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OTRAIS BAUSLIS 

 

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 ir vienīgais, kuram pievienoti tikai draudu vārdi, nevis apsolījums, 

kā ceturtajam bauslim vai draudi un apsolījums, kā tēlu aizliegumam. Šajā apstāklī 

Mārtiņš Luters ir saskatījis īpašu uzsvaru uz šī baušļa nopietnību. Šo nopietnību mums 

īpaši neatlaidīgā veidā liek pie sirds Mūsu Tēvs lūgšanas pirmais lūgums “Svētīts lai top 

Tavs Vārds”. Šis lūgums atbilst otrajam bauslim. Luters to ir uzskatījis par svarīgāko 

lūgumu Mūsu Tēvs lūgšanā. Par ko tiek runāts otrajā bauslī? Pirmais bauslis satver 

cilvēku viņa centrālajās attiecībās – attiecībās ar Dievu. Taču pats Dievs ir neaptverams, 

apslēpts, mūsu sajūtām un mūsu prātam nepieejams. Kā tad iespējams ieņemt noteiktu 

stāvokli un veidot attiecības ar kādu, kurš mums vienkārši nav pieejams? 

Otrajā bauslī tiek runāts par To, kurš ir iznācis no Savas apslēptības un darījis Sevi 

pieejamu. Mīlestību, ko esam Dievam parādā, Viņš nav attiecinājis tikai uz Savu apslēpto 

būtību. Viņš sniedz tai satveramu objektu, lai tā varētu izpausties praktiskā veidā, proti, 

Viņš dod Savu Vārdu. Tas ir mūsu netveramā Kunga satveramais apsegs. Tikai nākamajā 

pasaulē iemantosim Dievu tādu, kāds Viņš ir. Tad notiks: “Redzi, Dieva mājoklis pie 

cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem” 

(Jņ. atkl. 21:3). Šīs pasaules dzīves laikā mums ir Viņa Vārds. Tā ir neredzamā Dieva 

atklāšanās šīs zemes realitātei, un mūsu saskarsme ar Dievu notiek ar Viņa Vārda 
                                                           
1 Šeit un turpmāk tiek runāts par Dieva personvārdu. (Jahve, Tas Kungs) – Teol. red. piez. 
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lietošanu. 

Uz Dieva tveramo apveidu, pret kuru mums jāapstiprina mūsu attiecības ar Dievu, 

ir attiecināms ne tikai otrais bauslis, bet arī visi pārējie. Dievs atklājas aptveramā veidā 

gan dievkalpojumā, uz ko vērsts trešais bauslis, gan arī mūsu tuvākajā, par ko runāts otrā 

galdiņa baušļos. Kas ir Dieva Vārds? Antīkajā pasaulē vārds sevī slēpj biedējošu spēku. 

Vārds ir gluži kā sava nesēja dubultnieks. Vārdā ir klātesošs tā nesējs ar savu būtību. Kas 

lieto vārdu, tam ir darīšana ar pašu šī vārda nesēju; kas piesauc Dieva Vārdu, tas nonāk 

reālā saskarē ar Dievu. 

Tātad vārds nekādā ziņā nav tikai skaņa, tikai vārds, kuras lietošanai nav nekādas 

nozīmes, kura izrunāšana varētu palikt bez kādas darbības. Tas tā nav pat mūsu attiecībās, 

lai gan esam pieredzējuši lielu vārda inflāciju. Arī mūsu vidū vārds atklāj pieeju personai. 

Kas nosauc otram cilvēkam savu vārdu, tas tam atļauj nākt personiskās attiecībās ar viņu, 

atļauj ienākt viņa dzīves lokā. Zināms un ar autoritāti apveltīts vārds, ko drīkstam 

izmantot, var atvērt aizslēgtas durvis, aizvākt šķēršļus no ceļa, radīt dzimteni svešumā. 

Vārds arī šodien apzīmē varu. Tādēļ cilvēks nedrīkst pēc savas patikas izmantot kāda cita 

vārdu. Tas atkarīgs no vārda nesēja atļaujas, no tā, vai otrs cilvēks ir atļāvis kādam 

rīkoties ar savu vārdu, jo vārda zināšana un lietošana vienmēr reizē ir vara pār vārda 

nesēju. Vārda noslēpuma darbības spēki, kas mūsu saskarsmē jau lielā mērā ir apdzisuši, 

sākotnējās attiecībās atklājas daudz skaidrāk. Vārdā mīt brīnumains spēks. Vārda došana 

nozīmē valdīšanu pār lietu, kas tiek nosaukta. Pirmajā Mozus grāmatā 2. nodaļā cilvēks 

atklājas kā valdītājs pār radību, jo viņš dod vārdus visām lietām. Vārdā ir ietverta būtības 

atziņa. Protams, šodien mūsu vārdi nekādā ziņā vairs nav personas patiesās būtības 

izpausme – vārdi tiek doti vairāk vai mazāk patvaļīgi un vairs nav saistīti ar cilvēka 

būtību. Citādi ir ar vārdos izteikto lietu būtības atziņu. Ja ar lietas pareizu apzīmējumu ir 

saistīta atziņa par šīs lietas būtību, tad, zinādams vārdu, cilvēks ar savu prātu veido ceļu 

uz vārdā nosauktā objekta pārvaldīšanu. Tas ir pamats ikvienas eksaktas zinātniskas 

terminoloģijas nozīmei. 

