
I saruna 

Kas un kāds ir cilvēks pēc Dieva ieceres? 

 

Jana: Tā nu mēs nolēmām pārrunāt Svēto Rakstu liecības par laulību. Ja lasi šo 

grāmatu, tad ar laulību saistītiem jautājumiem ir nozīme arī tavās acīs. Es ticu, šajās 

sarunās mūs sagaida daudz interesanta un, viss iespējams, arī daudz pārsteidzoša. Lai kā 

cilvēki lūkotos uz kristiešu Svētajiem Rakstiem – Bībeli, tā atspoguļo to pasaules 

uzskatu, tās vērtības un atziņas, uz kurām izaugusi kristīgā civilizācija un pasaule, kurā 

mēs visi dzīvojam.  

Ja ticam, ka Svētie Raksti ir paša Dieva atklāsme cilvēkiem, tad tam, ko no tās 

uzzinām, mūsu acīs ir jo īpaša vērtība. Tādā gadījumā spējam ielūkoties ne tikai gadu 

tūkstošos pārbaudītās atziņās, bet arī paša Radītāja nodomā, laulību iedibinot. Tieši šādā 

ticības pārliecībā arī mēs meklēsim Dieva atklāsmē atbildes; kur rodama laulības 

izcelsme? ko nozīmē laulība vīram un ko sievai? vai atļauts laulību šķirt? un daudziem 

citiem jautājumiem.   

Guntars: Piekrītu tev, ja ļausim, lai Raksti lej savu gaismu uz mūsu jautājumiem, 

iegūsim daudz praktisku atziņu. Laulība pati par sevi ir apbrīnas vērta; nav daudz 

iedibinājumu, kuri būtu tik nozīmīgi gan indivīdam, gan sabiedrībai kopumā. Tāpat kā 

laulības devums ir neaizstājams ikviena cilvēka dzīvē, tā veselīga laulība ir neatņemams 

priekšnosacījums stipras sabiedrības pastāvēšanai. Ceru, ka mums izdosies rūpīgi 

pārdomāt Rakstu pamācības un tās skaidri izklāstīt, tā, - lai katrs varētu paņemt savai 

dzīvei kaut daļiņu no Dieva gudrības.  

Jana: Visam ir sākums - gan pasaulei, gan cilvēkam. Savs iesākums arī laulībai. Lai 

skaidrāk izprastu laulības kā divu cilvēku vienības iesākumu, vai nevajadzētu sākt ar paša 

cilvēka radīšanu? 

Guntars: Nu, labi, ielūkosimies pašā iesākumā, - ko Radīšanas stāsts mums atklāj. 

„Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.” [1. Moz 1:1]
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 Tad sekoja laika un pasaules 

radīšana un iekārtošana. Sestajā dienā Dievs sacīja: „Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un 



pēc mūsu līdzības
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; tie lai valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā, un pār lopiem, un 

pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū.” Un Dievs radīja cilvēku pēc 

Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.” [1. Moz 1:26-27]  

Šajos pantos ir izteikts kas tāds, ko ir vērts aplūkot tuvāk. Vispirms Dieva sacītais 

par cilvēku: „Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības”. Šādi radīšanas 

uzdevumu Dievs formulē tikai un vienīgi pirms cilvēka radīšanas. Tas norāda, ka cilvēka 

radīšana pēc būtības atšķīrās no citu lietu un dzīvo būtņu radīšanas. Radot sauli un 

zvaigznes, jūras un sauszemi, radot augus un dzīvniekus Dievs ne reizi neteica „pēc mūsu 

tēla un līdzības”. Un, tikai runājot par cilvēka radīšanu, Dievs saka „pēc mūsu tēla un 

līdzības”. 

Jana: Ko tas nozīmē - Dieva tēls un līdzība? Spogulī redzam kādi mēs esam; kāds ir 

mūsu tēls, un kam mēs esam līdzīgi. Taču attiecībā uz Dievu katram cilvēkam ir savi, 

bieži vien, visai atšķirīgi priekšstati. Kā saprast vārdus, - būt radītam pēc Dieva tēla un 

līdzības?  

Guntars: Radīšanas stāstā netiek sniegts tiešs paskaidrojums, ko nozīmē Dieva tēls 

un līdzība, taču tas tiek atklāts citās Rakstu vietās un to var izprast arī no konteksta. Ir 

vairāki aspekti kā varam aplūkot Dieva tēlu un līdzību cilvēkā.  

