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Vai Dievs pieļauj laulības šķiršanu  

un atkārtotu laulību?  

 

 

Jana: Līdz šim pārrunājām laulības būtību, vīra un sievas uzdevumus, un daudzas 

citas gaišas lietas. Diemžēl pasaulē, kurā dzīvojam, bieži vien notiek ne tā kā Dievs to ir 

vēlējis; tostarp, laulību šķiršana ir visai parasta lieta. Pēdējos gados apmēram 50% no 

Latvijā oficiāli reģistrētajām laulībām ir šķirtas.
i
 Svētajos Rakstos, gan Vecajā, gan 

Jaunajā Derībās vairākkārt aprakstīta laulības šķiršana, turklāt dažādās vietās minēti 

dažādi šķiršanās nosacījumi. Mozus dod salīdzinoši vieglus šķiršanās noteikumus, 

savukārt, Jēzus prasības ir ļoti stingras. Kas no tā attiecas uz mums?  

Guntars: Cilvēku savstarpējā neuzticība laulībā ir bijusi problēma visos laikos. 

Varam lasīt kā to cenšas apvaldīt Mozus, un ar šiem pašiem jautājumiem saskārās arī 

Jēzus un apustulis Pāvils. Katrā vietā mēs sastopam nedaudz atšķirīgus pamācības 

laulības šķiršanai. Taču, ja palūkojamies uz Rakstu vēsti kā veselumu un rūpīgāk 

aplūkojam kam, kad un ko tieši saka šie Dieva vīri, tad atrodam, ka viņu sacītajā nav 

pretrunu. Visi viņi runā par vienu un to pašu tikai no dažādiem skatījumiem.  

Dieva norāde par laulības šķiršanu ir šāda: „Kas no savas sievas šķiras, ja ne 

netiklības dēļ, un prec citu, tas pārkāpj laulību; un, kas atšķirtu prec, tas pārkāpj 

laulību.”” [Mt 19:9] „Un, ja sieva no sava vīra šķiras un ar citu apprecējās, tā pārkāpj 

laulību.” [Mk 10:12] Un pamatojums tam ir: „Ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs 

šķirt.” [Mt 19:6]  

Tātad, Dievs nepieļauj laulības šķiršanu nevienā citā gadījumā, kā vien pie 

netiklības. Netiklība šeit apzīmēta ar sengrieķu vārdu porneia, kas nozīmē 

dzimumattiecības ārpus laulības. Tātad, vienīgais iemesls, kādēļ laulība varētu tikt 



attaisnoti šķirta Dieva acīs ir tas, ka kāds no laulātajiem ir stājies dzimumattiecībās ārpus 

laulības ar citu partneri.  

Ļoti zīmīgi, ka tieši šāds ir vienīgais Dieva pieļautais laulības šķiršanas iemesls. 

Kā Jēzus pats saka, atsaucoties uz Radīšanas stāstu: „Un šie divi būs viena miesa. Tātad 

viņi nav vairs divi, bet viena miesa; ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.” [Mt 

19:5-6] Šī Dieva norāde vēlreiz liek padomāt cik augstu Dievs vērtē tieši vīra un sievas 

miesas vienību un uzticību šai vienībai. Netiklības gadījumā šī vienība būtībā jau ir tikusi 

pārrauta, kad viens no laulātajiem ir stājies attiecībās ar kādu citu. Kā rakstīts: „Jeb vai 

nezināt, ka tas, kas biedrojas ar netikli, ir viena miesa ar to?” [1.Kor 6:16] Tātad laulības 

vienība jau ir sarauta un tās vietā nākusi cita. Atceries, Svētajos Rakstos vairākkārt arī 

Dieva un cilvēku attiecības tika salīdzinātas ar laulības attiecībām; Dievs kā līgavainis un 

Israēla tauta kā līgava, vai Kristus kā līgavainis un baznīca kā līgava.
ii
   

Jana: Nu, bet tomēr, Vecajā Derībā Mozus laulības šķiršanai pieiet brīvāk. 

Rakstīts taču, ka „Ja kāds ņem sievu un kļūst tai par vīru, bet tad notiktu, ka tā neatrod 

vairs labvēlību viņa acīs, tādēļ, ka tas atradis viņā kādu kauna lietu, tad lai viņš raksta tai 

šķiršanās rakstu un iedod to viņai rokā un izraida viņu no sava nama. Un tā lai atstāj viņa 

namu un kļūst citam vīram par sievu.” [5.Moz 24:1-2] Tas nozīmē, ka ja jau ir kaut kas 

tāds, kas traucē laulībās tālākai pastāvēšanai, kāda kauna lieta, tad laulību var šķirt, vai 

tā?  

