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

 

 

„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] 

 

Guntars: Jā, mums ir tikusi tā labāka daļa. Ja Vecās Derības laikā kopā pulcējās 

radinieki, tad mums ir vismaz divas reizes lielāks prieks; mēs vienlaikus sanākam kopā 

gan kā mūsu šīs zemes ģimene, gan arī kā garīgā ģimene, brāļi un māsas, tēvi, mātes un 

bērni Kristū. Bez tam arī svētku mielasts mums ir daudz pārāks. Ja Vecās Derības laikā 

Dievs caur mielastu svētīja tā baudītājus, tad mēs tiekam svētīti no Kristus, svētā Dieva 

paša klātbūtnes, un pat vēl vairāk, - no miesīgas vienības ar Viņu Svētā Vakarēdiena 

maizē un vīnā. Mielasts, kurā mēs kā Kristus ģimene sanākam kopā, ir iesākums 

apsolītajam mielastam mūžībā, kurā mēs atkal pilnībā baudīsim Dieva svēto klātbūtni, 

redzēdami Viņu vaigā (1. Jņ 3:2). 

Jana: Šo apzinoties, šķiet, ka jautājums „kāpēc gan man vajadzētu savu bērnu 

vestu uz dievkalpojumu”, vai arī „kāpēc man pašam būtu jāiet” nav visai prātīgs 

jautājums.  

Guntars: Parasti jau šis jautājums netiek uzdots, lai saņemtu atbildi, bet gan, lai 

parādītu, ka nav jau īsti nekādas vajadzības iet uz Dievkalpojumu. Kā cilvēki bieži saka: 
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„Es varu Dievu lūgt jebkurā vietā.” It kā mēs katrs varētu noteikt, kur Dievam būt, un ko 

darīt. Ja par Dievkalpojuma apmeklējumu jautā, lai saprastu, vai ejot uz Dievkalpojumu 

es veicu kādu labu darbu, tad atbilde ir „nē”. Tāds dievkalpojums, kuru apmeklējot tu 

domā esam izdarījis labu darbu, tiešām nevienam nav vajadzīgs; nedz Dievam, nedz 

tuvākajam, nedz arī tev pašam.  

Dieva svētums nav kaut kas tāds, ko vienreiz saņemam un pietiek visam mūžam. 

Kamēr paliekam Dieva klātbūtnē, tikmēr saņemam Viņa svētumu, kad tur vairs neesam, 

tad arī nesaņemam. Līdzīgi kā ar skābekli. Tas ir absolūti nepieciešams mūsu dzīvei, 

tomēr mēs paši to neražojam, mums pašiem tā nav, tas mums ik brīdi tiek dots. Tieši tā 

par ar Svēto Garu.
2
 Tas ir absolūti nepieciešams mūsu ticības dzīvei, taču mums pašiem 

tā nav, mēs to saņemam Dieva Vārdā un Sakramentos.
3
 Kamēr saņemam, tikmēr mūsu 

ticība un attiecības ar Dievu tiek uzturētas dzīvas.  

Tāpēc, ja tikšanās ar Dievu, Viņa klātbūtnes piedzīvošana, Viņa svētības 

saņemšana, ģimenes diena gan tavas miesīgās, gan garīgās ģimenes lokā ar līdzi nākošo 

piedošanu, izlīgumu, mīlestību un prieku gan Dieva priekšā, gan ar tuvāko, ja šīs lietas 

šķiet svarīgas, ja vēlies baudīt šīs dāvanas, kuras tas Kungs mums sagatavojis jau šeit virs 

zemes, tad jautājums par Dievkalpojuma apmeklējumu ir jāuzdod savādāk. Nevis, kādēļ 

gan man vajadzētu iet uz Dievkalpojumu, bet – kā gan es varētu no tā atteikties?! 

Dievkalpojums ir durvis uz mūžību, vai nu mēs piedalāmies Dieva mielastā jau 

tagad un paliekam šī mielasta viesi arī pēc Kristus atnākšanas mūžīgi, vai arī tagad 

nonicinām Dieva aicinājumam un tā paši sevi izraidām no Dieva valstības.    

Jana: Dievkalpojumam gan nav nekāda ar acīm redzama ārējā spožuma un 

diženuma, kā tas ir lietām, kas pasaules acīs var šķist lielas un nozīmīgas, vai vienkārši 

interesantas. Dievkalpojuma godību mēs ieraugām ar ticības acīm, kad saprotam, ka pats 

svētais Dievs ir to iedibinājis, lai nāktu un jau šeit laikā būtu kopā ar tevi.  

