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Problēmas formulējums



Ticīgie jautā: 
Ja jau ticība Dievam ir labākais un 
pareizākais, kas dzīvē var būt, tad 
kādēļ cilvēki novēršanas no Dieva 

un dzīvo bez Dievticības? 

«A» problēma



?
?



PSRS ateisti jautāja:
Ja Dieva nav, tad kādēļ cilvēki 

tomēr ir tik negudri un tic Dievam 
par spīti mūsu centieniem baznīcu 

iznīcināt?

«B» problēma



? ?



Teorija 1

«Baznīcas sabiedrības» gudrība



«Baznīcas sabiedrības» gudrība

Cilvēki novēršas no baznīcas, jo :

1) «Sātans» aptumšojis cilvēkam skatu, (cilvēks 
izvēlas pasaules priekus, cilvēks nav gatavs 
kārtīgi dzīvot),

2) Cilvēks ir vīlies baznīcā,

3) Cilvēks nav nemaz sākumā ticējis



«Baznīcas sabiedrības» gudrība

Cilvēks pievēršas Dievam, jo:

1) Dievs viņu tam ir aicinājis, gatavojis;

2) Bēdas cilvēku nospiež un viņš glābiņu meklē 
baznīcā;

3) Cilvēks nāk baznīcā, jo viņa dzimta baznīcā ir 
ilgi gājusi,



• Lai precīzāk noteiktu «baznīcas sabiedrības» 
uzskatus par to, kāpēc notiek cilvēku 
pievēršanās un novēršanās no baznīcas, būtu 
jāveic aptauju un jāapkopo rezultātus.



Šī paradigma dod pieeju:

«Baznīcā būt ir labi. Tie, kuri nenāk baznīcā, paši 
atbildēs par sevi.»

Tālāku detalizāciju dotā paradigma nedod.



Teorija 2

«Neticīgo cilvēku» gudrība



«Neticīgo cilvēku» gudrība

Cilvēki novēršas no baznīcas, jo:

1) Saprot, ka pašam ir jādomā, jādzīvo. Nevar 
visu laiku dzīvot «mākoņos»;

2) Saprot, ka dzīve ir daudz interesantāka un ka 
baznīca cilvēku attur no dzīves iepazīšanas;



«Neticīgo cilvēku» gudrība

Cilvēki pievēršas Dievticībai, jo:

1) Dzīvē cilvēkam ir problēmas un viņš meklē 
glābiņu,

2) Cilvēks dzīvē ir piedzīvojis brīnumu,

3) Cilvēks dzīvē grib izmēģināt ko jaunu,



• Lai precīzāk noteiktu «neticīgo cilvēku» 
uzskatus par to, kāpēc notiek cilvēku 
pievēršanās un novēršanās no baznīcas, būtu 
jāveic aptauju un jāapkopo rezultātus.



Dotā paradigma saka:

«cilvēka pievēršanās baznīcai ir viņa personiskā 
lieta, un to neapspriedīs»

Tālāku detalizāciju dotā paradigma nedod.



Teorija 3
«Ekonomiskā izdevīguma teorija»



R. Stark, W. S. Bainbridge. A 
Theory of Religion, Rutger
University Press, 1987 

R.Starks – reliģijas sociologs, 
«neticīgs»

Skaidro, kāpēc tomēr cilvēki 
pievēršas Dievam. 

Ekonomiskā izdevīguma 
teorija (labuma (utility) 
maksimizēšanas pieeja) tika 
attiecināta uz reliģijas jomu



Ekonomiskā izdevīguma teorija

• Cilvēks rīkojas, lai augtu viņa labums (utility), 
ieguvums, «īpašums». 

• Cilvēks dara to, kas nes viņam vislielāko 
labuma pieaugumu.

• Cilvēks izvēlēsies lietu, ja tā palielinās viņa 
labumu (ieguvumus)



Ekonomiskās izdevīguma pieeja reliģijā

Cilvēks pievēršas Dievticībai, ja šī Dievticība 
viņam dod kādu labumu:

- mierinājumu, 

- labāk ļauj saprast dzīvi,

- Sociālie labumi (draugi baznīcā),

- Cerība uz nākotnes paradīzi dod laimi. 



