
II saruna 

Vai laulība ir Dieva paredzēta?  

 

Jana: Esam jau pārrunājuši cilvēka, vīrieša un sievietes, radīšanu. Jau aplūkojot 

radīšanas norisi top skaidrs, ka vīrietis un sieviete ir radīti viens otram pilnībā atbilstoši. 

Tāds arī bija Dieva nolūks. Radīt cilvēku, kas ietver gan vīrišķo, gan sievišķo dzimumus. 

Vai tas nozīmētu, ka laulība ir Dieva paredzēta jau radīšanas kārtībā? 

Guntars: Vārda „laulība” nozīme mūsdienās parasti tiek saprasta visai konkrēti. 

Pirmkārt, kā stāvoklis, kad kāds ir vienots ar pretēja dzimuma personu kā vīrs, vai sieva, 

likuma akceptētas vienošanās un līguma attiecības. Otrkārt, kā akts, vai rituāls, kurā 

laulību statuss tiek iegūts. Interesanti, taču Svēto Rakstu senajās valodās vārds „laulība” 

parādās tikai pāris reižu Vecajā un pāris reižu Jaunajā Derībā
i
.  

Un arī šajās pāris reizēs vārdam „laulība” ir tikai šī otrā nozīme un arī tā mazliet 

niansēta. Kā mielasts un dzīres, kā pasākumu kopums, kurš tiek izdzīvots, kad divi 

cilvēki radu un draugu pulkā svin savas vienības slēgšanu. Mēs to šodien drīzāk apzīmētu 

ar vārdu „kāzas”. Tomēr, atbildot uz jautājumu, jāsaka, ka abu dzimumu kopdzīve ir 

paredzēta jau kopš Radīšanas.  

Jana: Taču katrs, kurš uzmanīgāk palasīs Svētos Rakstus, bez grūtībām atradīs 

daudzas vietas, kurās minēts vārds „laulība”. Vai arī šajā gadījumā mēs sastopamies ar 

kādu valodas īpatnību? Un kas tad būtu tā abu dzimumu vienība, kuru Dievs paredzējis 

kopš radīšanas?  

Guntars: Svēto Rakstu tulkojumā latviešu valodā tiešām visai bieži sastopams 

vārds „laulība”. Jo īpaši bieži vārdu salikumā „laulību pārkāpt.” Taču oriģinālajā tekstā ir 

izmantots pavisam cits izteiksmes veids. Tur runa ir nevis par kāda stāvokļa, laulības, 

pārkāpšanu, bet par kaut kā aizliegta darīšanu
ii
. Veikt burtisku tulkojumu uz latviešu 

valodu ir praktiski neiespējami. Ja mēģinātu paskaidrot izteikuma „laulību pārkāpt” 

nozīmi, tā varētu būt apmēram šāda; pirmkārt, Dieva aizliegto seksuālo attiecību 

piekopšana, otrkārt, Dieva iedibināto un svētīto seksuālo attiecību piekopšana aizliegtā 



veidā. Turklāt tas attiecās ne tikai uz darbiem, bet arī uz vārdiem un domām. Tomēr 

izteikuma „pārkāpt laulību” izpratne vien līdz galam nepaskaidro, kas tad ir tas, ko 

saprotam kā laulību.  

Bieži vien vārdu nozīmi labi var izprast aplūkojot to pretmetus. Šoreiz ir zināms 

vārds oriģinālajā tekstā, kas apraksta laulības pārkāpšanu. Tā precīzākie pretstati pēc 

nozīmes ir vārdi „uzticība”, „patiesība”, „stingrība” [solījumos], „noteiktība”, 

„nelokāmība”. Varētu teikt, ka Dieva aizliegums, kuru mēs tulkojam kā „nepārkāpt 

laulību”, izteikts kā pavēle skanētu - „esi uzticams”, „esi patiess”, „esi stingrs” [savos 

solījumos], „esi noteikts” un „esi nelokāms”. Šie vārdi iekrāso fonu, uz kura varam 

izprast abu dzimumu vienības nozīmi Dieva redzējumā.  

