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BAUSLĪBA 

 

 

Pirmajā mācības daļā runāsim par Dieva Bauslību vienkāršotā formā, kā tas 

nepieciešams sludināšanai un draudzes mācīšanai. 

Jau ar šo pirmo daļu rodas vesela rinda jautājumu, kurus nepieciešams noskaidrot, 

iekams pārejam pie desmit baušļu aplūkošanas. 

Šie jautājumi skar Bauslības statusu kristīgajā draudzē, kura taču dzīvo no 

Evaņģēlija. 

Būtībā tie ir trīs jautājumi: 

1. Vai Bauslība vispār pieder kristīgajam pasludinājumam un kristīgajai mācībai? 

2. Ja jā, tad kādu lomu Bauslība spēlē kristiešu dzīvē? 

3. Vai Dekalogs, kas ir Israēla tautai dotās Bauslības kodols un ticis noteiktā 

stundā dots šai tautai Sinaja kalnā, ir paradigma, kas noder kā Bauslības paraugs arī 

Jaunajā Derībā, tātad arī kristīgajā draudzē? 

Tas ir teoloģisks jautājums par Bauslības un Evaņģēlija attiecībām, kas stāv aiz 

pirmās mācības daļas izklāsta. Mārtiņš Luters Mazajā katehismā atsakās no pirmo triju 

mācības daļu sistematizējoša kopsavilkuma, kā tas ir darīts Heidelbergas katehismā
1
; šeit 

visas trīs daļas atrodas cita citai līdzās kā nesaistīti bloki. Līdz ar to Mazajā katehismā 

nav mācības daļu teoloģiskas sistematizācijas. Tomēr paliek atklāts jautājums par 

Bauslības un Evaņģēlija attiecībām. Tas ir viens no centrālajiem jautājumiem teoloģijā 

vispār un ne tikai teoloģijā, bet tāpat arī baznīcā un draudzē. Atbilde uz šo jautājumu ir 

izšķiroši svarīga ne tikai indivīda un draudzes dzīves veidošanā, bet vispirms – mūsu 

attiecībās ar Dievu. Tieši par atbildi uz šo jautājumu ir noritējušas cīņas Reformācijas 

laikā, un līdz pat šodienai turpinās cīņas saistībā ar baznīcas nostāju šajā jautājumā visās 

                                                           
1 Reformātu baznīcas 1563. gadā sarakstīta ticības apliecība, kurā viss materiāls sakārtots trīs daļās: grēks, pestīšana, 

pateicība. – Teol. red. piez. 
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runās un darbībā. Tas ir jautājums, pie kura galā noved arī visas mūsdienu lielās 

teoloģiskās diskusijas. Protams, mums nav iespējams aplūkot visus šādas diskusijas 

plašumus un dziļumus. Tas būtu atsevišķs uzdevums, kura atrisinājumam varētu 

pietuvoties tikai īpašā rakstā. Tomēr Mazais katehisms izšķirošajos punktos sniedz atbildi 

gan uz jautājumu par Bauslības un Evaņģēlija attiecībām, gan tajā pašā laikā arī uz 

trijiem jautājumiem, kurus formulējām sākumā, un ir nepieciešams vismaz galvenajos 

vilcienos noskaidrot šīs atbildes nozīmi. 

1. Bauslība pieder ikdienas mācības galvenajām daļām. Nav tāda pasludinājuma, 

nedz pamācības, kas varētu pārlēkt pāri Bauslībai vai nolikt to malā. 

2. Kāda ir Bauslības loma pasludinājumā un mācībā – tas netiek skaidri pasacīts. 

Taču Bauslība tiek skaidri atšķirta no Evaņģēlija un tajā pašā laikā tomēr saistīta ar to 

vienotā veselumā. 

3. M. Luters ir uzskatījis par iespējamu, sekojot baznīcas tradīcijai, izmantot 

Dekalogu kā Dieva Bauslības paraugu. 

Īsi aplūkosim šos punktus. 

Par 1. un 2. jautājumu: ir bijušas tendences – un tādas vērojamas arī šodien – ļaut 

Bauslībai vienkārši pazust no kristiešu redzesloka. Tika uzskatīts, ka Dievs, kas prasa, ir 

pārtapis par Dievu, kas dāvā; dusmīgais Dievs kļuvis par mīlošu Dievu jeb Vecās Derības 

Dievs ir atdevis Savu vietu Jaunās Derības Dievam. Šis uzskats tiek pamatots tā, ka mēs, 

kristieši, vairs neesam pakļauti Bauslībai, bet žēlastībai, tādēļ vairs neesam nebrīvi ļaudis, 

kuriem, lai parādītos Dieva priekšā, ir saistošas Bauslības prasības visas dzīves 

veidošanā. Mēs esam Dieva bērni, kuri brīvi, no žēlastības un ticībā tiekam atzīti Dieva 

priekšā, un tikai no šīs mums dāvātās žēlastības rodas visa Dievam tīkamā dzīve. 

