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TREŠAIS BAUSLIS 

 

Tev būs svēto dienu svētīt. 

Ko tas nozīmē? 

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

bet tos turam svētus, labprāt klausāmies un mācāmies. 

 

Izšķiroši svarīgas ir izmaiņas, kuras M. Luters, pievienodamies baznīcas tradīcijai, 

ir izdarījis trešā baušļa tekstā (2. Moz. 20:8–10). Viņš ir aizstājis vārdu “sabatu” ar “svēto 

dienu”, tas nozīmē: kristīgā draudze ir atbrīvota no piesaistes nedēļas septītās dienas 

svētīšanai. Šeit tiek norādīts, kaut arī skaidri nepasakot, uz nedēļas pirmo dienu, 

svētdienu. 

Mārtiņš Luters ir izlaidis pantus, kuri prasa atturēties no darba (2. Moz. 20:9, 10): 

“Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats 

Tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam 

dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, 

nedz tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos.” 11. pants “Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis 

debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās; 

tāpēc Tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta” satur sabata baušļa pamatojumu, 

ievērojot pirmo sabatu pēc radīšanas darba pabeigšanas. Tā Mārtiņš Luters ir atšķīris 

atdusēšanos no darba un īsto svētīšanu, visu uzsvaru likdams uz svētīšanu. Doma par 

atdusēšanos ir ietverta jēdzienā “svētā diena” (“svinamā diena”). Mārtiņš Luters šo vārdu 

lieto tādā nozīmē, kā atpūsties no darba, svinēt. Svinamā diena ir vienkārši atpūtas diena 

un nozīmes ziņā līdzinās sabatam, tikai šajā gadījumā diena laika ziņā nav fiksēta. Baušļa 

jēga, atbilstoši Mazā katehisma vārdiem, ir šāda: tev būs atpūtas dienu svētīt, nevis: tev 

būs svinēt Dieva izraudzītās kulta dienas, tas ir, šajās dienās būs atpūsties no darba. Arī 

šis skaidrojums baznīcas tradīcijā pastāvēja jau pirms Mārtiņa Lutera. 
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Atpūta jeb atdusēšanās no darba tiek saprasts kā svētīšanas priekšnoteikums – tā 

notiek svētīšanas dēļ, dievkalpojuma dēļ, kas veido šī baušļa īsto saturu. Šādi tiek 

turpināta otrā baušļa iesāktā līnija. Netveramais Dievs, nosaukdams Savu Vārdu, kļūst 

aptverams, tāds, kuru varam un drīkstam piesaukt ne tikai savā individuālajā dzīvē, bet 

arī draudzē, kas svin dievkalpojumu. Dievs dara Sevi satveramu arī ārpus atsevišķa 

cilvēka dzīves loka, attiecībā uz Savas tautas veselumu, nošķirdams un svētīdams Sev 

īpašu dienu. Šajā dienā Viņa draudzei ir jāpulcējas kopīgam dievkalpojumam, lai 

sastaptos ar Viņu. Tā tauta kā veselums, ietverot šo dzīves saturu, arvien no jauna tiek 

konstituēta kā Dieva draudze, un dievkalpojumā tai piederas priecāties par Dieva 

klātbūtni. 

Abas šīs lietas – atdusēšanās no darba un svētīšana dievkalpojumā – ir atrodamas 

jau Vecajā Derībā un ir nošķirtas viena no otras. Vispirms jau pati diena ir Jahves 

īpašums, kas nedrīkst tikt izmantots profāniem mērķiem, un tad tiek noteikta diena, kas 

veltīta dievkalpojuma svinēšanai: “Piemini sabata dienu, ka tu to svētī” (2. Moz 20:8, 

11). 

