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ASTOTAIS BAUSLIS 

 

Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko. 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savu tuvāko neapmelojam, nenododam, 

neaprunājam, nedz tam neslavu ceļam, bet mums būs to aizbildināt, visu to lābāko par 

viņu runāt un visu skaidrot viņam par labu. 

 

LABS VĀRDS UN LABA SLAVA 

Ar šo bausli Dievs grib pasargāt mūsu vārdu no tenkām. Laba slava ir liela vērtība 

jebkuram. “Laba slava der vairāk nekā liela bagātība, un labvēlīga nostāja no ļaužu puses 

ir labāka par sudrabu un zeltu” (Sal. pam. 22:1). Ļaužu attieksme pret mani nosaka manas 

iespējas dabūt darbu vai iegūt draugus. Prieks un panākumi dzīvē bieži ir atkarīgi no 

mūsu vārda tīrības. Ja cilvēkam ir laba reputācija un viņš iemanto cilvēku uzticību, tad 

darbu var darīt ar lielu prieku. Mums dota mēle tāpēc, lai mēs slavētu Dievu un palīdzētu 

viens otram. Pareizi lietota, tā var dot mūsu līdzcilvēkiem tik ļoti nepieciešamo gādību un 

siltumu. 

Atjaunot sabojātu reputāciju var būt grūti, gandrīz neiespējami. Tam, kurš zina, ka 

par viņu izplatās tenkas, ir grūti justies atvērtam un drošam pret citiem cilvēkiem. 

Pārkāpums pret astoto bausli ir sevišķi smags, jo nelaipni vārdi par savu tuvāko tik viegli 

nāk pār lūpām. Daudziem šis bauslis var likt atzīt savus trūkumus un grēcīgumu. 

Tas, ka varam saukt sevi par kristiešiem, mūsu Glābēja Kristus vārdā, mums ir liels 

pagodinājums, bet tā ir arī liela atbildība. Mēs nevaram pieļaut, ka kāds no Kristus 

mācekļiem dzīvo necienīgi un tādēļ par Viņu izplatās slikta slava. Mums jācenšas dzīvot 

tā, lai nevienam nebūtu iemesla mūs apsūdzēt. Turpretī nav nekāds brīnums, ka pasaule 

apmelo patiesu kristietību. Jēzus māca, ka paciest apmelojumus Viņa dēļ kristietim ir 

gods: “Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība” (Mt. 5:10). Ja esi 
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izredzēts, lai ciestu Dieva vārda dēļ, uzņem to ar pateicību. 

 

DIEVS AIZLIEDZ MELOT 

Patiesība mājo Dieva valstībā, bet meli – velna. Tas Kungs aizliedz mums apmelot 

savu tuvāko, vai tas būtu tiesā vai jebkur citur. Apzināti dot nepatiesu liecību un nepatiesi 

zvērēt ir sodāma rīcība. Vairums cilvēku saprot, ka apvainot nevainīgo ir netaisnīgi, bet 

šajā ziņā masu mediji kļūst arvien nekaunīgāki, apmelodami sev netīkamos. Meli 

vienmēr ir bijuši efektīvs ierocis to rokās, kuriem ir vara un kuri grib pārvarēt jebkādu 

pretestību. 

Cilvēks dod nepatiesu liecību, ja viņš melo, nodod, aprunā vai izplata par citiem 

baumas. Ar astoto bausli Dievs grib atvairīt melus un nepatiesību. Mazi meli ātri vien 

izaug par lieliem. Meļa sirdsapziņa nekad nevar būt mierīga, jo viņš baidās tikt atklāts. 

Meli šķir cilvēku no Dieva, jo Dievs ir patiesība. Turpretī sātans ir melu tēvs. Ļaunais 

cenšas visiem spēkiem mūs apmānīt, pamudinot runāt sliktus un rūgtus vārdus vienam 

par otru. Velns grib saindēt mūsu dzīvi ar aizdomām un neuzticību. Jēzus turpretī vēlas, 

lai mēs izjustu viens pret otru pacietību, sapratni un rūpes. 

Bībelē par patiesību tiek uzskatīts ne tikai tas, kas tīri teorētiski sakrīt ar realitāti. 

