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PIRMAIS BAUSLIS 

 

Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā. 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu vairāk par visu bīties, mīlēt un uz Viņu paļauties. 

 

1. Sākotnējā pirmā baušļa formulējumā katehismā Mārtiņš Luters, atbilstoši 

viduslaiku tradīcijai, bija izlaidis prologu, tas ir, vārdus “Es esmu Tas Kungs, tavs 

Dievs”. Prologs nav bauslis, bet apsolījums, turklāt tāds, kas izteikts absolūtā, 

beznosacījuma nozīmē. Tādēļ tas nav pieskaitāms bauslim, jo Evaņģēliju nedrīkst padarīt 

par Bauslību. Ar šo izlaišanu Dekaloga kā Bauslības raksturs tiek izcelts vēl skaidrāk. M. 

Luteram bija svarīgi, lai Evaņģēlijs paliktu Evaņģēlijs, bet Bauslība paliktu Bauslība, tā 

ka abi tiktu atšķirti viens no otra. Lai gan vēlākajos katehisma izdevumos prologs 

nostājās pirmā baušļa sākumā, tomēr šī izšķiršana nekādā ziņā netika atcelta. Prologs 

veido itin kā iekavas, kas saņem kopā Bauslību un Evaņģēliju, tomēr nesajauc tos kopā. 

Tas ir viens un tas pats Dievs, kas stāv aiz Bauslības un Evaņģēlija, kas Bauslībā atklāj 

Savas prasības ar vislielāko stingrību, tomēr tajā pašā laikā šī Bauslība norāda arī uz 

pestīšanu Kristū, uz Evaņģēliju. Kad Bauslība atklāj grēka bezdibeni, vārdi “Es esmu Tas 

Kungs, tavs Dievs” tomēr ved mūs pāri šim bezdibenim. Prologs norāda uz to, ka 

Bauslība nav pēdējais Dieva vārds, tādēļ to neklājas aplūkot kā tādu. Dieva pēdējais 

vārds ir Evaņģēlijs; ar Evaņģēliju Bauslība tiek piepildīta un reizē atcelta. 

Tomēr, tā kā prologs ir Evaņģēlijs, tas arī nesatur tādu mācību par Dievu, kāda 

vēlākajos apcerējumos kopš F. Melanhtona laikiem ir tikusi iedomāta: Dieva personība 

(Es), Viņa mūžīgā daba (esmu), Viņa Soģa vara (Kungs), mīlestība (tavs), Glābēja spēks 

(Dievs). Prologs ir Dieva gribas pievēršanās mums. Prologā atspoguļojas varena lieta: 

vienīgi patiesais Dievs patiesi pievēršas cilvēkam un uzrunā to, nosaukdams Sevi par 

viņa Dievu. Prologs ir viss Evaņģēlijs, izteikts īsākajā veidā. 
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Bībelē atrodamajos Dekaloga vārdos tiek nosaukts konkrēts Dieva pestīšanas 

darbs, un tie ir kā ievads Bauslības proklamācijai: “Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas 

tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama” (2. Moz. 20:2). Šis pestīšanas darbs ir 

zīme, kurā Dieva pievēršanās Viņa tautai, Viņa Derība ar šo tautu ir kļuvusi par 

vēsturisku notikumu. Līdz ar to tauta ir itin kā uzņemta Dieva apsolījuma telpā. Bauslība 

ir dota derības tautai – kā dzīves kārtība šīs derības ietvaros. Tā Vecajā Derībā Bauslība ir 

bijusi apsolījuma apņemta. 

Dieva pestīšanas darbs atbrīvo tautu no Ēģiptes verdzības, bet šī ārējā atbrīvošana 

ir zīme, kas norāda uz atbrīvošanu no cilvēcīgas pārgalvības varas, no pašu cilvēku 

godības, kas vienmēr noved pie draudzes vajāšanām, un reizē arī atbrīvošana no visiem 

zemes dzīves kārdinājumiem, kas sakāmvārda veidā tiek apzīmēti ar Ēģiptes gaļas 

podiem. Šī atbrīvošana ir darījusi Israēlu par Dieva tautu, par Viņa draudzi. 

Kristīgajā draudzē vairs nav runa par atbrīvošanu no Ēģiptes, bet par atbrīvošanu, 

kas notikusi Jēzū Kristū, ar Viņa krustu. Tādēļ šī atsauce, kas prologā norāda uz Vecās 

Derības laika situāciju pestīšanas vēsturē, kristīgajā katehismā pamatoti tiek izlaista. 

Saturam atbilstošāk būtu prologa vietā likt vārdus no Mārtiņa Lutera skaidrojuma otrajam 

ticības artikulam: “Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi, pazudušu un pazudinātu 

cilvēku, ir atpestījis, atpircis un atbrīvojis no visiem grēkiem, no nāves un no velna 

varas.” Tas ir Evaņģēlijs. Tātad arī Jaunās Derības nozīmē Bauslību apņem Evaņģēlijs. 

Līdz ar Jēzus Kristus pilnīgo nodošanos pie krusta Bauslībā izteiktās absolūtās 

prasības beidzot ir pamatotas. “Viņš jau Savu paša Dēlu nav saudzējis, bet To par mums 

visiem nodevis nāvē” (Rom. 8:32). Tā ir vispilnīgākā Dieva mīlestības izpausme. Tā 

vēlas tikt uzņemta pilnīgi reāli personiskā veidā. Jaunā perikopju kārtība šī Dieva upura 

uzskatāmības labā Ciešanu laikā sniedz stāstu par to, kā tēvs Ābrahams ir upurējis Īzāku. 

Ar šo cilvēka upura tēlu tiek paskaidrots upuris, kuru nes Dievs. Dievs pilnīgi nodod 

Savu Dēlu mūsu labā. Tas pats attiecas uz Jēzus pilnīgo nodošanos. Evaņģēliju stāsti 

attēlo šo Dieva nodošanos Jēzus ciešanās un nāvē neparasti reālistiskā veidā. 