Vēl zīmīgi, ka senajās Rakstu valodās tie paši vārdi, kuri apzīmē laulības attiecības, 

apraksta ar attiecības ar Dievu. Tieši tas pats vārds, kas apraksta laulības pārkāpšanu, tiek 

izmantots arī aprakstot elku pielūgšanu un novēršanos no patiesā Dieva, Radītāja un 

Pestītāja
iii

. Un tieši tas pats vārds, kas apraksta uzticību un pastāvību vīra un sievas 

attiecībās, apraksta arī uzticīgu pieķeršanos Dievam. Tas vedina domāt, ka laulībai ir ļoti 

īpaša vieta arī Dieva acīs. Tā, labāk saprotot atsevišķu vārdu pielietojumu, mēs varam 

skaidrāk izprast arī jēdzienus, kurus šie vārdi apraksta.  

Jana: Vai tas nozīmē, uz vīra un sievas attiecībām būtu jālūkojas ar tādu pašu 

nopietnību kā uz cilvēka un Dieva attiecībām, un ka tieši uzticībai, patiesībai, stingrībai 

solījumos, noteiktībai un nelokāmībai būtu jābūt vīra un sievas attiecību pamatā?  

Guntars: Tieši tā. Šie vārdi precīzi apraksta to pamatu, uz kura jābalstās divu 

cilvēku, vīra un sievas kopdzīvei sabiedrībā. Vēl lielāku skaidrību par vīrieša un sievietes 

savienību mēs varam gūt no šiem Svēto Rakstu vārdiem: „Tad cilvēks sacīja: "Šī tiešām 

ir kauls no mana kaula un miesa no manas miesas! Un viņa sauksies par sievu, jo tā ir no 

vīra ņemta. Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu 

miesu.”” [1.Moz 2:23-24]  

Pirmajā sarunā, jau pieminējām, ka Pirmais cilvēks kopš radīšanas bija apveltīts ar 

īpašu gudrību un spēju saredzēt lietu būtību. Šeit lasām, ka cilvēks, ieraudzījis sievu, 

nopriecājās, - beidzot ir atrasts palīgs, kas viņam pilnībā atbilst! Pirmais cilvēks tiešām 



domāja un lietas saprata saskaņā ar Dieva prātu. Mēs lasām, ka Dievs „būvēja” sievieti. 

Tā tekstā šis brīnišķais Dieva veidojums nosaukts vēl pirms cilvēks bija viņu redzējis, un 

kad Dievs pieveda sievu pie Pirmā cilvēka, cilvēks uzreiz viņu nosauca tieši šajā vārdā – 

„sieva”. Senebreju valodā vārds „sieva” rakstās gandrīz tāpat kā vārds „vīrs”, tikai tam 

vēl ir pievienota sieviešu dzimtes galotne
iv

. Mēģinot šos vārdus tulkot burtiski sanāktu 

„vīrs” un „vīrene”. Arī valoda vēlreiz apstiprina abu divu, vīra un sievas, savstarpējo 

ciešo saistību un atbilstību saskaņā ar Dieva radīšanas nodomu.  

Pēc šīs ekskursijas pa vārdu nozīmēm, beidzot tuvojamies atbildei, kas tad būtu tā 

abu dzimumu vienība, kuru Dievs paredzējis kopš radīšanas? Vai atminies, ka 1. Mozus 

grāmatas pirmajā nodaļā cilvēks no Radītājā viedokļa raugoties tika dēvēts par vīrišķā un 

sievišķā vienību? „Dievs radīja cilvēku [...], vīrieti un sievieti Viņš radīja.” Precīzi 

tulkojot tur bija teikts – vīrišķo un sievišķo. Savukārt 1. Mozus grāmatas otrajā nodaļā 

aprakstīts, ka cilvēks nosauc lietas vārdos saskaņā ar to būtību.  

Jana: Jā, tā kā cilvēka domas bija pilnībā saskanīgas ar Dieva domām, cilvēks visu 

nosauca tā, kā Dievs to bija iecerējis. Vai tas pats būtu attiecināms arī uz sievieti, vai 

vārds „sieva” aprakstītu cilvēka sievišķā dzimuma būtību?  

