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BAUSLĪBAS PIELIETOJUMS 

 

Cilvēka dzīves iekārtojumu Dievs mums ir devis kā dāvanu – žēlastības dāvanu, 

kuru cilvēks kā radīta būtne saņem „bez jebkāda nopelna no mūsu puses, nedz arī 

pateicoties mūsu vērtīgumam”. Bet kā grēcinieki mēs nesaņemam Bauslību tikai kā 

dāvanu. Labākajā gadījumā tā ir problemātiska dāvana, bet sliktākajā – ļaunākais no 

mūsu ienaidniekiem, kādu sastopam, mēģinot paši valdīt pār savu dzīvi. 

Dievs Savas pavēles ir devis mūsu aizsardzībai, lai pasargātu mūsu „mājas, 

mantas, godu, bērnus un laulāto draugu”, kā Luters rakstīja darbā „Mūsu Dievs ir 

stiprā pils”. Kas vienam ir aizsardzība, citam var būt aizliegums, ja viņš mēģina 

pasargāt savu grēcīgo dzīvesveidu. Tādējādi vienam Bauslība kalpo par grožiem viņa 

iekārēm, bet citam par žogu, kas viņu aizsargā. Šmalkaldes artikulos Luters to nosauca 

par pirmo Bauslības pielietojumu. Dievs apvalda mūsu grēku, „draudot ar briesmām 

un sodu un apsolot un piedāvājot žēlastību un svētību” (Vienprātības grāmata, 304.–

305. lpp.). 

Vairāk par visu Luteram rūpēja ticība Dievam, bet viņa baušļu skaidrojumi ir 

pievērsti ārējām darbībām, piemēram, šķīstai un kārtīgai dzīvei vārdos un darbos. Pat 

devītā un desmitā baušļa skaidrojumi ir pievērsti cilvēka iekšējās attieksmes ārējām 

sekām. 

Luters īpaši neuzticējās Bauslības spējai iegrožot grēku. Šmalkaldes artikulos 

viņš izsaka domu, ka šī Bauslības funkcija bieži nedarbojas divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, 

cilvēki vēlas darīt tikai to, ko viņi grib, – kas viņuprāt viņiem ir jādara, lai sevi 

aizsargātu, pat ja tādēļ viņi tiktu nošķirti no citiem cilvēkiem un nepaklausītu Dievam. 

Otrkārt, daži, līdzinoties divus gadus veciem bērniem, mēģina veidot paši savu 

nošķirtu identitāti un neatkarību, sakot briesmīgo „nē!”. Viņi noraida pavēli, lai 

pierādītu Dievam un paši sev, ka Dievs nav viņu dievs. Viņi mēģina ar saviem grēkiem 

ievainot Dievu vājajā vietā, lai Viņš novērstos un liktu viņus mierā. 

Mums nevajadzētu būt pārāk pesimistiskiem attiecībā uz Bauslības spēju 
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iegrožot grēku, bet tajā pašā laikā mums būtu reālistiski jāskatās uz to, ko Bauslība 

spēj paveikt. Biedējot ar sodu un, varbūt vēl biežāk, vilinot ar atalgojumu, Bauslība 

māca cilvēkiem pareizu rīcību. Bet tā nemāca pareizo attieksmi pret cilvēka dzīvi –

attieksmi, kas ir pamatota paļāvībā uz Radītāju. Tā piespiež mūs rīkoties pareizi – 

dažkārt savtīgu un nekrietnu iemeslu dēļ, bet bieži arī cēlu mērķu vārdā. „Pilsoniskais 

taisnīgums”, kuru rada šī Bauslības iegrožojošā funkcija, var rasties no saprātīgiem 

novērojumiem attiecībā uz to, kādai būtu jābūt cilvēka dzīvei. Tas patiešām var rasties 

no ļoti cēliem principiem, taču šie cēlie principi nav Dievs, un tie nesniedz patiesu 

mieru. Un tomēr, izmantojot šos principus, var izveidot diezgan labu sabiedrību. 

To var izdarīt arī ar salīdzinoši piezemētiem principiem. Es ienīstu liekulību 

sevī, jo negribu dzīvot melos. Bet, lai vai kādi būtu mana tuvākā iemesli vai motivācija 

labai rīcībai, es joprojām esmu ieguvējs, ja viņš vai viņa rīkojas kā labs tuvākais. Es 

gan dotu priekšroku, ja mana tuvākā labajiem darbiem būtu labāka motivācija, jo tad 

būtu ticamāk, ka šī labā rīcība būs ilgstoša. Bet, ja viņš nesviež pa manu logu ar 

akmeni ne jau tādēļ, ka mani augstu vērtē vai ir norūpējies par dabas resursiem, kas ir 

ieguldīti šī loga izgatavošanā, vai arī zina, ka cilvēki nedrīkst staigāt apkārt, metot 

akmeņus pa citu cilvēku logiem, bet tādēļ, ka baidās, ka es izsaukšu policiju, – visos 

gadījumos viņš izturas kā labs tuvākais. Mana mājas dzīve joprojām netiks traucēta, un 

man nebūs jāmaina logs. 

