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PIEKTAIS BAUSLIS  

 

Dzīvības Radītājs uzskata dzīvību par lielu dārgumu. Viņam rūp arī dzīvības 

kvalitāte. Viņš mūsu dzīves ir iekārtojis tā, lai mēs būtu par Viņa dzīvību dodošā, 

sargājošā un vairojošā spēka instrumentiem. „Cilvēku attiecības nav pamatotas 

nedrošajās cilvēkam raksturīgajās iespējās, bet gan Dieva vārdam un gribai piemītošajā 

spēkā,” atzīmē Martins Mārtijs. Viņš turklāt vēl pārveido Vila Rodžersa (Will Rogers) 

izteikumu („Ja nu pienāk diena, kad satikšu cilvēku, kurš man neiet pie sirds”): 

„Nekad neesmu saticis cilvēku, kura dzīve atbrīvotu mani no tā, lai saredzētu, ka arī 

viņš ir iekļauts Dieva pavēlē rūpēties par visu cilvēku dzīvību.”
1
 

Savā piektā baušļa skaidrojumā Lielajā katehismā Luters aizliedz nogalināt „ar 

roku, sirdi, muti, zīmēm, vaibstiem [angl. burtiski „ar žestiem” – tas noteikti ir svarīgi 

Ziemeļamerikas iedzīvotājiem mūsdienās] vai arī ar palīdzību un padomu”. Piektais 

bauslis aizliedz dusmas un privātu atriebību, jo tās ir Dieva ziņā. Cilvēku vidū šādi 

rīkoties var tikai Dieva pilnvarotie un arī tad – tikai saskaņā ar Viņa gribu. Dievs vēlas, 

lai mēs pasargātu cilvēkus no pāridarījumiem, un lai parādām mīlestību un laipnību 

pret visiem – īpaši pret mūsu ienaidniekiem (LK, 389.–391. lpp.). Jo tīši vai netīši 

izraisīta ļaunprātība un kaitējums izjauc Dieva radības kārtību un mieru. 

Luters izceļ tos veidus, kādos mēs apdraudam viens otra dzīvi: slepkavība un 

viss, kas pie tās var novest; naids un dusmas, kas mazina otra cilvēka iespējas baudīt 

dzīvi un justies droši; noskaņojums, kādā es cenšos aizstāvēt sevi un panākt sev kādu 

labumu uz darba biedru, studiju biedru vai kaimiņu miera rēķina. Tas viss atklāj vēlmi 

izjaukt attiecības un sašķelt sabiedrību, ko Dievs ir veidojis kā piemērotu vidi dzīves 

baudīšanai un mieram (LK, 389.–390. lpp.). 

Jūsmojot par vardarbību, šķaidot asinis televīzijas ekrānos, kā arī cīnoties 

„spēļu” laukumos, ringos un treniņzālēs, jauniem cilvēkiem mūsdienās ir grūti iemācīt 

bijību pret dzīvību. Lielākā daļa no mums nav saskārušies ar genocīdu vai 
                                                           
1 Marty, The Hidden Discipline, 20. lpp. 
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pilsoņtiesību aizstāvju demonstrācijām, tomēr mums nākas saskarties ar nicināšanu un 

aizspriedumiem pret mūsu tuvākajiem, kuri ir citādi (piederīgi citai rasei, citam 

dzimumam vai kuriem ir īpašas vajadzības). 

Arī dusmas nav tālu jāmeklē. Aizsargāšanās gandrīz vienmēr izraisa dusmas; 

vēlēšanās ievainot otru atklājas vārdos un darbos, ar kuriem mēs izkropļojam un 

iznīcinām mūsu attiecības, ja ne otru cilvēku, kuru dusmās vairs neuzskatām par 

cilvēku. Mēs izlemjam, ka bērns būs pārāk smaga nasta, un iznīcinām nedzimušā bērna 

dzīvību (aborts nozīmē iznīcināšanu), lai pasargātu sevi no Dieva dotajiem cilvēku 

pienākumiem. Bet mēs pakļaujam sevi Dieva spriedumam. Visu veidu naidīgums 

izraisa mokas. Mūsu niknums ļauj atmaksai nākt pār mums. 

Tagad mums vajadzētu pārrunāt tos dienas kārtības jautājumus, kas skar mūsu 

kā pilsoņu apziņu un dzīvi: par spīti atomieroču laikmeta neprātam, tiekties pēc miera 

pasaulē; par spīti valdnieku, teroristu un dažādu moderno mesiju pretestībai, tiekties 

pēc vienas taisnības visiem cilvēkiem pasaulē; uzturēt pagaidu mieru un taisnību savās 

mājās un atbalstīt to arī citās zemēs. 

Luters pievieno vēl citu pārkāpumu sarakstu, kurus šajā sakarībā varētu aplūkot: 

sava tuvākā grēku un trūkumu nodošana atklātībai tā vietā, lai sargātu tuvākā godu; 

nepiedošana un nelūgšana par saviem ienaidniekiem; slepkavība, karošana, laupīšana, 

dedzināšana, ķildas, naidošanās, sava tuvākā veiksmju apskaušana, žēlsirdības 

trūkums, cilvēku sanaidošana un vienotības graušana; nevēlēšanās samierināt tos, kuri 

ir sanaidojušies.
2
 

Pēc Lutera vārdiem mēs pārkāpjam šo bausli, nepildot Dieva dotos pienākumus 

aizsargāt dzīvību (LK, 389.–390. lpp.). Tas attiecas arī uz mūsu pašu dzīvību. Dievs 

šeit pavēl rūpēties par mūsu ķermeni un dzīvību, kā arī par draugu, tuvāko un pat 

ienaidnieku dzīves apstākļiem. To varam paveikt ar saviem laipnajiem un 

žēlsirdīgajiem darbiem, kā arī izmantojot sabiedrības labklājībai veidotās institūcijas 

un organizācijas mūsu zemē (tajā skaitā valdības iestādes, kuras rūpējas par cilvēku 

vajadzībām). Dievs nosoda tos, kuri nepabaro izsalkušos, neapģērbj kailos un 
                                                           
2 A Simple Way to Pray // Luther’s Works, 43: 203. lpp. 
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neapmeklē slimniekus un cietumniekus (Mt. 25:42–43). Ja redzam cilvēkus nāves 

briesmās un viņus neglābjam, tad esam viņus nogalinājuši, rakstīja Luters (LK, 390. 

lpp.). Tieši otrādi – Dievs ir licis mums būt „pacietīgiem, lēnprātīgiem, laipniem, 

miera nesējiem un žēlsirdīgiem: jebkuros apstākļos saglabāt maigu un draudzīgu sirdi, 

kas brīva no naida, dusmām un sarūgtinājuma pret ikvienu cilvēku, pat saviem 

ienaidniekiem”.
3
 

 

                                                           
3 Personal Prayer Book // Luther’s Works, 43: 19. lpp. 

 


