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OTRAIS BAUSLIS 

 

Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu tukši un necienīgi lietot, jo Tas Kungs to 

nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu tukši un necienīgi lieto. 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka Viņa vārdā ne lādam, ne zvēram, ne buram, 

ne melojam, ne maldinām, bet šajā vārdā Dievu visās bēdās piesaucam, pielūdzam, 

pateicamies un slavējam. 

 

VARENS UN SVĒTS VĀRDS 

Dievs ir ļāvis iepazīt Sevi caur Savu personvārdu. Dievs pats to ir atklājis. Pretēji 

elku vārdiem to nav izdomājuši cilvēki. Tādēļ Dieva vārds ir saistīts ar Viņu pašu, ar 

Viņa būtību un personību. Viņa vārds stāv augstāk nekā visi citi vārdi, jo Viņš ir 

vienīgais Dievs. Vārds un persona, kas to nes, ir nesaraujami saistīti. Vārds izsaka Dieva 

personību, tādēļ Viņa vārds ir nemainīgs uz visiem laikiem. Mums jābūt piesardzīgiem, 

lietojot Tā Kunga vārdu. Vecās derības laikos pat bija aizliegts izrunāt vārdu JHVH 

(Jahve), izņemot īpašus gadījumus. Psalmists dzied: “Svēts un bijājams ir Viņa vārds” 

(Ps. 111:9). Dieva vārda uzticamība un nemainība māca, ka mēs varam doties pie Viņa 

un iemantot mieru. “Tā Kunga vārds ir stipra pils, taisnais dodas turp un top pasargāts” 

(Sal. pam. 18:10). Kad cilvēks tiek kristīts Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, viņš kļūst par 

Jēzus mācekli (Mt. 28). Kristīgā Baznīca ir saņēmusi uzdevumu pasludināt Evaņģēliju 

un visu, ko Dievs ir teicis un darījis Savā vārdā, kas ir arī Dieva Dēla vārds. Jēzus ir 

vienīgais vārds, pie kā cilvēkam, kas meklē glābšanu, patverties. “Tāpēc arī Dievs Viņu 

ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos 

visi ceļi debesīs un zemes virsū, un pazemē un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir 

Kungs Dievam Tēvam par godu” (Fil. 2:9–11). 
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AIZLIEGUMS DIEVA PERSONVĀRDU 

LIETOT NEVIETĀ 

Dievs aizliedz runāt par Viņu necienīgi un vieglprātīgi, jo tādējādi cilvēks netur 

godā Viņa vārdu. Dieva svētais vārds un sakramenti nedrīkst tikt aptraipīti ar mūsu 

neapdomīgajiem vārdiem. Mēs nedrīkstam laist Dieva vārdu pār lūpām, nedomājot, ko 

sakām. Tā ir milzīga žēlastība pret mums, cilvēkiem, ka pasaules Radītājs ir atklājies 

Svētajos Rakstos un Savos vārdos, lai mēs kaut ko varētu par Viņu uzzināt. Ar to, kas nāk 

no Viņa, nedrīkst apieties necienīgi, liekulīgi vai nievājoši. “Šī tauta godā Mani ar savām 

lūpām, bet viņu sirds ir tālu nost no Manis” (Mt. 15:8). 

Dieva vārds tiek nelietīgi valkāts, ja to lieto, vēlot kādam ļaunu vai nolādot. 

Apustulis Jēkabs brīdina: “No tās pašas mutes iziet svētība un lāsts. Tam, mani brāļi, 

nebūs tā notikt!” (Jēk. 3:10). Dieva vārds nedrīkst tikt lietots nepatiesiem zvērestiem. 

Kad Pēteris nodeva Jēzu, viņš nepatiesi zvērēja (Mt. 26:74). Zvērēt pie Dieva, pie 

dievekļiem, velna vai kaut kā cita ir grēks. Uzticības zvērests kādam vai kaut kam, kas 

ieņem Dieva vietu, ir elkdievība. Tas Kungs pārmet Israēlam: “Kāpēc Es to tev lai 

piedodu? Tavi bērni ir Mani atstājuši un zvēr pie tiem, kas nav dievi” (Jer. 5:7). Ir 

pieļaujams zvērēt tiesā, ja cilvēks piesauc Dieva vārdu – viņš ņem Dievu par liecinieku, 

ka runās patiesību. Apzināti meli tiesas priekšā ir zvēresta laušana un Dieva zaimošana. 