Īsās norādes varētu būt noderīgas, lai sagatavotu ceļu otrā baušļa izpratnei. 
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Vispirms jāsaprot, ko mums nozīmē Dieva Vārds. Ne jau cilvēks pats no sevis, 

atbilstoši saviem uzskatiem nosauc vārdā neredzamo, neaptveramo Dievu, bet Dievs 

atklāj Savu Vārdu un līdz ar to sniedz, atļauj cilvēkam atrast pieeju Viņam un ielūkoties 

Viņa īstajā būtībā. Kā Vecajā, tā arī Jaunajā Derībā iesākumā ir paša Dieva atklāsme – 

Viņš pats Sevi nosauc vārdā. Te paliek neizdibināts, kā skaidrojams Vecajā Derībā 

atrodamais Dieva Vārds. Otrajā Mozus grāmatā (3:14) Dievs pats sniedz skaidrojumu, 

kas tomēr vienlaikus šo Vārdu aizplīvuro: “ES ESMU, kas ES ESMU”. Tā Viņš grib 

raksturot Sevi kā Glābēju, kas apsola būt arī nākotnē, raksturodams Sevi kā paliekošu, 

tādu, kas Savos nodomos, padomos un apsolījumos paliek uzticams; te tiek izteikts 

noslēpumainais, neizskaidrojamais: “Viņpus visiem vārdiem, kuri var tikt nosaukti šajā 

un nākamajā pasaulē, ES ESMU, kas ES ESMU.” (Eihrods, Komentārs Vecajai Derībai). 

Visādā ziņā Dievs, nosaukdams Savu Vārdu, atklāj iespēju tuvoties Viņam lūgšanā un 

dievkalpojumā, kalpot Viņam. 

Tā Dievs pieliek punktu visai maģijai, kas bija saistīta ar dievību vārdu 

pieminēšanu antīkajās reliģijās. Cilvēks nedrīkst rīkoties ar Dievu – ne pats dot Viņam 

vārdu, nedz uzdrīkstēties kalpināt Viņu, izmantojot dievību pārdabiskos spēkus, tās 

piesaucot un lietojot to vārdus. Dievs pats nāk personiskā saskarsmē ar cilvēku, ar Savu 

tautu. Viņam ir vara pār cilvēkiem arī tad, ja tie sauc Viņu vārdā. Pareizs ir tikai tāds 

Dieva Vārda lietojums, kas atbilst Dieva būtībai, kuru Viņš pats pēc Savas gribas mums 

atklāj. Šādā Dieva Vārda lietojumā cilvēks dod pienācīgo godu īstajam Dievam. 

Visādā ziņā tad aiz šī Vārda stāv patiesais Dievs ar Savu absolūto prasību un visu 

Savu varas pilnību. Ir bīstami lietot Dieva Vārdu vai, katrā ziņā, aplami lietot šo Vārdu, 

jo ar Viņa Vārda lietošanu cilvēks nonāk Dieva biedējošā spēka laukā. Šķiet, cilvēkam 

būtu ieteicams no tā izvairīties. Tādēļ vēlīnais jūdaisms atkal ir atteicies no Dieva Vārda 

lietojuma. Dieva Vārds netika izrunāts bailēs no bojāejas. 

Tomēr ar šādu māņticīgu Dieva Vārda neizrunāšanu cilvēka situācija Dieva 

priekšā neuzlabojas. Dievs ir devis Savu Vārdu, lai tas tiktu lietots. Šādas bailes ņemt 

mutē Dieva Vārdu ir raksturīga iezīme laikiem, kuros aiz Dieva Vārda vairs netiek 
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saskatīta Dieva realitāte, un līdz ar Dieva realitāti ir pazaudēta arī īstā bijība, kas attur no 

aplamas Dieva Vārda lietošanas. 

Tas, ko izsaka Dieva Vārds, pirmoreiz pilnīgi saprotams kļūst līdz ar mūžīgā 

Dieva Dēla nākšanu miesā. Jēzū Kristū Dieva Vārds ir atklājies pilnīgā veidā. To izsaka 

Jēzus vārdi: “Es Tavu Vārdu esmu darījis zināmu cilvēkiem ..” (Jņ. 17:6). Dieva būtība 

atklājas Jēzus pestīšanas darbā. Jēzū mēs ielūkojamies Dieva sirdī. Tas ir Tēva vārds, ko 

Jēzus liek uz mūsu lūpām, – nevis kā aizmirstu un atkal atmiņā atsaucamu pašsaprotamu 

lietu, bet kā brīnumainu dāvanu. Jaunā situācija, kādā Jēzus ir nostādījis cilvēku, dara 

cilvēkam iespējamu jauna veida saskarsmi ar Dievu, dara iespējamu jaunu Tēva vārda 

lietojumu – no bērna stāvokļa, lūgšanā Jēzus vārdā. “.. Jūs esat saņēmuši dievbērnības 

Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs!” (Rom. 8:15). Jaunajā vārdā Dievs – Glābējs 

mums atklājas visos Savos dziļumos. Šis jaunais vārds ir tas, kas tiek sludināts vēstī par 

glābšanu. Izglābtajai draudzei piederas to piesaukt. Vārda piesaukšanā atklājas Dieva 

glābjošais spēks, kas mums tiek sniegts Jēzū Kristū. Ar Mūsu Tēvs lūgšanas uzrunu mēs 

ļaujam, lai Dievs mūs uzņem Savā glābšanas darbā. Nu kļūst saprotams, ko nozīmē otrais 

bauslis. Viss maģiskais tiek izslēgts. Mūsu priekšā ir prasība nākt saskarsmē ar Dievu tā, 

lai tas atbilstu Viņa atklāsmei: ticībā un mīlestībā, kā to prasa pirmais bauslis. 

