
„Un tie kļūs par vienu miesu”
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 (1.Moz 2:24) [a]  

 

 

 „Būt laulātām un saprast laulības dzīvi ir divas ļoti atšķirīgas lietas. Tas, 

kurš ir laulājies, bet nesaprot laulības dzīvi, nespēs to dzīvot bez nepatikas, 

problēmām un bēdām. Viņam jāsūdzas un jāķengājas kā pagāni un nesaprātīgi, akli 

cilvēki to dara. Bet tas, kurš saprot, atrod tajā bezgalīgu prieku, mīlestību, un 

iepriecinājumu, kā Sālamans saka: „Kas atrod sev laulātu draudzeni, tas atrod sev 

tiešām ko labu.” (Spam 18:22) Tie ir cilvēki, kas saprot un stingri tic, ka Dievs ir 

iedibinājis laulību un savienojis vīrieti un sievieti.”
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 (Dr. Mārtiņš Luters)    

 

 

Jana: Iepriekšējā nodaļā aplūkojām pirmo no vecākiem uzticētajiem bērnu 

audzināšanas uzdevumiem - atšķirt labu no ļauna. Gandrīz visi vecāki, varbūt izņemot 

pavisam bēdīgus gadījumus, tiešām māca saviem bērniem šo dzīves gudrību. Stāsta un 

skaidro, kāpēc vienu lietu darīt ir labi un kāpēc citu darīt ir slikti, cik vien labi paši to 

izprot. Tas ir pats pamatuzdevums kā jau to pārrunājām, - izveidot bērnam patiesībai 

atbilstošu pasaules uzskatu, kurā viņš apzinātos sevi kā Dieva bērnu, kurā pazītu savu 

Dievu, un arī adekvāti un bez ilūzijām saprastu, kāda ir pasaule. Uz šī pamata, vai drīzāk 

kā daļu no šī pasaules uzskata mums jāmāca bērniem arī paši svarīgākie viņa dzīves 

uzdevumi.  

Guntars: Precīzāk būtu runāt nevis par uzdevumiem, bet gan par amatiem, jeb 

aicinājumiem, jeb varam arī sacīt - lomām. Dievs Radītājs ir arī Visu-valdītājs, kurš ik 

dienas dod mums visu, kas mums nepieciešams, gan mūsu miesai, gan dvēselei. Lai 

mums visu nepieciešamo dotu, Dievs izmanto citus cilvēkus un arī mūs pašus citu labā. 

Lai rūpētos par bērnu, Dievs dod viņam vecākus, lai viņu apmācītu - skolotājus, lai 

rūpētos par veselību - ārstus, par ticību - mācītāju, par dzīvesvietu – celtniekus, par darbu 
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– darba devējus, utt. Dievs darbojās caur visiem šiem amatiem, lai mūs aprūpētu. Tā nu 

mēs, šos amatus veicot, esam Dieva darbabiedri, jeb kā Dr. Mārtiņš Luters sacīja, Dieva 

maskas. Tā nu katrā amatā mums ir iespējams kalpot tuvākajam, būt par instrumentu 

Dieva rokās, par kanālu, caur kuru Dievs izrāda cilvēkiem savas rūpes. Katrs no mums 

dzīves laikā ieņem daudzus no šiem amatiem, pat daudzus vienlaicīgi. Tā es esmu gan 

dēls, gan vīrs, gan tēvs, gan krusttēvs, gan mācītājs, gan darba biedrs, un tā joprojām.  

Interesanti, bet pat mūsu valoda nes šo izpratni par personas un amata atšķirību. 

Kad runājam ar bērnu, kā mēs sevi saucam? Vai nu sakām „klausi mani ”, vai arī „klausi 

tēti / mammu”. Tā mēs stādamies viņam priekšā kā amata nesēji. Tāpat arī laulībā, īpaši, 

laulības sākumposmā, kad vīra un sievas statuss vēl ir tikko kā iegūts, mēs bieži sakām, 

nevis „es tev saku”, bet gan „klausies, ko sieva / vīrs tev saka” – tā mēs identificējam 

savu amatu.  

