
 
 
 

 
 
 

 

#12 KRISTUS UN BAUSLĪBA 
Mateja ev. 5:17-20 
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Ievads  
 
Kristietības pirmajā svētrunā Jēzus nostājas kalnā, liela pūļa un Savu mācekļu 
priekšā, un sāk Savu runu ar pašu svarīgāko – ar nosacījumiem, kādam cilvēkam 
jākļūst, lai tas ienāktu Debesu valstībā. Tiem, kuri ienākuši Viņa valstībā, Viņš dod 
uzdevumu – dzīvot kā zemes sālim un pasaules gaismai. Un tad Viņš ķeras klāt 
prakstiskajai pusei, Kalna svētrunas otrajai daļai, kurā uzskaitīs piemēru aiz piemēra 
no ikdienas dzīves situācijām un skaidros kā tajās pastāvēt saskaņā ar Dieva gribu.  
 
Taču, lai Viņa klausītāji šos norādījumus uztvertu pareizi, Jēzum ir jāieliek pareizie 
pamati attieksmei pret šiem darbiem. Tādēļ Viņš nodefinē, ko nozīmē Bauslība un 
kāda tai ir loma Viņa valstībā.  

 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:17-20. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Iztēlojieties, kāda būtu pasaule, ja tajā nebūtu likumu – gan valstī, gan sadzīvē, 
gan sportā, gan jebkurā citā līmenī? Kādas būtu sekas?  
 Pasaulē valdītu haoss un anarhija. Cilvēki justos nedroši, nevienam nespētu  
 uzticēties, nespētu plānot nākotni, būtu neapmierināti, dzīvotu bailēs un bez 
 prieka.             
 
2. Bībele māca, ka cilvēces vēsturē pirmie likumi ir Dieva desmit Baušļi. Kādēļ, 
jūsuprāt, Dievs deva šos likumus?   
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 Pirmkārt, lai novērstu visus iepriekš minētos dzīves kvalitātes trūkumus. 
 Bet, otrkārt un galvenokārt, lai varētu nodefinēt, kas ir grēks. Kamēr nebija 
 likuma, nebija iespējams to izdarīt, skat. Rom 5:13.      
 
3. Noskaitiet visus 10 Baušļus. Uzskaiti, kuri no tiem attiecas uz Tavām attiecībām 
pret Dievu, un kuras pret līdzcilvēkiem. Kuru no šiem Baušļiem, jūsuprāt, cilvēki 
šodien visvairāk pārkāpj? Vai tam ir kādas redzamas sekas?  
 10 Baušļi ir atrodami 2 Mozus 3-17.       
 Tie ir iedalīti divās kategorijās – “vertikālie”, kuri attiecas uz manu attieksmi 
 pret Dievu, un “horizontālie”, kuri attiecas uz manu attieksmi pret cilvēkiem. 
 Pirmais Bauslis arī ir visbiežāk pārkāptais, jo katrs, kurš netic Dievam, ar to  
 jau pārkāpj to. Sekas tam ir visu pārējo Baušļu neturēšana.    
 
4. Izlasiet Rom 2:12-16 – kādas pārdomas jums rodas par to kā cilvēki tiek tiesāti? 
Vai visi vienādi? Kā Dievs attiecas pret tiem, kuri nebija dzirdējuši par Bauslību?  
 12.pantā teikts, ka tie, kuri nepazina Bauslību, bez Bauslības iet bojā. Tātad 
 atšķirība ir tā, ka Bauslība nebūs tā, kura tiks ņemta par mērauklu šī cilvēka 
 dzīvē, BET – tas tik un tā “ies bojā”. Jo viņam sirdī ierakstītie Dieva likumi,  
 kā arī radība dabā (skat. Rom 1:20), liecina par Dievu, līdz ar to viņam nav 
 ar ko aizbildināties. Šie abi tiesā liecinās pret viņu.      
 
5. Kādas ir sekas, ja cilvēks kaut vai tikai vienu reizi pārkāpj kaut vai tikai vienu no 
Baušļiem? Vai pietiek ar cilvēka nožēlu, lai Dievs piedotu un atceltu šo pārkāpumu?  
Ja šādam vienam pārkāpumam ir tik “nāvējošas” sekas, vai Dievs vispār ir taisns?   
 Ja cilvēks pārkāpj vienu Bausli, tas pārkāpis visu Bauslību (skat. Jēk 2:10).  
 Ar nožēlu nepietiek, jo Sātans apsūdz katru pārkāpēju un no Dieva pieprasa 
 taisnu samaksu par katru grēku, kā to pats Dievs sākotnēji bija noteicis  
 (skat. 1 Moz 2:16-17). Tādēļ par grēku ir jābūt samaksai, tādēļ neviens bez   
 Jēzus upura pieņemšanas nevar tikt glābts. Tādēļ Jēzus saka, ka ir vienīgais 
 ceļš pie Tēva (skat. Jņ 14:6). Ar to Dievs paliek taisns tiesnesis, jo neatlaiž  
 grēku bez taisnas samaksas.          
 
