
III saruna 

Kas ir pati laulības būtība? 

 

Jana: Iepriekšējā sarunā aplūkojām, ka laulība jau no iesākuma ir Dieva iecerēta. 

Dievs cilvēkus radīja, lai tie dzīvotu laulībā. Divi dzimumi, vīrišķais un sievišķais, un 

divi amati - vīrs un sieva. Jau pieņemot lēmumu vienoties kopdzīvē, vīrietis un sieviete 

faktiski dibina laulību. Esam pārrunājuši, ka laulība ir Dieva paredzēta. Noskaidrojuši kā 

tā tiek iedibināta. Uzticība, patiesība, stingrība solījumos ir satvars, kurš laulību nes. Bet 

kas ir pats laulības saturs un būtība?  

Guntars: 1. Mozus grāmatas pirmajā nodaļā Dievs uzreiz pēc radīšanas dod 

cilvēkam uzdevumu. Pirmais, ko Dievs saka ir: „Augļojieties un vairojieties un piepildiet 

pasauli.” [1.Moz 1:28] Tas ir pirmais, kas tiek pavēlēts vīrišķajam un sievišķajam. Taču, 

kā jau iepriekš runājām, tad tieši 1. Mozus grāmatas otrā nodaļa detalizēti atklāj cilvēka 

radīšanu un arī laulības iedibināšanu. Tādēļ meklēt atbildi uz jautājumu par laulības 

būtību vajadzētu tieši otrajā nodaļā.  

Par laulību izteiktajā pravietojumā lasām, ka „tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un 

pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.” [1.Moz 2:24] Ja aplūkojam šo 

Rakstu vietu kontekstā un secīgi, tas palīdz rast atbildi uz jautājumu par laulības saturu. 

Iepriekšējā teikumā stāv rakstīts, ka „viņa sauksies par sievu, jo tā ir no vīra ņemta.” 

[1.Moz 2:23]  

Tā cilvēks, nosaucot vārdu „sieva”, atklāja laulību kā Dieva paredzētu kopību, kurā 

vīrs un sieva, abi laulību veidojošie elementi, atrodas pilnīgā atbilstībā un saskaņā viens 

ar otru. Pirmais cilvēks priecīgi saredz, ka nu ir radīts viņam pilnībā atbilstošs palīgs. 

Secīgi pēc tam tiek parādīts laulības iedibināšanas brīdis, kad „vīrs atstās tēvu un māti”. 

Tātad nav šaubu, ka sievas un vīra atbilstība ir tik lielā mērā pārāka par visām citām 

attiecībām, ka Pirmais cilvēks uzreiz ir gatavs apgalvot – visas citas attiecības tiks 

atstātas laulības dēļ. Tad nāk pats galvenais, ja runājam par laulības būtību. Vīrs 

„pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.”  



Te mums atkal jāņem palīgā Svēto Rakstu oriģinālā valoda, lai labāk izprastu, par 

ko te tiek runāts. Izteikuma „pieķersies sievai” burtisks tulkojums būtu „ielipināsies 

sievā”
i
. Latviešu valodā vārds „pieķerties”, manuprāt, vairāk izsaka kādu emocionālu 

saiti. Piemēram, pieķerties savam paziņam, vecajam kaķim, vai jaunajam auto. Taču 

vārds, kas izmantots oriģinālā, ir ar krietni plašāku un arī dziļāku nozīmi. Īpaši vajadzētu 

izcelt divas šī vārda nozīmes.  

Viena no tām saistīta ar uzticību. Tieši šis pats vārds vairākkārt tiek izmantots, lai 

aprakstītu Dieva un cilvēku attiecības
ii
. Uzticība, palikšana uzticīgam, uzticīga 

pieķeršanās, pielipināšanās. Visi šie vārdi raksturo gan Dievam uzticīgo cilvēku attiecības 

ar Dievu, gan arī vīra un sievas attiecības. Ja būtu no šīs vārdu rindas jāizvēlas viens 

vārds kā pats svarīgākais, tad es ieteiktu tieši vārdu „uzticība.”  

