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SEPTĪTAIS BAUSLIS 

 

Tev nebūs zagt. 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka sava tuvāka naudu vai mantu neņemam, nedz 

ar viltotu preci vai netaisnu rīcību iegūstam, bet viņa mantu un iztiku viņam palīdzam 

vairot un sargāt. 

 

KĀ MUMS VĒRTĒT 

SAVU PASAULĪGO ĪPAŠUMU? 

Viss, kas mums pieder, ir Dieva dāvana. “Tam Kungam pieder zeme un viss, kas to 

piepilda” (Ps. 24:1). Tātad Radītājs ir vienīgais īpašnieks visam, bet Viņš grib, lai mēs 

būtu Viņa īpašuma pārvaldnieki, Viņa darbinieki. Cilvēks ir radības kronis, vienīgais, kas 

radīts pēc Dieva līdzības. Cilvēka vērtība salīdzinājumā ar dzīvniekiem ir unikāla. Mums 

ir tiesības izmantot zemes resursus, bet jāuzņemas arī atbildība. Radīšanas stāstā mēs 

lasām, ka Dievs iecēla pirmo cilvēku par pārvaldnieku: “Un Dievs Tas Kungs ņēma 

cilvēku un ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu” (1. Moz. 2:15). 

Tas Kungs ikvienam ir kaut ko dāvājis un uzticējis aprūpēt. Pie Dieva dāvanām ir 

pieskaitāma arī veselība, laiks, iespējas un talanti. Ne vienmēr mēs saprotam, kāpēc Viņš 

vienam dod daudz, otram maz, bet Tā Kunga gudrība piešķir mums atšķirīgas dāvanas. 

Es, piemēram, neesmu pārliecināts, ka varētu tikt izglābts, ja būtu saņēmis ļoti daudz 

naudas. Daži bagātnieki domā, ka viņiem Dievs nav vajadzīgs, viņiem pietiek pašiem ar 

sevi. Iespējams, ka augstais dzīves standarts ir veicinājis Rietumu sabiedrības vienaldzību 

pret Dievu. Tādiem ļaudīm ir liels kārdinājums būt augstprātīgiem. Padomā par bagāto 

vīru, kurš Kristus vietā izvēlējās naudu un par kuru Jēzus teica: “Cik grūti bagātie ieies 

Dieva valstībā!” (Mk. 10:23). Pasaulīgi cilvēki mēdz vērtēt citus pēc stāvokļa sabiedrībā, 

naudas, izglītības, bet Dieva priekšā mēs visi esam vienādi. “Bagātiem un nabagiem jābūt 
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kopā jauktiem citam ar citu; Tas Kungs viņus visus ir radījis” (Sal. pam. 22:2). Taču arī 

nabadzībai ir savi kārdinājumi: skaudība, rūgtums un nepateicība. Mums vajadzētu lūgt: 

“Nabadzību un bagātību nepiešķir man! Bet atļauj man baudīt manu dienišķo maizi” 

(Sal. pam. 30:8). 

Neskatoties uz to, vai esam saņēmuši daudz vai maz, mēs nedrīkstam aizmirst, ka 

tas ir tikai uz laiku. Reiz mums viss būs jāatstāj, un neko mēs nevarēsim paņemt sev līdzi. 

Beigās viss piederēs Radītājam. Mēs drīkstam izmantot savu īpašumu mūsu pašu priekam 

un labumam, bet vienlaicīgi mums jārūpējas par tiem, kas cieš trūkumu. Luters “Lielajā 

katehismā” raksta, ka nabagie sūdzas Dievam par cietsirdību, ar kuru viņi sastopas. Dievs 

radīja vienu nabadzīgu, bet citu bagātu arī tādēļ, lai varētu izpausties kristīgā mīlestība. 

Dievs grib, lai mēs sekojam Viņa gribai tā, ka tas būtu Viņam par godu, mums par labu 

un citiem par palīdzību. Mūsu Debesu Tēvs ir devis mums pienākumus, un reiz mums 

būs jāatbild, kā mēs tos pildījām (Mt. 25:14–30). Kaut arī pasaulīgais īpašums ir 

mazvērtīgāks par debesu īpašumu, Viņš grib, lai mēs būtu uzticami pārvaldnieki (Lk. 16). 

 

KO DIEVS AIZLIEDZ AR SEPTĪTO BAUSLI? 

