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Septītais bauslis [„Mazais Katehisms”] 

 

Tev nebūs zagt. 

Ko tas nozīmē? 

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

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

un sargāt. 

 

Septītais bauslis [„Lielais Katehisms”] 

 

[222]
 Tev nebūs zagt. 

[223]
 Pēc tevis paša un tava laulātā drauga nākamā ir laicīgā manta; arī to Dievs grib 

aizsargāt, un Viņš ir pavēlējis, lai neviens neatņem un nemazina savam tuvākajam to, 

kas viņam pieder. 
[224]

 Jo zagt nav nekas cits, kā netaisni piesavināties otra īpašumu. Tas 

īsumā ietver ikvienu rīcību, kas dod ienākumus uz tuvākā rēķina. Tas ir plaši izplatīts, 

vispārējs netikums, bet tik maz ievērots un vērā ņemts, ka iet pāri mēram. Ja visi zagļi, 

kas gan sevi tā negrib saukt, būtu jāved pie karātavām, tad pasaule drīz kļūtu tukša un 

pietrūktu gan benžu, gan karātavu. Jo par zādzību, kā jau teikts, ir jāsauc ne tikai tas, ka 

iztukšo lādes un kabatas, bet arī tas, kas mēdz notikt tirgū, veikalos, gaļas tirgotavās, vīna 

un alus pagrabos, darbnīcās un, īsi sakot, katrā vietā, kur tirgojas vai saņem un dod 

naudu par preci vai darbu. 

[225]
 Vienkāršajai tautai tas jāpaskaidro saprotamāk, lai būtu skaidri redzams, vai mēs īsti 

esam dievbijīgi, proti: ja mājā kalps vai kalpone nekalpo uzticīgi un rada zaudējumus vai 

ļauj tiem rasties, kaut arī varētu tos novērst, vai kā citādi atstāj novārtā viņiem uzticēto 

īpašumu kūtruma, slinkuma vai ļaunprātības dēļ, kungam un kundzei par spīti un 

sarūgtinājumu. Kur tas tiek tīši darīts (jo es nerunāju par to, kas izdarīts pārskatīšanās dēļ 

vai nejauši), tur kalps var nozagt gadā trīsdesmit vai četrdesmit guldeņus. Ja kāds cits to 

būtu slepus paņēmis vai aiznesis, tad viņam būtu jāmirst pie karātavām, bet tu te vēl 



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

 

2 

 

drīksti tiepties un lielīties, un neviens nedrīkst tevi saukt par zagli. 

[226]
 To pašu es saku arī par amatniekiem, strādniekiem, algādžiem, ja tie rīkojas patvaļīgi 

un visādi cenšas cilvēkus piekrāpt, prasīdami pārāk augstu samaksu, turklāt darbā ir kūtri 

un neuzticami. Tie visi ir daudz sliktāki par parastajiem zagļiem, no kuriem var sargāties 

ar atslēgām un aizbīdņiem un ar kuriem, viņus notverot, var rīkoties tā, lai viņi vairs tā 

nedarītu. Bet no šiem neviens nevar sevi pasargāt, neviens viņus nedrīkst uzlūkot nelaipni 

vai apsūdzēt zādzībā. Šķiet, desmitreiz labāk būtu pazaudēt naudu no sava maka, nevis 

ciest no šiem ļaudīm. Jo viņi ir mani kaimiņi, labi draugi, manis paša saime, no kuriem es 

gaidu vienīgi labu, bet tie ir pirmie, kas mani apkrāpj. 

[227]
 Tas viss pilnā sparā notiek arī tirgū un parastajos darījumos. Tur cits citu atklāti krāpj 

ar viltotu preci, mēru, svaru, naudu un apkrāpj ar viltu un īpašiem finanšu trikiem vai 

blēdīgiem tirgus paņēmieniem un cenām, apzināti apspiež, izsūc un moka. Un kurš var to 

visu izstāstīt vai izdomāt? 
[228]

 Vārdu sakot, tas ir izplatītākais amats un lielākā cunfte virs 

zemes, un, ja uzlūko tagadējo pasauli ar visām tās kārtām, tad tā nav nekas cits, kā lielu 

zagļu pilna kūts. 
[229]

 Tādēļ arī augļotājus sauc par “laupītājiem krēslos”, lauku un ceļu 

laupītājiem. Tie neizlaupa lādes, nezog slepeni naudu, bet gan sēž augstos krēslos un tiek 

saukti par lieliem kungiem un godīgiem, dievbijīgiem pilsoņiem, un ar nevainīgu izskatu 

laupa un zog. 