Otra nozīme vārdam, ko mēs lasām kā „pieķerties”, ir tieši saistīta ar vīra un sievas 

attiecībām. Ir rakstīts – „pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.” Precīzi 

tulkojot - „ielipināsies sievā”. Un šī otra nozīme ir tieši saistīta ar vīra un sievas intīmo 

tuvību. Par pirmo nozīmi - uzticību, varētu sacīt, ka tā iedibina, kopj un uztur laulību. 

Savukārt, par otro varētu teikt, ka tā ir laulību veidojošās uzticības izpausme un laulības 

piepildījums. Uzticīga pieķeršanās, kurai seko intīma tuvība.  

Jana: Nu jā, laulība ir tas iemesls, kādēļ vīrs un sieva atstāj savus vecākus, un tieši 

seksuālā dzīve vīra un sievas vienībā nozīmē kļūšanu par vienu miesu. Tātad, tas nozīmē, 

ka intīmā, jeb seksuālā dzīve ir laulības piepildījums, kā Dieva sagatavota dāvana vīram 

un sievai. Bet vai varētu teikt, ka laulība var pastāvēt arī bez intīmās tuvības, kā tas 

zināmā vecumā, vai dažkārt kādu apstākļu dēļ notiek, taču nevar pastāvēt bez uzticības?  

Guntars: Gribu vēlreiz uzsvērt, ka abas aplūkotās vārda „pieķeršanās” nozīmes ir 

Dieva nodomā cieši saistītas attiecībā uz cilvēku kopdzīvi. Uzticība ir tā, kas aizsāk 

laulību, to uztur un arī aizvada līdz kopdzīves noslēgumam. Tomēr nekādā ziņā nedrīkst 

samazināt arī intīmās tuvības nozīmi. Atceries, ka „vīrs pieķersies savai sievai, un tie kļūs 

par vienu miesu”. Tā nevar būt patiesa laulība, ja nav savstarpējas laulāto uzticības. Tāpat 

nevar būt patiesa laulība, ja nav intīmas tuvības laulāto starpā. Tas gan, kā jau minēts, 

nav attiecināms uz situācijām, kad šādas attiecības nav iespējamas objektīvu apstākļu dēļ. 



Ja intīma tuvība nav iespējama, tas nepadara laulību nepilnvērtīgu. Laulību nepilnvērtīgu 

var padarīt intīmās tuvības nonicināšana.  

Jana: Ja uzticība un intimitāte ir laulību raksturojošie jēdzieni, kā tas saskan ar 

Dieva pirmo pavēli un uzdevumu cilvēkiem „augļojieties un vairojieties”? Tā, manuprāt, 

satur citu akcentu – uzsvaru uz nākamās paaudzes radīšanu. Kā šī pavēle būtu jāuzlūko, 

jo tā taču ir aprakstīta vēl pirms ir darītas zināmas visas ar cilvēku kopdzīvi saistītās 

nianses?  

Guntars: Svētie Raksti nav kāds izdomāts stāsts. Aiz visa, kas rakstīts, stāv patiesi 

notikumi pasaules un cilvēces vēsturē. Ir svarīgi šo patiesību paturēt prātā, kad Svētos 

Rakstus lasām. Ir labi, ja izdodas ieraudzīt notikumu, kā tas ir risinājies. Ja aplūko pirmo 

nodaļu 1. Mozus grāmatā un tad otro nodaļu, tad var viegli pamanīt, ka pirmā nodaļa visu 

Radīšanas stāstu pasniedz lielos vilcienos un bez smalkākām detaļām. Savukārt otrā 

nodaļa, kā mēs to jau arī iepriekš pārrunājām, veltī daudz vairāk uzmanības tieši cilvēka 

radīšanai un arī laulības iedibināšanai. Tātad, ja mēs mēģinātu ieraudzīt notikumu aiz visa 

šeit rakstītā, tad otrajā nodaļā aprakstītais hronoloģiski nostātos kaut kur starp pirmās 

nodaļas 27. un 28. pantu.  