Guntars: Mozus tiešam pieļāva laulības šķiršanos vairāk gadījumos, nekā to, 

saskaņā ar Radīšanas kārtību, apstiprina Jēzus. Taču Jēzus pats arī paskaidro, kādēļ 

Mozus tā rīkojies: „Mozus jums atļāva šķirties no savām sievām jūsu cietsirdības dēļ, bet 

no iesākuma tas tā nav bijis.” [Mt 19:8] Ir kāda būtiska atšķirība starp Jēzus skaidrojumu 

par laulības šķiršanu un Mozus skaidrojumu. Dievs caur Mozu deva Israēla tautai 

likumus, kuri regulēja ne tikai attiecības ar Dievu, bet arī laicīgās dzīves izkārtojumus. 

Varam aplūkot vēl kādu piemēru.  

Ceturtajā gadsimtā Romas impērijā valdīja kristīgi imperatori – Valentiniāns
iii

 un 

Teodosius
iv
. Būdami vienlaikus gan kristieši, kuriem saistoši Dieva likumi, gan laicīgās 

varas pārstāvji, kuriem jānodrošina kārtība valstī, viņi izdeva likumus, kas noteica 



laulības šķiršanas kārtību. Turklāt šos likumus viņi izstrādāja uzklausot ievērojamu 

bīskapu, tajā skaitā Ambrosija
v
, padomus. Šie laicīgie likumi pieļāva šķiršanos arī citos 

gadījumos; tādos kā cietsirdība, buršana, vai sazvērestība pret laulātā dzīvību, utt.  

Laicīgiem likumiem ir ne tikai jāpamudina godprātīgos rīkoties pareizi, bet arī 

jāspēj savaldīt ļaunos, lai tie nenodarītu pāri citiem. Tā kā laicīgie likumi ne vienmēr spēj 

nodrošināt taisnību saskaņā ar Dieva prasībām, tad bieži vien tiem jāizvēlas starp diviem 

ļaunumiem mazāko. Piemēram, vai nu kāda no laulātajiem veselības un dzīvības 

apdraudējums, vai šķiršanās. Tā arī Mozus deva Israēlam laicīgos likumus, kuri ņemot 

vērā viņu siržu cietību, nodrošināja vismaz kaut kādu kārtību laulības jautājumos; tevis 

minētie likumi Israēla patriarhālajā sabiedrībā ierobežoja vīru patvaļu un aizsargāja 

sievietes. Šie likumi nekādā ziņā neatceļ Dieva iedibināto kārtību.   

Farizeji gan Mozus dotajiem likumiem piegāja tā kā viņi to labi prata. Ja Mozus 

bija devis likumu, ka šķirties drīkst, ja atrod pie sievas kādu „kauna lietu”, tad farizeji 

meklēja kā šo noteikumu izmantot pēc pilnas programmas. Ja reiz ir kādas lietas, kuru dēļ 

drīkst šķirties, tad viņi jautā: „Vai ir atļauts šķirties no savas sievas katra iemesla dēļ?” 

[Mt 19:3] Tātad, vai varam to darīt, kad vien iegribas? Tāda ir cilvēkiem raksturīgā 

attieksme pret Dieva noteiktajām lietām; kā grēkā krišanas notikumā aprakstīta sātana 

balss: „Vai tiešām Dievs tā teica?” [1.Moz 3:1] Kopš tā laika šis jautājums turpina skanēt 

cilvēku ausīs.  

Jana: Bet arī apustulis Pāvils 1. vēstulē Korintas draudzei raksta: „Ja neticīgais 

šķiras, lai tas šķiras; tādā gadījumā brālis vai māsa nav saistīti; jo uz mieru Dievs mūs ir 

aicinājis.” [1.Kor 7:15] Vai te neparādās mazliet cita attieksme pret laulības šķiršanu, 

nekā Jēzus teiktajā? 

