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

 

 

 „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)    

 

 

[Turpinājums] 

 

Jana: Tātad „atstāšana”, „pieķeršanās/pielīmēšanās” un „kļūšana par vienu miesu” 

nav atdalāmas viena no otras. Nevar būt tikai kāda no tām? 

Guntars: Praktiski jau var būt katra no tām atsevišķi un pārāk bieži tieši tā 

diemžēl arī ir. Taču tikai tad, kad visas šīs trīs būs kopā, tikai tad varam zināt, ka 

seksuālās attiecības mums patiešām sniegs augstāko piepildījumu, kādu tās var dot. Ir 

kāda patiesība, kuru grēcīgie cilvēki, tas ir – mēs visi, pamanāmies aizmirst. Lietas 

vislabāk ir darīt tā, kā Dievs tās paredzējis darīt. Tā ir taisnība arī runājot par seksuālajām 

attiecībām.  

Ja kāds vaicātu, vai tad tās šodien sabiedrībā netiek pagodinātas jo īpaši, atbilde 

droši vien būtu – jā, tiek jau gan. Taču tās, protams, netiek pagodinātas tā kā Dievs tās 

mums dāvājis. Rezultātā efekts ir tieši pretējs. Lai arī šīm attiecībām tiek pievērta 

pastiprināta uzmanība, patiesībā tās tiek nevis pagodinātas, bet gan noniecinātas un 
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sakropļotas. Seksuālās attiecības Dieva noslēpuma vietā tiek padarītas par aktivitāti, kas 

apmierina mūsu iekāri. 

Jana: Šodien pasaule ir apjukusi, jo bieži vien mīlestību atdala no laulības un 

laulību atdala no seksuālajām attiecībām. It kā tie būtu lielumi katrs pats par sevi. Taču 

rezultātā iegūst vien laulības šķiršanas un laulības pārkāpšanas. Tad vēl atdalām mīlestību 

un seksuālās attiecības un iegūstam prostitūciju.  

Guntars: Saskaņā ar Dieva nodomu seksuālajām attiecībām tiešām vajadzētu 

baudīt visaugstāko cieņu, jo tās ir cilvēku kopības augstākā izpausme. Tās ir unikālas, 

neatgriezeniskas un galīgas. Tā ir pati pārākā sevis došanas un arī sevis atrašanas forma. 

Tas ir brīdis, ka divi cilvēki kļūst par vienu. Kļūstot par vienu miesu divi cilvēki ņem 

dalību aktā, kuru vairs nevar padarīt par nebijušu. Viņi nekad vairs nebūs tādi kā pirms 

tam. Viņu vienība pārsniedz bioloģisko, jeb fizisko sfēru un atspoguļo viņu dalību 

visdziļākajā pieredzē. Seksuālās attiecības ir cilvēku attiecību galējais punkts. Taču pirms 

nonākt pie seksuālajām attiecībām, tās prasa galīgas attiecības arī cilvēku starpā. Tās 

prasa laulību kā vietu, kur mēs pilnīgi nododamies otram.  

 Jana: Kad cilvēks ir piedzīvojis seksuālās attiecības, tās atstāj neizdzēšamas 

pēdas, neviens jau nevar atdalīt sevi no sava ķermeņa; nedz sieviete, nedz vīrietis pēc 

akta vairs nav tādi paši. 

Guntars: Un tieši šis apstāklis liek mums jo nopietni apsvērt kā pareizi attiekties 

pret laulību. Pirms attiecību stāvoklis ir īpašs. To redzam novērtētu arī Rakstos (1.Moz 

24:16). Var jau būt, kā to bieži redzam, seksuālās attiecības arī ārpus laulības, taču ko tās 

izdara? Tās izposta radīšanas kārtību. Kā gan lai kāds varētu baudīt cilvēku kopības 

augstāko izpausmi, ja tam nav piemērotu apstākļu. Augstākā kopība prasa arī augstāko 

nodošanos otram.  

