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PIRMAIS BAUSLIS 

 

Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā. 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu vairāk par visu bīties, mīlēt un uz Viņu paļauties.
1
 

 

DIEVS AIZLIEDZ PAGĀNISMU 

UN ELKDIEVĪBU 

Ar pirmo bausli Dievs aizliedz jebkādu elku pielūgšanu. Viņš negrib, lai mums 

būtu kādi citi dievi, jo tad mēs būtu neuzticīgi mūsu Radītājam. Viņš ir radījis visus 

cilvēkus uz zemes, tādēļ visiem ir pienākums sekot Viņa baušļiem. “Tev būs Dievu, savu 

Kungu, pielūgt un Viņam vien kalpot” (Mt. 4:10). Elkdievība nozīmē attēlu, dabas un 

radītu lietu pielūgšanu vai arī mūsu sirds pieķeršanos pasaulīgām lietām tik lielā mērā, ka 

cilvēks tādējādi attālinās no Dieva. Astroloģija, sātanisms, svēto pielūgšana, ticība 

dievībām aizvieto Dievu ar kaut ko citu. Tā ir elkdievība, un Vēstulē romiešiem apustulis 

mūs stingri brīdina izvairīties no tās: “.. viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem 

un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā Radītāju” (Rom. 1:25). Elku tempļi, 

lai cik skaistas kultūrvēsturiskas celtnes tie arī būtu, ieved cilvēkus maldos. Vienlaikus 

mēs varam konstatēt, ka tas liecina par nomaldījušos cilvēku centieniem atrast nezināmu 

Dievu, par kura eksistenci viņi var nojaust, uzlūkojot radību (Ap. d. 17:23). Nav 

iespējams iepazīt Dieva personību, ja negrib Viņam ticēt un paklausīt Bībelei. Apustulis 

Pāvils saka: “Bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus 

cilvēkus visur atgriezties no grēkiem” (Ap. d. 17:30). 

Pagānu dedzīgā reliģiozitāte bieži vien izbiedē vienaldzīgus kristiešus, kuriem ir 

zināšanas par Dievu, bet kuri Viņam nepakļaujas. Mums, kristiešiem, būtu jāmācās no 

                                                           
1  Šeit un turpmāk M. Lutera “Mazais Katehisms” citēts no Vienprātības grāmatas: Luterāņu ticības apliecības. – R.: Augsburgas institūts, 2001. 

– 340.–351. lpp. 
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viņu padevības un bijības. Pagānu reliģijām ir raksturīgas bailes un attaisnošanas 

iegūšana ar darbiem. Tikai nezinoši rietumnieki var apgalvot, ka pagāni ir laimīgi savā 

reliģijā. Tie, kas pabijuši valstīs, kur valdošais ir pagānisms, var pastāstīt par mistiskām 

bailēm no senču gariem, naidu pret kristietību, par cilvēkiem, kuri atrodas netikumu 

verdzībā, un bezcerību nāves priekšā. Turpretī kristietim ir cieša un nesatricināma cerība, 

pateicoties Jēzus izpērkošajai nāvei, kas dod pārliecību par pestīšanu. Tā kā islāms un 

jūdaisms noliedz Kristus glābjošo upuri, arī šiem cilvēkiem ir nepieciešams piedzīvot 

kristīgo mīlestību, dzirdēt Evaņģēliju un tikt attaisnotiem caur ticību Dieva Dēlam. 

Daudzas šodien populāras jaunās garīgās kustības ir tas pats pagānisms, no kā 

cilvēks tiek brīdināts jau Mozus grāmatās: “Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas 

savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī, nedz arī, kas zīlē nākotni, nedz laika 

zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis, nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, 

nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs” (5. Moz. 18:10–11). Patiesa mīlestība pret savu 

tuvāko nozīmē to, ka misijai būtu jābūt katra kristieša sirdslietai. Dievs grib izglābt no 

pazušanas pēc iespējas vairāk cilvēku un dot viņiem mūžīgo dzīvību. Cilvēks par Dieva 

bērnu nekļūst piedzimstot, bet gan caur Kristību un ticību. Tāpat neviens nenonāk Dieva 

valstībā, vienkārši nomirdams, bet caur ticību Dieva vienpiedzimušajam Dēlam. Jēzus 

Kristus saka: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur 

mani” (Jņ. 14:6). 