Guntars: Arī apustuļa Pāvila sniegtās norādes par iespējamo laulība šķiršanu nav 

pretrunā ar Kristus sacīto, jo kā pirmo viņš uzsver tieši to pašu, ko Kristus: „Bet laulātiem 

es pavēlu, tomēr ne es, bet Tas Kungs: sievai nešķirties no vīra.” [1.Kor 7:10] Tātad, ja 

reiz laulība ir nodibināta, tas automātiski paredz uzticību laulību solījumam. Tā ir laulāto 

atbildība vienam pret otru un Radītāja priekšā.  



Protams, Pāvila rakstītais neizslēdz, jau Kristus minēto, vienīgo Dieva acīs 

pieļaujamo iemeslu, kad laulība var tikt šķirta – netiklību. Par visu citu iemeslu dēļ 

šķirtām laulībām Pāvils raksta, ka „ja sieva ir atšķīrusies, tad tai palikt neprecētai vai 

izlīgt ar savu vīru; un vīram neatstumt sievu.” [1.Kor 7:11] Tas ir, ja tomēr esat šķīrušies, 

tad, vai nu paliekat šķirti un atlikušo mūža daļu aizvadiet dzīvojot atturībā, vai arī 

samierinieties un atgriezieties pie vīra vai sievas, kuram esat solījuši uzticību. Bez tam, 

arī saduroties ar netiklību laulībā, jau kopš senatnes baznīca ir ieteikusi, ja vien tas 

iespējams, censties izlīgt un piedot vainīgajai pusei.  

Atceries, Dieva un cilvēku attiecības Rakstos tiek salīdzinātas ar laulību; cik gan 

reižu mēs laužam uzticību Dievam, tā pārkāpjot laulību ar mūsu Kungu? Cik reižu 

Kristus mums piedod un pieņem mūs atpakaļ? Kādu attieksmi mēs vēlētos sagaidīt pret 

sevi – piedošanu, vai nosodījumu?  

Pāvils vēstulē Korintas draudzei īpaši cenšas, lai viņa sacītais netiktu izmantots kā 

papildus aizbildinājumi laulības šķiršanai. Viņš piekodina, lai kāds neiedomātos šķirties 

dažādu ticības pārliecību dēļ. „Bet pārējiem saku es, ne Tas Kungs: ja kādam brālim ir 

neticīga sieva un tā vēlas ar viņu kopā dzīvot, tad viņam to nebūs atstumt. Un, ja kādai 

sievai ir neticīgs vīrs un tas vēlas ar viņu kopā dzīvot, tad viņai to nebūs atstumt.” [1.Kor 

7:12-13] Ticības atšķirības nedrīkst izmantot kā iemeslu laulības šķiršanai. Ja nu vienīgi 

neticīgā puse šķiras, tad ticīgajai pusei nevajag ar varu turēties pie šīm attiecībām.  

Jana: Par šķiršanos nu būtu skaidrs. Bet kā ar atkārtotu laulību? Konkrēti par to 

runāts netiek. Lai vai kā, tiem, kuru laulība ir šķirta, ir svarīgi apzināties, kāda rīcība būtu 

saskanīga ar Dieva gribu.  

Guntars: Tieši tā. Ir labi zināt, kādai ir jābūt laulībai saskaņā ar Dieva iedibināto 

kārtību, tomēr tik pat svarīgi ir saprast kā rīkoties, ja esam klupuši un Dieva iedibināto 

kārtību šādu vai citādu iemeslu dēļ neesam turējuši. Varētu pieņemt, ka pie laulības 

šķiršanas ir vainīgā puse un nevainīgā puse. Reizēm vainīgās ir abas puses. Lai gan nereti 

no laulāto runām varētu šķist, ka abas puses ir nevainīgās. Netiklības gadījumā nevainīgā 

puse neapgrūtinot sirdsapziņu ir tiesīga doties atkārtotā laulībā. Tas tā ir skaidri izteikts 



Jēzus paša vārdos. Taču kā rīkoties laulību sagrāvušajai pusei? Un kā rīkoties tiem, kuru 

laulība šķirta kādu citu iemeslu dēļ?  

Vispirms noprecizēsim, ko nozīmē tā laulības šķiršana, par kuru vaicāja farizeji un 

pēc tam arī mācekļi, un par kuru viņiem atbildēja Jēzus. Farizeji jautāja par Mozus doto 

likumu no 5. Moz 24:1-2, kurš paredz gan laulības šķiršanu, gan stāšanos jaunā laulībā. 

