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Trešais bauslis [„Mazais Katehisms”] 

 

 

Tev būs svēto dienu svētīt. 

 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka Dieva vārdus un to sludināšanu nenicinām, bet tos 

turam svētus, labprāt klausāmies un mācāmies. 

 

 

Trešais bauslis [„Lielais Katehisms”] 

 

[78]
 Tev būs svēto dienu svētīt. 

[79]
 Vārds “svētā diena” nāk no ebreju vārda “sabats”, kas patiesībā nozīmē – dusēt, 

atpūsties no darba. Tādēļ mēs sakām “svinēt svētvakaru” vai “turēt svētu vakaru”. 
[80]

 

Vecajā Derībā Dievs ir nošķīris septīto dienu,
1
 licis to svinēt un pavēlējis turēt svētu pār 

visām citām dienām. Šāda ārēja svinēšana šai bauslī ir pavēlēta tikai jūdiem, lai tie 

pārtrauktu visus savus smagos darbus un dusētu, lai atpūstos cilvēki un lopi un tos 

nenovārdzinātu nepārtraukts darbs. 
[81]

 Taču viņi šo bausli vēlāk muļķīgi pārprata. Tie 

zaimoja Kristu un nevarēja paciest, ka Viņš sabatā dara darbus, kurus taču darīja arī viņi 

paši, kā to lasām Evaņģēlijā,
2
 – itin kā šā baušļa prasības būtu izpildītas jau ar to vien, ka 

sabatā nedara nekādu ārēju darbu. Taču šā baušļa jēga nav tāda, bet gan, ka viņi svētītu 

svēto jeb dusas dienu, kā par to tūlīt runāsim. 

[82]
 Tādēļ šis bauslis burtiskā izpratnē mūs, kristiešus, neskar, jo tā ir pilnīgi ārēja lieta, 

tāpat visi pārējie priekšraksti Vecajā Derībā, kas saistīti ar īpašām ceremonijām, 

cilvēkiem, laiku un vietām, no kā visa Kristus mūs ir atbrīvojis.
3
 

[83]
 Ja mēs ar kristīgu 

izpratni vienkāršiem ļaudīm sakām, ko Dievs šajā bauslī no mums prasa, tad ievēro, ka 

                                            
1  1. Moz. 2:3. Mūsu kalendārā tā atbilst sestdienai. 
2  Mt. 12:1–13, Mk. 2:23–3:5, Lk. 6:1–10, 13:10–17, 14:1–6, Jņ. 5:1–18, 7:22–23, 9:14–16. 
3  Kol. 2:16–17, sal. Mk. 7:18, 19. 
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mēs gribam svētīt svētas dienas nevis sapratīgo un izglītoto kristiešu dēļ, viņiem tās 

nemaz nebūtu vajadzīgas, bet gan vispirms miesīga cēloņa un vajadzības dēļ, ko māca 

un prasa pati daba vienkāršās tautas dēļ. Tas nepieciešams kalpiem un kalponēm, kuri 

visu darba nedēļu gaidījuši, lai vienu dienu varētu dusēt un atspirgt. 
[84]

 Bet visvairāk 

tādēļ, lai šajā dusas dienā mēs rastu iespēju un laiku piedalīties dievkalpojumā, tātad – 

lai mēs sanāktu kopā klausīties un pārrunāt Dieva vārdu, lūgt un slavēt Dievu, Viņam 

dziedāt un pateikties. 

[85]
 Bet tas nav saistīts ar īpašu laiku kā jūdiem, kur sabats ir vai nu šī, vai tā diena, jo 

neviena diena pati par sevi nav labāka par otru, un dievkalpojumiem vajadzētu būt ik 

dienas. Taču, tā kā vairumam tas nav iespējams, tad šim nolūkam vajadzētu izraudzīt 

vismaz vienu dienu nedēļā. Ja jau no senatnes tam ir nolikta svētdiena, pie tā arī jāpaliek, 

lai turētos pie vienprātīgas kārtības un ar nevajadzīgiem jauninājumiem neradītu 

nekārtību. 

[86]
 Tāda ir šā baušļa vienkāršā nozīme: neatkarīgi no tā, kura būtu atdusas diena, tajā 

pienākas mācīties Dieva vārdu. Tātad šīs dienas īpašais uzdevums ir sludināšana 

jaunajiem un vienkāršajiem ļaudīm, tomēr tas nav jāsaprot tik šaurā nozīmē, ka tādēļ 

būtu aizliegti visi ikdienas darbi, bez kuriem nevar iztikt. 

