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SEPTĪTAIS BAUSLIS  

 

Dievs uzlūkoja visu Savu radību un redzēja „to labu esam” (1. Moz. 1:10, 12, 

18, 21, 25, 31). Dieva radība ir mums dotais materiāls, lai mēs to baudītu un pienācīgi 

lietotu. Dievs nosoda mūsu mēģinājumus izjaukt kārtību mūsu attiecībām ar Viņu, 

paļaujoties uz šo materiālu, kā arī Viņš nosoda mēģinājumus sagraut mūsu 

horizontālās attiecības, savtīgi izmantojot Viņa dotās materiālās dāvanas: „Uz maniem 

īpašumiem Dievs ir atstājis Savu monogrammu; man tie ir jālieto citu labā.”
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Neatkarīgi no tā, vai šajā modernajā laikmetā dodam priekšroku kapitālistiskai 

vai sociālistiskai ekonomiskajai sistēmai, tik daudzi no mums ir pieņēmuši nepareiza 

veida materiālismu. Luters nosodīja kapitālistisko sistēmu, kas sāka ielauzties 

feodālajā sistēmā, pie kuras viņš bija pieradis, jo bija tajā uzaudzis. Ziemeļamerikas 

luterāņi mūsdienās var nepiekrist viņa nepatikai pret kapitālismu daļēji tādēļ, ka mēs 

saprotam, ka šī sistēma var kalpot kopējam labumam, daļēji arī tādēļ, ka mūsu 

savtīgums mūs padara aklus pret šīs sistēmas vājajām vietām. Bet, lai kāda būtu 

ekonomiskā sistēma, tā uzstiepj mums uzskatus par materiālajām vērtībām kā tādām, 

kuras ir nozīmīgāks identitātes un drošības avots, nekā tās patiesībā var būt. 

Ar vairākiem konkrētiem piemēriem Luters parādīja, kā šis aplamais uzskats 

par materiālajām lietām izjauc attiecību kārtību starp indivīdiem, starp darba devējiem 

un darba ņēmējiem, starp sabiedrības vadītājiem un ļaužu masām. Viņš īpaši izcēla, ka 

„tur cits citu atklāti krāpj ar viltotu preci, mēru, svaru, naudu”, kā arī izmanto citus „ar 

īpašiem finanšu trikiem vai blēdīgiem paņēmieniem un cenām”. Viņš nosodīja 

„laupītājus krēslos” jeb augļotājus, blēžus, kramplaužus un sīkos zaglēnus. Diezin vai 

ir iespējams vēl bargāk izteikt savu nepatiku pret tiem, kas izmanto vai izkropļo 

sistēmu, lai apzagtu patērētājus (LK, 396. lpp.). 

Luters nebija īpaši laipns, apspriežot amatniekus un strādniekus, kuri „rīkojas 

patvaļīgi un visādi cenšas cilvēkus piekrāpt, prasīdami pārāk augstu samaksu, turklāt 

                                                           
1 Marty, The Hidden Discipline, 26. Lpp. 
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darbā ir kūtri un neuzticami”. Viņš apsūdzēja arī kalpotājus mājās, „kuri atstāj novārtā 

viņiem uzticēto īpašumu kūtruma, slinkuma vai ļaunprātības dēļ” (LK, 395. lpp.). 

Katram indivīdam ir jāizvairās no šādiem un līdzīgiem grēkiem: no mantojuma 

vai ienākumu iegūšanas krāpjoties, no nopelnīto algu nemaksāšanas vai atteikšanās 

atzīt un maksāt parādus, no atteikšanās aizdot naudu bez procentiem savam tuvākajam, 

kas nonācis grūtībās, no cenšanās ātri kļūt bagātam, no atteikšanās palīdzēt, lai 

novērstu zaudējumus, vai no sava tuvākā brīdināšanas pret iespējamiem zaudējumiem, 

no tuvākajam izdevīgas informācijas slēpšanas vai no skaudības attiecībā uz tuvākā 

mantu.
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Dievs mūs ir aicinājis izmantot materiālās dāvanas, kuras Viņš ir devis, lai mēs 

atbalstītu viens otru. Ja mēģinām atrast jēgu un drošību mūsu materiālajos labumos, 

tad tie no nepareizas lietošanas sāk pūt un mēs, sākot no iekšienes, pūstam tiem līdzi. 

Jo mēs esam tos izmantojuši, lai izjauktu Dieva kārtību un iznīcinātu Dieva mieru. 

                                                           
2 Personal Prayer Book // Luther’s Works, 43: 20. lpp. 

 


