
VIII saruna 

Ko mums sniedz 6. bauslis?  

 

Jana: Kad nu esam aplūkojuši, kas ir laulība, un arī pārrunājuši vīra un sievas 

pienākumus laulībā, paraudzīsimies, ko īsti nozīmē 6. bauslis „Tev nebūs laulību 

pārkāpt”?  

Guntars: Vispirms es gribētu pāris vārdus sacīt par baušļu nozīmi vispār. Pirms 

grēkā krišanas cilvēka domas un vēlmes bija saskanīgas ar Dieva nodomiem. Taču pēc 

grēkā krišanas cilvēka sirds prāts pavērsās pret Dievu. Lai cilvēki pilnībā nesapostītu 

savu dzīvi, rīkojoties pretēji Dieva kārtībai, Dievs noteica robežas viņu dzīvē. Tās bija 

robežas starp Dieva svētību, dzīvojot saskaņā ar Dieva iedibināto kārtību, un 

pazudināšanu, šīs robežas pārkāpjot. Šīs robežas tika nospraustas ar baušļiem.  

Baušļi iesākumā tika ielikti cilvēku sirdsapziņā. Taču bieži vien mūsu sirdsapziņas 

ir pilnīgi nespējīgas atšķirt labu no ļauna. Tādēļ, lai cilvēku pasargātu no viņa paša, Dievs 

deva baušļus arī ārēji. Tā arī, lai gan visa pamatā ir 1. bauslis, cilvēku dzīvi sabiedrībā un 

laulībā sargā un nosaka 4. līdz 10. baušļi. Tā ir universāla Dieva kārtība - viena un tā pati 

visos laikos, un katrs var pārliecināties, ka tā darbojās. Vai nu baudot laulības svētību 

saskaņā ar Dieva iedibinājumu, vai piedzīvojot daudz sāpīgu un rūgtu brīžu dzīvojot 

pretēji Dieva iecerei.  

Jana: Manuprāt, parasti ar laulības pārkāpšanu tiek saprasta viena, vai abu laulāto 

partneru neuzticība. Taču, acīm redzot, 6. baušļa nozīme ir plašāka nekā to sabiedrībā 

pieņemts uzskatīt? 

Guntars: Visas Dieva dotās pamācības ir ar daudz plašāku un dziļāku nozīmi nekā 

sākotnēji to varam un gribam saredzēt un pieņemt. Tā arī 6. bauslis var būt par lielas 

dzīves gudrības un atziņas avotu. Dzīve pirms laulības un laulībā, ja tā tiek vadīta saskaņā 

ar 6. bausli, var pasargāt cilvēkus no daudzām ciešanām un rūgtuma. Ne tikai konkrēta 

cilvēka dzīvi, bet arī viņa bērnu un tuvinieku dzīves. Mēs taču visi dzīvojam sabiedrībā 

un esam pilnīgi konkrētā un jūtamā veidā savstarpēji saistīti.  



Bet nu par 6. bausli. Atminies, mēs jau runājām, ka 6. baušļa teksts precīzi tulkojot 

nozīmētu „nedarīt netiklību”. Tas ietver daudz vairāk nekā tikai kāda laulātā neuzticību. 

Jēzus Kalna sprediķī izskaidro šī baušļa neturēšanas robežas. „Bet Es jums saku: ikviens, 

kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī.” [Mt 5:28]  

Te nu tiek parādīts, ka laulības pārkāpšana nebūt nenozīmē ārēji pamanāmu darbību. 

Jēzus laulības pārkāpšanas robežu ir licis cilvēku sirdīs; ja kāds uzlūko sievieti, vai 

vīrieti, to iekārodams, tas jau ir pārkāpis laulību. Turklāt šis pats bauslis arī iezīmē 

cilvēku kopdzīves nosacījumus. Faktiski viss, ko līdz šim esam aplūkojuši, attiecās uz 6. 

baušļa praktisko lietojumu.  

Jana: Iepriekšējās sarunās vairāk esam aplūkojuši, kāda ir Dieva iedibinātā laulība 

un kā tā būtu jāveido, bet kas tieši ir laulības pārkāpšana Dieva skatījumā?  

Guntars: Kā jau minēju, tad Dievs laulības pārkāpšanas robežu ir licis mūsu sirdīs. 

