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Otrais bauslis [„Mazais Katehisms”] 

 

Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu
1
 tukši un necienīgi lietot, jo Tas Kungs to 

nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu tukši un necienīgi lieto. 

 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka Viņa vārdā ne lādam, ne zvēram, ne buram, ne 

melojam, ne maldinām, bet šajā vārdā Dievu visās bēdās piesaucam, pielūdzam, 

pateicamies un slavējam. 

 

 

Otrais bauslis [„Lielais Katehisms”] 

 

[49]
 Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, [person]vārdu tukši un necienīgi lietot, [jo Tas 

Kungs to nepametīs nesodītu, kas Viņa [person]vārdu tukši un necienīgi lieto]. 

[50]
 Tāpat kā pirmais bauslis ir pamācījis sirdi un mācījis ticību, tā šis bauslis mūs ved 

tālāk un māca mutei un mēlei pareizi runāt par Dievu. Jo pirmais, kas izlaužas no sirds un 

nāk atklātībā, ir vārdi. Kā jau iepriekš mācīju atbildēt uz jautājumu: ko tas nozīmē, ka tev 

ir Dievs, – tāpat tev vienkārši jāaptver un jāpieņem arī šā un citu baušļu jēga. 

[51]
 Kad jautā: “Kā tu saproti otro bausli?” vai arī: “Ko nozīmē Dieva [person]vārdu tukši 

un necienīgi lietot?” Tad atbildi īsi: “Dieva Vārdu lieto nepareizi, ja piesauc Dievu To 

Kungu – lai kā tas arī notiktu – , runājot melus vai sekojot visādiem netikumiem.” Tādēļ 

ir pavēlēts, lai Dieva Vārdu nepieminam ar viltu un nelietojam gadījumos, kad sirds labi 

zina vai tai vajadzētu zināt, ka ir citādi, – kā notiek tur, kur, tiesas priekšā zvērēdami, 

ļaudis melo viens otram. 
[52]

 Jo Dieva Vārdu nevar lietot nepareizāk, kā melojot vai viļot. 

Tāds, īsi un vienkārši runājot, ir šā baušļa skaidrojums. 

                                            
1  Personvārdu. 
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[53]
 No tā nu katrs pats var secināt, kad un kā Dieva Vārds tiek lietots nepareizi, jo visas 

šīs ļaunprātības jau nav uzskaitāmas. Tomēr, īsi sakot, visbiežāk Dieva vārds tiek 

ļaunprātīgi izmantots laicīgās lietās un darījumos, kur tiek skarta nauda, manta, gods, kā 

arī tiesā, tirgū vai kur citur, kur nepatiesi zvēr, piesaucot Dieva Vārdu. It īpaši bieži tas 

notiek laulības lietās, kur divi viens otram slepeni solījušies, bet pēc tam to noliedz. 

[54]
 Bet visvairāk Dieva Vārds tiek nepareizi lietots garīgās lietās, kuras skar sirdsapziņu, 

proti, kad nāk viltus sludinātāji un savus melus sludina kā Dieva vārda mācību. 
[55]

 Redzi, 

tā ir rotāšanās ar Dieva Vārdu, vēlēšanās izlikties skaistam vai pārliecināt par savu 

taisnību, vienalga, vai tas notiek negodīgos pasaulīgos darījumos vai augstās, grūti 

saprotamās ticības un mācības lietās. Pie šiem meļiem pieder arī zaimotāji – ne tikai 

visiem zināmie, kurus pazīst katrs un kuri nekaunēdamies apgāna Dieva Vārdu – tādi 

mācāmi ne vairs mūsu, bet gan bendes skolā –, bet arī tie, kuri atklāti zaimo patiesību un 

Dieva vārda mācību, sacīdami, ka tas ir no velna. Par šīm lietām te plašāk nav 

nepieciešams runāt. 

