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PIEKTAIS BAUSLIS 

 

Tev nebūs noslepkavot. 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka sava tuvākā miesai nedz kaitējam, nedz 

ciešanas radām, bet viņam palīdzam un kalpojam visās miesas vajadzībās. 

 

Otrā galdiņa baušļi, no piektā līdz desmitajam bauslim, sakārto cilvēku attiecības, 

kuri ir līdzīgi savā starpā; šie baušļi skar attiecības ar tuvāko. Tuvākais Vecās Derības 

izpratnē ir Israēla tautas, Dieva draudzes loceklis. Baušļi kārto un uztur dzīvi šī veseluma 

robežās. Šādas kārtības priekšnoteikums ir pestīšanas derība, ko Dievs noslēdzis ar šo 

tautu. Ar šo atklāto gribu Dievs uztur dzīvu Savas tautas kopību. 

Jaunajā Derībā jēdziena “tuvākais” darbības lauks ir paplašinājies ārpus tautas 

robežām. Uz rakstu mācītāju jautājumu: “Kas ir mans tuvākais?” Jēzus atbild ar līdzību 

par žēlsirdīgo samarieti (Lk. 10:25–37). 

Robeža, kas apņēma Israēla tautu, ir pārrauta. Mīlestības bauslis sniedzas pāri šai 

robežai. Jēdziens “tuvākais” vairs nav saistīts ar atsevišķām cilvēku grupām. 

Šāds ierobežojums nozīmētu, ka cilvēkam ir pienākumi tikai pret noteiktiem 

cilvēkiem. Taču viņa pienākumi attiecas uz visiem cilvēkiem bez izņēmuma, taču ne 

visus cilvēkus aptverošas mīlestības nozīmē. Tādai prasībai nebūtu jēgas. Dzīves realitātē 

nav vispārējas cilvēkmīlestības, bet vienmēr ir runa par konkrētu attieksmi pret 

noteiktiem cilvēkiem, precīzāk, pret tiem, kurus Dievs pats noliek cilvēka ceļā, kā 

laupītāju uzbrukumā cietušajam bija jāsastopas ar žēlsirdīgo samarieti. Bauslis runā par 

cilvēkiem, kurus faktiski sastopam savā dzīvē. Attiecībā uz viņiem mūsu pienākumi 

neparedz izņēmumus un sniedzas pāri visām robežām, kas citos gadījumos šajā dzīvē var 

cilvēkus šķirt. Baušļu prasībām ir šāds universāls, tomēr reizē konkrēts raksturs. Tas, ka 

cilvēki nonāk viens otra tuvumā, kļūst par “tuvākajiem”, nav saistīts ar dabiskiem 
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priekšnoteikumiem, bet drīzāk ar mūsu nostāju, mūsu paklausību Tam, kas šos cilvēkus 

mūsu ceļā sūta. Aiz visām faktiskajā dzīvē pastāvošajām saistībām un pienākumiem 

ģimenē, darbā, sociālajā slānī, tautā ir redzamas saistības un pienākumi, kas nāk no 

Dieva. Tie nevis izslēdz, bet ietver sevī dabiskās saistības, taču sniedzas daudz tālāk, 

tomēr nav arī pilnīgi neierobežoti. 

Tātad attieksme pret tuvāko reizē ir arī attieksme pret Dievu. Kā neredzamais 

Dievs tiek godāts satveramajā Viņa vārda dāvanā, Viņa iedibinātajā dievkalpojumā un 

vecākos, kas ir Viņa vietas izpildītāji, tā visā šīs zemes dzīves plašumā Viņš tiek godāts 

mūsu tuvākajā. Vecajā Derībā Dievs redzamā veidā nostājas ikviena derības tautas 

locekļa priekšā otra šīs tautas pārstāvja veidolā. Jaunajā Derībā Kristus, atsaukdamies uz 

Pastaro tiesu, saka: “Ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, 

to jūs esat Man darījuši” (Mt. 25:40). Savā visu pasauli aptverošajā mīlestībā Kristus 

ikvienu cietēju sauc par brāli. Pār mūsu tuvāko – lai kādā apveidā mēs viņu sastaptu – 

vienmēr atmirdz šīs glābjošās Dieva mīlestības spožums Jēzū. 

