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CETURTAIS BAUSLIS 

 

„Pirmā un lielākā pavēle cilvēkiem viņu attiecībās ar citiem cilvēkiem ir šie 

[ceturtā baušļa] vārdi, kas vērsti pret anarhiju”.
1
 Dievs radīja cilvēku dzīvi ar noteiktu 

struktūru un izpratni par kārtību. Šajā struktūrā Dievs ir pavēlējis Viņa radītajiem 

cilvēkiem izpildīt dažādus uzdevumus un pienākumus, šādi rūpējoties par citiem 

cilvēkiem. Pāri visām lietām mūsu miers ir atkarīgs no Viņa, bet tas ir saistīts arī ar 

Dieva veidoto cilvēka dzīves struktūru. Pretēja Viņa pavēlētajam un veidotajam 

mieram ir anarhija, pret kuru vēršas ceturtais bauslis. 

Ir skaidrs, ka visi Dieva radītie cilvēki nav vienādi. Mūsu sabiedrība var 

censties padarīt visus cilvēkus pēc iespējas vienlīdzīgākus daudzos un dažādos veidos, 

bet pie šī uzdevuma ir jāpieliek lielas pūles, jo patiesībā mēs esam līdzīgi tikai 

nedaudzās jomās. Cilvēku sabiedrību Dievs ir veidojis kā hierarhiju, nevis kā vienā 

rindā sakārtotas identiskas personas. 

Daži vada, virza un valda, citi seko un paklausa. Bet Dievs ir iecerējis, ka gan 

valdīšanai, gan paklausīšanai ir jākalpo nevis mūsu, bet citu cilvēku vajadzībām. Gan 

vadītāji, gan sekotāji piepilda Dieva mērķus, kad viņi vada un seko saskaņā ar Dieva 

plānu. Ceturtais bauslis dod pareizus norādījumus sekotājiem, bet tas arī norāda, ka 

vadītājiem ir jāuzņemas pareiza vadīšana. 

Ceturtais bauslis jo sevišķi pievēršas stāvoklim mūsu mājās. Mājas ir Dieva 

liktais cilvēku sabiedrības pamatakmens. Ja mājas dzīve nevar ritēt sekmīgi, cilvēku 

sabiedrība izjūk. Mājas dzīve kalpo par modeli citām sabiedrības dzīves situācijām. 

„No vecāku varas izriet visas pārējās” (LK, 384. lpp.). Dievs piedāvā dzīves stila 

uzmetumu katrai cilvēka dzīves situācijai viņa profesijā, politiskajā darbībā, tuvākajā 

apkaimē un draudzē. Viņš to dara, iezīmējot ģimenes dzīves modeli, ar Savu pavēli 

godāt, kalpot, paklausīt, mīlēt un cienīt tos, kuriem Viņš ir uzlicis par pienākumu 

valdīt pār mūsu dzīvi. Tie ir vecāki un citi augstākstāvoši cilvēki. 
                                                           
1 Marty, The Hidden Discipline, 12. lpp. 
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Savā ziņā Luters jau zināja Ērika Ēriksona (Erik Erikson) uzskatus par mūsu 

dzīves agrīno gadu būtisko ietekmi un ilgstošo iespaidu.
2
 Noziedzību Luters saistīja ar 

atsacīšanos no labas audzināšanas. Turpretī tie, kas ir labi audzināti un godā savus 

vecākus, var baudīt tā apsolījuma piepildījumu, kuru Dievs pievienoja šai pavēlei. Viņi 

ilgi dzīvo mierā un saticībā un redz savus bērnu bērnus (LK, 383. lpp.). 

Luters tik ļoti rūpējās par mieru un kārtību un tik ļoti paļāvās uz Dieva 

iekārtojumu, ka varēja runāt par „vecākos apslēpto majestāti”, kura mudina viņus 

godāt. „Tas ir kas vairāk nekā mīlēt, jo godāšana ietver ne tikai mīlestību, bet arī 

paklausību, pazemību un bijību.” Šādi jāgodā arī vecāki, kuri šķiet necili, nabadzīgi, 

nespēcīgi vai dīvaini – tādi viņi bieži liksies augošiem bērniem, kuri paši mēģina atrast 

savu identitāti (LK, 379.–380. lpp.). Luters uzskatīja, ka šī cieņa viņiem pienākas nevis 

kā īpašām personām vai personībām, bet gan to pienākumu dēļ, kurus viņi veic Dieva 

uzdevumā, rūpējoties par saviem bērniem un mīlot viņus. Parasti arī bērni to sajūt. 