Tātad, varētu sacīt, jautāja par pilnu ciklu – vecās laulības šķiršanu un jaunās noslēgšanu. 

Arī Jēzus atbilde ietver abas šīs lietas – laulības šķiršanu un jaunas laulības slēgšanu. 

Turklāt Jēzus atbilde farizejiem un mācekļiem [Mt 19. un Mk 10.] un vēl Viņa sacītais 

Kalna sprediķī [Mt 5:32] precīzi apraksta visas iespējamās situācijas, kādās var atrasties 

cilvēki laulības šķiršanas laikā.  

Kā jau Kristus norādīja uz Dieva iedibināto kārtību, ja kāds šķiras cita iemesla, 

nevis netiklības, dēļ, tas ne tikai pats pārkāpj laulību, bet arī spiež pārkāpt laulību 

nevainīgajai pusei. [Mt 5:32] Ja šķiršanās notiek citu iemeslu dēļ, tad atkal vainīgā puse 

pārkāpj laulību šķiroties un tāpat arī stājoties laulībā no jauna. Šajā gadījumā arī 

nevainīgā puse, stājoties atkārtotā laulībā, pārkāpj laulību, jo laulība ir savienība uz visu 

cilvēka dzīvi, tādēļ vīra un sievas uzticības solījums ir spēkā līdz mūža beigām. Līdz ar to 

došanās atkārtotā laulībā Dieva acīs ir 6. baušļa pārkāpums. Tas balstās Jēzus vārdos: 

„Ko Dievs savienojis, to cilvēks lai nešķir.” [Mk 10:9]  

Jana: Sanāk, ka ir tikai viena situācija, kad var doties atkārtotā laulībā, ar mierīgu 

sirdsapziņu. Bet ja neesi varējis turēt Dieva iedibināto kārtību un esi šķīris laulību, tad 

otras iespējas, nepārkāpjot Dieva likumus, nav. Diezgan smagi.  

Guntars: Likumi ir likumi. Ne vienmēr to ievērošana ir viegla. Mums par laimi, 

Dievs likumus ir devis ne tādēļ, lai mūs sodītu, bet gan, lai pasargātu no mums pašiem. 

Tas attiecās arī uz laulību. Dievs jau pie Radīšanas ir iedibinājis kārtību, kādā cilvēcei 

dzīvot, un mums ir darīti zināmi likumi, kuri sargā Dieva iedibināto svēto laulības kārtu; 

kā jau minēju, Dieva mērķis nav mūsu pazudināšana, bet gan glābšana. Viņš sūtīja Savu 

Dēlu, mūs mīlēdams, lai vestu mūs atpakaļ pie Sevis un nevis pazudināšanā. Tieši tāpēc 

Kristus dēļ mums tiek dāvāta visu grēku piedošana. Tas attiecas uz visiem mūsu 

nodarījumiem, arī laulības pārkāpšanu.  



Dieva mērķis ir, lai mēs būtu kopā ar Viņu mūžībā, tādēļ arī laulības dzīvei ir 

jākalpo šim mērķim. Atminies, jau iepriekšējā sarunā mēs runājām par to, kādus 

uzdevumus veic laulība? Kā Pāvils to apraksta 1. vēstulē Korintas draudzei, tad laulība ir 

mūsu palīgs netiklības novēršanai: „Netiklības novēršanas labā, lai katram ir sava sieva 

un katrai sievai savs vīrs.” [1.Kor 7:2] Tajā pašā vēstulē iepriekšējā nodaļā Pāvils raksta: 

„Nepievilieties! Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu 

piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva 

valstību.” [1.Kor 6:9-10]  

Tātad laulības pārkāpēji, lai arī kādā veidā tas notiktu, neiemantos Dieva valstību. 

Šis pārkāpums ir ar tādām pašām sekām, kā jebkurš cits grēks, kuru cilvēks neatzīst par 

grēku, kuru nenožēlo un kura praksi nepārtrauc – vai tā būtu elku kalpošana, zagšana, 

slepkavošana, mēlnesība, iekāre, vai kas cits. Savukārt, ja cilvēks savu grēku apjauš, to 

patiesi nožēlo, no tā vēlas atbrīvoties un to vairs nedarīt, Jēzus dēļ šis pārkāpums tiek 

piedots.  

