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ASTOTAIS BAUSLIS 

 

Tas, kas tika teikts par Dieva vārda nozīmīgumu, ir patiesība arī attiecībā uz 

mūsu vārdiem (personvārdiem). Cilvēka vārda nelietīga valkāšana var nodarīt tikpat 

lielu ļaunumu kā fizisks ievainojums. Mūsu vārda labajai slavai ir tik būtiska nozīme 

mierīgu un harmonisku savstarpējo attiecību uzturēšanā, ka mums bieži rodas 

kārdinājums rast mūsu identitāti un jēgu mūsu reputācijā. Savukārt citu necieņa pret 

mūsu vārdu var apdraudēt mūsu drošību. 

Mums ir pilnīgi aizliegts runāt ļaunu par mūsu tuvāko. Luters neatbalstīja ne 

viltus, ne patiesu liecību, kas nodara pāri tuvākajam, ja vien to nesniedz atbilstošās 

amatpersonas vai to dara ar nodomu palīdzēt mūsu tuvākajam laboties. Cilvēka mēle ir 

veidota, lai tā runātu labu par ikvienu cilvēku, „apsedzot viņa grēkus un vainas” (LK, 

401.–402., 404. lpp.). Saistībā ar šo bausli Luters neapšaubāmi ierādīja svarīgu lomu 

rūpēm par patiesību un meliem, bet vēl nozīmīgāka viņam bija sava tuvākā miera un 

labklājības saglabāšana. Viņam nebija šaubu, ka meli, kas rada zaudējumus otram 

cilvēkam, ir grēks, bet objektīvi nepareizs izteikums, ar kuru var pasargāt tuvāko no 

kaitējuma, kauna, nāves vai grēka, ir saucams par „labu maldināšanu” un „godīgu un 

dievbijīgu mīlestības pienākumu”, jo ar to tiek kavēts velns un aizsargāti nevainīgie. 

Kā atzīmēja Johaness Meijers, Luteram pienākums teikt patiesību bija pakārtots 

fundamentālajam pienākumam mīlēt savu tuvāko.
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Rakstot Lielo katehismu, Lutera prātu nodarbināja pareiza liecināšana tiesā, bet 

pat šajā darbā viņš parāda, ka šis bauslis ir piemērojams visā ikdienas dzīvē. Ja vien 

mums ir iespēja palīdzēt kādam aizstāvēt viņa tiesības, Dievs mums pavēl to darīt 

(LK, 402. lpp.). Mūsu kā cilvēku pienākums ir cīnīties pret visu veidu aizspriedumiem 

un netaisnību, kā arī apspiest tās jūtas, ar kurām mēs vēlamies tiesāt citus pēc ādas 

krāsas, etniskās izcelsmes, dzimuma vai jebkāda cita vispārinājuma, kuru mēs varētu 

izmantot, lai aizēnotu patieso cilvēku, ar kuru mums ir darīšana. 
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Luters saredzēja, ka šim bauslim ir svarīgs pielietojums baznīcas dzīvē, kā arī 

nosodīja savu pretinieku gatavību saukt dievbijīgus kristiešu sludinātājus par ķeceriem 

un atkritējiem, par dumpīgiem un nekrietniem ļaundariem. Bet Luters zināja, ka visi 

mutes grēki, kas var ievainot tuvāko un traucēt viņa mieru, ir Dieva nosodīti (LK, 

400.–401. lpp.). Kā Luters minēja Mazā katehisma paskaidrojumā, tas attiecas uz 

apmelošanu, nodošanu, aprunāšanu un neslavas celšanu. Tas var attiekties arī uz 

glaimiem, ar kuriem tiek nodarīts otram pāri, baumu izplatīšanu, divdomīgiem 

izteikumiem, uz jebkādu rīcību, ar ko tiek celta neslava vai apšaubīta kāda cilvēka 

uzvedība, teiktais vai īpašums, uz ļaušanu citiem runāt ļaunu par savu tuvāko, uz 

tuvākā reputācijas neaizstāvēšanu, uz citu neatturēšanu no neslavas celšanas, uz 

izvairīšanos runāt labu par savu tuvāko un parādīt viņa darbus vislabākajā gaismā, uz 

patiesības slēpšanu un tās neaizstāvēšanu.
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Kad mēs priecājamies par otra cilvēka trūkumiem, mēs mēģinām sevi aizstāvēt, 

cenšoties izskatīties labāki, nekā esam. Šis pašapmāns, kaitējot mūsu tuvākā 

reputācijai, arī mūs sagrauž no iekšienes. Tas izjauc Dieva radītā plāna kārtību mūsu 

horizontālajās attiecībās, kā arī Dieva mieru. 
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