[230]
 Jā, šeit vēl varētu klusēt par sīkiem, atsevišķiem zagļiem, jo vajadzētu ķerties klāt 

lielajiem, varenajiem zagļiem, ar kuriem sabiedrojas kungi un firsti un kuri apzog ne tikai 

vienu vai divas pilsētas, bet ik dienas izlaupa visu Vāciju. Jā, kur tad paliktu visu zagļu 

galva un augstākais patrons, Romas Svētais Krēsls ar visiem saviem piekritējiem, kas 

zogot piesavinās visas pasaules labumus un kam tie pieder līdz pat šai dienai? 
[231]

 

Pasaulē tā notiek: kas var atklāti zagt un laupīt, tas staigā droši un brīvi, neviena nesodīts, 

turklāt vēl grib, lai to godina. Tajā pašā laikā mazajiem, slepenajiem zagļiem, kas 

vienreiz palaiduši nagus, ir jācieš kauns un sods, lai tos otrus padarītu dievbijīgus un 

godājamus. Taču tiem jāzina, ka viņi ir lielākie zagļi Dieva priekšā un ka Dievs viņus 

sodīs ar to, ko viņi ir pelnījuši. 

[232]
 Tā kā šis bauslis sniedzas tik tālu, kā iepriekš teikts, tad ir nepieciešams tautai labi 
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atgādināt un uzsvērt, ka to nevar tik brīvi un droši atstāt bez ievērības, bet vienmēr jātur 

acu priekšā un jāņem vērā Dieva dusmas. Mums taču tas nav jāsludina kristiešiem, bet 

vairāk neliešiem un blēžiem, kuriem gan vairāk vajadzētu uzklausīt tiesneša, 

cietumsarga vai bendes sludināšanu. 
[233]

 Tādēļ katrs lai zina, ka viņš riskē ar Dieva sodu, 

un viņa pienākums ir ne vien savam tuvākajam neradīt nekādus zaudējumus, 

nepiesavināties viņa labumu, pērkot vai tirgojoties nebūt neuzticamam vai krāpniekam, 

bet arī uzticīgi sargāt tuvākā īpašumu, gādāt un veicināt viņa labklājību, īpaši, ja par to 

saņem naudu, algu un uzturu. 

[234]
 Kas to pārgalvīgi neievēro, tas var rīkoties, kā vēlas, un izbēgt no bendes, tomēr viņš 

neizvairīsies no Dieva dusmām un soda, un, ja viņš ilgi būs spītīgs un lepns, tad beigās 

kļūs klaidonis un ubags, un turklāt vēl viņu piemeklēs visas nelaimes un likstas. 
[235]

 

Tagad rīkojies, kā gribi, un, kaut arī tev jāsargā sava kunga vai kundzes īpašums, tu 

piepildi savu vēderu, saņem savu algu kā zaglis, turklāt liec sevi godināt kā kungu. Jo 

maz ir to, kas nepretojas saviem kungiem un kundzēm, bet labprāt tiem kalpo, sargājot 

viņu īpašumus. 
[236]

 Bet redzi, ko tu iegūsti: kad tev pašam būs īpašums un tu sēdēsi savā 

mājā, ko tev pašam par nelaimi Dievs ļaus iegūt, tad nāks atmaksa – kur tu būsi kaitējis 

vai radījis zaudējumus par vienu grasi, tur būs jāatmaksā trīsdesmitkārtīgi. 

