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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. 

 

Arī ceturtajam bauslim sākotnēji ir bijusi nozīme Israēla tautas un draudzes 

iekšējās kārtības veidošanā. Vecajai Derībai ir raksturīgi, ka Dieva pestīšanas darbs sakrīt 

ar Viņa vēsturiskajiem darbiem Israēla tautā. Tādēļ atsevišķa cilvēka izturēšanās pret 

Dievu un Viņa darbiem ir saistīta ar viņa izturēšanos pret savu tautu. Cilvēka pienākumi 

pret Dievu reizē ir arī pienākumi pret tautu un otrādi. 

Visa politiskā un sociālā dzīve norit reliģiskās dzīves ietvaros. Dieva tautā, kas 

reizē ir Dieva draudze, garīgais un laicīgais savijas kopā. 

Attiecībā uz ceturto bausli tas nozīmē: Dieva tēvišķība nav “fakts, kas pastāv 

atsevišķi, līdzās vecāku eksistencei, bet zināmā mērā Dieva tēvišķība īstenojas tikai ar 

vecāku starpniecību”, un viņos tā ir sajūtama un saprotama (Karls Barts, Baznīcas 

dogmatika, III sējums, 4). Tādēļ šīs zemes kārtības uzturēšana laulībā, bērnu audzināšanā 

un vecāku godāšanā ir tieša līdzdalība atpestītās Dieva draudzes celšanā. Šīszemes ļaužu 

pulks, kas dabiskā veidā atstāj pēcnācējus un vēstures gaitā turpinās, ir saņēmis un nes 

sev līdzi pestīšanas apsolījumu. Pestīšana vispirms tiek apsolīta un piepildīta pirmajam un 

ceturtajam bauslim pievienotajos apsolījumos: “Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi 

izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama”; “Tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi 

klājas un tu ilgi dzīvo virs zemes.” Atbrīvošana no Ēģiptes verdzības un ievešana 

apsolītajā zemē ir Dieva pestīšanas darba pretējie poli, starp kuriem tautai ir dota 

eksistence. 
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Pēc Dieva gribas tautai šī eksistence ir jāiemanto, sekojot baušļu prasībām, – arī 

turpmākajā vēstures gaitā. 

Tādēļ tēvs, nama vadībā esošais ģimenes tēvs, ir ne tikai laicīgs vadītājs, bet arī 

Dieva Radītāja vietas izpildītājs, kuram pēcnācēji ir pateicīgi par savu dzīvību. Turklāt 

viņš ir arī posms garajā savas tautas vēstures ķēdē, kurā tiek nodota tālāk apsolījuma 

tradīcija, kā arī baušļu tradīcija, kas jāievēro apsolījuma dēļ. Tas izpaužas tādējādi, ka 

tēvs ir priesteris un ģimenes kulta nesējs. Šīs tautas un tās vēstures ietvaros tēva amats ir 

sakrāls amats. Tātad tēva un mātes godāšana ir sakrāla darbība; tā ir pietas, dievbijība. 

Izturēšanās pret vecākiem ir pietāte. Ceturtais bauslis sasaucas ar citiem pirmā galdiņa 

baušļiem. Tie visi runā par derības tautas un tās locekļu pienākumiem pret Dievu. 

Jaunajā Derībā Dieva pestīšanas darbs Jēzū Kristū ir izlauzies ārpus šīm Israēla 

tautas un tās vēstures robežām un kļuvis universāls. 

Atpestīto draudze un tautas kopība vairs nesakrīt. Vēstures beigu perspektīva 

apsola jaunas debesis un jaunu zemi. “Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā 

debess un pirmā zeme ir zudusi, un jūras vairs nav” (Jņ. atkl. 21:1). Dieva pestīšanas 

darbs īstenojas ar tiesu un augšāmcelšanos. Zemes dzīves uzturēšanai un turpināšanai 

vairs nav šīs tiešās pestīšanas nozīmes, kāda tai bija Israēla tautā un tās vēsturē. Līdz ar to 

tēva amata tiešā sakrālā nozīme ir beigusies. 

Tomēr Dieva bauslis turpina pastāvēt. Jaunajā Derībā tas skaidri tiek atzīts un 

apliecināts Jēzus sarunā ar bagāto jaunekli (Mt. 19:19, Mk. 10:19, Lk. 18:20), tāpat arī 

Jēzus pārmetumā farizejiem, kuri ar saviem cilvēku priekšrakstiem bija atņēmuši spēku 

šim Dieva bauslim (Mk. 7:10–13). Pāvila vēstulēs šis bauslis skaidri, uzsverot 

apsolījumu, tiek norādīts mājas tāfelēs (Kol. 3:20, Ef. 6:2, 3). Tātad kristīgajā draudzē 

tēva un mātes īpašais stāvoklis attiecībā pret bērniem tiek atzīts kā Dieva bauslis, kā 

atklātā Dieva griba. Viņš pēc Savas gribas nosaka šo īpašo stāvokli un prasa, lai tas tiktu 

ievērots. 

