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PIRMAIS BAUSLIS  

Apslēptais un atklātais Dievs 

 

Luters stingri ieteica pretoties vēlmei meklēt to, ko viņš sauca par „apslēpto 

Dievu”, mūsu iztēles dievu – dievu, kurā parādās godība mūsu izpratnē. „Nekas nav tik 

bīstami kā klejot pa debesīm ar mūsu tukšajiem prātojumiem, pētīt Dievu Viņa 

neaptveramajā spēkā, gudrībā un majestātē,” viņš brīdināja. Jo mūsu fantāzijās 

izveidotais dievs liks mums paveikt to, ko nespējam: uzlabot pasauli un pašiem savu 

dzīvi.
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Dievs, kurš devis pirmo bausli, ir Sevi atklājis Jēzus no Nācaretes personā. 

Tādēļ, kā piebilda Luters, Pāvils bieži saistīja Jēzu Kristu ar Dievu Tēvu. Tā darot, 

viņš mums māca kristīgo ticību. „Tā nesākas no augšas, kā tas ir visās citās reliģijās, 

bet no apakšas.” Jēkaba kāpnes ir Dieva dāvana. Visās mūsu domās par pestīšanu ir 

jānoliek malā prātojumi par Dieva majestāti un jebkuru citu Dieva godības veidu (pie 

šīm lietām Luters pieskaitīja darbus, tradīcijas, filozofiju, kā arī pašu Dieva Bauslību). 

Tā vietā Luters ticīgajiem norādīja uz silīti, uz Jaunavas klēpi. Ticīgajiem ir jāpieņem 

šis bērns un jāpēta viņš kā cilvēciska būtne gan viņa piedzimšanā, zīdaiņa vecumā, gan 

arī viņam pieaugot un atrodot vietu cilvēku sabiedrībā. Tālāk Luters virza mūsu 

skatienu uz Jēzu, kurš māca, mirst un atkal augšāmceļas, kurš uzkāpj debesīs, lai 

valdītu par visām lietām. Šādi uzlūkojot Jēzu, varam izvairīties no visām kļūdām un 

turpināt pareizo ceļu, sekojot Kristus pēdās, – tā Luters iedrošina savus lasītājus.
2
 

„Ārpus Kristus, kurš ir Ceļš,” apgalvo Luters, „jūs neatradīsiet citu ceļu pie Tēva, jūs 

nonāksiet vienīgi klejojumos, neatradīsiet patiesību, bet vienīgi liekulību un melus, 

nevis dzīvību, bet mūžīgu nāvi.” Viņš iesaka saviem klausītājiem pievērst skatienu 

Jaunavas bērnam, kurš cieš un mirst. Tas nozīmē atmest jebkādu prātošanu par Dieva 
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majestāti, jo tādējādi mēs tikai meklējam Dieva godību nevis Dieva, bet sevis dēļ.
3
 

Mūsdienu Ziemeļamerikas sabiedrībā mēs saskaramies ar diviem 

apdraudējumiem pārliecībai, kas mums ir kopīga ar Luteru un Pēteri (Ap. d. 4:12). 

Pirmais ir senās briesmas: mēs ļaujam vaļu savai iztēlei un radām dievu pēc kāda sev 

līdzīga tēla vai arī, balstoties mūsu sapņos. Tā dara ne tikai neticīgie; arī ticīgajiem ir 

jāsaskaras ar pastāvīgu kārdinājumu kaut ko atmest vai pielikt klāt tam, ko Dievs pats 

mums ir teicis Jēzū Kristū un Svētajos Rakstos. Mums ļoti viltīgi var piezagties mūsu 

pašu vēlmes par to, kādam ir jābūt Dievam (arī attiecībā uz to, kādiem mums, 

Viņaprāt, ir jābūt un ko Viņš mums ļauj darīt), un sagrozīt Dieva teikto pašam par 

Sevi. 

Mācot pirmo bausli, ir svarīgi palīdzēt mūsu studentiem saprast pastāvīgo 

procesu, ar kuru mūsu klejojošās domas veido iztēles augļus, uz kuriem mēs mēģinām 

paļauties, kuros mēs mēģinām atrast savu identitāti, drošību un jēgu. Lielajā katehismā 

redzamais Lutera skaidrais reālisms attiecībā uz cilvēka stāvokli zem grēka nastas arī 

mūsdienās sniedz mums noderīgu pamatu turpmākai analīzei. „Dažs domā, ka viņam ir 

Dievs un visa kā pietiek, ja vien ir nauda un manta,” bija novērojis Luters (LK, 365. 

lpp.). Luters zināja, ka arī pretējais ir patiess: „Kam mantas nav, tas šaubās un ir 

izmisis, it kā neko nezinātu par Dievu.” Ja to varēja attiecināt uz Lutera laiku, tad vēl 

jo vairāk tā ir taisnība mūsu pašpasludinātajā materiālistiskajā laikmetā. 