[237]
 Tāpat klāsies amatniekiem un algādžiem, par kuru neciešamo pārgalvību tagad ir 

jādzird un tā jāpacieš, it kā viņi būtu noteicēji pār svešu mantu, un katram jādod viņiem, 

cik tie grib. 
[238]

 Tādiem ļaudīm ļauj tikai izspiest naudu, cik ilgi tie var, bet Dievs Savu 

bausli neaizmirsīs un atmaksās, kā tie ir pelnījuši. Viņš tos kārs ne pie zaļām, bet sausām 

karātavām,
1
 tas ir – tiem visu mūžu nekas neizdosies un nekas nepiederēs. 

[239]
 Un 

tiešām, ja zemē būtu taisnīga, kārtīga valdība, tad drīz šādu patvaļu varētu apturēt un 

novērst, kā tas reiz ir bijis pie romiešiem, kur tādu tūlīt ņēma aiz čupra, lai citiem tas būtu 

par brīdinājumu. 

[240]
 Tāpat klāsies visiem citiem, kas atklāto, brīvo tirgu padara par dīrātavu un laupītāju 

māju, kur ik dienas piekrāpj nabagus, rada jaunu slogu un dārdzību. Katrs izmanto tirgu 

                                            
1  Pakāršana karātavās tika uzskatīta par kaunpilnāku nekā pakāršana pie zaļojoša koka. 
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pēc savas iegribas, un turklāt ir spītīgs un lepns, it kā viņam būtu pilnvara un tiesības 

pārdot savu mantu, cik dārgi vien iepatīkas, un neviens tur nedrīkstētu iebilst. 
[241]

 Mēs 

tiešām varam uz tiem mierīgi noskatīties, ļaut, lai tie dīrā, moka un skopojas, 
[242]

 bet mēs 

uzticamies Dievam, kas taču arī bez mums darīs, ko nodomājis. Kad tu ilgi būsi dīrājis un 

rausis naudu, tad Viņš liegs Savu svētību un tev ies bojā labība klētī, alus pagrabā un 

lopi kūtī. Ja tu kādu piemānīsi un apkrāpsi par vienu guldeni, tad tev visa naudas kaudze 

sarūsēs un pazudīs
2
 un tu par to nekad nevarēsi priecāties. 

[243]
 Mēs tiešām ik dienas redzam un piedzīvojam, ka zagta un negodīgi iegūta manta 

nenes laimi. Cik daudz ir tādu, kas dienu un nakti rauš un krāj, tomēr nekļūst ne par grasi 

bagātāki. Un, kaut arī tie daudz sakrāj, tomēr tiem ir tik daudz nelaimju un likstu, ka tie 

nevar to visu baudīt ar prieku, nedz atstāt saviem bērniem. 
[244]

 Bet, tā kā neviens to 

neņem vērā un dzīvo tā, it kā tas uz viņiem neattiektos, tad Viņš mūs piemeklē citādi un 

māca tikumus, sūtīdams likstu pēc likstas vai uzsūta karapulkus, kas stundas laikā mums 

iztukšo lādes un makus un nemitējas, kamēr mums ir kaut viens grasis; turklāt vēl viņi 

sadedzina un noposta māju un sētu, apgāna un nogalina sievu un bērnus. 

[245]
 Tātad: ja tu daudz zodz, tad vari būt drošs, ka tev nozags divreiz vairāk, un tam, kas 

ar varu un netaisnību laupa un iegūst, būs jāpiedzīvo, ka tāpat viņam darīs kāds cits. Jo šo 

mākslu Dievs labi prot: Viņš soda vienu zagli ar otru, jo ikviens no tiem aplaupa un 

apzog citus. Kur tad citādi varētu ņemt pietiekami daudz karātavu un virvju? 

[246]
 Kas grib to ņemt vērā, tas lai zina, ka tā ir Dieva pavēle un nav uzskatāma par kādu 

joku. Jo, kad tu mūs nicini, apmelo, apzodz un aplaupi, tad mēs samierināsimies, 

pacietīsim, panesīsim tavu augstprātību, kā arī, sekojot lūgšanai Mūsu Tēvs, piedosim un 

būsim žēlsirdīgi. Jo dievbijīgajiem taču visa būs pietiekami, un tādējādi tu kaitē vairāk 

sev nekā kādam citam. 