Tā nu redzam, ka pavēle „augļojieties un vairojieties” tiek dota tikai pēc tam, kad 

laulība jau ir iedibināta. Tā tiešām ir kā pirmā pavēle un uzdevums cilvēkiem, kuriem 

laulība jau ir dota. Vispirms tiek radīts Pirmais cilvēks, tad no viņa miesas un kaula 

būvēts viņam pilnībā atbilstošs palīgs. Kad Dievs pieved Pirmajam cilvēkam sievu, viņš 

uzreiz to saredz kā lielu Dieva dāvanu. Saredzot vīra un sievas atbilstību, Pirmais cilvēks 

izsaka pravietojumu par laulības kārtību. Tikai tad seko Dieva pavēle „augļojieties un 

vairojieties un piepildiet zemi.”  

Te ir vēl kāda būtiska nianse. Kā rakstīts: „Dievs Tas Kungs ņēma cilvēku un ielika 

viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu.” [1. Moz 2:15]. Tātad cilvēkam jau bija 

viens uzdevums dots. Kopt un sargāt Ēdenes dārzu. Taču, kad Dievs ir būvējis un 

Pirmajam cilvēkam dāvājis palīgu, sievu, Viņa nākamā pavēle izskan pavisam citā 

mērogā: „Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār 

zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi." [1. Moz 1:28]  



Te parādās lielās kvalitatīvās izmaiņas, kādas cilvēkam dod laulība. Ja pirms tam 

Pirmā cilvēka uzdevums bija saistīts ar Ēdenes dārzu, tad pēc laulības iedibināšanas 

Dievs cilvēkiem, vīram un sievai, uzdot pavisam cita mēroga uzdevumu. Ar to laulība 

tiek ļoti pagodināta. Tikai laulībā kā vīra un sievas vienībā, ir iespējama šādas pavēles 

izpilde. Te mēs varam ieraudzīt laulības diženumu Dieva iecerē! Laulība ir avots, no kura 

izplūst cilvēka spēja veikt Dieva uzdevumu. Tikai laulībā cilvēki var augļoties un 

vairoties, lai piepildītu pasauli. Tikai vairošanās dod iespēju piepildīt, pakļaut un valdīt 

pār pasauli.   

Jana: Tātad laulība ir tā vieta, kurā tiek rasts spēks un pamats Dievs uzdevumu 

pildīt; kā ietvars, kurā Dieva uzdevumu augļoties un vairoties pildīt. Viegli ir iedomāties 

sekas, ja cilvēkā mītošā vēlme pēc seksuālām attiecībām tiek apmierināta ārpus vīra un 

sievas laulības attiecībām. Nevajag jau pat iztēloties, pietiek palūkoties apkārt. Kad tikai 

viens pats norādījums „augļojieties”, turklāt ar izmainītu izpratni kā „piekopiet 

dzimumattiecības”, tiek paturēts no visa laulības iedibinājuma, tad tur vairs nepaliek 

vietas nedz uzticībai, nedz stingrībai savstarpējos solījumos, nedz pavēlei „vairojieties”.  

Atliek tikai „es gribu”, „man patīk” un pēc brīža - „man vairs nepatīk”. Kad Dieva 

iedibinātā kārtība tiek ignorēta, cilvēki paši piedzīvo savu izvēļu sekas. Neuzticību, 

melus, sāpes un rezultātā – vientulību, bailes no attiecībām, bailes atkal tikt sāpinātam. 

Atkāpe no Dieva kārtības ved uz postu. Gan katra viena cilvēka, gan visas sabiedrības 

postu. Savukārt, Dieva kārtības turēšana - uz mieru, prieku un mīlestību. Tā nu būtu 

skaidrība par laulības sākumu un laulības būtību, bet kā ir ar laulības beigām? Cik ilga ir 

paredzēta laulība pēc Dievs ieceres?   

Guntars: Jaunajā Derībā Mateja evaņģēlija 19. nodaļā lasām Jēzus paša vārdus. 

