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TREŠAIS BAUSLIS  

 

Dieva slavēšana tiešām notiek visā mūsu dzīvē, bet Dievs ir noteicis, ka tam ir 

jānotiek atbilstošā kārtībā Viņa ļaužu kopībā, kad viņi ar saviem vārdiem atsaucas 

Dieva vārdam. Luters brīvi noraidīja pavēli attiecībā uz sabatu – ka Dievs būtu 

jāpielūdz sestdienā. Viņš izteica trešo bausli citiem vārdiem, lai tas atbilstu viņa laika 

Vācijai: dienā, kas noteikta kā „svēta” (lai gan svētas ir visas dienas), ir svēti un 

godbijīgi jāizturas, slavējot un sludinot kopienas vidū. 

Lielais katehisms ieskicē Lutera izpratni par trešo bausli: ticīgajiem pašiem ir 

jāstudē Dieva vārds, viņiem ir jāpulcējas, lai to klausītos un pārrunātu. Dievs ir 

pavēlējis „svēto dienu svētīt”, lai mēs varētu atvilkt elpu un atpūsties no ikdienas 

darba. Dievs zina, ka mums šī atpūta ir vajadzīga – tā mums sniedz laiku un iespēju 

uzklausīt un pārrunāt Dieva vārdu, kā arī slavēt Dievu ar lūgšanām un dziesmām (LK, 

376. lpp.). Luters atzinīgi vērtēja ikdienas dievkalpošanu, bet viņš arī saprata, ka mums 

ir jāpilda savi pienākumi citos aicinājumos. Tādēļ viņš nemudināja, lai cilvēki pulcētos 

draudzē uz ikdienas lūgšanām (lai gan viņš noteica regulāras ikdienas lūgšanas mājās, 

par ko mēs runāsim 7. nodaļā). 

Luters uzlūkoja visas nedēļas dienas kā svētas tādēļ, ka Dievs tās ir svētas 

radījis. Taču jebkura cilvēka dzīves daļa, kas nodzīvota bez Dieva vārda, ir nesvēta. 

Dievs mums pavēl atzīt tās dienas svētumu, kurā visa Viņa ļaužu draudze pievērš Viņa 

vārdam īpašu vērību. Tas nozīmē visiem kopā mācīties Katehismu, kā arī kopā 

piedalīties dievkalpojumā (LK, 376.–377. lpp.). 

Šis bauslis pievērš uzmanību mūsu nespējai kopā ar citiem kristiešiem pulcēties 

uz dievkalpojumu, kā arī lietot Dieva vārdu ikdienas dzīvē. Dievs ir piesaistījis Savu 

vārdu mūsu nedēļas ritmam, lai mēs to regulāri lietotu, kā arī saistījis to ar kristiešu 

kopienu, lai nodrošinātu vārda disciplinētu un pienācīgu lietošanu. Svētdienas 

dievkalpojumā mēs saņemam Dieva vārdu, lai tas veidotu mūsu pasauli un dzīves 

dienas visas nedēļas garumā. Svētdiena mums atgādina par Jēzus augšāmcelšanos un 
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jaunas dzīves sākumu Viņā. Nepiedaloties Dieva ļaužu sanāksmē, mēs apliecinām savu 

neticību un atteikšanos atzīt Dieva kopienu, kā arī Viņa apsolījumus, kas mums doti 

šajā kopienā. Cilvēks, kurš nav klāt pie Dieva vārda sludināšanas, ar to „paziņo, ka 

Kristus nav klātesošs Kunga mielastā, kā arī apgalvo, ka Kristība ir jauks, bet triviāls 

rituāls”.
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 Šādi Dieva vārds tiek definēts kā māņi. 

Savu izpratni par trešo bausli Luters ir apkopojis „Privāto lūgšanu grāmatā”. 

Mēs radām nekārtību Dieva pasaulē, neklausoties Dieva Vārdā un necenšoties to 

saprast, atsakoties no lūgšanām, neuzskatot visu, ko darām, par Dieva darbu un 

neļaujot Dievam darīt ar mums to, ko Viņš vēlas.
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1 Marty, The Hidden Discipline, 9.–11. lpp. 
2 Luther’s Works, 43: 18., 22. lpp. 

 


