
V saruna  

Ko novēršanās no Dieva izmainīja laulībā? 

 

Jana: Iepriekšējā sarunā aplūkojām, kāds ir vīra un kāds ir sievas pienesums laulība; 

ka vīrieša uzdevums pēc Dieva radīšanas kārtības ir veidot un nodrošināt apstākļus, lai 

sieva, kā viņa pilnībā atbilstošais palīgs, varētu veltīties pašam augstākajam uzdevumam 

– jauna cilvēka radīšanai. Tas būtu saprotams.  

Bet vai ar to ir pietiekoši, lai laulāto attiecībās valdītu savstarpēja mīlestība, cieņa un 

prieks? Jautāju tādēļ, ka ļoti bieži ir nācies praksē sastapties ar situācijām, kad vīrietis it 

kā veic savu uzdevuma pusi un nodrošina iztiku, un sieviete veic savu - audzina bērnus, 

taču viņu attiecības ne tuvu nevar nosaukt par labām, cieņas, mīlestības un prieka pilnām. 

Un iemesli tam var būt dažādi!  

Guntars: Problēma, uz kuru Tu norādi ir visaptveroša. Tā skar ne tikai laulību, bet 

cilvēku un sabiedrības dzīvi visā kopumā. Patiesi, ir daudz laulību, kurās it kā formāli 

Dieva iedibinātā kārtība pastāv. Tik daudz, cik attiecās uz vīra un sievas pienesumu. Taču 

attiecības laulāto starpā ir ļoti tālu no tādām, kuras gribētos dēvēt par Dieva iecerētām. 

Kāpēc gan tā? Ja Dieva iedibinātā laulības forma it kā pastāv, tad kāpēc gan saturs ir tik 

neatbilstošs? Kādēļ tik bieži izpaliek savstarpēja cieņa un mīlestība laulāto starpā?  

Ja problēma tiek saprasta, tad ir iespēja meklēt risinājumu. Un tieši par šo problēmu, 

faktiski, par visu cilvēku nebūšanu cēloni, mēs varam uzzināt 1. Mozus grāmatas trešajā 

nodaļā. Šī nodaļa apraksta grēkā krišanas notikumu un tā sekas. Bieži vien par grēkā 

krišanu ironizē un tā tiek izsmieta nemaz neizprotot tās nozīmi.  

Aizliegtā augļa baudīšana tiek saistīta ar Pirmā cilvēka un sievas seksuālajām 

attiecībām. It kā tieši šo attiecību piekopšana būtu grēkā krišana, nevis laulības 

piepildījums! Daudzu tautu valodās iegājusies tieši šāda izteikuma „aizliegtais auglis” 

nozīme. Taču kā atceries no iepriekšējām sarunām, tad vīra un sievas intīmā tuvība ir 

Dieva dāvana laulībai un nevis „aizliegtā augļa” baudīšana. Grēkā krišana ir kas pavisam 

cits. Viss cilvēkiem tika ļauts, taču lai cilvēkiem sniegtu izvēles brīvība, Dievs noteica 

vienu – simbolisko aizliegumu.  



Jana: Jā, mēs jau „I sarunā” pārrunājām, ja viss ir atļauts, tad būtībā nekāda izvēle 

vairs netiek piedāvāta. Tad tā ir nevis brīvība, bet pilnīga nosacītība. Tad praktiski nav 

nekādas brīvības pašam pieņemt lēmumu.  

Guntars: Nu ja. Tāpēc Dievs noteica vienu simbolisko aizliegumu. Caur šo 

aizliegumu Dievs cilvēkam deva izvēles brīvību, lai cilvēkiem būtu iespēja piepildīt 

Dieva tēlu un līdzību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un nest atbildību. Cilvēks varēja 

paklausīt Dievam, kurš ir visa labā avots un devējs, vai paklausīt kādam citam. Runājot 

par cilvēkiem, varētu sacīt, ka viņiem dzīvība, patiesība un mīlestība kā īpašības kaut 

kādā mērā piemīt. Runājot par Dievu jāsaprot, ka šie vārdi neraksturo Dievam piemītošas 

īpašības, bet gan pašu Dieva būtību. Dieva būtība nosaka šo vārdu nozīmi. Nav grūti 

izsecināt, kāds ir tas, kurš ir pretējs visam, ko saucam par labu.  