Jana: Pat darba vietā, priekšnieks var sacīt, nevis „es tev saku”, bet gan „tavs boss 

tev saka”. Tā mēs varam atgādināt gan paši sev, gan mācīt citiem par savu amatu. Man 

šķiet, ka katram, kurš gribētu būt krietns Dieva darba biedrs, droši vien gribētos 

līdzdarboties amatā, kurš ir vissvarīgākais.  

Guntars: Runājot par amatiem, mums bieži vien ir sagrozīts priekšstats par to, 

kuri ir tie svarīgākie, ar kuriem varam labāk kalpot Dievam. Iespējams, ka tā vēl arvien ir 

tāda viduslaiku palieka pavisam sliktā nozīmē, proti, uzskats, ka ir kādi garīgie 

aicinājumi, kas ir pārāki par miesīgajiem.
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 Mēs jau mazliet aplūkojām šo sagrozīto 

uztveri, kas kristīgo ticību mēģina atdalīt no dzīves pasaulē, savā ziņā pretstatīt kā kaut 

ko pārāku nekā ikdienas dzīve. Tad kalpošana Dievam un tuvošanās Dievam tiek meklēta 

nevis šajā pasaulē, bet gan virzoties prom no tās. Nevis godprātīga dzīvē saskaņā ar 

Radīšanas kārtību, šeit, bet gan pastaigas domās tiek izcelts kā kas īpašs.  

Jana: Ko tad Dieva vārds mums par to māca, kādi ir cilvēku svarīgākie amati?  

Guntars: Jau Radīšanas stāstā mēs atrodam vairākus uzdevumus, kas tiek doti 

cilvēkiem, no kuriem tad arī tiek atvasināti mūsu paši svarīgākie amati. Viens no tiem ir 
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laulātā drauga amats (1. Mozus 2:24). Kā lasām, tad laulība tiek iedibināta kā cilvēku 

sabiedrības pamats, cilvēku pašas tuvākās savstarpējās attiecības. Tādējādi vīra un sievas 

amati ar to pienākumu aprakstu ir vieni no pašiem būtiskākajiem. Tāpat kā vīra un sievas 

amati ir priekšnosacījums Dieva uzdevuma „augļojieties un vairojieties” (1. Mozus 1:28) 

veikšanai, tā vecāku amats izriet no šī pirmā uzdevuma, kuru Dievs uztic cilvēkiem. 

Trešais ir radības pārvaldnieka uzdevums, kas vispirms tiek uzticēts Ādamam, - „sargāt 

un kopt” (1. Mozus 2:15), un vēlreiz atkārtots abiem pirmajiem cilvēkiem kopā, - 

„pakļaujiet un valdiet” (1. Mozus 1:28).  

Jana: Par vecāku amatu jau runājām nodaļā „Dievišķā pedagoģija”, kur nonācām 

pie atziņas, ka vecāku pašu piemērs, audzinot bērnus tā kā Dievs audzina mūs visus, ir 

pats labākais veids, kā mācīt bērniem būt labiem vecākiem. Šajā nodaļā mēs varētu 

aplūkot laulāto draugu amatu, kas ir visas sabiedrības pamatā.  

Guntars: Ja par labā un ļaunā atšķiršanu bērni tiek mācīti gan ģimenē, gan 

draudzē, gan skolā, kā nu kurā vietā to māca, tad laulāto draugu un vecāku amati 

praktiski netiek mācīti nekur. Tā nu sanāk, ka šīs zinības, kuras patiesībā ir vissvarīgākās, 

bērniem jāapgūst pašmācības ceļā. Pašmācība jau pati par sevi nebūtu nekas slikts, 

jautājums ir tikai, kādus avotus bērni šajā pašmācībā izmanto. Jau pieminējām, ka bērni 

var nevēlēties mācīties, taču viņi nevilcināsies atkārtot to, ko redzēs mūs darām. Tas 

attiecās ne tikai uz vecāku piemēru, bet gan uz visas sabiedrības plašākā nozīmē piemēru. 