[87]
 Tādēļ, ja tev jautā, ko nozīmē – “Tev būs svēto dienu svētīt”, tad atbildi: “Svēto dienu 

svētīt nozīmē – turēt to svētu.” Ko nozīmē “turēt svētu”? – Neko citu, kā nodoties 

svētiem vārdiem, darbiem un dzīvei. Jo dienai pašai par sevī nekāda svētīšana nav 

vajadzīga, tā jau svēta ir radīta. Bet Dievs grib, lai tā būtu svēta tev. Tevis dēļ svētdiena 

kļūst svēta vai nesvēta, jo tu dari svētus vai nesvētus darbus. 

[88]
 Kā tad notiek svētīšana? Ne jau tā, ka sēdi aizkrāsnē un nedari smagus darbus vai arī 

ka liec galvā vainagu un apvelc savas labākas drēbes, bet gan, kā jau sacīju, klausoties un 

pārdomājot Dieva vārdu un tajā vingrinoties. 

[89]
 Un patiešām, mums, kristiešiem, ik dienas jāsvētī šāda diena un jādara tikai svēti 

darbi, tas ir – katru dienu jādarbojas ar Dieva vārdu, turot to sirdī un uz lūpām. Bet, tā kā 

mums ne vienmēr ir brīvs laiks, tad jāizraugās nedēļā dažas stundas jauniešiem un 

vismaz viena diena visai saimei, lai lasītu Dieva vārdu un mācītos desmit baušļus, ticības 
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apliecību un svēto lūgšanu Mūsu Tēvs, lai visa mūsu dzīve ritētu pēc Dieva vārda. 
[90]

 

Kur tas tā notiek, tur arī īsti tiek svētīta svētdiena, kur tā nedara, tur kristīgas svētdienas 

nav. Jo svinēt un atpūsties var arī nekristīgi ļaudis, gluži kā viss mūsu garīdznieku pulks 

ik dienu stāv baznīcās, dzied un spēlē, un tomēr tie svētdienu nesvētī, jo nedz sludina, 

nedz māca Dieva vārdu, bet gan dzīvo un māca pretēji. 

[91]
 Jo Dieva vārds ir svētums

4
 pār visiem svētumiem, tas ir vienīgais, kas mums, 

kristiešiem, ir un ko mēs zinām. Jo, ja mēs sakrautu vienā kaudzē visu svēto kaulus vai 

svētās un svētītās drēbes, ar to mums nekas nebūtu līdzēts, jo tās visas ir mirušas lietas, 

kuras nevienu nevar svētīt. Bet Dieva vārds ir dārgums, kas visas lietas dara svētas, un 

caur to ir svēti arī visi svētie. 
[92]

 Ikreiz, kad Dieva vārds tiek lietots, uzklausīts, lasīts vai 

pārdomāts, – caur šo Vārdu tiek svētīts cilvēks, diena un darbs, – ne ārēja darba, bet 

Vārda dēļ, kas mūs visus dara svētus. Tādēļ es vienmēr saku, ka visai mūsu dzīvei un 

darbam ir jārit Dieva vārdā, tiem jābūt Dievam tīkamiem jeb svētiem; kur tas notiek, tur 

šis bauslis ir spēkā un tiek piepildīts.  

[93]
 Turpretī, ja kādam iestādījumam vai darbam trūkst Dieva vārda, Dievs neuzskata tos 

par svētiem, lai kā tie spīdētu un laistītos vai būtu apkārti ar svētām relikvijām. Tādas ir 

cilvēku izdomātas garīgās kārtas,
5
 kuras nepazīst Dieva vārdu un meklē svētumu savos 

darbos. 

[94]
 Tālab ievēro, ka šā baušļa spēks un vara nav svinēšanā, bet gan svētīšanā. Šai dienai ir 

īpašs, svēts uzdevums. Jo, ja pats cilvēks nav svēts, tad arī visus citus viņa darbus nevar 

saukt par svētiem. Bet svētdienās ir jādara tāds darbs, ar ko pats cilvēks tiek svētīts. Tas, 

kā jau sacījām, notiek tikai caur Dieva vārdu. Tādēļ arī ir noliktas vietas, laiki, personas 

un visa ārējā kalpošana Dievam, lai Dieva vārds tiktu publiski sludināts. 