Vispirms, ko par to saka Raksti? Efeziešu vēstulē rakstīts: „Cilvēks, kas radīts pēc 

Dieva patiesā taisnībā un svētumā.” [Ef 4:24] Vēstulē Kolosu draudzei apustulis Pāvils 

raksta, ka cilvēks tiek atjaunots „atziņā pēc viņa Radītāja tēla.” [Kol 3:10] Cilvēks tika 

radīts labs. Viss, ko cilvēks gribēja, domāja un darīja, bija labs. Cilvēkam piemita 

taisnums, atziņa un svētums, saskanīgs ar Dievs taisnumu, atziņu un svētumu.
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 Šis 

līdzības aspekts attiecas uz cilvēka garīgajām kvalitātēm pēc Radīšanas.  

Citu Dieva tēla un līdzības aspektu, kas mums, aplūkojot laulības jautājumus, ir 

būtisks, atklāj tieši Radīšanas stāsts. 1. Mozus grāmatā varam izlasīt, kā Dievs cilvēkam 

dāvāja brīvību, tas ir, - iespēju izdarīt izvēli. Kā rakstīts, Dievs stādīja Ēdenes dārza vidū 

kādu īpašu koku un sacīja: „No visiem dārza kokiem ēzdams ēd, bet no laba un ļauna 

atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi.” [1.Moz 

2:16-17].  



Patiesa brīvība var būt tikai tad, ja cilvēks pats ir atbildīgs par savu izvēli, ja ir 

iespēja izšķirties, kādu ceļu iet – paklausības, vai pretestības. Ja viss ir ļauts, ja vairs nav 

kritēriju, kas nosaka labu un ļaunu, tā ir nevis brīvība, bet nolemtība. Radīšanas stāstā 

cilvēks tiek attēlots kā tāda būtne, kura apzinās savu „Es”, tas ir, - apzinās savu rīcību un 

spēj izdarīt pārdomātu izvēli. Savukārt, iespēja izdarīt izvēli vienmēr ir saistīta ar 

atbildību par tās sekām.  

Summējot, cilvēks tiek attēlots kā indivīds, kurš apzinās savu esamību, kuram ir 

izvēles brīvība, un kurš ir arī atbildīgs par savu izvēļu sekām. Vēl no cita „Dieva tēla un 

līdzības” aspekta cilvēks tiek attēlots kā tāds, kuram „nav labi būt vienam”. [1. Moz 2:18] 

Tātad no cilvēks ir gan apzinīgs indivīds, gan jau Dieva nodomā paredzēts dzīvei 

sabiedrībā un nevis vientulībā. Tieši attiecībās ar citiem cilvēkiem var izpausties cilvēka 

„Es”. Tieši dzīve sabiedrībā nozīmē izdarīt izvēles un uzņemties atbildību, būt spējīgam 

pašam mīlēt un arī tikt mīlētam. Tas viss kopā un, protams, vēl var būt arī citi aspekti, 

nozīmē – būt radītam pēc Dieva tēla un līdzības. 

Jana: Tiktāl skaidri. Apkopojot iepriekš minēto, iegūstam cilvēku, - personību ar 

savu „Es” un atbildības sajūtu, un vienlaikus arī sabiedrisku būtni. Taču augstāk minētajā 

citātā rakstīts, ka „Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti 

un sievieti Viņš radīja.” [1.Moz 1:27] Tātad Dievs it kā radīja cilvēku, tas ir, vienu pašu, 

bet tālāk paskaidrots, ka Viņš „radīja vīrieti un sievieti”, tātad divus. Kā to saprast? 

Guntars: Lai tiktu skaidrībā, kāpēc vienā teikumā cilvēks aprakstīts gan vienskaitlī, 

gan daudzskaitlī, jāņem talkā Svēto Rakstu Vecās Derības teksta oriģināls senebreju 

valodā
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 un papildus jāaplūko vēl pāris Rakstu vietas. Oriģinālā rakstīts nevis „vīrietis un 

sieviete”, bet gan „vīrišķs un sievišķs”
v
. Tātad izmantoti vārdi, kas raksturo cilvēku 

dzimumu atšķirības – vīrišķo un sievišķo. Mēģinot šīs Rakstu vietas domu izteikt citos 

vārdos, varētu sacīt, ka Dievs radīja cilvēku, - un cilvēks bija vīrišķais un sievišķais.  

Aplūkosim vēl vienu Rakstu vietu no 1. Mozus grāmatas 2. nodaļas. „Un Dievs Tas 

Kungs sacīja: „Nav labi cilvēkam būt vienam; Es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam.” 

