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ASTOTAIS BAUSLIS  

 

Tev nebūs nepatiesi liecināt pret savu tuvāko. 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savu tuvāko neapmelojam, nenododam, 

neaprunājam, nedz tam neslavu ceļam, bet mums būs to aizbildināt, visu to 

labāko par viņu runāt un visu skaidrot viņam par labu. 

 

Bauslis runā par tiesas darbībām. Tas aizliedz nepatiesas liecības sniegšanu, 

aizliedz tādus izteikumus tiesas priekšā, kuri neatbilst patiesībai. Šajā ziņā bauslis skar 

tiesnešus, lieciniekus un apsūdzētājus. Ar šo bausli Dievs sargā katru derības tautas 

locekli pret ikvienu aizskārumu, kas notiek ar netaisnību. Te tiek runāts par aizskārumu, 

kas notiek ar vārdiem un apdraud tuvākā godu, līdz ar to – visu viņa eksistenci. Ar vārdu 

“tuvākais” šeit skaidri tiek parādīts, ka Vecās Derības kopsakarībā te domāts šīs pašas 

tautas pārstāvis. 

Tātad bauslis skar konkrēto situāciju tiesas priekšā, kur cilvēka eksistence īpašā 

veidā tiek likta citu cilvēku rokās, kļūdama atkarīga no viņu vārdiem, liecinieku 

izteikumiem, apsūdzības un tiesneša sprieduma. 

Visdažādākās iespējas grēkot, kādas šeit rodas, parādītas Otrajā Mozus grāmatā 

(23:1 u. t.): “Tev nebūs nepatiesas baumas izplatīt; nesniedz roku ļaundarim, tā atbalstot 

viltus liecību. Nebiedrojies ar lielo pūli tā ļaunajos darbos un ķildās neliecini, tam 

izpatikdams, tā sagrozot tiesu. Nenostājies netaisna nabaga pusē, kad tas tiesājas.” 

Liecība tiesas priekšā ir īpašā veidā apdraudēta un pakļauta kārdinājumam, tādēļ 

tai tiek uzstādītas īpašas prasības. Tajā pašā laikā tās sekas var būt ļoti kļūmīgas. Te gluži 

kā degpunktā kļūst redzams, kā cilvēki vispār mēdz izteikties cits par citu. 

Tā kļūst skaidrs, ko Dievs domā, nostādamies cilvēka aizsardzības pozīcijās šajā 

lietā. Viņš sargā cilvēka godu un labo slavu, precīzāk sakot: Dekalogā Dievs sargā Savas 
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tautas locekļa labo slavu – šajā tautā, kuras iekšienē katram ir daļa pie Viņa pestīšanas 

darba. Visi šie ierobežojumi Jaunajā Derībā tiek atmesti. Te tie vairs nav tikai 

priekšraksti par tiesas lietām, bet attiecas uz cilvēku tikumisko nostāju citam pret citu – 

pāri Vecās Derības tautas robežām. Ir sacīts: “Turiet visus godā, mīliet brāļu saimi, 

bīstieties Dievu, godājiet valdnieku” (1. Pēt. 2:17). Dievs sargā ikviena cilvēka godu. 

Gods pieder cilvēka eksistencei sabiedrības iekšienē. Ja labā slava tiek izpostīta, 

dzīve sabiedrībā kļūst neiespējama. Mūsu kopdzīve ir atkarīga no tā, kā mēs domājam un 

runājam cits par citu. Goda aizsardzība pieder visaptverošajam mīlestības bauslim, kas 

grib un prasa šādu sabiedrības pastāvēšanu. 

Goda jautājums cilvēku sabiedrībā, gluži tāpat kā īpašuma jautājums, pats par sevi 

ir problemātisks. 

Jaunajā Derībā Jēzus aizskar šo jautājumu, Jāņa evaņģēlijā (5:44) sacīdams: “Kā 

jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu, kas nāk no 

vienīgā Dieva?” “Gods, kas nāk no vienīgā Dieva” atbilstu mūsu dzīves patiesajai 

realitātei. Gods, kādu meklējam un atrodam pie cilvēkiem, var neatbilst šai realitātei un 

bieži vien tiešām arī neatbilst tai. Ja gods, ko baudām cilvēku vidū, tiek darīts par vienīgo 

mūsu rīcības un centienu normu, rodas šķietamība, kas būtībā ir meli. Ir jāsaskata 

atšķirība starp patiesu un viltus godu. Tomēr, tāpat kā jautājumā par taisnu un netaisnu 

īpašumu, nav atsevišķa cilvēka ziņā šīs lietas izvērtēt. Tā drīzāk ir Dieva, augstākā Soģa, 

lieta, tāpat arī Dieva uzdevumu saņēmušā zemes tiesneša lieta vai tāda cilvēka lieta, kurš 

Dieva priekšā ir iecelts par valdības amatpersonu, skolotāju, audzinātāju utt. Tiesas 

sprieduma noteikšanas grūtības un atbildība kļuva redzama jau Vecajā Derībā. 