Kā Kristus saka: „Jo no iekšienes, no cilvēka sirds, iziet ļaunas domas, nešķīstība, 

zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana.” [Mk 7:21] Taču tās lietas, kas nāk no sirds, pēc 

tam izpaužas vārdos un arī darbos. Tātad laulības pārkāpšana vispirms saistās ar no sirds 

nākošu iekāri. Taču cilvēku kārīgās domas šeit uzskaitīt nebūs mūsu spēkos. Katrs jau 

pats, godīgi ielūkojoties savā sirdī, zina, kādas tieši vēlmes un domas no turienes iziet. 

No sevis paša nenoslēpsies. Tāpēc tagad aplūkosim nevis domas, bet rīcību.  

Ja laulība ir vīra un sievas vienība uzticībā, mīlestībā un savstarpējā kalpošanā, tad 

laulības pārkāpšana sākās jau ar nepareizu šo attiecību veidošanu. Atcerēsimies, ka tie 

paši vārdi, kas Svētajos Rakstos izmantoti runājot par vīra un sievas attiecībām, tiek 

izmantoti runājot arī par Dieva un cilvēku attiecībām. Vārdi, kuri apraksta laulības 

pārkāpšanu, apraksta arī cilvēku novēršanos no Dieva. Vārdi, kuri apraksta laulības 

pamatu, apraksta arī to, kādām attiecībām jābūt cilvēku un Dieva starpā.  

Tas nav nejauši, jo cilvēku uzticība Dievam turpinās arī cilvēku uzticībā laulībā. 

Savukārt, cilvēku novēršanās no Dieva bieži vien turpinās cilvēku neuzticībā laulībā. 

Abām attiecībām, Dieva un cilvēku, un vīra un sievas, kopīgais ir uzticība. Uzticība 

Dievam izpaužas Viņa baušļu turēšanā. Pavēle „nedarīt netiklību” ietver visas seksuālās 

aktivitātes ārpus laulībā dzīvojoša vīra un sievas seksuālās dzīves. Viss, kas atrodas ārpus 



Dieva iedibinātajām vīra un sievas intīmajām attiecībām laulībā, ir laulības pārkāpšana. 

Šo seksuālo aktivitāšu daudzveidība šodien ir pārsteidzoši plaša, pat necentīsimies tās 

pagodināt saucot vārdā. Taču tās visas bez izņēmuma ir 6. baušļa tiešs pārkāpums 

redzamā rīcībā.  

Jana: Patiešām, šķiet, vieglāk ir pateikt, kas ir baušļa turēšana, nekā uzskaitīt visus 

dažādos veidus kā šis bauslis tiek pārkāpts.  

Guntars: Jā, tā tas ir. Svētie Raksti arī skaidri pasaka, kādas ir laulības pārkāpšanas 

sekas. 6. baušļa pārkāpēji „neiemantos Dieva valstību” [1. Kor 6:9]. Turklāt Raksti satur 

vēl dažas būtiskas pamācības. Rakstot vēstuli Korintas draudzei apustulis Pāvils aplūko 

arī netiklības jautājumu. 1.Kor 6:18 viņš raksta: „Sargaities no netiklības! Katrs cits 

grēks, ko cilvēks dara, paliek ārpus miesas, bet, kas netiklības grēku dara, grēko pie savas 

paša miesas.” Precīzi pārtulkojot Pāvila sacīto iegūstam: „Bēdziet no netiklības!”
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jautājums, kāpēc gan netiklība, jeb laulības pārkāpšana tā būtu jāizceļ starp citiem Dieva 

likumiem? No citiem grēkiem taču Pāvils nemudina bēgt.  

Kad Dievs radīja cilvēku, Viņš lika cilvēkā vēlmi pēc pretējā dzimuma. Tas ietverts 

gan Dieva pavēlē „augļojieties un vairojieties”, gan laulības iedibināšanā „un tie būs 

viena miesa”. Taču pēc grēkā krišanas šī vēlme vairs neizpaužas saskaņā ar Dieva ieceri, 

bet gan ir kā varens spēks, kurš cilvēku mudina meklēt šīs vēlmes apmierinājumu. Tādēļ 

Dievs ir noteicis robežas šai vēlmei – nedarīt netiklību! Taču cilvēks visu laiku meklē kā 

šīs robežas noārdīt. Jo sevišķi šodien mēs to labi varam ieraudzīt.  