Ja salīdzinām seksuālās attiecības laulībā un ārpus laulības, - kā jūtamies to laikā, 

un kā jūtamies pēc tam? Vienā gadījumā darām to ar tīru sirdsapziņu, pilnīgā paļāvībā, 

mierā un drošībā, izbaudot dāvanu kādu Dievs mums devis, esot mēs paši un par 100 

procentiem nododot sevi otram. Vai tas tā ir ārpus laulības? Reti kad mūsu sirdsapziņas ir 

tik tālu notrulinātas, ka laulības lietās vairs neatšķirtu kas labs, kas nē. Rīkojoties pretēji 



radīšanas kārtībai, mūsu sirdsapziņas tiek ievainotas, mums nākas dzīvot ar dusmu, 

vilšanās, aizvainojuma, nedrošības un neuzticības brūcēm mūsu dvēselēs. Tās nedzīst tik 

viegli, tās ilgstoši nosaka to, kā mēs lūkojamies uz pasauli un uz cilvēkiem. Reizēm tās tā 

arī nekad nesadzīst, sagandējot dzīvi gan mums, gan mūsu tuvākajiem.  

Pat ja vēlāk mēs vēlētos doties laulībā, viss, kas ar mums noticis, tas viss atstātu 

pēdas. Tā arī kārtībai kā veidojam šo „trīs kāju / trīs atbalsta punktu” komplektu ir 

nozīme. Ja sākam ar seksuālajām attiecībām un tad domājam par pāriešanu pie atstāšanas 

un pielīmēšanās, tad bieži vien arī nākamajos soļos netiekam daudz tālāk par legalizētu 

prostitūciju, mūsu ievainotās dvēseles to vairs nepieļauj.  

Jana: Vēl viena bīstamība ārpus laulību seksuālajām attiecībām, pat ja to mēdz 

atainot kā nākamā dzīvesdrauga iepazīšanu, ir nepareiza atskaites punkta veidošanās. Ja 

es dzīvoju kopā ar mērķi pārliecināties, vai viņš man derēs, tad pēc brīža es pats 

nemanāmi kļūstu par visu lietu mēru. Kamēr der, tikmēr dzīvoju kopā, ja nu vairs neder, 

dodos prom. Turklāt, par to nu varam būt droši, katrā cilvēkā varam atrast ko tādu, kas 

mums ne līdz galam patiks, īpaši, ja pietiekoši ilgi dzīvojam kopā. Tā varam nonākt 

situācijā, kad ejam kā pa riņķi, - iepazīstam, redzam, ka nav labi, atstājam, iepazīstam, 

redzam, ka nav labi, atstājam, utt.  

Guntars: Tā nu redzam, ka Dieva iedibinātā kārtība ar „atstāšanu”, 

„pielīmēšanos” un „tapšanu par vienu miesu” ir mūsu lielais laimests. Gan mums pašiem, 

gan mūsu bērniem. Tieši šis komplekts, šīs „trīs kājas” ļauj mums izbaudīt maksimumu 

no tā, ko Dievs mums novēlējis. Sēžot tikai uz vienas, vai divām – uz labu var tikai cerēt, 

bet ne to sagaidīt.  

Jana: Kad mēs esam pilnīgā miesas, prāta un gara kopībā, un mūsu dzīves ir 

pilnībā savijušās, tad ir vēl viens aspekts, kuru jāapzinās. Tas ir – seksuālās attiecības ir 

saistītas ar jaunas dzīvības radīšanu.  

Guntars: Laikā, kad tik daudz tiek domāts par izsargāšanos, kad pāri pirms doties 

laulībā pat apzināti plāno savu neauglību, ir labi apzināties, ka pēc radīšanas kārtības, 

laulības intīmās kopības rezultātā rodas jauna dzīvība. Tas ir arī viens no atbildības 

aspektiem, kas skaidri jāapzinās katram, kas stājas seksuālajās attiecībās – šo attiecību 



iespējamais un vēlamais rezultāts ir bērniņš. Kā jau to iepriekš aplūkojām, mēs esam 

radīti, lai būtu Dieva darbabiedri radīšanas procesā. Šīs ir lietas, kuras jo īpaši būtu 

jāuzsver audzinot mūsu bērnus Tā vēl nav īsta mīlestība, ja neesam gatavi kopā radīt 

bērnus. 