Tad Dievs Tas Kungs veidoja no zemes ikvienu lauka zvēru un ikvienu putnu gaisā un 

pieveda tos pie cilvēka, lai redzētu, kādā vārdā viņš tos nosauks, un, kā cilvēks nosauktu 



ikvienu dzīvu radījumu, tāds lai būtu tā vārds. Un cilvēks nosauca vārdā visus lopus, 

visus putnus gaisā un visus lauka zvērus, bet viņš neatrada palīga, kas viņam atbilstu. Un 

Dievs Tas Kungs lika cietam miegam nākt pār cilvēku; un tas aizmiga, un Viņš izņēma 

vienu no viņa ribām, aizpildīdams vietu ar miesu. Šo ribu, ko Viņš no cilvēka bija ņēmis, 

Dievs Tas Kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēka. Tad cilvēks sacīja: "Šī 

tiešām ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas!” [1. Moz 2:18-23a]  

Mēs jau pārrunājām kā Dieva tēls un līdzība sastopami cilvēkā; viņa individualitātē, 

apzinoties savu „Es”, izvēles brīvību un atbildību, kā arī sabiedriskumā, nepieciešamībā 

pēc attiecībām. Šajā Rakstu vietā abi šie cilvēka aspekti tiek ļoti labi paskaidroti. Dievs, 

uzlūkojot Pirmo cilvēku, pēc radīšanas, secina, ka viņam „nav labi būt vienam”. Vārds, 

kas latviski tulkots kā „būt vienam”
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 satur arī nozīmes „būt nodalītam” un „būt 

atšķirtam”. Tas jau ir kas vairāk, nekā vienkārši „būt vienam”. Var saprast, ka Radīšana 

vēl nav noslēgusies, tādēļ Dievs to turpina, lai darītu cilvēkam palīgu, kas tam atbilstu.  

Kas īsti domāts ar vārdu, ko mēs tulkojam kā „atbilst”
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? Oriģinālā izmantotā vārda 

nozīme ietver tādu atbilstību, kas ir tieši pretī, kas ir kā otra puse veselumam. Prātā nāk 

salīdzinājums ar labi zināmo laika kavēkli „puzli”. Ja iztēlojamies vienkāršu „puzli” no 

diviem gabaliņiem, katrs no tiem ir savādāks un satur ko citu. Taču abi šie gabaliņi ir 

pilnībā atbilstoši un tikai abi kopā tie veido veselumu. Šeit lietotā vārda „atbilstošs” 

nozīme ir tieši tāda kā „puzles” piemērā minētā. Dievs gribēja radīt cilvēkam tādu palīgu, 

kurš viņam pilnībā atbilstu; otru pusi, kuras klātbūtne padarītu cilvēku par pabeigtu 

veselumu. 

Turklāt, no palīga radīšanas apraksta uzzinām vēl ko interesantu. Pirmkārt, varam 

šeit izlasīt, ka visa dzīvā radība tika veidota no zemes – gan Pirmais cilvēks, gan lopi, gan 

putni, gan zvēri. Otrkārt, varam ieraudzīt Pirmā cilvēka apbrīnojamās prāta spējas; kad 

Dievs pieveda pie viņa dzīvo radību, cilvēks bez pūlēm varēja saskatīt katras radības 

būtību. Turklāt viņš to darīja pilnīgā saskaņā ar Dieva nodomu, jo Dievs pieņēma par 

labiem tos vārdus, kurus cilvēks radībai deva. Treškārt, mēs redzam, ka arī cilvēka 

vēlmes bija pilnīgā saskaņā ar Dieva gribu. Dievs bija atzinis, ka nav labi cilvēkam būt 

atšķirtam. Tad Dievs cilvēkam pieveda radību, lai cilvēks to nosauktu vārdos, taču 



cilvēks pievestās radības vidū meklēja sev palīgu. Skaidrs, ka Pirmais cilvēks saprata, - 

nav pārāk labi būt vienam.   

Jana: Tātad pēc Dieva tēla radītais cilvēks izjuta vajadzību pēc līdzvērtīgām 

attiecībām, tādēļ bija vajadzīgs atbilstošs palīgs. Kā Radīšanas stāsts skaidro – ko nozīmē 

būt pilnībā atbilstošam?  

Guntars: Gan Dievs, gan Pirmais cilvēks atzina, ka „cilvēkam nav labi būt 

vienam”. Tad Dievs apņēmās radīt cilvēkam palīgu. Jādomā gan, ka Dievam jau 

iesākumā bija absolūta skaidrība par abu cilvēka dzimumu, vīrišķā un sievišķā radīšanu. 