Šī pilnīgā nodošanās mīlestībā atbilst Dieva pilnīgajai prasībai bauslī. Tā ir 
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pilnīgas mīlestības prasība: tas ir Bauslības piepildījums. Dieva prasības Jaunajā Derībā 

netiek mīkstinātas. Drīzāk gan ar Jēzus skaidrojumu Kalna sprediķī Dekalogam 

piemītošais Bauslības raksturs tiek padziļināts un kļūst vēl stingrāks. Te pirmoreiz 

pavisam skaidri tiek prasīts viss cilvēks, līdz ar visām viņa apslēptākajām domām un 

gribu, kā arī ar visiem darbiem un visām attiecībām viņa dzīvē. Te nekāda izvairīšanās 

vairs nav iespējama. Te cilvēkam tiek atņemta jebkura platforma, uz kuras viņš varētu 

mēģināt apstiprināt pats sevi Dieva priekšā. Tas, kas prasa, ir Jēzus. Viņš ir tas, kas nes 

Sevī Dieva varenību, un Viņā īstenojas tas, ko Viņš prasa. Te Vecās Derības tautas 

robežas krīt, bet Jaunās Derības draudzes robežas ir universālas. Te kļūst redzams, ka 

Dekalogs ir Dieva jaunās cilvēces kārtība, un reizē kļūst redzams arī tas, kāda ir cilvēku 

kopdzīves kārtība vispār. 

Karls Barts, pretēji Mazā katehisma tendencei skaidri nošķirt Bauslību no 

Evaņģēlija, ir mēģinājis sasaistīt Evaņģēliju un Bauslību ciešākās, dialektiskās attiecībās, 

kur tie abi vienmēr ir viens otram kā apģērbam otra puse: Bauslība pēc sava satura ir 

Evaņģēlijs, proti, jaunās dzīves apsolījums. Baušļos – saturiski atbilstoši ebreju valodas 

izteiksmes veidam – vajadzētu rakstīt nevis “tev būs”, bet “tu darīsi”. Dievs apsola, ka 

mēs, Jēzū Kristū paveiktās pestīšanas spēkā, kļūsim par to, kas prasīts Bauslībā. Taču šis 

glābšanas jeb pestīšanas darbs saskaņā ar Vēstuli romiešiem (1:15), prasa ticību, ticības 

paklausību. Šajā ticības paklausības prasībā ir kopā saņemta visa Dieva griba. Tā 

Evaņģēlijs kļūst par Bauslību. 

Taču Bauslības un Evaņģēlija savienošana atņem spēku kā vienam, tā arī otram. 

Bauslībai tiek atņemts stingrās prasītājas raksturs, savukārt Evaņģēlijs kļūst par prasību tā 

vietā, lai būtu atbrīvojoša žēlastības dāvana. Baznīcas Evaņģēlija pasludinājums iegūst 

Bauslības raksturu – tas pavēl ticību tā vietā, lai vestu uz ticību; tas pārstāj būt dāvana, 

žēlsirdīgā Dieva piedāvājums pazudušajam un nolādētajam cilvēkam. 

2. Bauslības raksturs, kas parādās jau pirmajā bauslī, vēl skaidrāk iezīmējas vārdos 

no Otrās Mozus grāmatas (20:5, 6), ko M. Luters ir rakstījis baušļu kopsavilkumā 

Dekaloga beigās: “Es, Tas Kungs, .. 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.” 

Vārdi atrodas tēlu aizlieguma beigās un būtībā, tāpat kā tēlu aizliegums, attiecas 

uz pirmo bausli. Ja Mārtiņš Luters šo epilogu liek Dekaloga beigās, tas norāda, ka 

pirmais bauslis ietver sevī visus pārējos. Kas tur pirmo bausli, tas tur visus; kas pārkāpj 

pirmo bausli, tas pārkāpj visus. Dekalogs ir liela vienība. Tajā ir vienotas prasības, kuras 

caurauž visus baušļus: aiz Dekaloga kā vienota veseluma stāv pats Dievs, kas prasa 

pareizu attieksmi pret Viņu. Visā Dekalogā izšķiroši svarīgi ir tas, ka šeit mums ir 

darīšana ar dzīvu, personisku Dieva gribu, kura ir pretrunā mūsu gribai. Tikai tas, kurš 

redz šo pretrunu, saprot baušļus to īstajā nozīmē. 

Dievs sevi raksturo (saskaņā ar M. Lutera tulkojumu) kā dusmīgu Dievu. Šī 

apzīmējuma īstā nozīme ir “dedzīgs”. Tas šķiet pārāk antropomorfs raksturojums un 

šķietami iesaista Dievu cilvēcisko ļauno kaislību sfērā. Taču šis apzīmējums ir pamatots 

Dieva attieksmē pret Viņa tautu. Pravietis Hozeja to vēlāk ir saskatījis laulības tēlā. Dievs 

nepieļauj, ka šī Viņa attieksme pret Savu tautu tiktu sagrozīta. Viņš, svētais Dievs, neļauj 

aizskart šīs attiecības un uz katru šādu mēģinājumu reaģē ar visu Savas aktīvās darbības 

intensitāti. Cilvēka priekšā atklājas ar vislielāko dzīvīgumu apveltīta Dieva griba. Šī griba 

aizliedz jebkuru Bauslības aizskārumu tā, ka kļūst neiespējami viltot Dievu ar cilvēka 

abstrakto domu palīdzību. Ar šiem noslēguma vārdiem Dievs pats atņem Saviem 

baušļiem bezpersonisku pilsonisko likumu grāmatas paragrāfu raksturu. 