Kad palūkojamies uz seksuālajām attiecībām kā uz vīrieša un sievietes augstāko 

un galīgo kopības izpausmi laulībā, kuras vainagojums ir jaunas dzīvības radīšana, tad 

vieglāk ieraudzīt cik lielu ļaunumu mums pašiem nodara patvarīga Dieva iedibinātās 

kārtības jaukšana. Mēs tiekam pievilti ar solījumiem, kas nepiepildās, un mums tiek 

atņemts, kas tāds, ko vairs nevaram atgūt. Tādēļ ir tik svarīgi mācīt mūsu bērniem Dieva 

kārtības skaidru izpratni, iepretī pasaules maldiem. Protams, katram kristietim vienmēr ir 

pieejama grēku piedošana un Kristus ir meistars, lai bijušo slikto padarītu par nebijušu. 

Tomēr labāk ir būt veselam pirms, nevis pēc sāpīgas operācijas, lai arī tā būtu dvēseles 

operācija.  

Jana: Sakropļota izpratne par laulību valda arī attiecībā uz vīra un sieva 

pienākumiem laulībā. Centieni pēc dzimumu vienlīdzības, kas paši par sevi būtu 

slavējami, kā pretspars nevienlīdzībai, pārprastā veidā ir noveduši nevis pie vienlīdzības 

situācijas, bet gan pie vienādības dzimumu starpā.  

Guntars: Savukārt dzīvojot kristīgā pasaules uzskatā, mēs nemēģinām paši veidot 

laulāto amatu aprakstus, bet gan pieņemam par labiem tos, kurus Dievs mums devis, un 

kuru pildīšanu apsolījies bagātīgi svētīt jau šeit virs zemes. Īpaši jau bērnu audzināšanas 

kontekstā runājot, ja mēs nemācām bērniem par laulību tā, kā Dievs to iedibinājis, tad 

mēs esam nederīgi skolotāji un slikti Dieva darba biedri.   

Jana: Kas būtu pāris pašas svarīgākās lietas, ko mums vajadzētu saviem bērniem 

iemācīt par vīra un sievas attiecībām laulībā?  

Guntars: Apustulis Pāvils mums atstājis lielisku kopsavilkumu, kurā izceļ pašus 

svarīgākos aspektus vīra un sievas pienākumiem laulībā. Viņš raksta: „Un esiet 

paklausīgi cits citam Kristus bijībā. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam 

Kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams Savas miesas 

Pestītājs. Bet, kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās 



lietās. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies 

viņas labā.” (Ef 5:21-25, skatīt arī Kol 3:18-19 un 1.Pēt 3:1-7).
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Vispirms par „esiet paklausīgi cits citam”. Sengrieķu vārds, kas tulkots kā 

„paklausiet” nozīmē „pakļaujieties”, arī „pakārtojieties”
4
. Tā kā tiek runāts par 

savstarpēju pakļaušanos, tad labi šo Rakstu vietu varam izskaidrot jau iepriekš minēto 

aicinājumu, jeb amatu kontekstā. Katram mums ir savi amati, mūsu uzdevums un 

privilēģija ir ļauties Dieva iedibinātajai kārtībai, dzīvojot un kalpojot tuvākajiem saskaņā 

ar šiem amatiem.  

Jana: Tad jau „paklausiet viens otram” pārfrāzējot varētu formulēt kā „dzīvojiet 

katrs saskaņā ar savu amatu”. Laulības kontekstā, - vīrs saskaņā ar savu, sieva ar savējo.  

Guntars: Tieši tā, tāpēc Pāvils uzreiz arī paskaidro, kāda tad ir Dieva iedibinātā 

kārtība vīra un sievas amatos. Šī Rakstu vieta ir tik bagātīga, ka visa nodaļa varētu būt 

tikai par to vien; ja jāizvēlas pašas svarīgākās lietas, tad vīra amatam tā būtu, - „mīliet kā 

Kristus ir mīlējis savu draudzi”, savukārt sievai, - „pakļaujieties kā tam Kungam.” 

