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SEPTĪTAIS BAUSLIS  

 

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. 

 

Otrā galdiņa baušļu sakārtojumā, kas visi ir aizsardzības baušļi, ir saskatāms 

pakāpju veida sakārtojums tajā, ko šie baušļi sargā. Pirmajā vietā ir dzīvība kā visu 

labumu priekšnoteikums, tad laulība, un trešajā vietā atrodas īpašums. Dievs nodod 

cilvēka rīcībā zemi ar visiem tās labumiem, lai tā kalpotu cilvēka dzīvības uzturēšanai. 

Dievs dara cilvēku par zemes kungu, lai viņš no tās pārtiktu. Tas ir ne tikai vispārīgi 

sacīts, bet attiecas uz katru atsevišķu cilvēku. Dievs cilvēkam dod to, kas vajadzīgs viņa 

dzīvei un dzīvības uzturēšanai. Visu, kas cilvēkam ir un pieder kā viņa īpašums, cilvēks 

saņem no Radītāja un Uzturētāja rokas, kas to visu šajā zemes dzīvē nodod viņa rīcībā. 

Dievs to visu sargā ar bausli “Tev nebūs zagt”. Aiz šī baušļa, kas aizliedz sveša īpašuma 

aizskaršanu, stāv Dievs kā visas mantas īstais Kungs. Viņš nevienam nedod tādu 

īpašumu, ar kuru cilvēks drīkstētu rīkoties pēc saviem ieskatiem un pēc savas gribas 

absolūtā nozīmē. Visu mantu, kas cilvēkam šajā dzīvē ir, Dievs ir nodevis viņa rīcībā, 

tādēļ tā ir jāizmanto atbilstoši Viņa gribai. Dievam ir vara pār to visu, un Viņš no cilvēka 

prasīs norēķinu. 

Bauslis nosaka robežšķirtni starp “mans” un “tavs”. Katram ir jāsaņem tas, kas 

vajadzīgs viņa dzīvības uzturēšanai, un šīs zemes labumu baudīšanā nedrīkst rasties 

haoss, visu cīņa pret visiem. Tā bauslis kļūst par privātīpašuma priekšnoteikumu, turklāt 

tā, ka šis privātīpašums ir Dieva dāvāts. 

Kā ilustrācija šiem abstraktajiem izteikumiem par īpašumu ir Israēla tautas zemes 
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ieņemšana. Kānaāna zemes īpašnieks ir Jahve, kas itin kā ar līgumu uztic Israēla tautai šo 

zemi, lai tā tiktu uzturēta. 

Zemes īpašums – visu īpašumu pamats – tālāk tiek sadalīts atsevišķām ciltīm, un 

cilšu iekšienē – atsevišķām ģimenēm. Tā israēlietim īpašums pieder kā derības tautas 

loceklim. Tas ir saistīts ar Dieva pestīšanas nodomu šajā tautā. Dieva pestīšanas plāns, 

savukārt, norāda katram tautas loceklim uz viņa tuvāko un dara atbildīgu par sava tuvākā 

labklājību. Tātad līdz ar īpašumu tiek sargāta arī tuvākā persona – tāpat kā pārējos 

baušļos. Septītais bauslis neiedibina tīri lietisku kārtību, bet prasa ievērot tuvākā 

intereses, jo arī tuvākais ir Dieva pestīšanas nesējs un ir ietverts Dieva domās par Viņa 

tautas pestīšanu. Īpašumam nav individuāls, privāts tiesiskais raksturs, kāds tas ir 

mūsdienu tiesiskajā domāšanā. Nav katra atsevišķa cilvēka ziņā, ko viņš dara ar savu 

īpašumu, bet ir jāievēro līdzcilvēki, brāļi, derības tautas veselums. Galvenā un izšķirošā 

loma ir Dievam, kurš dara šo tautu par Savu īpašumu. Tādēļ Dievs sargā īpašumu. Kas 

izdara pārkāpumu pret savas tautas biedru, savu tuvāko, tas ir izdarījis pārkāpumu pret 

tautu un pret pašu Dievu. 