Te nu uzreiz ir viela pārdomām, - ko tad sabiedrība plašākā nozīmē māca par laulību un 

ko par vecāku amatu.  

Jana: Iespējams, daudzi vecāki būtu priecīgi, ja bērniem skolā mācītu, ko nozīmē 

uzņemties atbildību un stāties laulības attiecībās, ko nozīmē dot dzīvību jaunam 

cilvēkam, laist pasaulē bērniņus un rūpēties par viņiem. Diemžēl te nu mēs nonākam pie 

jau minētās dažādo pasaules uzskatu problēmas. Ja kristīgais pasaules uzskats, kas balstās 

Dieva atklāsmē, skaidri definē, ko nozīmē laulība, kad rodas dzīvība, kādas ir vecāku 

attiecības laulībā, kā mums audzināt mums uzticēto mazo cilvēku, utt., tas nenozīmē, ka 

visi priecātos par tā mācīšanu skolās.  



Jo, kā labi zinām, ir taču arī citi uzskati. Piemēram, ka seksuālajām attiecībām nav 

īsti nekāda sakara ar laulību, ka tās vairāk pieder pie izklaides jomas, ka laulības 

attiecībām var būt dažādas formas, vecākiem nebūt nevajadzētu veidot ģimeni, varam jau 

tāpat padzīvot kopā, kamēr saskan, kad vairs nē, tad jau redzēs, esam taču brīvi cilvēki. 

Ka dzīvība mātes miesās jau nemaz nav bērns, bet gan kaut kas tāds, no kā viegli var 

atbrīvoties ar nelielas operācijas („tīrīšanas”) palīdzību. Tāpat bērnu audzināšanai varbūt 

nemaz nevajag pievērst tik lielu uzmanību, jo pirmkārt, mums taču jādzīvo arī sava dzīve, 

otrkārt, neviens jau nav mazs palicis, visi tāpat ir izauguši. Kā lai šos un vēl daudz citus 

savstarpēji pretrunīgus uzskatus ietilpinātu vienā mācību priekšmetā!  

Guntars: Līdz ar to tā vietā, lai sagaidītu, ka skola visu izdarīs mūsu vietā, 

vecākiem pašiem jāuzņemas atbildība par savu bērnu izglītošanu šajos jautājumos. Tas 

nav neiespējami, lai gan tas ir liels izaicinājums un svarīgi arī apzināties kāpēc. Ne tādēļ, 

ka tēma būtu sarežģīta, bet tādēļ, ka lai kā mēs censtos, mēs nebūsim vienīgie audzinātāji. 

Vide, kurā augs mūsu bērni mācīs viņiem savus uzskatus. Piemēram, skolā, tā vietā, lai 

mācītu kā atbildīgi pieiet laulības un vecāku amata jautājumiem, drīzāk tiek mācīts kā 

izsargāties no nevēlamas grūtniecības. Sabiedrībā, plašsaziņas līdzekļos kā varoņi un 

paraugi tiek aplūkoti cilvēki un dzīvesveids, kuri varētu kalpot par piemēriem, kā 

nevajadzētu dzīvot.  

Jana: No vienas puses izklausās diezgan biedējoši, kā gan lai mēs, „parastie 

ierindas vecāki”, bez speciālas pedagoģiskās izglītības stātos pretī tiem uzskatiem, kas 

ieņem arvien lielāku vietu sabiedrībā, un pat ja ne sabiedrībā, tad mēdijos jau nu noteikti. 

Taču no otras puses, tas velns jau nav nemaz tik melns un varens, kā viņš pats gribētu 

sevi mums rādīt. Mūsu rokās ir pat ļoti spēcīgas kārtis.  