Vienmēr ir tā, ka sastopamies ne vien ar cilvēku, bet reizē arī ar To, kurš ne tikai 

stāv aiz viņa kā Radītājs, bet arī iestājas par viņu, aizstāv viņu kā Glābējs un Pestītājs, ar 

Jēzus Kristus Tēvu, kas pazudušos dēlus atkal dara par Saviem bērniem. Ikvienā cilvēku 

saskarsmē sastopamies ar Dieva pestīšanas gribu, ko ar savu izturēšanos pret tuvāko vai 

nu apstiprinām, vai noliedzam. Tas ir galējais visas cilvēcības pamatojums. 

Tā ir aizšķērsots ceļš visiem mēģinājumiem aplūkot cilvēkus kā lietas, ar kurām 

katrs drīkst izrīkoties atbilstoši saviem uzskatiem. Humānisms, kas atstāj neievērotu 

Dieva pestīšanas gribu attiecībā uz mūsu tuvāko, vienmēr draud pārvērsties necilvēcībā. 

Jaunāko laiku vēsture ir skaidrs pierādījums šādai pārvērtībai. 

Centieni atbrīvot cilvēku savstarpējās attiecības no galvenās piesaistes un 

pamatojuma mūsu attiecībās ar Dievu ir vērojami visā mūsu garīgajā vēsturē. Zemes 

dzīves veidošana – īpaši sociālajā jomā – ir ieguvusi un iegūst arvien lielāku nozīmi. 

Attiecībām ar Dievu ir jāattaisnojas kā līdzeklim, kas kalpo zemes dzīves veidošanai. Ja 

tās veidošana var notikt kādā citā ceļā, tad šis līdzeklis kļūst lieks. Tas, ka mūsu 
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attieksmei pret Dievu ir nozīme pašai par sevi, ir kļuvis nesaprotams. 

Šādai sekularizētai domāšanai par Dieva apoloģiju nav pamata. Patiesi, no dzīvas 

ticības izaug mīlestība pret tuvāko, bet no tikumiskām prasībām neizriet ticības 

nepieciešamība. Sekularizētai domāšanai vienmēr šķitīs iespējams apgalvot, ka mīlestība 

pret tuvāko ir iespējama bez mīlestības pret Dievu. 

Turpretī ticība zina: Dievs cilvēkam dod stāvokli, kādā viņš var eksistēt cilvēku 

savstarpējās attiecībās. Dievs to dara, atklādamies kā tāds, kas iestājas par cilvēkiem. 

Viņš nostājas aiz cilvēka: kas aizskar cilvēku, tas ir aizskāris pašu Dievu. Tādēļ ikviena 

abu galdiņu baušļa piepildījums ir tāds, ka mēs nonākam pareizās attiecībās ar Dievu, – 

Viņu bīstamies un mīlam vairāk par visu, paļaujamies uz Viņu. Vārdi “Mums būs Dievu 

bīties un mīlēt”, ko M. Luters atkārto katra baušļa skaidrojumā, ir pievienoti ar nodomu 

parādīt Dieva prasību attiecībā uz mūsu izturēšanos pret līdzcilvēkiem, ietvert pirmo 

bausli visos pārējos baušļos. 

Vecās Derības ietvaros piektais bauslis ir likums, kas sargā ikviena derības tautas 

locekļa dzīvību. Kas aizskar kāda šīs tautas locekļa dzīvību, tam jāzaudē pašam sava 

dzīvība. “Kas sit cilvēku tā, ka tas mirst, tas sodāms ar nāvi” (2. Moz. 21:12). Jēzus šo 

bausli ir uzņēmis Kalna sprediķī, pievienojot vārdus “bet Es jums saku”. Viņš to ir 

radikāli saasinājis, pārceldams no tiesiskās dzīves tajā sfērā, kura cilvēku šīs zemes 

taisnībai vairs nav pieejama. Viņš runā par apslēptajām cilvēku tikumiskajām attiecībām, 

kas redzamas tikai Soģa acīm. Ja sadusmotais ir tas pats, kas slepkava, un arī viņš ir 

pelnījis nāvi, tas nozīmē, ka viņš ar savu iekšējo attieksmi pret otru ir pelnījis zaudēt 

dzīvību un Dieva priekšā uzskatāms par slepkavu. 

