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Ceturtais bauslis [„Mazais Katehisms”]  

 

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. 

 

 

Ceturtais bauslis [„Lielais Katehisms”] 

 

[103]
 Līdz šim esam mācījušies trīs pirmos baušļus, kas māca pareizu attieksmi pret 

Dievu. Pirmkārt, lai mēs Viņam uzticētos no visas sirds, Viņu bītos un mīlētu visā savā 

dzīvē. Otrkārt, lai nelietotu nepareizi Viņa svēto Vārdu – ne ar meliem, ne citām 

ļaundarībām, bet lietotu to vienīgi par godu Dievam, par labu un svētību savam 

tuvākajam un sev pašiem. Treškārt, lai svētkos un dusas dienā centīgi lasītu, uzklausītu 

un lietotu Dieva vārda mācību, lai ar to vadītu visu savu dzīvi un darbus. Šiem trim seko 

pārējie septiņi baušļi, kas māca, kā jāizturas pret savu tuvāko. Pirmais un augstākais no 

tiem ir: 

[104]
 Tev būs savu tēvu un māti godāt [lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes]. 

[105]
 Tēva un mātes kārtai Dievs ir devis īpašu godu – augstāku par visām citām kārtām, 

kuras tai pakārtotas; tā Viņš pavēl ne tikai mīlēt vecākus, bet arī viņus godāt. Attiecībā uz 

brāļiem, māsām un visiem tuvākajiem Viņš nepavēl neko augstāku, kā vien viņus mīlēt. 

Dievs nošķir tēvu un māti no visiem citiem cilvēkiem virs zemes un nostāda tos līdzās 

Sev. 
[106]

 Godāt – tas ir kas vairāk nekā mīlēt, jo godāšana ietver ne tikai mīlestību, bet arī 

paklausību, pazemību un bijību kā pret majestāti, kura viņos apslēpta. 
[107]

 Godāšana arī 

nozīmē ne tikai laipni un pazemīgi uzrunāt vecākus, bet vispirms sirdī just un ar 

izturēšanos rādīt, ka viņus augstu vērtē un uzskata par augstākajiem tūdaļ pēc Dieva. Tie, 
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kuri godājami no sirds, ir arī patiesi jāuzskata par augstiem un dižiem cilvēkiem. 

[108]
 Tātad jāmāca bērniem uzlūkot savus vecākus kā Dieva vietniekus un atcerēties, ka 

viņi, kaut arī tie būtu neievērojami, nabagi, slimi vai savādnieki, tomēr ir Dieva doti tēvs 

un māte. Vecākiem izturēšanās vai trūkumu dēļ viņu gods netiek laupīts. Tādēļ nav 

jāuzlūko cilvēks, kāds tas ir, bet Dieva griba, kas visu rada un kārto. Lai gan citādi Dieva 

priekšā esam vienādi, taču šādai nevienlīdzībai un iedibinātām atšķirībām mūsu starpā 

noteikti jābūt. Tādēļ arī Dievs ir pavēlējis to ievērot, lai tu man paklausītu un man pār 

tevi būtu noteikšana, tādēļ ka esmu tavs tēvs. 

[109]
 Tā nu vispirms mācies, ko nozīmē šajā bauslī prasītā vecāku godāšana, proti, ka 

viņus cienījam un mīlējam pāri par visām lietām kā lielāko dārgumu virs zemes. 
[110]

 

Tāpat arī esam laipni pret viņiem, kā arī nesakām tiem neko ļaunu, nestrīdamies, bet gan 

klusējam un atzīstam viņu taisnību pat tad, ja tie dara mums pāri. 
[111]

 Šāds gods jāparāda 

arī ar darbiem, tas ir, ar izturēšanos un visu, kas pieder, viņiem kalpojot, palīdzot un 

apgādājot, kad tie ir kļuvuši veci, slimi, nespēcīgi vai nabagi. Tas viss jādara ne tikai 

labprāt, bet arī pazemībā un godbijībā, itin kā mēs to darītu Dievam. Jo tas, kas zina, kā 

viņam jāizturas pret vecākiem savā sirdī, tas nepametīs viņus ne postā, ne badā, bet gan 

cels tos pāri un blakus sev, kā arī dalīsies ar tiem visā, kas pašam ir un pieder. 

