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PIEKTAIS BAUSLIS  

 

Tev nebūs noslepkavot. 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka sava tuvākā miesai nedz kaitējam, nedz 

ciešanas radām, bet viņam palīdzam un kalpojam visās miesas vajadzībās. 

 

Dzīvība ir mūsu Debesu Tēva lielākā dāvana. Cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības, 

un mūsu dzīves laiks uz zemes ir svarīgs un neaizvietojams žēlastības laiks. 

 

DIEVS AIZLIEDZ SLEPKAVĪBU 

Ar piekto bausli Tas Kungs grib aizsargāt mūsu dzīvību. Nevienam cilvēkam nav 

tiesību saīsināt kāda cita cilvēka dzīves dienas šeit, uz zemes. Katra minūte var būt 

svarīga mūžībai, jo cilvēka glābšana ir atkarīga no tā, kā viņš izmanto savai dzīvei 

atvēlēto laiku. Izniekotu laiku nevar atgriezt atpakaļ vai aizvietot ar ko citu. Izšķirošais ir 

tas, vai cilvēks pirms nāves ir meklējis Jēzus apžēlošanu un piedošanu. 

Piektais bauslis aizliedz visu, kas kaitē kādai citai personai fiziski vai psihiski. Kad 

cilvēki sagroza Dieva gribu, viņiem nākas ciest. Ļaunuma iesākums meklējams mūsu 

nepareizā attieksmē pret savu tuvāko. “Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un jūs 

zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību” (1. Jņ. 3:15). Ja cilvēki 

nekontrolē un neapvalda savas dusmas, agrāk vai vēlāk naids un nesamierināšanās var 

novest pie atriebības. Bet Dieva vārds saka: “Dusmās neapgrēkojieties: lai saule nenoriet, 

jums dusmojoties” (Ef. 4:26). Tas mums māca būt piesardzīgiem: nolaidība un 

neuzmanība, braucot ar auto, un izlaidība seksuālajā dzīvē nereti ir par iemeslu dzīvības 

zaudēšanai gan satiksmes negadījumos, gan slimībās. 

Aborts ir slepkavība, jo ir rakstīts: “Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, 

un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it 
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nevienas” (Ps. 139:16). Nevienam nav tiesību uzbrukt cita cilvēka dzīvībai pat tad, ja tas 

ir paša bērns. Agrāk lielākajā daļā valstu nedzimuša bērna dzīvība bija aizsargāta ar 

likumu. Tagad situācija ir mainījusies, neraugoties uz to, ka ārsti zina, ka dzīvība sākas ar 

apaugļošanās brīdi un vēlāk, augļa attīstības procesā, nekas principiāli jauns neveidojas. 

Ārkārtīgi liela atbildība gulstas uz tiem, kas zina patiesību, bet to neatklāj. 

No ētikas viedokļa nav atšķirības starp nāves nometni un slimnīcām, kurās izdara 

abortus, atšķiras vienīgi upuru vecums. Mūsdienās daudzu cilvēku nacistiskā pieeja 

abortu jautājumā izpaužas tādējādi, ka viņi uzskata par pareizu izdarīt abortu gadījumā, ja 

ir aizdomas, ka bērniņš var būt invalīds. Dieva vārds saka: “Jo Tu radīji manas īkstis, Tu 

mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās” (Ps. 139:13). Visas bērna 

dotības un spējas ir ieliktas bērna gēnos. Auglis ir spējīgs izjust sāpes jau pēc divām 

nedēļām. Aborts nav nekas cits kā zvēriska rīcība, par kuru Dieva eņģeļi sēro. 

“Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt, jo Es jums saku: viņu eņģeļi 

debesīs vienmēr redz Mana Debesu Tēva vaigu” (Mt. 18:10). 

Kristiešu pienākums ir cīnīties, lai izmainītu sabiedrības attieksmi pret šo jautājumu 

un lai tauta un likumdevēji saprastu, ka aborts ir nepieņemams. Vienīgais gadījums, kad 

kristietis var pieļaut aborta iespējamību, ir tad, ja mātes dzīvībai draud nopietnas 

briesmas. Bet tas nevar kļūt par iemeslu brīva aborta propagandai. Nedzimušam bērnam 

ir tāda pati vērtība un tiesības uz dzīvību kā citiem cilvēkiem. Dievs, ne cilvēks dod un 

ņem dzīvību. “Lūk, bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība” 

(Ps. 127:3). Draudzes diakonijas darbinieku pienākums ir atbalstīt vecākus, kuri vēlas 

bērnus. “Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat 

Man darījuši” (Mt. 25:40). 