Taču baušļa darbība sniedzas ārpus draudzes robežām – tas vispārīgā veidā 

attiecas uz visiem cilvēkiem. Dievs šajā bauslī Sevi parāda kā vecāku un bērnu attiecību 
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Radītājs. Ceturtais bauslis veido tiltu starp vispārīgu ticību Dievam un ticību Dievam, kas 

ir atsevišķa cilvēka eksistences Radītājs. “Es ticu, ka Dievs mani radījis līdz ar visu citu 

radību.” Dievs rada manu dzīvību ar vecāku starpniecību. Tas ir ne tikai jāsaskata 

vispārīgā veidā, bet jāapstiprina konkrētajā gadījumā, uzlūkojot cilvēkus, kuriem esam 

pateicīgi par savu šīs zemes dzīvību, kā dievišķā radīšanas darba starpniekus. Tādēļ “Tev 

būs savu tēvu un māti godāt”. Tāpēc ir pareizi uzskatīt vecākus par Dieva vietas 

izpildītājiem. Viņiem ar bērnu ir vienreizējas, neatkārtojamas savstarpējās attiecības; 

neviens cits nevar nākt viņu vietā, jo neviens cits nav devis bērnam to, ko viņš ir saņēmis 

no saviem vecākiem, proti, dzīvību. Šīs attiecības ar vecākiem ir analogas mūsu 

attiecībām ar Dievu. Attiecībās ar vecākiem esam saņēmēji, gluži tāpat kā attiecībās ar 

Dievu arī esam saņēmēji – no Viņa esam saņēmuši visu savu dzīvi. Tas izsaka Dieva 

augstāko stāvokli attiecībās ar mums un pamato mūsu atkarību no Viņa un pakļautību 

Viņam. Tam atbilst arī cilvēka attiecības ar vecākiem, kuri ir augstāki par viņu un kuriem 

viņš ir pakļauts un pakārtots, atkarīgs no viņiem. Tas ir vienkārši mūsu dabiskās dzīves 

fakts; tā tas ir visu cilvēku dzīvēs bez izņēmuma. Taču bauslī aiz šī fakta ir redzams 

Dievs, Radītājs, kas iedibina pakārtotības attiecības. Viņš bauslī prasa, lai mēs šo faktu 

atzītu kā Viņa dotu un iedibinātu – nevis teorētiski, ar intelektu, bet tādējādi, ka praktiski 

paklausām Viņa iedibinātajai kārtībai, godādami tēvu un māti. 

Tā nu bauslis nevis dod vispārīgu teoriju par mūsu dzīves galējām kopsakarībām – 

tā būtu baušļa būtības pārprašana, ja mēs gribētu domāt par šo noslēpumu kā neitrāli 

vērotāji –, bet tas skar cilvēku viņa konkrētajā šīs zemes situācijā kā noteiktu vecāku 

bērnu, un prasa no viņa pienācīgu attieksmi pret abiem šiem cilvēkiem. Ar baušļa 

palīdzību abi šie cilvēki iegūst īpašu, neatkārtojamu godu: “Tā ir zelta ķēde ap tēva un 

mātes kaklu”, – kā M. Luters saka. Dievs mani līdz ar piedzimšanu ir licis šādās atkarības 

attiecībās ar diviem noteiktiem cilvēkiem. Es nevaru spriest par to, kādēļ tas tā ir, jo pats 

savus vecākus neizvēlos. Viņi man vienkārši ir doti – ar saviem trūkumiem un 

priekšrocībām, tikumiem un netikumiem –, vai nu tie man patiktu vai nē. Bauslis ir 

vispārējs, taču tas katram cilvēkam norāda uz viņa vecākiem, tas vienmēr attiecas uz 
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cilvēkiem, kuri ir tēvs un māte man, noteiktam cilvēkam. Te netiek noteiktas kādas 

vispārējas pamatnostādnes, ko tālāk katrs pēc savas patikas varētu attiecināt vai 

neattiecināt uz konkrētiem gadījumiem, bet katrs cilvēks tiek izcelts no visa ļaužu 

kopuma un ar Dieva prasību nolikts šo cilvēku priekšā. 