Tāds Dieva Vārda lietojums, kuru Dievs pats negrib un nevar atzīt, itin kā izslēdz 

mūs no Dieva – Pestītāja spēka lauka. Tad cilvēks paliek Dieva notiesātā stāvoklī, 

izslēgdams pats sevi no bērna stāvokļa. Viņš paliek māņticībā, kas cenšas kaut kādā veidā 

ņemt savās rokās apslēpto, biedējošo Dieva varenību un gūt kādu ietekmi uz Dievu 

vismaz tajās lietās, kuras viņam ķeras pie sirds. 

Draudu vārdi par Dieva tiesu, kas pievienoti šim bauslim, izriet no baušļa prasības 

kā iekšēja konsekvence. Pētera Vasarsvētku sprediķī Apustuļu darbu grāmatā (2:21), 

citējot Joēla 3:5, (salīdz. Rom. 10:13) sacīts: “Ikviens, kas Tā Kunga Vārdu piesauks, tiks 

izglābts.” Kas to nedara, tam draud tiesa. Ja Dieva Vārda pareiza lietošana nozīmē, ka 

Dievam tiek dots tāds gods, kas pienākas Viņa būtībai, tad aplama šī Vārda lietošana 

nozīmē: neatvēlēt Dievam to vietu, kāda Viņam pienākas, neļaut Viņam ar mums rīkoties 
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mūsu pestīšanas labā, neļaut atbrīvot mūs no grēka un nāves gūsta, traucēt notikt Viņa 

labajam, žēlīgajam prātam pie mums. Tā Dieva Vārda aplama lietošana vispirms ir – 

censties panākt, lai Dieva Vārds kalpotu mūsu pašu grēcīgajai gribai, kas nemaz negrib 

tikt atpestīta, bet tikai stiprināta un apstiprināta, lai varētu panākt savu. Dieva Vārda 

aplama lietošana ir tāda lietošana, kas neatzīst uz mūsu pārveidošanu vērsto Dieva 

prasību, kas piesauc Dieva Vārdu savā patvaļā, kas grib pēc sava prāta rīkoties ar Dievu, 

gluži kā ar kādu lietu šajā zemes dzīvē – ar lietu, kas nav dzīvībai svarīga un ar kuru tādēļ 

var rīkoties gluži kā spēlējoties, neaptverot, ka Dieva Vārdā ir apslēpts izšķirošais 

lēmums par dzīvību vai nāvi – itin kā bērns spēlētos ar kaujas granātu. 

Vulgātā sākotnējais ebreju valodas izteikums ir tulkots kā assumere in vanum. 

M. Luters savā tulkojumā to sniedzis kā “velti valkāt”. Tas nozīmē – iesaistīt Dieva 

Vārdu niecīgu, iznīcīgu lietu lokā, ņemt Dieva Vārdu mutē tukšā, necienīgā veidā. Tas 

izteikts šajos vārdos “velti valkāt”. Dieva baušļa pārkāpuma būtība ir tāda, ka Dievs, 

Glābējs – kā Viņš pats mums Sevi ir atklājis – tiek pakļauts kalpībai varmācīgajai, 

necienīgajai, ģeķīgajai cilvēka gribai. 

Mazā katehisma skaidrojums šeit, tāpat kā pie visiem pārējiem baušļiem, pievieno 

pirmā baušļa atkārtojumu. Sirds nostāja, mūsu dzīves centrs, atklājas Dieva Vārda 

lietošanā. Tikai pareiza sirds nostāja attiecībā pret Dievu nosaka un vispār dara iespējamu 

Dieva Vārda pareizu lietojumu. Tie ir tradicionāli mācības jēdzieni, kurus Mārtiņš Luters 

piemin, attēlojot konkrētus otrā baušļa pārkāpumus. Satura ziņā tie ir ietverti jau Bībeles 

vārdos. 

Lāsts mēģina panākt, lai Dieva spēks kalpotu mūsu atriebības kārei, mūsu naidam, 

mūsu ļaunumam. Lāsts līdzinās kaujas cirvim, kas tiek mests ienaidniekam pakaļ. No 

Jaunās Derības viedokļa lādēt nozīmē ne tikai likt Dievam kalpot mūsu personiskajiem, 

egoistiskajiem mērķiem, bet tas izsaka arī pretošanos Dieva mīlestības pilnajai, 

žēlsirdīgajai gribai Jēzū, kas “zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciezdams nedraudēja” 

(1. Pēt. 2:23). Šādā nozīmē, sekojot Jēzum, nedrīkstam lūgt pret kādu, bet tikai par kādu 

cilvēku. 
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Lūgšana savā dziļākajā nozīmē kļūst aplama, ja tajā netiek apstiprināta glābjošā 

Dieva žēlsirdība. 