Jaunajā Derībā skats sniedzas pāri Vecās Derības tautas robežām, taču attieksme 

pret īpašumu pamatā paliek tāda pati. Tādēļ paliek arī Dieva aizsardzība īpašumam un tā 

īpašniekam. Dievs ir Radītājs, Viņam pieder visa radība, tādēļ Viņš ir katra īpašuma 

patiesais īpašnieks. Cilvēks ir īpašuma pārvaldnieks; viņam ir jāpārvalda īpašums, 

ievērojot Dievu un savu tuvāko. Tā privātīpašums pats par sevi netiek aizskarts, taču tas 

tiek nodots kalpošanā mīlestībai – tik lielā mērā, ka pirmkristīgajā draudzē radās sava 

veida komunisms, kur katrs atsevišķs kristietis nodeva savu īpašumu nabadzīgo rīcībā. 

Šis komunisms nebija pamatots teorijā, ka privātīpašums ir netaisnīgs, bet tā vienkārši 

bija mīlestības baušļa praktiska īstenošana. Tā pamatojās brīvprātībā un bija vērsta tikai 

uz došanu, nevis ņemšanu, uz vispārēju īpašuma atsavināšanu. 

Pienākums pret tuvāko Jaunajā Derībā līdz ar tieši formulēto mīlestības bausli ir 

kļuvis vēl lielāks nekā Vecajā Derībā. Tātad septītais bauslis aizliedz – kā tas ir kļuvis 

skaidrs jau no iepriekš sacītā – grēku pret Dievu un cilvēkiem, to tiesību aizskaršanu, 
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kādas Dievs cilvēkam ir devis. Zagšanā izpaužas pats grēka pamats – cilvēks apstiprina 

un izvēlas pats sevi arī tad, ja tas notiek uz otra rēķina. Tātad grēks ir saistīts ne ar 

īpašumu kā tādu, bet ar mūsu attieksmi pret Dievu un līdzcilvēkiem. Tomēr reāli tas 

saistīts ar robežu, kura tiek novilkta starp manu un tavu īpašumu, ievērojot pastāvošās 

īpašuma attiecības un to apstiprinājumu cilvēku noteiktajā, likumīgajā kārtībā. 

Īsta zagšana ir iespējama tikai tur, kur pastāv likumīga robeža starp “manu” un 

“tavu”, kas tiek pārkāpta ar zagšanu. Zagšana vienmēr pārkāpj noteiktu robežu, kas 

cilvēku sabiedrībā tiek uzturēta īpašuma aizsardzībai. Kur šādas robežas neeksistē, kur 

“mans” un “tavs” nav norobežoti viens no otra, kur ir manta, uz kuru neviens nepretendē, 

tur nav arī zagšanas. Tā nu šķiet, ka bauslis attiektos tikai uz šādu cilvēku noteiktu robežu 

pārkāpšanu starp “mans” un “tavs”, itin kā tas gribētu pasludināt par svētām cilvēku 

iedibinātās īpašuma attiecības, atsaucoties uz Dieva gribu. Īstenībā šī kārtība ir augstākajā 

mērā relatīva un pakļauta nemitīgām pārmaiņām. Tā faktiski ir nevis dievišķa, bet pilnīgi 

cilvēcīga, tādēļ saistīta ar dažādām netaisnībām. Tā vienmēr ir netaisnības un apspiešanas 

izpausme. Taču tas vienlaikus nozīmē, ka katrs faktisks īpašums sevī nes netaisnības 

pazīmes. Dievs septītajā bauslī nevis savā ziņā apstiprina šo grēku, kas saistīts ar īpašuma 

kārtību, ar konkrētu īpašumu, bet aizliedz atsevišķam cilvēkam pārkāpt robežu starp 

“mans” un “tavs” un pēc saviem personiskajiem ieskatiem ieviest šajā kārtībā korekcijas, 

lai gūtu sev labumu. Tuvākā īpašuma aizskaršana vienmēr nozīmē mīlestības trūkumu, 

citu cilvēku neievērošanu, apsēstību ar mamona varu, kas ir gluži vai personificēts 

nedzīvais īpašums. M. Luters savā paskaidrojumā zīmīgā veidā pirmajā vietā liek vārdu 

“neņemam”. Tā viņš raksturo iekšējo nostāju un virzienu cilvēka dzīvē. Tā ir vērsta uz 

īpašumu, kura dēļ neievēro ne tuvāko un viņa vajadzības, nedz arī Dieva gribu. 