Piesaistīšana Bauslības prasībām vienmēr nosaka to, ka cilvēks iedomājas par iespējamu 

ar Bauslības prasību pildīšanu izcīnīt atzinību Dieva priekšā. Tā ir darbu taisnība, kas par 

savu stāvokli Dieva priekšā pateicas nevis nepelnītajai Dieva žēlastības dāvanai, nevis 

tikai Dievam, bet gan saviem nopelniem. Tādā gadījumā slava pienākas ne vairs Dievam, 

bet cilvēkam un viņa pūlēm. Šādas nostājas konsekvence vienmēr ir paštaisnība un 

pašpietiekamība jeb – ja varam izmantot šo apzīmējumu – farizejisms. Ikviena darbu 
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taisnība ir nāve dzīvei no žēlastības, vislielākais posts kristīgajai draudzei, kas to pārvērš 

par sinagogas draudzi. Tā ir Jēzus dāvanas neievērošana un atmešana. Cīņa pret šādiem 

uzskatiem ir bijusi ne tikai reformatoru cīņa pret Romas baznīcu, bet ir pati galvenā cīņa 

baznīcā un teoloģijā, kas nekad nebeidzas un arī nedrīkst beigties. Dialektisko teologu 

lielākās rūpes ir bijušas – atkal izvirzīt centrālajā vietā šo articulus stantis et cadentis 

ecclesiae, artikulu, kuram pateicoties baznīca stāv un [bez kura] krīt. Vai Bauslības 

atzīšana par spēkā esošu šajos apstākļos vispār ir likumīga? Ja katehisms liek Bauslību 

pirmajā vietā, tad Mārtiņš Luters grib pasacīt, ka līdz ar Evaņģēlija atklāsmi Bauslība nav 

vienkārši atcelta un pēc Kristus atnākšanas zaudējusi savu spēku pasaulē, bet – tā ir kaut 

kādā veidā saistīta ar Evaņģēliju. Evaņģēlijs nav pašsaprotama lieta, kas atbilst cilvēka 

dzīves dabiskajam stāvoklim. Tas ir kaut kas pavisam cits, kaut kas tāds, kas nekādā ziņā 

nevar dabiskas nepieciešamības dēļ izaugt no grēcīgā cilvēka attiecībām ar Dievu, bet ir 

brīnums. Tieši tas brīnums, kas kļūst iespējams un saprotams tikai uz Dieva un cilvēka 

attiecību pamata, kas atklājas Bauslībā. 

Bauslība – tieši tādā veidā, kā tas redzams stāstā par Bauslības došanu Sinaja 

kalnā, – ar nepielūdzamu stingrību novelk robežlīniju starp Dievu un cilvēku. Tā ir visu 

pārējo cilvēka gribu noraidoša Dieva prasība cilvēkam, kuru neviens cilvēks nekad nav 

spējis pietiekami apmierināt. Ievērojot šo Dieva totālo prasību, rodas paliekoša distances 

apziņa Dieva un cilvēka attiecībās. Šī Dieva totālā prasība piespiež cilvēku bīties Dievu. 

Attāluma sajūta pamatoti tiek norādīta kā Vecās Derības dievbijības dominante. Pār visu 

cilvēka dzīvi paliek Dieva griba, kura uzstāda prasības un no kuras pašos pamatos ir 

neiespējami izvairīties vai izbēgt; cilvēks zina, ka viņam gaidāms notiesājošs un nāvi 

nesošs spriedums – vai nu šajā dzīvē, vai Pastarajā tiesā. Dabiskās dzīves īstenība 

vienmēr ir dzīves īstenība pakļautībā Bauslībai un līdz ar to arī tiesai. Cilvēks mirst, 

saskaroties ar Dieva Bauslību, jo Dievs, kas šeit izsaka prasības, nav nekāds izdomājums 

vai pārpratums par Dievu, ko būtu iespējams novērst Apgaismības laikmetā. 

Uz šī fona Evaņģēlijs ir glābjošās Dieva gribas atklāsme, Dieva iejaukšanās, kas 

īstenojas Jēzus Kristus personā, kurš ir uzņēmies Bauslības lāstu, nevis to pastumjot 

malā, bet apstiprinot Dieva totālo prasību – līdz pat nāvei pie krusta, lai mēs kļūtu brīvi 
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un mums tiktu dāvāta dzīvība, kurā mēs spētu apstiprināt un izpildīt Dieva absolūto 

prasību. Ir tiešām brīnums, ka tas pats Dievs, kurš Bauslībā novelk skaidru robežlīniju 

starp sevi un cilvēku, tomēr krustāsistā Jēzus Kristus personā iejaucas šajās attiecībās un 

pārvar robežu. Tas ir viens un tas pats Dievs, kas nonāvē un dara dzīvu
2
, ienākdams nāvei 

nolemtajā cilvēcē. Tas kļūst saprotams, tikai fonā uzlūkojot Viņa rīcību Bauslībā. Ko 

nozīmē tas, ka Dievs mums ir sniedzis roku, piedāvādams samierināšanos, ir 

novērtējams, tikai ievērojot, ka to dara pats pasaules Soģis, kurš mūsu labā ir ļāvis 

caurdurt ar naglām Savas rokas. To nedrīkst noklusēt ne reizi, kad pasaulei tiek sludināta 

samierināšana ar Dievu. Tādēļ šī samierināšana nevar tikt sludināta citādi, kā vien 

pasludinot Kristus vēsturisko darbu, Viņa krustu, pie kura Viņš ir nesis un uzveicis 

Bauslības lāstu. “Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm 

mēs esam dziedināti” (Jes. 53:5). Ar Jēzus krusta nāvi mums tiešām ir dots jauns 

stāvoklis Dieva priekšā. Taču tikai ar Viņu, kas mums sludina un atnes pavisam ko citu, 

proti, dzīvi Dieva žēlastībā, tikai šajā atšķirībā, jā, pretstatā dzīvei Bauslības pakļautībā, 

varam to redzēt un saprast. 