Jana: Jā, šodien šķiet visi vienbalsīgi skandina, ka seksuālās attiecības ir 

uzlūkojamas tāpat kā ēdiens un dzēriens. Ja slāpst, tad taču organisms zina, ka tajā trūkst 

šķidruma. Ja moka izsalkums, tad ķermenim nepieciešamas barības vielas. Taču, 

pakārtojot šādai domāšanai cilvēka seksuālas dziņas, varam iestigt dziļi purvā. Tad sanāk 

tā: ja es kādu seksuāli iekāroju, tad acīmredzot tas man ir objektīvi nepieciešams. Ja mans 

iekāres objekts ir savādāks nekā citiem, tad acīmredzot esmu tāds radīts. Ja iekāroju 

daudz no visa kā, tad, acīm redzot, tāda ir mana daba, un ko nu tur var darīt. 

Guntars: Rakstos vispār nav pieminēta tāda lieta kā cilvēka seksualitāti, – par šī 

termina rašanos un lietojumu attiecībā un seksuālo iekāri jāpateicas slavenajam austrietim 



Zigismundam Freidam
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. Nešaubos, ka viņa nodomi biji labi, tomēr rezultātā pasaulei tika 

dāvāta ideja, ka cilvēkā mājo kāds dzīvības instinkts, kuram ir savas vajadzības, kuras 

mums, cilvēkiem, jācenšas apmierināt, ja vien nevēlamies iedzīvoties kādās psiholoģiskās 

nepatikšanās.  

Tā iekāre tika „zinātniski” legalizēta. No Rakstu viedokļa raugoties, - tas, ko 

aizliedz gan 6., gan 9., gan 10. bauslis, tika atļauts kā dabiska cilvēka vajadzība. Grēkam 

to vien vajag; ja tas tiek pieļauts, tas drīz pieprasa, lai viņu ne tikai piecieš, bet gan 

godina. Tieši to varam labi novērot attiecībā uz seksualitāti.  

Ja par atskaites punktu tiek pieņemta cilvēka seksuālā iekāre, un nevis Dieva 

iedibinātā un sargātā kārtība, tad uz sekām nav ilgi jāgaida. Ir labi apzināties, ka seksuālā 

iekāre un izsalkums nav vienas kategorijas jautājumi. Ja slāpes un izsalkums tiešām ir 

miesas prasība pēc uztura, tad iekāre ir garīga parādība. Ne jau miesa ir atbildīga par 

iekāri; tā iziet no sirds. Ja miesa būtu atbildīga par iekāri, vai nebūtu vienalga, kas šo 

salkumu remdē. Taču iekāre pieprasa no mums konkrētas lietas. Katram savas un katram 

savādākas. Un pamēģiniet tikai šo iekāri apmierināt, tai uzreiz vajadzīgs kas jauns. 

Ir svarīgi skaidri saredzēt atšķirību starp laulības kā Dieva, un iekāres kā sātana 

piedāvājumiem. Laulība dāvā cilvēkam iespēju vadīt dzīvi mierā, laimē un mīlestībā. 

Laulībā ik brīdis ir tāda prieka pilns, kādu sniedz mīļotā cilvēka tuvums. Laimes sajūta 

laulībā ir ilgstoša un pastāvīga, nevis tikai mirkļa pārdzīvojums. Stiprinājumu sniedz vīra 

un sievas uzticīga vienība, un beigās, kā brīnišķīgs saldais ēdiens, kā mīlestības 

piepildījums, ir laulāto seksuālās attiecības.  

Savukārt, ja seksuālās attiecības tiek noliktas laulības vietā, sekas ir dziļa vientulība, 

biežas vilšanās, nerimstoša iekāre un laiku pa laikam - fizioloģisks prieks pāris sekunžu 

garumā. Šķiet skaidrs, kuru ceļu būtu saprātīgi izvēlēties, diemžēl grēks ir neloģisks – tas 

vienmēr ved prom no Dieva dotajām dāvanām.  

Kā to apliecina piemēri gan Svētajos Rakstos, gan citās vēstures liecībās, tad 

netiklība sabiedrībā visā tās formu dažādībā vienmēr ir kā sekas cilvēku neuzticībai 

Dievam. Ja cilvēki lauž uzticību Dievam, noraida Viņa kārtību un savējo ceļ godā, tad tas 

ir kā atraisīts maisa gals, no kura visdažādākās netiklības formas birtin birst.  