 

PATIESAIS KUNGS VAI CILVĒKU PAŠU 

PRIEKŠSTATI PAR DIEVU 

Kad cilvēki cieši neturas pie Dieva atklāsmes Bībelē un Kristū, viņi rada paši savus 

priekšstatus par Dievu, kas atbilst viņu privātajām vēlmēm un fantāzijām. Tad cilvēks 

aizmirst, ka Ādams ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības un nevis otrādi. Apustulis Pāvils 

raksta: “Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes 

dabū savu vārdu” (Ef. 3:14, 15). 

Ir maldu mācības, kuras apgriež šo kārtību, uzskatot, ka Rakstu vārdi ir tikai 
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cilvēku domas par Dievu, kas ir pretrunā ar Jēzus un apustuļu uzskatiem par Bībeli. 

Relativizējot Dieva vārdu, cilvēks, par paraugu ņemot cilvēciskus ideālus, var radīt pats 

savus priekšstatus par Dievu, kā to, piemēram, dara feminisma teoloģija, piedēvējot 

Dievam divus dzimumus vai arī iztēlojoties Viņu kā dievieti māti. Šādas iedomas ne ar 

ko nav labākas par veco laiku pagānismu. Feministiskā teoloģija balstās uz tiem pašiem 

eksistenciālisma filozofijas principiem, kurus Vācijā [20. gs.] trīsdesmitajos gados 

izmantoja nacisti, gribēdami radīt kristietību bez jūdaiskām saknēm un bez jūdu tautības 

Pestītāja. 

Feministu gadījumā pretestību izraisa atsauces uz Tēvu, Dēlu un Svēto Garu vīriešu 

dzimtē un norādes uz Dieva ķēnišķīgumu. Cilvēki negrib pakļauties savam Kungam, un 

sātans izmanto visdažādākos ceļus, lai tos maldinātu, bet tas, ko viņš grib izraisīt, pamatā 

ir un paliek neticība. Feminisma teoloģija un tai līdzīgas mācības ir negodīgs mēģinājums 

izmainīt Baznīcas vēsti no iekšienes tā, lai tā atšķirtos no vēsts, ko Kristus ir pavēlējis 

sludināt. Jēzus ir mācījis mums lūgt “Mūsu Tēvs” un kristīties Tēva, Dēla un Svētā Gara 

vārdā, un šis ir vienīgais Dievs, pie kā mums jāvēršas lūgšanās, dziesmās un 

dievkalpojumos. Uz Viņu mēs droši varam likt savu cerību, jo Viņš ir Tas, kurš ir. Viņš 

nav nekāds vispārējs filozofisks princips, kas var tikt ietērpts jebkuros vārdos. Viņš ir 

personīgs Dievs, kurš ļāvis Sevi iepazīt. 

Pirmais bauslis mums aizliedz runāt par Dievu to, kas ir pretrunā ar Viņa atklāsmi 

Vārdā. Dievs ir nokāpis uz zemes Jēzū Kristū: “Jo Viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas 

radības pirmdzimtais.. Jo visai Dieva pilnībai labpatika iemājot Viņā” (Kol. 1:15, 19). 

Tātad, lūgdami Jēzu, mēs lūdzam pašu Dievu: Viņu, kas ir vienīgais patiesais Dievs 

(Jņ. 14:13, 17:3). Bet, ja cilvēks atraida trīsvienīgo Dievu, izvairās To pielūgt vai pielūdz 

dievieti māti, viņš ir atstājis dzīvo Dievu. 

Pirmais bauslis nozīmē, ka mums jāsaglabā zināšanas par Dievu, ko esam ieguvuši 

no Svētajiem Rakstiem, un jāturas pie tām. No tā atkarīga cilvēka daļa mūžīgajā dzīvībā. 

“Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga vārdu, tiks izglābts” (Rom. 10:13). Dieva vārds stāsta 

tikai par vienu Dievu un noliedz citu dievu eksistenci. To paredz arī pats svētais Dieva 
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vārds, ko Viņš atklāj Mozum degošajā krūmā, JHVH. Tas nozīmē “Viņš ir”. Šī vārda 

nozīme aprakstīta 2. Moz. 3:14, kur Dievs saka Mozum: “ES ESMU, kas ES ESMU.” 

Neviens cits nedrīkst saukties par Dievu, tikai Viņš, kurš ir. 