Tādēļ cilvēka reakcija uz baušļiem vienmēr reizē ir viņa personiskā attieksme pret 

To, kas baušļus ir devis, proti, pret pašu Dievu. Tā nu cilvēka atbilde ir vai nu “jā” 

Dievam, tas ir, mīlestība, vai arī “nē’, tas ir, sacelšanās, aktīva pretestība Viņam. Te 

atklājas grēka daba, kas ir pretestība Dievam un izpaužas Viņa baušļa pārkāpšanā. Otrajā 

Mozus grāmatā (20:5) šī cilvēka rīcība tiek apzīmēta ar vārdu “ienīst”. Psiholoģiski šis 

naids bieži vien nekādā veidā neizpaužas, jo Dievs Savā realitātē, kā reāls pretstats 

cilvēkam, mums nekad nav īsti aptverams. Taču tieši tā ir baušļa nenovērtēšana. Kad 

bauslis tik tieši izsaka pārmetumu cilvēkam, kad apslēptais Dievs iznāk no šīs Savas 
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apslēptības tā, ka Viņa griba īstenībā nostājas pretī cilvēka gribai un ka cilvēka griba 

nonāk sadursmē ar gluži pretējo Dieva gribu, tad rodas naids. 

Tā Dekalogs ir vienots veselums, jo aiz prasībām stāv viena nedalāma Dieva griba. 

Reizē atklājas otra iezīme, kas Dieva prasībai piešķir specifisku Bauslības raksturu: 

bauslim tiek pievienoti apsolījuma un draudu vārdi. Bauslībai ir atlīdzības raksturs. Tiek 

noteikta atlīdzība, ja gadījumā Bauslība tiks piepildīta, un sods, ja tā tiks pārkāpta. Tas 

rada nepieciešamību un piespiež. Te atklājas Dieva varenība, kas spēj salauzt jebkuru 

pretestību un arī ir nolēmusi to darīt. 

Itin viegli var rasties tendence, raugoties no kristieša sargtorņa, nolikt malā vai 

citādi interpretēt šo noslēguma vārdu raksturu – itin kā tie atspoguļotu mazvērtīgu ētiku, 

ar kuru mums nav nekā kopīga. Faktiski ne Vecajā, nedz arī Jaunajā Derībā nav tādu 

likumu, kuriem nebūtu atlīdzības rakstura. Visur, kur tiek runāts par sodu, par draudošo 

pazušanu, par Dieva dusmību un mūžīgo tiesu, šo vārdu pamatā ir atlīdzības raksturs. Arī 

Jēzus un apustuļi šo nostāju ir atstājuši neaizskartu. Dievs ir soģis, kas saka spriedumu 

par visiem cilvēku darbiem. Viņš nav tikai morāls ceļa rādītājs, kas runā ar nodomu 

sakārtot cilvēku dzīvi, nereaģēdams uz viņu attieksmi, bet gan – Viņš reaģē atbilstoši 

tam, ko cilvēks dara. 

Tas ir pilnīgi skaidri jāsaskata, un mums nav tiesību ar savām interpretācijām 

izdzēst šo līniju no Dieva raksturojuma. Katrā ziņā pretstatā šim raksturojumam, vēl jo 

spožāk atmirdz Evaņģēlijs, prieka vēsts. Evaņģēlijs nenoliedz atlīdzināšanas kārtību. 

Jēzus krusts nozīmē tieši apstiprinājumu šai kārtībai, taču apstiprinājumu tādā nozīmē, ka 

Dieva Dēls šajā kārtībā iestājas mūsu vietā. “Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par 

atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.”
1
 Jēzus krusts ir pārliecinošākais 

apstiprinājums Dieva noteiktajai atlīdzināšanas kārtībai, kāds vien iedomājams, un tomēr 

tajā pašā laikā – šīs kārtības atcelšana, jo tikai ar šo Jēzus darbu pie krusta Bauslības 

noteiktā atlīdzināšanas kārtība tiek nepārprotami atcelta. Līdz ar Jēzus krustu tiek dota 

citāda, no atlīdzināšanas kārtības atbrīvota pasaule. 
                                                           
1 Jes. 53:5 
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Šīs divas pasaules nostājas viena otrai pretī: Kristū žēlastības pasaule ir kļuvusi 

par realitāti, un tajā atlīdzināšana ir atcelta. Atbrīvošana no šīs kārtības ir saistīta ar pāreju 

no vienas pasaules otrā. Atbrīvošana notiek samierināšanā ar Dievu. Samierināšana ir 

priekšnoteikums atlīdzināšanas kārtības atcelšanai, jā, vēl vairāk: samierināšana ar Dievu 

jau ir skaidra šīs kārtības atcelšana. Ārpus žēlastības, samierināšanas un šo samierināšanu 

uzņemošās ticības atlīdzināšanas kārtība turpina pastāvēt. Tas attiecas arī uz katra 

atsevišķa kristīga cilvēka dzīvi. Tādēļ Bauslības atlīdzinošais raksturs ir biedējoša 

aktualitāte kā kristietībā, tā arī ārpus tās. 

Mēs drīkstētu sacīt, ka Jaunajā Derībā salīdzinājumā ar Dekalogu atmaksas kārtība 

ir vēl vairāk saasinājusies. Dekalogs runā tikai par atmaksu šīs zemes vēsturē. Jaunajā 

Derībā, ejot vēl tālāk, rodas doma par Pastaro tiesu. Neviens grēks nevar tikt darīts tā, lai 

Dievs uz to nereaģētu. Atsevišķu cilvēku un tautu vēsturē šī reakcija var atklāties vai 

neatklāties, taču Pastarajā tiesā tā visādā ziņā atklāsies. Dievs prot atrast grēciniekus un 

sodīt grēku. Ja cilvēks to atsakās saskatīt, tad viņš nezina, kas un kāds ir Dievs. 

Tam atbilst mūsu dzīves realitāte – kaut arī cilvēka acīm Dieva izlīdzinošā taisnība 

ne vienmēr ir pārbaudāma. Ja jau šīs pasaules dzīves laikā Dieva roka sāk Savu soda 

izpildes darbu un cilvēks šajā punktā neizvairās no Bauslības, bet atzīst savu vainu un 

Dieva tiesājošo rīcību, viņš pieredz nepanesamo Dieva Bauslības nastu, kuras dēļ ir 

jāzaudē dzīvība. Pastāv spaidu kārtība, kurai mēs ar saviem grēkiem faktiski esam 

pakļauti, bet kuru neuzdrīkstamies uzlūkot savām acīm, lai iekšēji neaizietu bojā un 

nekristu izmisumā. Tā ir atbrīvošana no šīs spaidu kārtības lāsta, kad žēlastība Jēzū dara 

pie mums savu darbu. Mēs nedrīkstam šo kārtību pastumt malā, bet drīkstam nākt pie 

Dieva žēlsirdības darba Kristū, kas mūsos faktiski rada jaunu sākumu. 

