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DEVĪTAIS BAUSLIS 

 

Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka ar viltu sava tuvākā mantojumu vai namu 

neizkrāpjam, nedz šķietami likumīgi to iegūstam, bet tam palīdzam un kalpojam, ka 

viņš var to paturēt. 

 

DIEVS AIZLIEDZ NEGODĪGAS VĒLMES 

Devītajā bauslī Dievs mums aizliedz negodīgas vēlmes, kas noved pie tā, ka cilvēks 

negodīgi vai likuma aizsegā cenšas piesavināties sava tuvākā mantojumu vai īpašumu. 

Gan devītais, gan desmitais bauslis atklāj un trāpa cilvēka būtības centrā. Mums jāiztīra 

sava sirds no visa, kas ir pretrunā ar mīlestību pret Dievu un līdzcilvēkiem: no 

mantkārības, greizsirdības, izlikšanās, nevēlēšanās palīdzēt utt. “Jo visa ļaunuma sakne ir 

mantas kārība; dažs labs, tiekdamies pēc tās, ir nomaldījies no ticības un pats sev 

nodarījis daudz sāpju” (1. Tim. 6:10). 

Daudzi ir atstājušies no savas bērnu dienu ticības, lai iegūtu šīs pasaules atzinību 

vai kalpotu mamonam un karjerai. Kad cilvēks ir vairāk vērsts uz radību nekā uz savu 

Radītāju, tad tā ir kalpošana elkiem. Jēzus saka: “Uzmanait un sargaities no mantkārības, 

jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas” (Lk. 12:15). Tam, kas ieslīdzis 

pārliecīgā mīlestībā pret pasaulīgo, var būt grūti izkļūt no mantkārības važām. Kristus 

brīdina attapties, pirms nav par vēlu: “Tu, bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu 

dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis?” (Lk. 12:20). Likt savu cerību uz 

bagātību, nevis Viņu, kas ir visu dāvanu Devējs, ir augstprātība (1. Tim. 6:17). 

Diemžēl visi cilvēki ir dzimuši ar noslieci uz skaudību. Skaudība ir neapmierinātība 

ar citu panākumiem. Dieva valstībā nav vietas patmīlībai, ļaunam priekam par cita 

nelaimi, greizsirdībai un nepateicībai. Šīs jūtas atņem prieku, saindē dzīvi un beigās 
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cilvēks nekad nav apmierināts. Skaudība ir cieši saistīta ar alkatību. Cik daudz reižu tā ir 

izjaukusi saskaņu starp brāļiem un māsām, kad tiek dalīts mantojums! Runāt par savām 

vēlmēm ir viena lieta, bet strīdēties par īpašumu ir netīras sirds pazīme. Tas, kurš izraisa 

ienaidu pasaulīgu lietu dēļ, riskē ar savu vietu debesīs. “Bezdievīgā dvēsele kāro ļaunu; 

tuvākais neatrod žēlastību viņa acīs” (Sal. pam. 21:10). 

Mantkārība atstāj sekas mūsu attiecībās ar līdzcilvēkiem. Tas, kas domā tikai par 

sevi, ir neizpalīdzīgs un skops. Daudzu aiz vienaldzības izdarītu grēku sakne meklējama 

egoismā un patmīlībā. Līdzībā Jēzus stāsta par priestera un levīta vienaldzību, viņiem 

paejot garām aplaupītajam un piekautajam vīram uz ceļa. Pēdējā dienā Jēzus uzdos mums 

jautājumu, kur bijām mēs, kad Viņš bija izsalcis, kails, cietumā vai vientuļš. “Ko jūs 

neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arīdzan Man neesat darījuši” 

(Mt. 25:45). Tas nozīmē, ka nedarīt labu ir tikpat grēcīgi kā darīt ļaunu. 

 

TAS KUNGS PAVĒL MUMS 

BŪT APMIERINĀTIEM 

Dievs grib, lai mēs būtu apmierināti ar to, kas mums ir, savam tuvākajam vēlētu 

vislabāko un palīdzētu viņam paturēt to, kas tam pieder. Tikai Dieva vārds var izmainīt 

sirdi tā, ka cilvēks grib būt devīgs pret citiem pat tad, ja viņiem klājas labāk nekā viņam 

pašam. Tādēļ ir jāizmanto gadījums, kad Svētais Gars mums dod vēlēšanos uzklausīt To 

Kungu. Dieva vārds dāvā spēku pretoties vēlmei darīt ļaunu. Nest sevī ļaunas vēlmes ir 

bīstami. Galu galā cilvēks nebūs spējīgs tām pretoties. Mums jābūt modriem un jāapvalda 

sava alkatība, kamēr nav par vēlu. “Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, 

nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie Tā 

Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību” (Ps. 1:1–2). Mums 

jālūdz: “Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi!” (Ps. 51:12). Dvēsele, kura dzīvo tuvībā ar 

Dievu, atstaro arī daļu no Viņa, un tas, kas notiek dvēselē, atspoguļojas dzīvesveidā. “Tā 

katrs labs koks nes labus augļus, bet nelabs koks nevar nest labus augļus” (Mt. 7:17). 