Ja Dieva kārtība vairs nenosaka, kas ir labs, kas ļauns, tad netiklībai nav robežu. Kas 

vakar šķita neiedomājams, šodien jau ir kļuvis par sabiedrības normu. Kas šodien šķiet 

perverss un nepieņemams, jau rīt var ienākt arī tavā namā. Tāda ir netiklības daba. Tā ir 

nepiesātināma. Tai nav robežu. Un, ja Dieva kārtība tiek noraidīta, tad netiklībai vairs 

nav arī pretinieku. Vairs nav argumentu pret apgalvojumu „bet man no tā ir labi, kādēļ 

gan to nedarīt?”  

Tieši tādēļ, runājot par laulību, vārds „uzticība” ir absolūti centrāls. Vispirms 

uzticība Dieva kārtībai, kas pēc tam izpaužas kā uzticība laulībā. Un tieši šādā kontekstā 

parādās vēl viens liels laulības pienesums. Pēc grēkā krišanas laulība veic vēl kādu 

svarīgu uzdevumu.  

Izlasīsim, ko apustulis Pāvils raksta tajā pašā vēstulē Korintas draudzei. „Bet 

netiklības novēršanas labā lai katram ir sava sieva un katrai sievai savs vīrs. Vīrs lai 

izpilda savu pienākumu pret sievu un sieva pret vīru. Sievai nav noteikšana par savu 

miesu, bet vīram; un tāpat vīram nav noteikšana par savu miesu, bet sievai. Neatraujieties 

viens otram, kā vien uz kādu laiku pēc pašu vienošanās, lai atrastu laiku Dieva lūgšanai, 

un tad turieties atkal kopā, lai sātans jūs nekārdinātu jūsu nesavaldības dēļ.” [1.Kor 7:1-5]  

Tātad laulība ir ne tikai Dieva dāvana, kurā mēs iemantojam dzīves draugu. Tā ir arī 

labākais līdzeklis netiklības novēršanai. Tieši tā laulību apraksta Pāvils. Kā jau mēs 

runājām, tad seksuālā dziņa cilvēkos ir ielikta jau pie radīšanas. Tādēļ došanās laulībā 

būtu ieteicama, cik agri vien iespējams. Ar to netiek domāta mehāniska došanās laulībā, 

tiklīdz sasniegts likumā pieļaujamais vecums. Tam jānotiek skaidri apzinoties atbildību, 

kādu nes līdzi lēmums stāties laulībā, ja cilvēks vēl nav gatavs šādai atbildībai, tad 

jādomā kā savaldīt savas tieksmes.  

Populāri ir runāt par piemērotā partnera meklēšanu un kaut kādā mērā var piekrist: ir 

jāiepazīst cilvēks, ar kuru to gatavojies doties laulībā - kādu laulības modeli viņš redzējis 

savā ģimenē, kāds ir viņa temperaments, personības iezīmes, utt. Taču meklēšanas ideja 

sevī ietver arī domu, ka varbūt kaut kur citur ir kāds vēl labāks, vai labāka, varbūt 

pameklēt vēl? Ar šādu uzskatu dzīvojot, viss mums atvēlētais laiks var aiziet meklējot „to 

īsto un vislabāko”, un nevis laimīgi dzīvojot ar laulāto draugu. Tomēr tieši laulība mums 



dod iespēju baudīt vīra un sievas attiecību prieku un darīt to pilnīgā saskaņā ar Dieva 

kārtību, tātad arī sagaidot Dieva atbalstu un palīdzību vīra un sievas laulības uzdevumu 

veikšanā. 

Jana: Apustulis arī norāda, ka vīram un sievai jāpilda savi pienākumi vienam pret 

otru. Vai ar šiem pienākumiem būtu domāta laulāto intīmā tuvība?  

Guntars: Jā, tieši par to apustulis raksta. Nevajadzētu domāt, ka dzīvojot laulībā pēc 

Dieva paredzētās kārtības, kāds varētu pilnībā izvairīties no kārdinājumiem. Citiem 

vārdiem sakot, ka, laulībā uzticīgi dzīvojot, iekāre izdzistu un pazustu no mūsu sirdīm kā 

nebijusi. Tas tā nebūt nav! Tur nav vainīga laulība, bet mūsu tumšā un grēcīgā sirds. Lai 

kādu ceļu cilvēks izvēlētos, iekāre būs viņa ļoti ciešs pavadonis. Tieši tādēļ ir svarīgi 

uzklausīt apustuļa praktiskos padomus kā izmantot laulību, lai pastāvētu pret 

kārdināšanām.  