Mums ir jāatzīst, cik noderīga ir šī Bauslības iegrožojošā funkcija. Tā neveido 

labus cilvēkus, bet padara sabiedrību labāku. Tā darbojas stingri un nepieļauj 

izņēmumus. Ja Bauslība darbojas viena pati, gādājot par kārtību un drošību bez 

personiskās pieejas, kam pievienota paļāvība uz Dievu, tad Bauslība pieprasa, lai tā 

tiktu strikti ievērota. „Sabiedrībā .. ir stingri jāpieprasa likuma ievērošana. Tajā nekas 

nav jāzina par Evaņģēliju,.. bet šeit ir jābūt zināšanām par Mozu, Bauslību un tās 

darbību.”
1
 

Mums arī jāatzīst, ka Bauslības ierobežojošajai darbībai (vismaz tiešā nozīmē) 

ir sakars vienīgi ar mūsu ārējām horizontālajām attiecībām. Kad mēģinām savu 
                                                           
1 Lectures on Galatians, 1535 // Luther´s Works, 26: 116. lpp. 
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ikdienas rīcību izmantot, lai izskatītos labi Dieva acīs, mūsu vislabākie darbi kļūst par 

meliem. Šādi pielietots, „mans taisnīgums nedara man neko labu, bet gan nostāda mani 

neizdevīgā stāvoklī Dieva priekšā”
2
, rakstīja Luters. Labie darbi nespēj nest visu mūsu 

cilvēciskās būtnes nastu; kad mēģinām veidot savu identitāti, balstoties šajos darbos, 

tad tie sabrūk. Mūsu identitāti var veidot, balstoties vienīgi Kunga vārdā. 

Bauslības funkcija ir arī atgādināt, ka mūsu rīcība nesaskan ar mūsu patieso 

cilvēka identitāti. Savu ieceri cilvēka dzīvei Dievs baušļos astoņās no desmit pavēlēm 

ir izteicis aizliegumu formā (tikai trešais un ceturtais bauslis ir izteikts pozitīvā formā). 

Desmit baušļu teksts atklāj, ka Dievam ir jāieņem noliedzoša nostāja pret Saviem 

ļaudīm, jo tie tagad dzīvo grēkā. Saduroties ar mums mūsu grēcīgajā esamībā, 

Bauslība mūs vienmēr apsūdz. 

Visi baušļi no otrā līdz desmitajam pievērš uzmanību mūsu nepareizās 

identitātes simptomiem, koncentrējoties uz mūsu rīcības izraisītajiem traucējumiem. 

Pievēršot uzmanību mūsu dzīves kļūdām, tie mūs apsūdz par bezatbildīgu dzīvi. Tie 

mūs kritizē (atcerēsimies, ka vārds „kritizēt” ir cēlies no grieķu vārda ar nozīmi 

„tiesāt”) par miera, kārtības, identitātes, drošības un jēgas meklēšanu kaut kur ārpus 

Dieva. Šmalkaldes artikulos Luters runā par otro (saskaņā ar viņa uzskaitījumu) 

Bauslības pielietojumu: „Bauslības galvenais uzdevums un spēks ir tas, ka tā atklāj 

iedzimto grēku.” Tā parāda, ka mēs esam krituši „neizmērojami dziļi” un ka esam 

pilnīgi samaitāti. Bauslība mūs konfrontē ar mūsu šaubām un vēlmi iegūt citus dievus, 

bet no otrā līdz desmitajam bauslim tā to dara netieši. Šo baušļu mērķis ir mūs pilnīgi 

pārliecināt, ka mums dzīvē neklājas labi tādēļ, ka mēs nebīstamies un nemīlam Dievu. 

Daudz tiešāks šo baušļu mērķis ir mums parādīt, ka palīdzēt un kalpot savam 

tuvākajam visās miesas vajadzībās nozīmē dzīvot labāku dzīvi, nekā viņus ievainojot 

un darot viņiem pāri. Tieši tādēļ, ka esam izvēlējušies otro izturēšanās veidu, mēs 

nedzīvojam mierā. Vai nu uzbrūkot simptomiem (2.–10. bauslis) vai arī tiem pamatā 

esošajam iemeslam (1. bauslis), Bauslība darbojas, lai mūs apsūdzētu, terorizētu, darītu 

pazemīgus, grūtsirdīgus un izmisušus, lai mēs apzinātos, ka mums ir vajadzīga 
                                                           
2 Turpat, 36. lpp. 
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palīdzība, pat ja mēs paši ar saviem spēkiem nezinām, kur un kā to atrast (Šmalkaldes 

artikuli, Vienprātības grāmata, 305. lpp.). 