Neatpestītā un atpestītā pasaule, pasaule, kas pakļauta Bauslībai, un pasaule, kas 

pakļauta Evaņģēlijam, – tās nav nošķirtas tādā mērā, ka mēs varētu dzīvot tikai vienā vai 

otrā. Arī atpestītam cilvēkam ir daļa pie neatpestītās pasaules, un neatpestītā pasaule 

pastāvīgi uztver Dieva atpestījošo darbu Viņa Evaņģēlijā. Tādēļ ir pamatoti tas, ka 

Mārtiņš Luters katehismā ir paturējis un pasvītrojis atlīdzināšanas domas arī attiecībā uz 
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kristieti. 

3. Pirmais bauslis prasa pareizu attieksmi pret Dievu. Cilvēkam ir jāļauj Dievam 

patiesi būt Dievam, viņam ir jādod Dievam pienācīgā vieta savā dzīvē – tā vieta, kas 

pienākas vienīgi Dievam, un šo vietu viņš nedrīkst ierādīt nevienam citam: “Tev nebūs 

citus dievus turēt Manā priekšā.” Kā Dievs pats ir vienīgais un neatkārtojamais Dievs, tā 

mūsu attieksmei pret Viņu ir jābūt īpašai un neatkārtojamai. Viņa vienreizīgums un 

neatkārtojamība izpaužas mīlestības bauslī, kas bija īstā jūdu draudzes ticības apliecība: 

“Klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Un tev būs To Kungu, savu 

Dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku” 

(5. Moz. 6:4, 5). Paskaidrojuma veidā šeit varam norādīt uz tēva un mātes īpašo stāvokli. 

Ikvienam cilvēkam ir viens tēvs un viena māte; viņu stāvoklis šajā dzīvē ir neatkārtojams. 

Tēvu un māti nevar mainīt, tādēļ arī cilvēka attieksme pret vecākiem ir īpaša, tā nav 

pārnesama uz kādu aizstājēju. Cilvēks pateicas saviem šīszemes vecākiem par dzīvību. 

Ar tēva un mātes starpniecību Dievs viņam ir devis dzīvību, un vecāki ar pilnām tiesībām 

ir saucami par Dieva vietniekiem, kuru stāvoklis šajā dzīvē attēlo mūsu attiecības ar 

Dievu. 

Ko nozīmē – ļaut Dievam Viņa neatkārtojamībā būt Dievam, to M. Luters ir 

formulējis Lielajā katehismā: ko nozīmē – man ir Dievs vai, citiem vārdiem sakot, kas ir 

Dievs? Atbilde: Dievs ir tas, no kā sagaidām visu labo un pie kā meklējam patvērumu 

visās grūtībās. Tātad – iemantot Dievu nav nekas cits, kā no visas sirds paļauties uz Viņu 

un ticēt Viņam. Kā jau to bieži esmu teicis, tikai sirds paļāvība un ticība nosaka, vai man 

ir Dievs vai elks. Ja tava paļāvība un ticība ir patiesa, tad tavs Dievs ir patiess, turpretī, ja 

paļaušanās ir neīsta un nepatiesa, tad nav arī patiesā Dieva, jo tie abi – ticība un Dievs – 

sader kopā. Kam tava sirds pieķeras un uz ko tā paļaujas, tas arī ir tavs Dievs. 

Te kļūst skaidrs aizliegums turēt citus dievus. Reāli cilvēks nekad nedzīvo bez 

Dieva. Tas, kas tiek saukts par ateismu, teorētiski gan ir jebkuras augstākas būtības 

noliegšana un tādā ziņā ir vislielākais grēks pret pirmo bausli. Taču praksē ikviena 

cilvēka dzīvē ir kaut kas tāds, kā priekšā viņš apzināti vai neapzināti zemojas, kā 
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augstākas varas priekšā. Tas ir centrs, ap ko veidojas viņa dzīve un kas iespaido visu šo 

dzīvi. Tā var būt jebkura radītās pasaules lieta vai daļa, kas cilvēka dzīvē ir ieguvusi tādu 

stāvokli un lomu, kura pienākas vienīgi Dievam. Acīmredzami, neviens cilvēks nevar 

iztikt bez šāda centra, ar kuru saistās visas viņa domas un griba. Te nav nozīmes tam, 

kurai radības daļai tiek veltīts šāds pagodinājums. No Dieva baušļa viedokļa raugoties, 

ikviena šāda praktiska dzīves nostāja ir elku kalpība. Pievienojoties Jēzus vārdiem Kalna 

sprediķī (Mt. 6:24), varam domāt par īpašumu: “Neviens nevar kalpot diviem kungiem: 

vai viņš vienu ienīdīs un otru mīlēs, vai viņš vienam pieķersies un otru atmetīs. Jūs 

nevarat kalpot Dievam un mantai.” Vārds “mamons” ir kļuvis par īpašvārdu. Īpašums šeit 

tiek attēlots personificētā veidā, kā tāds, kas realizē savu varu pār cilvēku, pilnīgi 

pakļaujot viņu, paverdzinādams, darīdams par kalpu. Kalpošana, par kuru Jēzus runā šajā 

kopsakarībā, vārdiskā nozīmē apzīmē verga kalpošanu – tādu kalpošanu, kas cilvēku ar 

visu viņa miesu un dvēseli piesaista lietai, kura tam kļuvusi par elku. Nedzīva lieta 

pārvēršas par dzīvu varu, kas sagūsta cilvēku, par dēmonu, kas cilvēku ir apsēdis, par 

izkropļotu patiesā Dieva attēlu. Kur mantai, īpašumam cilvēka dzīvē tiek piešķirts šāds 

stāvoklis, tur nedzīvā lieta iegūst tādas varas pozīciju, kas sniedzas pār visu cilvēka dzīvi, 

un tai pakļaujas visas viņa dzīves attiecības. Ne tikai cilvēka iekšējā dzīve un privātās 

dzīves jomas, kas vēl šķistu salīdzinoši nekaitīgi, bet notiek tā, ka šī vara pieprasa, lai tai 

pakļautos visas dzīves jomas. Kā visi dēmoni, tā prasa upurus. Kad šis personificētais 