Neviens no mums tik ļoti neapzinās vajadzību „iegūt vajadzīgās lietas” – 

drēbes, mašīnas, kosmētiku, datorus, fotoaparātus – kā jaunieši, kas ir ceļā uz savu 

vecāku pasauli ar tās kredītkartēm un kapitāla pieaugumu. Un mēs nemeklējam tikai 

tās lietas, kas rada pozitīvus tēlus, bet arī tās, kas sniedz patvērumu, novēršoties un 

bēgot no realitātes – ķīmiskas vielas, kas aptumšo atmiņas un pārceļ mūs „augstākā 

apziņas līmenī”. 

Ar jauniem cilvēkiem nav grūti runāt par viltus dieviem. Viņi arī zina, cik šādi 

dievi ir nepastāvīgi un gaistoši, jo viņu identitāte tiek pastāvīgi apdraudēta. Viņi dzīvo 
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nepārtrauktā apdraudējumā un bailēs no tā, kas notiktu, ja jēga un drošība, kuru 

sagādāt vajadzētu viņu „lietām”, pēkšņi izzustu. Viņi labi pazīst pašapmānu, kuru viņi 

rada, lai tikai nebūtu jādomā par šīm briesmām un šausmām. Bet viņi nezina, ko iesākt 

ar neskaidrību attiecībā uz to, ko apkārtējā pasaule uzskata par „īstām lietām” – 

patiesiem identitātes, drošības un jēgas avotiem. 

Lietas nav vienīgie dievi, kurus ir viegli sagraut. Lielajā katehismā Luters 

turpina: zināšanas un gudrība, spēks un slava, ģimene un citu cilvēku uzslavas arī var 

kļūt par elkiem. Viņš norāda, ka šīs labās Dieva dāvanas var kļūt par viltus dieviem un 

padarīt mūs lepnus, iedomīgus, pašpārliecinātus un pašapmierinātus. Pārbaudīt 

atkarību no šiem elkiem var tad, kad minētās lietas tiek atņemtas un elku kalpu pārņem 

depresija (LK, 365. lpp.). 

Atzīmes, prasmes, māka salabot velosipēdu, randiņi, vienaudžu atzinība, 

pareiza izturēšanās attiecīgajā pilsētas daļā: pamatskola un vidusskola mūs pamatīgi 

apmāca sadzīvot ar tādiem dieviem, bez kuriem nav iedomājama pieaugušu cilvēku 

dzīve sabiedrībā. Paaugstinājumi darbā, kolēģu cieņa, prasme slēgt līgumus vai salabot 

caurules, pareizā izturēšanās īstajā vietā: darbs, klubi, politiskas partijas no mums 

pieprasa „pareizās lietas” un mums dod kādu nojausmu par to, kas mēs esam, kurp mēs 

dodamies un cik droši mēs būsim šajā ceļā. 

Taču gan jaunieši, gan pieaugušie ir piedzīvojuši, cik mainīgs ir cilvēku 

viedoklis vienam pret otru. Prestižs un cieņa ir pārlieku atkarīga no apstākļiem un 

laimīgas sagadīšanās, no citu untumiem un mūsu tā brīža enerģijas daudzuma. Tie 

nesniedz paliekošu un pastāvīgu patvērumu vai identitāti. 

Mūsu dievi īpaši labi nedarbojas, lai arī cik prasmīgi mēs būtu to veidošanā un 

pārveidošanā no jauna. Bet mums ir jāiegūst identitāte, drošība un jēga. Un tā nu mēs 

izvēlamies dzīvot ar meliem, kurus esam izgudrojuši, lai iegūtu pamatu un struktūru 

mūsu dzīvei. Pašapmāns ļauj mums kontrolēt dievus, kuri kontrolē mūsu pasauli. 