Kā jau sacīju, Mārtiņš Luters ir pavisam vienpusīgi izcēlis līniju, kas ved uz 

dievkalpojumu. Viņš nav gribējis tālāk risināt jautājumu kompleksu, kas saistīts ar 

atsevišķas dienas nošķiršanu un sabata kā atdusas dienas izpratni. Viņš tās visas nosauc 

par ārējām lietām, kas savā ar vēsturisko laiku saistītajā formā attiecās tikai uz Israēla 

tautu, tādēļ kristietībai tās vairs nav spēkā. Par svētās dienas sociālo nozīmi varētu runāt 

tādā ziņā, ka svētajai dienai ir noteicoša loma veselas tautas dzīvē, pat neatkarīgi no tiešās 

sastapšanās ar Dievu dievkalpojumā. Jūdu tautā sabats šo lomu ir spēlējis vislielākajā 

mērā, un loma ir saglabājusies arī šodien. Sabata dienas kārtībā tautas un draudzes dzīves 

saplūst vienotā veselumā. Šī kārtība līdz ar citiem ceremoniāliem priekšrakstiem, tādiem 

kā pavēlēm par ēdieniem, ir nošķīrusi šo tautu tās vienreizīgumā no visas apkārtējās 

pasaules un uzturējusi to cauri gadsimtiem. Tāpēc sabata aizskaršana ir revolucionārs 

darbs, kas Israēlam pieliek cirvi pie saknes – gan attiecībā uz tautas eksistenci, gan arī uz 

kulta draudzes eksistenci. Tādēļ šāds darbs tiek sodīts ar nāvi. Tā kļūst saprotams Jēzus 
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konflikts ar farizejiem jautājumā par sabata svētīšanu. 

Tomēr arī kristiešu svinamā diena, svētdiena, ir sabata mantiniece. Tai arī ir sava 

sociālā nozīme draudzes dzīvē un tautu dzīvē, kaut arī šī ir “ārēja lieta”. Arī kristīgajā 

baznīcā darba aizliegumam svētdienā ir sava nozīme. Tāpat kristietības vēsturē 

svētdienas veltīšana dievkalpojumam ir saistīta ar šīm ārējām lietām. 

Ir īsi jāaplūko šie jautājumi – gan par pašu vienas dienas nošķiršanu, kura tiek 

ievērota kristīgajā draudzē, gan arī par jautājuma sociālo pusi, tas ir, par kādas dienas 

nošķiršanu atpūtai no darba. 

Abas šīs lietas ir cieši saistītas ar Vecās Derības sabata koncepciju. Septītā diena 

tiek atņemta cilvēka rīcības brīvībai un nodota Dieva rīcības brīvībai. Aiz šīs Dieva 

īpašuma tiesību prasības uz vienu noteiktu dienu stāv Viņa īpašuma prasība attiecībā uz 

visu laiku. Viss laiks pieder Dievam, un tas izpaužas vienas dienas atsavināšanā 

cilvēkam, šīs dienas nošķiršanā un svētīšanā – gluži tāpat kā ar pirmdzimto upurēšanu 

tiek parādīts, ka visi, kas dzimuši, pieder Dievam (2. Moz. 13:2). Šāda nošķiršana un 

svētīšana notiek, atturoties no darba. Diena tiek paturēta brīva no cilvēku mērķiem un 

rezervēta Dievam. 

Taču ar atturēšanos no darba svinamās dienas saturs tiek raksturots vienīgi 

negatīvi. Pozitīvā nozīme atklājas tikai, ievērojot pirmā sabata iedibināšanu pēc radīšanas 

darba pabeigšanas. “Un Dievs pabeidza septītajā dienā visus darbus, kādus Viņš bija 

darījis, un atpūtās septītajā dienā no visa Sava darba, ko bija darījis. Un Dievs svētīja 

septīto dienu un iesvētīja to par svētu dienu, jo Viņš tajā atdusējās no visa Sava darba, ko 

radīdams bija darījis” (1. Moz. 2:2, 3). Līdz ar to sabats ir iedibināts saistībā ar Dieva 

atdusēšanos septītajā dienā pēc radīšanas darba pabeigšanas. Attiecībā uz Dieva 

atdusēšanos septītajā dienā pēc radīšanas, nav runa tieši par atpūtu no radīšanas darba. 