Tā kā ceturtais bauslis, tāpat kā visi pārējie, ir tieša Dieva uzruna, mums šeit ir 

darīšana ne tikai ar vecākiem, bet reizē arī ar pašu Dievu. Šīs attiecības ir saistītas, tomēr 

ir izšķiramas. Izšķiroši svarīgi saskatīt, ka tur, kur bauslis mūs uzrunā, mums ir darīšana 

ar pašu Dievu. Mārtiņa Lutera skaidrojums to izsaka ar vārdiem: “Mums būs Dievu bīties 

un mīlēt.” Viņš, kas pirmajā bauslī stājas cilvēka priekšā ar Savu absolūto prasību, 

ceturtajā bauslī izsaka līdzīgas prasības. Tātad tās nav cilvēku prasības, kas izskan šajā 

bauslī. Bauslis nenosaka, ka cilvēki drīkstētu izmantot savu fizisko un garīgo spēku 

pārsvaru pret bezpalīdzīgo bērnu, tas arī neatspoguļo sabiedrības vai valsts instanču 

prasības, kas cilvēka labklājības dēļ prasa šādu paklausību. Baušļa raksturs tiktu 

sagrozīts, tas zaudētu savu dievišķo raksturu, ja tā pamatojums tiktu meklēts ar cilvēcīgu 

pamatojumu palīdzību. Šajā gadījumā tas konfrontētu cilvēku ar sabiedrību, kura runātu 

ar baušļa starpniecību. Tomēr viss ir atkarīgs no tā, ka šeit cilvēks tiek konfrontēts ar 

Dievu. Tā ir šīs prasības galējā nozīme, un tādēļ mūsdienu cilvēkam ir grūti to saprast. 

Dieva bauslī pamatojas vecāku autoritāte: “Autoritātes dzimtene ir ģimene, un tā 

arī ir vienīgā vieta, kur tā rod risinājumu” (Elerts, Kristīgais Ethos). 

Taču autoritātes problēmai ir sava nozīme visās mūsu dzīves sfērās arī ārpus 

ģimenes un mājas dzīves. No vienas puses, mums ir darīšana ar niknu, brīvības vārda 

aizsegā īstenotu cīņu pret valsts autoritāti un autoritārajām formām valstī, sabiedrības 

dzīvē un audzināšanā. No otras puses, mēs esam pieredzējuši autoritāras valsts un 

sabiedrības formas, kas kā lielas sociālas kustības izpausme, iespējams, noteiks arī mūsu 

nākotni. Šīs autoritārās tendences ir prettrieciens visu sabiedrības formu noliegšanai, 

ignorējot autoritātes un proklamējot individuālu patvaļu. Autoritārās valsts un sabiedrības 

formās šī autoritāte tiek nostiprināta ar spaidu līdzekļiem. Tā pašos pamatos ir lielāka 

spēka vai varas autoritāte. No padotā puses tā ir iztapīga pakļaušanās varai, kamēr tā 
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pastāv, vai naidīgums, tiklīdz groži tiek palaisti vaļīgāk. Visi mūsdienu sociālie 

satricinājumi ir liela apmēra autoritātes krīzes simptomi, ar ko saistīta dziļa nedrošība 

autoritātes un cilvēku kopības jautājumos. 

Attiecībās starp vecākiem un bērnu autoritātes problēmu ir iespējams studēt un 

aplūkot pašā tās saknē un būtībā. Autoritātes reliģiozais raksturs tiek atzīts ceturtā baušļa 

gaismā. Vecāku autoritāte ir pamatota Dieva bauslī tā, ka paklausība vecākiem vienmēr ir 

arī paklausība Dievam. Šāda paklausības prasība nepakļauj bērnus vecāku patvaļai; tā 

nedod vecākiem absolūtu varu rīkoties ar bērniem pēc saviem uzskatiem un pakļaut 

viņus. Bauslis attiecas uz abām pusēm un piesaista tās Dieva gribai. Tādā veidā tas tiešām 

dod brīvību no pakļautības cilvēkiem. Bauslis prasa paklausību Dievam un tikai tad – 

paklausību cilvēkiem. 

Kur šis bauslis ir spēkā, tur vecāku un bērnu saistībā pastāv iekšēja autoritāte. Tai 

vienmēr ir izšķiroša nozīme ģimenes kopdzīvē un audzināšanā. Turpretī tad, ja attiecības 

ar Dievu tiek izslēgtas no cilvēku savstarpējām attiecībām, cilvēks nostājas pret cilvēku 

pat ģimenē un audzināšanā, un apslēptā, dažkārt arī vispārzināmā cīņa galā tiek izšķirta ar 

fiziska pārspēka palīdzību – sākumā iznākums ir par labu vecākiem, tā ka 

nepieciešamības dēļ ģimenes kopība vēl tiek uzturēta, bet vēlāk pārspēks ir bērnu un viņu 

nesavaldības pusē. Tā ir ģimenes izpostīšana. 

Ir saprotams, ka paaudzei, kas ir pieredzējusi, no vienas puses, pilnīga saistību 

trūkuma bezdibeni, no otras puses, – aklu paklausību, īstas autoritātes jautājums ir kļuvis 

īpaši nozīmīgs. Vai šāda īsta autoritāte ir atrasta – tas ir ticības paklausības jautājums. 

Īstas autoritātes jautājums kļūst jo aktuālāks, jo vairāk totalitārisms mēģina iznīcināt 

vecāku autoritāti – ar nodomu pilnīgāk pakļaut jauno paaudzi valsts spaidu autoritātei. 

