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DEVĪTAIS UN DESMITAIS BAUSLIS  

 

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. 

 

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. 

 

Jautājums par to, vai abi pēdējie baušļi ir savelkami kopā vienā vai aplūkojami 

atsevišķi, ir atkarīgs ne tikai no baušļu skaitīšanas, kam (atbilstoši 2. Moz. 34:28, 5. Moz. 

4:13, 5. Moz. 10:4) katrā gadījumā ir jāsasniedz skaitlis 10. Skaitīšanai ir arī saturisks 

pamats. Dieva prasības centrā ir iekāres, ļaunās kārības aizliegums, un šai ziņā abi baušļi 

ir līdzīgi. Šajā gadījumā ir jāievēro ne tikai darītie grēki, bet arī tajos apslēptā attieksme. 

Dievs prasa ne tikai, lai tiktu sakārtotas ārējās cilvēku attiecības – Viņš prasa cilvēka 

sirdi. Dieva prasība satver visu cilvēku, ne tikai to viņa dzīves daļu, kas pakļaujas 

juridiskai sakārtošanai, jo aiz tiesiskajiem priekšrakstiem, kādi bija doti Vecās Derības 

tautai, stāv Dieva griba, kas sasniedz pašus dziļākos cilvēka būtnes slāņus. To Jēzus 

Kalna sprediķī ir parādījis ar vislielāko radikalitāti. Neapšaubāmi, baušļa nodoms ir 

ievērot šo visas mūsu rīcības apslēpto pamatu un pamatojumu, jo no iekāres, no ļaunās 

kārības ceļas visi rīcības grēki. Ļaunā kārība, iekāre šajā gadījumā tiek atdalīta no sava 
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objekta un pakļauta Dieva bauslim, kā to dara Pāvils (Rom. 7:7). 

Tajā pašā laikā pamatots ir arī otrs skaidrojums, kas uzsver iekāres objektu. Tas 

ievēro, ka iekāre ir vērsta uz lietām, kuras jau ir kādam dotas, uz lietām, kuras pēc Dieva 

gribas pienākas tuvākajam, tādēļ cilvēks nedrīkst vērst savu iekāri uz tām. Tomēr viņš to 

dara, turklāt vai nu rupja, juridiski konstatējama likumpārkāpuma formā – par ko runā 

piektais līdz astotais bauslis –, vai arī tādā formā, kas nenonāk konfliktā ar soda 

likumiem, tātad to tieši neskar piektais līdz astotais bauslis. Tā ir iekāres forma, kas 

sasniedz savu mērķi ar piemērotu likuma burta izmantošanu. Saskaņā ar šo skaidrojumu, 

abi pēdējie baušļi vēršas, pirmkārt, nevis pret attieksmi, kas ved uz grēku, bet gan pret 

praksēm un viltīgiem paņēmieniem, ar kuriem cilvēki apdraud cits cita dzīvību, mantu, 

godu un laulību, neriskējot ar savu labo slavu. 

Tā baušļi kļūst par aizsardzības baušļiem. Dievs sargā cilvēku no viņa 

līdzcilvēkiem arī tur, kur pilsoniskā likuma burts viņu vairs nesargā. M. Luters Lielajā 

katehismā abus šos aizsardzības baušļus ir skaidrojis tieši šādā nozīmē. Mazais katehisms 

ir interpretējams tādā pašā veidā – uz to norāda kā dalījums divos baušļos, tā arī to 

skaidrojums, jo prakses, ar kurām “legālā veidā” tuvākajam tiek atņemts tas, kas viņam 

pieder, ir atšķirīgas – atkarībā no tā, vai runa ir par nedzīvām lietām vai dzīvām būtnēm. 

Plašais jēdziens “nams” apzīmē visu to, kas vajadzīgs dzīvei. Kā priekšnoteikums šeit ir 

zemes īpašums un patriarhālās attiecības – tuvākais ir sava nama kungs. Tas, protams, 

mūsdienu apstākļos izpaužas atšķirīgi un attiecas uz visu, kas vajadzīgs mūsu līdzcilvēku 

dzīvei. 

Arī kristiešu vidū ir liels kārdinājums darīt legalitāti, tas ir, attaisnojumu zemes 

likumu un tiesas priekšā, par vienīgo cilvēka rīcības tikumisko normu. Šāds kārdinājums 

rodas galvenokārt tur, kur cilvēks sava augstā sociālā stāvokļa un tikumīga cilvēka labās 

slavas dēļ nevar izdarīt rupjus tikumiskus pārkāpumus. Te Dievs aizliedz ne tikai grēcīgo 

nodomu, bet tieši darbu, kas nāk no šāda nodoma. Šajā bauslī Dievs aizskar pieklājīgus 

cilvēkus, kuri sargā savu labo slavu. Nekad nav nekā sliktāka, kā būt nodotam šādu 

cilvēku rokās. Taču vislielākā ir bezspēcība tādu cilvēku priekšā, kuru iekārei nav robežu 
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un kuri prot izmantot likumu savās interesēs. Tas visspēcīgāk posta cilvēku kopību. 