„Un farizeji nāca pie Viņa, To kārdinādami, un sacīja Viņam: "Vai ir atļauts šķirties no 

savas sievas katra iemesla dēļ?” Bet Viņš atbildēja un sacīja: "Vai neesat lasījuši, ka 

Radītājs iesākumā tos radījis kā vīru un sievu, un sacīja: tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti 

un pieķersies pie savas sievas; un šie divi būs viena miesa. Tātad viņi nav vairs divi, bet 

viena miesa; ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt." [Mt 19:3-6] 



Šeit skaidri ir aprakstīts Dieva redzējums attiecībā uz laulību. Tā ir Dieva iedibināta, 

uzticībā balstīta, vīra un sievas intīma savienība, kura pēc Dieva ieceres vieno vīru un 

sievu uz mūžu. Laulībā vīrietis un sieviete pēc savstarpējas piekrišanas vienojās uzticīgi 

pavadīt kopā visu savu dzīvi. Kā Jēzus norāda, tad nav neviena pamatojuma, lai šos 

Dieva iedibināto kārtību mainītu, vai lauztu. Laulība kā Dieva iedibinājums ir uz mūžu, 

tātad nevis uz kaut kādu laiku, bet gan līdz Dievs pats to šķirs, kādu no laulātajiem ņemot 

pie sevis.  

Tas labi saprotams jau iepriekš pārrunāto Rakstu vietu gaismā. „Tādēļ cilvēks atstās 

tēvu un māti.” Te runa ir par pašu ciešāko saišu pārraušanu. Nav bērnam nekā tuvāka kā 

viņa vecāki. Taču arī šīs saites tiek sarautas, lai vīrs un sievas veidotu vienu veselumu, 

jaunu ģimeni. Šī Rakstu vieta nesaka, ka vīrietis, vai sieviete pametīs savas iepriekšējās 

laulības attiecības, lai ar rožainu cerību mestos nākamajās, domādami, ka tās labāk 

piepildīs viņu ilgas pēc miera, prieka un uzticības.  

Tālāk rakstīts, ka vīrs „pieķersies pie savas sievas”. Atminies šī izteikuma nozīmi 

oriģinālajā tekstā - „uzticība”. Vai gan uzticībai būtu noilgums, vai kādi nosacījumi? Vai 

tev būtu pieņemami, ja kāds solītu uzticību līdz brīdim, kad nāks kādas grūtības? Vai arī, 

līdz atradīsies kāds interesantāks partneris! Uzticībā un solījumu stingrībā pieķerties 

savam vīram, vai sievai nozīmē - laikā un apstākļos neierobežotu vienību laulībā. Tikai 

šāda attieksme un droša paļāvība var būt par pamatu patiesai laulībai. „Un šie divi būs 

viena miesa.”  

Kā Kristus saka, tad šāda kļūšana par vienu miesu ir paša Dieva darbs. Tieši Viņš 

dāvina vīram sievu un sievai vīru. Vīra un sievas lēmums stāties uzticīgā vienībā pēc 

Dieva kārtības padara arī Dievu par iesaistīto personu. Dieva iedibinātā kārtība nav 

paredzēta laušanai, vai noniecināšanai; ja Dievs laulību iedibinājis, tad cilvēks nedrīkst to 

lauzt. Tā nu redzam, ka laulība tiek iedibināta uz mūžu.  

Jana: Viens aspekts, laulības pastāvības pamatošanai, ietver tieši laulības būtību – 

uzticību un intimitāti. Lielākā daļa cilvēku, kuri ir dzīvojuši laulībā un kaut nedaudz 

izbaudījuši laulības svētību, taču lauzuši šo vienību, jau drīz vien atkal meklē iespēju 

doties jaunā laulībā. Tas tikai skaidri apliecina, ka cilvēks ir radīts dzīvei laulībā.  



Taču vajadzētu ņemt vērā vēl viens aspektu - laulības lielos uzdevumus! Tieši pēc 

laulības vienības iedibināšanas cilvēkiem tika dotas pavēles piepildīt zemi un to pārvaldīt. 