Ekonomiskās izdevīguma pieeja reliģijā

Cilvēki novēršas no baznīcas, ja:

• Baznīcas vairs nedod jaunu labuma 
pieaugumu,

• Lietas ārpus baznīcas dod lielāku labuma 
pieaugumu,



Šeit jau parādās svarīga paradigmas maiņa: 

Nav svarīgs jautājums: Ir Dievs jeb nav Dieva? 
(šis jautājums ir svarīgs 1. Teorijas paradigmai)

Svarīgi ir analizēt: 

- Ko cilvēks iegūst, ja tic Dievam un piedalās 
baznīcā?

- Ko cilvēks iegūst, ja netic Dievam?



Dotā pieeja skaidro galveno virzienu, kā notiek 
pievēršanās un novēršanās no baznīcas. 

Nepieciešama tālāka detalizācija. Dotā teorija 
tālāku detalizāciju nedod.



Teorija 4

Sistēmu attīstības teorija - TRIZ



TRIZ – izgudrošanas uzdevumu 
risināšanas teorija 

TRIZ – ТРИЗ – «Теория решения изобретательских 
задач»

Teorijas autors – H. Altšullers
(aktīvā darbība: 1956 – 1990, PSRS) 

- Analizēti 20 000 patenti (?),
- Kā attīstās sistēmas,
- Kā attīstās tehniskās sistēmas,
- Kā attīstīt tehniku, kā izgudrot,
- Izgudrošanas uzdevumu risināšanas Algoritms (ARIZ)









TRIZ sistēmu attīstības likumi

Sistēmas dzīvotspējas nosacījumi:

1) Lai sistēma strādātu, tajā ir jābūt visām tās 
daļām – enerģijas avots, darba elements, 
vadības elements, pārnese,

2) Brīva enerģijas pārnese sistēmā,

3) Ritmikas saskaņošana starp sistēmas daļām,



TRIZ sistēmu attīstības likumi

Sistēmas attīstības nosacījumi: 

4) Sistēmas ideāluma palielināšanās,

5) Sistēmas daļu nevienmērīga attīstība,

6) Sistēmas iekļaušanās virssistēmā,

7) Sistēmas attīstīšanās apakšsistēmā,

8) Pāriešana uz vadāmākiem «laukiem»,



laiks

lielums

Sistēmu attīstība



«Cilvēka attīstības ceļš baznīcā» 
skaidrojums no TRIZ sistēmu 

viedokļa



Sistēma – cilvēks, kurš kaut ko 
meklē, kuram dzīvē ir grūti



Sistēmas dzīvotspēja
(Statikas daļa)



1. Lai sistēma strādātu, tajā ir jābūt 
visām tās daļām – enerģijas avots, darba 

elements, vadības elements, pārnese,

Pirms pievēršanās baznīcai: 

Enerģijas avots – ? (pašam nav spēka)

Darba elements – ? (saprot, ka pats neko nevar 
izdarīt)  

Vadības elements – ?  (nezin, ko darīt) 

Pārnese – būtu gatavība darboties, bet nezin, ko 
darīt



1. Lai sistēma strādātu, tajā ir jābūt 
visām tās daļām – enerģijas avots, darba 

elements, vadības elements, pārnese,

Pēc pievēršanās baznīcai:

Enerģijas avots – baznīca, dievkalpojumi,

Darba elements – lūgšanas, Bībeles lasīšana, 

Vadības elements – Bībele, mācītāja norādījumi,

Pārnese – paklausība baznīcai



2. Brīva enerģijas pārnese sistēmā

Jāklausa tam, ko saka mācītājs,

Jāklausa tam, ko prasa baznīca. (cilvēks 
brīvprātīgi tam arī klausa, jo sagaida, ka tas dos 
labumu).

«ļaut Jēzum ienākt tavā dzīvē»  - tā ir brīva 
enerģijas darbība 



3. Ritmikas saskaņošana

Ticīgais dara to, kas baznīcā ir aktuāls:

1) Apmeklē baznīcas dievkalpojumus;

2) Palīdz svētdienas skolā;

3) Iet uz lūgšanām;

4) Mācās par Bībeli;

5) Piedalās baznīcas nometnēs



Sistēmas attīstība
(Kinemātikas un Dinamikas daļa)



4. Sistēmas ideāluma palielināšanās

Tas nozīmē, ka cilvēks baznīcā uzturas un attīstās, lai 
viņam pieaugtu dzīves labums.