Apustulis Pāvils, lai izceltu pašu laulāto attiecību būtību un dziļumu salīdzina dažādus 

laulības aspektus ar Kristus un draudzes attiecībām.  

Vispirms par sievas amata pienākumiem „pakļaujieties kā tam Kungam.” Jau 

iepriekš runājām, kāda ir Rakstu izpratne par valdīšanu. Valdnieks, jeb kungs ir nevis tas, 

kuram citi kalpo, kurš savu varu izmanto savā labā, bet gan tas, kuram ir uzticēta gādība 

pār citiem, kurš ir atbildīgs par viņu labklājību. Tādēļ jau Pāvils min Kristu kā 

vispilnīgāko piemēru. Kristus ir „mūsu Kungs”, kā to apliecinām Apustuļu ticības 

apliecībā, Viņš ir tāds kungs, kuram „dota visa vara debesīs un virs zemes” (Mt 28:18), 

un šo varu Viņš izmanto atdodams savu dzīvību sev uzticēto labā (Jņ 10:11).  

Kristus nāk, lai kalpotu mums, bet Viņš nevar to darīt, ja mēs paši gribam būt 

kungi pasaules izpratnē, un nevēlamies pieņemt Viņa rūpes. Tieši šo aspektu Pāvils izceļ 
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sievas attieksmē pret vīru; Dievs ir uzticējis vīram rūpēties par sievu, kā Kristus rūpējās 

par savu draudzi. Caur šo uzdevumu vīrs ir Dieva maska, caur kuru Dievs pats rūpējās 

par sievu. Lai baudītu šo rūpju augli, Pāvils mudina sievas pieņemt šo dāvanu un 

pakļauties vīram, kā draudze pakļaujas tam Kungam. Tā ir šīs pakļaušanās būtība, - ļaut 

vīram, kuram Dievs uzticējis rūpes par sievu un par visu ģimeni, gādāt par viņu, 

vienlaikus cenšoties, cik spēka, būt vīra vislabākajam palīgam (1.Moz 2:18).  

Jana: Taču problēma ir tā, ka pēc grēkā krišanas gan mums sievām, gan arī 

vīriem, gribās darīt visu ko citu, tikai ne dzīvot pēc tās kārtības, kura patiesībā mums ir 

tikai un vienīgi par svētību. Pretošanās radīšanas kārtībai mūs noved pie tā, ka sievas 

nevēlas pakļauties vīriem, bet gan pašas vēlas pakļaut vīrus. 

Guntars: Savukārt vīri nevēlas mīlēt sievas, uzņemties atbildību un nodoties viņu 

labā, bet gan tik vien kā paši tikt aprūpēti. Tā nu rezultātā, - vīri nesaņem 

visbrīnišķīgākos Dieva dotos palīgus, sievas – nebauda vīru mīlestību un rūpes. Tā kā 

vainīgi ir abi, tad arī apustulis Pāvils pamāca abus laulātos. Vīriem tiek noteikts „mīlēt 

sievas kā Kristus ir mīlējis savu draudzi”. Ja vien mazliet padomājam par šiem vārdiem, 

tad saprotam, ka tas ir tik augsts standarts, ka mēs to nespējam sasniegt. Mūsu mīlestībai 

pret mūsu sievām būtu jābūt tādai, ar kādu Kristus mīlēja savu draudzi. Kā tad Viņš to 

darīja? Nododams sevi pilnībā draudzes labā, atdodams savu dzīvību mūsu dēļ. Turklāt 

Kristus to nedarīja, tāpēc, ka nezinātu, kādi mēs esam savās sirdīs. Viņš to darīja tieši 

tādēļ, ka to zināja. Arī laulībā tieši tas ir viens no vīru izaicinājumiem, mīlēsim mūsu 

sievas tādas, kādas viņas ir, mīlēsim tādēļ, ka viņas ir mūsu miesa, Dieva dota, mīlēsim 

viņas vairāk par sevi, arī tad, kad pazīstam viņas un redzam viņas viņu vājībās un 

nepilnībās. Jo tieši tad viņām mūsu mīlestība visvairāk vajadzīga.  