Dieva miers ir galvenais mērķis visos Viņa darbos. Septītajā dienā darbi ir pabeigti un 

piepildīti, bet darbu pabeigtība ir tas, ka Radītājs pats darba noslēgumā Savā radībā 

atdusas sadraudzībā ar mums. Dievs atdusas Savos darbos, un – kā šīs lietas otrā, 

apgrieztā puse – darbs atdusas Viņā. Dieva sabats kļūst par pasaules sabatu. Dieva atdusa 
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kļūst par radības atdusu Dievā, kurā ir visas esamības un darbības īstais un galvenais 

mērķis, no kā visa radība iegūst savu jēgu. “Tāpēc Tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā 

būtu svēta” (2. Moz. 20:11). Dieva svētībā ir ietverta visa dzīves jēga. Paradīzes dzīvē 

Dieva sabats un pasaules sabats kļūst par realitāti: tā ir zemes dzīve Dieva svētībā. “TAS 

KUNGS LAI APGAISMO SAVU VAIGU PĀR TEVI UN LAI IR TEV ŽĒLĪGS!” (4. 

Moz. 6:25). 

Miers jeb atdusa Dievā cilvēkam un visai radībai ir izpostīts līdz ar grēkā krišanu. 

Pasaules sabats kā zaudētā paradīze aiziet miglainajos pagātnes tālumos. Sabata diena, ko 

Dievs iedibina Bauslībā, ir atgādinājums par to, kas cilvēka vainas dēļ ir pazaudēts. Īstās 

atdusas dienas pieminēšana, ko Dievs bija noteicis Savai radībai, notiek ne tikai ar 

atskatīšanos pagātnē, bet reizē arī ar skatu nākotnē: “..Vēl atliek svēta dusa Dieva tautai” 

(Ebr. 4:9); “Redzi, Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa 

ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem” (Jņ. atkl. 21:3). Cilvēcei, kas kļuvusi bezdievīga un 

zaudējusi mieru, tiek apsolīts “Dieva mājoklis pie cilvēkiem”. Sabats tiek saistīts ar 

pestīšanu. Dievs atpestī Savu tautu, vezdams to pie miera, ārā no Ēģiptes verdzības (5. 

Moz. 5:15), no dzimteni zaudējušās tuksneša draudzes klejojumiem (Ps. 95:11), no cīņas 

ar ienaidniekiem, kas radīja nemieru mājās pārnākušajai draudzei (2. Lku. 6:41). 

Sabats kļūst par simbolu tam, ka Dievs ved Savu tautu pie miera un ka šis miers, 

kā tas īstenojas dažādos vēstures posmos, galu galā ved uz ceļamērķi, kāds tas ir Dievam 

ar Viņa tautu un visu radību. Bauslības prasītās sabata dienas ir ceļastabi šajā gājumā, 

sludinot to sabatu, kas pienāks, kad visas dienas būs beigušās. 

Taču šeit ir vēl kaut kas vairāk. Jau iepriekš norādīts, ka Vecajā Derībā sabata 

svinēšana bija cieši saistīta ar dievkalpojumu. Sabata dievkalpojums jau pieņem šo 

galamērķi – atdusu Dievā – kā klātesošu, ne tikai negatīvā, bet arī pozitīvā nozīmē: 

dievkalpojumā sabats ir Dieva klātbūtne Viņa draudzē. 

Tā kļūst skaidra attieksme pret sabatu Jaunajā Derībā. Jēzus ir visa tā piepildījums, 

ko simboliskā nozīmē – arī dievkalpojumā – sniedz sabats: “..Viņš ir mūsu miers” (Ef. 

2:14). Viņā zaudētais tiek atjaunots, Viņā tiek dāvāta dzīve, kas rit Dieva svētībā un vairs 
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nav pakļauta grēka lāstam, līdz ar to nav pakļauta iznīcībai. Kā Jēzus ir tempļa 

piepildījums, jo Viņš īsteno Dieva žēlastības pilno klātbūtni, tāpat Jēzus ir arī sabata 

piepildījums, jo Viņā ir ietverta tā atdusa un svētīšana, ko simboliskā veidā attēlo sabats: 

atdusa no darba un darbam uzliktā lāsta (1. Moz. 3:17–19), tāpat arī svētīšana un svētība, 

jo dzīve nonāk Dieva žēlastības lokā. Ar Jēzu sabats kā ceļastabs gājumā uz šo mieru 

zaudē savu nozīmi. Jēzū visas dienas ir svētītas un iesvētītas – kā darba dienas, tā arī 

atpūtas dienas. 

