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Astotais bauslis [„Mazais Katehisms”] 

 

Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko. 

 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savu tuvāko neapmelojam, nenododam, 

neaprunājam, nedz tam neslavu ceļam, bet mums būs to aizbildināt, visu to labāko par 

viņu runāt un visu skaidrot viņam par labu. 

 

Astotais bauslis [„Lielais Katehisms”] 

 

[254]
 Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko. 

[255]
 Bez mūsu pašu miesas, laulātā drauga un laicīgās mantas mums ir vēl kāda manta, 

bez kuras mēs nevaram iztikt, proti – gods un labā slava. Jo neviens nevar dzīvot starp 

cilvēkiem atklātā negodā, visu nicināts. 
[256]

 Tāpēc Dievs grib, lai tava tuvākā labā slava, 

gods un taisnība netiktu atņemta vai mazināta līdzīgi kā nauda un manta, bet lai katrs 

tiktu godāts savas sievas, bērnu, saimes un kaimiņu priekšā. 
[257]

 Šā baušļa sākotnējā 

izpratne, kā jau tas skan (tev nebūs nepatiesi liecināt), attiecas uz publisku tiesu, kur 

nabadzīgu, nevainīgu cilvēku apsūdz un apspiež ar viltus lieciniekiem, lai viņš tiktu 

sodīts, kā arī viņam tiktu atņemta manta un gods. 

[258]
 Tagad liekas, ka tas uz mums attiecas visai maz, bet pie jūdiem tas bija sastopams 

ļoti bieži. Jo šai tautai bija laba, sakārtota pārvalde, un, kur ir tāda pārvalde, tur neiztiek 

bez šā grēka. Jo, kur sēž tiesnesis, pilsētas galva, firsts vai cita valdība, tur tiek izdarīts arī 

šis grēks; notiek tā, kā tas pasaulē pierasts: tiesas priekšā cilvēks nevienu labprāt negrib 

apvainot, liekuļo un runā tā, lai nezaudētu labvēlību, naudu, cerību vai draudzību; kamēr 

nabadzīgajam cilvēkam, savā lietā apspiestam, jācieš netaisnība un jāsaņem sods. Un 

visur pasaulē valda šāds posts – tiesā reti sēž taisnīgi cilvēki. 

[259]
 Jo katrā ziņā tiesnesim jābūt dievbijīgam cilvēkam un ne tikai dievbijīgam, bet arī 
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gudram, saprātīgam, bezbailīgam un drosmīgam. Tāpat lieciniekam ir jābūt drošsirdīgam 

un, galvenais, dievbijīgam vīram. Jo, kam visas lietas taisnīgi jāiztiesā un jāpasludina 

spriedums, tas bieži saniknos labus draugus, svaiņus, kaimiņus, bagātos un varenos, kas 

viņam var daudz pakalpot vai arī kaitēt. Tādēļ viņam jābūt pilnīgi aklam, jāaizver acis un 

ausis, nekas vairāk nav jāredz un jādzird kā tikai uzdotā lieta un atbilstoši jāpasludina 

spriedums. 

[260]
 Šis bauslis vispirms ir dots tādēļ, lai ikviens palīdz savam tuvākajam viņa tiesībās, to 

nekavē un neapspiež, bet sekmē un sargā, vienalga, vai tas būtu tiesnesis vai liecinieks, 

kā arī, vienalga, uz ko lieta attiektos. 
[261]

 Tā mūsu juristu kungiem ir uzlikts par 

pienākumu kārtot lietas rūpīgi, taisnīgi un patiesi, taisnību atzīt par taisnību, to 

nesagrozīt, nenoslēpt un nenoklusēt, nerēķinoties ar naudu, mantu, godu vai varu. Tā ir 

viena šā baušļa daļa un vienkāršākā izpratne – par visu, kas notiek tiesas priekšā. 

[262]
 Otrkārt, šis bauslis sniedzas daudz tālāk, ja to attiecina uz garīgo tiesu vai valdību, 

kur arī notiek tā, ka ikviens nepatiesi liecina pret savu tuvāko. Jo, kur ir dievbijīgi 

sludinātāji un kristieši, tur pasaule tos nosauc par ķeceriem, atkritējiem, jā, pat par 

dumpīgiem un nekrietniem ļaundariem. Tā Dieva vārdam ir jāpacieš, ka to nekrietnākajā 

un niknākajā veidā vajā, apmelo, apsūdz melos, sagroza, nepareizi izmanto un aplami 

skaidro. Bet lai viss iet savu gaitu! Jo tas ir aklās pasaules dabā, ka tā patiesību un Dieva 

bērnus nolād, vajā un tomēr neuzskata to par grēku. 

