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KO DIEVS SAKA PAR BAUŠĻIEM 

 

Ko Dievs saka par visiem šiem baušļiem? 

Viņš saka tā: “Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus 

pie bērniem piemeklē līdz trešajam un ceturtajam augumam tiem, kas Mani ienīst; un 

dara žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas Mani mīl un tur Manus baušļus” 

(2. Moz. 20:5–6.) 

Ko tas nozīmē? 

Dievs draud sodīt visus, kas šos baušļus pārkāpj; tāpēc mums visiem būs bīties 

no Viņa dusmām un nebūs neko darīt pretēji šiem baušļiem. Turpretī Viņš apsola 

žēlastību un visu labu tiem, kas šos baušļus tur, tāpēc mums arī būs Viņu mīlēt, uz 

Viņu paļauties un labprāt dzīvot pēc Viņa baušļiem. 

 

DIEVS IR BARGS 

Tas Kungs ir dusmīgs Dievs, jo Viņam Savā taisnprātībā ir jāsoda grēks, un 

neviens pats saviem spēkiem nevar izbēgt no soda. Dusmām ir arī cita, dziļāka nozīme, 

nevis tikai tā, ka Dievam ir jānodibina taisnīgums. Dievs mīl visus cilvēkus un vēlas, lai 

visi būtu Viņa bērni. Radītājam, kas ir devis mums dzīvību, ir arī tiesības uz mums. Viņš 

ir mūsu Debesu Tēvs, un tādēļ Viņam ir sāpīgi, ja kāds uzgriež Viņam muguru. 

 

KAS IR GRĒKS? 

Grēks nozīmē “netrāpīt mērķī”. Mēs esam radīti, lai dzīvotu saskaņā ar Dieva gribu 

un kārtību, bet, ja mēs to nedarām, tad zaudējam savas dzīves mērķi. Grēks ir viss, kas ir 

pretrunā ar Dieva baušļiem. Tas, kas rīkojas pretēji Tā Kunga gribas atklāsmei baušļos, 

dara netaisnību. “Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību; grēks ir netaisnība” 

(1. Jņ. 3:4). 

Grēku var iedalīt divās kategorijās: iedzimtais grēks un izdarītais grēks. 
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IEDZIMTAIS GRĒKS 

Kopš pirmo cilvēku krišanas grēkā visiem cilvēkiem ir iedzimta pretestība savam 

Radītājam. “Tevi sauc par atkritēju jau no mātes miesām” (Jes. 48:8). Mūsu daba ir 

samaitāta, tāpēc mēs labprāt darām ļaunu, bet tik nelabprāt – labu. “Kas no miesas 

dzimis, ir miesa” (Jņ. 3:6). Apustulis Pāvils raksta: “Mēs zinām, ka Bauslība ir garīga, bet 

es esmu miesīgs, pārdots grēka varā. Jo es pats nesaprotu, ko daru; jo nevis to, ko gribu, 

es daru, bet, ko ienīstu, to es daru” (Rom. 7:14–15). Grēka samaitātību nav iespējams ar 

laiku uzlabot, jo mēs krītam grēkā katru dienu no jauna. Visi ir pelnījuši sodu, jo neviens 

nav spējīgs piepildīt Bauslību. Katrā no mums ir dzīvs vecais cilvēks, kurš visas dzīves 

garumā dara mūs par grēciniekiem. Pat tad, kad mēs darām pašus labākos darbus, mums 

ir zemiskas domas. Dievs redz ne vien to, kas izskatās labi no ārpuses, bet zina arī mūsu 

rīcības motīvus. Pat vissvētākie kristieši ir nepilnīgi Bauslības priekšā. “Šī Dieva taisnība 

dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Jo tur nav nekādas starpības; jo visi ir grēkojuši, 

un visiem trūkst dievišķās godības” (Rom. 3:22–23). Neviens nevar nonākt debesīs savu 

nopelnu dēļ. Likums tiesā visu, ko cilvēks dara. Iedzimtā grēka dēļ mēs esam bezcerīgā 

situācijā, no kuras paši saviem spēkiem nevaram izkļūt. Ir nepieciešams kāds, kas nāk no 

ārienes un atsvabina mūs no mūsu ļaunuma. 