[112]
 Otrkārt, redzi un ievēro, cik liels, labs un svēts darbs ir dots bērniem, ko gan diemžēl 

neviens neievēro. Neviens neņem nopietni to, ka Dievs to pavēlējis, proti, ka tas ir svēts 

Dieva vārds un mācība. Jo, ja tas tiktu ņemts vērā, tad ikviens saprastu, ka tie, kuri pēc 

šiem vārdiem dzīvo, ir svēti ļaudis. Tad nebūtu vajadzīga ne klostera dzīve, ne garīgās 

kārtas, bet katrs bērns paliktu pie šā baušļa, vērstu savu sirdsapziņu uz Dievu un sacītu: ja 

man jādara labi un svēti darbi, tad es nezinu neko labāku, kā parādīt godu un paklausību 

saviem vecākiem, jo pats Dievs to ir pavēlējis. 
[113]

 Jo, ko Dievs pavēl, tas ir daudz cēlāks 

par visu, ko mēs paši spējam izdomāt. Un, tā kā nav labāka un augstāka Skolotāja kā 

Dievs, tad nebūs arī labākas mācības par to, ko Viņš mums devis. Te nu Viņš bagātīgi 

māca, kas jādara, ja grib dzīvot, darot labus un pareizus darbus, un, šādus darbus 

pavēlēdams, Viņš apliecina, ka tie Viņam labi patīk. Ja nu Dievs ir tas, kas to pavēl un 

nezina nekā labāka, ko likt vietā, tad arī es nekā labāka neizdarīšu. 



DR. MĀRTIŅŠ LUTERS „MAZAIS KATEHISMS” UN „LIELAIS KATEHISMS” 

 

3 

 

[114]
 Redzi, tā būtu pareizi mācīt dievbijīgu bērnu – tā viņš tiktu svētīgi audzināts un 

mājās būtu paklausīgs vecākiem, tiem kalpotu, tā ka prieks būtu to uzlūkot. Bet neviens 

nav centies šo Dieva bausli mācīt, visi ir atstājuši to novārtā vai pārskrējuši tam pāri, tā 

ka bērns neko no tā nav varējis saprast, bet tikai atplest muti, lai saņemtu to, ko mēs paši, 

pēc Dieva padoma neprasīdami, esam izdomājuši. 

[115]
 Tāpēc, Dieva dēļ, mācīsimies bērnus audzināt tā, lai tie novēršas no visa cita un 

vispirms paraugās uz šo bausli: ja tie grib kalpot Dievam ar labiem un patiesiem darbiem, 

lai dara to, kas patīk tēvam un mātei vai tiem, kuri viņiem ir vecāku vietā. Jo bērns, kas 

to zina un tā dzīvo, vispirms gūst lielu iepriecinājumu sirdī, ka viņš (par spīti visiem, kuri 

nopūlas ar pašu izdomātiem darbiem) var priecīgs lepoties un sacīt: “Redzi, šis darbs 

patīk manam Dievam debesīs, to es tiešām zinu.” 
[116]

 Lai sanāk kopā visi tie ar saviem 

daudzajiem, lielajiem, sūrajiem un smagajiem darbiem un sāk lepoties, tad redzēsim, 

vai tie var parādīt ko tādu, kas ir lielāks un izcilāks nekā paklausība tēvam un mātei, ko 

Dievs ir pavēlējis un kas seko tūlīt pēc paklausības augstajam Dievam. Pēc Dieva vārda 

un prāta ir tā, ka nekas nav svarīgāks kā vecāku vārds un griba, tomēr arvien jāpaliek 

paklausīgiem Dievam un nedrīkst rīkoties pret pirmajiem trim baušļiem. 

[117]
 Tāpēc tev no sirds jāpriecājas un jāpateicas Dievam, ka Viņš tevi izredzējis un 

padarījis cienīgu darīt šādu vērtīgu un Viņam patīkamu darbu. Un turi šo darbu lielu un 

dārgu, lai gan citi to uzskata par vismazāko un nicināmāko; ne mūsu vērtības dēļ, bet 

tāpēc, ka tas ir ietverts un pavēlēts dārgumā un svētumā, proti, Dieva vārdā un bauslī. 
[118]

 

Ak, cik dārgi gan visi kartēzieši, mūki un mūķenes maksātu, lai savā garīgajā kalpošanā 

Dievam varētu parādīt kaut vienu vienīgu darbu, kas ir pavēlēts Dieva baušļos, un ar 

priecīgu sirdi varētu Dieva priekšā teikt: nu es zinu, ka Tev šis darbs labi patīk. Kur visi 

šie nabaga ļautiņi paliks, kad Dieva un visas pasaules priekšā tiem ar kaunu būs jāstāv pie 

viena maza bērna, kas dzīvojis saskaņā ar šo bausli, un jāatzīst, ka ar visu savu dzīvi tie 

nav cienīgi pasniegt šim bērnam ūdeni? 
[119]

 Bet, tā kā viņi min kājām Dieva bausli, tad 

šīs velnišķīgās aplamības dēļ tiem notiek pēc taisnības – viņiem veltīgi jāmokās ar pašu 

izdomātiem darbiem, kā algu saņemot apsmieklu un zaudējumus. 