Guntars: Jā, tieši tas pats attiecās arī uz sievu. Kad Dievs sievieti pieveda pie Pirmā 

cilvēka, viņš to uzreiz nosauca vārdā „sieva”. Pievērs uzmanību! Šī ir pirmā reize, kad 

parādās abi šie vārdi „vīrs” un „sieva”. Kad Dievs runāja par cilvēka radīšanu, Viņš 

minēja „vīrišķo” un „sievišķo”, tātad dzimuma atšķirības. Savukārt cilvēks, kuram Dievs 

bija uzdevis lietas nosaukt saskaņā ar to būtību, izsaka šos vārdus: „Un viņa sauksies par 

sievu, jo tā ir no vīra ņemta. Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un 

tie kļūs par vienu miesu.” Tā cilvēks izsaka vārdos Dieva paredzēto kārtību.  

Līdz šim brīdim gāja runa tikai par diviem dzimumiem. Sākot no šīs vietas Raksti 

mums stāsta par veidu, kādā vīrišķajam un sievišķajam kopā dzīvot. Te notiek pāreja no 

„vīrišķs un sievišķs” uz „vīrs un sieva”. Pāreja no cilvēka radīšanas veida uz cilvēka kā 

vīra un sievas radīšanas mērķi, uzdevumu un piepildījumu. Citiem vārdiem sakot, šajā 

vietā parādās Dieva iedibinātā vienība starp vīru un sievu, jeb kā mēs to šodien saucam - 

laulība, kurā tad arī izpaužas radīšanas kārtība.  



Jana: Taču Mateja evaņģēlijā var izlasīt arī par citu kārtību. 19. nodaļā rakstīts: „Jo 

ir bezdzimuma cilvēki, kas tādi no mātes miesām. Un ir bezdzimuma cilvēki, ko citi 

padarījuši par tādiem. Un ir bezdzimuma cilvēki, kas paši sevi padarījuši par tādiem 

Debesu valstības dēļ.” (Mt 19:12) Tas taču nav sacīts par laulību, vai ne tā?  

Guntars: Nedaudz iepriekš Matejs apraksta Jēzus sarunu ar farizejiem, kuri Viņam 

jautā par laulības šķiršanu. Mozus likumos bija paredzēts veids kā vīrs varēja sievai dot 

šķiršanās rakstu un viņu atlaist. Farizeji tieši par to jautā Jēzum. Jēzus savā atbildē norāda 

uz radīšanas kārtību, uzsvērdams, ka Dievs vīru un sievu ir radījis, lai tie būtu kā viena 

miesa, un „ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt.” [Mt 19:6] Pēc tam Jēzus 

vēlreiz uzsver, ka katra laulības šķiršana, izņemot kāda laulātā netiklības dēļ, ir Dieva 

kārtības pārkāpums. Tad mācekļi, izbijušies no šādām stingrām Dieva prasībām, izteica 

pieņēmumu, ka „tad jau labāk neprecēties”. [Mt 19:10]  

Uz šo mācekļu pieņēmumu Jēzu saka, ka ne katrs to spēj, ne katram tas ir dots, taču 

esot bezdzimumu cilvēki, kuri spēj dzīvot ārpus laulības. Tāda ir Dieva paša liecība; lai 

gan radīšanas kārtība izpaužas vienībā starp vīru un sievu, tomēr mēdz būt cilvēki, kuri ir 

apveltīti ar spēju dzīvot bezlaulībā. Kā konkrētu piemēru no Rakstiem, varam minēt 

apustuli Pāvilu.  

Jana: Ja nošķiram šos izņēmumus, vīrišķā un sievišķā dzimumu mērķis un 

uzdevums pēc radīšanas kārtības ir dzīve vienībā kā vīram un sievai, un šī vienība, kas 

balstīta uzticībā, patiesībā, stingrībā solījumos, noteiktībā un nelokāmībā, tad arī ir 

laulība. Tas būtu saprotams. Bet kurš ir brīdis, kuru var uzskatīt par laulības sākumu?  

