
PĒRS GRUNNANS „MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, UN ŽĒLASTĪBA” 

 

  

© 2010 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS  1 

 

 

CETURTAIS BAUSLIS  

 

Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes. 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savus vecākus un kungus nenicinām un 

neaizkaitinām, bet tos godā turam, tiem kalpojam un paklausām, tos mīlam un cienām. 

 

Ko man nozīmē mani vecāki? Mana māte mani ir nesusi deviņus mēnešus. Mani 

vecāki ir atsacījušies no daudzām savām vajadzībām, lai tikai man būtu labi. Cik daudz 

laika, naudas un rūpju viņi man ir veltījuši, kaut arī es ne vienmēr esmu bijis pateicīgs! 

Kristietim rūpes par saviem vecākiem ir nepieciešamība. Godāt – tā ir aktīva 

darbība, un godāt savu tēvu un māti nozīmē veltīt viņiem daudz uzmanības, cieņas un 

laipnības. Ja cilvēks vēlas tuvību un sadraudzību, viņš nedrīkst atstumt citus vai turēties 

pa gabalu. Kad vecāki kļūst veci, ir īpaši svarīgi, lai viņi nejustos pamesti un vientuļi. 

“Sirmas galvas priekšā tev būs piecelties, un godini vecu cilvēku” (3. Moz. 19:32). 

Pateicīgs bērns rūpējas par saviem vecākiem un ciena tos. 

Bet ceturtais bauslis ir nozīmīgs ne tikai privātajā dzīvē. Cieņa pret vecākiem ir 

būtiska sabiedrības dzīvē kopumā. Pēc baušļa pirmās daļas: “Tev būs savu tēvu un māti 

godāt,” seko motivācija un apsolījums: “.. lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo zemē, ko 

Dievs Tas Kungs tev dos.” Ja vecāki tiek cienīti, tas nes labumu ne tikai ģimenei, bet arī 

sabiedrībai. Jau no radīšanas ģimene ir visas sabiedrības labklājības pamatā. Valstī, kurā 

ir vājas un sašķeltas ģimenes, vāja ir arī sabiedrība, jo paaudzēm, kas tajā uzaug, nav 

droša pamata. Ir bijuši mēģinājumi aizstāt ģimeni ar kolektīvu vai sabiedriskām 

institūcijām, bet dabisko kārtību ne ar ko nevar aizvietot. Bērni, kuri nav audzināti gan ar 

mīlestību, gan ar konsekventu stingrību, nevar izjust drošību, kas nepieciešama šajā 

cietsirdīgi egoistiskajā sabiedrībā. Nedrošība jauniešus noved pie vandālisma, 

vardarbības un narkomānijas. 
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Ceturto bausli ir grūti ievērot ģimenēs, kur vecāki pievīluši savus bērnus un nav 

pildījuši pienākumu pret viņiem. Bet cilvēks, kurš kļuvis kristietis, piedod saviem 

pāridarītājiem. Kristīgam bērnam jāliecina par savu ticību un jālūdz par vecākiem. Ir arī 

tādas ģimenes, kurās vecāki dara visu, kas viņu spēkos, lai bērniem nodrošinātu labus 

apstākļus un viņi iepazītu Jēzu, bet bērni to neņem vērā. Dažos gadījumos gan 

materiālais, gan garīgais mantojums tiek izšķērdēts un atmests. Patiesi kristieši vienmēr 

rūpējas par bērnu mūžīgo dzīvību, jo, kamēr vien bērni dzīvo, ir cerība, ka viņi 

atgriezīsies pie Kristus. Dažreiz notiek arī tā, ka bērni nopietni pievēršas Kristum un 

Dieva vārdam daudzus gadus pēc mātes un tēva nāves. Svētais Gars var darīt lielus 

brīnumus arī mūsdienās, tādēļ aizlūgšanas nekad nav veltīgas. 

 

PAKLAUSĪBA 

Vecāku pienākums ir svarīgākais uzdevums cilvēka dzīvē. Bērna pirmie mūža gadi 

un attīstība ir izšķiroši visā viņa turpmākajā dzīvē, un tikai māte un tēvs var dot tai labu 

sākumu. Reiz vecākiem būs jāatbild Radītāja priekšā, kā viņi ir pildījuši šo pienākumu. 

Vecāku atbildība ir liela, tādēļ bērnam viņi jāciena un jāklausa. Mums jāgodā savi vecāki 

ne tikai tad, kad viņi, mūsuprāt, ir to pelnījuši, bet gan tās atbildības un pienākumu dēļ, 

ko viņi mūsu dēļ nes. Bet šai atbildībai seko arī pilnvaras un tiesības pieņemt lēmumus. 

“Bērni, klausait saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk Tam Kungam” (Kol. 3:20). 

Mūsu pienākums ir pakļauties un nepretoties saviem vecākiem. Vēstulē efeziešiem, 

6. nodaļā, apustulis aicina bērnus būt paklausīgiem Tā Kunga dēļ. Saskaņā ar Dieva 

iedibināto kārtību, vecākiem pieder pēdējais vārds. Bet, lai vecāki neizmantotu savu varu 

nelietīgi, Pāvils brīdina: “Tēvi, nekaitiniet savus bērnus.” Lai bērnu un vecāku attiecības 

būtu labas, abām pusēm šie brīdinājumi jāņem vērā. 

