
 

#8 Godājiet vecākus 
Mateja ev. 15:1-9 

Dievs ir mūsu Tēvs, mēs esam Viņa bērni. Bet Viņš nav mūsu vienīgais tēvs — mums katram ir 
vēl otrs tēvs, caur kuru esam nākuši šajā pasaulē. Kādiem viņš ir bijis blakus mūsu dzīves laikā, 
kādiem nav. Un tomēr Dievs māca mums godāt savu tēvu un māti. Par to šodienas mācīsimies.  

Lasījums 

Izlasām šodienas rakstvietu Mt 15:1-9. 

Diskusijas 1.daļa 

1. Kādas ir vai ir bijušas jūsu attiecības ar saviem vecākiem?  
 Ļaujam katram pastāstīt.         

            

             

2. Kādas ir jūsu pirmās pārdomas vai jautājumi par lasīto? 
 Ļaujam katram izteikties.        

            

             

3. Kā, jūsuprāt, Dievs vērtē jautājumu par vecāku godāšana? Kādēļ Dievam šis jautājums 
varētu būt svarīgs?  
 Dievbijības un gudrības pazīme. Gudrākais no cilvēkiem, Salamans, par paklausību vecākiem  
raksta šādi – Sak 1:8, 13:1 un 30:17. Pats Jēzus jau bērnībā rādīja priekszīmi, esot paklausīgam un  

pakļāvīgam Saviem laicīgajiem vecākiem un Savam Debesu Tēvam – izlasām Lk 2:51 un Mt 26:39.  

Tādēļ vecāku godāšana iepriecina Dievu – Kol 3:20.       

 Pretējs piemērs Bībelē dots par netīcīgajiem, kuri ir nepaklausīgi saviem vecākiem – izlasām  
Rm 1:30 un 2 Tm 3:2.            
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Trīs iemesli 

Ir daudz iemeslu, kādēļ Jēzus pavēl mums godāt savus vecākus, bet šodien aplūkosim trīs no 
tiem. Par katru izlasīsim vienu Rakstvietu un tad centīsimies izsecināt, kas ir šis iemesls.  

a) Izlasām Rm 8:15-17 — kas ir šis iemesls?   
 Dievs Sevi sauc par Tēvu. Jēzu Viņš sauc par Savu dēlu. Tātad, Dievs apzināti izvēlējies  

salīdzināt Sevi ar mūsu miesisko, bioloģisko ģimenes hierarhiju, kaut arī Viņam tas nebija jādara.  
Tomēr šis piemērs ir apzināti izvēlēts, lai mēs labāk spētu saprastu Viņu. Tādēļ Bībele salīdzina mūsu  

attiecības ar saviem tēviem un vecākiem ar attiecībām pret mūsu Debesu Tēvu – izlasām 3 Mz 19:32,  

Ebr 12:9 un Mal 1:6.           
 Viņš vēlas, ka saucam Viņu par Tēvu tiešī šī iemesla dēļ – lai vairs nejūtamies, ka Viņš ir tāls  

Valdnieks vai Tiesnesis, Kuram nedrīkstam tuvoties, bet mūsu Tēvs, pie Kura varam jebkurā laikā  

pienākt kā Viņa bērni. Kaut arī Viņš joprojām ir Valdnieks un Tiesnesis, tomēr arī mūsu "Tētis", ko  

grieķu valodā nozīmē vārds "aba" – izlasām Gal 4:6-7. Dieva saukšana par Tēvu šeit pat tiek dots kā  
apliecinājums, ka Svētais Gars tiešām ir manī. Tik liela nozīme tam ir. Caur manu apzināto izvēli  

Dievu pieņemt kā Tēvu (nevis tikai Dievu), es spēju labāk iepazīt un izprast Dievu.        

 Protams, tas ir arī tīri praktiskas dabas jautājums – vecāki ir gudrāki par bērniem, tādēļ viņu  
padoms ļauj bērnam attīstīties pilnvērtīgi, pieaugt izpratnē par "lielās" dzīves likumiem un iemācīties  

respektēt autoritātes.            

 Tātad – iemesls vecāku godāšanai: mūsu attiecību ar Dievu dziļāka izprašana.    

b) Izlasām Ef 6:1-3 — kāds iemesls minēts šeit?   
 Pāvils šeit citē piekto Bausli, kas dots Vecajā Derībā – izlasām 2 Mz 20:12. Tā ir vienīgā  
pavēle Bībelē, kas sola garu dzīvi. Tiešām garāka dzīve nekā tad, ja negodā. Cik, to mēs nezinām,  

tomēr pat cilvēks, kurš nomiris agrīnā nāvē un ir godājis savus vecākus, būs nodzīvojis ilgāk nekā  

gadījumā, ja nebūtu godājis viņus.         
 Tie, kuri godā vecākus, saņem svētību no Dieva – izlasām Jer 35:18-19. Svētības var būt  

dažādas, jo to pamatā ir uzklausītā vecāku mācība, kas, tīri loģiski, palīdz gudrāk un drošāk dzīvot,  

kas attiecīgi palielina iespēju aizvadīt garāku mūžu. Bet ne tikai cilvēka spēkā tas tiek panākts, bet  
Dievs to svētī un sargā.             

