosaka, 

kas ir svēts. Svētums ir kaut kas tāds, kas pats par sevi piemīt tikai Dievam, tikai no Viņa 

iziet, tikai no Viņa ir saņemams. Dieva svētums ir tas, no kā nāk viss labais, - dzīvība, 

prieks, miers, veselība, labklājība, pārticība, un tā joprojām. Un Viņš grib tajā ar mums 

dalīties (3.Moz 11:45, Ebr 12:10). 

Nelaime tikai tā, ka nekas grēcīgs nevar nākt svētā Dieva tuvumā un palikt dzīvs 

(2.Moz 33:20). Tā nu, lai kā Dievs gribētu mūs svētīt, lai kā mēs alktu pēc visām tikko 

minētajām brīnišķīgajām lietām, mēs nevaram viens otram tuvoties, jo rezultāts būtu 

mūsu nāve un iznīcība.  

Jana: Diezgan bēdīgi, ja svētības avotam pat tuvoties nevaram. Kāda tur gan 

svētības saņemšana. 

Guntars: Šajā nespējā tuvoties svētajam Dievam mēs skaidrāk par skaidru 

ieraugām, ko nozīme grēks. Kad Dievs radīja pasauli, Viņš atzina, ka tā ir „ļoti laba” 

(1.Moz 1:31). Viss darbojās saskaņā ar Radīšanā iedibināto kārtību. Dievs mājoja pie 

cilvēkiem un viņi saņēma svētību no Dieva klātbūtnes. Tad pirmie cilvēki novērsās no 

Dieva un sāka rīkoties pretēji radīšanas kārtībai, caur viņiem Dieva labā radība tika 

sagandēta. Dieva svētums, kas labai, nesabojātai radībai ir dzīvības un labklājības avots, 

sabojātai, grēcīgai radībai ir nāves briesmas un iznīcība. Tā kopš izraidīšanas no Ēdenes 

cilvēki vairs nevar tuvoties Dievam. 

Šo situāciju labāk saprast palīdz Bībeles skatījums uz pasauli. Visu, kas pasaulē 

eksistē, var iedalīt trīs grupās. Vispirms, svētais Dievs. Kā pretpols Dieva svētumam ir 

sātans un viņa eņģeļi. Nosacīti pa vidu atrodas radība. Tā pati par sevi nav svēta, bet gan 



„ļoti laba” kā jau Radītājs to iesākumā atzina. Tā nu radība, atrazdamās pa vidu starp 

svēto Dievu un nešķīstajiem gariem, var tik vai nu svētīta, ja tā nonāk Dieva tuvumā, vai 

sabojāta un padarīta nešķīsta, ja tā nonāk saskarē ar sātanu, viņa eņģeļiem, vai jebko, kas 

atrodas šīs daļas ietekmē. Dieva svētumu varam salīdzināt ar uguni; tieši šāda valoda 

Rakstos bieži ir izmantota, runājot par Dievu. Ugunij var būt divējāda ietekme, tā var dot 

gaismu un siltumu, tā var šķīstīt no sārņiem, taču tā var arī iznīcināt. Ja kaut kas, kas ir 

nešķīsts, vai grēcīgs nāk Dievs tuvumā, Dieva svētums to iznīcina. Ja kaut kas, kas ir 

šķīstīts un labs nāk Dieva klātbūtnē, tad Viņa svētums ir kā dzīvības avots. Uztverot 

pasauli caur šo Rakstu skatījumu, varam vieglāk saprast, kāpēc grēcinieki nedrīkst 

tuvoties svētajam Dievam.  

Vieglāk arī ieraudzīt Dieva gudrību un mīlestību pret mums. Lai mūsu grēki, mūsu 

nešķīstība nekļūtu par mūsu posta un nāves iemeslu, kad tuvojamies Dievam 

Dievkalpojumā, vai kad Viņš atkal nāks visā savā godībā un svētumā, tos visus uzņemas 

Dieva Dēls Jēzus Kristus. Viņa krusta nāve mums kļūst par durvīm uz dzīvību. Kad esam 

kristīti Jēzus vārdā, mūsu grēki un samaitātība ir nomazgāti, mēs esam ietērpti Kristū, un 

Dievs mūs redz Kristus, Sava Dēla svētumā, nevis mūsu grēka nešķīstībā. Tādi mēs droši 

varam jau tagad tuvoties Dieva svētumam un baudīt tā dzīvu darošo, atjaunojošo un 

priecējošo spēku. Turklāt, ar Dievs svētumu apklāti, varam arī bez bažām gaidīt Kristus 

otro atnākšanu godībā.   

