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2. – 10. BAUŠĻI  

MUMS BŪS DIEVU BĪTIES UN MĪLĒT, KA .. 

 

Pārejot no pirmā uz pārējiem deviņiem baušļiem, mēs vairs nerunāsim par 

cilvēka dzīves pamatattieksmi, bet pievērsīsimies rīcībai. Otrais un trešais bauslis gan 

ir saistīts ar cilvēka rīcību attiecībā pret Dievu (apzinoties, ka fonā ir arī cilvēku 

auditorija), tomēr šie divi baušļi līdzinās visiem turpmākajiem baušļiem tajā ziņā, ka 

tie atklāj daļu no Dieva nodomiem attiecībā uz cilvēka rīcību. 

Lutera skatījumā visi pārējie baušļi izriet no pirmā: katrā viņa baušļu 

skaidrojumā atbalsojas pirmā baušļa izskaidrojums: „Mums būs Dievu vairāk par visu 

bīties, mīlēt un uz Viņu paļauties.” „Dieva bīšanās un mīlēšana” ir vienīgais veids, kā 

mēs spējam atbrīvoties no aizsardzības, kas liek mums noslēgties sevī. Dieva bīšanās 

un mīlēšana ļauj mums piedzīvot, ko nozīmē būt cilvēkam – tā, lai mēs nelietotu Viņa 

vārdu lādoties vai nolaupot savam tuvākajam viņa naudu vai īpašumus. 

Luters uzskatīja, ka Dievs ir radījis un iekārtojis cilvēka dzīvi tā, lai tajā būtu 

vieta mājai un darbam, sabiedrībai un baznīcai. Dievs ir iekārtojis cilvēka dzīvi četros 

veidos, kurus Luters izklāstīja sava Mazā katehisma nobeigumā – pienākumu sarakstā. 

2.–10. bauslis mums sniedz norādījumus, kā atbilstoši rīkoties, dzīvojot patiesu cilvēka 

dzīvi šajās četrās dzīves situācijās. Ņemot vērā, ka esam grēcinieki, šie norādījumi 

mums vienmēr kļūst par apsūdzībām. 

Mūsu dzīvē ir vajadzīga kārtības apziņa; tā mums sniedz sajūtu, ka esam 

drošībā. Dieva dāvātā kārtība ir svarīgs Ēdenē valdošā miera elements: tas ir šalom, 

pēc kura mēs ilgojamies un kuru bez apstājas meklējam, ja tas mūs ir pametis. Baušļi 

mums atgādina par kārtības trūkumu; tie diagnosticē mūsu dzīves problēmu 

simptomus. Lutera skaidrojums norāda uz mūsu dzīvi graujošo problēmu pamatu – 

mūsu nespēju visās lietās Dievu bīties, mīlēt un uz Viņu paļauties. 

 Mēs spējam mīlēt, jo Dievs mūs Ēdenē radīja, lai mēs mīlētu. Un mēs to 

darām, „kad Kristus kļūst par mūsu dzīves organizējošo centru un kad Viņa valdīšana 
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tiek atzīta pilnībā, liekot lietā visu mūsu iztēli”.
1
 Dieva mīlestība rada mūsu mīlestību. 

Tā liek mums justies pietiekami droši, lai mīlētu, lai uzskatītu sevi par mīlošiem 

cilvēkiem un lai parādītu, ka, pateicoties mīlestībai, mēs saskatām jēgu. 

Luters apgalvoja, ka desmit baušļi nav nekas cits kā ebreju apzīmējums 

„dabiskajam likumam”, ko Dievs ir licis visu cilvēku sirdīs. Viņš argumentēja, ka tie ir 

derīgi viņa laika vāciešiem ne tāpēc, ka tos teicis Mozus, bet tādēļ, ka Dievs tos 

ierakstījis pašos cilvēka esamības pamatos.
2
 Šajā novērojumā ietverta svarīga doma: 

Dieva likums ir visaptverošs un Viņa veidotā struktūra un plāns cilvēka dzīvei ir 

jūtams visā pasaulē. Tā prasības pārkāpj tautu un rasu robežas, kā mēs to redzam 

Kristus sarunā ar sievieti pie akas (Jņ. 4:3–42), ar virsnieku (Lk. 7:1–10) un pavisam 

noteikti – līdzībā par žēlsirdīgo samarieti (Lk. 10:25–37). Šo likumu priekšraksti 

attiecībā uz cilvēka dzīvesveidu ir jūtami ikvienā kultūrā visos laikos, ieskaitot laikus 

un vietas, kur tādi vārdi kā „Mozus” un „Mozus grāmatas” bija tika skaņa bez jebkādas 

nozīmes vai satura. 