Pēc TRIZ: Ideāla sistēma – tāda, kura ir pēc iespējas 
mazāka, bet tās funkcija tiek izpildīta.

Tas nozīmē, ka cilvēkiem būs tendence darīt to, kas 
«darbojas», un nedarīt to, kas ir lieks un nevajadzīgs. Tā 
cilvēki sāks mazāk lūgt un lasīt Bībeli, ja sapratīs, ka bez tā 
var iztikt. Baznīcā teiktu, ka «cilvēks kļuvis ticībā vēss», 
taču šis princips saka, ka tā ir dabiska attīstība.



5. Sistēmas daļu nevienmērīga 
attīstība

Tas nozīmē, ka cilvēkam vienas jomas būs 
attīstītas un citas jomas nebūs attīstītas. 

Šis arī norāda, ka nenotiks vienmērīga attīstība.

Tādēļ var būt gadījumi, ka baznīcā it kā cilvēks ir 
«kārtīgs ticīgais», taču ikdienā tāds nemaz nav.

Šis princips norāda, ka katra joma ir jāattīsta 
atsevišķi. 



4. Pāreja uz virssistēmu (1)

Kad sistēma ir izsmēlusi savas attīstības iespējas, tad 
tā iekļaujas virssistēmā kā daļa no virssistēmas.

Baznīca kā sākotnējais dzīves centrs. 

Tad saprot, ka baznīca ir daļa no dzīves sistēmas –
cilvēkam jāpārzina visa sistēma. Baznīca tad kļūst 
līdzvērtīga kā darbs, ģimene.

(tad ticīgam attīstīt darbu ir tikpat nozīmīgi kā 
kalpot baznīcā).



4. Pāreja uz virssistēmu (2)

Cilvēks šeit it kā novēršas no vecās sistēmas 
(baznīcas) un pāriet uz globālo sistēmu –
interesē baznīca un dzīve. Šo pāreju baznīca 
skaidrotu kā novēršanos no baznīcas. Taču tā ir 
dabiska attīstība. 

Šādi attīstītam cilvēkam nepatiks mācītāji, kuri 
domā tikai par baznīcu. Jauniešiem patīk 
mācītāji, kuri ir draudzīgi, ir tuvi dzīvei.



5. Pāreja uz apakšsistēmu

Kad izsmelta ir attīstība sistēmas ietvaros, tad 
notiek attīstība apakšsistēmā. 

Tāpat baznīcā ticīgais var sākt pētīt atsevišķus 
jautājumus, piemēram, analizēt lūgšanu 
procesu. 

Tad nonāk pie jauniem secinājumiem. 

Baznīca šo var uztvert kā maldu mācību (novirze 
no standarta) radīšanu. Taču tāda apakšmācību
attīstīšana ir normāla attīstība. Tāda detaļu 
analīze ir kā zinātniska darbība.



6. Pāreja uz vadāmākiem «laukiem»

Baznīcā izmanto lūgšanu – tā zinās ceļu, ko dzīvē iet. 

Cits ceļš ir domāšana. Palēnām pāriet uz domāšanu, 
jo domāšana ir vadāmāks lauks, kā lūgšana. 

Domāšanas palielināšana nav novēršanās no 
baznīcas, bet gan dabiska attīstība.

Baznīca tos, kuri nelūdz skaidros kā novērsušos no 
ticības, taču šeit tā ir pāreja uz vadāmāku lauku.



Cilvēki novēršas no baznīcas, taču to var skaidrot ar 
sistēmas attīstības procesiem:

1) Pāreja uz «ideālāku» sistēmu (nepildīs baznīcas 
teikto, ja tas liksies nevajadzīgs un lieks),

2) Sistēmas nevienmērīgu attīstību (cilvēkam 
aktuālāks kļūst darba jautājums, tādēļ baznīcai 
pievēršas mazāk),

3) Pāreja uz virssistēmu (ierauga, ka dzīvē nesastāv 
tikai no baznīcas),

4) Pāreja uz apakšsistēmu (sāk analizēt baznīcas 
mācības sīkumus),

5) Pāreja uz vadāmākiem «laukiem» (pāreja uz 
domāšanu).