[263]
 Treškārt, kas attiecas uz mums visiem, šajā bauslī ir aizliegts jebkurš mutes grēks jeb 

meli, kas var tuvākajam kaitēt vai to aizskart. Jo “nepatiesi liecināt” nav nekas cits kā 

mutes darbs: Dievs grib, lai tiktu novērsts tas, ka ar mutes vārdiem kāds nodara ko 

tuvākajam, vienalga, vai tie būtu viltus sludinātāji ar savu mācību un zaimiem, viltus 

tiesneši un liecinieki ar savu spriedumu vai kāds cits ārpus tiesas ar meliem un ļaunām 

runām. 
[264]

 Šeit pieder īpaši riebīgais, nekrietnais netikums – celt neslavu jeb apmelot, ar 

ko velns mūs dīda; par to vēl daudz kas būtu sakāms. Jo ir kāds ļoti izplatīts, briesmīgs 

posts, ka ikviens par savu tuvāko labāk dzird sliktu nekā labu. Kaut arī mēs paši esam tik 

ļauni, ka nespējam paciest, ka kāds mums ceļ neslavu, taču ikviens labprāt grib, lai visa 

pasaule par viņu runātu tikai to labāko, tomēr paši nespējam klausīties, ka par kādu citu 
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runā kaut ko labu. 

[265]
 Tādēļ, lai novērstu šādu netikumu, mums ir jāiegaumē, ka nevienam nav tiesību 

publiski tiesāt un sodīt savu tuvāko, kaut arī redz viņu grēkojam, – izņemot vienīgi tos, 

kuriem ir pavēle tiesāt un sodīt. 
[266]

 Jo ir liela atšķirība starp divām lietām: spriest tiesu 

par grēku un zināt par grēku. Zināt gan tu to vari, bet jātiesā tev nav. Es gan varu redzēt 

un dzirdēt, ka mans tuvākais grēko, bet man nav pavēlēts stāstīt par to citiem. Ja es 

iejaucos, tiesāju un nosodu, tad es krītu lielākā grēkā nekā otrs. Ja tu to zini, tad nedari 

neko citu, kā vien – savas ausis padari par kapu un aizber to, līdz tev tiek uzdots būt 

tiesnesim un sodīt, izpildot amata pienākumu. 
[267]

 Tad nu par neslavas cēlājiem sauc 

tādus, kam nepietiek ar zināšanu, bet kas iet tālāk un aizsteidzas priekšā tiesai, un, ja tie 

kādu mazumiņu par otru zina, tad iznēsā pa visiem kaktiem, tīksminās un priecājas, ka 

var uzvandīt citu netīrumus – kā cūka, kas vārtās dubļos, rakņādamās tajos ar šņukuru. 

[268] 
Tas nav nekas cits, kā iejaukties Dieva tiesā un kompetencē, tiesāt un sodīt ar 

visstingrāko spriedumu, jo neviens tiesnesis nevar bargāk sodīt vai tālāk iet kā, sakot: šis 

ir zaglis, slepkava, nodevējs utt. Tādēļ, kas ko tādu uzdrīkstas sacīt par savu tuvāko, tas 

piesavinās ķeizara un visas valdības tiesības. Ja arī tu nelieto zobenu, tomēr tu lieto savu 

indīgo mēli savam tuvākajam par negodu un ļaunumu. 

[269]
 Tādēļ Dievs grib, lai tas tiktu novērsts, lai neviens neceltu otram neslavu, pat labi 

zinādams, ka otrs tiešām ir vainīgs; vēl jo vairāk – tad, ja viņš to īsti nezina un ir dzirdējis 

tikai no baumām. 
[270]

 Bet, ja tu sacītu: vai tad man nav jāsaka, ja tā ir patiesība? Tad es 

tev atbildēšu: kāpēc tu to neiesniedz tiesnesim? Jā, es nevaru to publiski pierādīt, viņš 

man varbūt aizbāztu muti un nelāgi noraidītu. Ak, mīļais, vai nojaut, kas par lietu? Ja tu 

neiedrošināsies stāvēt šim nolūkam ieceltās personas priekšā un atbildēt, tad labāk klusē. 

Bet, ja tu kaut ko zini, tad tomēr nestāsti to citam. Jo, ja tu to stāsti, pat ja tā ir patiesība, 

tad tu esi kā melis, jo nevari to pierādīt, un turklāt rīkojies kā nelietis. Jo nevienam 

nedrīkst atņemt godu un labo slavu, kamēr tā viņam nav atņemta publiski. 

[271]
 Tātad nepatiesa liecība ir viss, ko nevar pierādīt, kā pienākas, 

[272]
 tādēļ viss, kas nav 

atklāts ar pietiekamiem pierādījumiem, nav nevienam jāatklāj, nedz jāstāsta kā patiesība. 