 

DIEVS AIZLIEDZ CILVĒKU DIEVINĀŠANU 

Elkdievība var izpausties dažādos veidos. Ja cilvēks meklē dievišķo dzirksti sevī, 

nevis patieso Dievu, viņš atrod vienīgi tukšumu. Tie, kuri meklē Dievu sevī, nevis Viņa 

vārdā, atradīs vienīgi sava grēka atbaidošu attēlu. Kristīgā mistika ir Dieva vārda mistika, 

pretējā gadījumā runa nav par kristietību, bet gan pagānismu. 

Dažas filozofiskās sistēmas liek cilvēku tajā vietā, kura pieder Tam Kungam, un tas 

notiek tad, ja tautas ietekmīgu cilvēku viedokli vai saprātu paceļ pāri Dieva vārdam. 

“Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību” 

(Sal. pam. 3:5). Daļa cilvēku nemaz nenojauš, ka viņi pielūdz paši sevi, paļaudamies tikai 

uz savu spēku vai mantu, bet cilvēks padara pats sevi par elku, kad viņš domā, ka var 

iztikt bez Dieva. Daži savukārt tā vietā, lai nāktu pie Dieva, vairāk paļaujas uz citu 

cilvēku varu un ietekmi (sal. Ps. 146:3). Protams, mums var būt cilvēciski paraugi, kam 

līdzināties, piemēram, mūsu ticības “mātes” un “tēvi”, bet nedrīkst nonākt tik tālu, ka 

mēs dodam viņiem tādu godu, kāds pienākas vienīgi Dievam. 

 

KAS IR MANS KUNGS? 

Dažreiz mēdz būt arī tā, ka darbs vai hobijs kļūst tik svarīgs mūsu dzīvē, ka 

aizvieto Dievu. Tas, kas pats par sevi nav nekas slikts, kļūst par grēku, ja sāk aizņemt Tā 

Kunga vietu. Tiekdamies pēc ietekmes, naudas un baudām, cilvēki bieži vien atsakās 

paklausīt Dieva svētajiem baušļiem un līdz ar to arī pašam Dievam. Tomēr tie, kas 

nevēlas kalpot Tam Kungam, apzināti vai neapzināti kļūst par vergiem kam citam. Mateja 

evaņģēlija 6. nodaļā Jēzus norāda, ka nevar vienlaicīgi kalpot Dievam un mamonam. 

Dzīšanās pēc bagātības noved pie daudziem citiem kārdinājumiem, kuri dažreiz izraisa 

pat zādzības, slepkavības un citu ļaunumu. Marka evaņģēlija 10. nodaļā mēs varam lasīt 
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par bagāto vīru, kurš Kristum jautāja: “Labais Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantoju 

mūžīgu dzīvību?” Bagātnieks apgalvoja, ka viņš jau kopš jaunības ir sekojis visiem 

baušļiem. “Bet Jēzus, viņu uzlūkodams, iemīlēja viņu un sacīja: “Vienas lietas tev trūkst 

– ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod nabagiem; tad tev būs manta debesīs; ņem krustu un 

seko Man.” Bet tas, par šo vārdu noskumis, aizgāja bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts.” Vai 

šim cilvēkam bija patiesa vēlēšanās iegūt mūžīgo dzīvību? Kad viņam vajadzēja 

izvēlēties starp dzīvi kopā ar To Kungu vai pasaulīgu bagātību, viņš izvēlējās mamonu. 

Tas parāda, ka patiesībā bagātais vīrs neturēja baušļus, jo viņš nedz mīlēja Dievu pāri 

visām lietām, lai spētu atteikties no naudas, nedz arī gribēja kalpot nabagiem ar tiem 

līdzekļiem, kas viņam bija uzticēti. 

 

BIJĪBA DIEVA PRIEKŠĀ VAI BAILES NO CILVĒKIEM 

Pārkāpums pret pirmo bausli ir arī tad, ja cilvēks vairāk domā par to, ko teiks citi, 

nekā par to, ko saka Dieva vārds. Mēs varam būt tik ļoti saistīti ar citiem cilvēkiem, ka 

tas traucē mums sekot Tam Kungam. Bailes no cilvēkiem nekad nedrīkst aizstāt bailes 

Dieva priekšā. “Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem” (Ap. d. 5:29). Daudzi pretojas 

Svētā Gara aicinājumam uz dievkalpojumu vai Bībeles lasīšanu, jo baidās, ko sacīs citi. 

Ilgas pēc draugu un radinieku atzinības ir atturējušas viņus no sastapšanās ar Jēzu Kristu. 