“Jums nebūs nepatiesi zvērēt pie Mana vārda, ka tu neapgāni sava Dieva vārdu, – Es 

esmu Tas Kungs!” (3. Moz. 19:12). Divdomīgi izteikumi vai apgalvojumi, par kuriem 

cilvēks nav pārliecināts, arī ir zvēresta laušana. Solījuma laušana ir apmānīšana un meli. 

 

PATIESĪBAS VĀRDS 

Atsevišķos gadījumos kristietis var lietot Dieva vārdu, lai apstiprinātu patiesību 

(Jer. 4:2). Apustulis Pāvils saka: “Bet es piesaucu Dievu par liecinieku” (2. Kor. 1:23). 

“Jo cilvēki zvēr pie kaut kā lielāka, un zvērests ir viņiem par apstiprinājumu, lai izbeigtu 

katru pretrunu” (Ebr. 6:16). Mēs varam dot zvērestu kā liecību Dieva goda un cilvēku 

dēļ. Bet tas ir tikai īpašos gadījumos, citādi Jēzus māceklim jābūt noteiktam un 
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nepārprotamam visā, ko viņš saka vai dara. Nevajadzētu būt nekādām šaubām par to, 

kāds ir viņa viedoklis. Kristus saka: “Bet jūsu vārdi lai ir: jā, jā! Nē, nē! Kas pāri par to, 

tas ir no ļauna” (Mt. 5:37). 

 

MĀŅTICĪBA UN ĻAUNIE GARI 

Simtiem gadu cilvēkus ir mānījuši dažādi zīlnieki, astrologi un šamaņi. Dažos 

vēstures periodos, kad cilvēki ir bijuši dievbijīgi, viņi ir tikuši pasargāti no šādām 

muļķībām. Bet līdz ar senu kristīgu valstu atkrišanu no ticības tās vietā parādās 

pagānisms – New Age kustība, dziednieki, maģiskie kristāli u. c. No visa tā Bībele brīdina 

piesargāties. “Negriezieties pie pareģiem, netaujājiet zīlniekus; nemeklējiet tos, ka jūs ar 

tiem nesagānāties” (3. Moz. 19:31). Tumsas spēku parādīšanās var atstāt iespaidu. Tas, 

kas neuzmanās, kļūst par to vergu, bet tas, kurš grib sekot Jēzum, kļūst atbrīvots, tāpat kā 

tie ticīgie Efezā, kas sadedzināja savas melnās maģijas grāmatas (Ap. d. 9:19). 

Nedrīkst piesaukt Dieva vārdu, lai paveiktu ko tādu, ko Dievs Savā vārdā nav 

apsolījis. To nedrīkst izmantot maģijā vai savam izdevīgumam. Nevajag domāt, ka ar 

dažādu rituālu palīdzību var pierunāt Dievu vai Viņu kontrolēt. Ir lietas, ko Radītājs ir 

devis, lai tās palīdzētu mums dabiskā ceļā. Ja cilvēkam vajag izveseļoties un viņa rīcībā ir 

ārsti, tad viņam gluži vienkārši ir jādodas pie tiem. Dievs ir devis dažiem cilvēkiem 

pietiekami daudz prāta, lai tie varētu izvēlēties pareizās zāles. Bet, ja tāda ir Viņa griba, 

tad tie, par kuriem mēs aizlūdzam, var kļūt veseli arī pārdabiskā ceļā. Izdziedināšana 

notiek arī mūsu dienās, bet ne vienmēr par to tiek informēta plašāka sabiedrība. 

 

MELI UN KRĀPŠANA 

Visļaunākā Dieva vārda nepareiza lietošana ir tad, ja to izmanto, lai leģitimētu 

maldu mācības. Maldu mācība ir viss, kas vērsts pret Bībeles garu un burtu. Dieva vārds 

tiek valkāts nelietīgi, ja tiek izplatītas cilvēku mācības, kristietības aizsegā piešķirot tām 

dievbijīgu izskatu. Tie ir meli un krāpšana, ja cilvēks it kā meklē Dieva godu un valstību, 

bet patiesībā viņam ir pasaulīgi un netīri nodomi. Šāda rīcība mūsdienās nav retums – 
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cilvēks, kurš ir varaskārs un kuram visvairāk rūp paša karjera, bieži vien ieņem vadošu 

amatu. Tāpat arī teoloģijā kristietība daudzkārt tiek izmantota kā aizsegs, lai izplatītu 

modernas politiskas ideoloģijas. Daži atbrīvošanās teoloģijas piekritēji saka: “Ņemsim 

kristietības terminus un piepildīsim tos ar sociālistisku saturu.” Savukārt feminisma 

teoloģija grib projicēt dzimumu vienlīdzības cīņu garīgajā pasaulē. Feministi novieto 

savas dievības blakus Dievam, tieši tāpat arī velns gribēja panākt vienlīdzību ar Debesu 