Patiess ir tas, kam cilvēks var uzticēties. Un tu vari uzticēties Kristum. Ja turēsimies pie 

tā, kas ir patiess, mūsu attiecības ar līdzcilvēkiem nostiprināsies, radot ap mums uzticības 

pilnu gaisotni. Dieva draudzē nepatiesībai nav vietas. Kā cilvēks var būt patiess lielās 

lietās, ja melo mazās? Vieni meli noved pie nākamajiem. Pat nepieciešamības dēļ teikta 

nepatiesība var mūs ievilkt lielos melos. “Nepatiess liecinieks nepaliks nesodīts, un, kas 

nekautrīgi stāsta saltus melus, neizbēgs sodam” (Sal. pam. 19:5). 

 

NENODOD 

Pie astotā baušļa pieder arī spēja klusēt, kad tas ir vajadzīgs. Ja tev ir uzticēts 

noslēpums, tu nedrīksti par to citiem cilvēkiem pat ieminēties. (Sīraka gudrības grāmata 

19:7–8.) Solījums ir kaut kas svēts, un tas attiecas arī uz klusēšanas solījumu. Bet par 
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spīti tam diezgan bieži mums nākas dzirdēt: “Par to es tiešām nedrīkstu runāt, bet es 

pateikšu tikai tev, ja tu apsolies klusēt.” Draudzīgās attiecībās ļoti liela nozīme ir 

paļāvībai vienam uz otru un uz to, ka uzticētie noslēpumi netiks izpausti. Tomēr 

noslēpums tev jāglabā arī tad, ja vēlāk esat kļuvuši ienaidnieki. “Runāšana – sudrabs, 

klusēšana – zelts.” 

Ko darīt, ja kāds ir pieļāvis kļūdu? Ir liela atšķirība, vai šis grēks ir privāts vai par 

to jau zina visi. Ja runa ir, piemēram, par nozieguma izmeklēšanu, tad, neizstāstot par to, 

var nodarīt lielu ļaunumu līdzcilvēkiem, kā arī pašam noziedzniekam. Kad cilvēka 

pārkāpums pret Dieva bausli ir atklāts un visiem zināms, šis grēks tāpat ir jānodod 

atklātībai. Bet draudzē vispirms individuāli nāktos brīdināt cilvēku no grēka. Dažos 

gadījumos, kad cilvēks turas pie grēka vai nepatiesas mācības, mācītājs var būt spiests 

izmantot atslēgu varu. Kristus Sava vārda sludinātājiem ir devis atslēgu varu, lai 

negodīgais tiktu brīdināts un laikā atgrieztos. Bet, kad runa ir par cilvēku vājībām, par 

kurām citiem nekas nav zināms, ir nepieciešama liela piesardzība. Vai tu pats gribētu, lai 

citi izpaustu tavas kļūdas un trūkumus? Iemesls vēlmei runāt par citu grēkiem bieži vien 

var būt paša aprunātāja indīgā mēle. 

 

APRUNĀŠANA UN GLAIMI – 

VIENAS MONĒTAS DIVAS PUSES 

Pats vienkāršākais veids, kā kādam atmaksāt, ir runāt par šo cilvēku sliktu. Aprunāt 

kādu, kas nav klātesošs un nevar sevi aizstāvēt, ir gļēvi. Vēl ļaunāk ir tad, ja tas pats 

cilvēks glaimo tam, kuru aprunājis. Daudzi domā, ka ir interesanti patenkot un aprunāt 

tos, kas nav klāt. Bet, ja tu gribi pārtraukt šādu pazemojošu sarunu, sāc runāt labu par klāt 

neesošo personu. Tad pārējiem vairs nebūs tik interesanti šo cilvēku aprunāt. “Ja neviens 

negribētu dzirdēt tenkas, neviens nesāktu tās izplatīt.” Ir vērts mēģināt kādu vest atpakaļ 

uz patiesības ceļa, bet aprunāt aiz muguras ir gļēvi. 

Glaimošana savam tuvākajam nekad nenoved pie kaut kā laba. Visbiežāk vīlušās ir 

abas puses. Izvairies no pielīdēja, jo viņam ir savs nolūks. Tomēr mums jābūt arī 
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piesardzīgiem, lai nesajaucam draudzīgu attieksmi ar glaimiem. Nedrīkst nosodīt 

draudzīgu cilvēku kā pielīdēju. Ja kāds ir laipns un izpalīdzīgs, tas nenozīmē, ka viņš ir 

glaimotājs. Mums vajag atbalstīt citam citu. 