Tā bauslis no darbu ētikas jomas tiek pārnests attieksmes ētikā – šeit tas mazāk 

aplūko konkrētus darbus, bet ir pildāms ar apslēpto attieksmi un nodomiem. Varētu sacīt, 

ka cilvēka attieksme pret tuvāko ir vienots veselums, kas sākas ar sirds apslēptajām 

domām, kuru izpausme ir vārdi un darbi. Neraugoties uz visām atšķirībām, kādas cilvēks 

šeit var saskatīt, vienmēr ir runa par vienu un to pašu: par nostāju, kas noliedz otru, 

apšauba viņa eksistences tiesības, kas vēlas, lai viņa nebūtu, lai viņš pazustu no tām 
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dzīves sfērām, kurās viņš mani sanikno un traucē. Cilvēks uzdrīkstas sacīt ”nē” Dieva 

radītai būtnei, kam Dievs ir devis dzīvību, kam ir dots Kristus apsolījums. Šis noliegums, 

lai kā uz to raudzītos, vienmēr ir sacelšanās pret Radītāja un Pestītāja suverenitāti, kam 

vienīgajam ir vara pār dzīvību un nāvi. Tā ir iejaukšanās Dieva tiesībās, ar kuru cilvēks 

pats sevi liek Dieva vietā. Zaimojošais “jūs būsit kā Dievs” nekur citur neizpaužas tik 

skaidri, kā tur, kur cilvēks uzdrīkstas izrīkoties ar otra cilvēka dzīvību un to atņemt. 

Cilvēka spēkos nav dot kādam dzīvību. Vara, ko cilvēks piesavinās, ļauj viņam tikai 

postīt to, ko Radītājs ir devis. Noliedzot dzīvību, šajā attieksmē ir līdzi ietverts noliegums 

pret Dievu. Nav nejaušība, ka Dieva pretinieks, velns, Jaunajā Derībā tiek saukts par 

slepkavu no iesākuma (Jņ. 8:44). 

Taču pretestība Dievam šajā grēkā, kas apstrīd otra dzīvību, sniedzas vēl dziļāk. 

Dievs ir noteicis cilvēkam šīs zemes dzīves laiku, lai tas varētu nākt pie ticības un satvert 

pestīšanu. Viņa dzīvības apstiprinājums no Radītāja puses sniedzas pāri grēcīgās dzīves 

robežām un norāda uz īsto dzīvi, kurā cilvēks ir aicināts. Šo laiku, kurā dzīvība ar Dieva 

žēlastību tiek pasargāta, otrs cilvēks grib patvaļīgi saīsināt. Tā ir iejaukšanās Dieva 

žēlastības lietās. 

Tikai tad, kad mūsu pašu dzīvība ir apdraudēta, sajūtam, cik biedinošs ir grēks, ar 

kuru cilvēks savā pārdrošībā un nežēlībā stājas Dieva vietā un attiecībās ar līdzcilvēkiem 

grib kļūt par dzīvības un nāves kungu. Tas laikam ir pats šausmīgākais, ko cilvēkam uz 

šīs zemes nākas pieredzēt, ja viņš krīt no kāda cilvēka rokas un ir pakļauts cilvēku 

patvaļai. 

Uz šī pamata saprotam baušļa pozitīvo saturu. Dievs grib apstiprināt dzīvību. Tā ir 

Viņa žēlastība, ka mēs dzīvojam. Tā ir žēlastība, ka esam aicināti mūžīgajā dzīvē. 

Piektais bauslis ir šīs dzīvību apstiprinošās Dieva žēlastības izpausme – Viņš Savai 

radībai neļauj krist, bet uztur to un aicina jaunā esamībā. Grēks pret piekto bausli būtībā 

ir pretošanās dzīvībai, dzīvības noliegums. 

Pēc šī vispārīgā izklāsta varam aplūkot to, kādas ir baušļa konkrētās prasības. Tas 

aplūko divas jomas: 
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1. Uzskatus jeb nodomus. Te pieder visa iekšējā otra cilvēka dzīvības noliegšana, 

vispirms naids un egoisms. 

