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Ko Dievs saka par visiem šiem baušļiem? [„Mazais Katehisms”] 

 

Viņš saka tā: “Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie 

bērniem piemeklē līdz trešajam un ceturtajam augumam tiem, kas Mani ienīst, un dara 

žēlastību līdz tūkstošajam augumam tiem, kas Mani mīl un tur Manus baušļus” 

(2. Moz. 20:5b–6). 

 

Ko tas nozīmē? 

Dievs draud sodīt visus, kas šos baušļus pārkāpj; tāpēc mums visiem būs bīties no Viņa 

dusmām un nebūs neko darīt pret šiem baušļiem. Turpretī Viņš apsola žēlastību un visu 

labu tiem, kas šos baušļus tur, tāpēc mums arī būs Viņu mīlēt, uz Viņu paļauties un 

labprāt dzīvot pēc Viņa baušļiem. 

 

 

[Desmit baušļu nobeiguma vārdi] [„Lielais Katehisms”] 

 

[311]
 Tā nu mums ir desmit baušļi kā dievišķās mācības kopsavilkums par to, kas mums 

jādara, lai visa mūsu dzīve patiktu Dievam. Tas ir īstais avots, no kura ir jāizplūst, un 

kanāls, caur kuru ir jāplūst visiem labiem darbiem. Ārpus desmit baušļiem neviens darbs 

vai rīcība nevar būt laba, nedz arī patikt Dievam, lai cik liels un vērtīgs tas būtu pasaules 

priekšā. 
[312]

 Skaties nu, ar kuru no saviem garīgajiem ordeņiem un paša izdomātajiem un 

ieviestajiem lielajiem, grūtajiem darbiem var lepoties mūsu lielie svētie, ja šos baušļu 

darbus viņi ir pametuši, it kā tie būtu daudz par sīkiem vai arī sen jau būtu izpildīti. 

[313]
 Es domāju, ka jābūt darba pilnām rokām, lai tikai šos baušļus izpildītu, proti: 

lēnprātībai, pacietībai un mīlestībai pret ienaidniekiem, šķīstībai, labdarībai utt. un 

visam, kas vien nāk tiem līdzi. Bet šiem darbiem nav nekādas vērtības pasaules priekšā, 

un tie nespīd pasaules acīs. Jo tie nav īpaši un uzpūsti, nav saistīti ar īpašu laiku, vietu, 

veidu un izturēšanos, bet tie ir parasti ikdienas mājas darbi, ko var veikt viens kaimiņš 
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otram, tādēļ tie nav cieņā.  

[314]
 Bet otra veida darbi pievērš sev pasaules acis un ausis, ko viņi paši veicina ar lielu 

greznību, izšķērdību un krāšņām celtnēm. Viņi tās izrotā, lai viss spīdētu un laistītos: 

kvēpina, dzied un skandē, dedzina sveces un gaismekļus, lai blakus šiem darbiem 

nevarētu citus ne dzirdēt, ne redzēt. Jo tas, ka mācītājs stāv zeltītā tērpā vai arī kāds lajs 

visu dienu baznīcā tup uz ceļiem, tiek saukts par lielisku darbu, ko nespēj vien beigt 

slavēt. Bet tam, ka nabadzīga kalpone kopj mazu bērnu un uzticīgi dara to, kas pavēlēts, 

tie nepiešķir nekādu nozīmi. Citādi – kas tad mūkiem un mūķenēm būtu meklējams 

klosteros? 

[315]
 Bet, lūk, vai nelaimīgie svētie nav traki pārdroši, cenzdamies atrast vērtīgāku un 

labāku dzīvi un kārtas, nekā māca baušļi? Kā jau sacīts, viņi pieņem, ka vienkārša dzīve 

domāta parastajiem cilvēkiem, bet viņu dzīve – svētajiem un pilnīgajiem. 
[316] 

Viņi, šie 

nabaga aklie ļaudis, neredz, ka neviens cilvēks nespēj pat vienu no baušļiem turēt kā 

pienākas. Kā mēs tālāk runāsim, vēl jānāk palīgā ticībai un lūgšanai Mūsu Tēvs, ar kuru 

palīdzību baušļu piepildījumu var meklēt, izlūgties un bez mitas saņemt. Tādēļ viņu 

lielīšanās nozīmē tikpat kā, ja es sacītu: “Man gan nav ne graša, ko maksāt, bet desmit 

guldeņus es gan samaksāšu.” 