 

TENKOŠANA 

Ebreju genocīdu [20. gs.] četrdesmitajos gados izraisīja ļaunas tenkas daudzu gadu 

garumā pret izredzēto tautu. Tenkas līdzinās sniega pikai, kas veļas no kalna: tā aug ar 

katru apgriezienu. Apustulis Pēteris stāsta, ka pagāni runājuši par kristiešiem kā par 

ļauniem cilvēkiem (1. Pēt. 2:12). Pat mūsu laikos patiesus kristiešus apsūdz par 

mīlestības trūkumu pret savu tuvāko, mudināšanu uz šķelšanos vai par aprobežotību. 

Mēle ir visbīstamākā no visiem ieročiem, ļaunā kalpotāji to bieži izmanto gan Baznīcā, 

gan ārpus tās. Bet Kristus reiz nāks, lai nodibinātu taisnību un atalgotu ikvienu, kas bijis 

uzticīgs Dieva vārdam. 

Dzirdētajām baumām nedrīkst uzreiz noticēt. Pat ja tajās ir daļa patiesības, daudz 

kas var būt pielikts vai atņemts, līdz tās sasniedz tavas ausis. Svarīgas nianses var būt 

izzudušas. Pirms stāstīt tālāk, tev jābūt pārliecinātam, vai tas atbilst patiesībai. Vai to ir 

redzējis pats stāstītājs vai tikai dzirdējis runājam citus? Vai tas nāks par labu manam 

tuvākajam, ja es to izpaudīšu tālāk? Vai vajag par to stāstīt tālāk, un vai uz to mani 

mudina mīlestība pret savu tuvāko? 

 

LIELĪBA UN IZTAPĪBA 

Ar astoto bausli Dievs mums aizliedz nepatiesi liecināt arī pašiem pret sevi. 

Nelielies, bet ļauj citiem tevi slavēt. Mīlestība pret sevi ir pārspīlēta, ja paši nostādām 

sevi centrā. Pārāk augstas domas par sevi ir augstprātība, kas izraisa Dieva nonievāšanu. 

Lielīties nav labi; nevajag stāstīt par savām spējām. Ja tu parādīsi tās darbos, citi to 

ievēros un tev nebūs nekāda vajadzība norādīt uz to pašam. Kristietim jābūt pazemīgam, 

taču pavisam cita lieta ir tad, ja vajag izvērtēt savas spējas, lai stātos darbā. 

Vēl ļaunāka ir garīgā augstprātība. Lielībnieks cenšas izrādīties labāks, nekā 



PĒRS GRUNNANS „MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, UN ŽĒLASTĪBA” 

 

  

© 2010 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS  5 

 

patiesībā ir (Sir. 1:36). Viņš grib apslēpt savus grēkus, lai citu acīs izliktos dievbijīgs, 

taču agrāk vai vēlāk tas atklājas. Pie tādiem pieder arī maldu mācītāji, kas apgalvo, ka ir 

uzticīgi Kristum, bet vienlaikus mīda kājām Dieva vārdu. Apustulis Pēteris saka: “Tad 

nu, atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības, 

kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un topat 

izglābti” (1. Pēt. 2:1–2). 

 

AIZSARGĀ SAVA TUVĀKĀ LABO SLAVU 

Dievs pavēl mums aizstāvēt savu tuvāko, ja apvainojumi pret viņu nav pierādīti. 

Taču, aizstāvot kādu, nedrīkst melot. Tas Kungs grib, lai mēs viens par otru runātu tikai 

labu. Ir divi nosacījumi: runāt patiesību un runāt ar mīlestību. Jēzus rūpes māca mums 

domāt labu par savu tuvāko un iztulkot visu viņam par labu. Protams, tas nedrīkst būt par 

iemeslu naivumam un nespējai nostāties pret ļaunumu. Cik daudz skolēnu ir cietuši no 

skolotāju piekāpīgās attieksmes gadījumos, kad ir aizdomas par vienaudžu cietsirdīgu 

izturēšanos! Cik tālu ir nonākusi kristietība to kristiešu dēļ, kuri “iebāž galvu smiltīs”, 

izliekoties, ka viss ir kārtībā! Ir jābūt pašsaprotamam, ka kristietim jārunā tas, ko domā, 

nevis ar zemtekstiem un “caur puķēm”. 

Mūsu ikdienā lielākā daļa cilvēku cieš no vēlmes priekšlaicīgi nosodīt savu 

tuvāko. Tādiem, kas tiesā citus, bet ne sevi, Kristus saka: “Bet ko tu redzi skabargu sava 

brāļa acī, bet baļķi savā acī neieraugi?” (Mt. 7:3). Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam izdarīt 

pāragrus secinājumus par citiem. Jēzus saka: “Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; 

nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots” (Lk. 6:37). 