Tēvu. Neko, kas ir pretrunā ar Dieva paša atklāsmi, nedrīkst saukt par kristīgo ticību. Ja 

tas tiek darīts, cilvēks aizskar Kristus vārdu. Tā Kunga vārds Bībelē ir Dieva objektīva 

atklāsme, kuru mēs, cilvēki, nedrīkstam pārveidot. Mums nav tiesību tai ne ko pielikt, ne 

atņemt. 

Jēzus saka: “Sargaities no viltus praviešiem, kas pie jums nāk avju drēbēs, bet no 

iekšpuses tie ir plēsīgi vilki” (Mt. 7:15). Tev kā kristietim jārūpējas par savu dvēseli, un 

tu nedrīksti būt pārāk vieglprātīgs mācības jautājumos un ļaut sevi maldināt. Pārbaudi 

garus, vai tie ir no Dieva; ja ne, tad tie nāk no velna. Jaunā Derība vairākkārt runā par 

pēdējo laiku izlaidīgajiem cilvēkiem: “nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk 

baudas nekā Dievu, izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami; un no tādiem 

izvairies” (2. Tim. 3:4–5). Tu atbalsti maldu mācību, ja klausies tādos cilvēkos. Redzot, 

ka cilvēki mūsdienās dzīvo ārpuslaulības attiecībās, nododas alkatībai, vardarbībai un 

narkomānijai, var secināt, ka Bībele apraksta šos atkrišanas laikus. Jebkurš sabiedrības 

norieta periods beidzas ar reformāciju vai atdzimšanu, kad Dieva vārds atjauno cilvēkus 

un pievērš viņus Kristum. Tas, ko mēs piedzīvojam šodien, ir vai nu vēl viens šāda 

perioda noslēgums, vai arī pēdējās dienas pirms Kristus atnākšanas. 

Otrajā bauslī izskan Dieva draudi. Ko mūsu Kungs grib mums ar to mācīt? To, ka ir 

smags grēks nelietīgi valkāt Viņa vārdu un tas nebūt nav tik nevainīgi, kā dažreiz šķiet. 

Jāatceras, ka otrais bauslis ir vienīgais, kurā izteikti tieši draudi. Daudzi piesauc Dieva 

vārdu, lai paustu spēcīgas jūtas vai reaģētu uz kaut ko. Dažiem tas var būt pat pieradums. 

Pat ja cilvēks uzskata Dieva vārda piesaukšanu par mazu grēciņu un arī citi viņu tādēļ 

nenosoda, par to būs jāatbild Dieva priekšā. Zīme, ka cilvēks nav atgriezies, ir zvērēšana 
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un Dieva vārda necienīga lietošana. 

 

DIEVA PERSONVĀRDA SVĒTĪBA 

Dieva personvārda zināšana ir liela privilēģija, jo tādējādi mēs nonākam personīgās 

attiecībās ar Viņu, kurš ir mūžīgs un visspēcīgs. Otrajā bauslī Dievs pavēl, lai mēs Viņu 

apliecinām, lūdzam Viņu, pateicamies un Viņu slavējam. “Nesīsim tad caur Viņu slavas 

upuri Dievam vienumēr, tas ir, lūpu augli, kas Viņa vārdu slavē” (Ebr. 13:15). Mums ir 

ļauts pazīt Tēvu, Dēlu un Svēto Garu no Rakstu vārdiem. Jēzus dēļ mēs drīkstam saukt 

Dievu “Aba, Tēvs”, mīļais Tēvs. Pie Jēzus vārda mēs varam tverties briesmās un velna 

kārdinājumos. Tas Kungs ir izpaudis mums Savu vārdu, un mēs droši drīkstam nākt pie 

Tā, kas rūpējas par Saviem bērniem. Jēzus vārdā ikviens, kas tic grēku piedošanai, saņem 

jaunu dzīvi un mūžīgo dzīvību. 

 