Otra problēma saistībā ar nedzimuša bērna tiesībām ir ģenētiskie eksperimenti ar 

cilvēka embriju. Kad olšūna tiek apaugļota, ir radies jauns cilvēks, un nav pieļaujams ar 

šo jauno cilvēku izdarīt eksperimentus vai izsviest atkritumos. Cilvēka dzīvība ir unikāla, 

un mediķiem un zinātniekiem nav nekādu tiesību izaicināt Dievu. 
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DIEVS DOD VALSTIJ TIESĪBAS 

Vai valsts lai pagriež otru vaigu tad, kad izplatās noziedzība? Nē, jo, ja valsts 

nenodibina taisnīgumu, vienmēr cieš sabiedrības vājākā un neaizsargātākā daļa. 

Atsevišķiem kristiešiem nevajadzētu uzsvērt savas personīgās intereses, bet pagriezt otru 

vaigu (Mt. 5:39), savukārt valsts pienākums ir būt Dieva kalponei un atriebējai 

(Rom. 13:4). Ideāli būtu, ja valstij nebūtu vajadzīga policija un armija, bet, tā kā cilvēks 

pēc savas dabas ir ļauns, tas ir nepieciešams, lai uzturētu kārtību. Valstī vienmēr ir armija 

– sava vai kādas citas valsts. Ja nest ieroci ir pret kāda cilvēka sirdsapziņu, viņš to var arī 

nedarīt, bet uz šīs grēkā kritušās zemes nekad nebūs iespējams pilnīgs miers, kamēr vien 

dzīvi būs kaut divi cilvēki. Valsts pienākums ir apkarot noziedzību, terorismu un svešas 

varas. 

 

DIEVS PAVĒL TURĒT MIERU 

Gluži kas cits ir, ja mēs visiem spēkiem cenšamies mazināt spriedzi starp 

cilvēkiem. Ja valsts apbruņojas vairāk nekā vajadzīgs, tas neveicina miera stiprināšanu. 

Atombumbas un citi masu iznīcināšanas ieroči ir pilnīgi bezjēdzīgi un tikai pierāda, ka 

cilvēku saprāts ir maldīgs un grēcīgs. Šādā karā neviens nevar uzvarēt, visi aiziet bojā. 

Radot šādus ieročus, cilvēks ir aizgājis par tālu. Arī valstī nepalielinātos drošība, ja 

jebkurš nēsātu ieroci. Tieši otrādi – policijas uzdevums ir atbruņot noziedzniekus. 

Bezdievīgā sabiedrībā nav nekādas morāles. Vienīgais, kas ierobežo egoismu un 

grēku, ir bailes no soda un sliktas slavas. Turpretī kristiešiem ir morāles vadlīnijas dzīvei 

sadraudzībā ar citiem. Neviens nevar būt pilnīgs, jo visi ir krituši grēkā, bet eksistē labā 

ideāls, pēc kura jātiecas. Situācijas uzlabošana sabiedrībā kopumā vienmēr sākas ar 

atsevišķu cilvēku. 

Kad sirds atgriežas pie Dieva, mēs esam par vienu soli tuvāk mieram. Proti, patiesa 

miera priekšnosacījums starp cilvēkiem ir miers ar Dievu. Ticībā Jēzum Kristum mēs 

saņemam grēku piedošanu no Tā Kunga, un Viņš dod spēku piedot tiem, kas mums 

nodarījuši ļaunu. Apustulis aicina: “Ļaunums lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar 
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labu!” (Rom. 12:21). Kad Dieva mīlestība caur mums plūst uz apkārtējiem, tumšā 

pasaulē izplatās gaisma. Kas gan var iepriecināt cilvēku vairāk kā citu cilvēku gatavība 

palīdzēt! Mēs varam darīt daudz, ja esam to tuvumā, kas atrodas briesmās vai nelaimē. 

“Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, 

pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko 

sūdzēties par otru; tāpat kā mūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs” (Kol. 3:12–13). 

Cilvēki, kuri ir trūkumā un badā, var nomirt, ja tie nesaņem palīdzību. Jēzus ar 

Savu piemēru mums ir mācījis, ka tas, kurš grib būt lielākais debesu valstībā, lai ir citu 

kalps. Pravietis Jesaja uzsver: “Kad tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas bez 

pajumtes, uzņem savā namā; kad tu redzi kailus un tos apģērb un neatraujies no sava 

tuvāka..” (Jes. 58:7). Mums jāpalīdz arī savam ienaidniekam, tāpat kā to darīja 

žēlsirdīgais samarietis (Lk. 10:33–37). Pāvils raksta: “Ja iespējams, no savas puses, turiet 

mieru ar visiem cilvēkiem” (Rom. 12:18). 