Tiem, kuri ir saistīti ar Jēzu, viss viņu laiks ir Dieva laiks, tā ka vairs nav 

vajadzības nošķirt vienu atsevišķu dienu. Šādā nozīmē arī moceklis Justīns ir sacījis, ka 

kristieši svētī sabatu, kas turpinās mūžīgi. 

Un tomēr kristīgajā draudzē atkal ir izraudzīta noteikta diena, kas darīta par 

draudzes svinamo dienu, par kulta jeb dievkalpojuma dienu. Tā ir svētdiena. Jaunā 

nedēļas kārtība, kāda ir dota baznīcai, neapšaubāmi, ir analoga Vecās Derības 

ceremoniālo likumu noteiktajai kārtībai. Tas pamatojams tādējādi, ka kristīgās draudzes 

realitātei ir sava daļa gan vecajā, gan arī nākamajā pasaulē. Ticīgajiem Kristū jau tagad ir 

pilnīga sadraudzība ar Tēvu, tomēr tai pašā laikā viņi kā atsevišķi cilvēki un arī kā 

draudze ir iesaistīti tagadējās pasaules laikā. Viņi dzīvo cerībā. Radības nopūtas ir arī 

viņu nopūtas, ar kādām tie gaida miesas pestīšanu (Rom. 8:23). Tādēļ, lai gan viņi jau ir 

saņēmuši Gara dāvanu, nedēļas kārtība ar savu svinamo dienu tomēr paliek un turpina 

pastāvēt kā nepieciešama norāde uz nākamajām lietām – lai viņi tās gaidītu ar pacietību. 

Taču baznīca savas vēsturiskās attīstības laikā ir izraudzījusies citu dienu. Šo dienu vairs 

nenosaka Vecās Derības likums – tas Kristus dēļ ir palicis aiz muguras. Svinamā diena ir 

noteikta brīvi, atbilstoši saistībai ar Kristu. Gluži labi varētu iedomāties, ka kristīgā 

draudze izraudzītos par savu svinamo dienu kādu citu dienu. Taču tā par savas pulcēšanās 

dienu ir noteikusi Kunga augšāmcelšanās dienu. Nedēļu pēc nedēļas svinēdama 

Lieldienas, draudze ir priecājusies par augšāmcēlušā un visu dzīvi svētījošā Kristus 

klātbūtni. 

Tomēr, kā jau sacīts, šī diena nav tikusi noteikta ar likumu no draudzes puses. 
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Pirmoreiz likumīga kārtība, kas paredz svinēt svētdienu, Helios (saules) dienu, ir nākusi 

no valsts puses. Mūsu Kunga augšāmcelšanās dienas svinēšana ir tikums, kurš soli pa 

solim ir nostiprinājies un kura pirmsākumi meklējami Jaunajā Derībā. Jau kopš iesākuma 

atsevišķas dienas izcelšana ir bijusi saistīta ar draudzes pulcēšanos dievkalpojumam un 

Vakarēdienam. 

Kopā sanākšana sākumā ir notikusi ik dienu. Katra diena ir atdusas diena Dievā 

tiem, kuri ir Jēzū Kristū. Šajā ikdienas dievkalpojuma svinēšanā, kurā kristietis priecājas 

par augšāmceltā Kristus klātbūtni, pirms dodas darīt savu darbu, ir dziļa jēga. Šādi 

izpaužas sabata piepildījums Kristū. Mūsu rīta svētbrīži ir šīs svinēšanas rudiments, kas 

tik tikko vairs ļauj apjaust to, ko izsaka dievkalpojuma svinēšana Jaunajā Derībā, proti, 

svētījošo Kristus klātbūtni. Katoļu baznīca ir turējusies pie ikdienas dievkalpojuma 

svinēšanas vismaz sagrozītā – mises upura formā. Tur katru dienu svin misi, un ir ne 

mazums cilvēku, kuri katru dienu piedalās mises upurī un komūnijā. Draudze kā 

veselums vienkārši ārēju iemeslu dēļ nevar un nekad nav varējusi sapulcēties katru dienu. 