Par vecāku mājām un vecāku mājās ir iedegusies cīņa, kuru ir iespējams izšķirt tikai ar 

īstas, Dieva gribā pamatotas autoritātes kluso un mierīgo varu īstajā šī vārda nozīmē. 

Īstas autoritātes paraugu redzam Jēzus personā. Tā ir pamatota Viņa pilnīgajā Sevis 

nodošanā “par mums”. No šī Jēzus Gara mūsu laikā, kad zaudētas visas saistības, atkal no 

jauna rodas arī īsta autoritāte cilvēku vidū. 
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Vecāki ir Dieva vietas izpildītāji. Tas ir viņu autoritātes pamatojums. Taču tā ir 

atvasināta autoritāte, nevis tāda autoritāte, kuru cilvēks var piesavināties pats ar savu 

varu. Dieva vietas izpildīšana nozīmē to, ka cilvēkam ir Dieva uzdevums un pilnvaras 

darīt Dieva darbu. Viņam arī jāapzinās atšķirība starp Dieva gribu un darbu un tā 

cilvēcīgo pildīšanu. Īstais ar mātes un tēva starpniecību paveicamā darba pirmtēls ir paša 

Dieva darbs. Viņš nes Tēva vārdu ar īstajām tiesībām un pilnā šī vārda nozīmē, kamēr šīs 

zemes tēva tēvišķība, salīdzinājumā ar šo pirmtēlu, jā, ievērojot Dieva uzdevumu, 

vienmēr ir apšaubāma lieta, kurā saskatāmi daudzi trūkumi. “..Es loku savus ceļus Tēva 

priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu..” (Ef. 3:14, 15). 

Cilvēks ir tēvs pēc sava īstā un vienīgā Debesu Tēva līdzības. Antropocentriskā 

skatījumā, kas sauc Dievu par Tēvu, sekojot analoģijai ar tēvu – cilvēku, neizbēgami 

rodas kļūdas. 

Tēvišķība sniedzas tālāk par dzīvības došanas – radīšanas aktu un ietver sevī arī 

dzīvības uzturēšanu. Bērns tiek pabarots, kopts, sargāts; pirmajos dzīves gados viņš ir 

pilnīgi atkarīgs no vecāku vai viņu vietnieku atbalsta. Bez tā viņam vajadzētu aiziet bojā 

– līdz pat tam laikam, kad viņš nostājas pats uz savām kājām un pats spēj nodrošināt 

savai dzīvei nepieciešamo, vai pareizāk būtu sacīt: līdz Debesu Tēva rūpes var viņu 

uzturēt bez vecāku starpniecības. Taču vecāku uzdevums sniedzas vēl tālāk. Tīri 

cilvēcīgā skatījumā šis uzdevums ietver bērna ievadīšanu dzīves vēsturiskajā 

kopsakarībā, kurā vecāki paši jau atrodas un bez kuras cilvēks nevar dzīvot. Vecāki 

nodod bērnam visu no iepriekšējām paaudzēm mantoto, un bērni, savukārt, to nodod 

nākamajām paaudzēm. Jēdziens “traditio” nekādā ziņā nav tīri intelektuāli saistāms ar 

mācīšanu. Vecāki nav tikai savu bērnu skolotāji. Viduslaikos, interpretējot tēva kā Dieva 

vietas izpildītāja amatu, tēvu sauca par deus, dominus, iudex, doctor filiorum
1
 un šādā 

veidā pamatoti iedibināja vecākiem vadītāju uzdevumu visaptverošā nozīmē. 

Tas viss pieder Dieva uzturošajam darbam. Tā ir ne tikai atsevišķa cilvēka un viņa 

individuālās eksistences uzturēšana, bet šīs pasaules uzturēšana līdz pestīšanas dienai – 
                                                           
1 Lat. – dievs, kungs, tiesnesis, dēlu skolotājs. 
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par spīti grēkam un atkrišanai nāvē. Dieva baušļu uzturētā kārtība ir būtiska aizsardzība 

pret šīs pasaules pašiznīcināšanos. Šī kārtība var tikt nepareizi saprasta – itin kā Dieva 

pestīšanas darbs būtu izsmelts ar šādu kārtību un līdz ar to – ar šīs grēcīgās pasaules 

uzturēšanu. Tas nozīmētu – piešķirt reliģisku svētību konservatīvismam šīs zemes dzīves 

kārtībai. No otras puses, šo kārtību var aplamu saprast arī tādā nozīmē, it kā tās būtu 

“bezdievīgas saistības”, kurās šīs pasaules aplamība ir fiksēta un pacelta likumu līmenī 

(Ivands, Baznīcas apliecība, Minhene, 1952). 