Diemžēl šos Bībeles vārdus bieži vien ļaunprātīgi izmanto tie, kas grib aizstāvēt grēku. 

Patiesi kristieši dažreiz tiek apsūdzēti, ka viņi, turoties pie šī baušļa, tiesā un nemīl savu 

tuvāko. Neatgrieztais aizstāv sevi ar putām uz lūpām, bet Dieva gribas pārkāpums 

vienmēr ir grēks. Baznīcai šāds pārkāpums ir jātiesā kā grēks, pat ja ir sāpīgi dzirdēt 

patiesību. Katra kristieša pienākums ir vairīties no jebkuras nepaklausības Dieva gribai. 

Tumsas darbi ir jāatklāj, lai vēl vairāk cilvēku netiktu pavedināti. Mēs izrādām lielāku 
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mīlestību, brīdinot cilvēku, ka viņš var aiziet pazušanā, nekā tad, ja tikai noskatāmies 

viņa bojāejā. Jēzus māceklim jābūt drosmei atklāti uzstāties pret netaisnību. Mums 

jāuzmundrina, jābrīdina un jāatbalsta citam citu. Taču ir būtiska atšķirība, vai mēs 

tiesājam grēku vai grēcinieku. Pēdējā tiesa par ikviena cilvēka dvēseli ir Dieva ziņā. 

Cik bieži mēs aprunājam cilvēkus aiz muguras, nezinot, kāpēc esam tādi, kādi 

esam! Mēs, cilvēki, esam dažādi, mūsu domas un dzīve atšķiras. Mūsu paradumi un 

dzīvesveids ir dažādi, un Bībeles vārda noliktajās robežās ir iespējams būt atšķirīgiem. 

Šajā personību daudzveidībā ir draudzes bagātība. Padomā! Tu pats gribi, lai citi tevi 

saprastu, bet vai tu mēģini iedomāties sevi otra vietā, lai saprastu, kāpēc viņš tā rīkojas? 

Pāvils saka: “Dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa, visā pazemībā, lēnībā un 

pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā” (Ef. 4:1–2). Mīlestībai vajadzētu būt visā, ko 

mēs sakām. Centies dzīvot draudzīgi, ciktāl tas atkarīgs no tevis. Kad tu lūdz Dievu, lai 

uzlabotos attiecības ar tavu tuvāko, Viņš atrodas tev blakus. Kad runājam par citu 

kļūdām, arī man pašam jādara viss, lai labotos. 

Kristieša labākā liecība apkārtējiem ir tā, ka viņš piedod cilvēkiem un aizstāv tos, 

kuri tiek aprunāti. Jēzus mīlestības pilnā attieksme pret mums māca domāt labu par 

cilvēkiem. Pat visniecīgākajos sīkumos var būt iespēja palīdzēt līdzcilvēkiem ar labiem 

vārdiem. Tāpat bieži vien var atrast piemērotu gadījumu, lai izrādītu rūpes un draudzību. 

Ja par svarīgāko tavā dzīvē kļūs vienmēr turēties pie patiesības, tu piedzīvosi lielu 

atbrīvotību. Lūdz Svētā Gara gudrību, lai tu vienmēr varētu runāt to, kas ir pareizs, dziļāk 

turētos pie patiesības un augtu mīlestībā. 

Kad tu apzinies, ka esi izdarījis to, ko nevajadzētu, tev jānožēlo šis grēks Dieva 

priekšā. Kādu dienu tu dosi norēķinu par katru nevietā pateiktu vārdu. Cilvēka dzīvē ļoti 

daudz kas ir pateikts aplami, jo viņš ir dzimis samaitāts un nespēj darīt to, kas labs. Visu 

savu neuzmanību un paviršību tu vari likt Kristus krusta priekšā. Tev tiks piedotas arī tās 

reizes, kad būtu bijis jārunā, bet tu klusēji. Jēzus var noņemt mūsu parādu nastu, jo Viņš 

pats reiz tika aprunāts, apmelots, notiesāts un nonāvēts nepatiesu apvainojumu dēļ. Viņš, 

kurš ir Patiesība, tika padarīts par meli, lai tu varētu saņemt grēku piedošanu. Caur Savu 
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augšāmcelšanos Kristus ir uzvarējis melus un pierādījis, ka reiz Viņš nāks, lai teiktu 

pēdējo vārdu šajā pasaulē. Ticībā Viņam tu iemanto patiesības un mīlestības valstību savā 

sirdī. 

 