[120]
 Vai nu sirdij nav jālīksmo un jāpārplūst no prieka, kad ejam pie darba un darām, kas 
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mums pavēlēts, ka varam sacīt: “Redzi, tas ir labāk nekā viss kartēziešu svētums, kaut arī 

viņi līdz nāvei gavētu un, ceļos nometušies, bez mitēšanās lūgtos.” Jo te tev ir skaidri 

vārdi un dievišķa liecība, ka šo darbu Dievs ir licis darīt, bet par citiem darbiem Viņš nav 

pavēlējis ne vārda. Bet pasaules nožēlojamais posts un aklums ir tas, ka tam neviens 

netic, – tā velns mūs ir apbūris ar neīstu svētumu un pašu darbu spožumu. 

[121]
 Tāpēc es labprāt gribētu, lai atdarām acis un ausis un to ņemam pie sirds, ka mēs no 

skaidrā Dieva vārda atkal netiktu novērsti pie velna meliem. Tad viss būtu labi, – 

vecākiem mājās būtu vairāk prieka, mīlestības, draudzības un vienprātības un bērni 

pilnīgi iemantotu savu vecāku sirdi. 
[122]

 Turpretī tad, kad tie ir stūrgalvīgi un nedara, 

kas tiem jādara, ja vien nūja nenāk pār muguru, tie sadusmo gan Dievu, gan vecākus un 

atņem sev pašiem šo sirds dārgumu un prieku, krājot tikai nelaimes. 
[123]

 Tāpēc arī 

pasaulē notiek tā, ka visi žēlojas, ka gan vecie, gan jaunie ir mežonīgi un nevaldāmi, tiem 

nav ne kauna, ne goda un tie nedara neko, ja tos nesit un nedzen, un tie aiz muguras cits 

citu apmelo un rauj, ko vien var. 
[124]

 Tādēļ arī Dievs soda un tie krīt postā un nelaimē. Tā 

vecāki paši neprot neko, viens muļķis audzina otru – kā paši dzīvojuši, tāpat dzīvo arī 

bērni. 

[125]
 Tādējādi, es saku, tai ir jābūt pirmajai un lielākajai lietai, kas mūs mudina šo bausli 

turēt. Ja mums nebūtu tēva un mātes, tad būtu jāvēlas, lai Dievs noliek kādu koku vai 

akmeni, ko mēs varētu saukt par tēvu un māti. Cik daudz vairāk gan mums jāpriecājas, ka 

Viņš ir devis dzīvus vecākus un mēs tos varam godāt un būt tiem paklausīgi. 
[126]

 Jo mēs 

zinām, ka tas patīk Viņa Majestātei un Viņa eņģeļiem, bet sanikno visus velnus. Turklāt 

tas ir nākamais labākais darbs, kas darāms pēc kalpošanas Dievam, kuru pavēl 

iepriekšējie baušļi, un tam nav līdzvērtīgi ne žēlsirdības darbi, ne visi citi darbi, ko 

darām savam tuvākajam. Jo Dievs vecāku kārtu ir nolicis pirmajā vietā, pat kā Savus 

vietniekus virs zemes. Šai Dieva gribai un prātam būtu jābūt mums pietiekamam 

iemeslam un pamudinājumam, lai mēs labprātīgi un ar prieku darītu visu, ko vien varam. 

[127]
 Turklāt mums ir arī pienākums pasaules priekšā būt pateicīgiem par visu labo, ko no 

vecākiem esam saņēmuši. 
[128]

 Bet velns valda pasaulē tā, ka bērni aizmirst vecākus, tāpat 

kā mēs visi aizmirstam Dievu un neviens nedomājam, ka Dievs mūs uztur, glabā, sargā 
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un dod tik daudz laba miesai un dvēselei; tas notiek īpaši tad, kad reiz pienāk ļauna 

stunda – tad dusmojamies, nepacietībā kurnam un aizmirstam visu labo, ko dzīves 

gājumā esam saņēmuši. Tāpat mēs izturamies arī pret saviem vecākiem, un nav neviena 

bērna, kas to atzītu un apdomātu, ja vien Svētais Gars nedod šo atziņu.  