Guntars: Dievs pats Svētajos Rakstos sniedz atbildi uz šiem jautājumu. Aplūkosim 

notikumu secību vēl pirms laulības slēgšanas. Kad cilvēks bija saskatījis sievas būtību 

saskaņā ar Dieva nodomu, tad tika izteikts pirmais pravietojums. „Tādēļ vīrs atstās tēvu 

un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.” [...] Par pravietojumu tas 

saukts tādēļ, ka vēl nebija ne tēvu, ne māšu, ne bērnu. Bija tikai Pirmais cilvēks un viņa 

sieva. Daži uzskata, ka šo vārdu autors ir Dievs. Citi, ka cilvēks pats. Taču, lai kurš arī 

būtu izrunājis šos vārdus, autors ir un paliek Dievs; jo, pirmkārt, cilvēks pirms grēkā 



krišanas domāja saskaņā ar Dieva nodomu un gribu un varēja paust Dieva redzējumu, un, 

otrkārt, visi pravietojumi ir un paliek Dieva Gara iedvesti
v
.  

Tātad, tiek izteikts pirmais pravietojums, un te parādās laulības iesākums. Kā 

zināms, bauslis „tev būs savu tēvu un māti godāt, lai tev labi klājās un tu ilgi dzīvo savā 

zemē” [2.Moz 20:12 un 5.Moz 5:16], tiek minēts kā pirmais cilvēku savstarpējās 

attiecībās. Šis bauslis nodrošina Dievam iespēju dot mums savu svētību un pasargāt no 

ļaunuma, kurš mūs pasaulē apdraud. Šis bauslis atspoguļo arī iesākumā doto Dieva 

pavēļu „augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet to sev” izpildes secību.  

Vīra un sievas savienība ir iesākums un pamats, lai augļošanās un vairošanās 

patiešam notiktu. Vīrs un sieva nes sevī arī tēva un mātes amatus. Tā rodas nākamā 

paaudze - mazie „vīrišķie” un „sievišķie”. Kamēr šie mazie vēl nav pietiekami izauguši, 

attiecības ar vecākiem ir pašas svarīgākās viņu dzīvē. Taču pienāk brīdis, kad viņi izaug, 

tad notiek lielā pāreja. Tad svarīgākas par vecāku un bērnu attiecībām kļūst vīra un sievas 

attiecības. Tas ir tieši tas brīdis, par kuru runā šis pravietojums.  

Jana: Vai laulība aizsākas ar to brīdi, kad vīrs atstāj savu tēvu un savu māti, un 

sieva atstāj savus vecākus, kad viņi abi kļūst viena miesa; vai pareizi būtu saprast, ka 

intīmās tuvības brīdis ir laulības aizsākums?  

Guntars: Intīmā tuvība ir laulības piepildījums. Vīra un sievas savienība tiek 

dibināta atstājot savu tēvu un māti. Šī atstāšana nenozīmē tik daudz fizisku attālināšanos 

no vecākiem, kā tieši pašu svarīgāko attiecību nomaiņu no bērnu un vecāku uz vīra un 

sievas attiecībām. Ja intīmās tuvības brīdis notiek pirms tēvs un māte ir atstāti un pirms 

vīrs un sieva ir uzsākuši savu dzīvi vienībā, tas ir nevis laulības aizsākums, bet gan 

laulības pārkāpums.  

Te jāatgādina, par ko mēs jau runājām, ka 6. bauslis senajās Rakstu valodās 

nozīmēja nevis kāda esoša stāvokļa pārkāpšanu, bet kaut kā aizliegta darīšanu. Tādēļ 

intīmā tuvība, jeb, precīzāk sakot, seksuālās attiecības pašas par sevi, bez kopdzīves 

uzsākšanas, ir Dieva acīs tikai un vienīgi laulības pārkāpšana. Tās laulību neiedibina. 

Laulību iedibina abu, jaunā vīra un jaunās sievas, atbildīga vienošanās par kopdzīves 

uzsākšanu. Brīdis, kad viņi abpusēji pieņem lēmumu atstāt savus tēvus un savas mātes un 



kļūt par vienu. Kļūt vienoti kā vīrs un sieva, lai uzsāktu dzīvi tādā veidā kā Radītājs to 

kopš iesākuma ir iedibinājis. Dzīvi, kas pamatota uzticībā, patiesībā un stingrībā 

solījumos.  

Jana: Tas nozīmē, ka patiesībā Dieva priekšā būtu pilnīgi pietiekoši tikai ar to, ka 

vīrs un sieva viens otram apliecinātu vēlēšanos stāties vienībā un savu uzticību otram. 