Guntars: Tieši tā. Varētu pat teikt, ka visspēcīgākās, galvenais, lai mēs tās 

neslēptu azotē, bet gan liktu lietā. Pirmais varenais resurss ir ģimene. Jo kur gan cilvēki 

iemācās pašus pamatus savai dzīvei? Protams, ģimenē. Tieši ģimenē bērniem izveidojās 

attieksme un zināšanas par visiem iepriekšminētajiem amatiem. Bērni, augdami ģimenes 

lokā, apzināti, vai neapzināti, taču mācās kā laulībā viens pret otru izturas vīrs un sieva. 

Kādas ir viņu savstarpējās attiecības, pienākumi un sadarbība. Tāpat tieši ģimenē viņi 



mācās, ko tas nozīmē, - būt par vecākiem. Turklāt, ne jau kaut kā abstrakti, bet gan 

konkrēti, - ko tas nozīmē, būt tēvam, ko tas nozīmē, būt mātei. Kā katrs no viņiem izturas 

pret bērniem, kādās aktivitātēs kopā ar bērniem viņi ir iesaistīti, kādus pienākumus 

attiecībā pret bērniem katrs no viņiem uzņemas. Bez tam ģimenē bērni iemācās arī to, kā 

lūkoties un savu amatu sabiedrības labā. Un pilnīgi noteikti arī to, kā veidot attiecības ar 

Dievu.  

Kas vēl svarīgi, bērni mācās saprast arī to, kādas ir mūsu prioritātes. Kurš no 

iepriekš minētajiem mūsu dzīves aspektiem ir pats svarīgākais, kurš ne tik ļoti. 

Piemēram, kā vecāki izturas pret bērniem, kas tiek vērtēts augstāk, vai bērnu vajadzības, 

vai pieaugušo, tas ir, vai viņi dzīvo sev, vai kalpo bērniem. Tajā pašā laikā, kā vecāki 

pieņem lēmumus, vai pakārtojot tos bērnu vēlmēm, vai nosakot to, kas pēc vecāku prāta 

ir tas labākais. Vai vecāku domas dalās, vai arī viņi vienmēr ieņem vienotu pozīciju (kas 

nebūt nenozīmē, ka vecākiem, divatā esot, par vienu, vai otru jautājumu nevarētu būt 

karstas diskusijas).  

Kā vecāki izturas viens pret otru kā vīrs un sieva; vai kā pret darbabiedru ģimenes 

pienākumu ikdienas jūga nešanā, vai kā pret pasaku princesi un princi, kuru ieraugot 

katra diena ir tik īpaša. Kāda ir attieksme pret sabiedriskajiem pienākumiem, vai tie ir 

vecāku dzīves galvenā daļa, vai galvenā daļa ir laulātais draugs un bērni. Kā redzam, visa 

mūsu ikdiena ir mūsu bērnu pati galvenā skola.  

Jana: Pie tā vēl jāpiebilst, ka šīs skolas skolotāji bauda bērnu acīs visaugstāko 

autoritāti. Arī ceturtais bauslis kā daļa no radīšanas kārtības ir kopš dzimšanas likts mūsu 

sirdīs. Dievs vecākus ir licis par saviem vietniekiem bērnu audzināšanā un devis viņiem 

šo autoritāti, mums atliek to tikai pareizi pielietot, - mācīt bērniem gan pareizu izpratni 

par katru no minētajiem dzīves aspektiem, gan arī pareizas attiecības, jeb prioritātes to 

starpā.  

Guntars: Vislielāko atbildību mums uzliek fakts, ka bērni mācās no mūsu 

piemēra, ne tik daudz no mūsu vārdiem. Pat tad, ja mēs būtu labi teorētiķi, perfekti 

pārzinātu Bībeles skatījumu uz laulāto draugu un vecāku amatiem un mācētu to vienkāršā 

un saprotamā valodā izskaidrot, tam nebūtu nekāda lielā nozīme, ja mēs paši nedzīvotu 



saskaņā ar šiem principiem. Kad bērni būs izauguši tik lieli, ka drīzumā gatavosies paši 

doties laulībā, tad jau būs par vēlu ko mācīt, viņos jau būs dziļi ieaugusi izpratne gan par 

laulāto draugu, gan vecāku amatiem, gan prioritātēm, kādas valdīja viņu ģimenē.  