Kad Dievs bija cilvēku iemidzinājis, Viņš ņēma cilvēka ribu, aizdarīja to vietu ar miesu 

un izveidoja sievieti. Lai būtu precīzi, tad oriģinālā tekstā ir nevis vārds „izveidoja”, bet 

gan „būvēja”
viii

 sievieti. Te ir kāda interesanta detaļa, pie kuras vērts pakavēties. Visa 

dzīvā radība, kā to tikko lasījām, bija ņemta no zemes un veidota. Sieviete vairs netiek 

ņemta no zemes un vairs netiek veidota. Sieviete tiek ņemta no cilvēka miesas un kaula 

un būvēta.  

Daudzi ir lauzījuši galvas, ko tas varētu nozīmēt. Kristīgais humors skaidro, ka 

sieviete ir radīta no augstvērtīgāka materiāla nekā vīrietis. Taču ir arī citi redzējumi, ko 

nozīmē „būvēta”. Vecajā Derība vairākkārt tiek lietots izteiciens „uzcelt namu”, ar to 

domājot „dzemdēt bērnus”
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. Dr. Mārtiņš Luters savā komentārā par Radīšanas stāstu 

raksta, ka tā kā Ēdenes dārzā nebija vajadzības ne pēc ēkām, ne pēc kādām citām 

palīgceltnēm, kuras nodrošinātu nama esamību, tad sieva tika radīta kā Pirmā cilvēka 

nams.
x
  

Te atkal jānorāda uz kādu niansi, kura mums ir liegta latviešu valodas īpatnības dēļ. 

Vecās Derības senajās valodās, gan sengrieķu, gan senebreju, sievieti un sievu apzīmē 

viens un tas pats vārds
xi

. No tā varētu secināt, ka senatnē abi šie jēdzieni savā nozīmē bija 

ļoti tuvi. Sieviete un sieva. Latviešu tulkojumā rakstīts „izveidoja par sievu”. Tā nu 

varētu sacīt, ka sieva ir vīra nams. Sieviete ir radīta kā vīrieša otrā, atšķirtā puse. Lai abi 

kopā viņi veidotu cilvēku, kurš pēc Dieva vērtējuma tiktu atzīts par labu. Ne tikai pēc 

Dieva vērtējums, bet, kā rakstīts, arī pēc Pirmā cilvēka vērtējuma.  



Mēs jau runājām, ka Pirmais cilvēks parādīja apbrīnojamas spējas saredzēt lietu 

būtību, kad viņš visu Dieva radīto dzīvo radību nosauca vārdā. Taču palīgu neatrada. 

Tagad Dievs vēlreiz pieved kādu pie cilvēka. Tikai šis kāds, ir savādākā ceļā „būvēts” - 

no Pirmā cilvēka paša ņemts. Arī šajā situācijā cilvēks nekļūdīgi saredz lietas būtību. Pat 

nezinādams kā Dievs sievieti „būvējis”, viņš priekā iesaucās: „Šī tiešām ir kauls no mana 

kaula un miesa no manas miesas!”  

Tā top skaidrs, ka vīrietis un sieviete ir kā viens veselums. Radīti tādā veidā kā 

neviena cita dzīvā radība. Lai būtu pilnībā atbilstoši un kopā esot, kā vienots veselums, 

kā cilvēks, tiktu Dieva acīs atzīti kā ļoti labi. Te nu beidzot esam saņēmuši atbildi uz 

jautājumu, kāpēc vienā teikumā cilvēks aprakstīts gan vienskaitlī, gan daudzskaitlī un ko 

nozīmē būt pilnībā atbilstošam.  

Jana: Kad šādi aplūko pašu cilvēka radīšanu, kļūst skaidrs; kas ir vīrietis un kas ir 

sieviete pēc Dieva nodoma. Šādā izpratnē, manuprāt, vairs neatliek vietas stereotipiem un 

aizspriedumiem attiecībā uz dzimumu atšķirībām. 

Guntars: Tieši tā, un tieši tas ir ļoti svarīgi. Vēstures gājumā atrodams milzum 

daudz pārestību un sāpju, kas tikušas nodarītas un vēl arvien tiek pieļautas dēļ nepareizas 

izpratnes par vīrieša un sievietes stāvokli pēc radīšanas kārtības. Bieži vien vīrieša 

stāvoklis ir nepamatoti padarīts pārāks par sievietes stāvokli. Itin kā Dievs būtu radījis 

vienu augstāku būtni un otru zemāku. No tikko pārrunātā labi varam saprast, ka vīrietis 

un sieviete ir abi kopā radīti kā cilvēks. Viens nav augstāks par otrs. Radīšanas secība 

nenorāda uz viena dzimuma pārākumu pār otru. Radīšanas secība parāda vīrieša un 

sievietes ciešo saistību Dieva nodomā. Jo tikai cilvēks, kā vīrišķā un sievišķā vienība, 

Dieva acīs tika atzīts par labu esam.  