[247]
 Bet sargies, kad nāk kāds nabagais. Un tādu tagad ir daudz, kuriem nākas iztikt ar 

dienišķo feniņu, un tu, kas esi bagāts, rīkojies tā, it kā ikvienam būtu jādzīvo no tavas 

žēlastības, tu tos dīrā un vārdzini līdz pēdējam, lepni un augstprātīgi atraidīdams to, 

                                            
2  Sal. Mt. 6:19–20, Lk. 12:33. 
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kuram tev pienāktos dot un dāvināt; tā viņš aiziet vārgs un noskumis, un tādēļ, ka 

nevienam nevar sūdzēties, kliedz un sauc uz debesīm. No tā (es tev vēlreiz saku) sargies 

kā no paša velna, jo tādas nopūtas un saucieni ir jāuztver nopietni, jo tiem ir tāds svars, 

kas tev un visai pasaulei kļūs par smagu, jo šie saucieni sasniegs To, kas rūpējas par 

nabaga apbēdinātajām sirdīm un negrib atstāt tās neatriebtas. Bet, ja tu to nicini un 

spītējies, tad redzi, ko tu esi sev uzkrāvis. Bet, ja tev izdosies un ies labi, tad sauc Dievu 

un mani visas pasaules priekšā par meli. 

[248]
 Mēs esam pietiekami pamācījuši, brīdinājuši un aizlieguši; kas to negrib ievērot, nedz 

tam ticēt, tas lai dzīvo, kamēr pats to pieredzēs. Tomēr ir jāpamāca jaunatne, lai sargājas 

un neseko vecajam, nevaldāmajam pūlim, bet tur Dieva bausli acu priekšā, lai pār 

viņiem nenāktu Dieva dusmas un sods. 
[249]

 Mūsu pienākums nav nekas vairāk, kā runāt 

un nosodīt ar Dieva vārdu; bet šādas atklātas pārgalvības ierobežošanai ir firsti un 

valdība, kam pašiem vajadzētu būt modriem un drosmīgiem kārtības radīšanā un 

uzturēšanā, lai nabagie netiktu apgrūtināti un apspiesti un viņiem pašiem nebūtu 

jāapkraujas ar svešiem grēkiem. 

[250]
 Ar to ir izskaidrots, kas ir zagšana, lai to neuztvertu šaurā nozīmē, bet gan tik plaši, 

cik tas attiecas uz tuvāko. Apkopojot visu teikto, jāsecina, ka šis bauslis aizliedz: pirmām 

kārtām, nodarīt tuvākajam zaudējumus un netaisnību (vienalga, kādā veidā un ar kādiem 

līdzekļiem, lai mazinātu, bojātu vai atņemtu viņa mantu un īpašumu), kā arī atļaut un 

pieļaut netaisnību, 
[251]

 turpretī ir pavēlēts netaisnību novērst un aizkavēt, viņa īpašumu 

vairot, uzlabot un, ja viņš cieš trūkumu, palīdzēt, dalīties, aizdot gan draugiem, gan 

ienaidniekiem. 

[252]
 Kas meklē un tiecas pēc labiem darbiem, tas šeit atradīs vairāk nekā pietiekami tādus 

darbus, kuri Dievam no sirds patīkami un pieņemami. Turklāt tiem līdzi nāk liela svētība, 

proti – bagātīgi tiks atlīdzināts tas, ko mēs draudzībā savam tuvākajam labu darām. To 

māca arī ķēniņš Salamans Sal. pam. 19[:17]: “Kas iežēlojas par nabago, aizdod naudu 

Tam Kungam, un Tas viņam atmaksās par viņa labo darbu.” 
[253]

 Te tev ir bagāts Kungs, 

kuram pietiek visa, un Viņš nepieļaus, ka tev kaut kā pietrūkst. Tā tu vari ar priecīgu sirdi 

baudīt simtreiz vairāk, nekā raušot neuzticīgi un netaisnīgi. Kurš negrib svētību, tam būs 
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pietiekami daudz dusmu un posta. 

 

 

 


