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PIRMAIS BAUSLIS  

Radītājs un Tēvs 

 

Kontrole! Viss ir saistīts tieši ar kontroli. Mēs vēlamies pilnīgi kontrolēt savu 

identitāti, drošību un jēgu, lai šajā ziņā varētu būt droši. Bet tad mēs atklājam, ka mūsu 

pašu īstenotās varas jeb kontroles pār savu dzīvi dēļ viss var aiziet šķībi greizi. 

Tādējādi mēs atkal saprotam, ka mums ir jāatrod kaut kas vai kāds ārpus mums 

pašiem, kam varam uzticēties un uz ko varam paļauties. Bet arī tas neizdodas. Kā 

rakstīja Luters, ar bagātības uzkrāšanu mēs neko neiegūstam. Tā ir darba un pūliņu 

veltīga izšķiešana. Bagātība nekad nesniedz laimi, nedz arī to var uzkrāt uz ilgāku 

laiku kā vienu vai divām paaudzēm. Bagātības vilinājums nav nekas cits kā velna 

maldi (LK, 370. lpp.). Patiesībā vienīgi Dievs ir identitātes, drošības un jēgas avots, jo 

Viņš ir mūsu Radītājs. Viņš mūs veidoja; Viņš iekārtoja mūsu dzīvi. Viņš vienīgais var 

noteikt, kas mēs esam, kur mums jābūt, kas mums jādara, kādēļ mūsu dzīvēm ir 

mērķis, jēga un vērtība. 

Vecās Derības cilvēki Radītāju pielīdzināja ķēniņam. Viņu ķēniņi nebija tirāni. 

Viņi vērsās pie ķēniņa pēc aizsardzības, kā arī vēlējās, lai viņš nodrošina mieru un 

pārticību. Dievs kā ķēniņš veido Savu budžetu līdzīgi Amerikas Savienoto Valstu 

budžetam, kāds tas bija, pirms veselības, izglītības un labklājības departamenti tika 

sadalīti. Tieši šajās jomās (vēl pievienojot „Dieva aizsardzības departamentu”) Viņš 

pieliek vislielākās pūles un tērē visvairāk līdzekļu mūsu labā. Viņš mūs sargā un vada. 

Viņš mums sniedz veselību un labus dzīves apstākļus, kā arī ir ļoti norūpējies par mūsu 

kopējo labklājību. 

Jaunajā Derībā Jēzus atklāja, ka Viņa Tēvs ir arī mūsu Tēvs. Viņš mācīja mums 

vērsties pie Viņa kā pie „mūsu Tēva” jeb, kā Luters teiktu, „Dievs grib mūs ar to 

iedrošināt, lai mēs ticam, ka Viņš ir mūsu īstais Tēvs un mēs – Viņa īstie bērni, lai 

droši un paļāvīgi Viņu lūdzam, kā mīļi bērni lūdz savu mīļo tēvu”. Mēs Viņu varam 

saukt par „Tēti” (Rom. 8:15; Gal. 4:6). Savā dziesmā “Dievs, Svētais Gars, nāc” Luters 
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mums māca dziedāt, ka atzīt Dievu par savu Tēvu nozīmē zināt, kas un kāds Viņš 

patiesībā ir: 

„Dievs, Svētais Gars, nāc pie mums, nāc, 

Lai apskaidrots top ļaužu prāts,.. 

Lai Tēvam sacīts mūžīgs gods!”
1
 

Daži uzskata, ka mūsdienu sabiedrībā valdošā izjukušo ģimeņu, vardarbīgu 

vecāku un ģimenē nedzīvojošu tēvu epidēmija padara Dieva kā mūsu Tēva tēlu grūti 

saprotamu daudziem, kurus mēs uzrunājam ar biblisko vēsti. Es patiešām esmu 

saskāries ar cilvēkiem, kuri iekaist dusmās no domas, ka Dievs varētu būt viņu Tēvs, 

jo viņu pieredze ar tēviem ir izraisīju vēlmi izvairīties no šīs cilvēku sugas. No otras 

puses, tieši tiem, kuri paši nav piedzīvojuši tēva mīlestību un atbalstu, var būt labāks 

priekšstats par to, ko nozīmē Dievs kā mīlošs un gādīgs Tēvs. Pamestības un 

pāridarījuma pieredze liek šiem cilvēkiem apzināties, cik nozīmīgs ir labs tēvs (tie, 

kuriem ir bijuši labi tēvi, bieži to uzskata par pašsaprotamu), un iztēloties, kā labam 

tēvam būtu jārīkojas (tie, kuriem ir labi tēvi, ir iemācījušies sadzīvot ar viņu vājībām 

un kļūdām). 

Es pieņemu, ka tie, kuriem ir nācies dzīvot ar sliktiem tēviem, noraida Dieva kā 

Tēva ideju, jo viņiem tēva vara ir nodarījusi pāri. Viņu tēviem bija visas tiesības valdīt 

pār bērniem, un viņi šīs tiesības ir lietojuši ļaunprātīgi. Bet Dievam vara pieder pēc 

taisnības, un Viņš valda likumīgi un taisnīgi. Šo faktu var aptumšot mūsu grēki, bet tas 

vienalga paliek nemainīgs. 

Virs zemes mums var būt tikai viens tēvs un viena māte; mūs var adoptēt un 

mīlēt audžuvecāki, bet mūsu izcelsme vienalga sākas no mūsu bioloģiskajiem 

vecākiem. Tādēļ adoptēti bērni bieži jūt vajadzību atrast savus bioloģiskos vecākus, lai 

arī cik ļoti viņi mīl audžuvecākus. Mums ir tikai viens Radītājs. Viņš ir neatkārtojams. 

Mēs nevaram Viņu tiesāt, jo esam Viņa radošā vārda un Viņa roku darbs (Īj. 38–41). 

Viņš ir iekārtojis mūsu dzīvi un par to rūpējas, bez Viņa tā izjūk un tiek izniekota. 

                                                           
1 Sk. 134. dziesma // Dziesmu grāmata latviešiem tēvzemē un svešumā, 1992; angliski: „Teach Us To Know Our God Aright 

/ And Call Him Father With Delight”, Luther’s Works, 53: 276. lpp. 