Tieši šo uzdevumu pildīšanai taču jo īpaši nepieciešama stabila un droša vīra un sievas 

savienība.  

Guntars: Patiesi, šajā aspektā parādās Dieva iedibinātās laulības turpinājums 

nākamajās paaudzēs. Dieva uzdevumu pildīšana ietver augļošanos un vairošanos un 

pasaules pārvaldīšanu. Tā bērni ir gan līdzdarbošanās Dieva radīšanas darbā, gan 

redzama Dieva svētība vīra un sievas savienībai. Taču bērni ir arī pienākums - vīra un 

sievas pienākums laulības ietvaros. Laulība ir tā drošā un stabilā vide, kurā nākamajai 

paaudzei pieaugt līdz tā pametīs tēvu un māti un pieķersies savam izredzētajam.  

Šo saprotot, vēl lielāku skaidrību iegūst vārda „pieķersies” nozīme. Uzticība un 

stabilitāte laulībā ir absolūti svarīga. Vispirms jau vīra un sievas garīgās un fiziskās 

labklājības dēļ. Taču uzticība laulībā ir nepieciešama arī Dieva uzdevuma pildīšanas dēļ. 

Bērni uzaug laulībā. Tā ir vieta, kurā viņi iegūst izpratnes pamatu par to, kā savu dzīvi 

vadīt. Ja vīra un sievas, tēva un mātes starpā valda Dieva iedibinātās attiecības, uzticība, 

pieķeršanās, intīma tuvība, tad tā ir ceļa maize, kuru bērns paņems līdzi savā dzīvē. Tad 

arī bērns īstajā laikā būs gatavs, spējīgs un atbildīgs atstāt tēvu un māti, lai „pielipinātos” 

savam laulātajam draugam.  

Taču bērns var uzaugt arī tēva un mātes kopā sadzīvošanā, kura varbūt pat publiski 

nav apliecināta par laulību. Vai uzaugt redzot, ka jēdzienam „uzticība” praksē nav 

nekādas nozīmes. Vai arī, augot pagūt piedzīvot un pārdzīvot vairākas laulības. Ko šāds 

cilvēkbērns aiznesīs līdzi kā ceļamaizi? Tieši to, ko būs redzējis. Dieva iedibinātās 

laulības kropļojumus. Un savā dzīvē viņš turpinās nest tālāk nākamajām paaudzēm tieši 

šo sakropļoto izpratni par vīrieša un sievietes, vīra un sievas attiecībām.  

Šīs lietas apzinoties, varam saprast, cik liela loma ir laulībai tādā formā, kā to Dievs 

ir iedibinājis. Lai tas mums palīdz rūpīgāk izvērtēt savu attieksmi gan pret otru cilvēku, 

gan sabiedrību kopumā.  

 

-----  



 

Vīrietis un sieviete jau iesākumā ir radīti dzīvei laulībā kā vīrs uz sieva. 

Noteiktajā laikā sieviete un vīrietis pamet savus vecākus un par svarīgākajām 

attiecībām viņu dzīvē kļūst laulība. Laulības ietvaru nosaka vīra un sievas 

savstarpējā uzticība, un laulības piepildījums ir vīra un sievas intīmā dzīve. Abiem 

kopā laulībā cilvēkiem ir uzticēti Dieva lielie uzdevumi – augļoties, vairoties, 

piepildīt un pārvaldīt pasauli. Gan laulības būtība, gan Dieva uzdevumi cilvēkiem 

nosaka laulības pastāvīgumu un laulāto atbildību vienam pret otru, pret nākamo 

paaudzi un sabiedrību. 

 

 

 

 

 

                                                           
i
 Senebreju vārds dābāq, kas izmantots 1.Moz 2:24, lai aprakstītu vīra un sievas attiecības, nozīmē - 

pielipt, pieķerties; savukārt partikula be nozīmē - iekš. 
ii
 Piemēram, 1.Ķēn 11:2, Ps 63:9.  

 