2. Cilvēku savstarpējās attiecības. Nekad nav runa tikai par grēku manī, bet 

vienmēr arī par otra cilvēka grēku, kas kaitē manai dzīvībai. Uzsvars ir liekams vairāk uz 

vienu vai otru, taču abi kopā parāda pilnu šī baušļa kopainu, kas atklāj cilvēka grēka 

bezdibeni. Bauslība, kas vēlas dzīvību, atklāj nāvi. Tā parāda cilvēku kā slepkavu. Kara 

un pēckara gadi ir skaidri parādījuši, uz ko cilvēks ir spējīgs, kāds naids, atriebības kāre 

un iznīcināšanas vēlme cilvēkā mājo. Mūsu priekšā ir naida saēsta cilvēce – ne tikai tur, 

kur naids jau ir izpaudies iznīcinošā darbībā, bet arī tur, kur pilsoniskie tikumi vēl satur 

šo dzīvi kopā. Pieredzētā netaisnība ne tikai izsauc atklātu naidu kā atbildi, bet atklāj to, 

kas apslēpts dziļi sirdī – tieši tad, kad cilvēks ir pārāk vājš vai bailīgs, lai izpaustu savas 

dusmas. Sirdī apslēptās dusmas saindē visu cilvēku un galu galā kļūst par visu viņa domu 

un darbu virzošo motīvu. 

Ne mazāk nozīmīgus vēsturiskus notikumus ir izraisījis ilgi krātais naids, ar kādu 

vājais saceļas pret pāridarītāju. Pārestības sajūta ir inde, kas samaitā visu cilvēku 

kopdzīvi kā personiskā, tā sabiedriskā jomā. 

Pretestība piektajam bauslim sniedzas pāri iekšējās attieksmes laukam, – kā to 

skaidri parāda Jēzus vārdi Kalna sprediķī (Mt. 5:21 u. t.). Pirmais ārēji iedarbīgais ierocis, 

kuru cilvēks izmanto pret savu tuvāko, ir vārds. Racha (“ģeķis”) ir nicinošs apzīmējums 

nesaprātīgam cilvēkam; tuvākais tiek uzlūkots kā niecība, kuru var pilnīgi neievērot. Vēl 

asāks ir apzīmējums morē (“bezdievis”), kas norāda uz bezdievjiem, atbilstoši (Ps. 14:1): 

“Bezprāši saka savā sirdī: Dieva nevaid!” Šis vārds izsaka dievbijīga cilvēka farizejisko 

augstprātību, kam mazie un vājie nerūp – viņš tos izslēdz no savas dzīves loka un 

dziļākajā būtībā noliedz viņu eksistences pamatotību. Tā ir dvēseliska slepkavība no 

dievbijīga, izglītota utt. cilvēka puses – kā tas notiek ar jebkuru kārtu, kas tādā vai citādā 

veidā ir pārāka par citām. Būtībā tas nozīmē, ka mazāk ievērojami ļaudis netiek uzskatīti 

par pilnvērtīgiem cilvēkiem. Taču šeit nepavisam nav runa par faktiski pastāvošo sociālo 

robežu un dalījumu novēršanu. Bauslis prasa, lai šī dalījuma iekšienē, tā robežās pozitīva 
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iekšējā attieksme pret tuvāko iegūtu konkrētu apveidu. 

Ir jārunā par reālo kaitējumu, kādu mēs nodarām citiem. Tā ir objektīva ietekme, 

ko rada negatīva nostāja pret otra cilvēka dzīvi, konkrētas sekas, kas izaug no cilvēku 

kopības postīšanas. Mārtiņš Luters savā skaidrojumā ievēro tikai šo lietas pusi. Viņš 

nerunā par attieksmi, bet tikai par kaitējumu, ko cilvēki nodara cits cita miesai, un 

pozitīvā nozīmē – par palīdzību un kalpošanu visās miesas vajadzībās. Tā bauslis tiek 

saprasts kā aizsargvalnis, kas apņem mūsu tuvāko viņa šīs zemes miesīgajā eksistencē un 

sargā viņu no visa, kas var kaitēt un traucēt dzīvot. M. Luters šādu ierobežojumu ir 

ievērojis pedagoģisku apsvērumu dēļ. Skaidrojumā nosauktie acīmredzamie, ar konkrētu 

rīcību saistītie piemēri norāda bērnam baušļa konkrēto nozīmi – arī tādā gadījumā, kad 

slepkavība nenotiek. 