[317]
 To es saku un uzsveru tādēļ, ka jātiek vaļā no aplamības, kas tik dziļi iesakņojusies, 

un visām ļaužu kārtām uz zemes jāpierod raudzīties tikai uz šiem baušļiem un rūpēties 

par to pildīšanu. Vēl ilgi nebūs nedz baušļiem līdzīgas mācības, nedz kārtas, jo baušļi ir 

tik augsti, ka ar cilvēka spēkiem nav sasniedzami; kas tos sasniedz, ir debešķīgs, 

eņģelisks cilvēks, augstu pāri visas pasaules svētumam. 
[318]

 Tad nu ņem baušļus un 

krietni izmēģini savus spēkus, pieliec visas savas pūles un spēku, tad tu iegūsi tik daudz 

darba, ka vairs nemeklēsi un necienīsi kādus citus darbus vai kādu citu svētumu. 

[319]
 Te nu ir pietiekami mācīts un mudināts attiecībā uz kristīgās mācības pirmo daļu. 

Tomēr nobeigumā mums ir jāatkārto teksts, ko iepriekš aplūkojām pie pirmā baušļa, lai 

mēs saprastu, kādēļ Dievs grib, lai mēs šos desmit baušļus labi pārdomājam un tajos 

vingrināmies. 

[320]
 “Es, Tas Kungs, tavs Dievs, esmu dusmīgs Dievs, kas tēvu grēkus pie bērniem 
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piemeklē līdz trešajam un ceturtajam augumam tiem, kas Mani ienīst, un dara žēlastību 

līdz tūkstošajam augumam tiem, kas Mani mīl un tur Manus baušļus.” 

[321]
 Kā jau iepriekš dzirdēts, šis papildinājums sākotnēji pievienots pirmajam bauslim, 

tomēr tas ir sacīts visu baušļu dēļ, jo visi baušļi attiecas uz pirmo un tiem jābūt uz to 

vērstiem. Tādēļ es esmu sacījis, ka arī jaunatnei tas jātur acu priekšā un jāatgādina, lai tā 

mācītos, ievērotu un redzētu, kas mūs mudina un spiež turēt baušļus. Šis papildinājums 

ir jāuzlūko tā, it kā tas būtu īpaši pievienots katram bauslim, darbodamies tajos un caur 

tiem. 

[322]
 Kā jau sacīts, šajos vārdos ir ietverti bargi draudi un laipns apsolījums, lai mūs gan 

biedētu un brīdinātu, gan rosinātu un pamudinātu. Dieva vārds mums jāuzņem kā 

dievišķa nopietnība un augsti jāciena, jo Viņš pats skaidri saka, cik ļoti tas Viņam rūp un 

cik stingri Viņš prasa, lai tas tiktu ievērots. Viņš briesmīgi un bargi sodīs visus Viņa 

baušļu nicinātājus un pārkāpējus, 
[323]

 turpretī bagātīgi atlīdzinās, darīs labu un dos visu 

labo tiem, kas baušļus augstu vērtē un labprāt rīkojas un dzīvo saskaņā ar tiem. Dievs 

prasa, lai visi baušļi tiktu pildīti ar tādu sirdi, kas vienīgi Dievu bīstas un tur acu priekšā, 

un šādā bijībā pamet visu, kas ir pret Viņa gribu, lai Viņu nesadusmotu, bet Viņam vien 

uzticas un Viņam par prieku dara, ko Viņš grib, mūs kā Tēvs uzrunādams un dāvādams 

Savu žēlastību un visu labo. 

[324]
 Tā arī ir pirmā, paša svarīgākā baušļa jēga un pareizais skaidrojums, no kura izriet 

visi pārējie baušļi. Vārdi “tev nebūs citus dievus turēt” nesaka mums neko citu, kā vien 

to, kas šeit prasīts: “Bīsties, mīli Mani un uzticies Man kā savam vienīgajam patiesajam 

Dievam.” Šāda sirds ir izpildījusi Dieva priekšā šo un visus citus baušļus. Un otrādi, 

kurš bīstas un mīl jebko citu debesīs un virs zemes, tas neturēs ne šo, ne arī kādu citu 

bausli. 
[325]

 Visi Raksti māca un sludina šo bausli un visu virza uz divām lietām – bijību 

Dieva priekšā un paļāvību uz Viņu. Visvairāk par to runā pravietis Dāvids Psalmu 

grāmatā, piemēram [147:11]: “Tam Kungam patīk tie, kas Viņu bīstas, kas cerē uz Viņa 

žēlastību.” Tas ir, it kā viss bauslis būtu izklāstīts vienā vienīgā pantā un sacīts: “Tam 

Kungam patīk tie, kam nav citu dievu”. 