Taču šī atšķirība un pretstats nav tikai divu dažādu vēsturisku stadiju pretstats. Tas 

iesniedzas tagadnē, katra atsevišķa cilvēka dzīvē. Tas kļūst redzams ikviena cilvēka 

nākšanā pie ticības, ikvienā piedošanas notikumā. Tā vienmēr un ik reizi ir pāriešana no 

nāves dzīvībā. Bauslības noklusēšana aizēno šo īstenību, atņem Evaņģēlijam spēku, dara 

to it kā pašsaprotamu, tādu, kas vienkārši neatbilst mūsu reālajam stāvoklim Dieva 

priekšā. 

Tādēļ tēvi reformatori ir izšķīruši Evaņģēliju un Bauslību. Evaņģēlijs vispārīgā 

nozīmē ir tikai Evaņģēlijs, prieka vēsts, jo Bauslība ir jēdziens, kas izsaka prasošā Dieva 

un lāstam pakļautā cilvēka realitāti. Reformatori runāja par Bauslību un Evaņģēliju, jo 

Bauslība ir kā priekšnosacījums Evaņģēlijam. Vecā Derība iet pa priekšu Jaunajai 

Derībai, jo Dieva Bauslības atklāsme kā Dieva prasītāja atklāsme ir priekšnosacījums 

Dieva apžēlošanās darbam. Un Bauslības atklāsme, Dieva prasību realitātes atklāsme, 

                                                           
2 5. Moz. 32:39 
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kam cilvēks faktiski ir pakļauts, ir Dieva darbs, kurš iet pa priekšu Evaņģēlijam. Bauslība 

ir audzinātāja līdz Kristum, sagatavotāja Viņam.
3
 

Tas nav jāsaprot tā, it kā audzināšanā un dvēseļu aprūpē būtu izmantojama tāda 

metode, ka cilvēks vispirms tiek satriekts ar Bauslību, tad atkal stiprināts ar Evaņģēliju. 

Bauslība un Evaņģēlijs savā attieksmē pret cilvēku nepakļaujas mūsu tehniskajiem 

paņēmieniem. Neviens arī netiek vests uz patiesu grēknožēlu ar Bauslību vien. Pēdējo 

mūsu realitātes atklāsmi prasības uzstādošā Dieva priekšā neviens cilvēks nespēj panest 

citādi, kā vien tad, ja viņu uztur Dieva žēlsirdība. Abām šīm lietām pasludinājumā ir 

jābūt saistītām, vienīgi to savstarpējās attiecības izsakāmas metodiskā veidā. Tam nav 

nekāda cita pamata, kā vienīgi Jēzus tēls. Jēzus tēlā, kā Evaņģēlijs to parāda, ir saistītas 

abas šīs lietas: Bauslības pasludinājums vislielākajā tās dziļumā un nepielūdzamībā, kas 

dara neiespējamus visus cilvēku spēkiem atrodamos glābšanās ceļus un atņem pamatu 

visai cilvēku paštaisnībai, un Viņa realitāte, kurš pats ir pilnīgā paklausībā piepildījis 

Bauslību un atdevis Savu dzīvību kā atpirkuma maksu par daudziem. 

Jēzus krustā neatkārtojamā veidā ir saistītas abas šīs lietas: Bauslības prasības 

uzstādošā un tiesājošā Dieva biedinošā realitāte un Dieva mīlestības realitāte visā tās 

lielumā un dziļumā. Kas to neredz, tas vēl nepavisam nesaprot, ko nozīmē “mīlestības 

Dievs”. Tikai paturot vērā Jēzus krustu, var tikt saprasts jautājums par Bauslību un 

Evaņģēliju. Te ir runa par Dieva atklāsmes divējādību, un tas ir Dieva noslēpums, kas 

nav racionāli atrisināms, bet ir tikai pasludināms. Pasludinājums, kas izslēdz vienu vai 

otru no šīm daļām, nav pareizs. 

Dieva Bauslība un Evaņģēlijs ir kopā, un to atklāsme pasludinājumā notiek cilvēka 

pestīšanai un attaisnošanai Dieva priekšā. Evaņģēlijs apņem Bauslību; abi itin kā sniedz 

cilvēkam rokas. Dievs grib, lai cilvēks redzētu, par ko īsti ir runa Bauslībā. Proti, par to, 

ka viņam ir nevis tikai jākļūst labākam, bet jāatzīst, ka Dieva prasību priekšā cilvēks 

nespēj pastāvēt. Prasību pēc taisnības Dieva priekšā cilvēks pats sev neuzstāda. Drīzāk šī 

prasība tiek uzstādīta viņam, un tā ir izteikta Dieva Bauslībā. Un atbilde, ko Dievs dod 

                                                           
3 Sk. Gal. 3:24 
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Evaņģēlijā, Kristus krustā, ir nevis atbilde uz kādiem cilvēka uzdotiem jautājumiem, bet 

gan uz paša Dieva uzdoto centrālo jautājumu par taisnību Dieva priekšā. Tā Evaņģēlija 

atbilde ir saistīta ar Bauslības jautājumu jeb prasību. Abi attiecas viens uz otru, abi atklāj 

pilnīgi jaunu realitātes aspektu, un tieši tas Dieva priekšā ir vienīgais pareizais. 

