
„Godini savu tēvu un savu māti” (2.Moz 20:12) [b]  

 

„Mums jāapietas ar bērniem tādējādi, lai viņi nevis baidītos no mums kā viņu 

vecākiem, bet gan, lai viņi zinātu, ja viņi negodā savus vecākus, viņi aizvaino Dievu,.”
1
  

(Dr. Mārtiņš Luters)  

 

[Turpinājums] 

 

Jana: Tātad tas nozīmē, ka tēvs un māte attiecībā pret bērnu stāv Dieva vietā, kamēr 

bērni pieaug un veido patstāvīgas attiecības ar Dievu. Tas arī ir vecāku autoritātes 

pamatojums.  

Guntars: Jā, un zinot, ka bērnam vecāki jāuzlūko kā Dieva vietnieki, tas ļauj 

saprast, kāpēc attiecībā uz vecākiem tiek pieprasīta ne tikai mīlestība, bet arī godināšana. 

Vecāki taču ir Dieva darba biedri bērna dzīvības došanā un arī Dieva pilnvarotie rūpēs 

par bērnu. Godu, kas pienāktos Radītājam par visām Viņa dāvanām, bērni var dod 

vecākiem. Ja tā padomā, tā ir lieliska iespēja ar savu attieksmi pret vecākiem pateikties 

Viņam, kurš mums vecākus devis. Varētu teikt, ka darbodamies caur vecākiem Dievs 

pats ik dienas ir mums klāt.  

Jana: Laimīgi tie bērni un vecāki, kuri šādi saprot Dieva iedibinātās vecāku un 

bērnu attiecības! Viņiem patiešām tad „labi klājas un viņi ilgi dzīvo virs zemes, kuru 

Dievs viņiem devis”.  

Guntars: Varam vien vēlēties kaut vairāk būtu šādu ģimeņu! Biežāk ir tā, ka nedz 

vecāki grib uzņemties atbildību būt par Dieva vietniekiem, drīzāk paši grib būt par 

lieliem kungiem, nedz arī bērni vēlas atbilstoši izturēties pret vecākiem; katrs pats sevi 

liek pirmajā vietā. Bet kādas gan varētu būt vecāku un bērnu attiecības, ja grēks tās 

nebūtu sabojājis, ja vecāki uzlūkotu bērnus kā lielāko Dieva dāvanu, un bērni ar bijību un 

mīlestību lūkotos uz vecākiem kā uz Dieva vietniekiem! Tieši tādēļ mums Bībelē ir darīta 
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zināma kārtība, kādai Dievs mūs radījis, lai ar Kristus palīdzību mēs varētu uzsākt tajā 

dzīvot.  

Jana: Mēs gan aplūkojām, kāpēc bērniem piederas godāt savus vecākus, bet man 

šķiet, ka šim bauslim ir vēl viens aspekts. Būt par Dieva vietnieku jau nav nekāda joka 

lieta, tas tomēr uzliek zināmus pienākumus. Nav taču tā, ja vien esi līdzdarbojies bērna 

radīšanā, tad par to tev pēc Dieva ieceres līdz mūža beigām pienākas saņemt godu no 

saviem bērniem 

Guntars: Tā gan, un šis ir ļoti svarīgs aspekts. Viens ir saņemt godu kāds pienākas 

Dievam Radītājam, būt Dieva dotā amata nesējam un baudīt tam pienākošos autoritāti, tas 

patiesi ir labi un pareizi. Taču šīm Dieva dāvātajām privilēģijām ir arī otra puse, kura 

mums kā vecākiem ir pati svarīgākā, jo tā mums paskaidro, ko tad tas nozīmē – būt Dieva 

vietniekiem. Tas nav tikai gods un autoritāte, tie, protams, pieder pie vecāku amata, bet 

vēl pirms tam mums atbilstoši jāsaprot mūsu atbildība un pienākumi.  