 Tātad – iemesls vecāku godāšanai: garākas dzīve.        

c) Izlasām 2 Tm 1:5 — kāds ir šis iemesls?   
 Šeit redzam kā svētība un glābjošā Vēsts ir nākusi caur vairākām paaudzēm. Pāvils aicina  

atcerēties to Timotejam, lai stiprinātu viņu, un tāpat mums, kuriem ir bijuši kristīgi vecāki. Šī svētība ir 
nākusi caur neviltotas ticības piemēriem, lūgšanām un Dieva Vārda mācīšanu.    

 Kādu dienu mēs kļūstam par vecākiem. Tāpat mēs lūgšanās varam nodot iegūto mantojumu  

tālāk. Caur Dieva Vārdu varam nodot to tālāk. Iesaistot draudzes dzīvē, varam nodot tālāk. Mums arī  

jākļūst par šādām Loīdām un Eunīkēm. Izlasām – Lk 1:50, Ps 78:4, Ps 71:18 un 5 Mz 6:5-8.  
 Tātad – iemesls vecāku godāšanai: no viņiem nāk svētība, kura mums ļāvusi atrast Dievu.   
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Diskusijas 2.daļa 

4. Atgriežamies pie šodienas Rakstvietas. Kāds ir Jēzus pārmetums farizejiem un rakstu 
mācītājiem — kādā veidā viņi nav godājuši savus vecākus? 
 Jēzus saka, ka viņi nav devuši vecākiem to, kas vecākiem pienākas, aizbildinoties, ka šo daļu  

pienesuši Dievam. Neatkarīgi no tā, vai viņi tiešām pienesa šo materiālo resursu (naudu, kaujano  
upuri vai ko citu) Dievam jeb Templim, vai arī to tikai saka un patiesībā nemaz nedara, vai arī tiešām  

pienesa, bet beigās tas nonāca viņu pašu kabatās, jo bija saistīti ar Tempļa darbību – tomēr viņiem  

bija jādod vecākiem pienākošā daļa vecākiem. Bībele māca, ka pirmā kalpošanas vieta ir ģimene – vīrs 
un sieva, bērni, bet arī vecāki, un kas par viņiem nerūpējas, tas ir ļaunāks pat par bezdievi – izlasām    

1 Tm 5:8. Tas, protams, īpaši attiecas uz vecākiem, kuri ir jau cienījamā vecumā, kad pašiem sevi  

aprūpēt ir kļuvis grūti, kas ir salīdzināms ar Jēzus laika atraitnēm, kurām, pazaudējot vīru, bija grūti  
turpināt uzturēt sevi materiāli, līdzīgi kā bārenim, kurš pazaudējis vecākus. Dievs īpašu uzsvaru liek uz 

šādu cilvēku atbalstīšanai – izlasām 1 Tm 5:3-6 un Jk 1:27.       

5. Ja mani vecāki nav dievbijīgi, cik tālu manai godāšanai un paklausībai viņiem ir 
jāsniedzas?  
 Kā mēs iepriekš mācījāmies – paklausība vecākiem, galvenokārt, tiek pavēlēta, jo tā simbolizē 

mūsu attiecības ar Dievu. Ja vecāki ir nostājušies pret Dievu, tad iepriekš minētais iemesls vairs nav  
derīgs. Tādēļ Bībele arī māca mums neimitēt bezdievīgus vecākus – izlasām Ech 20:18-19.   

 Kur novilkt robežu, cik tālu varam klausīt un godāt viņus? Izlasām Apd 5:29 – kritērijs ir  

paklausība Dievam. Ja vecāku prasības liek pārkāpt Dieva prasības, tad tā ir robeža, kur mūsu  

paklausība vecākiem vairs nedrīkst iet tālāk. Reizēm vecāku reakcija var būs asa un nežēlīga, bet tādēļ  
Jēzus brīdināja Savus sekotājus, ka dzīve var nest mums izvēles mirkļus, kuros mums Viņš ir jātur  

augstāku par vecākiem – izlasām Lk 14:26.         

6. Ja mani vecāki ir jau miruši — vai varu viņus joprojām godāt? 
 Jā! Piemēram, šo šādos veidos:        

 1. Uzkopjot kapus, kuros viņi guļ.         
 2. Mācot bērniem cienī savus vecvecākus. Tāpat mācīt savus bērnus, mācoties no savu  

vecāku kļūdām, nozīmē viņus godāt, jo ar to mēs viņu kļūdas vēršam par labu un padarām lietderīgas.     

 3. Runājot labu par viņiem. Ja arī viņi būtu daudz ko izdarījuši nepilnīgi, varbūt kādam pat  
pāri darījuši, tomēr viņi ir arī mīlējuši mūs, savus bērnus, un daudzi ir upurējuši savas dzīves un  

karjeras, lai audzinātu mūs. Galu galā – mēs viņu dēļ esam šeit. Par to pienākas pateicība visa mūža  

garumā.              

Noslēgums 

Godājot vecākus, mēs iemācāmies godāt Dievu. Un godāt Dievu ir šīs dzīves augstākais mērķis 
un galvenais iemesls, kādēļ šī pasaule tikusi radīta.  