Ja cilvēks tiešām bīstas Dieva, viņš pārstāj baidīties no citiem cilvēkiem. Kad Luters 

stāvēja Vormsas reihstāga priekšā un viņam lika atteikties no savos rakstos izteiktajiem 

uzskatiem, viņš atbildēja: “Šeit es stāvu. Citādi es nevaru. Lai Dievs man palīdz! Āmen.” 

Luters izrādīja lielu drosmi, jo saprata, ka Dieva vārds stāv augstāk par cilvēciskām 

varām. Jēzus, dzīvības Kungs, atbrīvo mūs no bailēm no līdzcilvēkiem un vienlaikus 

palīdz mums mīlēt savus ienaidniekus. Bruņojies ar Dieva vārdu, ticīgais iegūst drosmi. 

“Jo mēs nekā nespējam pret patiesību, bet tikai par patiesību” (2. Kor. 13:8). 

 

PATIESA VAI MELĪGA TICĪBA 

Kad Dieva bērni pievēršas citai reliģijai, Tas Kungs saka: “Jo Mana tauta ir 
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atļāvusies divkārtēju grēku: tie atstājuši Mani, dzīvā ūdens avotu, un izrakuši sev akas, 

cauras akas, kas nepatur sevī ūdeni!” (Jer. 2:13). Bībele pasaka skaidri un gaiši, ka 

elkdievība ir lielākais grēks un muļķība. Tas, kurš paļaujas uz elkiem, tiek apmānīts, jo 

tie nevar palīdzēt. Apustulis Jānis aicina: “Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet 

garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet 

Dieva Garu: ikviens gars, kas apliecina Jēzu Kristu, miesā nākušu, ir no Dieva. Un 

ikviens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, tas ir antikrista gars, par ko jūs esat 

dzirdējuši, ka viņš nāks; tas jau tagad ir pasaulē” (1. Jņ. 4:1–3). “Bērniņi, sargaities no 

elkiem” (1. Jņ. 5:21). Dievināšana un pielūgšana, lai cik patiesa tā arī būtu, ir pilnīgi 

veltīga, ja vēršas pie nedzīvām lietām vai nepareiziem priekšstatiem par Dievu. “Citu 

tautu elki ir sudrabs un zelts, tie ir cilvēku roku darināti, tiem ir mute, bet tie nevar runāt, 

tiem ir acis, bet tie neredz, tiem ir ausis, bet tie nevar dzirdēt, tiem nav arī dvašas mutē. 

Tādi paši ir arī tie, kas tos darina, un visi, kas paļaujas uz tiem!” (Ps. 135:15–18). Atziņa, 

ka Tas Kungs ir vienīgais patiesais Dievs, kā sarkans pavediens vijas cauri Bībelei. Tādēļ 

nedrīkst jaukt kristietību ar citām reliģijām. Antīkais sinkrētisms jeb reliģiju sajaukums 

bija galvenais apustuļu un senbaznīcas ienaidnieks. Tas, kas noliedz Rakstu objektīvo 

patiesību, noliedz arī Dievu, kurš iedvesmojis Rakstu pierakstītājus. Nevar, piemēram, 

teikt, ka kristietība un islāms ir divi vienlīdzīgi ceļi pie Dieva, jo Korāns noliedz, ka Jēzus 

ir Dieva Dēls, kurš pie krusta izpircis mūsu grēkus. Tas, ka musulmaņi cenšas uzsvērt 

savu saikni ar Ābrahāmu, nenozīmē, ka islāmam un kristietībai ir kopīgs pamats, jo 

Muhameds nav sapratis Dieva nodoma būtību, Ābrahāma izredzētības jēgu: “Un tavos 

pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas” (1. Moz. 22:18). Ābrahāma pēcnācējs, kas 

izglābs visu pasauli, nav neviens cits kā Kristus, Dieva Dēls. Korāns nolād to, kurš saka, 

ka Jēzus ir Dieva Dēls. Jūdaisms noliedz, ka Jēzus ir Tas Kungs. Bet apustulis raksta: 

“Tādēļ es jums saku: neviens, kas runā Dieva Garā, neteiks: nolādēts lai ir Jēzus, – un 

neviens nevar teikt: Kungs ir Jēzus, – kā vien Svētajā Garā” (1. Kor. 12:3). Tai reliģijai, 

kurai nav Evaņģēlija, nav arī pašas galvenās līdzības ar kristietību. Tas, kas negrib tikt 

izglābts caur Kristu mūžīgai dzīvei, arī netiks izglābts. Taču Dievs Savā neizmērojamā 
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mīlestībā un uzticībā vēl joprojām aicina Savu tautu, jūdus, ticībā tam Mesijam, ko Viņš 

jau ir viņiem sūtījis. “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). 