Guntars: Jā, gan Dievs ir kopā ar mums, gan mēs paši esam kopā ar saviem 

mīļajiem, ar savu mazo un arī ar savu lielo ģimeni. Šāda izpratne par draudzi paver 
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nebeidzamas iespējas Dieva klātbūtnes arvien piesātinātākai dzīvei. Ne velti Dr. Mārtiņš 

Luters „Lielajā Katehismā” tieši tā arī runā par mācītājiem kā par mūsu garīgajiem 

tēviem.
4
 Ja saprotam, ka draudze ir mūsu garīgā ģimene, mēs tur varam arī dzīvot kā 

ģimenē.  

Un kā tad mēs izturamies pret saviem ģimenes locekļiem? Ja ar mums viss ir 

kārtībā, ar mīlestību un vislielākajām rūpēm, nesavtīgi dodot no sevis. Ja ar ģimeni viss ir 

kārtībā, tad to pašu arī saņemam pretī no saviem mīļajiem. Kā Dievs ir dodošs Dievs, tā 

arī mēs esam radīti, lai vislielāko prieku gūtu dodot. Ja apzināmies, ka draudze ir mūsu 

Kristus ģimene, tas mūsu priekam un rūpēm par draudzi paver neierobežotas iespējas. 

Kad varam būt noderīgi saviem mīļajiem ģimenē, tas ir brīnišķīgi, ja varam dot no sevis 

savā garīgajā ģimenē, katrs no tā, ar ko Dievs mūs svētījis, tad iespēju kalpot tuvākajam 

patiesi ir tik daudz, ka pat ar piecām rokām un desmit galvām nepietiks.  

Vecās Derības laikā sabats bija atpūtas diena; kad sešas dienas bijām pūlējušies, 

septītajā baudījām mieru. Jaunās Derības laikā svētdiena ir pirmā nedēļas diena. Mums tā 

sākās ar Dieva nama apmeklējumu un Dieva svētības baudīšanu, kas arī ir mūsu spēka 

avots pārējām sešām dienām, dzīvojot Dieva svētītu dzīvi, audzinot bērnus un kalpojot 

tuvākajam.  

Jana: Tā tomēr nav vienlīdzīga proporcija, vienu dienu esam draudzē, sešas 

pasaulē. Turklāt, kā jau minējām, Dieva svētums nav kaut kas tāds, ko vienreiz saņem un 

ar to pietiek, mums tas jāsaņem atkal un atkal.  

Guntars: Jau Vecās Derības laikā Dievs iedibināja noteiktu svētbrīžu kārtību, kas 

bija piesaistīta mūsu ikdienas dzīves pašām pamata aktivitātēm. Tieši kurām? Viena no 

tām ir diennakts cikls; no rīta ceļamies dienas darbiem, vakarā dodamies atpūtā, no rīta 

ceļamies, vakarā guļamies... . Otra nozīmīga mūsu dienas ritma sastāvdaļa ir ēdienreizes. 

Trešā zīmīgā lieta ir nedēļas cikls, - sešas dienas darbs, viena atpūtai, sešas darbs, viena 

atpūtai... .  

Kā tad šī svētbrīžu kārtība darbojās? Dievs bija pavēlējis priesteriem katru rītu un 

katru vakaru svinēt noteiktus rituālus, lai tajos pats kopā būtu ar savu tautu un to svētītu 
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(2.Moz 29:38-46). Tā nu sanāca, ka cilvēku ikdienas dzīves cikli, celšanās un gulēt iešana 

un ēdienreizes laika ziņā saskanēja ar Dieva iedibinātajiem svētības rituāliem. Turklāt 

šajā laikā, pie ēdienreizēm rītos un vakaros, Dieva ļaudīm bija jāpiesauc Dieva svētais 

vārds un jāsaka ticības apliecība (5.Moz 6:4-7).
5
 Tā nu Dievkalpošana templī notika 

vienā ritmā ar mājas svētbrīžiem, ļaujot arī Dieva tautai izdzīvot šo saikni – apzinoties, ka 

tajā laikā, kad viņi Dieva vārdu piesaucot baudīja dienišķo maizi, Dievs pats pildīja savu 

solījumu būt ar viņiem un dāvāt savu svētību.  

Jana: Lietošanai ļoti līdzīgā veidā, - rīta, vakara un ēdienreižu lūgšanām paredzēts 

arī Reformācijas laikā Dr. Mārtiņa Lutera sagatavotais „Mazais Katehisms”. 

Guntars: Precīzi, turklāt jāpiebilst, ka mūsu ikdienas svētbrīžiem ir ļoti praktisks 

raksturs. Tie balstās Rakstu vārdos no apustuļa Pāvila vēstules Timotejam: „Jo katra 

Dieva radība ir laba, un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību; jo svētumu tam 

piešķir Dieva vārds un lūgšana.” (1.Tim 4:4-5). Ja atceramies, ka tikai Dievs ir svēts, ka 

tikai no Viņa nāk svētums, ka svētums ir dzīvības, prieka, miera, drošības, laimes, un citu 

labo lietu avots, tad varam ieraudzīt kāda ir šo mūsu ikdienas ciklu svētbrīžu nozīme.  