Tam, kam ir manta debesīs, jābūt apmierinātam ar to, kas viņam pieder uz zemes. 
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Ja cilvēks tiecas pēc mūžīgās dzīves, nav grūti palīdzēt otram dzīvot labāk. Apustulis 

Pāvils saka: “Patiesi, lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību, jo mēs nenieka neesam 

pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iznest; bet, kad mums ir barība un apģērbs, 

tad ar to mēs pietiksim” (1. Tim. 6:6–8). Tiekšanās pēc šīs pasaules bagātības un slavas 

vienmēr noved pie tukšuma dvēselē. Mantkārība ved pie bezjēdzīga materiālisma. Tāpat 

kā alkatīgajam vienmēr ir par maz, tā pieticīgajam vienmēr ir pietiekami. Tam, kas ir 

apmierināts, nav nekādas vajadzības tiekties pēc stāvokļa sabiedrībā. Apustulis raksta: 

“Tad piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs 

vienoti, ar vienu mērķi, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu 

uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu 

vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū” (Fil. 2:2–5). Dievs 

vēlas, lai mēs cits citam palīdzētu. Mums jārūpējas vienam par otru tajās īsajās dienās, ko 

pavadām šeit, uz zemes. Mums ir pamats būt apmierinātiem, jo mums ir dota lielākā no 

visām dāvanām – Jēzus. 

 

DESMITAIS BAUSLIS 

 

Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam 

pieder. 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savam tuvākajam lopus neatviļam, sievu un 

saimi neatraujam no to pienākumiem un nenoskaņojam pret savu tuvāko, bet tos 

pamudinām palikt un darīt to, kas tiem pienākas. 

 

DIEVS AIZLIEDZ IEKĀROT TO, KAS NAV TAVS 

Nedrīkst pakļauties vēlmēm iekārot sava tuvākā laulāto draugu, strādnieku, draugu 

vai ko citu, kas nav tavs. Tātad Tas Kungs ne tikai aizliedz darīt ļaunu, bet arī lolot savā 

sirdī tumšas vēlmes. Dievs redz mūsu visapslēptākās domas. Apustulis Pēteris aicina: 
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“Mīļotie, es jūs pamācu kā piedzīvotājus un svešiniekus atturēties no miesas kārībām, kas 

karo pret dvēseli” (1. Pēt. 2:11). Sātans sadarbojas ar veco Ādamu, kurš pēc grēkā 

krišanas mājo katrā no mums. Šis iedzimtais grēks mums sevī jāapkaro katru dienu, 

jānonāvē un jāatmet, lai iekāres nenostiprinātos mūsu sirdī. “Bet katru kārdina viņa paša 

kārība, to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, 

bet grēks padarīts dzemdē nāvi” (Jēk. 1:14–15). Jebkura neuzticība sākas ar domu. Tas, 

kurš nav šķīsts savās domās un vārdos, nespēj arī pretoties seksualitātes stiprajam spēkam 

un pieļauj kļūdu. Padomā par ķēniņu Dāvidu, kurš neuzmanīja savas negodīgās domas un 

iekāroja Ūrijas sievu Batsebu (2. Sam. 11). 

Pavedināšanas grēks ir sevišķi smags, jo tam ir tālejošas sekas. Tas izplatās kā apļi 

pa ūdens virsu. Tas ir kā mēris, kas aplipina gan viegli, gan ātri. Pavedinātājs var būt jau 

nomiris, bet tie, kurus viņš ievedis maldos, turpina viņa dzīvesveidu. Iekāre, kas 

pamudināja Ievu ēst aizliegto augli, noveda pie tā, ka viņa to arī ēda (1. Moz. 3). Pasaulē 

ienāca grēks, nāve un ciešanas, jo Ieva un Ādams padevās grēka vilinājumam. Mums vēl 

šodien jācīnās ar savu samaitāto dabu, kas ir pirmo cilvēku nepaklausības savam 

Radītājam sekas. Iedzimtais grēks nav tikai ieradums grēkot, bet gan iekšēja tieksme darīt 

ļaunu. 

Pēdējie laiki kristiešiem būs smagu pārbaudījumu pilni. Izplatīsies maldu mācības, 

un daudzi atmetīs Dieva vārdu. Maldu mācītāji pievilina dvēseles, kas nav mācījušās 

pārbaudīt garus ar Dieva vārdu. Tas Kungs sēro par ļaudīm, kas ir tik dārgi atpirkti, bet 

neieies mūžīgajā priekā. Tāpēc Kristus tik nopietni brīdina: “Bet, kas apgrēcina vienu no 

šiem vismazākiem, kas tic uz Mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie 

kakla un to noslīcinātu jūras dziļumā” (Mt. 18:6). Šie vārdi uzsver, cik svarīgs citiem 

cilvēkiem ir labs piemērs gan mācībā, gan dzīvē. 

 

IEKŠĒJĀ TĪRĪBA 

Dievs pavēl mums būt tīriem no ļaunām iekārēm un patiesā mīlestībā pamudināt un 

iedrošināt citam citu izpildīt savus pienākumus. Mums jābūt svētiem arī savās domās, lai 
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tās nepievērstos tam, kas var mūs novest no ceļa. Cilvēks, kurš ir atzinis Kristus 

mīlestību, grib pildīt Viņa gribu un mīlēt Viņu no visas sirds. “Tāpēc nonāvējiet sevī to, 

kas pieder zemei: netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību; tā ir elku 

kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem” (Kol. 3:5–6). 

Ikvienam, kurš grib būt patiess kristietis, ir jāatdzimst no jauna, lai viņš iegūtu 

svētu prātu. Jo vairāk cilvēks iedziļinās Dieva vārdā un iepazīst Jēzus dzīvi, jo vairāk no 

viņa atkāpjas iekāres. Atgriezies cilvēks no sava Pestītāja saņem jaunu dzīvi un spēku, lai 

tiektos pēc dvēseles svētuma un tīrības. Tas, kas pats grib būt kristietis, baidās arī mācīt 

kādu citu grēkot. Turpretī viņš cenšas palīdzēt citiem ieraudzīt pareizo ceļu un paklausīt 

Dieva baušļiem. “Ikviens mūsu starpā lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par 

labu, lai to celtu” (Rom. 15:2). Tas, kurš palīdz citiem, pats tiek svētīts. 

 