īpašums, mamons, valda, visās cilvēka dzīves attiecībās atklājas elka absolūtās varas 

stāvoklis. Tas kļūst par virzošo motīvu, kas liek pasaulei kustēties, par visu lietu 

mērauklu. Ko nozīmē šāda stāvokļa piešķiršana īpašumam, to bez sīkākiem 

paskaidrojumiem varam saskatīt mūsdienu saimnieciskajā dzīvē. Tā nosaka visas cilvēku 

savstarpējās attiecības. Ir tā, ka cilvēks uztur šo dievu mamonu, lai gūtu no tā materiālas 

priekšrocības. Cilvēkam pašam vairs nav vērtības, bet viņa vērtību nosaka tas, kāds ir 

viņa dievs mamons, kas piešķir materiālas priekšrocības. Visas cilvēku attiecības, ko 

regulē otrā galdiņa baušļi, tiek noteiktas atbilstoši šim jaunajam centram. Baušļi itin kā 

sāk kalpot jaunam dievam. Šim dievam tiek upurētas līdzcilvēku dzīvības; cilvēku asinis, 



HERBERTS GIRGENSONS „MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS” 
 

© 2012 „LUTERISMA MANTOJUMA FONDS”  9 
 

ko prasa ikviens dēmons, mūsu laikos tiek upurētas mamonam. Darba attiecībās, ģimenē 

un laulībā, vīra un sievas attiecībās, vecāku un bērnu attiecībās – itin visur  cilvēka 

nostāju attiecībās ar līdzcilvēkiem nosaka tā dieva prasības, kuram cilvēks kalpo. Ir tā: 

visi baušļi ir ietverti pirmajā bauslī. Tas ir fakts, kuru apstiprina visa dzīve – tiklab 

pozitīvā, kā negatīvā nozīmē. 

Taču mamons te var tikt minēts tikai kā piemērs. Elku ir vesels leģions. Ž. Kalvins 

kādā vietā runā par to, ka cilvēka prāts ir fabrika, kas dienu un nakti strādā, ražodama 

jaunus elkus. Tādēļ par elkiem arvien tiek runāts daudzskaitlī. Tām nekādā ziņā noteikti 

nav jābūt materiālām lietām, kas iegūst dievu varas stāvokli un dēmonisku raksturu. Tā 

var būt arī seksualitāte, kas kļūst par dzīves jēgu noteicošu centru, – tas ir viens no 

raksturīgiem pagānisma piemēriem (salīdz. Rom. 1:21 u. t.). Šajā gadījumā dabiskais 

dzīvības spēks pretendē uz tiesībām uzturēt visu dzīvi un piešķirt tai jēgu. Tas kļūst par 

pamatu visās attiecībās ar cilvēkiem, ne tikai laulībā. 

Laikam vēl skaidrāk šī dzīvībai svarīgā nozīme parādās pie maskētajām reliģijām 

– garīgajām varām jeb ideoloģijām, kā tās tiek sauktas. Jebkura veida ideālisms var iegūt 

elka varas pozīciju, un upuri, kas tiek prasīti idejas vārdā, patiesi nav mazāki par tiem, 

kuri tiek nesti mamonam. Galu galā abos gadījumos cilvēks Dieva vietā liek pats savu 

“es”, ar ko saistās visas viņa domas un griba; cilvēks savā paša godības un varas pilnībā 

rada dievus pēc sava tēla tā vietā, lai pakļautos Dieva gribai. Grēkā krišanas notikums ar 

viennozīmīgu skaidrību nosaka punktu, kas ir pirmā baušļa darbības centrs. Vienmēr ir 

runa par “jūs būsit kā dievi”. Pirmais un galvenais kārdinājums cilvēkam ir bijis – 

sacelšanās pret pirmo bausli. Kad šī sacelšanās ir notikusi, cilvēks ir pakļauts verdzībā 

neskaitāmām varām, kuras nav Dievs. 

4. Israēla tautai tās vēsturiskajā situācijā, kad tai tika doti baušļi, Dekalogs bija kā 

brīdinājums un aizsardzība pret apkārtējo pagānismu. Tāda nozīme ir arī Dieva attēlu 

aizliegumam pirmā baušļa skaidrojumā. Elku tēli ir visu reālo spēku un varu simbols, 

kam cilvēks sniedz reliģisku pagodinājumu šādu tēlu veidā. Israēla tautai atkal un atkal 

par kārdinājumu ir bijušas Priekšāzijas tautu reliģijas. Tajās galvenokārt tika pielūgts 
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dabiskās radīšanas spēks – ne tikai simbolos un tēlos, bet tieši dzīves realitātē. Tas 

noveda pie postoša elku pielūgsmes un seksuālas izlaidības sajaukuma. Šādas norises 

paralēle mūsu dienās ir reliģiozitātes un erotikas apvienojums. Pirmais bauslis kā Dieva 

absolūtā prasība Israēla tautai bija nepārkāpjams žogs, kas Vecajā Derībā noteikto Dieva 

godināšanu pasargāja no pārveidošanas seksualitātes dievišķošanā. Bez šī baušļa visa 

dzīve nogrimtu reliģiski sankcionētas seksualitātes kundzības purvā. 

Mūsu attiecībās situācija ir citāda. Pagānisms vairs neparādās valdošās, ar 

vislielāko autoritāti apveltītās tautu un dabiskajās reliģijās, kuras godina elkus. Tādēļ 

Mazais katehisms, sekojot viduslaiku tradīcijai, ir izlaidis tēlu aizliegumu. “Tā tas ir ar 

elkdievību. Tā nav tikai tur, kur veido un pielūdz kādu tēlu, bet elkdievība mīt sirdī…” 

Sirds rada sev elka tēlu, pati rada to, kam tā pieķeras un uz ko paļaujas. 