Reformatori šajā kopsakarībā ir runājuši par to, ka Bauslība pārliecina cilvēkus par 

viņu grēku Dieva priekšā, un atbilstoši tam saukuši šo Bauslības lietojumu par usus 

elenchthicus
4
. Tas ir Bauslības lietojums, kuru Pāvils norāda kā centrālo Vēstulē 

romiešiem (3:20): “Bauslība dod grēka atziņu.” 

Taču Bauslības nozīme nav izsmelta ar šo atklāsmi par cilvēka reālo stāvokli 

Dieva priekšā. Tās uzdevums kristieša dzīvē nav pabeigts arī tad, kad cilvēks ir nācis pie 

atbrīvojošās ticības Jēzum. Dieva griba paliek Dieva griba pār visu mūsu šīszemes dzīvi, 

kas ne tikai atsedz toreizējo pazušanas un lāsta nomākto cilvēka realitāti, bet vēlas arī tikt 

piepildīta. Tādēļ šī griba paliek arī pār kristieša dzīvi, jā, tieši pār kristieša dzīvi, kurā 

Dieva griba pirmoreiz savā īstajā nozīmē var tikt piepildīta mīlestībā pret Dievu un 

tuvāko. Dievs joprojām paliek kā pretstats cilvēkam, arī kristīgam cilvēkam. Dieva baušļi 

apraksta samierinātā un atpestītā cilvēka jauno dzīvi jau saistībā ar pirmo bausli, kura 

piepildījums ir ticība. Dieva baušļi ieņem Jaunās Derības pamudinājumu stāvokli. Jaunā 

cilvēka dzīve šeit atklājas konkrētā apveidā. Protams, ir jautājums, vai ar Kristu 

saistītajam jaunajam cilvēkam vispār vēl ir vajadzīga Bauslība šādā formā. Pats M. Luters 

Mazā katehisma sastādīšanas laikā vēl nav domājis par šo Bauslības lietojumu. Tikai 

vēlāk mums ir liecības par to, ka šajā nozīmē viņš ir kļuvis par novus discipulus legis
5
, 

uztverdams Bauslību tieši kā Evaņģēliju, kā Dieva apsolījumu pār ticīga cilvēka dzīvi, 

kur “tev būs” pārtop par “tu darīsi”. Šeit Bauslība atklāj godību, kāda piemīt dzīvei Garā, 

attiecībā tieši uz tām dzīves jomām, kurām ir centrālā vieta Dekalogā. Ticībā Jēzum 

iegūtais apstiprinājums Dieva gribai tiek itin kā iztirzāts atsevišķos baušļos. Tie parāda, 

kā šis apstiprinājums parādās konkrētos gadījumos un kalpo ticīgajam kā balsts, 

                                                           
4 Lat.– atmaskojošais lietojums. 
5 Lat. – jauns Bauslības māceklis. 
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skaidrojums un uzmundrinājums, ko viņš izmanto, vēl dzīvodams miesā. Bauslība 

ticīgajam kļūst par palīgu pret libertīnismu un antinomismu, kas iedomājas, ka ar Gara 

brīvību nāk brīvība no pilnīgi visām saistībām, brīvība darīt to, ko vēlas miesa. Patiesībā 

brīvība no Bauslības ir saistība pie Kristus un baušļi kalpo, lai parādītu, kā šī saistība 

dokumentējas katrā atsevišķā gadījumā. Šajā nozīmē Bauslība kalpo arī no jauna 

dzimušajiem. Tā kā viņi atrodas cīņā starp miesu un garu, tiem miesas dēļ ir nepieciešams 

šis atbalsts. Gara darbības dēļ beidzas pretestība Dieva Bauslībai, un kristietim tiešām 

kļūst iespējams nonākt tādā stāvoklī, kas aprakstīts psalmā (119:97): “Cik tava bauslība 

man ir mīļa! To es pārdomāju ik dienas.” No šī viedokļa Dekalogs nonāk lielā vienotībā 

ar mīlestības bausli (Mk. 12:29–31), jo cilvēka atbilde uz saņemto žēlastību nav nekas 

cits, kā mīlestība, kas plūst no ticības. Konkordijas formula šo Bauslības lietojumu sauc 

par tertius usus legis, trešo Bauslības lietojumu. 

Tomēr Bauslībai, īpaši Dekalogam, ir vēl viena, pēdējā nozīme. Desmit baušļi 

sniedzas pāri kristīgās draudzes robežām un sakārto dabisko dzīvi arī tur, kur tā netiek 

apgriezta otrādi tiešā, kristīgā izpratnē. Bauslība rada justitia civilis jeb justitia mundana
6
, 

tā ir itin kā aizsprosts pret grēka plūdiem, kas draud izpostīt sabiedrības dzīvi. Tā kļūst 

par pamatu visas cilvēku sabiedrības dzīves tiesiskai sakārtošanai. Turklāt nedrīkst 

aizmirst, ka šī justitia civilis ir pilnīgi atšķirīga no ticības taisnības. Cilvēku sabiedrības 

dzīve reāli nevar pastāvēt bez otrā galdiņa baušļu ievērošanas. Tur, kur tiek atstāts 

novārtā šis pamats, agrāk vai vēlāk notiek sabiedriskās dzīves sabrukums. Dievs uztur 

radību, uzturēdams pār to Savus baušļus. Baznīcas kalpošana visos laikos ir bijusi tāda, 

ka tā ir turējusi Dieva baušļus cilvēku acu priekšā un tos sludinājusi. Šajā laukā zīmīgā 

veidā notiek baznīcas un valsts saskarsme. 