Kas ir pretējs dzīvībai, pretējs mīlestībai, pretējs patiesībai? Nāve, naids un meli. 

Grēkā krišana nebija nekas cits kā cilvēku izvēle nepaklausīt Dievam, bet paklausīt Dieva 

pretiniekam. Dievs ir visu redzamo un neredzamo lietu Radītājs. Viņš ir iedibinājis visu 

lietu kārtību un likumus. Šie likumi un kārtība nosaka un noteiks likumsakarības pasaulē 

līdz pat laika beigām.  

Taču kā rakstīts 1. Mozus grāmatas trešajā nodaļā - cilvēki izvēlējās nepaklausīt 

Dievam. Cilvēki izvēlējās paklausīt balsij, kura teica: „Jūs būsit kā Dievs, zinādami labu 

un ļaunu”. [1. Moz 3:5]. Grēkā krišana bija Dieva nomainīšana ar citu augstāko autoritāti, 

jeb 1. baušļa „Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā” 

pārkāpums. Neviens nevar izskaidrot kāda bija grēkā krišanas mehānika, kas notika un 

kas izmainījās cilvēkā, kad Ādams un Ieva ēda no aizliegtā koka?  

Zinām tikai to, ka nāve ienāca pasaule, un ka šis grēks iedzimst no paaudzes 

paaudzē. Mēs redzam tikai tā izpausmes. Vispirms, kā Dieva nepazīšanu un pretestību 

Dieva likumiem un autoritātei, lai cik tas nesaprātīgi arī neliktos; jo Dievs taču ir visa 

labā avots, kas mums grib un var dot visu pašu labāko, ja vien vēlamies to no Viņa 

pieņemt! Turklāt Viņš vienīgais zina, kas ir pats labākais priekš mums, bet mēs pat Viņa 

viedokli negribam uzklausīt. Tā parādās viena no traģiskākajām grēkā krišanas sekām. 



Mēs paši iedomājamies, ka varam zināt, kas ir labs un kas ir ļauns, kas pareizs un kas nē, 

un pēc tā arī tiecamies.  

Jana: Tā nu musinošā balss kopš novēršanās no Dieva vēl arvien skan mūsu ausīs 

un domās. Kopš tā laika cilvēki arvien grib domāt un ticēt un rīkoties tā, it kā mēs paši 

būtu kā dievi. Neesam viss. Taču kā tieši šī grēka samaitātība izpaužas laulības dzīvē?  

Guntars: Vispirms, grēkā krišanas sekas bija Dieva iesākumā iecerēto laulības 

attiecību deformācija. Ja pirms grēkā krišanas cilvēku domas un griba bija saskaņā ar 

Dieva nodomiem un gribu, tad novēršoties no Dieva, cilvēku domas kļuva pretēji vērstas. 

Cilvēks vairs negribēja pieņemt to kārtību, kādu Dievs bija iedibinājis un atzinis par labu. 

Cilvēks nostājās pret labo un kopā ar ļauno.  

Atceries, kad Dievs pieveda Ādamam Ievu, cilvēks priekā iesaucās: „Šī tiešām ir 

kauls no mana kaula un miesa no manas miesas!” [1.Moz 2:23] Pēc grēkā krišanas viss 

mainās. Kad cilvēks izdzird Dieva balsi, viņš izbīstas un slēpjas no sava Radītāja. Cilvēka 

un Dieva attiecības ir sarautas...  

Kad Dievs jautā: „Vai tu neesi ēdis no koka, no kura Es tev aizliedzu ēst?” [1.Moz 

3:11], cilvēks nevis atzīst, ka ir pārkāpis Dieva pavēli, bet gan saka: „Tā sieva, ko Tu 

man devi, lai viņa būtu ar mani, tā man deva no tā koka, un es ēdu.” [1.Moz 3:12] Es jau 

neesmu vainīgs, bet gan Tā sieva, kuru Tu man devi! Kur gan palika „kauls no mana 

kaula, miesa no manas miesas”?! Arī attiecības cilvēku starpā ir izpostītas... 

Tādēļ Dievam, lai pasargātu cilvēku un ierobežotu ļaunuma varu, bija jāiedibina citi 

likumi dzīvei sabiedrībā. Likumi, kuri ar varu, autoritāti un pienākumu nodrošinātu 

kārtību.  