 

MUMS JĀRŪPĒJAS PAR SAVU DZĪVĪBU 

Arī pašnāvība ir piektā baušļa pārkāpums. Mēs nedrīkstam nokaut paši sevi. Tikai 

Radītājs nolemj, cik ilgi mums jādzīvo. Tādēļ mēs nedrīkstam apzināti saīsināt savu dzīvi 

vai arī tai nevajadzīgi kaitēt. Mums jārūpējas par savu miesu un dvēseli, jo tā ir vērtīga 

Dieva dāvana. Debesu Tēvs tiek pagodināts, ja esam pateicīgi par Viņa darbu. 

Kādi netikumi īpaši saīsina cilvēku dzīvi? Negausība, narkotiku lietošana un 

izlaidība. Raksti saka: “Dzīvosim cienīgi, kā diena to prasa, nevis dzīrēs un skurbumā, 

izvirtībā un izlaidībā, ķildās un naidā” (Rom. 13:13). Dieva vārds neaizliedz lietot 

alkoholu, bet mudina ievērot mērenību. Daudzās kultūrās alkohola mērena lietošana ir 

pavisam parasta lieta, savukārt citās cilvēki dalās atturībniekos un alkoholiķos. Kristietim 

vienmēr ir jābūt prasīgam pret sevi, nenosodot citus un nepakļaujot sevi riskam nonākt 

alkohola atkarībā. Kristīgajai brīvībai seko arī atbildība. Pat ja Bībelē nekas nav rakstīts 

par to, ka smēķēšana ir grēks, jāņem vērā tās sekas: tabakas lietošanas rezultātā pamazām 

noārdās cilvēka imūnsistēma un pēc ilgāka laika var rasties vēzis. Narkotikas ātri nonāvē 
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tos, kas tās sāk lietot, un narkomāns nekad nekļūst vecs. Ja seksuālās attiecības būtu tikai 

laulāto starpā, kā Dievs to arī ir paredzējis, nebūtu venērisko slimību un AIDS. 

Piektais bauslis aizliedz arī psihisku vardarbību. Varētu minēt loti daudz piemēru, 

kad cilvēki izdarījuši pašnāvību pēc tam, kad citi tiem nodarījuši pāri. Vēl biežāki ir 

gadījumi, kad cilvēki nonāk pie garīgās pašnāvības, piepildot savu dvēseli ar pasaulīgiem 

atkritumiem. Tādēļ mums jābūt modriem pret to, ko dzirdam un redzam, lai tas nenovestu 

pie grēka arī darbos. Mums jāuzmanās, lai mēs neko neatmestu no Dieva vārda un lai tas, 

ko darām, nekļūtu citiem par piedauzību. 

Cilvēks riskē aiziet mūžīgā pazušanā, ja viņam nav nekādu zināšanu par Dieva 

vārdu vai arī, ja tādas ir, viņš tās neīsteno dzīvē. Piektais bauslis mudina mūs brīdināt 

cilvēku, kurš iet pazušanā. “Kad Es saku bezdievim: tev jāmirst! – un tu to nepamāci un 

nebrīdini, lai bezdievis atgrieztos no sava ļaunā ceļa un tas paliktu dzīvs, tad bezdievis 

gan nomirs savos grēkos, bet viņa asinis Es atprasīšu no tavas rokas” (Ec. 3:18). Neviens 

nevar pastāvēt, ja nav izlīdzis ar Dievu. Svarīgākais, ko mēs varam darīt, ir izplatīt 

Evaņģēlija vēsti, sūtīt misionārus un būt par patiesiem Kristus lieciniekiem ikdienā. 

Dievs ir mīlestība, un Viņš ir devis Savus baušļus, lai mūs aizsargātu. Piektais 

bauslis atgādina, cik liela ir mūsu vērtība Tā Kunga acīs. Viņa rūpes par mums nav 

atkarīgas no mūsu pašu lieliskuma un sasniegumiem. Ikviens ir mūsu Debesu Tēva 

acuraugs. Cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības, un viņa vērtība ir neaizskarama. Kristus ir 

dārgi samaksājis, lai viņu izpirktu. “No tā mēs esam nopratuši mīlestību, ka Viņš Savu 

dzīvību par mums ir atdevis; tad arī mums pienākas atdot savu dzīvību par brāļiem. Bet, 

kam ir laicīga manta un viņš redz savu brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi, 

kā gan Dieva mīlestība paliktu viņā?” (1. Jņ. 3:16–17). 

 