Varbūt, mēģinot apliecināt savu personību un veidojot savu identitāti, bērni izmēģina, 

cik tālu viņi var iet, pārbaudot vecāku nospraustās robežas. Tomēr viņi vēlas, lai šādas 

robežas, ierobežojumi un modeļi pastāv, lai tos pārbaudītu un ar tiem sevi samērotu. 

Tādēļ Luters pieprasīja ne tikai paklausīt, bet arī mīlēt un godāt vecākus. Viņš 

uzstāja, ka vecākiem ir nopietni jāizturas pret saviem pienākumiem. Viņš nosodīja 

slinkus vecākus, kas ļauj dabiskajai mīlestībai valdīt pār veselo saprātu. Rezultātā viņu 

bērni tiek audzināti pavirši un nepareizi: „Visvieglāk vecākiem izpelnīties elli, esot 

nevērīgiem pret bērniem pašiem savās mājās.”
3
 Turklāt vecāki nedrīkst izturēties 

tirāniski – viņiem nevajadzētu izmantot bērnus saviem mērķiem, bet pašiem ar prieku 

kalpot savu bērnu vajadzībām, vadot savus bērnus un rūpējoties par viņiem. Tā kā 

vecākiem ir jāklausa Dievam, viņiem ir „godīgi un uzticami” jāpilda savi vecāku 

uzdevumi. Vecākiem ir jāgādā par bērniem un kalpiem (mūsdienās teiktu – ģimenē 

nodarbinātiem mājkalpotājiem). Valdošām amatpersonām ir jāgādā par sev 

pakļautajiem darbiniekiem un pilsoņiem. Tomēr tiem, kam ir uzticēti šādi pienākumi, 
                                                           
2 Sk. Tomasa Drēges kopsavilkumu par Ēriksona nostāju par cilvēka personības veidošanos agrīnajā vecumā: Faith Passages 

and Patterns (Philadelphia: Fortress, 1983), 33.–38. lpp. 
3 On Good Works // Luther’s Works, 44: 86., 82. lpp. 
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bez materiālās palīdzības ir jāslavē un jāgodā Dievs. Luters nosodīja attieksmi, ar kuru 

saskaņā vecāku pienākumi ir atkarīgi no viņu pašu iegribām un vēlmēm. Par savu 

bērnu labklājību vecākiem būs jāatbild Dievam (LK, 387.–388. lpp.). Tādējādi laikā, 

kad nerūpēšanās un vardarbība pret bērniem daudziem ir kļuvusi par dzīvesveidu, 

mūsu ļaudīm ir jāatgādina, ko ceturtais bauslis nozīmē vecākiem un tiem, kas pilda 

vecāku pienākumus. 

Tajā pašā laikā bērni nedrīkst aizmirst, ka Dievs ir pavēlējis bērniem klausīt 

savus vecākus. Lielajā katehismā Luters arvien atkārtoja savu pārliecību attiecībā uz 

ģimenes dzīves nozīmi, paužot savu nepatiku pret nekārtību mājās, darba vietā un 

sabiedrības dzīvē. Viņa paaudze dzīvoja bailēs no vardarbīgām politiskām jukām, un 

tikai četrus gadus pirms Katehisma sarakstīšanas viņš kaismīgi vērsās pret zemnieku 

sacelšanos Vācijā. Līdzās daudziem saviem laikabiedriem viņš vairāk, nekā mēs to 

varētu iedomāties, baidījās no haosa un anarhijas, ko šī sacelšanās, viņaprāt, bez 

šaubām atnestu. Viņš stingri aizliedza nicināt vecākus un augstākstāvošos, kā arī visus 

mēģinājumus izraisīt viņu dusmas. 

