
DR. MĀRTIŅŠ LUTERS „MAZAIS KATEHISMS” UN „LIELAIS KATEHISMS” 

 

1 

 

 

Devītais bauslis [„Mazais Katehisms”] 

 

Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. 

 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka ar viltu sava tuvākā mantojumu vai namu 

neizkrāpjam, nedz šķietami likumīgi to iegūstam, bet tam palīdzam un kalpojam, ka viņš 

var to paturēt. 

 

Desmitais bauslis 

 

Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, kalpu, kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam 

pieder. 

 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savam tuvākajam lopus neatviļam, sievu un saimi 

neatraujam no to pienākumiem un nenoskaņojam pret savu tuvāko, bet tos pamudinām 

palikt un darīt to, kas tiem pienākas. 

 

 

Devītais un desmitais bauslis [„Lielais Katehisms”] 

 

[292]
 Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sievu, kalpu, 

kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder. 

[293]
 Šie abi baušļi īstenībā ir doti tikai jūdiem, lai gan daļēji tie attiecas arī uz mums. Jo 

jūdi tos neattiecina uz nešķīstību un zādzību – tas jau iepriekš tika aizliegts; viņi arī 

uzskatīja, ka visus baušļus ir turējuši, ja tajos prasīto ārēji darījuši vai nedarījuši. Tādēļ 

Dievs pievienojis šos divus baušļus, lai nosauktu par grēku un aizliegtu tuvākā sievas vai 
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īpašuma iekārošanu un jebkādu tīkošanu pēc tā, 
[294]

 īpaši tādēļ, ka jūdu sabiedrībā kalpi 

un kalpones nebija brīvi kā tagad, kad tie kalpo par algu tik ilgi, cik paši vēlas, bet bija 

saimnieka īpašums – gan paši, gan viss, kas tiem piederēja, tāpat kā lopi un pārējā 

manta. 
[295]

 Tāpat ikvienam bija tiesības ar šķiršanās rakstu atlaist savu sievu un ņemt sev 

citu.
1
 Viņiem tikai bija jābūt savstarpēji gataviem uz to, ka kāds, kas labprāt gribētu otra 

sievu, rastu iemeslu, lai atlaistu savu sievu un atņemtu otram viņa sievu, un tā varētu to 

likumīgi iegūt sev. Tas pie jūdiem nebija ne grēks, ne negods, līdzīgi kā tagad tas ir 

attiecībā uz saimi, kad saimnieks atlaiž kalpu vai kalponi vai arī kā citādi tos atņem viens 

otram. 

[296]
 Tādēļ (es saku) arī viņi šo bausli tā ir paskaidrojuši, kā tas ir pareizi (lai gan tā jēga ir 

plašāka un augstāka) – lai neviens nedomā un nemēģina piesavināties to, kas otram 

pieder, kā, piemēram, sievu, saimi, māju un sētu, laukus, pļavas vai lopus; arī tad, ja tas 

notiek šķietami labi un ar labu ieganstu, bet tomēr kaitējot tuvākajam. Iepriekš jau 

septītajā bauslī ir aizliegta netaisnība – sveša īpašuma sagrābšana vai neatdošana, uz ko 

nav nekādu tiesību. Bet šeit ir arī aizliegts tuvākajam kaut ko izvilināt pat tad, ja pasaules 

priekšā to varētu izdarīt ar godu, tā ka neviens tevi neuzdrošinātos apsūdzēt vai nopelt, ka 

tu to esi ieguvis netaisnīgi. 