Šos likumus darbībā mēs ikdienā redzam, piemēram, valsts varas izpildījumā; kad 

valsts rūpējās par drošību, uztur kārtību, apvalda un nosoda likumu pārkāpējus, Dieva 

iedibinātā kārtība, caur noteiktām institūcijām tiek uzturēta spēkā. Neviens no cilvēkiem, 

kurš šo Dieva varu, autoritāti un uzticēto pienākumu nes, pats par sevi nav nekas vairāk, 

vai lielāks kā jebkurš cits cilvēks. Taču uzticētais amats šim cilvēkam piešķir varu un 

autoritāti un arī uzliek pienākumus un atbildības. Ne cilvēkam pašam ir vara un autoritāte 



Dieva kārtību tālāk nest, bet gan amatam. Un mēs redzam ikdienā, kā armija, policija, 

valdība un citi amati šo Dieva doto autoritāti iemieso.  

Jana: Šos pašus likumus un likumsakarības taču mēs varam saskatīt ne tikai valsts 

darbībā, bet arī dažādos iedibinājumos mūsu ikdienā? 

Guntars: Tieši tā. Ir cilvēki, kuru amati tiem dod lielu varu un arī uzliek lielus 

pienākumus. Cilvēki var nomainīties, bet amata nestā vara, pienākumi un atbildība 

paliek. Tieši tos pašu likumus mēs redzam skolās un ģimenēs. Vecāki un skolotāji ir šīs 

Dieva dotās varas un uzdevumi nesēji. Taču tas, ka kādam ir uzticēts Dievs uzdevums un 

tā izpildei nepieciešamā vara un autoritāte, nepadara nevienu no viņiem augstāku par 

otru. Ne vecāki ir augstāki un svarīgāki par bērniem, ne skolotāji par skolniekiem, ne 

vadītāji par padotajiem. Tikai viņu amats viņiem uzdot dzīvē ieviest Dieva paredzēto 

kārtību. Nereti gan cilvēki iedomājās, ka nevis amats, bet gan cilvēks pats nes sevī šo 

varu un autoritāti.  

Šī kārtība un likumi, kuri caurstrāvo un satur visu sabiedrības dzīvi, ir nepieciešami, 

jo cilvēki paši pēc atkrišanas no Dieva vairs nezina, kas ir labs un kas ļauns. Ar šo 

likumu, ar varas un autoritātes palīdzību Dievs rūpējās par cilvēkiem pēc grēkā krišanas. 

Šie likumi, šī vara un autoritāte ir Dieva lielā dāvana cilvēcei, lai caur šo kārtību Dievs 

varētu par ikvienu cilvēku rūpēties un gādāt.  

Padomāsim pavisam nedaudz! Kas notiktu, ja valsts vara pārstātu darboties kaut uz 

pāris dienām? Tā laiku pa laikam atgadās. Tādu piemēru ir pietiekoši daudz tepat nesenā 

pagātnē. Kad kādas energoapgādes problēmas, vai dabas stihijas, vai politiskās nekārtības 

paralizē valsts varas darbību. Pat valstīs ar izslavētu kārtību sākas marodierisms, haoss un 

visatļautība; jo pēkšņi nevienam vairs nav jābaidās no soda par savas darbības sekām.  

Ja pirms novēršanās no Dieva visas cilvēku domas labas un vienīgais aizliegums 

bija paredzēts, lai sniegtu cilvēkiem izvēles brīvību, tad pēc grēkā krišanas viss ir pilnīgi 

otrādi. Cilvēks nepazīst Dievu un atrodas ļaunuma varā jau kopš ieņemšanas brīža, un 

Dieva aizliegumi un likumi paredzēti, lai cilvēku sargātu no šī ļaunuma, kas mīt viņā 

pašā. Padomā, cik apjomīgi un cik ietilpīgi ir likumu krājumi, kuri ar to vien nodarbojās, 



lai nepieļautu cilvēka ļaunās dabas izpausmi. Lai detalizēti aprakstītu visu, ko NE-drīkst 

darīt.  

