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GRĒKS 

 

Mācot pirmo bausli, mums vajadzētu mācīt saviem skolniekiem uzstādīt 

diagnozi, kura parādītu, kas nav kārtībā ar mūsu dzīvi. Šīs diagnozes pamatā ir pirmais 

bauslis, jo tas ķeras pie lietas būtības, kamēr pārējie deviņi baušļi tikai novērtē 

simptomus. 

Mēs savā dzīvē jūtamies nebrīvi, sasaistīti un saspringti, jo esam nonākuši 

važās, kurās paši sevi esam iekaluši, mēģinot lietot brīvību pret Dievu – brīvību, kura 

patiesībā nemaz nav brīvība. Lai izprastu, kas ar mūsu dzīvi nav kārtībā, vispirms ir 

jāsaprot, kas esam mēs un kas ir Dievs, raugoties no pirmā baušļa skatpunkta. 

Viņš ir tas, kurš ar Savu vārdu ir radījis visu esamību. Viņš ir tas, kurš dienas 

vēsumā staigājot, bija priecīgs sarunāties ar Ādamu un Ievu. Kad Ādams un Ieva 

nebija atrodami, lai piedalītos vakara sarunā, Viņš vēlējās zināt: „Kur tu esi?” (1. Moz. 

3:9). Kaut kas nebija kārtībā, jo viņi neatradās pareizajā vietā. Dieva radītā vertikālo 

attiecību kārtība bija izjaukta un izgājusi no ierindas. 

Kā tas varēja notikt? Ādams un Ieva bija klausījušies kādā citā, nevis Dievā. 

Dieva vārds bija teicis: „Neēd!” Velns, būdams melu tēvs, piekrāpa Ievu. Viņš tās 

prātā radīja šaubas par Kunga vārdu. Viņa savukārt modināja šaubas par Kunga vārdu 

Ādama prātā. Šis jautājums joprojām parādās mūsu prātos un sirdīs: „Vai Dievs tiešām 

būtu teicis?” Šīs šaubas bija iedzimtais grēks. 

Prātā uzreiz nāk otrs jautājums: „Kas gan Dievs tāds ir, lai to noteiktu?” Mūsu 

šaubām nekavējoties seko nepakļaušanās mūsu Tēvam un Viņa valdīšanas noliegšana. 

Šādas sekas bija arī Ādama un Ievas šaubām. Tomēr mēs nevaram vienkārši 

nepakļauties Dievam un liegt Viņam Viņa dievišķību. Mums ir nepieciešama 

identitāte, drošība un jēga. Nepakļaušanās un noliegums rada mūsos vēlmi būt tādiem, 

kā Dievs. Šeit noteicošā ir kontrole. 

Vēlme būt tādiem, kāds ir Dievs, tomēr nenozīmē visu, kas sākotnēji tika solīts. 

Šī nasta ir pārāk smaga. Mūsu rokas parasti nav tik drošas un prasmīgas, lai 
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sameistarotu pašas savu identitāti, drošību un jēgu. Mēs tikām veidoti kā Dievam 

pakļautas būtnes. Būt pakļautam, balstīt savu dzīvi uz droša pamata ir mūsu dabā. Tad 

mēs sākam veidot paši savus dievus. Mēs pārņemam vadību tajos kritiskajos brīžos, 

kad ieceļam dieva kārtā kādu vai kaut ko no Dieva radībām. Ar vienu dievu mums 

nepietiek, un mēs radām veselu panteonu ar lielākiem vai mazākiem identitātes, 

drošības un jēgas avotiem. Mēs mētājamies no viena atkarības objekta pie cita, ķerot 

aiz stērbelēm nākamo dievu, kamēr iepriekšējais sabrūk zem dzīves un tās grūtību 

smaguma. 