Proti, katru dienu, no rīta pieceļoties, mēs ģimenes lokā pateicamies par nakts 

pasargājumu (Rīta lūgšana), apliecinām ticību Trīsvienīgajam Dievam (Ticības 

Apliecība), kurš mūs pieņēmis par saviem bērniem un ar Dieva vārdu un lūgšanu (Mūsu 

Tēvs lūgšana) piesaucam Dieva klātbūtni un līdz ar to svētību visām mūsu dienas gaitām. 

Lai kur mēs ietu, lai ko mēs darītu, mēs to darīsim Svētā Gara vadībā un pasargājumā. 

Vakarā, kad gatavojamies atpūtai, mēs pateicamies par Dieva rūpēm un dāvanām, kādas 

esam dienas gaitā saņēmuši (Vakara lūgšana), apliecinām savu ticību (Ticības Apliecība) 

un izlūdzamies Dieva pasargājumu naktij (Mūsu Tēvs lūgšana). Tā mūsu Kungs Kristus 

ir ar mums ik brīdi, mūs sargādams, par mums gādādams un mūs svētīdams.  

Katra ēdienreize ir kā atgādinājums par dienišķo maizi, kuru Debesu Tēvs mums 

apsolījis dot ikdienas. Par to lūgšanā pateikdamies, mēs gan atzīstam, ka visu labo 
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saņemam no Dieva, gan arī izlūdzamies Viņa klātbūtni, kas nenozīmē neko citu kā Dieva 

svētību mūsu namam (Lūgšanas pirms un pēc ēdienreizēm).  

Jana: Savukārt katrs iknedēļas cikls sākās ar Dieva nama apmeklējumu, kurā tad 

baudām Dieva klātbūtni pilnībā.  

Guntars: Jā, un Dieva klātbūtne Vārdā un Sakramentā mūs gan svētī, gan arī 

dziedina un atjauno kā Dieva bērnus. Ja pirms Dieva nama apmeklējuma pārdomājam 

Dieva dotos baušļus, tad tie mums skaidri parāda, kas nav kārtībā ar mūsu dzīvi, gan 

attiecībās ar Dievu, gan ar cilvēkiem.  

Mēs esam paraduši domāt, ka atjaunošanās, ko Dievs mums sniedz Dievkalpojumā 

ir vajadzīga tikai tiem, kuri paši darījuši ko sliktu tuvākajam. Diemžēl vainīgais ir tikai 

monētas viena puse. Kad grēks tiek izdarīts, tad abu divu sirdsapziņas ir ievainotas, - gan 

vainīgā, gan cietušā. Vaina par izdarīto un apziņa, ka tev nodarīts pāri – tās abas var 

nospiest sirdsapziņas vienlīdz smagi. Vainīgā sirdsapziņa grēka dēļ atgrūž viņu gan no 

cietušā, gan no citiem, kas zina par šo nodarījumu, un, protams, arī no Dieva. Arī cietušā 

sirdsapziņa ir ievainota, jo viņš jūt, ka ir piedzīvojis netaisnību un ir pazemots. Caur 

pāridarījumu arī viņš, tāpat kā vainīgais, ir nācis saskarē ar sātana jomu un tā ticis 

apgānīts. Tas savukārt apgrūtina piedošanu un arī rada vainas sajūtu Dieva priekšā. Tā nu 

šis pats grēks posta arī cietušā sirdsapziņu. Grēks ir triumfējis pār abiem un abiem 

vajadzīga dziedināšana.  

Apustulis Pāvils raksta, ka „sludināšanas mērķis ir mīlestība, kas nāk no skaidras 

sirds un labas apziņas un neliekuļotas ticības” (1.Tim 1:5). Arī tas ir mūsu ieguvums 

Dievkalpojumā. Kad esam Dieva klātbūtnē, Viņa dzīvības spēks, viņa svētums dziedina 

un atjauno mūsu sirdsapziņas un mūsu attiecības. Bijušais ļaunums Dieva klātbūtnē tiek 

padarīts par nebijušu. Miers tiek iemantots gan ar tuvāko, gan ar Dievu.  

Katrs pats var pārdomāt, ko viņš vēl saviem bērniem. Kādu dzīvi šeit, kādu dzīvi 

mūžībā. Mēs nevaram iecelt mūsu bērnus debesu valstībā, to var izdarīt tikai Kristus. 

Taču mēs varam vai nu aizvest viņus pie Kristus, vai izlikties, ka neko par Viņu nezinām. 

Dievs ir mums parādījis lielu uzticību, nododams savus bērnus mūsu rokās, lai viņš pats 



arī palīdz, ka mēs, Kristum atnākot, varētu stāvēt Viņa priekšā kopā ar saviem bērniem 

un sacīt ar Rakstu vārdiem: „Še es esmu un bērni, ko Dievs Man devis ” (Ebr 2:12).  
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