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AICINĀJUMS  

Aicinājums mūsu mājās 

 

Es vēlētos sākt ar ģimenes dzīves pienākumiem. Piemēram, Lielajā katehismā ir 

skaidri parādīti Lutera uzskati, ka pēc Dieva ieceres ģimene ir sabiedrību veidojoša 

vienība un pamatakmens. Lielā katehisma ceturtā baušļa apskata sākumā mēs lasām, 

ka „tēva un mātes kārtai Dievs ir devis īpašu godu – augstāku par visām citām kārtām, 

kuras tai pakārtotas”, lai vecāki tiktu godāti un mīlēti. Šīs nodaļas noslēgumā Luters 

atzīmē, ka, „lai nezustu Dieva žēlastība, ikvienam jāzina, ka pāri visām lietām tam ir 

jāaudzina bērni dievbijībai un dievatziņai”. Ja mājas dzīvē būs kārtība, tad arī 

sabiedrībā viss nostāsies savās vietās (LK, 379., 388. lpp.). 

Šajā cilvēka dzīves fundamentālajā situācijā Dievs mums ir devis vēl vienu 

identitātes, drošības un jēgas avotu, kas ir būtiski svarīgs un nepieciešams visai cilvēka 

dzīvei. Mūsdienu psihiatrs Ēriks Ēriksons analizē visu cilvēka uzvedību, pamatojoties 

uz bērna dzīves pirmajos mēnešos iegūto fundamentālo ievirzi, ko bērns iegūst savās 

mājās ar savu vecāku izturēšanos un attieksmi. Šie apstākļi nosaka bērna skatījumu uz 

pasauli, kas ir balstīts vai nu paļāvībā vai neuzticībā. Ja laulāto draugu vidū valda cieņa 

un atbalsts, tad tas viņus savstarpēji stiprina, bet, ja tā pietrūkst, tad tiek izjauktas 

dažādas attiecības un aktivitātes arī ārpus mājas. Miers visās mūsu dzīves jomās 

visnotaļ ir atkarīgs no tā, vai arī mūsu mājās ir ienācis „šalom”. 

Mūsu kārtības un drošības izjūta tiek pamatota un nostiprināta ģimenes lokā. 

Mūsu pirmais ieskats par Dievu rodas no piedzīvotā kopā ar vecākiem. Saskaņā ar 

Tomasu Drēgi frāze: „Dievs ir kā tētis un mamma,” apraksta mūsu reliģiskās 

izaugsmes pirmo pakāpi.
i
 Mūsu izpratne par vietu un varu šajā pasaulē izriet no vecāku 

īstenotās autoritātes jeb varas pieredzes. „Dzīves centrs, kurā rodas problēmas ar 

autoritāti [ar maza bērna niķiem vai „briesmīgajiem pusaudža gadiem”], un vienīgā 

vieta, kur tās var atrisināt, ir ģimenes loks. To, kas ir patiesa, neuzspiesta un brīvprātīgi 

pieņemta autoritāte, var iemācīties tikai tādā vidē, kur tā ir neapstrīdēta un 
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neapstrīdama – attiecībās ar vecākiem – vai ja tādu nav – ar audžu vecākiem,” ir teicis 

Verners Elerts (Werner Elert). 

Jebkura cita cilvēku vara jeb autoritāte darbā, politikas jomā, baznīcā vai arī 

bērna nākotnes mājās, kur viņš vai viņa uzņemsies laulāta drauga vai vecāka 

pienākumus, kļūs tirāniska, ja netiks atbilstoši novērtēta Dieva piešķirtā autoritātes un 

atbildīgas rūpēšanās dāvana. „Lai cilvēka eksistence turpinātos, saknēm ir jātiecas 

dziļāk”, nekā tās ir varai, kura ir sevi nenovērtējusi un tādēļ ar nepieciešamību būt 

tirāniskai.
ii
 Sabiedrības problēmu nastas cēloņi ir jāmeklē mājās. 

Jauniešu iztēlei ir grūti likt iedomāties šo pienākumu būtību vai smagumu. Bet 

mūsu apmācība var parādīt, kā viņi uztver vajadzību pēc autoritātes, atklājot savu ceļu 

pretī arvien lielākai brīvībai un pieauguša cilvēka atbildībai. Bērna atkarības vietā 

stājas pusaudža alkas pēc neatkarības, līdz arī tā atkāpjas savstarpējas atkarības 

priekšā, kuru pieaudzis cilvēks atzīst kā Dieva plānu atbildīgai dzīvei. Bet jau agrajos 

tīņu gados ir jāmāca bērniem novērtēt, kā Dievs ir iekārtojis cilvēka dzīvi mūsu mājās 

un ar mūsu mājas dzīves palīdzību. 

Luters runā ne tikai par vecāku pienākumiem disciplinēt un mācīt savus bērnus, 

kā arī viņus nekaitināt (izmantojot citātus no Ef. 6:4; Kol. 3:21). Viņš arī apzinās, ka 

tas, kādi vecāki mēs esam, ir saistīts arī ar to, kādi mēs būsim kā laulātie draugi. Viņš 

citē 1. Pēt. 3:1, 6–7 un Kol. 3:19, mudinot vīrus uz dzīvesveidu, kurā pastāvīgi tiek 

ņemtas vērā viņu sievu vajadzības. Viņiem ir jāmīl sievas un nav jābūt skarbiem pret 

viņām, savukārt sievām jādzīvo saskaņā ar ģimenes dzīves kārtību, labprāt atzīstot, ka 

Dievs ģimenes vadības pienākumus ir uzticējis vīram. 

Grēcīgā pasaulē vīri un sievas neizbēgami nodarīs pāri viens otram. Ja varam 

iemācīt saviem skolniekiem praktizēt personisku grēksūdzi un grēku piedošanu draugu 

lokā, tad esam viņiem devuši svarīgu instrumentu, kas veicinās to, lai nākotnes laulība 

būtu balstīta piedošanā, savstarpējās rūpēs un cieņā. Laulātajiem draugiem dāvājot 

viens otram Dieva piedošanu, ir grūti neizlīgt arī vienam ar otru. 
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i Thomas A. Droege, Faith Passages and Patterns (Philadelphia: Fortress, 1982), 50. lpp. 
ii Werner Elert, The Christian Ethos (Philadelphia: Muhlenberg, 1957), 86.–87. lpp. 

 


