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DESMIT DIEVA BAUŠĻI 

 

Ko nozīmē Dievu “bīties un mīlēt”? Kā var bīties no Tā Kunga un vienlaicīgi izjust 

pret Viņu sirsnīgu mīlestību? Gan bailes no Radītāja, gan mīlestība izaug, iepazīstot 

Dievu caur Viņa vārdu. Kad cilvēks saprot, kāda neiedomājama gudrība un spēks ir Tā 

Kunga rokās, viņš var vienīgi noliekties Viņa majestātes priekšā. Vienlaikus cilvēkā 

iedegas arī mīlestība pret Debesu Tēvu, redzot, cik daudz laba Viņš dod katru dienu: 

dzīvību, Savu paša Dēlu, lai izpirktu mūsu grēkus, un Svēto Garu, kas ik dienas joprojām 

pacietīgi aicina cilvēkus atgriezties. Dieva svētums un mīlestība savienojas Jēzus krusta 

nāvē. Kad Kristus izcieš visas pasaules grēkus, tiek spriesta taisnīga tiesa; vienlaikus Tas 

ir Dievs pats, kurš nes sodu un ciešanas īsto vainīgo vietā. Viņš tika sists krustā mūsu 

vietā. Iešana nāvē par cilvēkiem, kaut arī tie sirds dziļumos novērsušies no Dieva, ir 

liecība par Viņa bezgalīgo mīlestību pret mums. Šis Evaņģēlijs palīdz mums just cieņu un 

mīlestību pret To Kungu. 

Bet ko īsti nozīmē mīlestība un bijība Dieva priekšā? Kādai jābūt Jēzus mācekļu 

dzīvei? Ko Debesu Tēvs pieprasa no Saviem bērniem? Tas Kungs deva Savus likumus 

Mozum, un desmit baušļi ir īss šo likumu kopsavilkums. Baušļi atspoguļo Dieva svēto un 

mīlestības pilno gribu, kura ir pausta dabas likumos. Laulība starp vīrieti un sievieti ir 

radīšanas kārtības piemērs, tas normē kopdzīves noteikumus. Tātad jau radīšanā Dievs ir 

ierakstījis Savu likumu cilvēka sirdī. Taču grēkā krišana ir izpostījusi radīšanas pirmējo 

harmoniju, un tāpēc Dievam caur Saviem baušļiem ir jāatgādina, kas mums ir 

vislabākais. Tam, kurš ir devis mums dzīvību, ir arī tiesības uzstādīt prasības attiecībā uz 

to, kā mēs to izmantojam. 

Var teikt, ka sirdsapziņa ir Dieva balss mūsos, bet sirdsapziņa var arī snaust un 

klusēt tad, kad tai būtu jārunā. Taču Svētais Gars caur Dieva vārdu var pamodināt to, kas 

ir aizsnaudies. Ja kāds apzināti rīkojas pret savu sirdsapziņu, tad galu galā tā nocietinās, 

un cilvēks mūžībā cieš nebeidzamas mokas. Tas, kurš bieži apklusina Dieva balsi sevī, ar 
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laiku kļūst bezsirdīgs un spējīgs uz jebkuru noziegumu. Taču ar sirdsapziņu, ko 

apgaismojis Dieva vārds, ir jābūt uzmanīgam. Tam var būt divējas sekas: pirmkārt, ir 

grēks spiest kādu rīkoties pret sirdsapziņu un, otrkārt, nedrīkst piesaistīt sirdsapziņu 

cilvēciskiem uzskatiem, likumiem un kārtībai, kam nav pamata Dieva vārdā (Kol. 2:20). 

Jēzus brīdina rakstu mācītājus: “Jo, Dieva bausli atmetuši, jūs turat cilvēku likumus” 

(Mk. 7:8). Tad, ja rodas šaubas, var rīkoties pēc šāda nosacījuma: ja nav pārliecības par 

rīcības pareizību, ir labāk no šīs rīcības atteikties. Kristietim izvēles priekšā ir jālūdz 

Dieva palīdzība. 