Vēl lielāks kārdinājums ir pieļaut bezatbildīgus spriedumus tur, kur spriedumi tiek 

izteikti privātās sarunās. Var sacīt, ka lielākā daļa mūsu sarunu skar citu cilvēku godu, 

nesot labumu vai kaitējumu viņu labajai slavai. Un tieši tādēļ, ka šādās sarunās 

patiesīguma jautājums bieži netiek nopietni ievērots, šajā vietā Dievs iejaucas mūsu 

zemes dzīvē. Viņš sargā cilvēkus no tā, ka visas viņu savstarpējās attiecības, privātās un 

publiskās, ar līdzcilvēku runām tiktu saindētas un izpostītas, un cilvēku eksistence būtu 
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pakļauta ļaunumam un meliem. 

Mārtiņš Luters izklāsta bausli četros izteikumos: neapmelojam, nenododam, 

neaprunājam, nedz tam neslavu ceļam. Tie visi pamatā norāda uz vienu un to pašu, tikai 

apgaismo šo lietu no dažādām pusēm. Tā kā šajā bauslī jautājums ir par attieksmi pret 

tuvāko, tad ar vārdu “apmelot” nav domāti abstrakti meli, tas ir, izteikums, kas nav 

saistīts ar attieksmi pret līdzcilvēku, un tiek tikai uzdots jautājums, vai sacītais atbilst 

īstenībai vai nē. Jautājums par meliem un patiesību pats par sevi veidotu veselu nodaļu, ja 

mēs to šeit censtos noskaidrot. Neapšaubāmi, bauslis runā arī par šo jautājumu, jo tas 

nevar tikt pareizi aplūkots, kamēr vienlaikus redzeslokā nenonāk attiecības ar 

līdzcilvēkiem, kas ar patiesību vai meliem tiek vai nu nodibinātas un uzturētas, vai 

izpostītas. Patiesība Dieva skatījumā nav šķirama no mīlestības. 

Astotajā bauslī centrā atrodas attiecības ar tuvāko. Bauslis aizliedz aizskart tuvākā 

godu un labo slavu. “Apmelot” šajā kopsakarībā nozīmē ar meliem aprunāt vai izplatīt 

melīgas baumas par kādu. Šāda rīcība nāk no melīgas, pret tuvāko noskaņotas sirds. Mēs 

droši vien izbītos, ja mūsu izteikumus par tuvāko varētu pārbaudīt attiecībā uz to 

atbilstību īstenībai. Meliem nav noteikti jāizskan aplamos, patiesībai neatbilstošos 

izteikumos – tie var atklāties tonī, niansē, kas maina sacītā nozīmi vienā vai otrā virzienā. 

Cilvēku izteikumi ir daudznozīmīgi. Ja tie tiek teikti lielā bezrūpībā un ietekmē tuvākā 

likteni, tas atklāj mīlestības trūkumu, pret kuru, tāpat kā pret meliem, vēršas šis bauslis. 

Taču bauslis attiecas ne tikai uz meliem, bet uz jebkādu tuvākā goda aizskaršanu, 

arī patiesu ziņu izplatīšanu par viņu, galvenokārt, atklājot viņa kļūdas. Ja esam uzzinājuši 

par savu tuvāko patiesas ziņas, mums tomēr nav tiesību tās izplatīt. Tas vispirms attiecas 

uz kļūdām un grēkiem, taču tāpat arī uz daudzām citām lietām, kuras nav domātas 

publiskai apspriešanai, jo tās atkailina un apkauno cilvēku, kad nonāk svešinieku acu un 

ausu priekšā. Ir privātā sfēra, kurā ielauzties citiem nav atļauts. Cilvēka iekšējā būtība 

tiek aizskarta, kad viņš ar visu savu privāto, personisko sfēru tiek izvilkts atklātībā. Kas ir 

zināms Dievam un ko cilvēks atbilstošos apstākļos var atklāt privātā grēksūdzē, nedrīkst 

tikt darīts zināms atklātībā. Atklātība valsts un tās orgānu, preses vai sabiedrības apveidā 
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nav Dievs, kura vaiga priekšā rit visa cilvēka dzīve un kurš ar Savu spriedumu to tiesā. 