 

IZDARĪTAIS GRĒKS 

Izdarītais grēks ir katra vēlēšanās, doma, vārds vai darbs, ar ko mēs pārkāpjam 

Dieva baušļus. Grēcīgi darbi nozīmē, ka mēs darām to, ko Dievs ir aizliedzis. “Jo no sirds 

iziet ļaunas domas, slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, 

zaimi” (Mt. 15:19). Grēks pret Dieva pavēli ir arī tad, ja nedarām labu. “Tad nu, kas zina 

labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku” (Jēk. 4:17). 

Ir atšķirība starp apzinātiem grēkiem, kas izdarīti ar nodomu un no brīvas gribas, un 

neapzinātiem grēkiem, kuri izdarīti bez iepriekšēja nodoma vai nezināšanas dēļ. “Kas gan 

apzinās savu nomaldīšanos? Šķīstī mani no manām neapzinātām kļūdām!” (Ps. 19:13). 
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Atšķirība ir tā, ka kristietis nožēlo ļaunos darbus, meklē piedošanu un palīdzību pret 

grēku. Šajā kontekstā var runāt par trīs veidu grēciniekiem: pašpārliecinātie grēcinieki, 

kas grēko ar patiku, un viņiem nav nekādas daļas par To Kungu; atmodinātie grēcinieki, 

kuri sākuši kaut ko uzzināt par To Kungu un nožēlo savus grēkus, un apžēlotie grēcinieki, 

kas nožēlo visas savas kļūdas un tic piedošanai Jēzus Kristus dēļ. Apžēlotie ir vienlaikus 

gan grēcinieki, gan taisnie: grēcinieki savu grēku dēļ, bet taisnoti ticībā Jēzum. “Kas tic 

Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet, kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva 

dusmība paliek uz viņa” (Jņ. 3:36). 

 

GRĒKA SEKAS 

Dieva baušļi tika doti, lai aizsargātu cilvēku un tam palīdzētu. Dieva likumi mūsu 

dzīvei novelk robežas, kuras pārkāpjot, rodas sekas gan šajā laikā, gan mūžībā. Tam, kurš 

grēkojis, ir slikta sirdsapziņa. ““Bezdievjiem turpretī nav miera!” saka Tas Kungs” 

(Jes. 48:22). Ja cilvēks atkārtoti neklausa Dievam, viņš kļūst par grēka vergu. “Ikviens, 

kas grēku dara, ir grēka vergs” (Jņ. 8:34). Tumsas darbi noved pie miesas un gara 

slimībām. Grēks ir ciešanu, kara, bada, šķiršanās un vardarbības iemesls, kas liek ciest 

nevainīgajam. 

Mūsdienās cilvēki ļoti bieži izjūt iekšēju tukšumu. Mums visiem ir nepieciešams 

Jēzus, un, ja mums nav daļas gar To, kas dod dzīvei jēgu, cerību un patiesu prieku, mēs 

zaudējam mūsu dzimšanas un cilvēciskās eksistences jēgu. Pirmējā cilvēka būtībā ir 

ielikta vienība ar Dievu. Tas atšķir mūs no dzīvniekiem. Dzīvnieki ēd, guļ un nomirst bez 

jebkādas vajadzības pēc kaut kā vairāk. Cilvēks neatrod īstu laimi, kamēr viņš neatgriežas 

pie sava Debesu Tēva. “Dvēsele ir nemierīga, līdz tā neatrod mieru pie Dieva.” Grēks 

šķir cilvēku no Dieva vispirms šajā dzīvē un tad, ja nav notikusi atgriešanās, arī mūžībā. 

Grēks sasaista cilvēku, bet no tā var atbrīvoties. Bībelē varam lasīt par Dieva plānu 

glābt mūs no bezcerīgās situācijas. Tās galvenā vēsts ir Kristus vietnieciskās ciešanas un 

nāve pie krusta Golgātā. Šajā vēsturiskajā brīdī Viņš uzņēmās visus mūsu grēkus. Jēzus ir 

samaksājis gan par iedzimto grēku, gan izdarītajiem grēkiem, visiem – lieliem un 
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maziem. Ticībā Kristum un tam, ko Viņš mūsu labā ir darījis, mēs iegūstam Viņa 

taisnību, gluži kā mums būtu izdevies izpildīt visus Dieva baušļus. Katrs cilvēks, kas 

šķīstījies Kristus asinīs, Dieva acīs ir tīrs kā svētais eņģelis. Dievs apsola žēlastību un 

visu labu tiem, kas Viņu mīl. Piederēt Viņam nozīmē saņemt svētību gan miesai, gan 

dvēselei – tagad un mūžībā. 

 