Un, īsi sakot, kas ir apslēpts, tam jāļauj palikt apslēptam vai slepenībā jātiek sodītam, kā 
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mēs to dzirdēsim. 
[273]

 Tādēļ, ja tu satiec kādu mēlnesi, kas citu aprunā un ceļ neslavu, tad 

saki viņam tieši acīs, lai viņš nosarkst no kauna. Tad arī neļaus mutei vaļu viens otrs, kas 

citādi par kādu nabaga cilvēku izplata valodas, no kurām viņam grūti tikt vaļā. Jo gods un 

labais vārds ir viegli atņemami, bet ne tik viegli atdodami. 

[274]
 Tā tu redzi, ka runāt par savu tuvāko ko sliktu ir pilnīgi aizliegts. Tomēr tas 

neattiecas uz laicīgo valdību, sludinātājiem, tēvu un māti, jo šis bauslis nav jāsaprot tā, 

ka ļaunums paliek nesodīts. Līdzīgi kā piektajā bauslī, kas nosaka, ka nevienam nedrīkst 

nodarīt miesas bojājumus, izņemot bendi, kas sava amata dēļ tuvākajam nedara neko 

labu, bet tikai ļaunu un postu. Ar to viņš negrēko pret Dieva bausli, tādēļ ka Dievs šo 

amatu iekārtojis Sevis dēļ, jo Viņš paturējis varu tiesāt pēc Savas patikas, kā Viņš draud 

pirmajā bauslī. Tāpat neviens pats pēc sava prāta lai netiesā un nevienu nenosoda. Bet, ja 

to nedara tie, kam tas ir pavēlēts, tad tie grēko tikpat smagi kā tāds, kas tiesā pēc sava 

prāta, bez amata pilnvarām. Jo šeit nepieciešamība prasa par ļaunumu runāt, celt 

apsūdzību, stāstīt, jautāt un liecināt. 
[275]

 Te notiek līdzīgi kā pie ārsta, kam dažkārt jāredz 

un jāiztausta apslēptas pacienta vietas. Tāpat valdībai, tēvam un mātei, arī brāļiem, 

māsām un citkārt arī labiem draugiem savstarpēji pienākas sodīt ļaunumu, kur tas ir 

vajadzīgi un nepieciešami.  

[276]
 Bet būtu pareizi, ja turētos pie Evaņģēlija kārtības, kur Kristus Mateja Evaņģēlijā 

[18:15a] saka: “Ja tavs brālis pret tevi grēko, tad ej un uzrādi viņa vainu, kad esat 

divatā.” Te tev ir lieliska, brīnišķīga pamācība, kā pareizi valdīt pār mēli; šī pamācība 

jāievēro pret riebīgo ļaunprātību. Tad nu ievēro šo pamācību, lai neizplatītu valodas par 

savu tuvāko un neceltu viņam neslavu, bet slepenībā pamācītu, lai viņš labojas. Tāpat arī, 

ja kāds tev stāsta, ko kāds cits izdarījis, tad saki viņam, lai viņš iet un pats pamāca, ja ir 

redzējis; bet, ja nav, tad lai klusē. 

[277]
 To tu vari mācīties arī no ikdienas mājas kārtības: ja saimnieks redz, ka kalps nedara, 

kas vajadzīgs, tad pats tam aizrāda. Bet, ja viņš ir tik dumjš, ka ļautu kalpam sēdēt mājās 

un ietu uz ielas žēloties kaimiņiem, tad viņam noteikti būtu jādzird: “Tu, muļķi, kāda 

mums tur daļa; kādēļ tu pats viņam to nepasaki?” 
[278]

 Lūk, tā būtu īsti brālīga rīcība, 

ļaunums būtu novērsts, un tuvākais paliktu godā. Kā arī Kristus turpat [Mt. 18:15b] saka: 
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“..ja viņš tev klausa, tu savu brāli esi atguvis.” Tā tu esi paveicis lielu, teicamu darbu. 

Vai tu domā, ka tā ir maza lieta – iemantot brāli? Liec visiem mūkiem un svētajiem 

ordeņiem sapulcēties un iznākt priekšā – vai viņi var teikt, ka tie kādu brāli iemantojuši? 