Taču tradicionāli ir pieņemts, ka laulības tiek slēgtas šo faktu dokumentāli fiksējot. Vai 

nu attiecīgajā valsts iestādē, vai savā draudzē. Vai tad nesanāk, ka mūsdienās izplatītā 

prakse, kad pāri dzīvo kopā kā vīrs un sieva bez formālas reģistrēšanās, nebūt nav pret 

Dieva kārtību?  

Guntars: Vai tas ir, vai nav pret Dieva kārtību? Ja vīrs un sieva pēc abpusējas 

vienošanās atstāj savus vecākus ar nodomu stāties vienībā uz mūžu, lai piepildītu Dieva 

iedibināto cilvēku kopdzīves kārtību, tad to Dieva priekšā varētu uzskatīt par pilnvērtīgu 

laulību. Bet ir kāds būtisks „bet”. Ja cilvēki vēlas pieņemt Dieva iedibināto kārtību, tad 

tam būtu jāattiecas uz visiem Dieva iedibinājumiem.  

Viens no tiem skan šādi - „ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts 

varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas.” [Rom 13:1] Tātad arī paklausība 

valsts likumdošanai pieder pie paklausības Dieva iedibinātajai kārtībai. Taču valsts 

likumdošana par esošu uzskata tikai tādu laulību, kura ir oficiālā ceļā reģistrēta; draudzē, 

vai atbildīgajā valsts institūcijā. Grūti piemeklēt pamatojumu, lai neietu šo ceļu un 

neslēgtu laulību valsts likumdošanā noteiktajā kārtībā.  

Turklāt, atskatoties vēsturē, varam uzzināt, ka laulības reģistrēšana valsts priekšā un 

valsts aizsardzība laulībai ir ieviesta tikai pirms nepilniem pieciem gadu simtiem. Šī 

ieviesuma iemesls bija tieši lielais laulības šķiršanu skaits un to sekas. To rezultātā sievas 

bija spiesta rūpēties par bērniem vienas, bērni auga nepilnīgās ģimenēs un zemes laicīgie 

valdnieki no tā iemantoja tikai galvas sāpes. Tad arī tika pieņemts lēmums, ka laulībai 

jādod laicīgo likumu pasargājums. Ja cilvēki nevēlās laulības uzticību turēt paši, tad tas 

viņiem jāpalīdz ar likuma spēku. Palūkojies apkārt, vai daudz ir to pāru, kuri izvēlas 

nereģistrēt laulību oficiāli tādēļ, ka vēlētos pieturēties pie Dieva iedibinātās kārtības?  



Jana: Šķiet, ka lielākā daļa to tomēr nedara, lai pieturētos pie savas, nevis pie Dieva 

kārtības. Ja jau cilvēks izvēlas respektēt Dieva gribu, tad parasti visos jautājumos, nevis 

tikai dažos pēc savas izvēles.  

Guntars: Nu ja. Turklāt tā pati Rakstu vieta nākamajos pantos saka: „Tātad tas, kas 

pretojas valsts varai, saceļas pret Dieva iestādījumu. Bet tie, kas saceļas pret to, paši sev 

sagādā sodu. Jo valdītāji nav bīstami labam darbam, bet ļaunam. Tu negribi bīties valsts 

varas, labi, dari to, kas labs, tad tu saņemsi viņas uzslavu, jo tā ir Dieva kalpone tevis 

labā. Bet, ja tu dari ļaunu, tad bīsties; ne velti tā nes zobenu, jo tā ir Dieva kalpone, 

atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu.” [Rom 13:2-4]  

Katrs, kurš tiešām rūpēsies par Dieva iedibinātas vīra un sievas vienības veidošanu, 

arī izmantos visus Dieva dāvātos līdzekļus. Arī valsts ir Dieva kalpone tavā labā. Ne 

vienmēr cilvēki valsts amatos rīkojās tā, kā atbildība Dieva priekša to prasītu. Taču, ja 

palūkojamies kaut vai laulības likumdošanā, tur ir daudz pantu, kuri sargā ģimeni. 

Aizsargā abus, vīru un sievu, un kas ļoti svarīgi – sargā arī bērnus.  