[129]
 Šo pasaules netikumu Dievs labi pazīst, tādēļ Viņš to atgādina un ar baušļiem ikvienu 

mudina pārdomāt, ko vecāki viņa labā ir darījuši. Tad katrs pats sapratīs, ka miesa un 

dzīvība viņam ir vecāku dota, ka tie viņu bērnībā ir uzturējuši un audzinājuši, citādi viņš 

simtkārt būtu nosmacis savos netīrumos. 
[130]

 Tādēļ arī vecie, gudrie ļaudis pareizi un labi 

saka: Dievam, vecākiem un skolotājiem nekad nevar pietiekami pateikties un atdarīt 

labu.
1
 Kas to atzīst un pārdomā, tas savus vecākus godās nepiespiests un, kā saka, pat 

nēsās viņus uz rokām kā tādus, caur kuriem Dievs viņam darījis visu labo. 

[131]
 Turklāt mums ir būtisks iemesls un pamudinājums godāt vecākus, jo Dievs šim 

bauslim pievieno laicīgu apsolījumu, sacīdams: “Lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs 

zemes.” 

[132]
 Te redzi pats, cik nopietni Dievs runā par šo bausli. Viņš ne tikai pauž Savu prieku 

un labpatiku, bet arī apsola, ka mums viss labi izdosies un varēsim dzīvot mierā un 

labklājībā. 
[133]

 Tāpēc šos vārdus piemin arī Sv. Pāvils Vēstulē efeziešiem [6:2]: “Šis ir 

pirmais bauslis, kura apsolījums ir: lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu virs zemes.” 

Kaut gan arī citiem baušļiem ir savs apsolījums, tomēr nevienā tas nav tik skaidri un tieši 

pateikts. 

[134]
 Lūk, tāds ir šā baušļa auglis un alga tam, kas to tur, būs labas dienas, laime un 

labklājība, turpretī sods tam, kas ir nepaklausīgs, tas ātrāk ies bojā, un dzīvē tam nebūs 

nekāda prieka. Jo saskaņā ar Svētajiem Rakstiem iemantot ilgu mūžu nozīmē ne tikai 

nodzīvot daudzus gadus, bet arī iegūt to, kas ilgam mūžam vajadzīgs: veselību, sievu, 

bērnus, iztiku, prieku, labu valdību utt. – visu, bez kā šī dzīve nevar būt ilga un prieka 

pilna. 
[135]

 Ja tu negribi klausīt mātei un tēvam vai pieņemt, ka tie tevi audzina, tad reiz 

tev vajadzēs klausīt bendem, un, ja tu neklausīsi viņam, tad vajadzēs klausīt kaulainajai, 

                                            
1  Deo, parentibus et magistris non potest satis gratiae rependi Aristotelis, Nikomaha ētika, 8, 16 un 9, 2 (R.: 

Zvaigzne, 1985), 179., 183. lpp. 
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tas ir – nāvei. 
[136]

 Jo tāds ir Dieva prāts: vai nu paklausi Viņam, kalpodams un mīlēdams, 

ka Viņš tev pārpārēm varētu dot visu labo, vai arī, ja tu sadusmo Viņu, Viņš sūta tev 

bendi un nāvi. 
[137]

 No kurienes tad rodas visi tie nelieši, kuri ik dienas jākar, jāvelk uz 

moku rata vai kuriem jānocērt galva, ja ne no nepaklausības, negribēšanas ļaut Dievam 

sevi audzināt ar labu? Tā Dieva sods tiem ļāvis nonākt tik tālu, ka viņus piemeklē 

nelaime un sirds sāpes. Jo reti gadās, ka šādi traki ļaudis nomirst labā nāvē vai arī 

nenomirst priekšlaicīgi. Bet dievbijīgajiem un paklausīgajiem ir svētība, ka viņi ilgi dzīvo 

mierā un redz savus bērnu bērnus “trešajā un ceturtajā paaudzē”. 

[138]
 Mēs arī pieredzam, ka tur, kur ir vecas un cienījamas dzimtas, kurām klājas labi un ir 

daudz bērnu, tas notiek tādēļ, ka tie tikuši labi audzināti un godājuši savus vecākus. 

Turpretī par bezdievjiem 109. psalmā [:13] rakstīts: “Viņa pēcnācēji lai top izdeldēti, 

otrā augumā lai izzūd viņa vārds!” 
[139]

 Tādēļ uzklausi, cik liela lieta Dieva priekšā ir 

paklausība, jo Viņš pats to vērtē tik augstu, tā Viņam patīk un Viņš to bagātīgi atalgo, 

turklāt bargi soda tos, kuri rīkojas pretēji.  