Te vēlreiz jāuzsver: sargādams tuvākā īpašumu – tas varētu būt iegūts vai nu 

taisnīgā, vai netaisnīgā ceļā – pret līdzcilvēku aizskārumiem, Dievs nesankcionē toreizējo 

īpašuma kārtību. Netaisnība paliek netaisnība. Taču, nostājoties pret to, nedrīkst 

proklamēt vispārēju privātīpašuma atcelšanu kā Dieva gribai atbilstošu kārtību. Īpašums 

kā tāds nav zagšana. Grēks ir meklējams nevis īpašuma esamībā vai neesamībā, lielākā 
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vai mazākā īpašumā, kāds ir cilvēka rīcībā, bet attieksmē pret Dievu un līdzcilvēkiem. 

Cilvēks nekļūst labāks no tā, ka viņam divu svārku vietā pieder vairs tikai vieni, bet ar to, 

ka vienus viņš ir atdevis līdzcilvēkam, kuram nebija nevienu, tas ir, viņš ir parādījis 

tuvākajam mīlestību. 

No teiktā jāsecina, ka pilnīga privātīpašuma atcelšana neizskauž grēku, kas saistīts 

ar īpašumu. Tāpat arī nevienlīdzības atcelšana īpašuma lietās nespēj izskaust grēku no šīs 

pasaules. Ir pamats sacīt, ka šāda nevienlīdzība pieder dabiskajai kārtībai. Faktiski tā nav 

novēršama. Attieksmē pret komunismu vispār ir pilnīgi jānovēršas no šīs idejas 

izpausmes marksismā un boļševismā. Propagandētā šķiru cīņa nekādā ziņā nav 

savienojama ar Dieva Garu. Taču vienlīdzība īpašuma lietās arī ar kristīgiem, ar ticību 

saistītiem argumentiem nav pasludināma par vienīgo paturamo īpašuma attiecību formu. 

Grēks pret tuvāko ir nevis tas, ka vienam pieder vairāk nekā otram, bet gan tas, ka cilvēks 

aizslēdz savu sirdi tuvākā priekšā. 

Vispār ir jāizvairās uz šī baušļa pamata formulēt izvērstu īpašuma ētiku. Drīzāk 

jārunā par to, ka bauslī atrodamā centrālā prasība ir jāsaprot tās vienkāršībā un īstajā 

nozīmē. 

Mārtiņš Luters aplūko zagšanas aizliegumu. Galu galā viņš šajā bauslī nonāk pie 

jautājuma par īpašuma iegūšanu vispār. Vārdos “ar viltotu preci vai netaisnu rīcību 

iegūstam” ir norāde uz darbu. Īpašuma iegūšana prasa ieguvēja aktivitāti, kas parādās 

naudā vai darba veikšanā. Teodosijs Harnaks šajā kopsakarībā runā par krāpšanu, 

nosaukdams otro no M. Lutera minētajiem grēkiem par krāpšanu. Ir skaidrs, ka darījumu 

partneri var dažādos veidos tikt apkrāpti – ar viltotu preci, par kuru tiek ņemta pilna 

samaksa, ar nepilnīgi paveiktu darbu vai ar nepilnu samaksu par darba ņēmēja paveikto 

darbu. Krāpšanas mērķis vienmēr ir viens un tas pats, proti, iedzīvošanās uz otra cilvēka 

zaudējumu rēķina. 