Tieši tāpat kā to runājām nodaļā par dievišķo pedagoģiju attiecinātu uz bērniem, 

arī vīru attieksmei attiecībā pret sievu jābūt balstītai mīlestībā. Var būt un būs 

nesaskaņas, var būt un būs pretēji viedokļi, dažādas pārliecības, utt., bet mīlestībai kā 

mūsu sirds attieksmei ir jābūt pirms tā visa un pāri tam visam. „Mīliet kā Kristus ir 

mīlējis savu draudzi!” Visa dzīve ir mūsu rīcība, lai uz to tiektos un mācītos to darīt.  



Jana: Atcerēsimies, ka laulība ir tā vide, kurā parasti mēs pavadām lielāko daļu no 

mūsu dzīves. Ja vēlamies, lai mūsu bērni šajā dzīvē varētu baudīt visu to labo, ko Dievs 

mums sagatavojis, pareiza izpratne par laulību un vīra un sievas attiecībām tajā ir viena 

no pamata lietām, kas mums viņiem jāiemāca. Lai Dievs svētī un palīdz, ka mūsu laulības 

ir tādas, lai bērni tās uzlūkojot varētu sacīt: „Tēti, mammu, es arī to vēlos!”  

 

 

   

 

 

Izmantotā literatūra.  

 

Baikovs, Guntars un Jana, Laulība: starp Radīšanu un Mūžību, Luterisma Mantojuma 

Fonds, Rīga, 2009, 77-105. lpp.  

Bryant, M. Darrol, Parenting, Nurture, and Mission, The Jounal of Religious Thought, Nr. 

2, 1986-87, 83-93. lpp. 

Capek, Allen D. The Responsibilities of Christian Parenthood, Delivered at Southern 

Pastoral Conference S.E. Wisconsin District November 10, 1970, lpp. 1-5. 

Chartier, Myron R, Christian Parenting: A Stewardship Responsibility, Journal of Family 

Ministry, Vol. 10, No. 2, Fall 1996, 19-32. lpp. 

Ellingsen, Mark, An Augustinian Approach to Parenting for the New Millennium, Journal 

of the Interdenominational Theological Center, 30 no 1-2 Fall-Spring 2002-2003, 65-75. lpp. 

Gardner, Freda A., Marriage, parenting, and the church, Theology Today, 42 no 1, April 

1985, 72-77. lpp. 

Glende, Philip A. In the Light of the Fourth Commandment: What Is the Responsibility of 

the Parent, the Teacher, the Pastor and the Lay Person in Educating the Child? Delivered in 

Pastor, Teacher, Lay Delegate Conference, Jenera, Ohio, January 21, 1986, 1-12. lpp.  

Goodsir, Thomas, R. M., One Parent Families and their Problems, Modern Churchman, ns 

17 no 3 Ap 1974, 144-159. lpp.  

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Journal%20of%20the%20Interdenominational%20Theological%20Center%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Journal%20of%20the%20Interdenominational%20Theological%20Center%22%7C%7Csl~~rl','');


Groh, Karen, The Spirituality of Breatsfeeding, Family Ministry, Vol 15 No 3 Fall 2001, 

48-60. lpp.  

Gushee, David P., Christian Fatherhood: A Moral Paradigm for the Age of Fatherlessness, 

Review and Expositor, 92, 1995, 435-448. lpp.  

Habeck, Irwin J. and Matzke, Fred A. Strengthening the Christian Family, delivered in A 

Workshop Report, June 21-25, 1982, 1-24. lpp.  

Pfäfflin, Ursula The Abortion of Fathers: Reflections on the Construction of Parenting in 

Psychological, Sociological and Theological Perspectives, Encounter, 54 no 1 Winter 1993, 59-

78. lpp.  

Plass, Ewald M., What Luther Says, CPH, Saint Louis, 1959 

Trobisch, Walter, I Married You, Quiet Waters Publication, Bolivar, Missouri, 2000 

Trobisch, Walter, The Meaning of Sex, Quiet Waters Publication, LaVergne, TN, 2004, 1-

40. lpp.  

Warren, Roland C., Our Fathers Who Are on Earth, Christianity Today, May 2005, 53. lpp.  

 

 

 

 

 