Ja tas tā būtu, tad vajadzētu uzskatīt par Dieva uzdevumu šādas kārtības 

noliegšanu. Tad draudzei vajadzētu saistīties ar izteikti revolucionāru pieeju. Un galu 

galā šāda nostāja novestu pie Dieva baušļu atcelšanas – īpaši attiecībā uz ceturto bausli. 

Mums jākonstatē šādi fakti: protams, visa cilvēcīgā kārtība ir iedibināta tā, ka tajā 

ir fiksēts arī grēks; tomēr šī pasaules uzturēšanas cilvēcīgā kārtība nekalpo tam, lai tajā 

grēks varētu gūt sev apstiprinājumu, bet tādēļ, lai uzturētu pasauli līdz tās pestīšanai. Šajā 

uzturēšanā ietverts Dieva lēnprātības noslēpums. Dieva baušļi un Viņa iedibinātā 

kārtība – tieši tie zemes dzīvi uzturošajā spēkā ir pierādījumi Dieva mūžīgajai laipnībai 

pret kritušo pasauli. Tieši šī pasaule ir aicināta jaunā dzīvē. 

Šajā aspektā rodas divi secinājumi par vecāku un bērnu attiecībām. 

1. Dieva vietas izpildītāji uz zemes paši ir sagūstīti šīs pasaules grēcīgajā dzīvē. 

Tādēļ viņi ir ne tikai nepilnīgi, bet daudzos gadījumos arī slikti Dieva vietnieki, kas 

saviem bērniem tikai apgrūtina baušļu pareizu ievērošanu un atsevišķos gadījumos padara 

to pilnīgi neiespējamu. Bauslis attiecas ne tikai uz bērniem, itin kā viņiem būtu uzlikta 

visa Dieva prasību smagā nasta, kamēr vecākiem dotas visas tiesības, bet bauslis skar 

abas puses. Nav iespējams runāt par vecākiem kā Dieva vietas izpildītājiem un viņu 

autoritāti, nenorādot uz cilvēka nespēju tikt galā ar šādu uzdevumu. Tādēļ arī rodas 

iekšēja nedrošība vecāku autoritātes uzturēšanā. Tomēr bauslis paliek spēkā, un tas 

attiecas ne tikai uz labiem vecākiem, bet uz visiem vecākiem. Bērniem tā, neapšaubāmi, 

ir smaga nasta. Taču visai šīs zemes dzīvei ir raksturīgi, ka Dievs regulē grēcīgo cilvēku 

savstarpējās attiecības. Dieva svētā griba visskaidrāk atklājas tur, kur, par spīti vecāku 
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acīmredzamajai necienībai, tiek ievērota autoritāte, ko Dievs viņiem ir devis. Reizē kļūst 

skaidri redzams, ka visa vecāku vara kā izpildvara ir ierobežota. Tā nekad nav absolūta, 

un tā vispār ir likumīga tikai tad, kad pakļaujas Dieva bauslim. 

2. Par spīti visiem cilvēku grēkiem, kuri posta ģimeni, šīs dzīves uzturēšana notiek 

ar Dieva iedibināto kārtību, kas izteikta ceturtajā bauslī. Ikviens bērns ir daudz saņēmis 

no saviem vecākiem – ne tikai ārējo, bet arī iekšējo mantojumu, kas palīdz veidot dzīvi 

un dara bērnu bagātu. Pateicība vecākiem par šo mantojumu ir ne tikai baušļa uzlikts 

pienākums, kura pamatojums nebūtu saskatāms; drīzāk šīs pienākums ir pamatots 

saņemtajā žēlastības darbā. Bauslis mums palīdz to saskatīt. 

Ko nozīmē – godāt vecākus, to Mārtiņš Luters paskaidro, sniegdams veselu 

apzīmējumu rindu – divus negatīvus un četrus pozitīvus. Šie piemēru veidā sniegtie 

apzīmējumi norāda, ka Dieva bauslis tiešām skar tās vietas mūsu dzīvē, kurās to apdraud 

un izposta grēki pret ceturto bausli. Aizliegums nicināt un sadusmot vecākus lielākā vai 

mazākā mērā skar ikvienu ģimeni. Nākamā paaudze vienmēr raugās uz iepriekšējo. Jaunā 

paaudze, sajūtot, ka tai pieder nākotne, nenovērtē iepriekšējās paaudzes nozīmi. Tā rodas 

jaunatnes kults, kas iespaido bērnu stāvokli vecāku namā. Ģimenes kopību saindē un 

izposta bērnu nekaunība, kas izpaužas vārdos un tonī. Reakcija no vecāku puses ir 

dusmas. Iznākums ir nepanesams saspīlējums. Visciešākā ģimenes kopība, kurā 

nākamajai paaudzei jāatrod aizsardzība un ietekme, kļūst par vietu ar saindētu, grūti 

panesamu gaisotni. Rodas saniknots, nelaipns sarunu tonis, un nekādas pieklājības 

normas vairs netiek ievērotas. Mūsu acīm paveras satraucoša aina – ja vien atvērtām acīm 

uzlūkojam ģimenes dzīves realitāti mūsu tautā. Ir ģimenes, no kurām nāk saindēti, iekšēji 

savainoti cilvēki; ir ģimenes, kuras ir grēka tradīciju pavardi. No cilvēku puses nav 

iespējams norādīt, kur te ir galvenā vaina – vecāku vai bērnu pusē. Kā jau norādīts, mūsu 

laiki tiecas uzkraut visu vainu vecāku paaudzei. Īstenībā kopdzīve arī ģimenē ar visām 

savām darbībām un pretdarbībām ir vienots veselums. 