[140]
 To visu es saku, lai labi ieskaidrotu jaunajiem ļaudīm, jo neviens netic, ka šis bauslis 

ir tik vajadzīgs. Līdz šim, atrazdamies pāvesta varā, mēs to nedz ievērojām, nedz 

mācījām. Ikviens domā, ka tie ir vienkārši un viegli vārdi un tos jau tāpat katrs labi zina, 

tāpēc tiem žigli pārskrien pāri un raugās pēc citām lietām. Viņi neredz un netic, ka tas, 

kas šo bausli atmet, ļoti sadusmo Dievu, nedz arī – ka tas, kas to ievēro, dara brīnišķus, 

labus darbus. 

[141]
 Pie šā baušļa piederas arī runāt par paklausību augstākstāvošām personām, kuras 

pavēl un valda. Jo no vecāku varas izriet visas pārējās. Ja tēvs nespēj bērnu uzaudzināt 

pats, viņš aicina skolotāju, lai tas viņu māca; ja tēvs nespēj paveikt savu darbu, viņš 

aicina palīgā draugu vai kaimiņu; ja viņš mirst, tad pavēl un nodod tēva varu un 

audzināšanu citiem, kas tam izraudzīti. Tāpēc arī saimei, kalpiem un kalponēm ir 

jāpakļaujas viņam kā namatēvam. 
[142]

 Tādēļ visi, kas tiek saukti par kungiem, ir vecāku 

vietā, no kuriem tie saņem spēku un varu valdīt. Tālab arī Raksti viņus sauc par 

“tēviem”, jo savā valdīšanā tiem jāpilda tēva amats un jāizturas pret savējiem ar tēva 

sirdi. Tā jau no seniem laikiem romieši un citas tautas nama kungus un kundzes sauc par 
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tēviem un mātēm,
2
 tāpat arī savus zemes kungus un valdniekus tie saukuši par visas 

tēvzemes tēviem.
3
 Bet mums, kas gribam būt kristieši, par lielu kaunu jāsaka, ka mēs 

viņus tā nesaucam un pat negribam tos cienīt un godāt. 

[143]
 Kas tēvam un mātei pienākas no bērna, tas tāpat viņiem pienākas no ikkatra, kas 

pieder nama saimei. Tādēļ kalpiem un kalponēm jāraugās, lai tie ne tikai būtu paklausīgi 

saviem kungiem un kundzēm, bet arī tos godātu kā pašu tēvus un mātes un darītu visu, ko 

no tiem prasa, ne piespiesti un negribīgi, bet ar prieku un patiku tieši minēto iemeslu dēļ, 

proti – tādēļ, ka tas ir Dieva bauslis un šāds darbs Viņam patīk labāk nekā visi pārējie. 

[144]
 Par to tiem vēl vajadzētu maksāt algu un priecāties, ka iemanto kungus un kundzes, 

turēt labu prātu un zināt, ka var darīt patiesi labus un derīgus darbus, kuri līdz šim bija 

atstāti novārtā un noniecināti, bet tā vietā katrs velna vārdā ar apgrūtinātu sirdsapziņu, 

zaudējumus ciezdams, skrēja klosteri, svētceļojumā vai pēc grēku atlaidām.
4
 

[145]
 Kad nu to visu nabaga ļaudīm varētu iemācīt, tad kalpone ļoti priecātos, slavētu 

Dievu un Viņam pateiktos, un ar rūpīgu darbu, par ko viņa saņem uzturu un algu, iegūtu 

arī tādu dārgumu, kādu nesaņem visi tie, kuri tiek uzskatīti par svētajiem. Vai nav liels 

gods zināt un teikt: “Ja tu dari savu dienišķo mājas darbu, tas ir labāk nekā viss mūku 

svētums un stingrā dzīve!” 
[146]

 Turklāt tev ir apsolījums, ka tas viss nāks par labu un 

izdosies. Kā tad tu gribi būt vēl svētīgāks un dzīvot svētāk, ciktāl runa ir par darbiem? 

[147]
 Jo Dieva priekšā svētu dara tieši ticība, un vienīgi ticība kalpo Viņam, turpretī darbi 

kalpo cilvēkiem. 
[148]

 Ticībā tev ir viss labums, drošība un patvērums pie Kunga, turklāt 

priecīgs prāts un žēlīgs Dievs, kas tevi grib simtkārtīgi atalgot, un tu pats esi īsts 

godavīrs, ja vien esi dievbijīgs un paklausīgs. Bet ja nē, tu tikai izpelnīsies Dieva dusmas 

un nežēlastību, nemieru sirdī un pēc tam postu un nelaimi. 