Kas notiktu bērnudārzos un skolās, ja skolotājiem vairs nebūtu vara un autoritāte 

apvaldīt savus audzēkņus? Ja bērni kļūtu par tiem, kuri noteiktu - ko nu mēs darīsim, un 

ko nedarīsim! Vai mācīsimies, vai dauzīsimies?! Un kas notiktu, ja nevis vecāki pildītu 

savu pienākumu un bērniem noteiktu un mācītu, kas labs, kas ļauns, ko drīkst un ko nē, 

bet bērnu vēlmes būtu izšķirošās? 

Jana: Jāsaka gan, ka tas diemžēl patiešām daudzviet jau notiek. Domāju, ka daudzi 

spēs atsaukt atmiņā labus piemērus šādām situācijām.  

Guntars: Kad tas notiek, tad tā pamatā ir maldīgais uzskats, ka cilvēks kopš 

dzimšanas savā būtībā ir labs. Nav gan. Vecāki jau kopš agrīnas bērnības rāda un māca 

saviem bērniem – kas ir labs, kas nē; par labo tiek saņemta uzslava, par slikto – sods. Šī 

pati mācīšana turpinās skolā. Pamazām, bērniem pieaugot, vecāku un skolotāju pamācību 

un pārmācību funkciju uzņemas valsts. Caur likumdošanu un tiesībsargājošām 

institūcijām.  

Ar šiem vienkāršajiem piemēriem varam labi redzēt, ka šādi - caur amatiem - 

valdību, vecākiem, personām atbildīgos amatos, skolotājiem, u.c., Dievs var par mums 

rūpēties. Caur šādiem amatiem, kuriem ir Dieva iedibināta vara, autoritāte un pienākums, 

Dievs mūs aprūpē kopš pašas bērnības, mūs pasargā mūsu nezināšanā un nevarēšanā, 

mūs pamāca un audzina un ļauj drošībā un pasargājumā vadīt mums atvēlēto laiku. Caur 

šādu kārtību Dievs var dot mums lietas, kas mums nepieciešamas. Kā redzējām, ja šī 

kārtība tiek deformēta, vai grauta, tad arī Dievam tiek liegta iespēja dot mums savu 

mieru, prieku un mīlestību.  

Jana: Ja pareizi sapratu, tad Dievs ir iedibinājis noteiktus amatus, kuri ar Dieva dotu 

autoritāti un Dieva dotu uzdevumu darbojās, lai nodrošinātu Dieva rūpes par mums. 

Pirms cilvēku atkrišanas no Dieva tas nebūtu bijis vajadzīgs, jo visas cilvēku domas un 

vēlmes bija saskanīgas ar Dieva nodomiem. Cilvēks jau dzīvoja Dieva tiešā tuvumā un 

cilvēkā vēl nebija grēka ļaunuma, nu kura Dievam tagad mūs jāsargā.  



Pēc grēkā krišanas Dievs caur valsti gādā par iedzīvotājiem, caur vecākiem - par 

bērniem, caur kungiem un priekšniekiem - par padotajiem, caur skolotājiem - par 

skolniekiem, un tā joprojām. Ja šie Dieva iedibinātie Dieva gādības saņemšanas ceļi 

darbojās, tad cilvēki var baudīt mieru, prieku un mīlestību, cik nu tas pēc grēkā krišanas 

iespējams. Ja nedarbojās, tad arī Dievs mums savas dāvanas nevar sniegt.  

Guntars: Tieši tā. Viss tikko minētais attiecās arī uz laulību. Iesākumā Dievs radīja 

cilvēku, vīru un sievu, kā pilnībā atbilstošus, cilvēku un viņa palīgu, un abiem kopā deva 

vienus un tos pašus uzdevumus. „Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un 

pakļaujiet sev to”. Viņi abi vienlīdz varēja nodoties Dieva uzdevumu pildīšanai. Taču pēc 

grēkā krišanas situācija mainījās.  

Grēks bija atšķīris cilvēkus no Dieva, viņi bijās Dievu un bēga no Viņa. Tāpat arī 

vīru no sievas, jo vīrs atbildību par nepaklausību centās novelt uz sievu. Arī cilvēkus no 

dabas, jo daba vairs nepakļāvās cilvēkiem un nedeva tiem savus augļus. Gan vīram, gan 

sievai viņu uzdevumi kļuva daudz grūtāki. Sievai bērnu dzemdēšana nāca ar sāpēm. 