Bauslis pilda savu uzdevumu, nesaudzīgi atklājot šo posta pilno realitāti un 

panākot, ka cilvēki – sūdzību un pārmetumu vietā saskata savu vainu. 
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Ir jāatzīst, ka posta galvenā daļa saistīta ar attīstības gadiem. Jaunajam cilvēkam ir 

nepieciešams atraisīties no vecākiem, lai iegūtu savas personības patstāvību, pilnīgu 

briedumu. Var uzdot jautājumu, vai šī norise vispār ir ietverama tikumiskās kategorijās, 

jo tieši stingra tikumisko prasību lietošana no vecāku puses attiecībā pret bērnu, kas kļūst 

patstāvīgs, noved pie lielākajām grūtībām un sadursmēm. Taču problēma, kas radusies 

attīstības gados, nav atrisināma tādējādi, ka attiecības starp vecākiem un nobriestošo 

bērnu tiek novērtētas ar tīri bioloģisku pamatojumu. No otras puses, bioloģiskais aspekts 

arī tikumiskā vērtējumā nevar palikt neievērots. Pareizs jautājuma risinājums ir iespējams 

tikai tad, ja nobriestošā bērna stāvoklis tiek atbildīgi ievērots un attiecības ar bērnu tiek 

veidotas atbilstoši. Bauslis arī šeit atklāj mīlestības trūkumu un līdz ar to bezpalīdzību 

vecāku un bērnu attiecībās visu sarežģījumu priekšā. Tās izpausmes bieži ir jūtamas līdz 

pat sirmam vecumam. Daudzu cilvēku attiecībās ar Dievu izpaužas pretošanās vecākiem, 

kas nāk no pubertātes laikiem un tā arī nav pārvarēta. 

Baušļa pozitīvais paskaidrojums sniegts vārdos: “.. Tiem kalpojam un paklausām, 

tos mīlam un cienām.” To, ka paklausība vecākiem ir pakļauta pārmaiņām, nosaka jau 

pārmaiņas vecāku un nobriestošā bērna attiecībās. Gribas vienotība ar vecākiem mazam 

bērnam izpaužas citādāk nekā jaunam cilvēkam, kas jau atrodas uz brieduma sliekšņa. Tā 

ir attīstība no aklas paklausības līdz brīvprātīgai paklausībai. Savukārt ar vārdu 

“kalpojam” apzīmēta dažādu veidu palīdzība, kādu cilvēki cits citam ir parādā mīlestības 

dēļ. Te pretstatā uzspiestai, ārējai paklausībai rodas brīvprātīga paklausība mīlestībā, 

caritas
2
 līdzās pietas

3
. Caritas, kas vispārīgā veidā izpaužas attiecībās ar visiem 

cilvēkiem, Dieva gribas skatījumā sevī ietver pilnīgas nodrošināšanas pienākumu pret 

novecojošajiem vecākiem. Bērnu pienākums apgādāt vecos ļaudis ir viens no 

smagākajiem apgrūtinājumiem cilvēku kopdzīvē. Kur tas kļūst nepieciešams, tur visas 

Dieva smagās prasības atkal atdzīvojas. Bērniem tā var kļūt par smagu, nomācošu nastu 

                                                           
2 Lat. – mīlestība. 

 
3 Lat. – dievbijība. 
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īpaši tad, ja viņiem pašiem nākas dzīvot materiāli šauros apstākļos, un bieži arī veco 

cilvēku fiziskā un garīgā vājuma dēļ. Pat šķietami labas pilsoniskas morāles aizsegā kļūst 

pietiekami skaidri redzams, uz ko bērni savā godbijības un mīlestības trūkumā ir spējīgi. 