Apustulis piemin trīs lietas. Pirmkārt, lai vīri un sievas izpilda savu pienākumu 

vienam pret otru. Burtiskais tulkojums nozīmētu „lai vīri atdot sievām, kad viņām 

pienākas”
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 un tāpat sievas vīriem. Vārds „pienākums”, protams, ietver līdzīgu nozīmi, 

taču „atdot to, kas pienākas” noskan ar lielāku uzsvaru. Kā jau aplūkojām iepriekšējās 

sarunās, tad intīmā tuvība ir laulības piepildījums. Tātad gan vīram ir jādod sievai šajā 

laulības jomā, kas pienākas, gan sievai vīram. Ne velti Pāvils to uzsver; ir labi zināms, ka 

vieglāk ar ēdienu iekārdināt izsalkušo nevis paēdušo. Tāpat tas ir arī seksuālajās 

attiecībās.  

Nākamā solī apustulis dod vērtīgu padomu kā vislabāk atdot otram to, kas viņam 

pienākas. „Sievai nav noteikšana par savu miesu, bet vīram; un tāpat vīram nav 

noteikšana par savu miesu, bet sievai.” Varētu teikt, ka šeit apustulis iesaka kvalitatīvu 

intīmo attiecību formulu. Sieva, lai nodod savu miesu, savu ķermeni, vīra rokās. Vīrs, 

savukārt, lai savējo uztic sievai. Lai savstarpējā uzticēšanās un paļāvībā iestieptos arī 

laulības piepildījuma, vīra un sievas attiecību, jomā.  

Treškārt, apustulis piekodina „neatraujieties viens otram [...], lai sātans jūs 

nekārdinātu jūsu nesavaldības dēļ.” Lai kā vīrs un sieva mīlētu viens otru, lai kā rūpētos 



par laulību, neviens nav pasargāts no kārdināšanām. Tādēļ Pāvils jo īpaši piekodina, lai 

uzmanāmies mūsu nesavaldības dēļ.  

Jāsaka, ka Pāvila pirms 2000 gadiem izteiktais brīdinājums ir šodien īsti vietā. 

Korintas draudzē, pie kuras Pāvils vēršas arī netiklības jautājumus risinot, bija visai 

līdzīga situācija tai, kāda valda šodien. Tas nebūt nebija laiks, kad visi uzticīgi turēja 

laulības solījumus. Tieši otrādi. Korinta bija strauji izaudzis tirdzniecības centrs ar daudz 

jaunbagātniekiem. Kur viegla nauda, tur arī uzdzīve un izpriecas. Korintā kā tirdzniecības 

ceļu krustpunktā satikās dažādas reliģijas un daudzas no tām reliģisko kalpošanu bija 

pamanījušās sasaitīt ar seksuālo pakalpojumu sniegšanu. Afrodītes templī vien tajā laikā 

esot bijušas nodarbinātas 1000 tempļa prostitūtas. Turklāt tas nebija vienīgais 

piedāvājums. Attiecībā uz Korintu ir izmantoti trīs vārdi, kas apraksta 6. baušļa 

pārkāpumus. Pirmais nozīmē „piekopt netiklību”, otrais – „nodoties izvirtībai”
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, trešais 

apzīmēja īpaši izsmalcinātas, ja tā var teikt, korintiešu seksuālās izlaidības. Tās lietas, 

kurām vārds „izvirtība” jau bija par maigu, tika dēvētas par „korintēšanos”. Arī šodien, ja 

vien cilvēkam ir vēlēšanās paļauties savai iekārei, tad grūtību ar tās apmierināšanu nav 

nekādu.  

Tieši tādēļ Pāvila pamācības arī šodien ir īstajā laikā. Laulātie, turieties kopā, 

neatraujieties viens no otra bez vajadzības! Jo kā zināms, tad mēs esam vāji savā spējā 

pastāvēt pret kārdināšanām, bet dedzīgi un varoši tām paļauties. Tādēļ, sava sirdsmiera 

un savas laulības dēļ ir vērts padomāt kā savu dzīvi organizēt, kādas vietas apmeklēt un 

kādai sabiedrībai piederēt. Kā Pāvils raksta mazliet tālāk tajā pašā vēstulē Korintas 

draudzei: „Nepievilieties, ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus.” [1.Kor 15:33].  