Kaut kur mūsu zemapziņā ir patvērušās izbailes. Mēs ātri apgūstam, ko mums 

māca mūsu tēvs, velns, kurš ir arī melu tēvs (Jņ. 8:44). Tādēļ mēs esam kļuvuši 

lietpratēji patiesības apslāpēšanā. Bet tā joprojām slēpjas zem rāmās virsmas, kuru mēs 

drudžaini cenšamies rādīt uz āru. Mēs esam sastinguši no bailēm. Izbailes nosaka mūsu 

ikdienas lēmumus, pat ja mēs to neapzināmies. Mēs esam baiļu varā. 

Izbailes liek mums aizsargāties. Šausminošais mūs stindzina. Soļošana pa 

svešu, tumšu, mēness neapspīdētu sānielu nakts vidū rada spriedzi katrā mūsu ķermeņa 

muskulī. Visi muskuļi ir gatavi aizstāvēties pret pēkšņu uzbrukumu. 

Aizsardzības reakcija var kalpot par atbildi uz jautājumu, kā rīkojas grēcinieki. 

Luters teica, ka grēks liek mums noslēgties sevī. Mēs saraujamies čokurā, jo 

baidāmies, ka visa dzīve sabruks, ka mums tiks atņemta mūsu identitāte, drošība un 

jēga. Miers un harmonija, ko Dievs mums kā Savām radībām bija devis, ir zudusi, un 

mēs turam aizdomās jebko un ikvienu, kuru nespējam kontrolēt. 

Šīs aizdomas mūs nošķir vienu no otra. Mēs tikām radīti dzīvei kopienā, bet 

aizdomas pārvērš kopību par nošķirtību. „Tu man devi šo sievieti,” Ādams pārmeta 

Dievam (1. Moz. 3:12), vēlreiz apstiprinot savu atšķirtību no Tēva. „Sieviete lika man 

to darīt.” Viņš domāja, ka vainas novelšana uz citu sniegs aizsardzību. Viņš novērsās 

no Ievas, jo nebija drošs un vairs nejutās kā Dieva bērns. Viņam nācās sevi aizsargāt. 

Tādējādi viņš nepaklausīja Dieva pavēlēm attiecībā uz cilvēka ikdienas dzīvi. 

Dažādas nepaklausības izpausmes mēs tuvāk aplūkosim 3. nodaļā. Šeit ir svarīgi 

atzīmēt, ka nepaklausība, kura sagrauj cilvēka dzīves horizontālo dimensiju, noliekot 
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mūs visdažādākajās nepareizajās vietās mūsu attiecībās vienam ar otru, un kuras sekas 

ir izmisums, nāve un nosodījums, rodas no šaubām, no vertikālo attiecību izjaukšanas, 

kā arī no atrašanās nepareizā vietā iepretim Dievam. 

„Nekāds labs darbs nepalīdz attaisnot vai izglābt neticīgo,” ir teicis Luters, un 

ikviens, kurš kaut nedaudz pazīst viņa teoloģiju, piekrītot pamās ar galvu. Bet viņš 

nekavējoties piemetināja: „No otras puses, neviens ļauns darbs nepadara viņu ļaunu vai 

nosodītu.” Te nu mums vairs nav tik skaidrs, ko viņš domājis. Viņš turpina: „Neticība, 

kas padara cilvēku .. ļaunu, ir tā, kas dara ļaunus un nosodāmus darbus. Tādēļ, ja kāds 

cilvēks ir labs vai ļauns, to nav ietekmējuši darbi, bet gan ticība vai neticība.”
1
 

Luteram patika izmantot ilustrāciju ar koku un tā augļiem. Slikti koki nedod labus 

augļus, un labi koki nedod sliktus augļus. Kāds ir koks, nosaka tas, kādi augļi no tā tiks 

novākti. Ticība nosaka, kādi cilvēki mēs esam: tādi, kas dzīvo drošībā un mierā ar 

Dievu un ir spējīgi gūt prieku no cilvēka dzīves, vai arī tādi, kas ieņem aizsardzības 

pozīciju, baidās no visa apkārtējā un tādējādi ir spiesti izkropļot savu cilvēcību un darīt 

pāri ap mums esošajām radībām. 

 

                                                           
1 Luther’s Works, 362. lpp. 