Te pietiekami bieži notiek pat īstas cilvēciskas traģēdijas. Tās parāda, ka vecāku un bērnu 

problemātika ir aktuāla ne tikai pubertātes gados, tātad nekādi nav pamatojama tikai ar 

bioloģisko attīstību, bet jautājums ir tiešām tikumisks – par to, ko Dievs no mums prasa 

un kāds ir mūsu pienākums. Ģimenēs ir iespējams no šīs problemātikas izvairīties, 

ievietojot novecojušos vecākus pansionātos. Taču tādā veidā daudzos gadījumos rodas 

sirdsapziņas jautājums: vai tā nav izvairīšanās no Dieva prasības pildīšanas, kuru 

vienkārši negribam pildīt. Vairs netiek pamanīts zaudējums, kāds rodas, pazaudējot 

ģimenes kopību starp vecāko un jaunāko paaudzi, dzīvojot kopā un savstarpēji 

pielāgojoties. Dzīves problemātika šajā situācijā tiek patvaļīgi vienkāršota. Tāpat paliek 

nenovērtēts lielais ieguvums, kādu bērni iemanto mājā, kur kopā dzīvo veci un jauni. Te 

jaunais cilvēks tiek pareizā veidā sagatavots dzīvei un cilvēku kopībai. 

Tā atklājas izpratne par apsolījumu, kas pievienots šim bauslim. Mazajā katehismā 

šis apsolījums vairs nav attiecināts uz ilgu dzīvi apsolītajā zemē, bet pavisam 

neierobežoti – uz zemes dzīvi vispār. 

Šāda pārmaiņa ir novērojama jau Vēstulē efeziešiem (6:2, 3): “Godā savu tēvu un 

māti, – tas ir pirmais bauslis ar apsolījumu, proti: lai tev labi klājas un tu ilgi dzīvo virs 

zemes.” Tā pestīšanas apsolījums ir piedzīvojis sekularizāciju – tas attiecas vienkārši uz 

ilgu mūžu un labklājību. Vai mums tas jāuztver nopietni? Vai tas tiešām attiecas uz 

šīsdienas dzīvi? Protams, katrā atsevišķā gadījumā ilgs mūžs un labklājība nav labi 

iedibinātas ģimenes pašsaprotamas konsekvences, kas varētu tikt aprēķinātas un 

pieprasītas. Taču laba kopdzīve ģimenē, kas dzīvo bez ievērojamiem satricinājumiem, ir 

izšķiroši svarīga visai šīs zemes dzīves stabilitātei. Iespējams, pat fiziskās un garīgās 

veselības uzturēšanai ir nozīmīgi tas, ka cilvēks var dzīvot ģimenē, kuras iekšienē viņš ir 

pasargāts no daudziem pastāvīgiem draudiem. Ģimenes dzīves kārtība – vairāk nekā 

varētu iedomāties – ir sabiedrības dzīves kārtības būtisks faktors, un sabiedriskās dzīves 
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dezorganizācija vienmēr ir saistīta ar ģimenes postīšanu. Taču šāds skaidrojums pārlieku 

racionalizē bauslim pievienoto apsolījumu. Te pastāv kopsakarības, kuras vienkārši Dievs 

rada, un mums tās ir ticībā jāapstiprina. “Tēva svētība ceļ bērnu namus, bet mātes lāsts 

tos nojauc” (Sīraka 3:11). Šajā apsolījumā ir izteikta Dieva žēlastība, kas valda pār šīs 

zemes dzīvi un kā mūžīga žēlastība vada dzīvi pretī paliekošai svētībai un pestīšanai. 

Ceturtā baušļa pildīšana, kā cilvēks to spēj pildīt, būdams pakļauts Bauslībai, ir – 

kā jau, aplūkojot citus baušļus, norādīts – tikai patiesā piepildījuma ēna. Tomēr šai zemes 

dzīvei tas nekādā ziņā nav nenozīmīgs. Stingri tikumi ģimenes dzīvē, autoritatīva kārtība 

dzīvē vispār, reāla vecāko paaudžu autoritātes ievērošana – tās ir vērtības, bez kurām 

tautas dzīve vienkārši nevar iztikt. 

Tomēr, lai cik nopietna ir aiz šīm vērtībām stāvošā Dieva prasība, lai cik centrāla 

ir to nozīme šīs zemes dzīvē, tās nav pašas svarīgākās. Saskatīt šajās vērtībās īsti reliģisku 

centru un līdz ar ģimenes atveseļošanu sagaidīt īsto pestīšanu – tā būtu sava veida 

atkrišana romantiskā ideoloģijā. Baušļa centrā ir Dieva prasība pēc jauna stāvokļa Dieva 

priekšā, pēc citādas attieksmes pret Viņu. Līdz ar šo mūsu attiecību atjaunošanu ar Dievu 

nāk arī jauna kārtība vecāku un bērnu attiecībās. Vecāku un bērnu attiecībām ir jātiek 

veidotām un sakārtotām, kā Jaunās Derības vēstulēs sacīts, “Tai Kungā”, tas ir, sfērā, 

kurā cilvēki dzīvo kopā kā Debesu Tēva bērni. “Tai Kungā” nozīmē arī samierinātus 

cilvēkus, kuri Kristū ir iemantojuši grēku piedošanu un Viņā atraduši pamatu, uz kura 

stāvēt tā, lai būtu iespējams ņemt rokās un sakārtot visas šīs zemes dzīves lietas. Dzīve 