Ceturtais bauslis nav lēta dāvana, kas mūs kā vecākus ieceļ saulītē un bērniem 

uzliek par pienākumu mūs godāt kā pašu Dievu Radītāju. Nebūt nē! Ja mazliet 

padomājam, ko gan nozīmē būt par kāda vietnieku, jeb citiem vārdiem sakot, stāties kāda 

vietā? Tas nozīmē, ka mēs, stāvot cita vietā, esam saistīti un atbildīgi rīkoties tā, kā būtu 

rīkojies šis cits; šajā gadījumā - Dievs pats. Katram amatam ir savs apraksts; kas tieši 

jādara tam, kurš šo amatu ieņem. Vai gan kādam būtu vajadzīgi vietnieki, kas „salaiž visu 

dēlī”, tā vietā, lai paveiktu darbu tādā veidā kā iecerēts? 

Jana: Šī otra puse Dieva vietnieku būšanai tomēr ir mazliet biedējoša dēļ lielās 

atbildības, kuru tā uzliek. Nevaram gan pilnībā iztēloties kā tas ir, kļūt par Dieva 

vietniekiem, taču pietiek, ja aptveram, ka Dievs pats rada dzīvību un uztic to mums, 

vecākiem, lai mēs gādātu par to, kas ir Viņa. Ja pārdomājam, ka Dievs pats nosaka, kādu 

Viņš gribētu redzēt audzināšanas galarezultātu, un tieši tas ir mums saistoši, cik gan 

rūpīgi mums jāattiecas pret šo uzdevumu!  

Guntars: Jā gan, arī Dr. Mārtiņš Luters „Lielajā Katehismā” ceturtā baušļa 

komentārā saka šādus biedējošus vārdus: „Tad apdomā nu pats, kādu šausmīgu postu tu 

dari, ja tu izturies nolaidīgi un necenties pēc tā, lai tavs bērns tiktu derīgi un svētīgi 



audzināts, - ar to tu sakrāj sev grēkus un dusmību un nopelni elli savu paša bērnu dēļ, 

kaut arī citādi tu būtu dievbijīgs un svēts.”
2
 Ja mēs nepildām kaut ko, ko paši esam 

apņēmušies, tad rezultātā metam ēnu paši uz sevi. Savukārt, ja nepildām to, ko mums 

Dievs uzticējis darīt Viņa autoritātē, tad apkaunojam vairs ne vien sevi, bet arī Viņu, kura 

neveiksmīgi vietnieki esam bijuši.  

Jana: Tā nu rodas jautājums, - ja reiz tik liela ir mums uzticētā atbildība, audzināt 

bērnus kā Dievs to iecerējis, ko tieši tad šī audzināšana ietvertu?  

Guntars: Dievs ir radījis pasauli un licis tajā noteiktu kārtību. Caur vecākiem tiek 

dāvāta dzīvība, laulība, kā vīra un sievas vienība, ir vieta, kurā bērniem augt, sabiedrībā 

katram no mums ir uzticētas savas dāvanas, lai mēs ar tām kalpotu citiem, tādējādi būtu 

Dieva maskas rūpēs par visu radību, un beigu beigās Dievs vēlas pavadīt mūžību kopā ar 

mums. Šie četri pasaules kārtības aspekti arī parāda, kādas lomas mums un attiecīgi arī 

mūsu bērniem ir jādzīvo. Tās ir laulātais draugs, vecāks, pilnvērtīgs sabiedrības loceklis 

un beigu beigās, Dieva bērns. Ja runājam par to, ko tad mums būtu jāaudzina, atbilde ir - 

cilvēkus, kuri būtu gatavi šīm lomām.  

Mums kā vecākiem ir uzticēta ļoti liela atbildība un attiecībā uz bērniem varētu arī 

sacīt, ka mums ir dota ļoti liela vara pār viņiem. Te nu mums ir vislabākais paraugs kā 

rīkoties ar lielu varu; Kristum „ir dota visa vara debesīs un virs zemes” (Mt 28:18). To 

visu Viņš izmanto mūsu labā. Dievs ir ne tikai gatavs stāvēt blakus mums, Viņa bērniem, 

bet pat būt atstumts, nicināts un pat pazemoties līdz krusta nāvei un tas viss tiek darīts 

mūsu dēļ.  