[95]
 Ja nu tik daudz kas ir atkarīgs no Dieva vārda, ka bez tā svētdiena nevar tikt svinēta, 

tad mums jāzina, ka Dievs grib, lai mēs šo bausli stingri turētu, tāpat arī Viņš grib sodīt 

visus tos, kuri nonicina Viņa vārdu un tam paredzētajā laikā negrib to ne klausīties, ne 

                                            
4  Heiligtumb – relikvija, pielūgti svētie objekti, piemēram, svēto kauli vai svētiem it kā piederējušas lietas. Šeit 

Luters cilvēku izdomātās relikvijas pretstata patiesajai relikvijai – Dieva vārdam. 
5  Viduslaiku teoloģijā un praksē īpaši izceltie mūki, mūķenes un hierarhiska garīdzniecība, sal. arī § 112. 
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mācīties.  

[96]
 Tādēļ mēs grēkojam pret šo bausli ne vien tad, kad nekrietni apgānām vai nesvētām 

svētdienu – kā tādi, kas skopuma vai vieglprātības dēļ neklausās Dieva vārda mācību vai 

sēž krogos, dzerdami un ālēdamies kā cūkas, bet arī tad, kad, tāpat ka lielais vairums, 

Dieva vārdu klausāmies kā kādu pasaku, tikai ieraduma pēc iedami klausīties sprediķi. 

Tāpēc, kad gads ir pagājis, neesam kļuvuši gudrāki kā iepriekš. 
[97]

 Jo līdz šim valdīja 

uzskats, ka svētdiena tiek svētīta, ja piedalās misē vai dzird lasām ko no Evaņģēlija,
6
 taču 

pēc Dieva vārda neviens nejautāja, un neviens to arī nemācīja. Tagad, kad mums ir 

Dieva vārds, mēs tomēr necenšamies no šīs kaitīgās nevērības atbrīvoties, – sprediķi un 

pamudinājumus gan klausāmies, bet nenopietni un bezrūpīgi. 

[98]
 Tāpēc ziniet, ka nepietiek tikai ar klausīšanos vien, bet Dieva vārds ir arī jāmācās un 

jāpatur prātā. Un nedomā, ka tu ar to vari rīkoties, kā tev patīk, un ka tam nav lielas 

nozīmes, bet zini, ka Dieva bauslis ir tas, kas prasīs, kā tu esi klausījies, mācījies un 

godājis Viņa vārda mācību. 
[99]

 Tāpat ir sodāmi arī tie iedomīgie “gari”, kuri, vienu vai 

divus sprediķus dzirdējuši, jūtas apmierināti un garlaikoti, it kā tie jau visu paši zinātu un 

tiem neviens pamācītājs vairs nebūtu vajadzīgs. Jo tieši tas ir grēks, ko līdz šim 

pieskaitīja nāves grēkiem, un to sauc – kūtrums un apnikums,
7
 ļaundabīga, kaitīga sērga, 

ar ko velns apbur un pieviļ daudzas sirdis, lai mūs uzvarētu un atkal paslepšus nolaupītu 

Dieva vārdu. 

[100]
 Jo es tev saku: ja arī tu vislabāk zinātu Dieva vārdu un būtu meistars visās lietās, 

tomēr ik dienas tu atrodies velna valstības vidū, un viņš nerimstas ne dienu, ne nakti, 

cenzdamies tevi pievilt un iedegt tavā sirdī neticību un ļaunas domas pret visiem 

baušļiem. Tāpēc tev vienmēr jātur Dieva vārds sirdī, mutē un ausīs. Bet, kur sirds stāv 

dīkā un Dieva vārds neskan, tur ielaužas velns un nodara postu, pirms esi to pamanījis. 

[101]
 Turpretī Dieva vārdam ir spēks – ja to nopietni ievēro, klausās un liek lietā, tas nekad 

nepaliek bez augļiem, bet vienmēr modina jaunu sapratni, prieku un svētbijību un šķīsta 

                                            
6  Prakse, kad pamet dievkalpojumu tūlīt pēc lasījuma. 
7  Viduslaiku teoloģijā acedia/acidia (acidia) ir viens no septiņiem nāves grēkiem. Termins patapināts no Aristoteļa 

Ētikas, IV. 
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sirdis un domas, jo tas nav ne kūtrs, ne miris, bet gan darbīgs un dzīvs vārds. 
[102]

 Un, ja 

mums nebūtu citas vajadzības klausīties Dieva vārdu un bēdas mūs uz to nespiestu, tad 

taču ikvienu vajadzētu pamudināt, lai ar šo vārdu tiek aizraidīts, padzīts velns un 

piepildīts Dieva bauslis, un tas ir Dievam tīkamāk nekā visi spožie liekuļu darbi. 

 