Tādēļ viena ir izcelta kā diena, kas veltīta visas draudzes kopāsanākšanai un 

dievkalpojumam. Tā vienas dienas izraudzīšana kļuva par tradīciju. Svētdiena kā svinamā 

diena nav Dieva pavēlēta, bet drīzāk tā ir diena, ko ar savu Kungu saistītā draudze pati ir 

izraudzījusies, lai šajā pasaules dzīves laikā varētu svinēt dievkalpojumu. 

Atpūtu no darba agrīnā kristīgā draudze pati nav varējusi ne prasīt, nedz arī 

īstenot. Atpūta no darba svētdienā attēlo valsts iedibināto kārtību. Šī diena ir kļuvusi par 

atpūtas dienu, kurā netiek darīts darbs, – šādai kārtībai arvien vairāk ir iezīmējies tās 

likumīgais, Bauslības raksturs. Šodien situācija ir tāda pati. Mēs ievērojam lielā mērā 

sekularizētu atpūtu, kam vairs nav nekā kopīga ar Vecās Derības laika nozīmi, kura 

izteica to, ka svinamā diena tiek atņemta cilvēka izvēles brīvībai un nodota Dieva rīcībā. 

Atpūta no darba pati par sevi vēl nenozīmē to, ko Vecā Derība saprot ar sabata dienas 

svētīšanu. Taču arī sekularizētā veidā svētdienas atpūtai visā cilvēka dzīves struktūrā ir 

nozīme, kuru neklājas novērtēt pārāk zemu. 

Atpūtas diena ir kļuvusi par sociālu institūciju. Darba un atpūtas ritms, kas dots 
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līdz ar svētdienas iedibināšanu, šis vecā sabata baušļa rudiments, nenoliedzami, pats par 

sevi ir liela žēlastības cilvēcei, kas vēl netic Jēzum Kristum. Taču tā vēl nav visa 

žēlastība, jo šī atpūta atkal un atkal tiek ļaunprātīgi izmantota. Atpūtas diena ir kļuvusi 

par dienu, kura ir brīva no darba, taču vienlaikus brīva grēkam. Tā ir kļuvusi par dienu, 

kurā policijai parasti ir visvairāk darba, kurā daudzi likteņi ir ieguvuši tādu pavērsienu, 

kas aizved bezdibenī. Tikai jaunās pasaules sfērā, Jēzus Kristus spēka laukā, kurā tiešām 

notiek svētīšana, piepildās īstais darba un atpūtas ritms. Tikai tur atpūta atkal kļūst par 

īstu atpūtu no darba, kas atceļ veltīgās pūles, rūpes un raizes; tā ir atpūta no grēka un 

kauna, īsi sakot, no visas šīs zemes dzīves sfēras. 

Tādēļ Mārtiņš Luters Mazajā katehismā tik ļoti ir uzsvēris svētās dienas svētīšanu 

ar Dieva vārdu. Dievkalpojumā tiek svētīta svētā diena, taču ne formālā nozīmē, itin kā ar 

kulta svinēšanu šī diena iegūtu maģisku vai mistisku svētumu. Svētās dienas svētīšanas 

būtība nav arī tāda, ka draudzē ritošā dzīve šeit gūst savu izpausmi. Drīzāk gan tās būtība 

ir tāda, ka Dievs dara Savu darbu. Viņš kalpo cilvēkiem un dod Savu vārdu, kas ir pats 

Jēzus Kristus. Glābjošā žēlastība var satvert cilvēku ar pasludinājuma palīdzību, kas 

atskan šeit un tagad, izcelt viņu no atkrišanas grēkā un nāvē un iecelt jaunā dzīvē ar Jēzu 

Kristu. Tātad šis vārds ir Evaņģēlijs, prieka vēsts. Mārtiņš Luters saka: neviena mise 

nedrīkst palikt bez Evaņģēlija pasludinājuma (Non licet missam proficere sine 

Evangelio). Tomēr vārds, Evaņģēlijs, nav runāšana par Dievu un Viņa žēlastību. Drīzāk 

tas ir Dieva darbs, kas patiesi ved cilvēku jaunās attiecībās ar Dievu, kas patiesi pulcina 

draudzi Dieva namā, pie Tā Kunga galda un ieceļ to Viņa valstībā. No šejienes nāk 

gaisma, kas apgaismo Vakarēdiena iestādījumu dievkalpojumā. Tas ir mantojums, Jaunā 