Savukārt vīram zemes kopšana kļuva par smagu darbu, kas tam vaiga sviedros būs visas 

mūža dienas jādara. Bet kas pats nepatīkamākais, grēks bija iedzinis plaisu viņu vienībā. 

Nebija vairs pilnīgas saskaņas ar Dievu un arī pilnīgas saskaņas vienam ar otru.  

Tādēļ Dievs arī attiecībā uz laulību iedibināja noteiktu kārtību, lai Viņš arī pēc grēkā 

krišanas varētu par cilvēkiem laulībā rūpēties. Un šī kārtība ir izteikta 1. Mozus grāmatas 

trešajā nodaļā: „Un tev būs kārot pēc sava vīra, un viņam būs valdīt pār tevi." [1. Moz 

3:16] Ja pirms grēkā krišanas vīrs un sieva bija kā partneri, tad nu viņiem katram tiek 

dots sava amats, uzdevums un vieta laulībā.  

Jana: Ko tieši saprast ar vārdiem „kārot pēc vīra”? Un vai var saprast, ka pēc grēkā 

krišanas Dievs piešķir vīra un sievas amatiem dažādus statusus?  

Guntars: Savā ziņā teikums „un tev būs kārot pēc sava vīra, un viņam būs valdīt pār 

tevi” pats paskaidro, ko nozīmē „kārot pēc vīra”
i
. Oriģinālā tekstā izmantota izteiksmes 

forma, kas precīzi tulkotos kā „kārot [virzienā] uz vīru”. Teikuma otra daļā, paskaidro, ka 

te nav runa par vīra fizisku iekārošanu, bet gan par kārtības attiecībām laulībā. Pēc grēkā 



krišanas sievas amats ir ticis nostatīts pakļautībā vīra amatam. Kā rakstīts - „viņam būs 

valdīt pār tevi”. Un „kārot pēc vīra” jāsaprot kā kārot pēc vīra amata varas un autoritātes. 

Mēs jau aplūkojām kādas autoritātes, varas un uzdevumus Dievs iedibina sabiedrībā 

pēc grēkā krišanas un ar kādu nolūku iedibina. Tā arī laulības kārtība ir viena no šādiem 

Dieva iedibinājumiem. Laulība satur zināmu hierarhiju – vīram būs valdīt, sievai 

pakļauties. Tā var sacīt, ka vīra un sievas amata uzdevumi pēc novēršanās no Dieva 

tiešām ir mainījušies.  

Ja līdz tam vīra un sievas amati bija pilnībā līdzvērtīgi un viņiem abiem kopā tika 

uzdoti Dieva lielie uzdevumi „augļoties, vairoties un pakļaut zemi”, tad pēc grēkā 

krišanas sievas amats tiek nostādīts pakļautībā vīra amatam. Taču, lai saprastu, ko nozīmē 

vīra amata pacelšana pār sievas amatu, jeb ko tieši nozīmē vīram paredzētais „valdīt” un 

sievai paredzētais „pakļauties”, mums šie vārdi jāaplūko to Rakstu vietu gaismā, kuras 

par šiem jautājumiem runā izvērsti un skaidri. Tam tad arī veltīsim pilnībā nākamās 

sarunas.  

 

-----  

 

Grēkā krišana bija cilvēku novēršanās no Dieva. Tajā brīdī cilvēki izdarīja 

izvēli paklausīt citai autoritātei. Pirms grēkā krišanas cilvēku domas bija labas, pēc 

tam tās jau no dzimšanas ir ļaunas. Dievs ar likumu, varas un amatu palīdzību 

sargā cilvēkus un rūpējās par viņiem. Tādā pasaulē pastāv laulība. Arī laulībā, vīra 

un sievas amatos, pēc grēkā krišanas ir notikušas izmaiņas; tie vairs nav vienlīdzīgi, 

bet sievas amats ir pakļauts vīra amatam. Tā Dievs nodrošina iespēju rūpēties par 

laulību pēc grēkā krišanas.  

 

                                                           
i
 Senebreju valodā izteikums ’el-’iyšek nozīmē – [virzienā] uz tavu vīru. Prievārds ’el apzīmē kustību 

virzienā uz, vai iekš. 

 