[297]
 Dabiskā kārtība ir tāda, ka neviens nenovēl otram tik daudz, cik sev pašam, un 

ikviens cenšas sagrābt, cik vien spēj, nedomādams par otru. 
[298]

 Turklāt mēs vēl gribam 

būt dievbijīgi, mēs spējam lieliski izpušķoties un noslēpt savu blēdību. Mēs meklējam un 

izgudrojam tik viltīgus trikus un veiklus paņēmienus (kādi tagad labu labie ik dienas tiek 

izdomāti), it kā likumos pamatotus, uzdrīkstamies pārdroši uz tiem atsaukties, spītējam 

un negribam, ka to sauc par viltību, bet uzskatām par izveicību un piesardzību. 
[299]

 Tam 

palīdz arī juristi un tiesneši, kas likumu groza un staipa, kā tas katrai lietai labāk var 

derēt. Viņi moka vārdus un izlieto tos par ieganstu, nerēķinoties ar taisnību un tuvākā 

vajadzību. Un, īsi sakot, kas šādās lietās ir veiklākais un gudrākais, tam likumi palīdz 

                                            
1  5. Moz. 24:1. 
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vislabāk, kā arī viņi paši saka: modrajiem palīdz likumi.
2
 

[300]
 Tāpēc šis pēdējais bauslis ir domāts ne tikai tiem, kas pasaules priekšā ir ļauni 

nelieši, bet tieši pašiem dievbijīgākajiem – tiem, kuri grib, lai tos cildina un sauc par 

taisnīgiem un patiesiem ļaudīm, jo iepriekšējos baušļus viņi nav pārkāpuši. It īpaši jūdi 

vēlējās tādi būt, un to pašu vēlas arī daudzi lieli vīri, kungi un valdnieki. Uz pārējiem 

vienkāršajiem ļaudīm daudz vairāk attiecas septītais bauslis, jo tie daudz nemeklē, kā 

savu panākt godīgi un taisnīgi. 

[301]
 Visvairāk tā notiek tiesas prāvās, kas tiek ierosinātas uz likuma pamata, cenšoties 

savam tuvākajam kaut ko atsavināt, atņemt, piemēram, kad strīdas un tiesājas par lielu 

mantojumu, zemes īpašumu utt. Tad izmanto un ņem palīgā visu, kam vien ir kāda 

taisnības nokrāsa, to izpušķo un izgrezno, lai likums būtu viņa pusē, un patur mantu sev 

ar tādu spriedumu, ka nevienam par to nevar būt nekādu sūdzību vai iebildumu. 
[302]

 

Tāpat, ja kādam iepatīkas kāda pils, pilsēta, grāfiste vai kāds cits liels īpašums, tad viņš 

kukuļo, izmantojot draudzību un ko vien var, tā ka otram šis īpašums tiek atņemts un 

piešķirts viņam, turklāt tiek ar vēstuli un zīmogu apstiprināts, ka tas iegūts ar valdnieka 

lēmumu un godīgi. 

[303]
 Tāpat notiek arī tirdzniecībā, kur cits citam veikli rauj visu ko no rokām ārā, tā ka 

otram jāpaliek tukšā, vai arī pārsteidz un piekrāpj otru, kur vien redz sev labumu un 

peļņu. Tad cilvēks trūkuma vai parādu dēļ nevar savu paturēt, nedz arī pārdot bez 

zaudējumiem. Tā nu iekārotā lieta pa pusei vai vēl vairāk tiek uzdāvināta, tā ka to nevar 

uzskatīt par netaisnīgi paņemtu vai atņemtu, bet godīgi nopirktu. Kā mēdz teikt – “kas 

pirmais brauc, tas pirmais maļ” un “katram savs krekls tuvāks”; otrs lai patur, ko spēj. 

[304]
 Kurš gan spēj būt tik gudrs, lai izdomātu, kā šķietami godīgā veidā piesavināties pēc 

iespējas vairāk tā, lai pasaule to nenojaustu? Pasaule nevēlas saskatīt, ka tuvākajam ar to 

tiek kaitēts un viņam jāatdod tas, kas viņam pieder. Un nav taču neviena, kas labprāt 

piekristu, lai viņam ko tādu nodara. Te ir skaidri jūtams, ka tāda aizbildināšanās un 

izlikšanās ir nepatiesa. 