Jana: Lai varētu šos amatus mācīt, pati mūsu izpratne par tiem jau atkal izriet no 

mūsu pasaules uzskata.  

Guntars: Jā, tieši mūsu pasaules uzskats nosaka, kāda būs mūsu izpratne par 

laulību, kāda par vecāku amatu, kāda par sabiedrisko amatu un kāda par šo dzīves 

aspektu savstarpējām attiecībām. Te kā apstiprinājumu iepriekšējā nodaļā rakstītajam 

redzam, cik liela nozīme ir mūsu pasaules uzskatam un cik liela atbildība ir patiesi dzīvot 

saskaņā ar to, nevis tikai apliecināt to vārdos.  

Mūsu ticība, mūsu pasaules uzskats, nosaka kā mēs izprotam savus amatus. Ja 

kristīgo pasaules uzskatu saucu par savējo, tad arī laulības un vecāku amatu izpratne, 

tāpat kā sabiedriskās kalpošanas amata izpratne tiek ņemta no Bībeles.  

Jana: Interesanti, ka Bībele sākas ar laulības iedibināšanu cilvēku starpā (1.Moz 2. 

nodaļa) un Bībele beidzas ar laulību Jēra, tas ir – Kristus, un Viņa līgavas, Kristus 

baznīcas starpā (Atkl. 21. nodaļa). Kā jau iepriekš pārrunājām, kristīgais pasaules uzskats 

ļoti augstu vērtē labo Dieva radību un līdz ar to arī mūsu dzīvi šajā pasaulē.  

Guntars: Laulība ir goda vietā, taču nevis kaut kāda laulība, bet laulība tādā 

izpildījumā kā Dievs to sākotnēji iedibinājis. 1. Mozus grāmatas 2. nodaļā lasām, ka 

„Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.” 

(1.Moz 2:24). Šis Rakstu pants ir īpaši zīmīgs, tas ir citēts Jaunajā Derībā veselas četras 

reizes. (Mt. 19:5; Mk. 10:7-8; 1.Kor. 6:16; Ef. 5:31) Ne jau velti, jo šis pants apraksta kā 

laulībai jādarbojas pēc Dieva ieceres.  

Ja mēs izgatavotu krēslu ar vienu kāju, cik stabila būtu sēdēšana? Un cik stabila 

būtu sēdēšana, ja izgatavotu krēslu ar divām kājām? Bet to zinām, ja izgatavotu krēslu ar 

trīs kājām, tad mēs varētu uz tā sēdēt bēdu nezinādami
4
. Arī kalnos kāpēji, kuri reizēm 

pārvar lielas grūtības, zina likumu, ka katrā brīdī ķermenim jābūt trīs atbalsta punktiem. 
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Tieši tāpat mēs varam palūkoties uz laulības iedibināšanas vārdiem. Tie apraksta trīs 

lietas, trīs kājas, trīs atbalsta punktus, uz kuriem jāturas laulībai, proti, „atstāšana”, 

„pieķeršanās” un „viena miesa”.  

Jana: Kādēļ tieši vīram jāatstāj tēvu un māti?  

Guntars: Tā ir zīmīga detaļa. Faktiski jau nevis vīri, bet sievas bija tās, kas atstāja 

savus tēvus un mātes. Tādēļ šie vārdi īpaši seno Tuvo Austrumu kontekstā skanēja visai 

neparasti. Nosakot, ka vīram jāatstāj tēvu un māti, tie akcentē, cik svarīgs ir šis atstāšanas 

aspekts. Atstāšana ir publiska lieta. Tradicionālajās, jeb cilšu kultūrās (Āfrikā, Papua-