Bauslība mums saka, kas notiks, ja mēs darīsim vai nedarīsim to, ko Dievs ir 

pavēlējis vai aizliedzis. Bauslība mums pasaka, kādi cilvēki mēs esam. Bet Bauslība, 

arī iegrožodama un apsūdzēdama, saglabā savu funkciju atgādināt mums par Dieva 

iecerēto cilvēka dzīvi, kādu Viņš to radīja. Šī funkcija nav atdalāma no pārējām divām. 

Cilvēks, kurš jūt iegrožojošo Bauslības spēku, tiek vadīts projām no nepareizas rīcības 

pretī pareizai. Cilvēks, kurš jūt Bauslības apsūdzošo spēku, tiek vadīts pretī gudrībai, 

kura palīdzēs viņam nākotnē pieņemt lēmumus, balstoties pagātnes kļūdās. 

Tikai ticīgais, kurš atzīst Dievu par savas dzīves avotu un vadītāju, ir 

ieinteresēts uzklausīt Kunga vārdu, lai tas viņu vadītu un palīdzētu pieņemt lēmumus 

ikdienas dzīvei. Bet šajā lēmumu pieņemšanas procesā vadību saņem visi radītie 

cilvēki, izjūtot Bauslības iegrožojošo un apsūdzošo funkciju. Ir svarīgi arī atcerēties, 

ka ticīgajiem arvien ir vajadzīgs Bauslības iegrožojošais un apsūdzošais spēks katrā 

savas dzīves dienā. Bet ir arī svarīgi atzīt, ka tad, kad ticīgais ņem vērā cilvēka dzīvei 

paredzēto Dieva plānu, lai noskaidrotu, kā ir jārīkojas svētdarītai gribai, tad Bauslība 

sāk darboties ne tikai kā iegrožotāja un apsūdzētāja. Ja šī ticīgā cilvēka vadīšana netiek 

nošķirta no diviem citiem Bauslības pielietojumiem, var rasties iespaids, ka ticīgā 

cilvēka ikdienas dzīves izmainīšanā Evaņģēlijam nav nozīmes. Patiesībā Bauslības 

trešais pielietojuma veids var ticīgajiem nodarīt lielu ļaunumu, ja tam ļauj iejaukties 

cilvēka dzīves vertikālajā sfērā. Par šādu bīstamību mums ļoti skaidri atgādina 

piētismā piedzīvotais posts. Taču, ja mēs neļausim attaisnotam grēciniekam žēlastībā 

vērsties pie Dieva pēc padoma ikdienas dzīves problēmās, tad varam nenovērtēt Dieva 

attaisnojošās žēlastības nozīmi mūsu dzīvē. Tajā pašā laikā Bauslībai nevajadzētu ļaut 

šim attaisnotajam grēciniekam pamest novārtā vajadzību pēc grēksūdzes, ko izraisa 

grēka pastāvīga klātbūtne. 

Kopā ar saviem skolniekiem aplūkojot desmit baušļus, var rasties jautājums: 

kuru no Bauslības funkcijām Luters apraksta, skaidrojot desmit baušļus? Pirmo reizi 

lasot viņa skaidrojumus par baušļiem, varētu domāt, ka viņš mēģināja piedāvāt 
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apsūdzības („ka savus vecākus un kungus nenicinām un neaizkaitinām”) un vadības 

(„bet tos godā turam, tiem kalpojam un paklausām, tos mīlam un cienām”) 

apkopojumu. Vai arī mēs varētu uzskatīt, ka Luters koncentrēja uzmanību gan uz 

grēkiem, kas saistīti ar mūsu uzdevumiem („ka sava tuvākā miesai nedz kaitējam, nedz 

ciešanas radām”), gan uz grēkiem, kurus izraisa nolaidība (palīdzēt un kalpot savam 

tuvākajam visās miesas vajadzībās). Lielā katehisma komentāri par šiem tekstiem var 

vedināt uz domām, ka Luters, iespējams, pieņēma abus šos skaidrojumus. Johaness 

Meiers (Johaness Meyer) risina šo jautājumu ar gramatikas pētījumu un secina, ka 

vēlējuma izteiksmē lietotie darbības vārdi šajos skaidrojumos norāda uz to, kā Luters 

domājis par baušļu piepildīšanu, nevis tikai par baušļu pārkāpšanu.
3
 

Un tomēr Mazā katehisma pirmās galvenās kristīgās mācības daļas lasīšana 

atstāj uz lasītāju satriecošu iespaidu. Bauslības apsūdzošā spēka āmurs klauvē pie 

mūsu ausīm un sirdīm. Šie sitieni nerada nekādas šaubas, ka Bauslība, pat ja tai ir vēl 

kādi mērķi, vienmēr apsūdz. 