Radīšanas secība parāda vīra un sievas pilnīgo atbilstību un savstarpējo saskaņu. Ir 

uzdevumi, kādus Dievs cilvēkam paredzējis, un ir spējas, kas nepieciešamas, lai šos 

uzdevumus veiktu. Vīrišķais dzimums nes sevī vienu daļu no šīm spējām, taču nepilnīgu. 

Tādēļ ir vajadzīgs sievišķais palīgs, kurš ietver iztrūkstošo daļu. Abi kopā veido 

veselumu - pilnīgu un pietiekamu, lai Dieva uzdevumus spētu piepildīt. Tā tas ir pēc 

Dieva nodoma iedibināts un noteikts. Dievs Radītājs pats nosaka savus spēles 



noteikumus. Ja ievērojam šos noteikumus, viss ir labi, ja pārkāpjam, - tad atliek vien 

palūkoties apkārt, lai redzētu cik daudz sāpju un pārestību tas nes.   

 

----- 

 

Iesākumā Dievs radīja Cilvēku pēc sava tēla un līdzības; ar savu „Es”, spēju 

izvēlēties un atbildības sajūtu. Arī ar nepieciešamību pēc sabiedrības. Vīrišķu un 

sievišķu; abus kopā kā Cilvēku. Pilnīgi atbilstošus un vienotus Dieva uzdeva 

izpildei; katru ar savām spējām, taču abus vienādus Dieva priekšā.  

Un Dievs atzina Cilvēku par labu esam... 

 

 

                                                 
i
 Svētie Raksti citēti no 1965. gada revidētā tulkojuma elektroniskās versijas „DATORBĪBELE”.  

ii
 Senebreju valodas vārdi celem [tēls] un demwt [līdzība] luteriskajā teoloģijā [M.Luters, F.Pīpers, 

Dž.T.Millers, u.c.] tiek uzskatīt par sinonīmiem. Saskaņā ar Svētajiem Rakstiem Dieva tēls un līdzība 

vispirms jau ir „patiess taisnums un svētums” [Ef 4:24] un „atziņa” [Kol 3:10].    
iii
 Šos trīs, Rakstos pieminētos „Dieva tēla un līdzības” aspektus, cilvēks zaudēja grēkā krišanas laikā. Lai 

mēs tos atkal atgūtu, Kristū mums atkal tiek dāvāts taisnums, svētums un patiesā Dieva atziņa. „Bet šī ir 

mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst ginōskō [sengrieķu valodā – „pazīt”] Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko 

Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.” [Jņ 17:2] Tajā pašā laikā Raksti apliecina, ka Dieva tēls un līdzība cilvēkā 

saglabājas arī pēc grēkā krišanas [1.Moz 9:6, Jēk 3:9], lai gan Rakstos nav paskaidrots, kas ir šis 

saglabātais tēls un līdzība.  
iv
 Senebreju teksta izpētei izmantots „Biblia Hebraica Stutgartensia” [Hebrew Old Testament 4th 

Edition”]  
v
 Senebreju valodā vīrietis un sieviete tiek apzīmēti ar vārdiem ’iyš [vīrietis, vīrs] un ’išah [sieviete, 

sieva], savukārt 1.Moz 1:27 izmantoti vārdi nekebāh [sieviešu dzimums] un zākār [vīriešu dzimums].  
vi
 Senebreju vārds bād nozīmē – atšķiršana, atsevišķa daļa; kopā ar partikulu le vārda lebād nozīme ir – 

būt atšķirtības stāvoklī.   
vii

 Senebreju vārds neged nozīmē – priekšā, pretī; 1.Moz 2:18 savienojumā ar partikulu ke vārda keneged 

nozīme ir – atbilstošs, pretī esošs.  
viii

 1.Moz 2:22 izmantots vārds bānāh [būvēt, celt].  
ix
 Piemēram, 1.Moz 16:2, 1.Moz 30:3.  

x
 Luther, M. (1999, c1958). Vol. 1: Luther's works, vol. 1 : Lectures on Genesis: Chapters 1-5 (J. J. 

Pelikan, H. C. Oswald & H. T. Lehmann, Ed.). Luther's Works (Ge 2:23). Saint Louis: Concordia 

Publishing House. 
xi
 Senebreju valodā vārdam ’išah ir divas nozīmes – sieva un sieviete, tāpat sengrieķu valodā divas 

nozīmes, sieva un sieviete, ir vārdam gynē. 

 


