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PIRMAIS BAUSLIS  

Dieva, nevis velna bērni 

 

Ja vien mēs nekļūstam kā mazi bērni, mēs nevaram ieiet Dieva valstībā (Mt. 

18:3; Lk. 18:17). Mēs tikām radīti par Dieva bērniem; mēs aizbēgām no mājām un 

noliedzām savu Tēvu; mēs piedzimstam no jauna kā Viņa bērni (Jņ. 3:3; Tit. 3:5; 1. 

Pēt. 1:23). Tāpat kā mūsu vecāki neapspriedās ar mums par mūsu ieņemšanu, arī Dievs 

neprasīja mūsu piekrišanu piedzimšanai kā Viņa radītiem cilvēkiem, nedz arī mūsu 

dzimšanai no jauna kā Viņa izredzētajiem bērniem. 

Mēs esam tādi, kādus Dievs mūs ir radījis. Man tiešām „ir jābūt man pašam”, 

bet savu „es” nenosaku es pats, bet gan mans Tēvs. Tāpat kā es esmu tāds, kādu mani 

padara manu vecāku gēni, tā arī es esmu tāds, par kādu mani dara mana Radītāja plāni. 

Daudzi vecāki un skolotāji Ziemeļamerikā pastrādā nežēlīgu joku pret sev uzticētajiem 

bērniem, viņiem teikdami: „Jūs varat kļūt, par ko vien vēlaties, un darīt, ko vien 

gribat.” Tā nav patiesība pat tajā gadījumā, ja cilvēks apsver savas iespējas Dieva 

nospraustās kārtības robežās, un tas pavisam noteikti nav patiesība attiecībā uz lietām, 

pēc kurām mēs ilgojamies un kuras kārojam ārpus Dieva paredzētās kārtības cilvēku 

dzīvei. 

Es varu mēģināt darīt pēc sava prāta, kā arī varu sevi maldināt, domājot, ka 

esmu spējis rīkoties pēc sava prāta (tā rīkojas melu tēva bērni (Jņ. 8:44)). Bet galu galā 

viss notiks pēc Dieva prāta vai arī man būs jāatbild par sekām un varbūt pat jāiesaista 

man tuvi cilvēki šī parāda nomaksāšanā. 

Mēs esam brīvi būt par tādiem, kādus Dievs mūs ir radījis. Mēs esam brīvi 

pilnībā piedzīvot to, ko nozīmē būt cilvēkam. Mēs neesam brīvi būt par jebko, jo tikai 

Radītājs var būt absolūti brīvs. Jebkuru radītu lietu nosaka, definē un norobežo 

Radītāja iecere. 

Kā grēcinieki mēs parasti mēģinām būt brīvāki, nekā spējam, un tajā pašā laikā 

būt mazāk brīvi, nekā to varam. Mēs mēģinām nolikt sevi ārpus Dieva nospraustajām 
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robežām, kurās veiksmīgi un apmierinoši īstenot mūsu cilvēcību. Mēs izvairāmies no 

dzīves pilnīgas īstenošanas un baudīšanas, jo nepareizi uztveram Dieva dotās dzīves 

aprises. 

 

 