Kaitējumu un ciešanu apmērs, kādas cilvēki cits citam rada, vispār nekādi nav 

izmērāms, īpaši tādēļ, ka nepārtraukti tiek mēģināts tās iztēlot kā nekaitīgas. Ja kāds tieši 

neizjūt ciešanas un zaudējumus, viņš aizmirst un neievēro, cik ļoti šādas lietas ir 

raksturīgas mūsu dzīvei. Tomēr mūsu realitāte nekļūst citāda no tā, ka mēs neievērojam 

notiekošo. Izlietās asinis brēc uz debesīm, bet, kad Dieva Bauslība nemaskētā veidā atklāj 

mūsu dzīves nāvējošo realitāti, šīs pasaules stāvoklis šķiet bezcerīgs. Mēs mācāmies atzīt, 

cik ļoti šī grēka pasaule ir sasaistīta un vainīga. 

Grēks ir gribas pretruna Dievam. Laikam gan tas nekur neizpaužas skaidrāk, kā 

cilvēka noliegumā pret tuvāko, kam Dievs ir devis Savu apstiprinājumu. Tā cilvēks kļūst 

vainīgs to cilvēku priekšā, kurus Dievs viņam ir devis. Cilvēka pienākums būtu teikt to 

dzīvei “jā”, un, to noliegdams, viņš kļūst vainīgs. Tas ir tas, ko atklāj Dieva bauslis, – kad 

vien tas tiek uzklausīts kā vārds, ko saka pats Dievs. Pasaule ir pilna sūdzību un abpusēju 

apvainojumu par to, ko cilvēki nodara cits citam. Tomēr Dieva bauslis mūsos modina 

jautājumu, kas dzirdams Jeremijas Raudu dziesmās (3:39): “Ko tad cilvēks tik daudz 

sūdzas, kamēr viņš dzīvo? Lai ikkatrs sūdzas par saviem grēkiem!” 

Taču bauslis saka vēl vairāk. Parādīdams grēku un vainu, kas mūs sasaista, tas 

saka Dieva spriedumu šai pasaulei. Tas ir nāves spriedums. Dzīvība, kas noliedz Dieva 
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iedibināto dzīvi, zaudē savas tiesības uz eksistenci. Dzīve Bauslības pakļautībā tiešām ir 

uz nāvi nolādēta dzīve. Taču teikt nāves spriedumu un to izpildīt – tās ir Dieva īpašās 

tiesības un privilēģija, jo Viņam ir vara pār dzīvību. Cilvēks to drīkst darīt vienīgi Dieva 

uzdevumā. Tāds uzdevums tiek dots arī valdībai. Lielajā katehismā Mārtiņš Luters 

pamatoti ierobežo baušļa darbības sfēru, attiecinot to uz cilvēkiem, kuri ir līdzīgi savā 

starpā, nevis uz valdību, kas ir augstākā stāvoklī par pārējiem cilvēkiem. Tā, izmantojot 

tiesas nāvējošo zobenu, ierobežo grēka un iznīcināšanas tieksmju izpausmes cilvēku vidū. 

Tādā veidā valdība kļūst par Dieva uzturošās kārtības daļu, ar ko šī grēcīgā pasaule tiek 

uzturēta pie dzīvības, kaut arī ir pelnījusi dzīvību zaudēt. Tā tiek uzturēta, raugoties uz 

jaunas dzīves mērķi, kurā tā ir aicināta. Nāvessoda tiesības ir galējā valdības varas robeža 

kārtības uzturēšanā un to cilvēku jūtu savaldīšanā, kuri apstrīd citu cilvēku eksistences 

tiesības. Valdības tiesības izmantot zobenu izaug no pienākuma sargāt dzīvību. Pēc visas 

šausminošās nesenās pagātnes pieredzes šīs tiesības līdz ar to pamatojumu nevajadzētu 

uzskatīt par pilnīgi pašsaprotamu lietu. Šīs tiesības nozīmē milzīgu atbildību – Dieva 

vietā rīkoties ar Viņa uzticēto cilvēku dzīvībām. Tā ir konkrēta atbildība piektā baušļa, 

kurš sargā dzīvību, priekšā. Tātad valdības tiesības lietot tiesas zobenu nav piektā baušļa 

izņēmums. Cilvēki, kuriem dota valdības vara, nav tādi cilvēki, kuri “drīkst nonāvēt”. 