Lūgšana Jēzus izpratnē vēršas pret grēku, bet ne pret cilvēku. Atriebība un 

tiesāšana nav cilvēka lietas. Lūgšana atstāj tiesu Tā ziņā, kurš tiesā pēc taisnības. 

Jauno laiku cilvēks nelād galvenokārt tādēļ, ka zina tikai tukšus vārdus, bet 

nepazīst spēku, kas tajos ir ietverts. Taču tas nenozīmē, ka viņš nepārkāpj bausli. Ar savu 

izturēšanos viņš reizē pats sev aizšķērso ceļu uz pareizu svētības vārdu izpratni. Svētība, 

tāpat kā lāsts, nav tukšs vārds, vēlējuma forma, bet reāls solījums Dieva vārdā un Viņa 

dāvanas piešķiršana. Tādēļ Jēzus neaprobežojas tikai ar lāsta aizliegumu pret 

līdzcilvēkiem, bet pavēl tos svētīt: “Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet!” 

(Rom. 12:14); neatmaksāt “ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet, jo 

uz to jūs esat aicināti, lai iemantotu svētību” (1. Pēt. 3:9). 

Runājot par zvērestu, Mārtiņš Luters, liekas, nav domājis viltus zvērestu, kas 

pieder meliem un krāpšanai ar Dieva Vārda izmantošanu un iesaistīšanu valodā. Zvērēt 

nozīmē – pastiprināt izteikumu, atsaucoties uz Dievu. Dieva piesaukšana nostāda mūsu 

dzīvi Soģa priekšā, kam nekas nepaliek apslēpts. Šāda piesaukšana piešķir lielāku svaru 

tam, ko sakām: vai tas būtu apgalvojums vai solījums. Zvērests liek mums apzināties 

situāciju dzīvā Dieva priekšā, kur mēs īstenībā atrodamies vienmēr un visur. Mēs ar 

savām runām vienmēr esam redzami Dievam, kurš ienīst grēku. Ievērojot to, ka Jēzus 

Kalna sprediķī ir aizliedzis zvērēt, zvērests nozīmē, ka cilvēks sev patur īpašas situācijas, 

kurās viņš saka patiesību, kurās viņš ar saviem izteikumiem runā nopietni. Šajās īpašajās 

situācijās viņš piesauc Dieva Vārdu, kamēr pārējos savas dzīves stāvokļos patur brīvību 

vairāk vai mazāk atkāpties no patiesības. Viņš dzīvo melos un krāpšanā, tālu no Dieva un 

grib pats izlemt, kad izkāps no šī grēka loka. Jau pašā zvērēšanas faktā izpaužas tas, cik 

negantā veidā ir sagrozītas cilvēka attiecības ar Dievu. Dievs prasa visu cilvēku, visu 

sirdi, visu viņa dzīvi un līdz ar to – radikālu novēršanos no meliem un pievēršanos 

patiesībai. 

Šī prasība tiek izkropļota, kad melīgais cilvēks pēc savas patikas kādā vietā ķeras 
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pie zvēresta, gribēdams darīt savus vārdus ticamus. Tieši tā ir sava veida grēkošana pret 

otro bausli, sava veida assumere in vanum, Dieva Vārda veltīga valkāšana. Te Dieva 

Vārds tiek darīts par mūsu necienīgo nodomu kalpu tā vietā, lai mēs paši ar visu savu 

dzīvi kalpotu Dieva Vārdam. 

Tā ieraugām īstajā gaismā arī valdības pieprasīto zvērestu. Šajā melu un krāpšanas 

pasaulē tas gan ir tikai iedomājams, taču Dieva ieceltas valdības rokās šāds zvērests ir 

nepieciešams līdzeklis, lai valsts varas vārdā pieprasītu teikt patiesību, norādot uz Dieva 

Pastarās tiesas prasību. Šajā gadījumā zvērests ir likumīgs, jo to prasa valsts vara, kam ir 

Dieva pilnvaras, un Jēzus atbildē augstās tiesas priekšā ir pamatoti norādīts uz augstākās, 

Dieva tiesas prasību. 

Līdz ar pilnvaru prasīt zvērestu valsts varai ir uzlikta liela atbildības nasta. Nekas 

cits tā neizposta atziņu par galējo atbildību Dieva priekšā, nekas cits tā nedemoralizē 

sabiedrisko dzīvi kā vieglprātīga attieksme pret zvērestu, ko rada pārāk bieža zvēresta 

lietošana vai arī tā lietošana ar mērķi piesaistīt sirdsapziņu patvaļīgām cilvēku prasībām, 

kas vairs netiek nestas Dieva tiesas priekšā. Tādā veidā valdība rīkojas pret savu 

atbildību. Nedrīkst pieprasīt tādu zvērestu, kas uzliek cilvēkam absolūtas saistības, un 

neviens zvērests neatbrīvo cilvēku no galējās atbildības Dieva priekšā. Šajā vietā pastāv 

risks nonākt līdz biedējošai cīņai starp Dievu un elku, kas ir cilvēku vara ar absolūtas 

varas pretenzijām, – kā to parāda vācu tautas nesenās pagātnes piemērs. Tāpat Dievs tiek 

piespiests kalpot apzinātiem meliem un krāpšanai, kad, piesaucot Viņa Vārdu, tiek teikts 

viltus zvērests. To M. Luters ir izteicis ar vārdiem “ne melojam, ne maldinām”, 

izmantojot Dieva Vārdu. Dieva Vārdu nedrīkstam piespiest kalpot meliem. 