Baznīca atbalsta pasaulē visu, ko vien iespējams pasargāt no rupjiem Dieva baušļu 

pārkāpumiem un apkaro visu, kas vada uz baušļu vieglprātīgu pārkāpšanu. Tieši šo 

baušļu pedagoģisko nozīmi Mārtiņš Luters ir skatījis kā tautas baznīcas uzdevumu, atkal 

izvirzīdams to priekšplānā. Tas ir punkts, kurā baznīca darbojas ārpus savām robežām un 

                                                           
6 Lat. – pilsoniskā taisnība jeb pasaulīgā taisnība. 
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kurā tā kalpo apkārtējai pasaulei. Šodien atkal izjūtam šādas baznīcas kalpošanas 

nepieciešamību no ceļa nogājušajai sekularizētajai pasaulei. Šī kalpošana kļūst saprotama 

tikai no Dieva baušļiem. Tās uzdevums nekad nav bijis pārveidot pasauli un iedzīvināt 

gluži jaunu pasauli, kādu cilvēks atkal un atkal ierauga acu priekšā kā ideālu tēlu. Šāda 

cilvēka izdomāta un izplānota pasaules uzlabošana un atpestīšana ar Bauslības palīdzību 

ir daļa no cilvēkam raksturīgās pārgalvības, kas uzdrīkstas mēģināt paveikt to, kas 

iespējams vienīgi Dieva žēlastības atpestījošajai varai. Baušļu pasludināšana 

neatpestītajai pasaulei ir daļa no Dieva darba pasaules uzturēšanā līdz pestīšanas dienai – 

ne vairāk un ne mazāk. Tas ir Dieva radības apstiprinājums – Viņš to pasargā no 

pazušanas, līdz pestīšanas darbs tiesas un žēlastības dienā tiks pabeigts. Šajā nozīmē 

baušļi ir ikvienas sociālās ētikas izejas punkts, kurā ir ieinteresēta arī baznīca, jo tā 

nedrīkst nodot pasauli pazušanai, jo pasaule dzīvo no Dieva lēnprātības. Dievs ir mīlējis 

šo pasauli. Baušļus drīkst pasludināt tikai tas, kas apklust dzīvības brīnuma priekšā, kuru 

nav iespējams aptvert, izejot no vēsturiskām vai bioloģiskām kopsakarībām, bet tikai, 

skatot to saistībā ar Dievu Radītāju, Uzturētāju un Pestītāju. 

Bauslības pasludināšana un sekošana Bauslības prasībām pilsoniskā nozīmē, kā 

zemes dzīves kārtības uzturēšana, nekad pilnā mērā neatspoguļo Dieva pozitīvo gribu 

attiecībā uz pasauli. Viss farizejisms, visa pilsoniskā paštaisnība ir šajā apmaiņā, un tā 

pastāvīgi kļūst par iemeslu smagiem grēkiem pret Dievu un cilvēkiem. 

Šis Bauslības lietojums, kuru Konkordijas formula nosauc par usus politicus jeb 

usus primus, nekad nevar tikt aplūkots izolēti, kā vienīgais Bauslības lietojums. Šīs 

zemes dzīvē nav situāciju, kurās noteicošais būtu tikai viens no minētajiem trim 

pasludinājuma veidiem. Dzīves realitātē tie ir nedalāmi saistīti. 

Atšķirīgie Bauslības lietojumi ir kā viedokļi, no kuriem to ir iespējams aplūkot 

dažādās cilvēka dzīves situācijās. Izšķiroši svarīga ir tikai cilvēka atrašanās Dieva 

žēlastības laukā, kas izvirza priekšplānā vienu vai otru no šiem skatapunktiem. Tā ir 

dvēseļu aprūpes darba atbildība – noteikt, kurš viedoklis katrā gadījumā ir īpaši 

uzsverams. Triju Bauslības lietojumu izšķiršana nes sevī zināmus draudus, proti, ka 

Bauslība un tāpat arī Evaņģēlijs var kļūt par shēmu, ko cilvēks pēc saviem ieskatiem 
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izmanto pedagoģiskiem mērķiem. Šāds lietu skatījums atņem Bauslībai tās īsto nozīmi. 

Bauslībā pats Dievs saka Savu vārdu, atklādams tajā Savu gribu, kurai neviens no tā 

sauktajiem Bauslības lietojumiem neko nedrīkst atņemt. Kas Bauslībā nesaklausa Dieva 

balsi, tas nesaprot ne pirmo, ne otro, ne trešo Bauslības lietojumu. Tādēļ Mārtiņa Lutera 

katehisms šo Bauslības trejādo lietojumu atstāj pilnīgi neievērotu. Tas itin kā paiet garām 

dažādajiem, cilvēcīgajiem Bauslības lietojumiem atpakaļ pie paša Dieva un parāda 

Dievu, kas izsaka prasības, bez kurām nevienam nav ne jausmas par to, kas ir Dievs. M. 

