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OTRAIS BAUSLIS  

 

Lielajā katehismā Luters sprieda, ka otrais bauslis piedāvā pirmā baušļa mācītās 

iekšējās ticības ārējo izpausmi. Šajā bauslī lūpas un mēle tiek virzītas uz pareizām 

attiecībām ar Dievu. Dievs runā pirmais. Dieva radības Viņa runā ir visa pamatā. Ar 

Viņa vārdiem viss aizsākās. Tādēļ Viņš vispirms pievērš uzmanību vārdiem, kas rodas 

mūsu sirdīs (LK, 371. lpp.). Un vissvarīgākie no vārdiem ir personvārdi, jo tie piešķir 

identitāti un ar tiem mēs veidojam attiecības. 

Senajā pasaulē personvārdi eksistēja gandrīz vai neatkarīgi, lai arī tie bija 

saistīti ar personu, kuru šie vārdi apzīmēja. Vārda piesaukšana darīja attiecīgo personu 

klātesošu, pat ja savā miesā tā bija tālu prom. Piesaukt Dieva vai imperatora vārdu 

nozīmēja nolikt sevi šīs personas klātbūtnē. Tādējādi personvārdi ir kas vairāk nekā 

„tikai vārdi” vai vienīgi skaņas. Pat mūsdienās, kad vārdos vairs nemeklējam tajos 

apslēptas mistiskas spēka un klātbūtnes īpašības, tie aizvien tiek augstu vērtēti. Ja 

uzzinām kāda cilvēka vārdu, tas savā ziņā ļauj mums ienākt šī cilvēka dzīvē – ieiet 

viņa dzīves laukā, kur varam vērsties pie viņa pēc palīdzības un meklēt žēlsirdību. 

Cienījama cilvēka vārda pieminēšana var izrādīties noderīga, lai atvērtos slēgtas durvis 

un tiktu nojauktas barjeras. Mēs dažkārt jūtamies neērti par to, kā mūsu paziņas vai 

draugi lieto mūsu vārdus.
1
 

Tādēļ mums vajadzētu nopietni pievērst uzmanību tam, kā mēs lietojam Dieva 

personvārdu. Lielajā katehismā Luters bija īpaši norūpējies, lai mēs nelietojam Dieva 

vārdu „melojot vai viļot”, vai krāpjot citus un sludinot Dieva vārdu ar maldu mācībām 

(LK, 371. lpp.). 

1522. gadā sarakstītajā „Privāto lūgšanu grāmatā” Luters uzskaitīja vairākus 

pārkāpumus, uz kuriem šis bauslis norāda: lamāšanās ieraduma pēc; zvērēšana darīt 

ļaunu; lādēšana, izmantojot Dieva vārdu; muļķīgu stāstu par Dievu stāstīšana; 

nepareiza Svēto Rakstu skaidrošana,;Dieva vārda nepiesaukšana nelaimē un Viņa 
                                                           
1 Girgensohn, Teaching the Catechism, 1: 42. lpp. 
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neslavēšana, kad klājas labi; gudrības un dievbijības izmantošana godkārīgos nolūkos; 

Dieva vārda piesaukšana, aizstāvot maldu mācības; citu neatturēšana no Dieva vārda 

zaimošanas vai nepareizas lietošanas; kā arī iedomība, lielīšanās un garīga lepnība. Kā 

šī baušļa piepildījumu Luters noteica Dieva vārda piesaukšanu, slavēšanu, godāšanu un 

cildināšanu. Labāk mums ieslīgt „pilnīgā neesamībā”, lai tikai Dievs tiktu godā celts, 

nekā godināt sevi, piezīmēja Luters.
2
 

Dieva vārda godāšana pasargā mūs no vairākiem pārkāpumiem mūsu dzīves 

horizontālajā dimensijā. Tā attur mūs no visnelāgākās rīcības – no lādēšanās: neviena 

cilvēciska būtne, kas uzticas Dievam, nespēj vēlēt ļaunu savam tuvākajam, tādēļ arī 

mēs nevaram ar lāsta izteikšanu piesaukt Dieva tiesu pār mūsu tuvāko savtīgu iemeslu 

dēļ. 

Dzīve paļāvībā uz Dievu rada uzticību cilvēku vidū, tādēļ zvērēšana Dieva 

vārdā kļūst bezjēdzīga. Girgensons piezīmē, ka zvērēšana Dieva vārdā, lai tā aizstāvētu 

kādu patiesību vai melus, norāda uz mūsu pašu neuzticamību vai nespēju noticēt, ka 

mūsu vienkāršie vārdi varētu būt ticami vai patiesi.
3
 Zvērēšana norāda uz mūsos pašos 

jūtamo nesakārtotību. 

Vēl ļaunāks ir mūsu vidū izplatītais pārkāpums, kad Dieva vārds tiek lietots tā, 

ka tas kavē pareizu Dieva vārda uzklausīšanu un izpratni. Šajā ziņā ir jāapsver divas 

iespējas. „Jēzus teica, ka caur Viņa darbu tiek atklāts Tēva vārds [personvārds]. Ja 

kāds šo vārdu apslēpj, tad viss Dieva pestīšanas plāns mums vairs nav sasniedzams.” 

Bet šī maldu mācīšana ir tikai nedaudz lielāks pārkāpums nekā Dieva vārda veltīga 

lietošana: ja lietojam šo vārdu tik pavirši, ka padarām to „nederīgu dziļākam 

reliģiskajam diskursam”.
4
 Jebkurā gadījumā, mācot kā Dieva vārdu to, kas nav Viņa 

vārds, vai tik ļoti novalkājot Dieva vārdu, ka tas, attiecināts uz cilvēku dzīvēm, vairs 

nesatur neko no sava sākotnējā spēka, mēs darbojamies pret Dieva varu. Mēs ieviešam 

nekārtību apkārtējo cilvēku dzīvē un izpostām viņu mieru. 

Tā vietā mums vajadzētu izmantot ikvienu iespēju, lai pareizi lietotu Viņa vārdu 
                                                           
2 Luther’s Works, 43: 18, 22. Lpp. 
3 Girgensohn, Teaching the Catechism, 1: 47.–48. lpp. 
4 Marty, The Hidden Discipline, 7., 8. lpp. 
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un slavētu to. Luters paskaidroja, ka tas nozīmē nemitīgu un nebeidzamu pateicību ar 

slavēšanas vārdiem, Dieva piesaukšanu grūtībās (tā ir pirmā vingrināšanās ticībā), kā 

arī sargāšanos no Dieva vārda noniecināšanas, tā vietā izceļot savu vārdu. Šī baušļa 

piepildīšanā viņš iekļāva arī kalpošanu citiem, ar ko tiek slavēts Dievs.
5
 

 

                                                           
5 On Good Works // Luther’s Works, 44: 42.–46. lpp. 

 