Patiesā Dieva tēls ar cilvēka darbiem tiek pārvērsts tā pretstatā. Kad zvērests ir 

pazaudējis savu svētumu, tad ir salauzts pēdējais aizsprosts, ko tautas dzīvē ir uzcēlis 

Bauslības usus politicus, lai apturētu grēka straumi. Tas nozīmē visas sabiedriskās dzīves 

izpostīšanu, kas galā neizbēgami aprok visu likumību. 

Jau Vecajā Derībā otrais bauslis novelk skaidru robežu starp visu maģiju, buršanu 

un tādu Dieva godināšanu, kur Dievam tiek dots gods, piesaucot Viņa Vārdu. Tas vēl 
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skaidrāk izpaužas uz Jaunās Derības pamata, kur mums Jēzus Kristus vārdā atklājas visa 

Dieva glābjošās žēlsirdības pilnība. 

Buršana ir mēģinājums pakļaut Dievu savai varai un izmantot Viņa spēkus, 

izvairoties no tādām attiecībām ar Dievu, kādas Viņš pats ir norādījis Sava Vārda 

atklāsmē. Te notiek izvairīšanās no tiešas, atklātas pieejas Viņam, ar kuru tiekam pakļauti 

Viņa prasībām, taču reizē arī – Viņa Tēva mīlestībai. Visa māņticība un ar to saistītā 

buršana un maģija ietver sava veida Dieva atzīšanu vai, pareizāk sakot, tādu spēku un 

varu atzīšanu, kuras mūsu prātam šķiet neiespējamas. Racionāls skaidrojums izslēdz šo 

sfēru no mūsu dzīves, pasludinot to par nereālu. Tas rēķinās tikai ar šai pasaulei imanento 

lietu pieredzi. Šādā veidā racionāls skaidrojums izposta māņticību un padara buršanu 

smieklīgu. Taču reizē ar ticību jebkādai pārpasaulīgai realitātei tā izposta arī ticību 

Dievam. Tāpēc māņticības apkarošana ar šādu skaidrojumu palīdzību ir apšaubāma lieta. 

Pret to dedzīgi protestē arī tie, kuri dzīvo paļāvībā uz maģiju un visiem skaidrojumiem 

stājas pretī ar savu pārliecību par augstākas pasaules eksistenci, par spīti visiem 

racionālajiem pamatojumiem. 

Raugoties no Dieva baušļa viedokļa, šī cīņas situācija ir pavisam citādāka – ne 

tikai cīņa starp māņticību un izglītību. Te nav runa par augstākas pasaules atzīšanu vai 

neatzīšanu, bet par pareizu attieksmi pret Dievu, kas stāv aiz šīs pasaules un tai pāri. Un 

šīs attiecības ar Dievu cilvēkam ir dzīvības jautājums, bet māņticība rēķinās ar apslēptu, 

noslēpumainu Dievu, pie kura tā varētu nākt ar savu līdzekļu un prakses palīdzību, lai 

izrautu no Viņa noslēpumus, lai varētu izmantot Viņa spēkus. Tā ir plaša sfēra, kas ir 

biedējošas noslēpumainības apņemta un kas tādēļ apveltīta ar lielu pievilkšanas spēku – 

tieši tur, kur apgaismības domāšana tic, ka noslēpums beidzot ir atklāts un nolikts malā. 

Visa mūsdienu dzīve ar savu racionāli pamatoto neticību ir pakļauta māņticībai. Tikai 

ticība patiesi spēj salauzt māņticības varu. Ticībā cilvēks nāk pie Dieva tā, kā bērns nāk 

pie tēva. Šādās personīgās uzticības attiecībās tiek atklāts Dieva noslēpums; tā ir Dieva 

mīlestības mistērija Jēzū Kristū. Tāpēc māņticība ir pretrunā šādām bērna attiecībām ar 

Dievu, kurās mēs ar Viņu drīkstam būt. 
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Jautājumam par to, vai buršanā un maģijā cilvēks tiešām iegūst varu pār 

pārdabiskiem spēkiem, vai gaišredzība, spiritisms un okultisms tiešām īsteno to, ko 

apgalvo, vai arī tā ir tikai krāpšana, – otrā baušļa prasības kopsakarībā tam īsti nav 

nozīmes. Mārtiņam Luteram māņticības pilnā viduslaiku pasaule bija augstākajā mērā 

reāla pasaule, taču viņš nepieļāva, lai tā praktiski jebkādā veidā ietekmētu viņa dzīvi. 