Luters pirmo un otro mācības daļu nostāda līdzās – kā īsto centru, kā galvenās lietas. Šeit 

ielūkojamies Dieva sirdī, un tikai šeit mums atklājas Dieva noslēpuma lielums, kas ne 

tikai uzstāda prasības mūsu dzīvei, bet arī padara to tādu, kādai šai dzīvei ir jābūt Dieva 

priekšā. M. Lutera pirmajos baušļu skaidrojuma vārdos izskan Bauslības un Evaņģēlija 

kā bijības un mīlestības līdzāspastāvēšana. 

Par 3. punktu. Mārtiņš Luters, sekodams baznīcas tradīcijai, ir uzņēmis Mazajā 

katehismā Dekalogu kā prasības izteicošās Dieva gribas izpausmi. Kā jau ievadā sacīts, 

viduslaiku prakse ilgu laiku līdzās tam paturēja arī citas mācības daļas, piemēram, 

mīlestības dubulto bausli (Mk. 12:29 u. t.), Gara augļus (Gal. 5:22 u. t.), septiņus nāves 

grēkus, evaņģēliskos padomus un vēl daudz ko citu. Šis raibais savirknējums laika gaitā 

vienkāršības labad tika ietverts Dekalogā. M. Luters šādam vienkāršojumam ir piekritis. 

Taču paliek atklāts jautājums par to, vai Dekalogs pilnīgi atspoguļo to, kādas ir Dieva 

prasības mūsu grēcīgajai dzīvei. 

Vispirms jākonstatē, ka Dekalogs ir saistīts ar noteiktu vēsturisku laiku. Arī 

pestīšanas vēsturē tam ir noteikta, ar konkrēto laiku saistīta vieta. Tas atrodas visas 

Israēla tautai dotās Bauslības ietvaros, līdzās ceremoniālajiem likumiem un sociālajiem 

priekšrakstiem, kuriem vajadzēja regulēt šīs tautas dzīvi noteiktā vēsturiskajā situācijā. 

Mārtiņš Luters ir saskatījis šīs vēsturiskās robežas un kādu laiku tās tik ļoti ir uzsvēris, ka 

šī iemesla dēļ pat ir cietusi Dekaloga paliekošā nozīme. “Mozus ir dots tikai jūdu tautai, 

tādēļ uz mums, pagāniem un kristiešiem, neattiecas.” Arī pats Dekalogs (2. Moz. 20:2) 

pavisam skaidri vēršas pie jūdu tautas, kas izvesta no Ēģiptes; savā izkārtojumā un 

sākotnējā nozīmē Dekalogs sevī nes daudz ko tādu, kas attiecas tikai uz ļaudīm, kuriem 
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dota Bauslība. Tas ir likums, kas regulē israēliešu tautas brāļu kopdzīvi. Jēdziens 

“tuvākais” attiecas uz viņiem, un baušļi neattiecas uz visiem cilvēkiem, ārpus šīm 

robežām, universālā nozīmē. Tā, piemēram, pavēle par sabatu ir ceremoniālā likuma daļa 

un ir saprotama tikai saistībā ar Vecās Derības draudzes dievkalpojumu. 

Tad jājautā: cik tālu Dekalogs ir uzskatāms par likumu, kuru Dievs itin kā ir 

atbrīvojis no visām ar noteiktu laiku saistītajām lietām un uzlicis par pienākumu to pildīt 

visām tautām, visai pasaulei? Lai pārvarētu šīs grūtības, M. Luters ir meklējis patvērumu 

jēdzienā lex naturae, dabiskais likums. Viņš uzskata Dekalogu par saistošu arī mūsdienu 

cilvēkiem tādēļ, ka baušļi ir rakstīti visu cilvēku sirdīs. Dabiskie likumi nekad nav bijuši 

tik labi un sistemātiski sakārtoti, kā tie atrodami pie Mozus: “Moses fuit tantum quasi 

interpres et illustrator legum scriptorum in mentibus omnium hominum”
7
. Tas ir 

saprotams tikai tādā nozīmē, kā sacīts Vēstulē romiešiem (2:14): “Ja pagāni, kam 

bauslības nav, sekodami savai dabai, izpilda bauslību, tad viņi, būdami bez bauslības, 

paši sev ir bauslība.” Taču šī Bauslības zināšana un pildīšana reizē ir nezināšana un 

nepildīšana, izkropļota zināšana un pildīšana. Tā ir tādu cilvēku darbība, kuri visi ir 

grēcinieki, jo tie nezina, kāda ir Dieva īstā prasība pirmajā bauslī, un nevar to pildīt. 

Jēdziens lex naturae nekādā ziņā nav viennozīmīgi skaidrots. Tam vajadzētu būt 

ietvertam Dekalogā; tas tikai nozīmē, ka Dekalogā tiek izteiktas prasības, kuras sniedzas 

pāri visām tautu un vēsturisko laiku robežām un parāda cilvēku sabiedrības dzīves 

normas. 

Tas saprotams tikai attiecībā uz otrā galdiņa baušļiem. Tie katrā ziņā parāda 

normas, kuras atbalsta visur sastopamās dzīves sfēras: ģimeni, laulību, pašu dzīvību, 

īpašumu, godu un labo slavu. Baušļi pakļauj aizsardzībai un saistošai kārtībai šīs dzīves 

sfēras – vienalga, kā šī kārtība tiktu izveidota noteiktos vēsturiskos apstākļos ar pozitīvas 

tiesiskās kārtības palīdzību. 