Jana: Bet kā tad ar Dieva klātbūtni Vecās Derības laikā? Mozus grāmatas apraksta 

Dieva klātbūtni draudzes vidū un Dieva iedibinātos mielastus (3.Mozus grāmatā), caur 

kuriem Viņš svētīja savus ļaudis. Kā tad viņi varēja tuvoties Dieva svētumam?  

Guntars: Tieši Vecās Derības Dievkalpošanā mēs īpaši skaidri ieraugām, cik ļoti 

mums vajadzīgs Kristus. Katram mielastam, kurā Dievs svētīja savus ļaudis, bija jāsākas 

ar grēku piedošanas rituālu. Katru reizi grēku piedošanā viņiem tika mācīts, ka grēcīgs 

cilvēks nevar tuvoties svētajam Dievam. Kā dāvanu cilvēkiem Dievs pats iedibināja 

kārtību, kurā Vecās Derības Dievkalpojumā cilvēku dzīvība tika aizvietota ar dzīvnieku 

dzīvību, cilvēku grēki tika uzlikti upura dzīvniekam. Iedibinot šādu kārtību Dievs mācīja 

par vietnieciskā, samierinošā upura nepieciešamību, ja vēlamies tuvoties Dievam. Jo tikai 



tad, kad cilvēku grēki bija piedoti, viņi varēja piedalīties svētajā mielastā, kurā viņiem 

tika dāvāts Dieva svētums.  

Jaunās Derības dievkalpojumā mēs piedzīvojam tieši to pašu. Pirmā daļa 

Dievkalpojumā, ja gatavojamies svinēt Kristus mielastu, tas ir, tuvoties svētajam Dievam, 

ir tieši grēku piedošana, jeb absolūcija. Vecajā Derībā grēku piedošanu cilvēkiem deva 

upura dzīvnieku vietnieciskā nāve, kura bija darbīga Kristus dēļ. Jaunās Derības laikā 

nāvi, kas mūs, grēciniekus, sagaidītu tuvojoties Dieva svētumam, mūsu vietā ir uzņēmis 

Kristus pats, Dieva Dēls. Vairs nav vajadzīgi vietnieciskie upuri, jo Dievs pats to ir 

pienesis vienu reizi par visām (Ebr 7:27). Kad dzirdam grēku piedošanas pasludinājumu, 

tas iespējams tikai tādēļ, ka Kristus ir stājies mūsu vietā un ļauj mums stāties savējā. Viņš 

izlēja savas asinis, atdeva savu dzīvību, lai mēs varētu baudīt Dievs svētumu, pieeju pie 

Tēva, dzīvību, prieku un pārpilnību.  

Jana: Tātad Vecās Derības Dievkalpošana bija kā norāde uz Jaunās Derības 

Dievkalpošanu?  

Guntars: Vecās Derības Dievkalpošana ir viena no lietām, kuras Jaunās Derības 

baznīca saņēma mantojumā (Rom 9:4).
2
 Tieši tādēļ Jaunajā Derībā neatrodam pārāk 

daudz par Dievkalpojuma norisi, tas nebija vajadzīgs. Starpība Vecās un Jaunās derības 

Dievkalpošanā ir tā, ka rituālu, kuri norādīja uz Kristu, vietā, mēs Dievkalpojumā 

saņemam Kristu pašu. Kā jau aplūkojām, grēku piedošana bija pirmais nepieciešamais 

solis Vecās Derības laikā, un tieši tāpat tas ir arī tagad. Vecās Derības laikā Dieva godība 

iemājoja Saiešanas teltī (2.Moz 40:34). Jaunās Derības laikā Dieva godība mums tika 

atklāta Jēzū Kristū (Jņ 1:14). Vecās Derības laikā pēc grēku piedošanas rituāla Dieva 