Modernais cilvēks savās teorijās svārstās starp māņticības pasaules atzīšanu un 

neatzīšanu. Praktiski māņticība viņu vada lielākā mērā, nekā pirmajā acu uzmetienā 

varētu domāt – tā sniedzas līdz pat sīkākajām cilvēka dzīves lietām. Cik daudz ir to, kuri, 

apzinādamies savu atkarību no augstākām varām, meklē dažādu veidu likteņa 

skaidrotājus! Viņu ir vesels leģions. Gluži primitīvs pagānisms ir iekarojis sev vietu mūsu 

dzīvē, bet tur, kur tas notiek, dzīve – un it īpaši ticības dzīve – ir pakļauta lāstam, kas var 

tikt salauzts tikai ar pilnīgu un nesaudzīgu atteikšanos no visām buršanas un māņticības 

lietām. No tumšās, smagās pasaules ticība Dievam, kas mums ir atklājies, nāk Dieva 

patiesības un žēlastības lokā. Ticība personiski piesauc Tēvu. Tā staigā gaismā. Ticības 

pasaule vienmēr ir skaidrības pasaule un dzīvinoša siltuma pasaule. Tajā cilvēks iegūst 

spēju dzīvot kā bērns Tēva acu priekšā un Viņa vadībā; viņš atrodas Tēva rokās. 

Ar šo izklāstu ir parādīts, ko M. Luters sapratis ar “melot un maldināt Dieva 

Vārdā.” 

Te iespējams arī otrs skaidrojums, kuru Mārtiņš Luters vairāk aplūkojis Mūsu 

Tēvs lūgšanas pirmajā lūgumā. Šis skaidrojums attiecas uz mācību par Dievu un to 

cilvēku dzīvi, kuri piesauc Viņa Vārdu. Aplamības šajās lietās ir Dieva Vārda 

apkaunošana. Kristiešu sludināšanā un dzīvē ir jāatklājas patiesā Dieva godībai, Dieva 

Vārda lietojumam ir jānorāda uz patieso Dievu un reizē jāatklāj, ko nozīmē dzīvot 

paklausībā Tam Kungam, būt Viņa varā. Šīs rūpes tiek izteiktas Mūsu Tēvs lūgšanas 

pirmajā lūgumā: “Svētīts lai top Tavs Vārds!” Jēzus ir apliecinājis, ka Viņš šādi svētī 

Dieva Vārdu: “Es Tevi esmu paaugstinājis virs zemes, pabeigdams to darbu, ko darīt Tu 

Man esi uzdevis” (Jņ. 17:4). Attiecībā uz pasludinājumu un mācību Dieva Vārda 

svētīšana nozīmē to, ko reformatori ir saukuši par šķīstu un skaidru Dieva vārda 
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sludināšanu. Nav vienalga, ko mēs sakām un mācām par Dievu. Patiesības jautājums, tas 

ir, jautājums pēc patiesības par īsto Dievu, kā Viņš ir atklājies Jēzū, nevar tikt pavirzīts 

malā. Visas teoloģijas pūles galu galā ir pakļautas šim bauslim, un tādējādi tās ir ne tikai 

attaisnotas, bet arī nepieciešamas un pieprasītas. Ar šādām teoloģiskām pūlēm un 

centieniem tie, kuru amats prasa runāt par Dievu un sludināt Viņu, uzņemas nopietnu 

atbildību otrā baušļa priekšā. Tieši no abiem ticības “argumentiem” – Bauslības un 

Evaņģēlija – kļūst skaidrs, par ko galu galā ir jārunā. Ir iespējams noklusēt Dieva prasības 

un runāt par Viņu tā, ka “piedošana ir Viņa amats” (Voltērs). Ir iespējams noklusēt Dieva 

mīlestību un palikt Bauslībā kā pašam, tā atstāt tajā arī citus. Tādā gadījumā Dievs tiek 

viltots. Tad arī Dieva piesaukšana – lai cik paradoksāli tas skanētu – ir otrā baušļa 

pārkāpums. Tādā gadījumā Dieva Vārds tiek izrunāts ar lūpām, taču visa cilvēka 

izturēšanās ir gluži vienaldzīga pret patieso Dievu. Uz šo gadījumu attiecas Jēzus vārdi 

par lūgšanu, kas sacīti Mateja evaņģēlijā (6:5; 7:2): “Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: 

Kungs! Kungs! – ieies Debesu valstībā ..” Šie vārdi vēl vairāk saasina otro bausli 

attiecībā uz sākumā minētajiem rupjajiem grēkiem – lādēšanu, zvērēšanu un buršanu – un 

parāda cilvēkam, ka pašos pamatos nekur – arī cilvēka dievbijībā – nav paslēptuves, kurā 

tas varētu justies drošībā no aplamas Dieva Vārda lietošanas. Bauslis atklāj grēcīgā 

cilvēka bezpalīdzību un to, cik tālu viņš ir no Dieva. Tas attiecas tiklab uz cilvēku, kurš 

ņem mutē Dieva Vārdu, kā arī uz tādu, kurš izvairās to darīt. Reizē tas padara neatlaidīgu 

lūgumu: “Svētīts lai top Tavs Vārds!” 