                                            
2  Vigilantibus iura subveniunt. 
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[305]
 Tāpat senāk ir bijis arī ar sievām. Jūdi zināja tādus trikus: ja kādam iepatikās cita 

sieva, tad viņš pats vai ar citu palīdzību dažādiem līdzekļiem panāca, ka viņas vīrs juta 

pret viņu nepatiku, vai arī viņa tam pretojās un uzvedās tā, ka vīram bija no viņas jāšķiras 

un jāatstāj otram. Tādas lietas, bez šaubām, bieži notika, vēl esot zem bauslības Vecajā 

Derībā, kā arī Evaņģēlijā lasāms par ķēniņu Hērodu, – ka viņš ir apprecējis sava brāļa 

sievu, viņam dzīvam esot, turklāt Hērods gribēja būt godājams, dievbijīgs cilvēks, kā 

liecina Sv. Marks [6:17–18, sal. Mt. 14:3–4]. 
[306]

 Bet es ceru, ka pie mums šāds piemērs 

nebūs sastopams, jo Jaunajā Derībā ir aizliegts laulātajiem šķirties,
3
 ja nu vienīgi tad, kad 

kāds otram veikli atņem bagātu līgavu. Tomēr pie mums nav retums, ka cits citam 

aizvilina un atsvešina kalpu vai kalponi vai kā citādi to atņem ar mīlīgiem vārdiem. 

[307]
 Lai notiek kā notikdams, tomēr mums jāzina, ka Dievs negrib, lai tu savam 

tuvākajam atņem kaut ko, kas viņam pieder, tā ka viņam jācieš zaudējumi, bet tu 

apmierini savu alkatību – kaut arī tu varētu sava tuvākā mantu paturēt ar godu pasaules 

priekšā. Jo tā ir slepena, viltīga ļaunprātība, kas darīta tā, lai nebūtu pamanāma. Kaut arī 

tu dzīvo tālāk, it kā nebūtu darījis nevienam netaisnību, tomēr esi aizskāris savu tuvāko. 

Ja arī to nesauc par zādzību vai krāpšanu, tad tomēr par tuvākā mantas iekārošanu, tas ir, 

tu esi pēc tā tīkojis un atņēmis bez viņa piekrišanas un neesi gribējis viņam atstāt to, ko 

Dievs viņam dāvājis. 
[308]

 Un, kaut arī tiesnesim un ikvienam citam šī manta jāatstāj tev, 

tad tomēr Dievs tev to neatstās, jo Viņš labi redz ļaunu sirdi un pasaules viltu – ja tai 

iedod vienu pirkstu, tā paņem visu roku, tā ka seko arī atklāta netaisnība un vardarbība. 

[309]
 Tad nu atstāsim šos baušļus vispārīgā izpratnē, vispirms – nevēlēties tuvākā nelaimi 

un zaudējumus, tos neizraisīt un neveicināt, bet vēlēt un atstāt viņam to, kas viņam 

pieder, kā arī veicināt un uzturēt to, kas viņam var kalpot un nākt par labu – tāpat kā mēs 

gribam, lai tā darītu arī mums. 
[310]

 Tātad šie baušļi doti, pirmkārt, pret nenovīdību un 

nekrietno alkatību. Dievs grib novērst cēloni un sakni, no kā rodas viss, ar ko tiek kaitēts 

tuvākajam. To Viņš arī skaidri pateicis ar vārdiem: “Tev nebūs iekārot.” Jo Dievs 

vispirms grib, lai sirds būtu šķīsta, ko gan mēs nespējam sasniegt, kamēr vien šeit 

                                            
3  Mt. 5:31–32, 19:3–9, Mk. 10:2–12, Lk. 16:18, 1. Kor. 7:10–11. 
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dzīvojam. Tātad šis bauslis, tāpat kā visi pārējie, mūs nemitīgi apsūdz un rāda, cik taisni 

mēs patiesībā esam Dieva priekšā. 

 