Ārkārtīgi komplicētais jautājums par dabisko likumu šajā vietā nav pamatīgi 

aplūkojams. Kā izšķiroši svarīgu pamatojumu Dekaloga paturēšanai es redzu faktu, ka 

                                                           
7 Lat. – Mozus ir izdarījīs tikai to, ka ir izteicis un izskaidrojis to likumu, kas ierakstīts visu cilvēku prātos. 
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Jēzus Kalna sprediķī pozitīvā veidā ir izskaidrojis Dekalogā dotos baušļus un atzinis tos 

par paliekošiem, joprojām spēkā esošiem. Līdz ar to visos laikos baznīcā ir tikusi atzīta 

Dekaloga paliekošā nozīme. Uz šī paša pamata ir saprotamas un attaisnojamas arī 

izmaiņas, ko Mārtiņš Luters veic Dekaloga vārdos, salīdzinājumā ar Otro Mozus grāmatu 

(20:2 u. t.). Arī šeit, sniegdams mācībām paredzēto materiālu, viņš ir sekojis baznīcas 

tradīcijai, kurā bijusi sastopama liela daudzveidība. Jau paši baušļu vārdi katehismā un jo 

īpaši – skaidrojumi parāda brīvību no piesaistes vēsturiskā laika situācijai. Taču 

visskaidrāk šeit redzama atbrīvošanās no piesaistes Vecās Derības laikam pestīšanas 

vēsturē, jo baušļi tiek skaidroti uz Jaunās Derības pamata, saistībā ar Jēzu. Šīs izmaiņas 

redzēsim, aplūkojot atsevišķus baušļus. 

Dekaloga raksturojumam no baznīcas lietojuma viedokļa vispārīgā veidā 

jāformulē šādi izšķirošie punkti: 

1. Dekaloga baušļos uzsvars tiek likts uz Dieva personisko uzrunu. Te nav runa 

par vispārīgām tikumiskām normām. Baušļi nevar tikt reducēti uz vienkāršām attieksmes 

prasībām, kas visā to īstenošanas iespēju dažādībā vienmēr paliek spēkā un kalpo kā 

mēraukla. Tie prasa rīcību, īstenošanu, lai gan arī attieksme nekādā ziņā nav izslēdzama 

no prasības satura. Dievs prasa sev visu cilvēku. 

2. Baušļi ir vērsti uz Israēla tautu, taču reizē arī – uz katru atsevišķu cilvēku. “Tev 

būs” vienmēr ir sacīts ar divējādu nozīmi. Atsevišķus cilvēkus Dievs uzrunā, prasīdams 

no tiem personisku atbildību. Šajā atbildībā katrs cilvēks ir viens Dieva priekšā. Tomēr 

reizē cilvēks šeit tiek uzrunāts kā sabiedrības loceklis, tā ka viņš kļūst atbildīgs par šīs 

sabiedrības uzturēšanu. 

3. Otrā galdiņa baušļi noteikti var tikt pamatoti no vispārīgās sociālās ētikas 

viedokļa, no cilvēku sabiedrības dzīves struktūrā pastāvošās likumības viedokļa, tātad – 

no paša cilvēka viedokļa. Taču šī nav tā nozīme, kāda otrā galdiņa baušļiem ir Dekaloga 

ietvaros. Drīzāk gan Dievs tajos parāda pats Sevi kā Kungs, kas pēc Savas suverēnās 

gribas rīkojas Dekalogā nosauktajās cilvēku dzīves sfērās. Tā, piemēram, “tev būs”, ko 

Dievs saka par laulību, ir jāuzlūko kā pamats un mēraukla pareizai dzīvei laulībā, nevis 

kā mērķa uzstādījums, kas nāktu no cilvēka. 
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4. Baušļi nav visas cilvēku rīcības vispārīgo pamatu proklamācija, kas tālāk pēc 

brīvas izvēles būtu intelektuāla procesa rezultātā piemērojami konkrētajai situācijai. Tās 

ir personiskas attiecības ar Dievu, kas konkrētā situācijā saista cilvēka gribu. 

Grēcīgā griba tiek izcelta ārpus visas problemātikas; Dieva griba, kas ir pretēja šai 

grēcīgajai cilvēka gribai, stājas tai pretī kā aizsprosts, vienlaikus atklājot tās pretrunu ar 

Dieva gribu. Dievs sagaida šīs gribas pārmaiņu, kas Evaņģēlijā tiek apsolīta un dāvāta. 

5. Baušļi – ar divu, proti, trešā un ceturtā, izņēmumu – ir izteikti negatīvā formā, 

kā aizliegumi. Šis raksturs dara tos nepiemērotus izmantošanai par pamatu īstenojamai 

ētikai. Mārtiņš Luters gan baušļu skaidrojumos vienmēr pievieno arī pozitīvus 

izteikumus, kas attiecas uz cilvēku dzīves veidošanu. Tie ir kā izejas punkti tālāko ētikas 

prasību izstrādāšanai, bet pamatā aizlieguma raksturs bauslim joprojām paliek un 

vispārīgā veidā tiek saglabāts. 