Tādēļ bauslis tiek piepildīts ne ar formālu likumību, bet vienīgi tā, ka bīstamies un 

mīlam Dievu. 

Tikai Dieva Vārds mums ir jāpiesauc visās bēdās – ar lūgšanu, slavēšanu un 

pateicību. Lūguma izteikums un pateicības lūgšana, Dieva teikšana un slavēšana ir tās 

lietas, ko Mārtiņš Luters norāda kā pozitīvu lūgšanas saturu. Baušļu skaidrojumu 

pozitīvās daļas attiecināšana uz lūgšanu un tās dažādajām izpausmēm parāda lūgšanas 

centrālo vietu mūsu attiecībās ar Dievu. Mūsu nostāja Dieva priekšā nav iedomājama bez 

lūgšanas. Kā Dieva Vārds ir Dieva aptveramais apveids, kas mums ir sniegts, tā šī Vārda 
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lietojums lūgšanā no cilvēka puses ir sākotnējais, īstais, Dieva gribai atbilstošais veids, 

kādā cilvēkam piederas vērsties pie Viņa; lūgšana ir mūsu mīlestības un paļāvības 

izpausme. “Dievs no mums grib saņemt lūgšanu” – M. Luters saka savā Mūsu Tēvs 

dziesmā. Viņš grib saņemt lūgšanu kā bērna sarunu ar Tēvu tā, lai mēs lūgšanā nestu 

Viņa priekšā visu savu dzīvi ar tās daudzveidīgo saturu un pakļautu to Viņa tiesājošajai 

un šķīstījošajai gribai. Tas visos šīs pasaules lietu grēka un posta pilnajos samezglojumos 

dara priecīgu mūsu sadraudzību ar Tēvu. 

Viss tiek uzņemts šīs sadraudzības sfērā un ar lūgšanas palīdzību svētīts. Lūgšana 

vispirms ir lūgums, un šīs dzīves laikā tā nevar pārstāt būt lūgums, jo mēs vienmēr 

vēršamies pie Tēva no iekšēja un ārēja trūkuma stāvokļa. Mēs vienmēr esam tie, kas 

saņem no Dieva; tādēļ mums ir ne tikai tiesības, bet pienākums lūgt un piesaukt Dievu 

visās mūsu vajadzībās. Tā Mārtiņš Luters ir uzlūkojis lūgšanu par Dieva žēlastības 

parādīšanu: “..Piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!” (Ps. 

50:15). Šis apsolījums skan vārdos “piesaukt visās bēdās”. Lūgšana tiek darīta neatkarīga 

no jebkādas noslieces, no iekšējas nepieciešamības lūgt, no visām šaubām un mazticības. 

Lūgšanā mēs sagraujam mūrus, kuri mūs šķir no Dieva, un savā cilvēciskajā 

vājumā satveram Dieva roku, ko Viņš mums sniedz Savā Vārdā. 

Taču Dievs grib tikt atzīts arī Savās dāvanās. Dieva Vārds vēl nav atzīts tikmēr, 

kamēr nesākam Viņam pateikties par Viņa dāvanām. Te varētu nosaukt veselu rindu 

pakāpju, sākot ar mazu palīdzību un žēlastības parādīšanu ārējo lietu kārtošanā un beidzot 

ar īsto pateicību par to, ka Viņš grib būt mūsu Dievs, no kā varam sagaidīt visu labo. 

Lūgšana un pateicība ir visciešākajā veidā saistītas. Psalmā (50:14) sacīts: “Nes Dievam 

pateicību kā upuri” un tālāk (50:15): “Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, 

un tev būs Mani godāt!” Kā lūguma, tā arī pateicības lūgšana ir lietas, ko Dievs no mums 

vēlas sagaidīt, turklāt mums jālūdz par katru konkrētu, atsevišķu lietu. Bez šāda konkrēta 

satura lūgšana būtu tukša. Dieva lielums un varenība nedrīkst mūs pamudināt izslēgt no 

lūgšanas konkrētu saturu, jo Dieva lielums reizē ir Viņa apžēlojošās mīlestības lielums, 

kas nokāpj mūsu dzīves ielejā. Veltīga Dieva Vārda lietošana, assumere in vanum, ir 
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nevis šāda konkrēta lūgšana par mūsu cilvēcīgajām lietām, bet gan tas, ka gribam, lai šīs 

cilvēcīgās lietas paliktu Dieva neskartas, jo nevēlamies tās pakļaut Dieva gribai. 

Robeža starp maģiju un īstu lūgšanu ir jānosaka ļoti precīzi. Pastāv maģiska 

lūgšana. Dievs grib mūsu lūgšanā palikt Dievs; Viņš grib palikt Tēvs, kurš pats mūs no 

žēlastības apveltī ar Savām dāvanām, kuru mēs nekādā ziņā nedrīkstam iejūgt savos 

ratos. Viņš nav līdzeklis kāda mērķa sasniegšanai, bet Dievs, kas tomēr paliek Kungs arī 

tad, kad nolaižas lejā pie mums. Šāda attieksme pret Dievu atklājas Dieva pielūgšanā un 

slavēšanā. Kā viena, tā otra ir klātesoša katrā īstā lūgumā un pateicībā. Konkrēts lūgums 

un konkrēta pateicība, tāpat slavējoša Dieva pielūgšana šajā pasaulē ir cieši saistītas. 