[149]
 Ja kādu tas neietekmē un viņš negrib kļūt dievbijīgs, to mēs atstājam bendēm un 

                                            
2  Patres et matres familias. 
3  Pater patriae – tituls Antīkajā Romā, sākotnēji dāvāts Ciceronam, vēlāk piešķirts Cēzaram un ķeizariem. 
4  Atlaida jeb indulgence – nebibliska mācība par laicīgu kompensāciju baznīcas uzliktā grēka soda mazināšanai 

šajā dzīvē vai šķīstītavā (purgatorijā), pirms atlaidas iegādes juridiski nosakot grēku nožēlu un ticību. Vispārējā 

ticīgo prakse atlaidas iegādi vistiešāk saistīja ar pilnīgu grēku piedošanu bez papildu prasībām. Atlaidu tirdzniecību 

baznīcas amatpersonas izmantoja sava finansiālā stāvokļa uzlabošanai. Šī prakse arvien pastāv Romas katoļu 

baznīcā. 
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kaulainajai nāvei. Tādēļ ikviens, kas grib mācīties, lai apdomā, ka ar Dievu nevar jokot, 

un zina, ka Dievs runā ar tevi un prasa paklausību. Ja tu Viņam paklausi, tu esi mīļš 

bērns, bet tad, ja nonicini, tava alga ir kauns un negods, bēdas un sirds sāpes. 

[150]
 Tāpat ir jārunā arī par paklausību laicīgajai varai, kas visa, kā jau teikts, pieder tēva 

kārtai un sniedzas vistālāk. Jo valdnieks nav tikai kādas ģimenes tēvs, bet gan tik daudzu 

ļaužu tēvs, cik viņam ir pakļauto. Jo caur tiem kā caur mūsu vecākiem Dievs mums dod 

iztiku, mājas un saimniecību, patvērumu un drošību. Ja viņi šo vārdu un titulu izmanto 

godīgi un cienīgi, tad arī mums pienākas tos godāt un cienīt kā vislielāko un vērtīgāko 

dārgumu virs zemes. 

[151]
 Kas šeit ir paklausīgs, lēnprātīgs, gatavs kalpot un labprāt dara visu, ko gods prasa, 

tas apzinās, ka rīkojas Dievam tīkami un tādējādi kā algu saņem prieku un laimi. Turpretī 

tas, kas to nedara mīlestībā, bet nicina, pretojas vai dusmojas, lai tad arī zina, ka viņam 

nav ne žēlastības, ne svētības. Un, kur viņš domā sagrābt vienu guldeni,
5
 tur viņam 

cituviet desmit reizes vairāk ies zudumā vai viņš pats nonāks bendes rokas, ies bojā kara, 

mēra vai bada laikā, vai arī nepieredzēs nekā laba savu bērnu dzīvē un cietīs kaunu, 

netaisnību un varmācību no saimes, kaimiņiem, svešiniekiem un tirāniem, lai mums tiktu 

atlīdzināts un atmaksāts par to, ko esam meklējuši un pelnījuši. 

[152]
 Ja mēs kaut reizi ņemtu vērā, ka šādi darbi Dievam ir tīkami un tiek tik bagātīgi 

atlīdzināti, mēs iegūtu ļoti daudz laba un mums būtu viss, ko sirds kāro. Bet, tā kā Dieva 

vārds un bauslis tiek nicināts, it kā to būtu teicis kāds niekkalbis, tad paraudzīsimies, vai 

tu esi tas vīrs, kas Viņam vari stāties pretī! Vai tev šķiet, ka Dievam ir grūti tev atmaksāt? 

[153]
 Tāpēc labāk būtu dzīvot ar Dieva labvēlību, mieru un laimi nekā ar nežēlastību un 

nelaimi. 
[154]

 Kā tu domā, kādēļ pasaule tagad ir neuzticības, kauna, posta un slepkavību 

pilna, vai ne tādēļ, ka katrs grib būt pats savs kungs, brīvs no ķeizara, neuzklausīt 

nevienu un darīt visu, kas pašam tīk? Tāpēc vienu nelieti Dievs soda ar otru, tā ka tev, 

kad tu pievil vai nonicini savu kungu, nāk cits, kas tev to krietni atmaksā, jā, tad pat savā 

namā tev desmitkārt vairāk jācieš no sievas, bērniem vai saimes. 