[326]
 Tātad pirmajam bauslim ir jāspīd un jādod savs mirdzums visiem citiem. Liec tam 
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iet caur visiem baušļiem līdzīgi kā stīpai vainagā, kura savieno beigas un sākumu un satur 

visu vienā veselumā. Tas vienmēr jāatkārto, un to nedrīkst aizmirst, kā, piemēram, 

otrajā bauslī: bīties Dievu un nelietot Viņa vārdu lādot, melojot, pieviļot un citās 

nekrietnībās un nelietībās, bet to pareizi un labi lietot, piesaucot, lūdzot, slavējot un 

pateicoties mīlestībā un paļāvībā, kas smeltas pirmajā bauslī. Tāpat bijībai, mīlestībai un 

paļāvībai jāmudina un jāspiež nenicināt Dieva vārdu, bet to mācīties, labprāt klausīties, 

turēt svētu un godāt. 

[327]
 Tāpat arī tālākajos baušļos par mūsu tuvāko viss izriet no pirmā baušļa spēka – tēva, 

mātes, kungu un valdības godāšana un paklausība ne viņu pašu dēļ. Jo nevis no respekta 

un bijības pret tēvu un māti vai no mīlestības pret viņiem tev kaut kas ir jādara vai nav 

jādara, bet Dieva dēļ. Taču raugies uz to, ko Dievs no tevis grib un ko noteikti Viņš no 

tevis prasīs. Ja tu to nedari, tad tev ir dusmīgs Tiesnesis, bet, ja dari, – žēlīgs Tēvs.  

[328]
 Arī savam tuvākajam nenodari ļaunumu vai pārestību, nedz arī aizskar viņu, 

vienalga, vai tas attiecas uz viņa miesu, laulāto draugu, īpašumu, godu vai tiesībām, tas ir 

aizliegts, kaut arī tev būtu iespēja un pamats to darīt un neviens tevi nevarētu par to 

sodīt. Turpretī dari labu ikvienam, palīdzi un atbalsti, kur un kā vien vari, tikai Dievam 

par prieku un patiku, paļāvībā, ka Viņš tev visu bagātīgi atlīdzinās. 
[329]

 Tā tu redzi, ka 

pirmais bauslis ir galvenais, tas ir avots, kas plūst cauri visiem citiem, un tie visi savukārt 

ir balstīti pirmajā bauslī un ir no tā atkarīgi, un tā beigas un sākums ir savā starpā 

savienoti un saistīti. 

[330]
 Kā es sacīju, ir derīgi un vajadzīgi to visu turēt jaunajiem ļaudīm vienmēr acu 

priekšā, pamācīt un atgādināt, lai tos neaudzinātu tikai ar sitieniem un piespiešanu kā 

lopus, bet dievbijībā un godbijībā. Jāapdomā un jāņem pie sirds, ka šeit ir runa ne par 

cilvēku blēņām, bet par augstās Majestātes baušļiem. Viņš par baušļiem ir nomodā ar 

lielu nopietnību, dusmodamies un sodīdams to nicinātājus, turpretī pārpārēm 

atlīdzinādams tiem, kas tos tur. Tas jau pats par sevi rosinās un mudinās labprāt pildīt 

Dieva gribu. 
[331]

 Ne velti Vecajā Derībā bija pavēlēts rakstīt baušļus uz visām sienām un 
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stūriem, pat uz drēbēm
1
 – ne tikai tādēļ, lai tie tur atrastos un būtu redzami, kā tas bija pie 

jūdiem,
2
 bet lai tos bez mitas turētu acu priekšā un pastāvīgi atcerētos, pēc tiem dzīvotu 

un strādātu. 
[332]

 Ikviens lai vingrinās tajos ik dienas, visās situācijās un darījumos, it kā 

tie būtu rakstīti visur, kur vien viņš skatās, kur vien iet un atrodas. Tā varētu gan savās 

mājās, gan attiecībās ar kaimiņu atrast pietiekamu pamudinājumu pildīt baušļus, un 

nevienam tie nebūtu tālu jāmeklē. 

[333]
 No tā redzams, cik augstu pāri visām cilvēku kārtām, likumiem un darbiem, kas 

citkārt tiek mācīti un pildīti, ir ceļami un slavējami baušļi. Jo šeit mēs varam lepoties un 

teikt: lai nāk visi gudrie un svētie – vai tie var pateikt kaut ko līdzīgu šiem baušļiem, ko 

Dievs tik nopietni prasa un pavēl, draudot ar visbargākajām dusmām un sodu un 

pievienojot brīnišķīgu apsolījumu, ka apbērs mūs ar visiem labumiem un svētību. Tādēļ 

baušļi tiešām jāmāca, jātur un jāciena vairāk par visām citām mācībām – kā lielākais 

dārgums, ko Dievs devis. 

 

 

 

                                            
1  5. Moz. 6:8–9, 11:20. 

 
2  Mt. 23:5. 

 