[56]
 Tad nu mācīsimies un ņemsim pie sirds, cik nozīmīgs ir šis bauslis, cik vien iespējams 

sargāsimies no svētā vārda nepareizas lietošanas kā no lielākā grēka, kas var notikt ārēji 

redzamā veidā. Jo melot un krāpt pats par sevi ir liels grēks, bet, ja to grib attaisnot, 

piesaucot un izmantojot Dieva Vārdu, grēks kļūst vēl smagāks, jo no vieniem meliem 

rodas divkārši, pat daudzkārši meli. 

[57]
 Tādēļ arī Dievs šim bauslim pievienojis nopietnus draudus: “Jo Tas Kungs to 

nepametīs nesodītu, kas Viņa [person]vārdu tukši un necienīgi lieto.” Tas ir – nevienā 

gadījumā tas nepaliks neievērots un neviens neizbēgs no soda. Gluži kā Viņš neatstās 

nesodītu to, kas no Viņa novērš savu sirdi; tāpat Viņš necietīs arī to, ka kāds Viņa Vārdu 

lieto, lai izskaistinātu melus. 
[58]

 Diemžēl tagad visu pasauli pārņēmis tāds posts, ka tik 

maz ir to, kuri neizmanto Dieva Vārdu meliem vai ļaunumam, un tikpat maz ir arī to, kuri 

no visas sirds paļaujas vienīgi uz Dievu. 

[59]
 Jo mums jau no dabas ir šis “skaistais tikums”, ka, izdarījuši ko sliktu, mēs labprāt 

gribam savu pārkāpumu noslēpt un izpušķot, lai neviens to ne redzētu, ne zinātu. Un 

neviens nav tik bezkaunīgs, lai ar pastrādāto ļaundarību lielītos, bet grib to visu izdarīt 
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slepeni, lai neviens neuzzinātu. Ja nu kādu pieķer, tad tas ņem palīgā Dievu un Viņa 

vārdu, nelietību iztēlojot kā dievbijību un kaunu kā godu. 
[60]

 Tāda nu ir ierastā pasaules 

kārtība, kas kā lieli grēku plūdi ir pārplūdinājuši visas zemes. Tādēļ arī mūsu alga ir tāda, 

kādu esam meklējuši un pelnījuši – mēris, karš, dārdzība, ugunsgrēki, plūdi, nešpetnas 

sievas, bērni un saime, kā arī citāds posts. No kā gan cita būtu cēlušās visas šīs daudzās 

nelaimes? Tā vēl ir liela žēlastība, ka zeme mūs nes un baro. 

[61]
 Tādēļ vairāk par visām lietām nepieciešams nopietni mācīt un radināt jaunos ļaudis 

ievērot šo un citus baušļus, taču, ja viņi tos pārkāpj, vajag tūlīt būt klāt ar rīkstēm, cieši 

piekodinot un liekot pie sirds šo bausli, lai tie uzaugtu, ne vien sodu bīstoties, bet arī 

pazemībā un bijībā Dieva priekšā. 

[62]
 Tagad tu saproti, ka nepareizi lietot Dieva Vārdu nozīmē to lietot, runājot melus, 

apgalvojot to, kas nav patiesība, kā arī lādot, zvērot, burot – visur, kur vien tiek darīta 

kāda ļaundarība. 

[63]
 Turklāt tev arī jāzina, kā Dieva Vārdu lietot pareizi. Jo, sacīdams: “Tev nebūs Dieva 

[person]vārdu tukši un necienīgi lietot,” Dievs liek arī noprast, kā Viņa Vārds ir jālieto 

pareizi. Jo Viņa Vārds mums ir atklāts un dots tieši tādēļ, lai mēs to lietotu un tas būtu 

mums par svētību. 
[64]

 Tādēļ ir pats par sevi saprotams, ka šo svēto vārdu ir aizliegts 

lietot, – melojot vai darot ko netikumīgu, turpretī pavēlēts to lietot, – runājot patiesību un 

labo, piemēram, ja patiesi zvērē, kur tas ir vajadzīgs un tiek prasīts, arī kad Dieva Vārdu 

patiesi māca, piesauc visās bēdās, slavē un pateicas, kad labi klājas. Kopā tas viss ir 

izteikts un pavēlēts 50. psalmā [:15]: “Piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un 

tev būs Mani godāt.” Tas nozīmē – Viņu piesaukt, runājot patiesību, un lietot svētīgi. 