 

BĪTIES DIEVA 

Ar pirmo bausli Tas Kungs pavēl mums pielūgt vienīgi Viņu kā savu Dievu, tā ka 

pāri visām lietām mēs Viņa bīstamies, Viņu mīlam, Viņam ticam un paļaujamies uz Viņu. 

Visvairāk mēs Dieva bīstamies tad, kad baidāmies Viņu sarūgtināt. Mēs bīstamies Dieva, 

ja izvairāmies grēkot vienmēr, nevis tikai citu klātbūtnē. Bīties Dieva nozīmē, ka cilvēks 

negrib grēkot pret Viņu un zaudēt sadraudzību ar Viņu. Kā mēs varam zināt, ka tiešām 

bīstamies Dieva visvairāk par visu? Tas notiek tad, ja esam gatavi šeit, uz zemes, labāk 

paciest nabadzību un cilvēku nievas, nekā sacelties pret Dievu. “Bijība Tā Kunga priekšā 

ir visas gudrības sākums” (Ps. 111:10). 

Tomēr mēs nedrīkstam palikt tādi, kas verdziskās bailēs nedara neko pret Dieva 

gribu tikai tāpēc, ka baidās no soda. “Baiļu nav mīlestībā, bet pilnīgā mīlestība aizdzen 

bailes, jo bailēm ir mokas; kas baiļojas, nav sasniedzis pilnību mīlestībā. Mīlēsim, jo 

Viņš ir mūs pirmais mīlējis” (1. Jņ. 4:18, 19). Mēs esam Dieva bērni un Viņam 

paklausām, kā labi bērni paklausa saviem vecākiem, jo viņi mūs mīl. Mēs varam ar 

bērnišķīgu paļāvību ticēt, ka Dievs ar Saviem baušļiem grib mums to labāko. Vienīgais 

patiesais Dievs nevēlas verdzisku pakļaušanos, bet gan grib ar Savu mīlestību darīt mūs 

padevīgus. Dievbijīgais dzīvo pasaulē, bet nav no šīs pasaules, citādi viņš ir kristietis tikai 

vārda pēc. Cilvēks, kas nebīstas Dieva, atšķiras ar to, ka viņam nav bail rīkoties pret Tā 

Kunga gribu. Viņš nav norūpējies par savu mūžīgo dzīvību. 

 

MĪLĒT TO KUNGU PĀRI VISĀM LIETĀM 

Kā es varu zināt, ka mīlu To Kungu vairāk par visu? Tas notiek tad, kad cilvēks 
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akceptē Viņu kā augstāko labumu un ar prieku seko Viņa baušļiem arī tad, kad tas ir 

pretrunā ar paša jūtām un gribu. “Jo šī ir Dieva mīlestība, ka turam Viņa baušļus, un Viņa 

baušļi nav grūti” (1. Jņ. 5:3). Ja cilvēkam nav mīlestības pret To Kungu, baušļi šķiet kā 

smaga nasta, bet, ja viņš ļauj Svētajam Garam sirdī radīt ticību, tad rodas arī vēlēšanās 

pildīt Dieva gribu. Mēs godinām Dieva varenību, Viņu pielūdzot un mīlot vairāk par visu 

citu. Nevēlēšanās izraisīt Dieva dusmas palīdz mums nedarīt tās lietas, ko Viņš aizliedz, 

bet mīlestība pret Dievu dod spēku darīt to, ko Viņš pavēl. Kad Tas Kungs palīdzēja 

ķēniņam Dāvidam uzvarēt kaujā, viņš dziedāja: “Es tevi mīlu no sirds dziļumiem, Kungs, 

mans stiprums. Tas Kungs ir mans akmenskalns, mana pils un mans glābējs, mans 

stiprais Dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs un mans pestīšanas rags, 

un mans augstais palīgs” (Ps. 18:2, 3). 