Grēks ir nevis atklāts, bet paslēpts likuma aizsegā. Visskaidrāk tas izpaužas, kad likums – 

kā tas faktiski ir bijis redzams un arī tagad notiek – ir domāts tam, lai radītu iespēju 

noteiktām cilvēku grupām liegt tiesības uz dzīvību vai īpašumu, lai piešķirtu legālu formu 

cilvēku atriebības kārei. Dievs ar šo bausli aizskar ne tikai atsevišķus cilvēkus, bet visu 

cilvēku sabiedrību, arī varas pārstāvjus, kas valda šādā veidā. Politiskajā, saimnieciskajā 

dzīvē un darījumos tiek legalizēts daudz kas tāds, kas Dieva vaiga priekšā nav atzīstams 

par likumīgu. 

Šis iekāres veids kļūst citāds, kad tas ir vērsts uz dzīviem cilvēkiem. Tas pamato 

šo baušļu dalījumu divos. Desmitajā bauslī tiek runāts ne tikai par to, ka tiesiski 

nosacījumi tiek izmantoti tādiem mērķiem, kuri vēršas pret līdzcilvēku, bet arī par to, ka 

egoistiskiem mērķiem tiek izmantoti tikumiski nosacījumi, kuri pastāv dzīvu cilvēku vidū 

un sargā viņu tiesiskās attiecības. Te ir runa par apslēptu iejaukšanos svešā kopībā, kas šo 

kopību izposta. Tajā ir saskatāms kaut kas sātanisks. Tie ir garīgi dvēseliskas dabas 

postījumi, kas apdraud visu sabiedrisko dzīvi, kaut arī cilvēka acīm ir redzami tik mazā 

mērā, ka to ietekmes apmērs nav novērtējams. Derības tautas pastāvēšanai bija izšķiroši 

svarīgi, lai tiktu pasargāta šīs tautas kā noslēgtas Dieva draudzes eksistence visu tautu 

aptverošā sabiedrības kopībā. Tādēļ Dievs dod bausli, kas ar absolūtu aizliegumu vēršas 

pret minētajām darbībām. 

Derības tautas robežas tagad ir kritušas. Pasaule, ar kuru šodien ir darīšana Dieva 

bauslim, vairs nav noslēgtā Dieva tautas pasaule, bet pasaule, kurā notiek bezgalīga cīņa 

par eksistenci, kurā nevaldāma konkurences cīņa tiek pasludināta par cilvēka dzīves 

pienākumu un tiesībām, kas neatbalsta nekādas cilvēku kopības. Šīm tendencēm bauslis 

nosaka robežas. Taču sevišķi lielā mērā tas attiecas uz draudzi. 

Neievērot robežas, kuras Dievs nosaka, nozīmē darīt kristīgās draudzes kopību 

iluzoru, ļaut cīņai par eksistenci valdīt pār Dieva draudzi. Tas faktiski notiek kā ārpus 

draudzes robežām, tā arī draudzes iekšienē. Kā atsevišķi cilvēki, tā arī tautas, ļaužu 

grupas, lieli politiski, sociāli un saimnieciski veidojumi savā starpā izcīna šādu cīņu. 
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Līdzekļi, ar kādiem tiek iznīcinātas pretinieka tikumiskās saistības, tiek legalizēti 

vispāratzītā nozīmē tā, ka rodas aklums pret sabiedriskās dzīves izpostīšanu, ko nes līdzi 

šāda veida eksistences cīņa. Šajā punktā vecā un jaunā pasaule, kura pakļauta Dieva 

valdīšanai, nonāk asā un nesamierināmā pretrunā. Šo baušļu usus politicus kalpo mūsu 

sabiedriskās dzīves uzturēšanai, nosakot robežas cilvēku egoistiskajai darbībai. Tā 

kristiešiem atvieglo nepakļaušanos neierobežotajai savu interešu īstenošanai, kas šķiet 

nepieciešama cīņā par eksistenci. 

Saskaņā ar devīto un desmito bausli, iekāre iegūst grēcīgu raksturu – ievērojot 

objektu, kas tiek iekārots nelikumīgā veidā. Tas nenozīmē, ka iekāre kā tāda vienmēr ir 

uzskatāma par grēku. Šķiet gan, ka Pāvils (Rom. 7:7 un 13:9) ir vērsies pret iekāri kā 

tādu. Taču, pareizā gaismā aplūkojot, iekāres aizliegums šajā vietā nav nekas cits kā 

devītais un desmitais bauslis saīsinātā formā. Ja aizliegums attiektos uz iekāri kā tādu, tad 

līdz ar to tiktu aizliegtas tās cilvēka sirds jūtas, ilgas un centieni, kuros balstīta visa dzīve, 

ikviena izšķiršanās starp dažādām iespējām. Tomēr jāsaka, ka nav iekāres, kura nebūtu 

saistīta ar cilvēcisku savtīgumu, arī tad, ja tā nav tīra šāda savtīguma izpausme. 