6. Kādēļ Jēzus Mat 5:20 velta tik skarbus vārdus Rakstu mācītājiem un farizejiem? 
 Tādēļ, ka viņi centās izdarīt neiespējamo – nodzīvot dzīvi bez šī viena,  
 mazākā Baušļa pārkāpšanas, lai tiesas dienā varētu stāties Dieva priekšā 
 nevainīgi. Taču savā aklajā liekulībā viņi jau sen bija pārkāpuši likumu, un  
 tādēļ devās pretī tiesas dienai, kur Sātans prasīs no Dieva samaksu par viņu 
 pārkāpumiem, un Dievam nebūs ko likt pretī. Viņi izvēlējās palikt pie savas 
 šķietami bezgrēcībās taisnības, tā vietā lai izvēlētos Jēzus patiesi bezgrēcīgo 
 taisnību (skat. 2 Kor 5:21).          
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Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām Rom 7:1-6. Pāvils šeit apraksta kā Bauslība savienojas ar Jaunās Derības 
vēsti par žēlastību.  
 

Diskusijas otrā daļa 
 
7. Kādu nosacījumu par Bauslības spēku Pāvils dod šajā Rakstvietā? Kā tas attiecas 
uz Tevi kā kristieti?    
 Pāvils saka, ka Bauslība jeb Likums ir spēkā tikai tik ilgi, kamēr cilvēks ir   
 dzīvs. Tas attiecas tikpat labi arī uz laicīgajiem likumiem. Bet, kad cilvēks  
 nomirst, likums zaudē savu spēku. Tādēļ katrs, kurš nomiris līdz ar Kristu,  
 ir atbrīvots no šīs Bauslības spēka un varas. Pāvils to salīdzina ar laulību –  
 kad cilvēks nomirst, otrs ir brīvs no laulības solījuma.       
 
8. Vai tas nozīmē, ka Tev vairs nav jāievēro Dieva dotie likumi?  
 Nē! Jo Tu gan esi garīgi nomiris un atbrīvots no laulības ar Bauslību, bet Tu  
 esi iegājis jaunā laulībā – ar Kristu. Tagad Tu dzīvo zem Kristus likuma jeb 
 Kristus Bauslības (skat. 1 Kor 9:21). Tu to pildīsi, nevis LAI tiktu glābt, bet  
 TĀDĒĻ KA esi glābts. Jēzus Mat 5:17 saka, ka nav nācis atmest Bauslību,  
 tādēļ arī Tu kā Kristus sekotājs neatmestīsi to.        
 
9. Jēzus Mat 5:18-19 saka, ka no Baušļu turēšanas vai neturēšanas ir atkarīgs kaut 
kas mūsu nākotnē. Kas tas ir? Kādēļ Jēzus piebilst, ka ne tikai turēšana, bet arī 
mācīšana to ietekmē? Kādos veidos Tu māci citus turēt vai neturēt Baušļus? 
 Jēzus saka, ka tas, kurš pats tur un māca citus turēt kaut mazāko no  
 Baušļiem, Debesīs būs lielākais. Bet tas, kurš netur un nemāca citus, būs   
 zemākais. Mācīt citus pildīt vai nepildīt Dieva likumus mēs varam gan ar  
 vārdiem, gan arī ar darbiem un savu priekšzīmi. No tā ir atkarīgs mūsu  
 statuss Debesīs.          
 
10. Kā izpaužas būt lielam vai mazam Debesu valstībā?   
 Dievs atalgos tos, kuri ir bijuši uzticami mazās lietās, tai skaitā, mazu  
 Baušļu turēšanā, ieceļot tos pār lielām lietām (skat. Mat 25:23). Debesīs mēs 
 pildīsim dažādus uzdevumus, un to atbildības pakāpe būs atkarīga no tā kā 
 būsim attiekušies pret Dieva likumu šajā dzīvē. Tie pirmie būs tie pēdējie, un 
 tie pēdējie būs tie pirmie (skat. Mat 20:16).         
 
11. Izlasām 2 Jņ 1:8. Kā varam pazaudēt savu algu Debesīs? Vai tas nozīmē, ka varam 
pazaudēt savu glābšanu? 
 Nē, glābšanu nevaram pazaudēt, tādēļ Jēzus Mat 5:18-19 saka, ka būs  
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 dažādas pakāpes Debesīs, bet tomēr visi šie būs Debesīs. Tikai tie, kuriem ir 
 tāda taisnība kā Rakstu mācītājiem un farizejiem, netiks Debesīs (skat.  
 Mat 5:20). Bet ar savām dzīvēm mēs pelnam algu Debesīs, un par to Jēzus 
 tālāk Kalna svētrunā runās daudz. Mums jākrāj mantas Debesīs.    
 
12.Vai Tu esi nomiris kopā ar Jēzu? Ja Tu esi, tad Bauslībai vairs nav varas pār Tevi. 
Vai tas kaut ko maina Tavā apziņā par Tavu nākotni?  
 Ja Bauslībai vairs nav varas, tad neviens grēks vairs Tevi nevar šķirt no 
 Dieva. Tu esi drošās rokās, no kurām neviens vairs Tevi nevar izraut. Izlasiet 
 Jņ 10:27-29. Tu vari dzīvot pilnīgā drošībā un ar prieku turēt Dieva likumus.   
 

Noslēgums  
 
Jēzus saka, ka Bauslības turēšana tagad vairs neizšķirs, vai tiksi glābts. Bet tā izšķirs, 
kāds būs Tavs statuss Debesīs. Vai pa Debesu vārtiem Tu ienāksi tukšām rokām, vai 
Tevi sagaidīs liela alga, ko Tavs Debestēvs Tev uzkrājis Debesīs. 