Nākamajā pasaulē būs citādi. Atklāsmes grāmatas slavējošās lūgšanas ir tīra pielūgšana. 

Tās ir liktas draudzei mutē, kad tā stājas Dieva troņa priekšā un tiešā veidā uzlūko Dievu. 

Baušļa piepildījums reālas lūgšanas nozīmē ir tikpat neiespējams, kā pirmā baušļa 

piepildījums. Arī tas, ko cilvēks paveic lūgšanas praktiskā lietojuma ziņā, ir pakļauts 

Vecās Derības un tāpat arī Jaunās Derības spriedumam. Šāds tiesas spriedums skar kā 

pagānisku lūgšanu, kas mēģina izdarīt spiedienu uz Dievu ar daudzu vārdu 

savirknējumiem un garu pļāpāšanu (Mt. 6:7), tāpat arī uz dievbijīgu cilvēku lūgšanu, kas 

ar savām lūpām gan izrunā lūgšanas vārdus, tomēr sirdī paliek tālu no Dieva (Jes. 29:13), 

vai arī tiem lūgšana kļūst par teātri, par dievbijības izrādi (Mt. 6:5). 

Tikai Gars mums māca saukt: “Aba, mīļais Tēvs!” Tikai “Gars apliecina mūsu 

garam, ka esam Dieva bērni” (Rom. 8:15, 16). Ievērojot visu mūsu nespēju pareizi lūgt 

un visus lūgšanas aplamos lietojumus, īsi sakot, visus grēkus, kas saistīti ar lūgšanu, 

Jēzus liek Savu ļaužu mutēs lūgšanu pēc Gara, apsolīdams, ka šī lūgšana piepildīsies: “Ja 

nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs 

no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?” (Lk. 11:13). 

Taču tieši šādā ziņā jautājums par Bauslības prasīto lūgšanas lietojumu draudzei ir 

nozīmīgs, jo visa dievbijība – arī kristīgajā draudzē – īstenojas noteiktās formās, kuras 

var tikt norādītas ar likumu palīdzību un kuras ir iespējams ievērot arī bez jaunas sirds, 

kas pazīst un mīl Dievu. Šīm formām pieder viss lūgšanu sakārtojums pēc laikiem 
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(noteikti lūgšanu laiki, rīta un vakara lūgšanas, galda lūgšanas), pēc vietas vai cilvēka 

izturēšanās (lūgšanas ar saliktām rokām, uz ceļiem, stāvot). Te pieskaitāmi visi lūgšanu 

formulāri, arī Mūsu Tēvs lūgšana. M. Luters ir nosaucis Mūsu Tēvs lūgšanu par lielo 

mocekli, tādēļ ka tieši šī lūgšana ir tikusi izmantota nedzīvā, formālā, Bauslībai 

raksturīgā veidā. Tukša lūgšanas vārdu atkārtošana – kaut arī tā būtu mūsu Kunga 

lūgšana – tomēr nevar tikt uzskatīta par Dieva gribas pildīšanu, kas izteikta otrajā bauslī. 

Tā kļūst saprotama Jēzus cīņa pret farizeju lūgšanas praksi (Mt. 23:19, Lk. 18:9–14). 

Kā redzams no Evaņģēlijiem, Jēzus pats ir ievērojis jūdu draudzes lūgšanu kārtību. 

Arī kristīgajai baznīcai līdzās brīvas formas lūgšanai ir izveidota sava lūgšanu kārtība. 

Tas attiecas jau uz senās baznīcas dievkalpojumu, tāpat uz stundu lūgšanām klosteros 

vēlākajā baznīcā, kur šādi atspoguļojās centieni ietvert visu dzīvi lūgšanu praksē. Ikviena 

baznīcas audzināšana norāda un ieaudzina zināmu ārēju lūgšanas kārtību. Bez šaubām, tie 

visi ir Bauslībai raksturīgi vingrinājumi un lietojumi, ievērojot lūgšanas galveno jēgu un 

nozīmi. Taču šāda Bauslības priekšrakstu veidā sniegta cilvēku pieradināšana šīs pasaules 

dzīves laikā kalpo kā balsts, bez kura lūgšana tiktu atstāta novārtā. Attiecībā uz otrā 

baušļa ievērošanas paliekošo prasību, spriedums ir tāds pats, kā attiecībā uz pirmo bausli. 

Otrā baušļa usus politicus, kas tomēr var nodrošināt tikai ārēju prasības ievērošanu 

lūgšanā, nedrīkst tikt noniecināts, nedz arī pārvērtēts tādā nozīmē, itin kā tāda būtu Dieva 

īstā griba. Dieva īstā prasība, kas izteikta šajā bauslī, ir piepildāma tikai ar dievbērnības 

Garu. Vai un kur tas tā notiek – tas redzams vienīgi Dievam. Tomēr, par spīti 

spriedumam, kādu ir pelnījušas visas cilvēku lūgšanas, mēs drīkstam droši un paļāvīgi 

lūgt, ievērojot apsolījumu: “Arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko 

mums būs lūgt un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām.” (Rom. 

8:26). 

 