[279]
 Tālāk [Mt. 18:16] Kristus māca: “Ja viņš tevi neklausa, tad ņem līdzi vēl vienu vai 

divus, lai no divu vai trīs liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts.” Tātad vienmēr 

jārunā ar to, uz kuru tas attiecas, nevis jāceļ neslava, viņam nezinot. 
[280]

 Bet, ja tas 

nepalīdz, tad cel šo lietu atklāti draudzes priekšā, laicīgās vai garīgās tiesas priekšā. Jo 

šeit tu neesi viens, bet līdz ar tevi ir liecinieki, ar kuru palīdzību tu vari pierādīt viņa 

vainu; pamatojoties uz viņu liecību, tiesnesis var spriest tiesu un sodīt. Tā kārtīgā un 

taisnīgā ceļā var panākt, ka ļaunums tiek novērsts vai labots. 
[281]

 Citādi – ja kādu aprunā 

visos kaktos un vanda netīrumus – neviens nekļūst labāks, un vēlāk, kad būs atklāti 

jāliecina, neviens neko nebūs teicis. 
[282]

 Tāpēc būtu pareizi, ja šādām mutēm izdzītu šo 

niķi, lai citi tā tiktu brīdināti. 
[283]

 Ja tu to runātu, lai tuvākais labotos, vai arī – mīlot 

patiesību, tad tu nelavītos un nebaidītos no dienas gaismas. 

[284]
 Tas viss ir sacīts par slepeniem grēkiem. Bet, ja grēks ir pilnīgi atklāts, ka to zina 

tiesnesis un visa pārējā pasaule, tad tu vari negrēkodams no viņa izvairīties un ļaut 

viņam iet – kā tādam, kurš pats sev darījis kaunu; turklāt vari par viņu atklāti liecināt. Kas 

ir atklāts dienas gaismā, pie tā vairs nevar būt neslavas celšanas vai arī nepatiesas 

tiesāšanas vai liecināšanas. Piemēram, ja mēs nopeļam pāvestu un viņa mācību, kas 

grāmatās nodota atklātībai un izsludināta visā pasaulē. Kur grēks ir atklāts, tur atbilstoši 

jāseko atklātam nosodījumam, lai ikviens no tā sargātos. 

[285]
 Te mums ir šā baušļa kopsavilkums un vispārīgā nozīme: neviens lai nekaitē ar mēli 

savam tuvākajam – vienalga, draugam vai ienaidniekam – , nedz arī runā par viņu ko 

sliktu, vai tā būtu patiesība vai meli, kā vien tad, ja tas notiek pēc pavēles vai viņa 

labošanas dēļ. Bet ikviens lai lieto un izmanto savu mēli, runājot labu par otru, apsedzot 

viņa grēkus un vainas, attaisnojot un godinot viņu, kā pienākas. 
[286]

 Tas galvenokārt 

pamatots Kristus Evaņģēlija vārdos, kuros Viņš apkopo visus baušļus attiecībā uz tuvāko: 
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“Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, tāpat dariet arī jūs viņiem.” 
1
  

[287]
 To arī daba mums māca ar mūsu pašu miesu, kā Sv. Pāvils 1. Kor. 12[:22–23] saka: 

“Bet šķietami vājākie locekļi ir jo vairāk nepieciešami. Un tos ķermeņa locekļus, kurus 

uzskatām par necienīgākiem, mēs apveltām ar lielāku godu, un mūsu nepiedienīgiem 

locekļiem ir piešķirts īpašs piedienīgums.” Seju, acis, degunu un muti neviens neaizklāj, 

jo tas nav vajadzīgs – tie paši par sevi jau ir mūsu godājamākie locekļi. Bet visvājākie, 

par kuriem mēs kaunamies, tiek cītīgi aizklāti. Rokām un acīm kopā jāpalīdz ķermenim 

tos aizklāt un apslēpt. 
[288]

 Tāpat arī mūsu vidū – mums jābūt iejūtīgai attieksmei pret to, 

kas tuvākajam nav godājams un ir nepilnīgs, un, kā vien varam, jākalpo viņa godam, 

jāpalīdz un jābūt derīgiem. Un otrādi – jānovērš tas, kas viņam var darīt negodu. 
[289]

 Un 

īpaši lielisks, cēls tikums ir, ja kāds visu, ko dzird par savu tuvāko (ja vien tas nav visiem 

zināms ļaunums), var labi iztulkot, izskaidrot vai vismaz par labu turēt, pretstatā 

indīgajām mēlēm, kuras cītīgi pūlas kaut ko uzost un notvert, to visļaunāk izskaidrot un 

sagrozīt, lai nopeltu tuvāko, kā tas tagad it īpaši notiek ar Dieva vārdu un tā 

sludinātājiem.  

[290]
 Šajā bauslī ir apkopots īpaši daudz labu darbu, kas Dievam vislabāk patīk un kas nes 

līdzi pāri plūstošu labumu un svētību. 
[291]

 Taču aklā pasaule un neīstie svētie negrib to 

atzīt. Jo cilvēkam un cilvēkā nav nekā, kas varētu garīgās un laicīgās lietās darīt vairāk 

laba vai ļauna, kā to dara mēle, būdama mazākais un vājākais loceklis.
2
 

 

 

                                            
1  Mt. 7:12. 
2  Jēk. 3:5. 

 