                                            
5  Vērtīga zelta vai sudraba monēta. 
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[155]
 Mēs gan jūtam savu nelaimi, kurnam un žēlojamies par neuzticību, varmācību un 

netaisnību, bet negribam redzēt, ka paši esam nelieši, kas sodu godīgi nopelnījuši, un 

tomēr negribam laboties. Mēs negribam žēlastību un laimi, tāpēc mums ir nelaime bez 

jebkādas žēlastības. 
[156]

 Taču kaut kur zemes virsū vēl jābūt arī dievbijīgiem ļaudīm, ja 

Dievs dara mums tik daudz laba. Jo mūsu dēļ mājās nevajadzētu palikt ne grasim,
6
 pat ne 

salma stiebram uz lauka. 
[157]

 To mācot, man bijis tik daudz jārunā, lai jel kāds to ņemtu 

pie sirds tā, ka mēs tiktu vaļā no dziļā akluma un posta, kurā esam tik dziļi grimuši, un 

nopietni mācītos atzīt Dieva vārdu un gribu. Jo no tā mēs mācītos, kā varam gūt prieku, 

laimi un svētību laicīgi un mūžīgi. 

[158]
 Tātad šinī bauslī mēs esam minējuši divējādus tēvus, proti – tēvus pēc asinīm un 

tēvus pēc amata jeb tos, kuri rūpējas par namu vai valsti. Bez tiem vēl ir arī garīgi tēvi, ne 

tie, ko pāvesta laikos tā dēvēja un kas tēva amatu nepildīja. Jo garīgie tēvi ir vienīgi tie, 

kas mūs valda un vada ar Dieva vārdu, 
[159]

 kā par to arī Sv. Pāvils 1. Kor. 4[:15] ar 

lepnumu par sevi saka: “..es jūs caur Evaņģēliju esmu dzemdinājis Kristū Jēzū.” 
[160]

 Un, 

tā kā tie ir tēvi, tad viņiem pienākas gods pār visiem citiem. Bet to viņi saņem vismazāk, 

jo pasaule viņus “godā”, izdzīdama no savas zemes un nenovēlēdama pat maizes gabalu. 

Kā saka Pāvils, tie kļuvuši par “atkritumiem pasaulē, kājām minami”.
7
 
[161]

 Tomēr tiem, 

kas grib būt kristieši, ir jāsaprot, ka Dieva priekšā tos, kas aprūpē viņu dvēseles, pienākas 

turēt par “divkārša goda cienīgiem” 
8
, darīt tiem labu un tos apgādāt. Tad Dievs tev dos 

pietiekami un neatstās trūkumā. 
[162]

 Bet te katrs božas, pretojas un rūpējas, lai būtu 

piepildīts paša vēders, – tie nespēj pabarot pat vienu godīgu mācītāju, lai gan agrāk taču 

bija jāpabaro desmit resnvēderi. 
[163]

 Tādējādi mēs arī izpelnāmies, ka Dievs mums atņem 

Savu vārdu un svētību un ļauj nākt melu sludinātājiem,
9
 kas mūs ved pie velna, turklāt 

izsūc mūsu sviedrus un asinis. 

[164]
 Bet, kas Dieva gribu un bausli patur acu priekšā, tiem ir apsolījums, ka viņiem tiek 

bagātīgi atlīdzināts viss, ko viņi darījuši miesīgajiem un garīgajiem tēviem, tos 

                                            
6  Heller – nenozīmīgas vērtības monēta. 
7  1. Kor. 4:13. 
8  1. Tim. 5:17. 
9  Populārs 16. gs. apzīmējums, sal. Mih. 2:11. 
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godādami, – ne vien, ka tiem vienu vai divus gadus būs maize, apģērbs un nauda, bet arī 

ilgs mūžs, iztika un miers, un tie mūžīgi mūžos būs bagāti un svētīgi. 
[165]

 Tāpēc dari to, 

kas ir tavs pienākums, un ļauj Dievam rūpēties par to, kā Viņš tevi uzturēs un apgādās, 

Viņš to ir apsolījis un vēl nekad nav melojis, tātad – Viņš nemelos arī tev. 

[166]
 Tam vajadzētu mūs mudināt un likt mūsu sirdij kust priekā un mīlestībā pret tiem, 

kuri mums jāgodā. Pacelsim rokas un priecīgi pateiksimies Dievam, kas mums devis šo 

apsolījumu, pēc kura mums būtu jāskrien vai līdz pasaules galam. Jo – kaut arī visa 

pasaule apvienotos, tā nespētu pielikt pat ne stundu mūsu dzīvei, ne arī kaut vienu 

labības graudiņu iegūt no zemes. Bet Dievs var un grib tev bagātīgi dot pēc tavas sirds 

vēlmēm. Kas to nonicina un izkaisa vējā, tas nav cienīgs dzirdēt Dieva vārdu! Tas nu ir 

pietiekami teikts visiem, kas šim bauslim pakļauti.  