Šādā veidā nodot tuvāko atklātībai nozīmē pakļaut viņa eksistenci tādai varai, kurai 

cilvēks nekādi nespēj pretoties. Šāda nodošana vispārīgā veidā ir apzīmēta ar vārdu 

“nodot”. Tas galvenokārt nozīmē dubulto spēli, kurā, no vienas puses, tiek iemantota 

tuvākā uzticība un līdz ar uzticību – arī iespēja ielūkoties citādi apslēptajās viņa dzīves 

jomās, un, no otras puses, tas, kas šādā ceļā uzzināts, tiek nodots tālāk citiem vai pat 

kādam šī cilvēka pretiniekam, atnesot tuvākajam postu un apsmieklu. 

Šāda nodevība, šāda melīga dubultspēle izposta ikvienu sadraudzību. Masu 

informācijas līdzekļu attīstība biedējošā veidā iet roku rokā ar šo nodevības grēku. 

Ievērojot publisko domu un spriedumu, kas pretendē uz privātās dzīves izzināšanu līdz 

pat apslēptākajiem tās nostūriem, privātā sfēra zaudē savas eksistences tiesības, jā, rodas 

gluži vai tikumisks pienākums nodot to atklātībā. Taču tas ir grēks, kas izposta uzticību 

pašā tās saknē. Tas ir diametrāli pretēji kopību veidojošā uzticībā, kādai ir jāpastāv Dieva 

draudzē. Cilvēku un viņu kopības labā Dievs šim grēkam saka “nē”. Vārds “aprunāt”, 

tāpat kā “nodot”, raksturo cilvēku kopības izpostīšanu ar vārdu. Aprunāšana šķiet esam 

nekaitīgāka par nodevību; taču patiesībā tās cilvēku kopdzīvē rada vienlīdz postošas 

sekas. Aprunāšana ir runāšana par cilvēku aiz viņa muguras. Aprunāšana ir vājo grēks – 

tie baidās stāties tuvākajam pretī aci pret aci, lai runātu par viņa kļūdām, kaut gan tikai tā 

būtu iespējams tuvākajam palīdzēt. Tas ir pats izplatītākais grēks mūsu sarunās, kur bieži 

vien interese rodas tikai tad, kad tiek apspriesti tuvākā grēki un trūkumi. 

Varētu jautāt: kādēļ cilvēks tieši par to interesējas. Tuvākā nosodīšana, 

neapšaubāmi, savā ziņā ir prieks par viņa grēku – nostāja, kas ir gluži pretēja Jēzus 

attieksmei pret cilvēku grēkiem. Šāda rūpīga citu vainas uzsvēršana ir pamatota centienos 

atvieglot paša apgrūtināto sirdsapziņu, norādot uz citu vainu. Tā aprunāšanas aizliegums 

izgaismo visus cilvēka ļaunuma dziļumus, kas slēpjas nevainojamas pilsoniskas taisnības 

aizsegā. Arī šeit nav runa vienkārši par meliem, par apzināti nepatiesiem izteikumiem, 

bet daudz plašākā nozīmē – par liecību pret otru cilvēku, vai nu tā būtu patiesa vai 

melīga. Tāda liecība ir pats ērtākais un reizē – pats biedējošākais līdzeklis, kādu cilvēki 
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izmanto cits pret citu. 

M. Luters visu saņem kopā vārdos “celt neslavu”. Tā tiek nosaukts rezultāts, pie 

kura noved grēks pret astoto bausli. Tā ir tuvākā labās slavas ievainošana vai pilnīga 

iznīcināšana. Astotais bauslis, dziļākajā izpratnē aplūkots, atklāj mūsu kopdzīves 

bezdibeni. Taču M. Luters pievieno arī pozitīva pretstata attēlojumu. Tas ir tādas cilvēku 

sabiedrības tēls, kurā tuvāko aizbildinām, visu to labāko par viņu runājam un visu 

skaidrojam viņam par labu. Te ir spēkā priekšnoteikums, ka tiešām būtu pamats tuvāko 

nosodīt, un vai gan cilvēku kopdzīvē tāds kādreiz neatrastos! 