Jana: Tātad, lai gan atkārtota laulība slēgšana gandrīz vienmēr saistīta ar laulības 

pārkāpšanu, tomēr tāda izvēle ir daudz labāka, nekā palikt atšķirtam. Jo ja vien cilvēkam 

nav atturēšanās dāvanas, tad, kā Pavils raksta, bezlaulība var likt „kaist kārībā” vai vēl 

ļaunāk – nododas netiklībai. Tieši tādēļ ceļš uz atkārtotu laulību ir iespējams; caur grēku 

nožēlu un atgriešanos pie paklausības Dieva iedibinātajai kārtībai, vai tā?  

Guntars: Jēzus savās atbildēs tieši nerunā par došanos atkārtotā laulībā. Taču 

jāņem vērā, ka atbildes saturu nosaka jautājums; farizeji un mācekļi Jēzum jautāja, kas ir 

tie iemesli, kādēļ drīkst šķirt laulību, nevis, kādās situācijās drīkst, vai nedrīkst doties 

atkārtotā laulībā. Tādēļ arī Jēzus atbilde norāda, ka ir tikai viens iemesls, kas attaisno 

šķiršanos. Tajā pašā laikā Jēzus savā atbildē ietver arī atkārtotu došanos laulībā. Tikai 

Viņš norāda, ka atkārtotā laulība, izņemot netiklības gadījumu, ir laulības pārkāpšana. 

Vainīgā puse to dara apzināti, nevainīgā puse uz to tiek piespiesta. Tik daudz no Jēzus 

paša vārdiem.  

Taču mēs jau iepriekšējā sarunā pārrunājām, cik spēcīga ir fiziskā iekāre. Līdz ar 

to cilvēks pēc laulības šķiršanas, ja vien viņam nav īpaša dāvana, lai pavadītu dzīvi 



bezlaulībā, visai droši nonāks šīs spēcīgās iekāres varā. Tieši šādai situācijai, kā 

mierinājums, ir adresēti apustuļa Pāvila vārdi: „Bet neprecētiem un atraitnēm es saku: ir 

labi, ja tie paliek tādi kā es. Bet, ja tie nevar atturēties, tad lai dodas laulībā, jo labāk 

iedoties laulībā nekā kaist kārībā.” [1. Kor 7:9-10] Vispirms Pāvils iesaka nedoties 

laulībā, ja vien cilvēks to spēj. Taču, ja nespēj, tad labāk doties laulībā, nekā kaist kārībā.  

Latviešu tulkojumā izmantotais vārds „neprecētie” vedina domāt par cilvēkiem, 

kuri vēl nav devušies laulībā. Savukārt, sengrieķu valodā izmantotajam vārdam
vi
 ir divas 

nozīmes; gan cilvēki, kas vēl nav devušies laulībā, gan tādi, kuri ir vieni paši, tas ir – arī 

tie, kuri var būt laulību šķīruši. Līdz ar to Pāvila pamudinājums attiecās ne tikai uz vēl 

neprecētajiem, bet uz visiem, kuri dzīvo bezlaulībā. Tātad, gan nevainīgajai pusei, gan 

vainīgajai Pāvils iesaka doties laulībā, ja tie nespēj dzīvot atturībā. Viņa rakstītajā 

ieraugām, ka galvenās apustuļa, un, protams, arī Kristus rūpes ir pievērstas nevis mūsu 

dzīvei šeit, virs zemes, bet gan tam, kur nonāksim pēc tam. Kā visi Dieva likumi, tā arī 

laulības noteikumi ir doti, lai mūs sargājot un palīdzot mums šeit dzīvot, vadītu mūs uz 

mūžīgo dzīvību.  

Pirmajā sarunā mēs runājām par cilvēka radīšanu pēc Dieva tēla un līdzības. Ar 

„Es” apziņu, izvēles iespēju un tai sekojošo atbildību. Laulība ir gan Dieva dāvana, gan 

mūsu izvēle, pilna atbildības. Dievs Radītājs mums rāda vislabāko piemēru - Viņš 

uzņemas atbildību par visu radību arī tad, kad tā no Viņa novērsusies; to uzturēdams, par 

to rūpēdamies un sūtīdams Savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai tas pie krusta nolīdzinātu visu 

ļauno, ko mēs – Viņa nepaklausīgā radība, esam nodarījuši. Tas ir atbildīgas izvēles 

vislabākais paraugs.  