Jana: Nu ja, un laulības dzīve arī nes liecību tālāk. Tā var gan uzlabot sabiedrību, 

gan padarīt to vēl ļaunāku.  

Guntars: Tieši tā. Kā jau to pašā sākumā pārrunājām, tad laulībai ir nepārvērtējama 

nozīme gan katra atsevišķa cilvēka, gan arī visas sabiedrības dzīvē, jo laulība ir kā balsts 

sabiedrības pašos pamatos. Ja laulība tiek dibināta un uzturēta saskaņā ar Dieva kārtību, 

šādai laulībai dotā svētība stiepjas tālu pāri šīs laulības ietvariem un laika robežām. 

Vīram un sievai, kuri savu laulāto draugu būs ieguvuši Dieva iedibinātājā kārtībā, nebūs 



jācīnās ar pagātnes rēgiem, vai pagātnes kļūdu sekām. Šādā veidā slēgtā laulībā vīrs un 

sieva jau no paša sākuma var pilnīgā uzticībā, mierā un paļāvībā vadīt savu kopdzīvi. 

Vīrs un sieva, kuru laulība stingri balstās Dieva iedibinātajā kārtībā, gan paši baudīs 

prieku, mieru un mīlestību, gan arī spēs to dod citiem.  

Bērni, kas dzimuši šādā laulībā, jau no mazotnes caur vecāku piemēru iepazīs Dieva 

iedibinātu attiecības modeli un daudz vieglāk varēs to iemiesot arī savās dzīvēs. Tā 

zēniem tiks dota iespēja izaugt par vīriešiem un vīriem un meitenēm par sievietēm un 

sievām šo vārdu patiesajā, Dieva iedibinātajā, nozīmē. Tā caur šādu dievišķu laulību 

Dievs arī šodien var dot savu svētību gan vīriem, gan sievām, gan viņu bērniem un arī 

visai sabiedrībai kopumā. To apzinoties, izturēsimies pret laulību ar atbilstošu nopietnību. 

Pieņemsim šo diženo un brīnišķo Dieva dāvanu ar pateicību!  

 

-----  

 

Baušļi ir kā Dieva dāvana grēkā kritušajai cilvēcei. Baušļi novelk robežas, lai 

pasargātu mūs no ļaunuma, kas mājo mūsu pašu sirdīs. 6. bauslis sargā cilvēku no 

paļaušanās seksuālai iekārei un tās sekām. 6. bauslis nosoda visas seksuālajām 

aktivitātes pirms un ārpus laulības dzīves. Caur laulības pasargājumu 6. bauslis 

sargā visu sabiedrību. Dievišķa laulība ir par svētību gan vīram un sievai, gan viņu 

bērniem, gan caur miera, prieka un mīlestības pildītu laulību arī visai sabiedrībai. 

Uz to lai Dievs Tevi vada.  

 

 

 

                                                           
i
 Sengrieķu valodā vārds feygō nozīmē – bēgt, glābties bēgot, izvairīties. 1.Kor 6:18 izmantota II personas 

daudzskaitļa pavēles forma: „Bēdziet!” Bībeles biedrības Jaunās Derības 2007. gada tulkojumā šajā vietā 

atrodas vārds „bēdziet”.  

 
ii
 Zigismunds Freids [1856-1939] – austriešu izcelsmes psihiatrs un neirologs, kurš nodibināja 

psihoanalīzes novirzienu. Viena no viņa idejām bija dzīvības [libido] un nāves [tanatos] instinkti, kuri 

noteica cilvēka uzvedību. Dzīvības instinkts, jeb libido, esot atbildīgs gan par izdzīvošanu, gan 



                                                                                                                                                                                           
vairošanos, gan izsalkumu, slāpēm un seksuālo iekāri. Tātad, tas, ko šis instinkts pieprasa ir dabisks un no 

cilvēka būtības izrietošs.  

 
iii
 Sengrieķu valodā rakstīts tēn opheilēn apodidotō. Opheilē burtiski nozīmē – parāds, aizņēmums 

[naudas, vai mantas], arī pienākums saistības. Apodidōmi nozīmē – [saistības pildot] dot, atdot, atmaksāt.  

 
iv
 Sengrieķu valodā vārds moicheia nozīmēja dzimumattiecības ar kādu citu, nevis laulāto partneri. Vārds 

porneia nozīmēja, izvirtušas, pretdabiskas dzimumattiecības ārpus laulības.  

 

 