Tā tēlu aizlieguma kodols ir meklējams jau pirmajā bauslī, kurā ir elku kalpības 

aizliegums: “Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.” Tā kā šeit nav skaidri norādīta 

saikne ar elku tēliem, tieši šādā veidā bauslis tiek izcelts ārpus noteikta laika vēsturiskās 

situācijas un piepildīts ar īstu aktualitāti arī mūsdienu situācijā. Tā jau iepriekš tiek 

novērsts pārpratums, proti, varētu šķist, itin kā elku kalpības aizliegums attiektos tikai uz 

kārdinājumu krist atpakaļ rupjā, primitīvā pagānismā. 

Tas, kas šodien tiek propagandēts kā pretstats kristietībai, īstenībā nav nekas cits 

kā naivs, nesalauzts pagānisms. Kad tas reiz ir salauzts, atgriešanās pie tā vairs nenotiek. 

Šodien kristīgā draudze, vismaz Eiropā, nonāk attiecībās ar garīgu apkārtējo pasauli, kura 

vēsturiski ir kristīgās ticības nosacīta un kuru vairāk vai mazāk ietekmējusi pretestība šai 

ticībai. Modernais pagānisms ir pretkristīgs neatkarīgi no tā, kādas ir konkrētās 

izpausmes formas. Kristīgā draudze savā garīgajā dzīvē arī pati ir daļa no šīs apkārtējās 

pasaules. Tādēļ ir nepieciešams šajā draudzē uzturēt dzīvu jautājumu: kā izskaidroties ar 

apkārtējās pasaules garu. Draudze nav pasargāta no šādas izskaidrošanās. Tai ir jāsajūt 

visa Dieva baušļa nopietnība. Tomēr cīņa ir pilnīgi citādāka nekā tā cīņa, ko nācās izcīnīt 

Vecās Derības tautai, kas, būdama Dieva tauta, savas eksistences dēļ iznīcināja pagānisko 

apkārtējo pasauli. Uz Jēzus mācekļiem attiecas vārdi: “Vai jūs nezināt, kādam garam jūs 
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piederat? Jo Cilvēka Dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt” (Lk. 9:55). 

Kristīgā draudze, arī norobežodamās no pagāniskās apkārtnes, ar savu liecību tomēr 

vēršas tieši pie šīs apkārtnes. 

5. Taču bauslis ne tikai norobežo draudzi no nekristīgās, jaunā pagānisma 

pārņemtās pasaules, bet vēršas arī pret pašu draudzi un pret spēkiem, kas darbojas tajā. 

Draudi, kas apdraud kristīgo draudzi no iekšienes, ir vēl bīstamāki par draudiem, ko rada 

apkārtējās pasaules pagānisms, pret kuru tā varētu ar prieku saglabāt savu reliģisko 

neskartību. Šie iekšējie draudi ir tādi, ka kristīgais sajaucas ar pagānisko – dzīvā, patiesā 

Dieva pielūgšana sajaucas ar aklās cilvēka sirds elku pielūgšanu. Te ir runa par faktisku 

atkrišanu no dzīvā Dieva kristīgo priekšstatu pasaules un kristīgās tradīcijas aizsegā. 

Runājot par dievkalpojumu, ir jāpieskaras ne tikai norisēm apziņas sfērā, kurā mēs 

domājam, runājam un darbojamies; pastāv saistības, kuras lielā mērā neapzināti nosaka 

cilvēka izturēšanos pilnīgi citāda ārējā apveida aizsegā. Kristīgo domu un priekšstatu 

pasaule var iet roku rokā ar gribas impulsiem, kas nāk pavisam no citurienes, un tādi 

impulsi vada cilvēka faktisko rīcību. Tieši kristietis, zinādams par Dieva bausli, atkal un 

atkal pieredz iekšējas pretrunas, savas personības sašķeltību, sirds sadalītību, kas atklājas 

visās lietās un vietās. Šeit arī rodas kārdinājums neuztvert Dievu nopietni. Cilvēks nav 

viendabīgs haplous, bet sašķelts dipsychos – viņš kalpo diviem kungiem. Tieši pret šo 

parādību vēršas pirmais bauslis. Dievs prasa visu cilvēka sirdi. Dieva absolūtā prasība 

attiecas uz visu cilvēku. “Tev būs To Kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds, no 

visas savas dvēseles un ar visu savu spēku” (5. Moz. 6:5). Tas nav atcelts arī Jaunajā 

Derībā – kā to skaidri parāda dubultais mīlestības bauslis (Mk. 12:29 u. t.). Tādēļ bauslis 

saka: “Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.” Šajā “Manā priekšā” (vācu tekstā 

“Man līdzās”) slēpjas draudi cilvēkam viņa attiecībās ar Dievu. Tādēļ šis bauslis skar ne 

tikai tādu bezdievību un elku kalpību, kas izpaužas atklāti, redzamā veidā, bet 

pamatvainu, kas slēpjas mūsos visos, visā kristietībā, proti, nekonsekvences grēku. 

Jaunajā Derībā bauslis tiek formulēts konkrētā prasībā sekot, – kā Jēzus pavēl Saviem 

mācekļiem. Tas prasa pilnīgu visu saišu saraušanu ar līdzšinējo dzīvi un atteikšanos no 
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visa, kas cilvēku sasaista un traucē šai sekošanai. Prasība visskaidrāk izteikta (Lk. 14:26): 

“Ja kāds nāk pie Manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsas 

un pat savu paša dzīvību, tas nevar būt Mans māceklis.” 

Pirmā baušļa paskaidrojums “Mums būs Dievu vairāk par visu bīties, mīlēt un uz 

Viņu paļauties” izsaka šo pilnīgās nodošanās prasību. Bijība, mīlestība un paļāvība 

nozīmē sirds piesaisti. Šīs trīs lietas veido vienotu veselumu, aptverot visu cilvēku. 