Tāpat arī mums, laulībā dodoties, vajag būt stingri pārliecinātiem, ka mēs izdarām 

apzinātu un pārdomātu izvēli, nevis sekojam mirkļa impulsam. Izvēle ir atbildīga, ja 

saprotam, ka priekšā mūs sagaida ne vien prieki un līksmība, bet arī rūpes, satraukumi, 

sevis aizliegšana un nesavtīga kalpošana otram. Ka nedzīvosim vairs sev, bet kā viena 

miesa dzīvosim kopīgai labklājībai. Ka nedzīvosim, lai ņemtu, bet lai dotu. Ar šādu 

apziņu un gatavību panest neizbēgamos pārbaudījumus, varam drošu prātu doties laulībā, 



zinot, ka Dievs Radītājs un Kungs Kristus Jēzus ir uzticīgs, Viņš bagātīgi dāvās svētību 

un Savu palīdzību katrai laulībai, kura pēc Viņa padoma dibināta.  

 

-----   

 

Ir tikai viens gadījums, kad Dievs pieļauj laulības šķiršanu; ja kāds no 

laulātajiem jau ir stājies attiecībās ar citu partneri, tā pēc būtības jau saraujot vīra 

un sievas vienas miesas vienību. Šķiršanas citu iemeslu dēļ ir laulības pārkāpšana. 

Turklāt tas, kurš aizsāk šķiršanos, spiež arī otru pārkāpt laulību. Arī došanās 

atkārtotā laulībā, izņemot nevainīgo pusi netiklības gadījumā, ir laulības 

pārkāpšana.  

Dieva mērķis nav mūs sodīt, bet gan pulcināt mūs Viņa valstība. Ja kāds pēc 

šķiršanās nespēj dzīvot atturībā, tad „labāk iedoties laulībā nekā kaist kārībā”, jo 

laulības noteikumi, tāpat kā visi Dieva likumi ir doti, lai sargātu mūs šajā dzīvē un 

vadītu uz mūžīgo dzīvību.   

 

                                                           
i
 Saskaņā ar Latvijas Statistikas pārvaldes datiem [http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=471&id=2929 

/ 2008.01.09.] Latvijā 2001. gadā tika reģistrētas 9258 laulības un šķirtas 5740, kas sastāda 62%. 2002. 

gadā 9738 un 5952 [61.1%], 2003. gadā 9989 un 4828 [48.3%], 2004. gadā 10370 un 5271 [50.8%], 

2005. gadā 12544 un 6341 [50.6%], 2006. gadā 14616 un 7250 [49.6%]. Bez tam 2006.gadā no visām 

šķirtajām laulībām 59,1% bija ģimenes, kurās ir nepilngadīgi bērni. Turklāt papildus šai oficiālajai 

statistikai būtu jāņem vērā arī to pāru statistika, kuri dzīvo nereģistrētā laulībā. 2006.gadā 43,4% (2000. 

gadā - 40,0%) no visiem jaundzimušajiem dzimuši vecākiem nereģistrētā laulībā. 
ii
 Jer 2:2; Jes 49:18, 61:10, Hoz 2.nod., Jņ 3:29, Ef 5.nod., u.c.  

iii
 Flavius Valentinianus [371-392] – Romas imperators, saukts Valentinianus II, no 375-392 AD. Iecelts 

par imperatoru sava tēva Valentinianus I vietā 4 gadu vecumā.  
iv
 Flavius Theodosius [347-395] – pēdējais apvienotās Rietumu un Austrumu Romas impērijas imperators 

no 379-395. AD. Saukts Theodosius I vai Theodosius Magnus. Ievērojams ar to, ka pasludināja kristietību 

par valsts reliģiju.  
v
 Ambrosijs [338-397] – Milānas bīskaps, viens no nozīmīgākajiem baznīcas skolotājiem. Ievēlēts 

Milānas bīskapa amatā pirms vēl bija kristīts. Ievērojams ar savu līdzdalību IV gs. cīņā pret kristietības 

herēzi ariānismu un ietekmi uz Milānā dzīvojošajiem Romas imperatoriem.  
vi
 Sengrieķu vārds agamos apzīmē: a) vēl neprecētu vīriešu vai sieviešu dzimtes personu, b) bezlaulībā 

dzīvojošu un, iespējams, šķīrušos personu.  

 