Šis Dekaloga izteiksmes veids – ka tā ir aizliegumu rinda – pasargā no kazuistikas, 

tas ir, no dzīves normēšanas atsevišķās vienībās, atbilstoši Dieva priekšrakstiem, kā tas 

notika jūdaismā. Tieši ar savu negatīvo izteiksmi baušļi iegūst visaptverošu nozīmi. 

Baušļu kā aizsargājošu pavēļu raksturs attiecībā uz cilvēku sabiedrības dzīvi šādi kļūst 

īpaši skaidri redzams. Tieši šādā veidā skaidri atklājas arī to neatkarība no vēsturiskā 

laika noteiktajām sabiedriskās dzīves formām. 

6. Atbilstoši sacītajam (2. Moz. 31:18), tiek runāts par diviem Bauslības 

galdiņiem. Taču baušļu iedalījums divos galdiņos nav viennozīmīgs un baznīcas tradīcijā 

nav uztverts vienprātīgi. Tendence uzskatīt pirmos trīs baušļus par pirmā, bet nākamos – 

par otrā galdiņa baušļiem nāk no Augustīna, kas dala abu galdiņu baušļus atbilstoši 

dubultajam mīlestības bauslim pret Dievu un tuvāko, tā, ka pirmais Bauslības galdiņš 

nosaka pienākumus pret Dievu, bet otrais – pret tuvāko. M. Luters to pamatoti ir 

uzskatījis tikai par dispozīcijas shēmu, kurai viņš pievienojas. Tomēr viņš vairāk 

nosliecās uz domām, ka ceturtais bauslis būtu pieskaitāms pirmā galdiņa baušļiem, jo 

vecāki ir Dieva vietas izpildītāji jeb pārstāvji. 

Attiecībā uz desmit baušļu skaitu visi ir vienprātīgi (atbilstoši 2. Moz. 34:28, 5. 

Moz. 4:13; 10:4). Tomēr skaitīšana ir notikusi atšķirīgi. Reformētā baznīca izdala Dieva 
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attēlu aizliegumu kā atsevišķu – otro – bausli, bet abus iekāres aizliegumus saista kopā. 

Tā baušļu skaitīšana atšķiras. Mārtiņš Luters tēlu aizliegumu ir izlaidis, nesaistot ar to 

noraidošu spriedumu. Viņš šo aizliegumu burtiskā nozīmē ir uzskatījis par tādu, kas dots 

tikai Israēlam, bet aizliegumu garīgā nozīmē – ka nedrīkstam aizēnot patieso Dievu ar 

pašu izdomātu – pieskaitījis pirmajam bauslim. “Ut primum destrueret imagines in 

corde” (vispirms jāiznīcina tēli, kas ir sirdī). Šo nozīmi aplūkosim pirmā baušļa apskatā. 

Kā baušļu numerācija, tā arī to iedalījums divos galdiņos nav uzskatāmi par 

pamatjautājumiem. Tie ir nozīmīgi tikai bibliska pūrisma ievērošanai, nosakot bibliska 

satura pasniegšanas formu. Mēs pievienojamies Mazā katehisma shēmai. 

7. Mārtiņa Lutera skaidrojumi ir formulēti kā atbildes uz jautājumiem. Tie nav 

mācības jautājumi, kādus uzdod skolnieki, lai lūgtu no skolotāja vai citiem skolniekiem 

nepieciešamos skaidrojumus par lietām, kuras tiem mācībā palikušas neskaidras. Drīzāk 

tie ir tā saucamie noklausīšanās jautājumi. Tos uzdod skolotājs, prasot no bērna atskaiti 

par apgūtajām zināšanām. Mērķis nav noskaidrot baušļu satura izpratnē palikušas 

neskaidrības – baušļu vārdi jau paši par sevi ir saprotami –, bet drīzāk gan mērķis ir 

uzstādīt baušļu prasības ikdienas dzīvē, uzsverot to praktisko nozīmi. Jautājumu nodoms 

ir novilkt līniju no Dieva baušļa uz konkrēto atsevišķo situāciju cilvēka dzīvē un padarīt 

Dieva prasības redzamas tieši šajā situācijā. Pats par sevi saprotams, ka te nepieciešams 

izvēlēties domas, atbilstoši mācāmā stāvoklim šajā dzīvē. Šie jautājumi uzskatāmi par 

piemēriem, kuros baušļos izteiktās Dieva prasības kļūst redzamas ikdienas dzīvē. Tie 

konkrētā formā parāda lietu, par kuru tiek runāts. Tie atkal un atkal atklāj šo lietu dažādās 

situācijās. 

Tādēļ skaidrojumi nesniedz noslēgtu mācības shēmu, bet var tikt papildināti 

atbilstoši pašu baušļu garam un nozīmei. Baznīcas mācīšanas praksē atcerēšanās metode 

ir tik ļoti izvirzījusies priekšplānā, ka lietas būtība ir tikusi aizēnota. Mums Dekaloga 

pārrunāšanā nozīmīgs ir baušļu saturs, tas ir, Dieva prasības attiecībā uz mūsu dzīves 

realitāti. Šī izpratne izgaismos formu, kādā Mārtiņa Lutera katehisms sniedz šo lietu, 

parādot, vai un cik lielā mērā šāda forma būtu saglabājama arī mūsdienās. 
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