 

VALSTS VARA 

Līdzīgi tas ir valsts pārvaldes un iedzīvotāju starpā. Valstī, kura sadusmo savus 

iedzīvotājus ar nevajadzīgu birokrātiju un uzkundzēšanos, nav lojālu pilsoņu. Cilvēki, kas 
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ieņem augstus un atbildīgus amatus, reiz atbildēs Dieva priekšā, kā viņi ir izlietojuši tiem 

piešķirtās pilnvaras. Nodibināt taisnīgumu un aizsargāt tēvzemi no ienaidniekiem ir valsts 

pienākums, jo “ne velti tā nes zobenu” (Rom. 13:4). Attiecības starp augstākstāvošajiem 

un viņu padotajiem ir visas civilizācijas pamatā. Kādam ir jāvalda. Kad Bībele runā par 

pārvaldi, tas nozīmē gan vecākus, gan valsti, gan darba devēju. “Pakļaujieties ikkatrai 

cilvēku starpā ieceltai kārtībai Tā Kunga dēļ, gan valdniekam, kas ir pār visiem, gan 

pārvaldniekiem kā tādiem, kas viņa sūtīti, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara 

labu” (1. Pēt. 2:13–14). Lai neiestātos haoss, cilvēkiem ir jāsaprot, ka katrs nedrīkst 

rīkoties, kā viņam labpatīk, nerēķinoties ar citiem, un, lai varētu uzturēt kārtību, 

jārespektē pieņemtie lēmumi. Kristietim, kurš grib liecināt par To Kungu, ir svarīgi 

paklausīt saviem vecākiem, priekšniecībai vai valsts likumiem. “Ikviens lai ir paklausīgs 

varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas” 

(Rom. 13:1). Ja kristietis dzīvo tā, kā viņš māca, un ir labs savas valsts pilsonis, tā ir 

liecība citiem cilvēkiem. Tomēr pakļaušanos varām un cilvēkiem nedrīkst pārspīlēt, jo 

ikviens pats ir atbildīgs par saviem vārdiem un darbiem. Ir grēks pakļauties cilvēkiem 

vairāk nekā Dieva vārdam. Nevienam nav tiesību pieprasīt, lai tu runā vai rīkojies pret 

Bībeli. Apustulis Pēteris saka: “Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem” (Ap. d. 5:29). 

 

MŪSU BAZNĪCAS VADĪTĀJI 

Protams, tas attiecas arī uz Baznīcu. Mācītājs ir ne vairāk, ne mazāk kā Dieva 

vēstnesis. Viņa uzdevums ir apliecināt Dieva vārdu tā, kā tas mums reiz ir dots Svētajos 

Rakstos (Jūd. 1:3). Dievs uzrunā kristiešus caur apustuļiem (2. Kor. 5:20). Tas, kas 

sludina pretrunā ar Dieva atklāsmi, ir neuzticīgs savam Kungam. Jēzus mācekļiem 

jāpārbauda, vai viss, ko viņi dzird sludinām, ir saskaņā ar Bībeli, citādi ir viegli 

nomaldīties. Kristus sūtīja Savus apustuļus dibināt Baznīcu, kuras stūrakmens ir Viņš 

pats. Draudzei, kas nav celta uz Vecās un Jaunās Derības pamatiem, trūkst leģitimitātes, 

lai tā sauktos par kristīgu. Patiesa kristieša sirds vienmēr ir pie Jēzus un cieši nostiprināta 

Viņa vārdā. 
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Ja mācītājs un skolotājs ir uzticīgs Augstajam Priesterim Kristum, draudzei jāseko 

viņa vadībai. “Paklausiet saviem vadītājiem un esiet padevīgi, jo viņi ir nomodā par jūsu 

dvēselēm kā tādi, kam būs jādod atbildība. Lai tie to varētu darīt ar prieku un nevis 

nopūzdamies, jo tas jums nav derīgi” (Ebr. 13:17). Lai mācītājs varētu uzņemties 

atbildību, draudzei jāatzīst viņš par savu vadītāju. Mācītājs ir vajadzīgs, lai saturētu kopā 

draudzi, un draudzei jāpulcējas ap savu ganu. Lūdz par savu mācītāju un labprātīgi 

piedāvā savu palīdzību draudzes darbā! 

Tātad Radītājs mums ir devis vecākus un vadītājus, lai tie uzņemtos atbildību par 

māju un sabiedrību. Tāda ir dabiskā kārtība, kurai jāuztur miers un drošība. Dievs pavēl 

mums respektēt un pakļauties tai pat tad, ja šie cilvēki ir vāji. “Klausi savam tēvam, kas 

tevi ir dzemdinājis, un nenicini savu māti, kad viņa kļūst veca!” (Sal. pam. 23:22). Mums 

jāklausa ne tikai tad, kad citi mūs redz, bet jāievēro noteikumi arī tad, kad neviena nav 

klāt. Likumpārkāpums ir likumpārkāpums arī tad, ja to neatklāj un nesoda. 

Ceturtais bauslis apsola svētību tā sekotājiem, jo dvēseles miera priekšnosacījumi 

meklējami mūsu attiecībās ar citiem cilvēkiem. “Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi” 

(Mt. 5:5). 

 