Mēs nedrīkstam aizmirst to, ko Luters tik labi zināja no savas pieredzes un 

prakses. Mēs ne tikai uzskatām materiālas lietas vai pagodinājumus no citiem 

cilvēkiem par saviem dieviem. Mēs arī radām sev dievus, kuri izskatās ļoti reliģiozi. 
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Luters savulaik asi kritizēja sīki izstrādāto svēto pielūgšanas sistēmu kopā ar maģijas 

praktizēšanu, kā arī jebkādus centienus izskatīties labi Dieva acīs, veicot dievbijīgus 

darbus (LK, 365.–366. lpp.). Šī kritika izrietēja no viņa paša pieredzes klosterī. Viņam 

nācās atzīt, ka viss mūka dzīves ceļa praktizēšanas svētums nav nekas cits kā aizsegs 

„nemitīgai neuzticībai, šaubām, bailēm, naidam un Dieva zaimošanai”. Tādēļ pēc viņa 

domām mūka taisnīgums nebija nekas cits kā atkritumu bedre. Tā viņam bija vieta, kur 

spēlējas un valda velns.
4
 

Arī mūsdienās mums nesagādā grūtības uzticēties svētajiem, gavēņiem un 

vigīlijām. Šādai reliģiozai dievbijībai savā ziņā atbilst Jaunā laikmeta (New Age) 

pasaule, kuru piepilda dažādas enerģijas izstarojoši spēki no visa Universa. Patiešām, 

buršanas un maģijas praktizēšana ir atgriezusies. Tas ir veids, kā mūsu zinātniskā 

laikmeta racionālajā un empīriskajā pasaules skatījumā mācīti jaunieši var mēģināt rast 

kārtību pasaulē, kura nešķiet saprotama, lietojot tikai racionālu un zinātnisku pieeju. 

Izpratne par reliģiju kā par kāpnēm, pa kurām mēs ar pašu spēkiem varam uzkāpt pie 

Dieva, izzudīs tikai tad, kad zudīs grēks. 

Mēs visi savā dzīvē varam atklāt, cik patiess ir Lutera novērojums, ka, „jo 

svētāks un paštaisnāks ir liekulis, jo viņš ir niknāks Kristus Evaņģēlija ienaidnieks”.
 5

 

Mēs joprojām vēlamies izmantot savus labos darbus, lai pārliecinātu Dievu par savu 

vērtīgumu. Tā ir augstākā kontrole, uz ko mēs, kas ticam kāda dieva pastāvēšanai, 

esam spējīgi: censties izskatīties labi viņa acīs, piespiest viņu atzīt, ka esam viņa 

aizbildniecības un atbalsta vērti – varbūt pat pelnījuši viņa mīlestību, lai gan šāda 

vēlme ir otršķirīga, ja jau mūsu darbi var izrīkot un ietekmēt viņa spēku. 

Pirmais apdraudējums mūsu bijībai, mīlestībai un paļāvībai uz savu Radītāju ir 

pasaulīgu vai svētu viltus dievu radīšana. Otrais ir nekaunīgs apgalvojums, ka nav 

nekādas starpības, kāds dievs jums ir. 

Daudzi cilvēki mūsu laikmetā ir izlēmuši, ka mēs vienalga nespējam zināt 
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patiesību par lietām, kas pārspēj mūsu saprašanu, un tādēļ nav nekādas starpības, kā 

mēs definējam vai saprotam Dievu. Dzīves vieglajās dienās šāds uzskats šķiet 

pieņemams. Viegla dzīve mūs maldina un liek domāt, ka mēs visu kontrolējam. 

Tomēr, piedzīvojot dzīves vētras un cīņas, mēs gribam būt pārliecināti, ka zinām, kur 

rast drošību; kad mūsu dzīvi pārklāj tumsa, mēs ilgojamies pēc kāda, kam pieķerties, 

kurš varētu mums piešķirt stingru identitātes apziņu. Krīzes brīžos mēs sev izveidojam 

(turklāt darām to ļoti ietiepīgi) kādu sistēmu, kas mums piešķir identitāti, drošību un 

jēgu. Tikai tad, kad mūsu dzīve šķiet brīva no apdraudējumiem, mēs varam sadzīvot ar 

meliem, ka Dievam varētu būt dažādi veidi un formas. 

Dzīve var rast drošību vienīgi Tajā, kurš šo dzīvi ir veidojis. Jēzus Kristus atklāj 

Tā patieso būtību, kurš mūs ir radījis iesākumā, kā arī Viņš atklāj mūsu patieso būtību, 

jo mēs esam šāda Dieva radītas būtnes. Ķeroties pie pirmā baušļa, mums nav jāapskata 

visas Ticības apliecības tēmas, bet gan vispirms jāpievēršas Dieva kā Radītāja un Tēva 

būtībai. 

 