Jaungvinejā, u.c.) vēl šodien došanās laulībā saistīta ar publisku tēva un mātes nama 

atstāšanu un došanos uz jauno dzīves vietu. Reizēm viss ciems var gavilēt un pavadīt 

jaunos, viņiem uzsākot laulības dzīvi. Mūsu kultūrā līdzīga nozīme ir kāzu rituālam, kad 

publiski tiek apliecināts, ka vīrietis un sieviete ņem viens otru par sievu un vīru, lai 

atlikušo mūžu aizvadītu laulībā. Tieši šis publiskais akts padara laulību legālu. Atbildība, 

kādu uzliek būšana par „vienu miesu” arī pieprasa, lai laulība būtu legāla. Lai abi divi, 

gan vīrs, gan sieva pārtrauktu līdz tam vissvarīgākās saites ar tēvu un māti un tā vietā 

dibinātu jaunu savienību.  

Jana: Tātad pieķeršanās ir kā jaunu visciešāko saišu iedibināšana?  

Guntars: Tieši tā, senebreju valodā izmantots darbības vārds „pielīmēties”
5
. 

Iedomājies, ja salīmētu kopā divas papīra lapas, un kad tās ir salipušas, mēģinātu tās 

atraut vienu no otras. Kas notiktu? Tas nebūtu iespējams, raujot tās abas saplīstu. Tā nu 

šis „pieķerties” vai „pielīmēties” nozīmē būt tik tuviem kā neviens cits. To nevar izdarīt, 

ja neesi „atstājis”. Jo tikai tādā drošībā un noteiktībā, kādu dod jauna savienība, var notikt 

patiesa „pielīmēšanas”.  

Ir zināms, ka ir grūti, ja ne neiespējami, paļauties uz cilvēku, kuru nepazīsti, par 

kuru nezini, ko no viņa sagaidīt. Laulībā, pieķeroties otram, tieši tas tiek darīts – pilnīgā 

paļāvībā un uzticībā mēs sevi nododam sava laulātā drauga rokās. Tas ir pats pamats, lai 

laulība būtu laimīga.  

                                                           
5
 1.Moz 2:24, lai aprakstītu vīra un sievas attiecības, izmantots senebreju vārds DĀVAQ, kas nozīmē „pielipt, 

pieķerties, pielīmēties”.  



Jana: Tātad tas nozīmē dalīties visā, - domās, sirdī, ķermenī, priekos, 

uztraukumos, bailēs, neveiksmēs. To darot pašam un ļaujot to darīt arī otram, pieņemot 

otru un tiekot pieņemtam arī pašam.  

Guntars: Jā, jo laulību neveido daļa no viena cilvēka un daļa no otra cilvēka. Ja ir 

50 procentu plus 50 procentu laulība, tā nav nekāda laimīgā laulība. Laulībā mēs dodam 

100 procentus sevi un saņem 100 procentus laulātā drauga. Senebreju valodā seksuālās 

attiecības reizēm tiek apzīmētas ar vārdu „zināt” (1.Moz 4:1).
6
 Tas norāda nevis uz 

zināšanu kā intelektuālu aktivitāti, bet kā uz pilnīgu nodošanos un pieņemšanu, kas arī 

noved pie otra cilvēka pilnīgas iepazīšanas.  

Apustulis Pāvils šādu „atstāšanu”, „pieķeršanos” un „kļūšanu” par vienu miesu 

sauc par noslēpumu (Ef 5:31-32), līdzīgu kā Kristus un draudzes attiecības. Tas ir kas 

tāds, ko ar prātu līdz galam nav iespējams aptvert, to var tikai izdzīvot, tā arī ir mīlestība. 

Tikai tad, kad visas šīs lietas ir klātesošas, mēs varam pilnībā piedzīvot to, ko nozīmē kļūt 

par vienu miesu.  

Protams, ka cilvēki var un arī stājas seksuālās attiecībās pirms un ārpus laulības. 

Taču tad šajās attiecībās ir tikai neliela daļiņa no tās pilnības, ko Rakstos saprot ar „viena 

miesa”.  

 

 

[Turpinājums sekos…] 

                                                           
6
 Vārds, kas izmantots 1.Moz 4:1 ir YĀDA, kura pamatnozīme senebreju valodā ir „zināt”.  