Agrākajās katehisma redakcijās šis teikums ir vēl asākā formā: “Viņu vien mums būs 

bīties un uz Viņu vien paļauties.” Ir bijuši mēģinājumi mūsdienu katehisma tekstā 

saskatīt piekāpšanos – itin kā citiem dieviem arī drīkstētu veltīt kaut nedaudz bijības, 

mīlestības un paļāvības. Taču īstenībā vēlākā un pašlaik lietojamā redakcija vienkārši 

norāda, ka bijība, mīlestība un paļāvība pašsaprotamā veidā atrod vietu arī mūsu 

attiecībās ar cilvēkiem un lietām – to parāda jau bauslis, kas prasa mīlestību pret tuvāko. 

Pirmais bauslis neregulē šīs zemes attiecības, tas novestu pie pilnīga nihilisma. Dieva 

īpašā un neatkārtojamā stāvokļa ievērošana prasa, lai cilvēka sirds pilnīgā piesaiste 

Dievam ar bijību, mīlestību un paļāvību netiktu veltīta nevienai radītai būtnei vai lietai. 

Visas cilvēku saistības Dieva pirmā baušļa totālās prasības gaismā iegūst savu mēru un 

līdz ar to savu vietu cilvēka dzīvē. Tās visas ir pakārtotas un pakļautas šai pilnīgajai 

prasībai. 

Dieva prasība pirmajā bauslī pirmoreiz konkrēti ir pieredzama tur, kur šī Dieva 

prasība konkurē ar radību un kur sirds jūt pamudinājumu uz nekonsekvenci. 

Nekonsekvences gadījumā Dieva prasība paliek neievērota. Paliek tikai vārdi, kam nav 

reāla piepildījuma. Dieva realitātes pieredze rodas vienīgi tad, kad Dievs uztur spēkā 

Savu absolūto prasību un saplēš apsegu, ar kuru mēs mēģinām aizsargāties pret šo 

prasību. 

Kad tiek apgalvots, ka mūsdienu cilvēkam jautājums par Dieva eksistenci ir kļuvis 

apšaubāms un ka tādēļ šis cilvēks nevar uzdot jautājumu par žēlīgu Dievu, kā to 

formulēja reformatori, pamatojums droši vien meklējams apstāklī, ka šiem cilvēkiem 

Dieva Bauslība nav pasludināta tādā veidā, lai viņi to tiešām uztvertu kā Dieva Bauslību. 
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Ar Bauslību cilvēks apjauš abas šīs lietas: Dieva realitāti un Viņa žēlastības 

nepieciešamību. Tāpat arī citu dievu reālā vara ir apjaušama tikai sadursmē ar Dieva 

absolūto prasību. Kad Dieva bauslis skar cilvēku, sākas reāla cīņa par varu – ne tikai par 

atsevišķu cilvēku, bet tieši par baznīcu, par draudzi. Ir bīstami izvairīties no šādas cīņas. 

Tad ļoti viegli var rasties objektīvi meli, proti, ka tiek gan runāts par Dievu, bet dziļākie 

slāņi, kas tiešā veidā nosaka cilvēka dzīvi, paliek neizveidoti. Tad par Dievu tiek runāts 

bez jebkādām saistībām, un cilvēks, sajuzdams šādu nesaistītu runu bezjēdzīgumu, ar 

savu mākslīgo garīgumu var nonākt fanātismā. 

Pirmais bauslis ir Dieva iejaukšanās šajā situācijā. Tas atklāj mūsu patieso 

stāvokli. No tā mēs baidāmies. Tādēļ arī sajūtam, ka iekšēji kaut kas mūs attur sludināt 

bausli. Kurš gan vispār uzdrīkstētos to darīt, ja tas pats Dievs, kas mūs uzrunā šajā bauslī, 

nebūtu arī mūs uzņēmis Savā žēlastībā! 

6. Kā redzējām, baušļi uzrunā cilvēku pavisam personiski, individuāli. Atsevišķs 

cilvēks stāv pilnīgi viens Dieva priekšā un tiek burtiskā nozīmē saukts ārā no visa, kas ir 

ap viņu. Tomēr Mārtiņš Luters savos skaidrojumos vienmēr runā daudzskaitlī: “Mums 

būs Dievu vairāk par visu bīties, mīlēt un uz Viņu paļauties.” Tā viņš uzsver, ka bauslis 

attiecas uz cilvēku kopību. Ļoti skaidri tas izpaužas Vecajā Derībā. Tieši pirmais bauslis 

ir tas, kas konstituē Dieva draudzi, Viņa derības tautu. Tas ir dots tautai un draudzei. 

“Tev būs” vispirms vēršas pie derības tautas kā veseluma un tikai tad pie katra atsevišķa 

cilvēka šīs tautas iekšienē. Jaunajā Derībā bauslis vēršas pie kristīgās draudzes. Tikai 

Kristum ticīgo draudzē pirmoreiz kļūst skaidrs pirmā baušļa prasības saturs dziļākajā 

nozīmē; tikai šajā draudzē cilvēks nonāk Jēzus Kristus varas sfērā, kurā bauslis var tikt 

piepildīts. Šeit “mums būs” kļūst par Gara izpausmi, kas rada draudzi. 

Taču attiecība uz cilvēku kopību sniedzas vēl tālāk. Bauslis attiecas uz ikvienu 

cilvēku kopību. Otrā Bauslības galdiņa “mums būs” atklāj grēcīgo cilvēku solidaritāti 

visspēcīgā Dieva priekšā, kas tos visus ir aicinājis no nāves dzīvībā, jaunā kopībā, kura 

sākas ar to, ka šie cilvēki vairāk par visām lietām bīstas un mīl Dievu un paļaujas uz 

Viņu. Tā bauslis vēršas pie baznīcas un draudzes veseluma. No tās stāvokļa Dieva 
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priekšā lielā mērā ir atkarīga atsevišķa cilvēka attieksme pret Dievu. Bauslis īpašā veidā 

vēršas pie personām, kuras sava vadošā stāvokļa dēļ ir atbildīgas par baznīcu kā 

veselumu. Ja baznīcas vadība pirmā baušļa prasībām paklausa tikai fragmentāri, ja tā ļauj 

sevi iesaistīt atkarībās, kas konkurē ar Dieva absolūto prasību, tad visa baznīca ir 

pakļauta briesmām – tās attiecības ar Dievu var tikt izpostītas. No otras puses, ikviens 

atsevišķs baznīcas loceklis ar savu liecību dod ieguldījumu draudzes kā veseluma ticības 

veidošanā – pozitīvā vai negatīvā nozīmē. 