Teiktais atspoguļo mūsu grūtības nošķirt Bauslības dažādās funkcijas jeb 

pielietojumus. Nav grūti sadalīt Bauslības darbību divās daļās (kā to darīja Luters 

Šmalkaldes artikulos) vai trijās daļās (kā to darījuši daudzi luterāņi kopš Lutera laika). 

Bet patiesībā mūsu piedāvātais Bauslības skaidrojums ne vienmēr nonāk līdz klausītāju 

ausīm un sirdīm tādā veidā, kā mēs to bijām iecerējuši. Varbūt mūsu nodoms bija 

iegrožot ļaunu rīcību, bet klausītājs mūsu vārdos sadzirdēja apsūdzību un mums 

nepakļāvās, darot tieši to, ko mēs centāmies novērst. Mēs cerējām vest grēcinieku pie 

grēku nožēlas ar Bauslības apsūdzošā spēku, bet mūsu klausītājs uztvēra Bauslību kā 

aizsardzības mehānismu un mēģināja nodrošināt savu esamību, to ievērojot un gaidot 

atalgojumu. 

Bauslības spēks ir pārāk varens, lai to piemērotu mūsu nošķīrumiem. Varbūt 

mēs iedomājamies, ka esam savaldījuši apsūdzošās Bauslības mežonīgo vilku, padarot 

to par pieradinātu suni, kas mums rāda ceļu. Bet Džeims Nestingens mums atgādina, 

ka „Bauslība nekad nepazīst robežas”. Pie visvieglākā izaicinājuma tā var atkal 
                                                           
3 Johaness Meyer, Historischer Kommentar zu Luthers Kleinem Katechismus (Guetersloh: Bertelsmann, 1929), 173. lpp. 
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atgriezties savā mežonīgajā stāvoklī. Šādu izaicinājumu vainīga sirdsapziņa var 

saskatīt pat visskaistākajos žēlastības vārdos. Zem ārēji redzamās virsmas Bauslība 

aizvien vārās savās dusmās par mūsu grēcīgumu. Tas notiek arī tad, kad mēs to 

pienācīgi lietojam, lai Bauslība kalpotu par vadītāju mūsu lēmumu pieņemšanas 

procesā. Tā arvien uz mums dusmojas par mūsu nepilnību un dumpīgumu, kas parādās 

arī pēc tam, kad Dievs Savās acīs mūs ir atjaunojis caur Kristu.
4
 

Katehētiskās apmācības sākuma desmit baušļu izklāstā es koncentrētu 

uzmanību tieši uz šiem jautājumiem. Baušļus var lietot, lai iezīmētu cilvēka dzīves 

aprises, savukārt pienākumu saraksts būtu jāaplūko apmācību programmas nobeigumā. 

Tomēr visai cilvēka dzīvei paredzētā Dieva plāna izklāstīšana pirms ticības apliecības 

aplūkošanas man šķiet pāragra, lai arī Dievs ir īsumā pieminēts jau pirmajā bauslī un 

tajā ir iedibināta izpratne par cilvēka dzīvi kā pamatotu paļāvībā uz Dievu. Mums ir 

nepieciešams uzzināt vairāk par šo Dievu, kurš pretendē būt par augstāko mūsu 

identitātes, drošības un jēgas avotu un tādējādi sagaida no mums pilnīgu paļāvību, vēl 

pirms mēs spējam apjēgt, ko nozīmē dzīvot Viņa iekārtotu un iecerētu dzīvi. 

2.–10. bausli es ieteiktu aplūkot īsumā, katrā bauslī norādot uz to, ka mēs 

neesam tikai šīs pasaules nejēdzību upuri, bet esam arī atbildīgi par nebūšanām savā un 

citu cilvēku dzīvē. Mums nepadodas palīdzēt un kalpot savam tuvākajam, jo mums nav 

izdevies vairāk par visu bīties, mīlēt un paļauties uz Dievu. 

 

                                                           
4 The Faith We Hold, The Living Witness of Luther and the Augsburg Confession (Minneapolis: Augsburg, 1983), 38.–

39. lpp. 

 