Šāda lietu kārtība vienmēr ir novedusi pie tiekšanās iznīcināt iekāri un saskatīt kā 

mērķi pilnīgu jebkādu vēlmju trūkumu. Tas redzams budismā, stoicismā un tendences 

veidā arī jūdaismā. Motīvi dažādās reliģijās ir atšķirīgi, taču izejas punkts vienmēr ir 

iekāres bīstamā darbība un uz dzīves izpostīšanu vērstā vara. 

Taču Dieva mērķis attiecībā uz cilvēku ne Vecajā, nedz arī Jaunajā Derībā nav 

bijis sirds jūtu apdzēšana, notrulināšana un nomērdēšana. Drīzāk gan Dieva mērķis ir 

tāds, lai cilvēks ar savu iekāri pakļautos Dieva varai. Šis mērķis kļūst saprotams tikai tad, 

kad tiek atzītas kļūmīgās sekas, pie kādām noved iekāre visā cilvēka dzīvē. Dieva 

Bauslība netiek saprasta pareizi, ja ar bausli “Tev nebūs iekārot” netiek norādīts uz 

iekāres kā grēka apslēptā cēloņa dabu. Ļaunajā iekārē ir meklējama sakne mūsu grēkam 

pret līdzcilvēkiem. Skaudība un naids pašos pamatos saindē un izposta cilvēku kopdzīvi. 

Cilvēks nespēj panest to, ka otram pieder vairāk nekā viņam pašam. Tas pamatā ir tas 

pats, ko novērojam pie bērniem: viņi grib tieši to priekšmetu, kas ir otra bērna rokās, un 
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tādēļ rodas ķildas. Skaudība valda pār cilvēku no mazām dienām līdz pat sirmam 

vecumam. Tā ir vienkārši iekāre. Te kļūst redzams, kā iekāre saindē cilvēku kopdzīvi. 

Turklāt skaudība ir vērsta ne tikai uz materiāliem labumiem, bet līdzīgā veidā arī uz 

garīgām, tikumiskām un dvēseliskām īpašībām un priekšrocībām. Pretstats skaudībai 

būtu prieks par otra cilvēka labklājību, bez skaudības novēlot viņam to, ko viņš bauda. 

Alkatībai pamatā ir tā pati iekāre, tikai tā vērsta uz lietisku īpašumu. Alkatība materiālu 

labumu vērtē augstāk par sadraudzību ar tuvāko. 

Iekāre izposta arī attiecības ar Dievu. Kur tā pamostas, tur nav miera, un cilvēks 

nav spējīgs uzklausīt Dieva vārdu. Tā pilnīgi pārņem cilvēku savā īpašumā tā, ka viņš 

kļūst apsēsts šī vārda tiešā nozīmē. Galu galā iekāre viņu noved pazušanā. Tā kļūst par 

elku vai, pareizāk sakot, rada elku, kas ar iekāres palīdzību pakļauj cilvēku savai varai. 

Tā ir dēmoniska vara, kas sakūda cilvēkus un tautas citu pret citu, iedzenot tās pazušanā. 

Tādējādi Dieva gribas piepildījums būtu nevis brīvība no visām vēlmēm, bet gan tāds 

piepildījums, kas atrodams sirdī, kura deg mīlestībā pret Dievu un tuvāko, – kā norādīts 

Vēstulē romiešiem (12:11) un kā Mārtiņš Luters šos vārdus tulko: “Esiet dedzīgi Garā!” 

Zemes dzīvei svētību nes stingras kārtības pastāvēšana, kas savalda cilvēku 

kārības. Audzināšana gan nerada jaunu sirdi. Tā parāda tikai devītā un desmitā baušļa 

usus politicus, kas vēršas pret cilvēku kārībām. Viss institucionālais un konvencionālais 

mūsu kopdzīvē šādi iegūst savu relatīvo pamatojumu. Tas viss kalpo zemes dzīves 

uzturēšanai, lai gan neved uz Dieva valstību, uz jaunām attiecībām ar Dievu, bez 

atjaunotas kopdzīves ar cilvēkiem. Dieva valstību atnes tikai Tā Kunga Gars, kas 

institucionālo dzīvi piepilda ar īstu dzīvību. Pareizai Bauslības izpratnei būtiski ir aplūkot 

pilsoniskās taisnības īsto nozīmi tieši šādā gaismā. 

 