Izskatās tā, ka ar šiem vārdiem būtu aizliegts tikumisks spriedums un būtu sacīts 

vārds visa ļaunā aizplīvurošanas labā. Te visā nopietnībā atklājas jautājums par tiesībām 

nosodīt. Skaidri parādās atbildība, kas saistīta ar šādu nosodījumu un kas dara to tik 

nepanesami smagu. Abas – gan tiesības nosodīt, gan ar tām saistītā atbildība – pareizi ir 

saskatāmas Jēzus norādījuma gaismā, kas sniegts Mateja evaņģēlijā (18:15–18). Draudze, 

kas saņēmusi amatu saistīt un atraisīt, līdz ar to arī grēku piedošanas uzdevumu Jēzus 

vārdā, ir vieta, kur nosodījums tiek izteikts pareizi un atbildīgi. 

Visos gadījumos Dieva priekšā ir pareiza tikai tāda izturēšanās, kas pamatota 

Jēzus Kristus mīlestībā pret grēciniekiem. Viņš ir Tas, kas attaisno grēcinieku, kas ienīst 

grēku, kas aizbildina vārda vistiešākajā nozīmē. Šī realitāte stāv pāri visām runām par 

cilvēku vainu. Sadraudzībā ar Jēzu cilvēku vada pozitīvi centieni, lai otrs nezaudētu labo 

slavu, lai viņa gods tiktu pasargāts un vairots. Visos cilvēku pārkāpumos citam pret citu 

atrodas ceļi, kādos tas var tikt sasniegts. Te ir runa par aizskārto aizstāvēšanu, par to, ka 

paši no personiskiem apsūdzētājiem kļūstam par aizstāvjiem. Ikvienam aizstāvim Dieva 

priekšā ir pienākums aizstāvēt viņam uzticēto apsūdzēto, nenodarot kaitējumu patiesībai. 

Ja tas ir iespējams attiecībā pret tiem, kuri izdarījuši smagus pārkāpumus, cik daudz 

vairāk tas pats attiecas uz mūsu tuvāko, kura labo slavu pilsoniskajā dzīvē ievaino 

tūkstošiem sīku lietu! Tur ir daudz kā tāda, kam jātiek salīdzinātam ar pareizo mēru, kas 

iegūst pavisam citādu izskatu, kad iemācāmies citādi aplūkot situāciju. Cilvēka dzīvē ir 

daudz kā tāda, kas tiek slēpts aiz ļaunām runām, kam ir jātiek ieraudzītam, aplūkojot 
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lietas īstajā gaismā. Ir daudz lietu, kuras šķietami mudina apsūdzēt, taču tās var tikt 

skaidrotas citādi. Te nedrīkstam nomaldīties kazuistikā. Galvenais ir uzdrīkstēties, 

stājoties pretī daudzu uzskatiem, aizstāvēt otru cilvēku un ar pilnīgu tikumiskā sprieduma 

pamatotību nostāties cilvēku priekšā, lai nepievienotos bandai, kas tīko uzbrukt saviem 

līdzcilvēkiem un izpostīt viņu dzīves. Te nepieciešama mīlestības drosme, kas nenodod 

cilvēku. Pašos pamatos mēs visi sagaidām šādu mīlestību no tiem, kuri ir mums līdzās. 

Tas ir Kristus draudzes tēls, kas šeit parādās izšķiroši svarīgā punktā. Šajā punktā 

farizeju draudze atšķiras no Jēzus Kristus draudzes. Astotais bauslis vairāk nekā pārējie 

baušļi pakļauj tiesas spriedumam cilvēku kopdzīvi draudzē. Tas ir sacīts arī un tieši 

kristiešiem. Ir grūti noteikt, cik tālu iespējams sekot šī baušļa prasībām pilsoniskajā 

dzīvē, tas ir, īstenot šī baušļa usus politicus, jo “mēli neviens cilvēks nevar savaldīt: 

nemitīgs ļaunums, pilns nāvējošas indes” (Jēk. 3:8). Tā tiek savaldīta tur, kur īstenojas 

Jēzus un Viņa Gara valdīšana, kur cilvēks ar visu savu vainu Viņa priekšā tiek 

aizbildināts un pats kļūst par Viņa īpašumu, mācīdamies sadraudzības noslēpumu un tā 

īstenošanu grēcinieku vidū. 

 