Tamlīdzīgu izteiksmes veidu ir ietekmējusi vēlme nonāvēt, kuru “diemžēl” ierobežo 

piektais bauslis, un tikai šajā vietā Bauslībā redzama sprauga, kas pieļauj nonāvēšanu. 

No tāda viedokļa raugoties, valdības tiesneša amats būtu gluži vai pilnvara 

slepkavošanai. Faktiski valdība atkal un atkal kļūst par liela mēroga slepkavu, ja tā vairs 

nesaskata savu atbildību par dzīvības sargāšanu. Arī pār valsts dzīvi piektais bauslis, kas 

sargā dzīvību, nostājas visā savā lielumā. Tādēļ pienākums un tiesības Dieva uzdevumā 

teikt nāves spriedumu ir dots tikai tur, kur sabiedrību bīstami ievaino cilvēka draudi 

tuvākajam un viņa dzīvībai. Šīs tiesības nav pakļautas varas pārstāvju brīvai izvēlei. 

Nekādā ziņā tās nedrīkst tikt lietotas tur, kur, pēc kādiem cilvēku kritērijiem spriežot, 

kāda cilvēka vai cilvēku grupas eksistence šķiet nevēlama. 

Tas, kas sacīts par valdības tiesas zobena lietošanu, attiecas arī uz karu. Karš ir 
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aizsardzības ultima ratio (pēdējais arguments, līdzeklis) – ne tikai attiecībā uz atsevišķu 

pilsoni, bet arī uz visiem iedzīvotājiem. Šajā nozīmē tās ir valdības tiesības. No vienas 

puses, te rodas kārdinājums šīs tiesības neatzīt un nonākt galēja pacifisma pozīcijās, kas 

paredz eshatoloģisku skatījumu un tic, ka pasauli ir iespējams uzturēt kārtībā bez spaidu 

izmantošanas. No otras puses, pastāv kārdinājums apstiprināt tiesības karot, neievērojot 

atbildību, ko tās nes līdzi. Robeža starp uzlikto pienākumu un cilvēcīgu slepkavošanas 

kāri – pat iespējami pamatotā aizstāvības karā – ir ļoti šaura un praksē tik tikko 

pamanāma, nemaz jau nerunājot par šausminošiem iznīcināšanas kariem, kuros šādas 

robežas vispār nav redzamas. Te varam nojaust, kā pasaule spēj pati sevi iznīcināt. Gluži 

kā nevar valdībai aizliegt izmantot zobenu arī uz ārpusi, tāpat nedrīkst pievērt acis un 

neredzēt lielās briesmas, kādas rada tas, ka karā triumfē abpusēja iznīcināšanas vēlme un 

slepkavošana izvēršas pasaules mērogā. Te uzdevums, kuru atkal un atkal Dieva vārdā 

nākas uzņemties, ir – atrast veidus, kā savaldīt tādas vēlmes. Protams, jaunu pasauli tādā 

veidā nevar radīt – tā jau ir dota ar Jēzu Kristu, ar Dieva valstības iebrukumu šajā pasaulē 

un tās piepildīšanos šo dienu beigās. 

Tikai jaunajā pasaulē kļūst iespējams pilnīgs šī baušļa pozitīvs piepildījums. Tad 

tiks ne tikai radīts aizsprosts ļaunuma ceļā, bet radīsies citāda cilvēku attieksme vienam 

pret otru, kurā tie cits citam sniegs apstiprinājumu mīlestībā. Tas, ko piektais bauslis 

prasa, ir mīlestība. 