Vecāki reizēm mēdz sevi lepni iztēloties kā savu bērnu draugus. Protams, bērniem ir 

vajadzīgi draugi, taču vispirms viņiem vajadzīgi vecāki. Vecāks, tas nenozīmē cilvēku, 

kurš vienmēr dara to, ko bērns sagaida un kas bērnam patīk vislabāk. Vecāks ir cilvēks, 

kurš nedzīvo tikai šodienas smaidam, bet gan lūkojās uz audzināšanas mērķi, kurš zina, 

kādu Dievs viņam uzticēto bērnu vēlas redzēt, kad tas būs pieaudzis, un mērķtiecīgi 

formē savus bērnus. 
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Jana: Un tas diemžēl nozīmē izdarīt izvēles un pieņemt lēmumus, kurus bērns nebūt 

neuztver ar prieku. Tas nozīmē gatavību pārkāpt pāri savām paša emocionālajām 

interesēm, vēlmei būt bērna labākajam draugam, vēlmei darīt tikai to, kas bērnu 

iepriecina, lai darīto to, kas ilgākā termiņā dos labos augļus. Reizēm tik ļoti gribās darīt 

kas vieglāk, nevis kas pareizāk.  

Guntars: Varētu sacīt, ka vecāks dzīvo visu laiku lūkodamies uz Dieva nosprausto 

uzdevumu un uzmanīdams, lai bērns tiešām pieaug pareizā izpratnē par pasaules kārtību 

un savu vietu un lomu tajā. Grūtā lieta vecākiem ir fakts, ka bērns mācās ne tik daudz no 

tā, ko mēs viņam mācām vārdos, bet gan no tā, kā viņš redz vecākus dzīvojam. Mācās 

nevis no teksta, bet gan no personas, kas to saka. Ja vārdi sakrīt ar darbiem, tad pamācība 

nav velti dota, tā paskaidro, ko bērns jau tāpat redz. Tā kā tieši ģimenē mēs viņus 

gatavojam viņu pašu nozīmīgākajām lomām nākotnē, tad vecāku dzīve ir viņu 

nozīmīgākā skola, un mēs - viņu nozīmīgākie skolotāji.  

Jana: Atcerēsimies, bērni var negribēt mācīties, bet viņi gandrīz vienmēr atdarinās, 

ko būs redzējuši darām savas lielākas autoritātes, vecākus. Te nu ir vieta mūsu apzinātajai 

izvēlei, – ko mēs vēlamies, lai mūsu bērni no mums iemācītos?   

Guntars: Bez tam, arī attiecības ar Dievu mēs mācāmies tieši savā ģimenē. Ja mēs 

esam Dieva vietnieki, tad par Dievu var spriest pēc tā kā mēs izturamies pret saviem 

uzdevumiem. Ģimene var kalpot par brīnišķu atklāsmi rādot, kāda ir Dieva attieksme pret 

mums, bet var arī kļūt par grūti pārvaramu šķērsli mūsu bērnu patstāvīgajām attiecībām 

ar Dievu. Ja mēs esam Dieva vietnieki bērnu acīs, tad no mūsu rīcības un attieksmes viņi 

mācīsies, kāds ir Dievs; vai uzticams un mīlošs, tāds, uz kuru var paļauties un visu labu 

sagaidīt, vai savādāks. Katrs no mums ir Dieva radība, katrs no mums ir radīts, lai 

dzīvotu saskaņā ar Dieva iedibināto pasaules kārtību, un tāpēc katram no mums ir 

nepieciešams uz kādu paļauties, no kāda sagaidīt visu labo, kā Dr. Mārtiņš Luters to labi 