ļaudis baudīja mielastu Dieva tuvumā, un caur šo mielastu Dievs viņus svētīja. Jaunās 

Derības laikā Kristus pats aicina mūs savā mielastā un ne tikai dāvā Dieva svētību, bet 

pats ir klātesošs. Pats svētais Dievs ir miesā klātesošs Vakarēdiena maizē un vīnā. Viņš, 

kura parādīšanās grēciniekam nozīmē nāvi, visā Savā svētumā nāk mūsu vidū! 

Jana: Ir pat mazliet biedējoši domāt par Vakarēdienu kā svētā Dieva klātbūtni 

mūsu vidū. Īpaši, ja palasām, kas Vecās Derības laikā noticis ar tiem, kas nāca Viņa 
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svētuma tuvumā pienācīgi nesagatavojušies; kā tas notika ar Ārona dēliem Abiju un 

Nadabu, kurus Dieva svētuma klātbūtne uz vietas iznīcināja (3.Moz 10:2).   

Guntars: Tieši tādēļ jau arī apustulis Pāvils mudina izturēties ar vislielāko 

nopietnību un bijību pret Kristus mielastu. Viņa vārdi 1. vēstulē Korintas draudzei norāda 

uz iespējamajām sekām, ja baudīsim Vakarēdienu, nesaprazdami, ka šajā mielastā esam 

Dieva svētuma klātbūtnē: „Tādēļ jūsu starpā ir daudz vāju un neveselu un diezgan daudz 

ir mirušu.” (1.Kor 11:30) Tieši tādēļ Dievkalpojumā tik svarīga ir grēku piedošanas, jeb 

absolūcijas daļa, jo tajā mēs tiekam šķīstīti no mūsu grēkiem, atjaunoti kā Dieva labā 

radība un darīti cienīgi ņemt dalību Dieva svētajā mielastā. Šādi mēs Kristus mielastā 

saņemam to, ko svētā Dieva klātbūtne mums dod, - dzīvību, prieku, veselību, laimi, 

pārticību, un visu citu svētību.  

Jana: Tā nu mēs esam aicināti atlicināt vienu dienu, lai tajā būtu kopā ar Dievu, 

lai dotu Viņam iespēju dāvāt mums savas klātbūtnes svētību. Tā ir vēl viena līdzība starp 

Vecās un Jaunās Derības baznīcu, proti, sabats un svētdiena. 

Guntars: Taisnība, abas šīs dienas ir atlicinātas Dievam, tomēr Vecās Derības 

laikā sabats bija kaut kas savādāks nekā šodien ir svētdiena. Dievkalpojuma vieta bija 

noteikta Saiešanas teltī, vēlāk templī. Taču Dievkalpojumi kā mēs to saprotam nenotika 

katru svētdienu. Katram Israēla vīrietim bija jānāk Dieva priekšā trīs lielajos svētkos 

(3.Moz 23. nodaļa), ārpus šiem trim svētkiem svētos mielastus varēja svinēt pēc pašu 

izvēlas; cik vien bieži Dieva ļaudis to vēlējās un varēja atļauties.  

Sabats bija diena, kuru Dievs pavēlēja atlicināt Viņam. Taču tajā pašā brīdī Viņš 

šo dienu atdeva cilvēkiem atpakaļ. Tā kā sabata dienā nekāds darbs nebija atļauts, ģimene 

varēja šo dienu pavadīt kopā. Diena, kura bija jāveltī Dievam, patiesībā tika dota 

cilvēkiem kā ģimenes diena. Laiks, lai būtu kopā, lai pārrunātu Dieva žēlastības darbus, 

lai mācītu bērnus, un vienkārši, lai baudītu kopību ar saviem mīļajiem.  

Jana: Tad jau mūsu svētdienas Dievkalpojumi ir Vecās Derības svētku un sabata 

apvienojums, esam kopā gan ar Dievu, gan ģimeni.  

 

 

[Turpinājums sekos…] 