Tā vietā viņš ieteica un pavēlēja būt paklausīgiem un sadarboties „gluži tāpat kā 

ar Kungu” ar tiem, kuriem ir dota vara pār mums. Bez šādas paklausības bērni zaudē 

izpratni par pasaules kārtību un struktūru, bez tās viņi nespēj piedzīvot mieru. Tomēr 

tā nav akla paklausība. Tā vienmēr atceras, ka mums Dievam vairāk jāklausa nekā 

cilvēkiem, kuru pavēles nesaskan ar Dieva gribu (Ap. d. 5:29). 

Luters nosodīja kaunēšanos no vecākiem, kas ir nabadzīgi, ar savām vājībām 

vai arī citu cilvēku necienīti; nerūpēšanos par vecākiem, kas nonākuši trūkumā; vecāku 

lamāšanu, apmelošanu, izspiešanu; vecāku negodāšanu saskaņā ar Dieva pavēli; 

jebkāda veida augstprātīgu izturēšanos, nepaklausību, pretošanos, apsūdzēšanu vai 

kurnēšanu pret vecākiem.
4
 

To pašu, kas sakāms par cieņas pilnu paklausību vecākiem, var teikt arī par 

attieksmi, kādu Dievs paredzējis tiem, kuri ieņem valdītāju, darba devēju vai baznīcas 

vadītāju amatus. Luters īpaši saistīja valsts galvas jeb kūrfirsta pienākumus ar ģimenes 
                                                           
4 Personal Prayer Book // Luther’s Works, 43: 18.–19., 22. lpp. 
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galvas pienākumiem. Viņš pateicās, ka Dievs ar ceturtā baušļa palīdzību uztur 

sabiedrisko kārtību. Bez kārtības ģimenē un valstī miers nevarētu pastāvēt. Bez miera 

nepastāvētu ģimenes un netiktu dzemdēti un audzināti bērni. Kā ceturtā baušļa mērķi 

Luters definēja ģimenes un valsts saglabāšanu. Viņš uzskatīja, ka ne ar kādiem 

vārdiem nevar pilnībā izteikt to ieguvumu, ko sniedz Dieva pavēle klausīt tos, kuriem 

Viņš ir uzticējis gādāt par viņu dzīvi un kārtību.
5
 

„Caur tiem [valdniekiem] kā caur mūsu vecākiem Dievs mums dod iztiku, 

mājas un saimniecību, patvērumu un drošību” (LK, 385. lpp.). Šī iemesla dēļ arī 

valdniekus ir jāklausa un jāgodā. Ja viņi nesoda ļauno un neatbalsta labo, t. i., ja viņi 

vairs neveic Dieva uzticētos pienākums, Luters uzskatīja, ka arī tādā gadījumā, lai 

uzturētu pilsonisko kārtību, vienalga ir jāpaklausa valdnieku pavēlēm, ja vien tās nav 

pretrunā ar Dieva teikto. Tik ļoti viņš baidījās no nekārtībām. Tāpēc viņš tā uzsvēra šo 

bausli, kas ir pamatā pienākumu sarakstam Katehisma pēdējā sadaļā. 

Atbildot tiem, kas apvaino Luteru kā nacisma priekšteci vai vismaz kā agrīno 

moderno absolūto monarhiju aizsācēju, ir jāatzīmē, ka viņš vienmēr pieprasīja, lai 

politiskās varas pārstāvji paklausa Dieva likumam, veicina labo un rūpējas par saviem 

ļaudīm. Ja viņi to nedarīja, tad Luters savā laikā bez mazākajiem sirdsapziņas 

pārmetumiem un šaubīšanās drosmīgi un asi kritizēja šos varas pārstāvjus. Jo viņu 

uzdevums ir kalpot Dievam un attiecīgi – Dieva radībām. Ja viņi to nedara, tad viņiem 

ir jādzird Bauslība, jo cilvēku dzīves Radītājs un Veidotājs nav viņus iecēlis, lai tie 

kalpotu savam, bet gan visu cilvēku labumam. 

 

                                                           
5 A Simple Way to Pray // Luther’s Works, 43: 203. lpp. 

 