[167]
 Turklāt būtu labi arī mācīt vecākiem un tiem, kam uzticēta šī vecāku vara, kā viņiem 

jāizturas pret tiem, kuri viņiem uzticēti. Lai gan tas nav skaidri izteikts desmit baušļos, 

taču ir daudzkārt pavēlēts citās Rakstu vietās. Bet Dievs to ir ietvēris arī šinī bauslī, 

minēdams tēvu un māti. 
[168]

 Jo Viņš negrib, ka šādā amatā un valdīšanā tiktu nelieši un 

varmākas. Viņš tiem arī dod godu, tas ir, varu un tiesības valdīt, taču ne tādēļ, lai tie liktu 

sevi pielūgt, bet gan tādēļ, lai tie zinātu, ka arī viņiem ir jāklausa Dievam un pāri visām 

lietām savs amats jāpilda godīgi un uzticīgi, lai savus bērnus, saimi, pavalstniekus 

(padotos) utt. ne tikai miesīgi barotu un aprūpētu, bet pirmām kārtām audzinātu Dieva 

slavai un godam. 
[169]

 Tādēļ nedomā, ka tas tev dots paša patikai un patvaļai, bet gan 

tāpēc, ka Dievs pats to stingri pavēlējis un nolicis un Viņam tev arī vajadzēs atbildēt. 

[170]
 Bet tas nu atkal ir nožēlojams posts, ka neviens to neņem vērā, bet domā, ka Dievs 

mums dod bērnus tikai priekam un laika kavēklim, saimi – gluži kā govi vai ēzeli tikai 

darbam – un citus padotos, lai izmantotu pēc mūsu iegribām, tos neievērojot, it kā mums 

nebūtu daļas par to, ko tie mācās vai kā tie dzīvo. 
[171]

 Un neviens negrib redzēt nedz to, 

ka tā ir Viņa dievišķās godības pavēle, ka Viņš to nopietni atprasīs un atriebs, nedz arī to, 

ka ir tik ļoti nepieciešams nopietni rūpēties par jaunatni. 
[172]

 Jo, ja gribam krietnus un 

prasmīgus ļaudis gan garīgajā, gan laicīgajā valdīšanā, mēs tiešām nedrīkstam taupīt ne 

centību, ne pūles, ne naudu, audzinot un mācot mūsu bērnus, lai viņi spētu kalpot 
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Dievam un pasaulei. 
[173]

 Un lai nedomājam tikai par to, kā viņiem sakrāt naudu un 

mantu, jo Dievs arī bez mums tos var pabarot un darīt bagātus, ko Viņš ik dienas arī dara. 

Dievs mums ir devis bērnus, kā arī pavēlējis, lai mēs tos audzinām un vadām pēc Viņa 

prāta, citādi Viņam tēvu un māti nemaz nevajadzētu. 
[174]

 Tādēļ, lai nezustu Dieva 

žēlastība, ikvienam jāzina, ka pāri visām lietām tam ir jāaudzina bērni dievbijībai un 

dievatziņai un, ja kāds ir apdāvināts, jāļauj arī mācīties un studēt, lai viņi lieti noderētu 

tur, kur vajadzīgs. 

[175]
 Ja nu tas tiktu darīts, Dievs mums bagātīgi dotu svētību un žēlastību, lai uzaudzinātu 

tādus ļaudis, no kuriem būtu labums valstij un cilvēkiem, un tie būtu labi un krietni 

pilsoņi, godīgas un krietnas sievas, kuras pēc tam varētu uzaudzināt dievbijīgus bērnus un 

saimi. 
[176]

 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 visus 

grēkus un dusmību un nopelni elli savu pašu bērnu dēļ, kaut arī citādi tu būtu dievbijīgs 

un svēts. 
[177]

 Taču tas netiek ņemts vērā, tādēļ arī Dievs tik briesmīgi soda pasauli, ka 

nav ne kārtības, ne valdības, ne miera, par ko arī mēs visi žēlojamies – neredzēdami, ka tā 

ir mūsu pašu vaina. Jo, kā mēs viņus audzinām, tādi arī ir mūsu nepaklausīgie bērni un 

padotie. 

[178]
 Ar to brīdinājumam pietiek, plašāk to apskatīsim citreiz. 

 