Jana: Diemžēl šodien cilvēki bieži vien ir paraduši kā patērētāji uzlūkot arī vīrieti 

un sievieti. Arī kopdzīve nereti tiek uzlūkota kā savu vēlmju apmierināšanas līdzeklis; 

kamēr šis partneris interesē un nav atrasts cits labāka, tikmēr laulība var pastāvēt.  

Guntars: Ir kāds visai precīzs, cilvēka atbildību aprakstošs modelis. Gadījuma 

sakaros cilvēka acīs nozīme ir tikai viņam pašam un viņa labsajūtai. Visa centrā atrodos 

„ES pats”. Par pārējiem man nav nekādas daļas. Nereģistrētā kopdzīvē cilvēki jau 

uzņemas atbildību, lai arī uz nenoteiktu laiku, viens otra priekšā. Civillaulībā, jeb laulībā, 

kas tiek reģistrēta attiecīgajās valsts institūcijās, cilvēki apliecina savu atbildību gan sava 

laulātā drauga, gan arī valsts un sabiedrības priekšā. Turklāt apliecina to uz mūžu. Un 

visbeidzot, laulībā, kura tiek noslēgta Dieva priekšā draudzē, cilvēki apliecina savu 

atbildību, gan viens pret otru, gan valsts un sabiedrības, gan arī Dieva priekšā.  

Šo visu apzinoties un izprotot laulību kā Dieva iedibinātu kopdzīves formu, nav 

iemesla kavēties ar došanos laulībā; gan vīram un sievai savstarpēji vienojoties, gan savu 

uzticību un lēmuma stingrību publiski apliecinot, un tad arī noteiktajā kārtībā savu 

laulību noslēdzot. Varam būt droši, ka arī Dievs šādu laulību atbalstīs un uzturēs. Ja 



iesākumā mīlestības jūtas ved pie laulības un to uztur, tad vēlāk, ar Dieva palīgu, laulība 

pati uztur un sargā laulāto mīlestību. 

 

----- 

 

Attiecības vīra un sievas starpā ir īpaši nozīmīgas Dieva acīs. Tām jābalstās 

uzticībā, patiesībā, stingrībā solījumos, noteiktībā un nelokāmībā. Dievs jau radot 

cilvēku, radīja viņu dzīvei vienībā. Vīrieti kā vīru un sievieti kā sievu. Vienība vīra 

un sievas starpā, jeb laulība, tiek dibināta abpusēja lēmuma pieņemšanas brīdī. 

Publiski tā tiek apliecināta reģistrējot savas attiecības atbilstošā valsts iestādē, vai 

draudzē. Iesākumā mīlestība ved uz laulību, pēc tam laulība nes un uztur mīlestību.  

 

                                                 
i
 Sengrieķu valodas vārds gamos, kura nozīme ir kāzas, kāzu mielasts, Vecās Derības sengrieķu 

tulkojumā LXX parādās tikai Gen 29:22, Est 1:5, 2:18, 9:22 un vēl vairākkārt Vecās Derības apokrifu 

grāmatās [Tobitas, 1. un 3. Makabeju un Sālamana gudrības grāmatā]. Jaunajā Derībā šis vārds izmantots 

Lk 14:8, Jņ 2:1-2, Mt 22:2-4, 8-12, Ebr 13:4 un Atkl 19:7, 9. Senebreju vārds mišteh, kura primārā 

nozīme ir mielasts un tikai sekundārā – kāzu mielasts, Vecās Derības masoretu tekstā izmantots vairāk 

nekā 30 reizes. 

 
ii
 Senebreju valodā vārdi lo’ tināp nozīmē „tu nedari/tu nedarīsi netiklību”. Ar netiklību saprotot seksuālas 

attiecības ar kādu citu, nevis savu laulāto partneri. Citviet tekstā ar vārdu nā’ap tiek saprasta elku 

pielūgšanu.  

 
iii
 Piemēram, Jer 3:8, 13:27, Ec 23:43, u.c. 

 
iv
 Senebreju valodā vīrs un sieva tiek apzīmēti ar vārdiem ’iyš un ’išah.  

 
v
 2.Pēt 1:21 „Jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā 

Gara spēkā.” 

 