Lai mums būtu personīga saikne ar mūsu Radītāju, Viņa teiktais jāuztver nopietni, 

pirmajā vietā dzīvē liekot lūgšanu, Bībeles lasīšanu, dievkalpojumu un kalpošanu savam 

tuvākajam ar tām dāvanām, ko Tas Kungs mums ir devis. “Šī ir tā mīlestība, nevis, ka 

mēs esam mīlējuši Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku 

izpirkšanai. Mīļie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt” 

(1. Jņ. 4:10, 11). Mūsu mīlestība pret Jēzu ir atbilde uz Viņa mīlestību pret mums. Šai 

mīlestībai pret Dievu ir jāizpaužas cilvēku savstarpējās attiecībās. Tas, kurš ir piedzīvojis 

mīlestību, pats spēj mīlēt. Caur Saviem žēlastības līdzekļiem Kungs dod mums pārpilnām 

spēku, lai mēs varētu rūpēties par citiem. Neatkarīgi no savas profesijas cilvēks var veltīt 

visu savu dzīvi Dievam. Atcerieties Tā Kunga aicinājumu: “Dod Man savu sirdi, Mans 

dēls, un lai Mani ceļi tavām acīm labi patīk!” (Sal. pam. 23:26). 

 

TICĒT UN PAĻAUTIES UZ TO KUNGU 

Kad mēs ticam un pilnībā paļaujamies uz Dievu? Tad, kad mēs pilnīgi un galīgi 

paļaujamies uz Bībeles vārdiem un apsolījumiem un sagaidām visu to labāko no mūsu 

Debesu Tēva. Viņš vienmēr grib labu gan mūsu miesai, gan dvēselei. Psalmists pauž savu 

paļāvību uz Dievu, ticot, ka Viņš ir visspēcīgs: “Jo pie Tevis meklē patvērumu mana 
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dvēsele, un Tavu spārnu ēnā es paglābjos, kamēr nelaime būs garām” (Ps. 57:2). 

Kad cilvēks nepaļaujas uz Dievu? Tad, kad viņš paļaujas vairāk uz savu veselību 

un kompetenci, uz savu saprātu un spriedumiem, citu cilvēku palīdzību, labākiem laikiem 

vai savu mantu, nekā uz Tā Kunga spēku un gribu palīdzēt. Mums nav jābaidās ne no kā 

šajā pasaulē, ja zinām, ka Universa Radītājs ir ar mums: “Ja Dievs par mums, kas būs 

pret mums?” (Rom. 8:31). Kristus saka: “Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt: ko ēdīsim, 

vai: ko dzersim, vai: ar ko ģērbsimies? Jo pēc visa tā pagāni dzenas; jo jūsu Debesu Tēvs 

zina, ka jums visa tā vajag. Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa 

taisnības, tad jums visas šīs lietas taps piemestas” (Mt. 6:31–33). Dievs tiek pagodināts, 

ja tu gaidi uz Viņa palīdzību. Nekas Viņu neiepriecina vairāk kā mūsu paļāvība, ka Viņš 

turēs savus apsolījumus. Viņš, kurš ir dzīvības, labuma un patiesības avots, ir tā vērts, lai 

mēs mīlētu Viņu kā savu vienīgo Dievu. Nekādi elki, lai cik dārgi tie būtu, nespēj darīt 

cilvēku laimīgu. Viņi pieviļ ar nepatiesiem solījumiem un atstāj dvēseli bez patiesas 

cerības. Bet visļaunākais ir tas, ka viņi pieviļ nāves stundā. Kam ir kāds labums no 

mantas, ja viņš ir miris? 

Kāpēc cilvēks var justies drošībā, ja Tas Kungs viņam vienmēr ir pirmajā vietā? 

Tādēļ, ka viss cits ir iznīcīgs. Dievs ir nemirstīgs un nekad neatstāj Savus bērnus, bet 

cilvēki, kas ir ap mums, nedzīvo mūžīgi, un materiālās vērtības iznīcina laiks. 

 

ATTIECĪBAS AR DIEVU IR PAMATS 

Nav nejaušība, ka bauslis, ka vienīgi Tas Kungs ir mūsu Dievs, stāv pirmajā vietā. 

Pirmais bauslis ir visu citu baušļu pamats, jo mēs nevaram pildīt nevienu citu bausli, ja 

nebīstamies un nemīlam mūsu Kungu pāri visam. Kad tu pārkāp Dieva baušļus, tas notiek 

tāpēc, ka tu Viņa nebīsties un nemīli tā, kā tev tas būtu jādara. Tikai tad, ja cilvēks tic un 

paļaujas uz Dievu, viņš var saņemt spēku, lai sekotu Dieva gribai. Tādēļ Mārtiņš Luters 

katra baušļa skaidrojumu sāk ar vārdiem: “Mums būs Dievu, savu Kungu, mīlēt un 

bīties.” 

 