Tādējādi, kā to lūdzam lūgšanā Mūsu Tēvs, tiek svētīts Viņa Vārds. 

[65]
 Un tā tev ir izskaidrota visa šā baušļa būtība. Un, ja to saprotam, tad viegli varam 

atbildēt uz jautājumu, ar kuru nomocījušies tik daudzi skolotāji, proti – kādēļ Evaņģēlijs 

aizliedz zvērēt, kaut arī Kristus, Sv. Pāvils un citi svētie daudzreiz ir zvērējuši?
2
 

[66]
 

Atbilde īsumā varētu būt šāda: zvērēt nedrīkst, darot ļaunu, proti, melojot, kā arī tad, kad 

                                            
2  Sal. Mt. 5:33–37, 26:63, 64, Gal. 1:20, 2. Kor. 1:23. 
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tas nav nepieciešams. Bet uz labu un par labu tuvākajam ir jāzvēr, jo tas ir labs un pareizs 

darbs, ar ko tiek pagodināts Dievs, apstiprināta taisnība un tiesa, noraidīti meli, 

samierināti ļaudis, parādīta paklausība un izbeigti strīdi. Dievs pats nostājas vidū un 

nošķir taisnību no netaisnības, labu no ļauna. 
[67]

 Ja viena puse zvēr nepatiesi, tai jau ir 

spriedums – tā neizbēgs no soda, un, lai arī sods neseko tūlīt, tā neko nepanāks, un viss, 

ko tā ar šo zvērestu būs iemantojusi, iztecēs kā ūdens caur pirkstiem, un to nekad nevarēs 

ar prieku baudīt. 
[68]

 Pie daudziem esmu piedzīvojis, ka tiem, kas lauzuši savu laulības 

solījumu, pēc tam nav bijis nevienas laimīgas dienas, nedz laimīga brīža. Un tie 

nožēlojamā veidā tikuši samaitāti pie miesas, dvēseles un mantas. 

[69]
 Tādēļ es, tāpat kā iepriekš, saku un atgādinu, ka ar brīdināšanu un biedināšanu, 

aizliegšanu un sodīšanu bērni laikus jāradina sargāties no meliem un īpaši no tā, ka tos 

apstiprinātu ar Dieva Vārdu. Jo, kur tas tiks atļauts, tur neiznāks nekas labs, – kā ir tagad, 

kad redzams, ka pasaule ir ļaunāka nekā jebkad, un nav vairs ne valdības, ne paklausības, 

ne ticības, ne uzticības, bet gan tikai pārgalvīgi un nevaldāmi ļaudis, kam vairs nepalīdz 

ne mācība, ne sods. Tas viss ir Dieva dusmas un sods par šā baušļa neprātīgu 

noniecināšanu. 

[70]
 No otras puses, ļaudis atkal ir jāskubina un jāmudina godāt Dieva vārdu un arvien 

paturēt to uz savām lūpām visā, ar ko vien tie sastopas un kas tiem nāk acu priekšā. Jo 

Viņa Vārda patiesais gods ir tas, ka no tā gaidām visu iepriecinājumu un tāpēc to 

piesaucam; tātad vispirms sirds caur ticību dod Dievam Viņa godu un pēc tam – mute 

caur liecību. 