Tas Kungs aizliedz mums ar spēku vai viltību atņemt mūsu tuvākajam to, kas 

viņam pieder. Ir svarīgi spēt izšķirt starp manu un tavu. Zagt ir grēks, neskatoties uz to, 

vai esmu ņēmis no bagāta vai nabaga, daudz vai maz. Zaglis “iesāk ar kniepadatu un 

beidz ar sudraba kausu”. Visi zina, ka zagļi savu mantu iegūst, izdarot sīkas zādzības, 

zādzības lielos apmēros un laupīšanas, bet nebūt ne visi grib saprast, ka zagtas lietas un 

negodīgi iegūta nauda nenes svētību. 

Ar septīto bausli Dievs mums aizliedz pārdot par nesamērīgi augstām cenām, 

iemānīt sliktu preci vai piedalīties negodīgos darījumos. Tāpat nav pareizi, ja noteiktajā 

laikā neatdod parādus. Naudas aizdevējs nedrīkst iedzīvoties, trūkumcietējam uzstādot 

smagus noteikumus. Ja cilvēks nevīžīgi lieto aizdotas mantas, viņš ļaunprātīgi izmanto 

otra uzticību. 

Zādzība nav mazāks grēks, ja cilvēks apzog valsti. Tam, kas grib būt kristietis, ir 
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neiespējami strādāt, nemaksājot nodokļus vai uzrādot nepatiesus faktus finansu 

deklarācijā. “Dodiet katram, kas viņam pienākas: nodevas, kam nākas nodevas, muitu, 

kam nākas muita, bijību, kam nākas bijība, cieņu, kam nākas cieņa” (Rom. 13:7). 

Protams, var būt arī tā, ka valsts pieprasa iedzīvotājiem maksāt pārāk lielus nodokļus, 

bet tad atbildība par to jāuzņemas politiķiem. Kad valdība nedomā, ka rīkojas ar nodokļu 

maksātāju naudu un bezatbildīgi to izšķērdē, tā zaudē savu pilsoņu uzticību valstij. Bet 

tas nevar būt par attaisnojumu cilvēkam, kas blēdās un izvairās no nodokļu maksāšanas. 

Protams, pārāk augsti nodokļi var būt smags pārbaudījums cilvēka godīgumam, bet Dievs 

ir apsolījis nepārbaudīt mūs vairāk, nekā spējam panest. Labāk es izpildu savu 

pienākumu, nekā dzīvoju ar grēku, kas nākotnē novedīs pie tā, ka es neiekļūstu debesīs. 

Nevērīga apiešanās ar sabiedrības īpašumu arī ir grēks. Kad pazūd lietas vai tiek sabojāts 

skolas inventārs, aug strādājošo nodokļi. Līdzīgi mēs nedrīkstam negodīgi izlietot 

sabiedriskos resursus. Tie, kas mānās, saņemot pabalstus un palīdzību, patiesībā zog no 

tiem, kuriem tas ir patiešām nepieciešams. Cilvēks, kas izmanto citu resursus savam 

labumam, ir zaglis. 

Atteikties maksāt darbiniekam tik, cik viņš ir nopelnījis, vai arī pieprasīt augstāku 

samaksu, nekā padarītais darbs ir vērts, arī ir zādzība. “Bēdas tam, kas ceļ savu namu ar 

netaisnību un savas istabas ar nepatiesību! Tāpat arī tam, kas savam tuvākam liek strādāt 

bez atlīdzības un tam atrauj viņa algu” (Jer. 22:13). Arī vājo un neaizsargāto izmantošana 

ir šī baušļa pārkāpšana. “Jo strādnieks ir savas algas cienīgs” (Lk. 10:7). Cilvēka ļaunums 

izpaužas alkatībā. “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). Alkatīgais 

domā tikai par sevi, bet taupīgais – par citiem. 