Līdzīgi ir ar atbildību par citām cilvēku kopībām, kurās mēs atrodamies, jo īpaši – 

par tautas kopību. Tautas dzīvē izšķiroši svarīgi ir, lai šajā tautā kā veselumā tiktu 

uzklausītas un pildītas tieši pirmā baušļa prasības. 

7. Ko sevī ietver pirmā baušļa pildīšana? Pirmā baušļa pildīšana nozīmē jaunu 

pasauli, kurā sacelšanās pret Dievu ir beigusies un kurā Dievam atkal tiek dots tāds gods, 

kāds Viņam pienākas. Baušļa pildīšana nozīmē, ka arī pasaulē atkal tiek nodibināta 

Dievam tīkama kārtība. Tā nozīmē jaunas debesis un jaunu zemi, kurā taisnība mājo. Tā 

tiek aprakstīts visu Dieva ceļu mērķis. Tas ir skats aiz pasaules vēstures robežas. Un 

tomēr baušļa piepildījums kļūst par realitāti jau šīs pasaules dzīves laikā, uz šīs zemes, 

kur Jēzus Kristus dara Savu samierināšanas darbu, kur Viņa žēlastība pārveido spītīgo un 

izbiedēto cilvēka sirdi. Kur tas notiek, tur Dieva draudze šajā pasaulē sagatavojas 

nākamajai dzīvei. 

Taču pirmā baušļa pildīšana šīs pasaules dzīves laikā nekad nav viennozīmīgi un 

empīriskā veidā konstatējama. Tai jātiek pieredzētai ticībā, taču tā arvien paliek apslēpta. 

Pirmā baušļa piepildījums mūsu, cilvēku, acīm atklājas kā bijība Dieva priekšā, mīlestība 

pret Dievu un paļāvība uz Viņu pilsoniskās taisnības nozīmē. Bauslis ielaužas cilvēka 

dzīves zemākajos slāņos, kur valda nesalauzts egoisms, un tieši šajā pašā dzīvē rada 

bijību Dieva priekšā – bijību, kas parādās dažādos apveidos. Tā var būt sakausēta kopā ar 

eidēmoniskām, egoistiskām bailēm vai arī ar gluži māņticīgām bailēm no nezināmas 

augstākās varas atmaksas. Reizēm šīs bailes iegūst arī šķīstas Dieva bijības apveidu, kurā 

cilvēks bīstas pašu Dievu, nevis tikai baidās no soda, no tā, ka Dievs varētu nodarīt 
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kaitējumu viņa dzīvei un dzīvībai. Cilvēciska analoģija īstai bijībai Dieva priekšā ir 

respekts tādu cilvēku priekšā, kuriem ir īsta, iekšēja autoritāte, kuriem mēs iekšēji 

pakļaujamies un vienkārši neuzdrīkstamies runāt pretī. 

Nav cilvēku uzdevums un nav arī iespējams norādīt neskaitāmos blakus motīvus, 

kuri parādās saistībā ar pirmā baušļa pildīšanu. Bauslis ir dots tālab, lai tā gaismā atklātos 

mūsu reālās attiecības ar Dievu. Grēknožēla, kurā tiek uzņemts šādi saprastais bauslis, 

atklāj mūsu skatienam to, cik aplamas ir mūsu attiecības ar Dievu. 

Viss sacītais attiecas arī uz mīlestību pret Dievu, kas neticami daudzveidīgi 

apvienojas un sajaucas ar cilvēka egoismu. Sirds ir pilna mīlestības pret Dievu, kamēr šīs 

zemes attiecības mums rāda Dieva laipno vaigu. Taču šī pati sirds ir gatava zaimot un 

lādēt, tiklīdz tai atklājas Dieva tiesa. 

Tāpat ir gluži neiespējami atšķirt īstu paļāvību uz Dievu no apslēptas vai atklātas 

paļāvības uz cilvēkiem, uz šīs zemes attiecību labvēlību. Mūsu bijība Dieva priekšā, 

mūsu mīlestība pret Dievu un mūsu paļāvība uz Viņu ir baiss patiesā un nepatiesā, īstā un 

neīstā sajaukums. Te izšķiršana arvien paliek Dieva tiesas ziņā. 

Tomēr šīs attiecības pieder arī justitia civilis un izšķirošā veidā ietekmē mūsu šīs 

zemes dzīves kārtību un tās uzturēšanu. Kur Dieva bauslis atskan un tiek uzklausīts, tas 

arvien atskan arī usus politicus nozīmē. Bez šī Bauslības lietojuma mūsu zemes dzīve un 

tās uzturēšana nevar iztikt. Jaunatnes mācīšanā šim Bauslības lietojumam ir galvenā 

loma; tieši tā bērni tiek audzināti. Taču, ja ar iedomātu baušļa pildīšanu cilvēks mēģina 

sevi apliecināt Dieva priekšā, tad šāds baušļa lietojums kļūst par biedējošu ļaunprātību. Ja 

bijība Dieva priekšā, mīlestība pret Viņu un paļāvība uz Viņu pazūd no pilsoniskās 

taisnības jēdzienu loka, tad visi vārti, visas durvis ir atvērtas dzīves sekularizācijai. Ir 

pareizi, ka šādā dzīves sekularizācijā, kas pastumj malā Bauslības usus politicus, 

darbojas varas, kuras sagrauj šīs zemes dzīvi. Baušļa usus politicus ir viens no tiem 

spēkiem, kas attur pēdējo, Pastaro, tiesu vēstījošo grēka uzbrukumu. Dieva gribas prasību 

atklāsme šajā aspektā ir daļa no Dieva pestīšanas darba. 

 