Derība, ko Jēzus ir atstājis savējiem. Tā ir Dieva dāvana, kas atklājas visā Viņa mīlestības 

lielumā un radīšanas spēkā, ar kuru Viņš dara dzīvi pilnīgi jaunu. 

Šī dāvana ir domāta grēciniekam, kurš nācis no ielas dubļiem un putekļiem, kura 

laiks nav bijis svētīts, kurš bijis pasaules un tās posta apņemts, tālu no Dieva. Dieva 

kalpošana pie mums ir vox clamans in deserto et vocans ad fidem infileles (balss, kas 

atskan tuksnesī un sauc neticīgos pie ticības). No šī Dieva darba nāk visa ticīgo dzīves 
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svētīšana; tā pati par sevi ir svētīšana, ar kuru Dievs ne tikai aicina atsevišķus cilvēkus 

Savā kopībā, bet veido Savu draudzi kā veselumu un dara to par Sava īpašuma tautu. 

Saturiski atbilstošā veidā kristiešu svētā diena ir nedēļas sākumā. Ar šo sākumu 

visa nedēļas gaita tiek ietverta Dieva svētības laukā. Šajā dienā, kad draudze pulcējas 

dievkalpojumam, Kunga Kristus augšāmcelšanās ne tikai tiek pieminēta, bet Viņš pats, 

Kristus, kas ir augšāmcēlies, šajā kopāsanākšanā ir klāt un darbojas, saistīdamies ar 

mums, lai mēs visu savu ikdienas dzīvi varētu vadīt arvien no jauna nostiprinātā 

sadraudzībā ar Viņu. 

Ne diena pati par sevi, bet Dieva kalpošana mums, kas notiek šajā dienā, ar saviem 

stariem izgaismo mūsu ikdienas tumsu. Tā tiek svētīta arī ikdiena. Pār visām darba pūlēm 

un sviedriem, pār visu šīs dzīves niecību plešas Dieva žēlsirdības vara, kas liek visam tai 

kalpot. Pār visu cilvēka sašķeltību un sadrumstalotību šajā dzīvē un ikdienā stāv 

vienotība mūsu Kungā. Tā iespiežas arī politiskās, sociālās un saimnieciskās dzīves 

sadrumstalotībā, un par spīti visam varam sacīt: “Mēs tomēr esam brāļi” – kāds ir 

Berlīnes baznīcas kongresa moto. 

Trešais bauslis jau Vecajā Derībā vispirms ir dāvana, un tieši tādēļ arī tajā pašā 

laikā pavēle šo dāvanu pieņemt. Tas ir Evaņģēlijs Bauslības vidū. Tas pavisam tiešā 

veidā attiecas uz baušļa izpratni Jaunās Derības gaismā. Dievs mums dāvā Sevi visu; taču 

Viņš grib, lai tajā vietā un laikā, kur un kad Viņš kļūst draudzei pieejams vārdā un 

sakramentā, arī mēs nākam kopā un šo dāvanu saņemam, tā dodami godu Tam Kungam. 

Viņš grib, lai turam svētu šo dienu līdz ar Viņa sniegto dāvanu. 

Te ir visa šī baušļa nopietnība: lai paša Dieva dēļ un mūsu glābšanas labā 

nenoraidām Dieva pasniegto roku. Šis bauslis vēršas pret visu cilvēku kūtrumu, 

negribīgumu, iekšējo neieinteresētību. To visu Mārtiņš Luters izsaka vārdos: “.. Ka Dieva 

vārdus un to sludināšanu nenicinām..” 