Tādēļ: lai noturētu cilvēkus pie baznīcas, tur ir 
jārada vide, ka cilvēks var baznīcā attīstīties pie 
nosauktajiem attīstības nosacījumiem:

1) Tiecas uz ideālāku sistēmu;

2) Attīstās nevienmērīgi;

3) Iekļaujas virssistēmā,

4) Iedziļinās apakšsistēmās,

5) Pāriet uz vadāmākiem «laukiem»

Liekas, ka to var sasniegt, ja baznīcā ir cilvēki, 
kuri attīstījušies visās šajās jomās un joprojām 
paliek pie baznīcas.



Vai Dievticībai ir nākotne?

Jā – prezentēt sevi kā dzīves sistēmas daļu. 

Viņa ir daļa no kopējās sistēmas, taču nav vienīgā. 

Ar tādu pieeju, baznīca un dievticība būs nozīmīga. 
(lai var strādāt arī pie notikušās pārejas uz virssistēmu).

Saskaņota ritmika – lai baznīcā būtu kā mācība, kurā ir 
risinājumi dzīves vajadzībām (nevis «iebāzt galvu smiltīs» 
un teikt, ka problēmas ārpus baznīcas nepastāv vai nav 
aktuālas. Svarīgas tēmas – darbs, sevis realizēšana, 
kontaktu veidošana ar cilvēkiem u.c.) 



Padomi baznīcām

1) Cilvēki gribēs iekļauties virssistēmā (kur 
baznīca ir tikai kā daļa), tādēļ ir jārunā par 
plašām tēmām, jābūt interesei un 
kompetencei par šādām tēmām (nevis tikai 
interese par šauru baznīcu);

2) Cilvēki gribēs attīstīties apakšsistēmā, tādēļ ir 
jāļauj cilvēkiem domāt, pētīt, atrast kļūdas (ir 
tendence baznīcā neciest citādi domājošos). 
Ļaut attīstīties un to saukt par zinātnieku 
pieeju.



Padomi baznīcām

3) Notiks pāreja uz vadāmākiem laukiem –
pāreja no lūgšanas uz loģisko domāšanu. Tādēļ 
lai baznīcas virzība ir arī loģiska, tādēļ lai padomi 
ir loģiski. (labi dzīves padomi, kuri strādā dzīvē, 
vienmēr ir cieņā; baznīcas padomi, kuri ir pārāk 
«atrauti no dzīves» netiks pieņemti). Veidot 
mācību, kura iekļauj loģisku domāšanu.



Zinātnes un reliģijas dialoga grupa dara labu 
lietu:

1) Tā darbojas virssistēmā (kur ietipst baznīca 
un citas jomas, piemēram, zinātne);

2) Tā darbojas apakšsistēmā (ir gatava, atvērta 
analizēt ticīgās mācības lietas);

3) Tā pāriet uz vadāmu lauku   - domāšanu, 
loģisko analīzi. 

Sanāk, ka ZURD pieeja darbojas nišā, kura ir 
vajadzīga, lai cilvēkus turētu pie baznīcas. Tādēļ 
ZURD potenciāli ir  vajadzīga un noderīga 
baznīcām.



Kopsavilkums 

par TRIZ Sistēmu attīstības 
lietojumu

reliģijā



1. Cilvēks pievēršas tam, kas viņam ir vajadzīgs 
savai attīstībai.

2. Cilvēks pievēršas baznīcai, ja baznīcu un 
ticību uzskata par vajadzīgu.

3. Cilvēks attīstās un kopā ar viņu attīstās arī  
priekšstati par dzīvi un baznīcas nozīmīgumu.



4. Ja cilvēks attīstās, taču baznīca neatbilst cilvēku 
attīstībai, tad cilvēks novēršas no baznīcas un 
ticības.

5. Lai noturētu attīstošus cilvēkus baznīcā, tai savu 
iespēju robežās ir:

a)  jāatbilst cilvēku attīstībai, jāļauj cilvēkam 
attīstīties (nevis jākavē viņam domāt);

b) Jāpozicionē sevi kā sistēmas daļai (baznīca kā 
daļa no dzīves), nevis kā vienīgajai dzīves 
sastāvdaļai;

c) Jāmācās uzrunāt sabiedrību racionālā, pamatotā 
veidā (cilvēki ciena gudrību, bet viņiem nepatīk 
tukši solījumi). (Šeit var palīdzēt ZURD grupas 
«platforma») 