izskaidro pirmā baušļa komentārā.
3
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Jana: Kas jau esam vecāki, labi varam iztēloties, ko dara bērniņš, kad tumšā naktī 

izbīstas no nelāga sapnīša? Viņš sauc savu tēti un mammu, meklē kādu, uz kuru paļauties 

un no kura sagaidīt visu labo.
4
 Ja vecāki spēj kopš mazotnes bērnam dot šo drošības 

sajūtu, bērns iepazīst pasauli, kurā kāds vienmēr rūpējas un gādā par viņu, pasauli, kura ir 

laba un droša vieta, lai tajā dzīvotu. Turklāt, ja vecāki māca par Dievu kā mūsu visu 

Debesu Tēvu, kurš tieši tāpat gādā par mums visiem, bērnam ir labs piemērs, lai izprastu 

mūsu un Dieva attiecības. Ja vecāki nedod bērnam šo drošas paļāvības un mīlestības vidi, 

tad šis bērns ar aizdomām raudzīsies gan uz pasauli, gan uz Dievu. Mēs nezināmo 

iepazīstam analoģijās un metaforās, ja mēs kā vecāki spējam būt atbilstoši Dieva 

vietnieki un rādīt Viņa līdzību bērniem, caur mūsu gādību bērni iepazīs Dieva attieksmi. 

Ja bērns no vecākiem saņem pavisam ko citu, varbūt pat tā īsti nesaņem arī pašus 

vecākus, mēs esam smagi izgāzušies mums uzticētajās uzdevumā, audzināt Dieva bērnus 

un vadīt viņus uz Tēva mājām.  

Guntars: Ļoti liela atbildība mums uzticēta, tas taisnība. Kad kāds mēdz jautāt, cik 

liela ir vecāku atbildība, un cik liela ir Dieva atbildība audzinot bērnu, vispareizākā 

atbilde ir – visa atbildība ir mūsu un visa atbildība ir arī Dievam. Simts procentu mūsējā 

un simts procentu Dieva; tikai katram ir tikuši savi simts procenti (Spam 21:31). Dievs 

iedibina vecāku amatu, Viņš arī dod un uztur vecāku autoritāti (Ef 6:1-4; Kol 3:21-21), 

un Viņš arī skaidri dara mums zināmu, kādi ir mūsu pienākumi bērnus audzinot. Bez tam, 

Viņš pats ir apsolījis nenovērst acu no mums (Mt 10:30). Katrs vecāks zinās kādu stāstu 

no savas, vai savu draugu pieredzes, kad bērns ir izglābies no nepatikšanām, vai pat 

lielām briesmām pavisam pārdabiskā veidā. Ir noticis kas tāds, kas īsti nesaderas ar 

pasaules likumsakarībām, kādas mēs tās pazīstam. Un cik daudz ir tādu reižu, par kurām 

mēs pat nenojaušam! Kā vecākiem mums jāapzinās, ka mēs paši nespējam pasargāt savus 

bērnus, mēs varam būt izstieptas rokas attālumā, un tomēr notiks nelaime. Taču tas 

nenoņem no mums atbildību par uzticēto.  
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Bet nebēdāsimies, labā ziņa ir tā, ka Dievs nepamet mūs vienus šajā uzdevumā. 

Viņš vislabāk zina, ko mēs varam un ko nevaram, cik [ne]uzticami un cik [ne]zinoši 

esam, lai veiktu šo augsto uzdevumu. Visu to zinādams, Viņš tomēr uztic mums to, kas 

Viņam ir pats dārgākais, - Viņa un mūsu bērnus. Uzticēdams mums šīs mazās dzīvībiņas 

un lielā mērā arī viņu likteņus, Dievs pats kā mūsu visu Debesu Tēvs uzņemas mums 

palīdzēt. Mums jācenšas darīt visu, kas mūsu spēkos, un vienlaikus varam būt mierīgi un 

pārliecināti, ka Viņš dod mums visu, ko Viņš zina mums un mūsu bērniem par labu 

nākam.  
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