Cilvēku attiecībās saimniecības sfērā pamatā ir tieši šie centieni izmantot situāciju, 

lai iegūtu priekšrocības, kādas vien iespējams iegūt. Tā ir nostāja, kura tiek turēta 

zināmās robežās ar pilsonisku likumu palīdzību, taču atrod un izmanto ikvienu spraugu 
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likumos. Visa konkurences cīņa saimniecībā pamatojas šajā nostājā. Tā tiek uzskatīta par 

pašsaprotamu un attēlo vispārpieņemto attieksmi pret tuvāko. Tas viss paliek panesamā 

līmenī tikai tādēļ, ka pilsonisko likumu grāmatā pārstāvētais septītā baušļa usus politicus 

norāda stingras robežas starp “mans” un “tavs” un uztur tās ar soda līdzekļiem. Mārtiņš 

Luters raksturo pasauli kā laupītāju bedri. Redzēt bausli šajā vislielākajā stingrībā 

nozīmē – redzēt tiesu pār visu pasauli un visām mūsu attiecībām. 

 Reāls šī baušļa piepildījums vēl nav sasniedzams ar usus politicus. Reāls 

piepildījums ir pozitīvais pretstats ņemšanai – tā ir došana. “Svētīgāk ir dot nekā ņemt” 

(Ap. d. 20:35). 

Šādu došanu Mārtiņš Luters domā, pieskaitīdams mūsu galvenajiem uzdevumiem 

to, ka “sava tuvākā mantu un iztiku viņam palīdzam vairot un sargāt.” “Iztika” sākotnēji 

apzīmē zemes īpašumu, no kā cilvēks iegūst sev iztiku. Šī vieta M. Lutera skaidrojumā 

vispirms liek domāt par visiem labajiem darbiem, kādus mums piederas darīt nabadzīgo 

un to cilvēku labā, kuriem vajadzīga palīdzība. Tie ir atbilstoši Dieva gribai tikai tad, ja 

tiešām ievēro un apstiprina cilvēku, nesot upuri viņa labā. Taču arī palīdzību tiem, kuriem 

tā vajadzīga – kā ikviens baušļa piepildījums no Bauslībai pakļauto cilvēku puses – ir 

samaitājis grēks, proti, niecība, ar kādu cilvēks pat palīdzībā citiem meklē pats savu 

labumu un godu. 

Patiess baušļa piepildījums būtu pilnīgs apvērsums cilvēku ikdienas 

saimnieciskajā dzīvē. Ir pareizi sacīts, ka neiedomājama bagātība nāktu pār cilvēkiem, ja 

tie iemācītos šīs zemes bagātību pārvaldīšanā būt nevis viens pret otru, bet viens par otru. 

Tā ir gaidāmās Dieva valstības aina, taču ne tikai tā. Ja cilvēks atbrīvotos no 

iegūšanas vēlmes gūsta, viņam “viss piederētu tā, it kā nepiederētu nekas”
1
, tā, ka reizē 

sirds tiek atvērta brālim, kuru Dievs ir radījis un mīl, kurš ir brālis Kristū. Tā jau tagad 

būtu iemantota jauna attieksme pret īpašumu. Sadraudzībā ar Jēzu jaunā pasaule ielaužas 

mūsu tagadnē. Kļūst redzams neprāts, kas apslēpts mūsu attieksmē pret īpašumu: mēs 

lietas uzskatām vērtīgākas par cilvēkiem un esam gatavi atteikties no cilvēkiem, lai 
                                                           
1 Sal. 1. Kor. 7:30–31. 
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iemantotu nedzīvas lietas. 

Īstenībā kopība ar tuvāko ir pats pirmais labums, kas dzīvi vispār dara par dzīvi. 

“Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus” (1. Jņ. 3:14). 

Šī labuma dēļ ir vērts nest upurus materiālā īpašuma jomā. Taču tam visam kā 

priekšnoteikums ir vajadzīgas dziļas pārmaiņas cilvēkā, kas var notikt tikai kā Dieva 

brīnums ar Kristu palīdzību. 

 