Kādēļ Dieva likumam bija jāatklājas Bībelē? Tādēļ, ka tas likums, kas ir ierakstīts 

cilvēka sirdī, pēc grēkā krišanas tika aptumšots. Daudzos svarīgos jautājumos sirdsapziņa 

mums nedod skaidru atbildi, un tādēļ tai jātiek apgaismotai ar Dieva vārdu. Mums 

jāuzzina, ko drīkstam darīt un ko ne. Baušļi normē mūsu attiecības ar Dievu un 

līdzcilvēkiem. Kad mēs ļaujam Dieva labās gribas gaismai mūs apgaismot, tas 

atspoguļojas mūsu domās, vārdos un darbos. Lai spētu pildīt baušļus, mums jānes sirdī 

Kristus mīlestība. Apustulis Pāvils Vēstulē romiešiem raksta, ka mīlestība ir Bauslības 

piepildījums (Rom. 13:10). Pirmie trīs baušļi tiek saukti par Bauslības pirmo galdiņu, un 

tie runā par mūsu attiecībām ar Dievu. Jēzus Mateja evaņģēlijā izskaidro Bauslības 

būtību: 

“Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no 

visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu 

tuvāko mīlēt kā sevi pašu” (Mt. 22:37–39). 

Mīlestības bauslis tātad ir divējs, jo ir vērsts gan uz Dievu, gan cilvēkiem. Nevar 

atdalīt vienu daļu no otras, lai neizmainītu baušļa nozīmi. Ticībai un dzīvei jābūt 

vienotām. Patiesa ticība nes augļus labos darbos. Protams, arī nekristieši var darīt labus 

darbus, bet vienīgi tas, kurš ir piedzīvojis Dieva mīlestību caur Jēzu Kristu, saprot 

mīlestības dziļāko būtību un pazīst Dieva Dēla mīlestību, kas bija uzticīga līdz pat nāvei. 

Kad Tas Kungs Sinaja kalnā deva baušļus, Viņš tikko bija atbrīvojis israēliešus no 

gūsta un verdzības. Dievs bija redzējis Savu izredzēto tautu ciešam un iežēlojās 



PĒRS GRUNNANS „MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, UN ŽĒLASTĪBA” 

 

  

© 2010 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS  3 

 

līdzjūtībā. Otrā Mozus grāmata stāsta par to, kā īstenojās glābšana – soli pa solim, par 

spīti faraona un viņa elku kalpu pretestībai. Stāsts par jūdu iziešanu no Ēģiptes nevēstī 

tikai par ebreju tautas atbrīvošanu, bet arī par to, kā Tas Kungs tika pagodināts, 

parādīdams ēģiptiešiem Savu varenību. Faraons, kurš sevi pasludināja par dievišķu, tika 

noslīcināts kopā ar savu armiju. Tātad baušļi tika doti pēc notikumiem, kuros Dievs ar 

Savu rīcību bija izrādījis gan dusmas par elkdievību, gan arī mīlestību pret Saviem 

bērniem gūstā. Viņš atbrīvoja israēliešus, lai tie varētu Viņu patiesi pielūgt, nesajaucoties 

ar pagāniem. Otrās Mozus grāmatas 20. nodaļa, kurā dotas abas Bauslības daļas, sākas ar 

vārdiem: “Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu 

nama. Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā” (2. Moz. 20:2, 3). Bībeles konteksts 

palīdz mums saprast, ka baušļu došana cilvēkiem ir Dieva mīlestības darbs. Tāpat mēs arī 

saprotam, ka Bauslība un Evaņģēlijs jau no paša sākuma ir cieši saistīti un ka baušļi ir 

viens no ceļa rādītājiem tiem, kas aiz pateicības pret savu Pestītāju grib pildīt Dieva 

gribu. Dieva tauta gāja uz Apsolīto zemi, un pa ceļam tai bija nepieciešama Dieva 

palīdzība un citam cita atbalsts. Dieva baušļi konkrēti parāda, kā ikdienas dzīves 

situācijas kļūst daudz vienkāršākas, ja cilvēks seko Dieva gribai, gan ievērojot radīšanas 

kārtību, gan savā dzīvē.Jaunā Dieva tauta, kristieši, arī dodas uz savu mērķi, bet ceļš uz to 

reizēm var būt šaurs un grūts. Tādēļ ir nepieciešamas ceļazīmes – Bauslība. 

 