Bet mūsu laikmetā „dabiskais likums” ir ieguvis tāda likuma nozīmi, kuru 

nosaka „māte daba”. Šis likums ir bezpersoniski „dabisks” attiecībā uz to, kas mēs 

esam vai par ko esam attīstījušies šajā dabas attīstības posmā. Girgensons norāda, ka 

baušļi nav bezpersoniski gudrības formulējumi, bet gan ļoti personīga Dieva uzruna 

Viņa radītajiem cilvēkiem, kurus Viņš ir veidojis un iecerējis, lai tie dzīvotu noteiktā 

veidā. Šie baušļi mums nesniedz vispārējas ētikas normas vai likumus. Tie pieprasa 

noteiktu rīcību vai attieksmi, bet tie arī pieņem, ka šo Bauslību nevar ievērot ārpus 

paļāvībā balstītām attiecībām, kurās mēs visu savu būtni uzticam Dievam, kurš 

apgalvo, ka ir mūsu Dievs, un kuram ir tiesības noteikt visu mūsu dzīvi.
3
 Kā Luters 

komentēja, nav citu labo darbu, kā vien tie, kurus Dievs ir pavēlējis, un nav nekādu 

grēku, izņemot tos, kurus darīt Dievs ir aizliedzis.
4
 

                                                           
1 Martin Marty, The Hidden Discipline (Saint Louis: Concordia, 1962), 52. lpp. 
2 Sk. James W. Voelz, Luther’s Use of Scripture in the Small Catechism // Luther’s Catechisms – 450 Years, izd. David P. 

Scaer un Robert D. Preus (Fort Wayne, Indiana: Concordia Theological Seminary, 1979), 60.–61. lpp. 
3 Teaching Luther’s Catechism, tulk. John W. Doberstein (Philadelphia: Muhlenburg, 1959), 1: 20.–21. lpp. 
4 On Good Works // Luther’s Works, izd. Jaroslav Pelikan, Walter A. Hansen un Helmut T. Lehmann (Saint Louis: 

Concordia and Philadelphia: Muhlenberg/Fortress, 1957–1974), 44: 23. lpp. 
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Dieva pavēles ir radījušas to, kas mums ir labs. Ja reiz Dievs kaut ko ir 

pavēlējis, tad tam – kā Viņa izteiktam vārdam – ir jābūt labam. Mūs mīlošais Dievs ir 

devis pavēles mūsu pašu labā. Viņa pavēles ir dotas, lai strukturētu un veidotu to, kas 

mums ir labs. Tādējādi mēs varam dzīvot mierā un pārliecībā, ka Dievs, kura mīlestību 

esam iepazinuši Kristū, ir devis labas pavēles. 

Vislielākā atšķirība starp baušļiem ir atšķirība starp pirmo un pārējiem 

baušļiem. Bet, vismaz kopš Sv. Augustīna laikiem, baznīca ir tos iedalījusi divos 

galdiņos: pirmie trīs baušļi pievēršas mūsu attiecībām ar Dievu, bet pārējie septiņi – 

mūsu attiecībām ar citiem cilvēkiem. Luters dažkārt vēlējās pirmajiem trim pievienot 

arī ceturto bausli, jo tie visi četri ir pievērsti tam, kas ir pārāks par mums – Dievam un 

pār mums stāvošiem cilvēkiem, kurus Dievs ir iecēlis viņu vietās, lai tie valdītu pār 

mūsu dzīvēm.
5
 Tomēr viņš biežāk turējās pie tradicionālā iedalījuma. Katrs no šiem 

iedalījumiem un nošķīrumiem izsaka kādu svarīgu domu, un tos visus vajadzētu 

apspriest ar mūsu skolniekiem. 

Luters atzīmēja, ka Bauslības otrajā galdiņā ir atainota kārtība, kādu Dievs ir 

iecerējis cilvēka dzīves iekārtojumam. Pirmais bauslis parāda, ka mēs esam Dieva 

bērni, bet otrais un trešais bauslis apraksta mūsu reakciju uz šo faktu. Mūsu 

horizontālās attiecības sāk atklāties ceturtajā bauslī, kur izklāstīts, kā Dievs iekārtojis 

mūsu mājas un devis Viņa aicinātus cilvēkus, kas lieto varu, lai uzturētu kārtību un 

mieru cilvēku attiecībās. Piektais bauslis pievēršas dzīvības kvalitātei un uzturēšanai; 

sestais – mūsu seksualitātei – vienam no mūsu esamības un personības būtiskākajiem 

elementiem; septītais runā par mūsu īpašumu, kas ir cilvēka dzīves saistošais elements; 

astotais ir pievērsts reputācijai, kurai ir ievērojama nozīme mūsu attiecībās ar citiem 

cilvēkiem. Ar devīto un desmito bausli mēs savā ziņā esam apmetuši loku un atkal 

pievēršamies attieksmei, kas ir mūsu rīcības pamatā. Aizliedzot iekārot, Dievs ne tikai 

pievēršas horizontālajām attiecībām, bet arī pavēl neveidot nepareizu attieksmi pret 

mums apkārt esošajiem cilvēkiem un lietām. Viņa rūpes par kārtību vēršas pret 

                                                           
5 Girgensohn, Teaching the Catechism, 21.–22. lpp. 
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nekārtību jau motivācijas un plānošanas līmenī.
6
 

 

 

                                                           
6 Sk. Marty, The Hidden Discipline, 31. lpp. 