Mārtiņš Luters savā skaidrojumā parāda tikai fragmentu no šādas izturēšanās pret 

tuvāko: “..Viņam palīdzam un kalpojam visās miesas vajadzībās.” 

Tātad nav runa tikai par to, ka mēs viņam nekaitējam, bet arī – ka tur, kur tiešām 

tas vajadzīgs, palīdzam. Arī tad, ja atsakāmies to darīt un neizmantojam iespēju 

tuvākajam palīdzēt, bauslis tiek pārkāpts. Šajā jomā nolaidības grēks bieži ir pat smagāks 

par aktīvas rīcības grēku. Priesteris un levīts, kas pagāja garām laupītāju uzbrukumā 

cietušajam, kļuva vainīgi pie tā, ka cilvēks zaudētu dzīvību. Aiz pilsoniski krietnas 

fasādes bieži slēpjas slepkavnieciski nodomi, kas neredz tuvāko, kuram vajadzīga 

palīdzība, un, kad tas nejauši nonāk redzeslokā, tiek mēģināts viņu neievērot, lai nerastos 
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pamudinājums un nepieciešamība rīkoties. Taču spriedums līdzībā par Pastaro tiesu (Mt. 

25) skan tā: “..Ko jūs neesat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to 

jūs arīdzan Man neesat darījuši.” Cik daudzas dzīvības aiziet bojā tādēļ, ka esam pagājuši 

garām, – to neviens nekad nevarēs reģistrēt un noskaidrot. 

Mūsu dzīves situācijas raksturīga iezīme ir tā, ka mēs paši esam ienaidnieku 

ielenkumā, vienalga, vai šī naidīgā attieksme būtu pilsoniskā veidā savaldīta vai 

revolucionāri nesavaldīta. Tādēļ pašaizsardzības reakcija, kas var novest arī līdz 

slepkavībai, vienmēr savā ziņā ir reakcija. Jaunā atbilde uz pasaules naidu ir mīlestība. Šo 

atbildi ir devis Jēzus, pie krusta atdodams Savu dzīvību par ienaidniekiem. 

Kā visas izlietās asinis brēc uz Dievu, kļūdamas par biedinošu apsūdzību 

slepkavnieciskajai cilvēcei, tā Jēzus asinis brēc pēc Dieva žēlsirdības pret cilvēku. No šīs 

Dieva iejaukšanās izaug ticība. Tā dara iespējamu īstu piektā baušļa piepildījumu un 

sniedz jaunu atbildi uz visu pieredzēto ļaunumu un vienaldzību. Tā ir atbilde, ko Jēzus ir 

sniedzis Kalna sprediķī (Mt. 5:38–48) un kas izskan cauri visai Jaunajai Derībai. 

Jēzus pavēle nepretoties ļaunumam un mīlēt ienaidnieku ir apstiprinājums 

līdzcilvēkiem Dieva priekšā. Tas nav salīdzināms ar apstiprinājumu tuvākajam, ar kādu 

mēs pilsoniskās kārtības ietvaros viens otram liekam mieru, kamēr neesam nostājušies 

viens otra ceļā. Tas ir apstiprinājums, kas reizē ietver noliegumu pret visu, kas pretojas 

Dievam, apstiprinājums visdziļākajā un pilnīgākajā veidā. 

Piektais bauslis attiecas arī uz paša dzīvību. Mums nav varas pār to. Cilvēkam nav 

suverēnas autonomijas arī attiecībā uz viņa paša dzīvību. Viņš ir pakļauts dzīvajam 

Dievam Radītājam, kura balss viņam jāuzklausa. Turklāt, tā kā Kristū esam kļuvuši par 

Dieva īpašumu, mūsu dzīvība ir dāvana, ko Viņš mums uzticējis. Dieva priekšā esam 

atbildīgi par savu dzīvību gan tādā ziņā, ka dodam, kas tai pienākas, gan arī, ka upurējam 

to sekošanai Viņam un, ja nepieciešams, nežēlojam šo dzīvību, kalpodami Viņam. 

Pilnīgu brīvību attiecībā uz savu dzīvību iemanto tas, kas ir nomiris ar Kristu un 

mūžīgās dzīvības dāvanā saņēmis Dieva apstiprinājumu savai dzīvībai. 

 