Tomēr baušļa reālo piepildījumu raksturo vārds “labprāt”. Tas izceļ un atšķir īstu 

šī baušļa pildīšanu no tīri likumīgas, formālas pildīšanas, kurš ir tikai tēls, tikai forma 

tam, kas ietverts dievkalpojumā, bet bez īstā satura izpratnes. 
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Šie vārdi attiecas kā uz Dieva vārda kalpiem, tā arī uz draudzi, kas svin 

dievkalpojumu. Tie atklāj visu mūsu ieraduma kristietības postu un pakļauj to tiesas 

spriedumam, vienlaikus norādot uz to, kas otrajā mācības daļā tiek sacīts par Jēzu un 

Garu. Pēc tā mēs drīkstam izstiept savas rokas. Jēzū Kristū bauslis tiek piepildīts. Tāpat 

kā otrajā bauslī, tā arī trešajā – kļūst dzīvs lūgums: “Nāc, Svētais Gars, Kungs Dievs, 

piepildi ar Savas žēlastības bagātību ticīgo sirdis, prātus un jūtas!” 

Tāds ir Dieva gribas kodols, kas ietverts trešajā bauslī. Te pirmoreiz īstajā gaismā 

atklājas atdusa kā atturēšanās no darba. Cilvēkam ir nepieciešams atbrīvoties, iegūt no 

darba brīvu laiku, lai šajā laikā varētu piedalīties draudzes dzīvē, saistībā ar 

dievkalpojumu. Bauslis mūs tiesā par to, ka esam tā sasaistīti savas ikdienas dzīves 

uzdevumos, ka ne iekšēji, ne ārēji neatrodam brīvu laiku Dievam. Dievs grib, lai mēs 

būtu brīvi un varētu saņemt Viņa žēlastības darbu vārdā un sakramentā, ievērodami 

svētās dienas kārtību, kas mums sniedz šādu iespēju. Neraugoties uz visu šīs kārtības 

relativitāti, tā nav mūsu brīvās izvēles ziņā. Mums ir dota jauna attieksme pret svētās 

dienas kārtību, kas vairs nav uzskatāma par Bauslības kārtību. Jautājumi, kurus uzdeva 

jūdu ticība, proti, ko es drīkstu, ko nedrīkstu darīt sabata dienā, ir zaudējuši savu nozīmi. 

Te nav stingru, sastingušu noteikumu. “Viss man ir atļauts, bet ne viss der” (1. Kor. 

6:12). 

Protams, arī vienkārša atpūta no darba kā Dieva atdusa ir nenovērtējami nozīmīga 

šīs zemes dzīvē. Ikdienas drudžainajā steigā un darbu pārpilnībā grimstošajam cilvēkam 

atpūta ir vienkārši nepieciešama, lai viņš nezaudētu spēju būt cilvēks. 

Taču atpūtas diena ir dota ne tikai tālab, lai cilvēks uzkrātu jaunus spēkus darbam. 

Pati par sevi tā šodien ir vairāk nepieciešama, nekā jebkad agrāk, jo mēs kļūstam par 

nekad nenorimstošās darba dzīves mašīnas zobratiem. Svētajai dienai pašai par sevi ir 

nozīme tad, kad tā tiek svētīta un celta Dieva mīlestības varas lokā. Tas tomēr nenozīmē, 

ka šī diena drīkst būt piepildīta tikai ar dievbijības vingrinājumiem. 

Sabiedrībā īstenotā cilvēku sadraudzība, prieks par dabu un visu skaisto, īsi sakot, 

visa dzīve šajā pasaulē drīkst vienkārši, bez nesaprātīga aktīvisma, tikt saņemta kā dāvana 
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no Dieva, Radītāja un visa labā devēja, rokas un baudīta. Svētdienas miers tiešām drīkst 

kļūt par atdusu bezgalīgajā Tēva žēlastībā. Atpūtas bauslis kļūst par tiesībām un 

pienākumu mūsu nomocītajam cilvēku dzimumam, kurš vienkārši vairs nezina, kas ir 

dzīve. Arī šajā ziņā cilvēks nevar nesodīti nicināt sava Radītāja gribu. Visa sociālā 

kārtība ar savu darba un atpūtas ritmu pamatā nav realizējama citādi, kā vien tā, ka 

nemiera nomocītā cilvēce atkal mācās svētīt svēto dienu. 

 