Cik gan bieži viena daļa cilvēku neuztver nopietni un aizbildina savus pārkāpumus 

pret Dieva baušļiem! Tā sekas parādās visās dzīves jomās: negodīgums, nolaidība darbā 

un nevīžīga apiešanās ar to, kas mums uzticēts vai ko mēs esam aizņēmušies. Pastāvīga 

nokavēšanās var būt citu cilvēku laika zādzība. Bet Jēzus saka: “Kas vismazākā lietā ir 

uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams, un, kas vismazākā lietā ir netaisns, tas arī lielās 
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lietās ir netaisns” (Lk. 16:10). Vislabāk ir būt godīgam. Izšķērdētais ir jāatdod. Aiz sevis 

viss jāatstāj kārtībā. Neviens nevar justies labi, ja palicis kādam parādā. Cilvēks ir zaglis 

tik ilgi, kamēr patur to, kas iegūts negodīgā ceļā. Ja kādam ir kauns atdot atpakaļ nozagto, 

var griezties pie mācītāja, kuru saista bikts noslēpuma glabāšanas solījums. 

 

KO DIEVS PAVĒL AR SEPTĪTO BAUSLI? 

Tas Kungs mums pavēl būt godīgiem un strādīgiem, taisnīgiem un izpalīdzīgiem, 

lai palīdzētu mūsu līdzcilvēkiem saglabāt to, kas viņiem pieder. Dievs grib, lai mēs 

turamies pa gabalu no visa, kas var būt pretrunā ar septīto bausli. Ja esi kļūdījies, izlabo 

to, cik ātri iespējams, lai tava sirdsapziņa būtu tīra. 

Mums jārūpējas par savu darbu un tas jāveic pēc labākās sirdsapziņas. Kristietis 

uzcītīgi veic savus pienākumus, piemēram, skolā vai darbavietā. Mēs varam lūgt Dievam 

spēku un palīdzību to veikšanai. Mācīties vai strādāt ir liela priekšrocība. Miljoniem 

cilvēku pasaulē tās trūkst, un tāpēc viņi cieš. Neviens darbs nav svarīgāks par citu. Katrs 

darbs, kas veikts, piesaucot Dieva vārdu, ir Viņa dots uzdevums un dāvana. Mūsu Debesu 

Tēvs ir augstākais Darba Devējs. Veicot darbu, mums Viņš jāpatur savu acu priekšā. 

Dievs tiek pagodināts ar jebkuru darbu, neskatoties uz to, vai es uzkopju telpas, pieskatu 

bērnus, vadu uzņēmumu vai strādāju bez atalgojuma. Cilvēks var būt lepns par 

aicinājumu strādāt, jo tas nāk no Dieva. “Čakls darbs uztur labu veselību un labklājību un 

aizšķērso ceļu daudziem grēkiem.” 

Mums vienmēr jābūt taisnīgiem pret līdzcilvēkiem. Dievs grib, lai mēs būtu 

uzticami, jo tas liecina, ka Jēzus ir mūsu Kungs. Cilvēkus ietekmē tas, ja tu atdod kādu 

lietu, kas tev nepieder, vai arī rīkojies godīgi situācijā, kad varētu rīkoties negodīgi un 

neviens to neatklātu. Kad tu atdod lietu, ko esi aizņēmies, labākā stāvoklī nekā saņemot, 

tu iepriecini aizdevēju, un nākamreiz viņš tev izrādīs vēl lielāku uzticību. 

Apustulis Pēteris saka: “Kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā 

labi dažāda veida Dieva žēlastības namturi” (1. Pēt. 4:10). Mums jākalpo un jāpalīdz 

savam tuvākajam. Tas nozīmē, ka nedrīkstam būt egoisti, bet gan mums jādalās ar citiem.  
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Cilvēks, kas spēlē uz naudu, bieži jautā: “Vai tad es ar savu naudu nedrīkstu darīt 

to, kas man patīk?” Mums nav tiesību izšķērdēt naudu ar bezrūpīgu dzīvesveidu. Tas, kas 

man pašam nav vajadzīgs, pieder Dievam un nabagajiem. Tas Kungs pavēl mums domāt 

par citiem, redzot, ka tiem vajadzīga palīdzība. Kalpot bezpajumtniekam, vientuļam vai 

pazemotam ir godpilns uzdevums, jo tādējādi tu netieši kalpo savam Pestītājam 

(Mt. 25:31–46). Ir jāizmanto iespēja palīdzēt savam tuvākajam, ja tam kas nepieciešams 

fiziski vai garīgi. 

Tātad mums jābūt godīgiem un izpalīdzīgiem. Kristietis var būt priecīgs vai 

noskumis, bet viņam vienmēr ir iemesls būt pateicīgam. 

 