šajā sfērā reizē ir dzīve cerībā, kas iesniedzas nākamajā dzīvē. Tā visas zemes dzīves 

lietas iegūst jaunu raksturu. Tās nav pēdējās – tās tiek itin kā atslogotas un tādēļ var tikt 

patiesi sakārtotas Dieva dāvātās iekšējās brīvības un mīlestības spēkā, kas nemeklē savu 

labumu. Draudze vārda īstajā nozīmē kļūst par vietu, kur šis bauslis tiek pildīts iekšējā 

brīvībā un nesavtīgā mīlestībā, nevis tikai kādu institūciju vai sabiedrības konvenciju 

spiediena dēļ, tā ka ārējas pildīšanas aizsegā rodas pretestība jebkādām autoritātēm, tādēļ 

cilvēku iekšējās attiecības tomēr paliek nesakārtotas. Draudzes iekšienē vecāku un bērnu 

attiecības, pieņemot autoritāti un paklausību, kļūst par kopību Tai Kungā. Būdami saistīti 
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ar Viņu, arī ģimenes locekļi var justies kā vienots veselums tā vietā, lai dzīvotu 

pretstatos. Tā mājas kopdzīve kļūst par draudzi mazākā mērogā. 

Kur šāda mājas draudze tiešām rodas, tur namatēvam un namamātei ir jāuzņemas 

sludināšanas un dvēseļu aprūpes darbs savas ģimenes locekļu vidū. Šādi uzdevumi var 

tikt uzlūkoti kā baznīcas paraža, kas regulē garīgo dzīvi mājās. Taču šādi ģimenes 

locekļiem tiek dots likums, kuru tie var uztvert ar pretestību, kas zināmos apstākļos rada 

šaubas par to, vai baznīcas paraža mājās var tikt uzturēta. Varētu sacīt: tautas baznīcas 

paražas ģimenes dzīvē var pastāvēt tikai tik ilgi, kamēr tās tiešām ir vispārpieņemtas 

paražas. Ja tas tā nav, tad šādu paražu uzspiešana nav attaisnojama. Paražu uzspiešana 

ģimenes dzīvē neko nepalīdz, jā, tā noved tikai pie konfliktiem, kas nes tiešām lielu 

postu. Kur nama iemītnieku kopdzīve patiesi pieredz iekšēju atjaunošanos ticībā, tur 

atdzīvojas arī senās tautas baznīcas paražas. Gars, kas atjauno dzīvi, neizposta veco 

kārtību, bet jaunā veidā to piepilda. 

Arī zemes dzīve pasaules mērogā kristīgās ticības ietekmē pieredz atjaunošanos. 

Apsolījums, kas pievienots ceturtajam bauslim, sevī ietver solījumu par slimās pasaules 

dziedināšanu un tās labklājību. Grēkojot pret šo bausli, pasaule mirst. 

Mārtiņš Luters savā skaidrojumā ar apzīmējumu “kungus” šajā bauslī ir ietvēris arī 

visas pakļautības attiecības, valdības attiecības ar padotajiem. Viņš tās uzlūko kā 

paplašinātu tēva varu. Sociālā dzīve tiek saprasta patriarhālā veidā, tādēļ arī to skar Dieva 

prasības, kas izteiktas ceturtajā bauslī. Kur vien ir pakļautības attiecības, tur vienmēr 

jārunā par autoritāti un paklausību, kas pamatota Dieva bauslī. Te atrodams visu šo 

attiecību ētiskais pamats. Konservatīvi patriarhālais skatījums ir bijis un joprojām paliek 

sociālās dzīves skatījuma pamatiezīme luteriskajā baznīcā. Paliek atklāts jautājums, vai 

šāda patriarhāla domāšana ir vienīgā iespējamā kristīgās sociālās domāšanas forma. 

Nebūtu pareizi viennozīmīgi apstiprināt šādu apgalvojumu. Kristīgā domāšana nekad nav 

absolūtā veidā saistāma ar noteiktu sociālās dzīves formu. Tomēr ikvienās pakļautības un 

valdīšanas attiecībās paliek jautājums par galējo autoritāti, kas stāv aiz šīm attiecībām. 

Tas nozīmē, ka ikvienās pakļautības attiecībās abām pusēm ir jāpakļaujas Dieva bauslim. 



HERBERTS GIRGENSONS „MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS” 
 

© 2012 „LUTERISMA MANTOJUMA FONDS”  13 
 

Pretējā gadījumā paliktu tikai kaila vara – kā vienīgais izšķirošais arguments visās 

hierarhiskajās attiecībās. Arī demokrātiska kārtība prasa autoritāti, kas nevar tikt 

iemantota citādi, kā vien atzīstot Dieva gribu, kā tā ir izteikta ceturtajā bauslī. 

 