[71]
 Svētīgs un noderīgs ieradums ir arī tas, ka no sirds piesaucam Dieva Vārdu. Tas jo 

spēcīgi palīdz pret velnu, kas vienmēr ir mūsu tuvumā un glūn, ka varētu mūs ievest 

grēkā, kaunā, bēdās un postā, – bet viņš nespēj klausīties Dieva Vārdu, nedz ilgi palikt 

tur, kur šo vārdu no sirds piesauc. 
[72]

 Un mūs būtu pārsteidzis ne viens vien šausmīgs un 

baiss gadījums, ja Dieva Vārda piesaukšana mūs nebūtu uzturējusi. Es pats esmu 

izmēģinājis un piedzīvojis to, ka, piesaucot Dieva Vārdu, nereti tikusi novērsta un secen 

gājusi liela nelaime. Es saku – mums vienmēr jātur uz lūpām Dieva svētais Vārds velnam 

par spīti, lai viņš, kaut nezin kā gribēdams, mums nevarētu nodarīt nekā ļauna. 
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[73]
 Te noder arī tas, ka radināmies ik dienas uzticēt Dievam savu dvēseli un miesu, sievu, 

bērnus, saimi un visu, kas mums ir, lai Viņš pasargā no jebkuras iespējamas nelaimes. 

Tālab arī ir cēlušās un vēl tagad tiek lietotas galda lūgšanas un citi svētības vārdi rītos un 

vakaros;
3
 

[74]
 tādēļ arī mācām bērnam pārmest krustu, kad viņš redz vai dzird kaut ko 

briesmīgu vai baisu, un teikt: “Dievs Kungs, pasargi!”, “Palīdzi, mīļais Kungs Kristu!” 

vai līdzīgi. Tāpat arī, ja kādam necerēti notiek kas labs, lai cik niecīgs tas arī būtu, sacīt: 

“Slava un pateicība Dievam”, “To man Dievs piešķīris” utt. – tāpat kā agrāk bērniem 

mācīja gavēt un lūgt Sv. Nikolaju un citus svētos. Tas Dievam būtu pieņemamāk un 

patiktu labāk nekā kartēziešu
4
 svētums un dzīve klosterī. 

[75]
 Redzi, cik vienkārši – it kā rotaļājoties – varētu jaunatni iemācīt Dievu bīties un godāt, 

pirmais un otrais bauslis tiktu ievērots un pastāvīgi lietots viņu dzīvē. Tad no tā varētu 

kas labs uzdīgt, izaugt un nest augļus, – izaugtu tādi ļaudis, kuri visai zemei būtu par 

prieku un svētību. 
[76]

 Tas būtu arī pareizais veids, kā ar labestību un priecīgu sirdi 

uzaudzināt bērnus. Jo, kur piespiež tikai ar sitieniem un žagariem, tur neiznāk nekas labs, 

un, tam turpinoties, dievbijība paliek tikai tik ilgi, kamēr ir rīkstes uz plikuma. 
[77]

 Bet 

audzināšana ar labu sakņojas sirdī tā, ka bērns Dievu bīstas vairāk nekā rīkstes un spieķi. 

To es saku tik vienkārši jauniešu labad, lai viņi reiz to iegaumētu, jo – ja mēs 

sprediķojam mūsu bērniem, mums ar tiem kā ar bērniem arī jārunā. Tā nu mēs esam 

novērsuši Dieva Vārda nepareizu lietošanu un mācījuši to lietot pareizi ne tikai vārdos, 

bet arī darbos un dzīvē, lai ļaudis zinātu, ka tas Dievam no sirds patīk un Viņš to grib 

bagātīgi atalgot, tāpat kā bargi sodīt par Sava Vārda nepareizu lietošanu. 

 

                                            
3  Sk. Lutera Mazā katehisma pirmo pielikumu. 
4  Ķelnes Bruno 1084. g. dibināta klosteru kustība. Luters bieži atsaucās uz viņiem kā uz īpaši askētisku mūku 

ordeni, sal. § 118. 

 


