
VI saruna  

Kādai jābūt vīra attieksmei pret sievu?  

 

Jana: Iepriekšējo sarunu noslēdzot, apņēmāmies tā kārtīgi iedziļināties vīra un 

sievas amatu uzdevumos pēc grēkā krišanas. Darot to secīgi, šajā sarunā mēs varētu 

aplūkot, kādi tad ir vīra amata uzdevumi? Kādu attieksmi vīram pret sievu paredz Dieva 

iedibinātā laulības kārtība?  

Guntars: Vispirms atcerēsimies, ka vīriešu un sieviešu kopdzīvi sabiedrībā, Dievs 

pašos pamatos ir iedibinājis kā dzīvi laulībā. Tālāk mēs varam aplūkot, kādas ir Dieva 

atbalstītas attiecības laulāto starpā. Te nu Svētie Raksti mūs bagātīgi apveltī ar 

pamācībām. Tā lasām apustuļu rakstītos vārdus: „Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā 

Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā, [...] Tā arī vīriem pienākas 

savas sievas mīlēt kā savu miesu. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Jo neviens nekad 

vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā, tāpat kā Kristus draudzi, [...] 

Bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sevi pašu.” [Ef 5:25, 28, 29, 33] Un arī: 

„Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām.” [Kol 3:19] Un tāpat: „Vīri, 

sadzīvojiet prātīgi ar sievu kā ar vājāko radījumu, godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlastībā 

dotās dzīvības līdzmantinieces, lai jūsu lūgšanas netaptu traucētas.” [1. Pet 3:7] 

Kā redzams, tad par šo jautājumu Jaunajā Derībā ir daudz rakstīts. Tas liecina, ka 

jautājums par attiecībām starp vīru un sievu ir bijis aktuāls arī Kristus laikā. Pēc rakstītā 

spriežot, arī tajā laikā cilvēkiem nav bijis skaidrs, kādas attiecības laulāto starpā ir 

iedibinājis Dievs. Uzskatu daudzveidība par vīra un sievas attiecībām laulībā nav tikai 

šodien un mūsu sabiedrībā, tā pilnīgi noteikti ir pastāvējusi vienmēr un visos laikos. Tieši 

tādēļ apustuļi, Dieva vadīti, ir ļoti rūpīgi izvēlējušies, kādus vārdus draudzēm rakstīt. Šīs 

pamācības ir dažādu autoru pierakstītas, taču to patiesais devējs ir viens – Dievs. 

Jana: Manuprāt, šajos Rakstu citātos dotie norādījumi daudzviet atkārtojās. Man 

likās zīmīgi, ka pamācībās vīriem liels akcents ir likts uz mīlestību. Tas ieskanas gandrīz 

katrā no iepriekš minētajām Rakstu vietām. Vīri, mīliet savas sievas! Skan labi! 



Guntars: Jā, varētu pat teikt, ka šī ir pati galvenā vīriem dotā pamācība. Viss cits 

sacītais ir tikai kā paskaidrojums un papildinājums. Pamācība it kā ir vienkārša un 

skaidra, tādēļ neviļus rodas jautājums, kāpēc gan apustuļi to tik daudzkārtīgi atkārto?  

Atkal lieti noder oriģinālais teksts Svēto Rakstu sengrieķu valodā. Izrādās, ka 

sengrieķu valodā ir veseli četri darbības vārdi, kas apraksta mīlestību, un katrs no tiem 

apraksta kādu īpašu mīlestības paveidu. Viens no šiem vārdiem ir „eross”
i
. Vārds „eross” 

apraksta mīlestību, kuru raksturo fiziska iekāre. Vīrieša un sievietes attiecībās tā būtu 

mīlestība, kura iekāro pretējo dzimumu. Tātad, piemēram, vīrieša „eross” mīlestības 

avots, jeb ierosinātājs būtu kāda konkrētā sieviete.  

Otrs vārds, kas apraksta mīlestību ir „filia”
ii
. Vārds „filia” apraksta mīlestību, kuru 

mūsu valodā būtu precīzāk dēvēt par draudzība. Trešais vārds „stergēma”
iii

 apraksta 

mīlestību radinieku starpā; vecāku un bērnu, kā arī brāļu un māsu attiecībās. Ceturtais 

vārds „agapē”
iv

 apraksta mīlestību, kura rodas nevis no ārējas ierosmes, bet kura nāk no 

cilvēka paša. Tā ir tāda mīlestība, kura kādu mīl nevis šim kādam piemītošo īpašību dēļ, 

bet gan pati no savas pārpilnības. Svētajos Rakstos tieši ar šo vārdu ir apzīmēta Dieva 

mīlestība uz cilvēkiem. Nevis cilvēkiem piemītošo īpašību dēļ Dievs viņus mīl, bet gan 

savas nesavtīgās, no Viņa paša būtības plūstošās mīlestības dēļ.  

Jana: Uz kuru no šīm četrām mīlestībām savās vēstulēs draudzēm apustuļi mudina 

vīrus? 

Guntars: Redzi, pamudinājumam „mīliet savas sievas” ir ļoti dziļš un vīriešu dabas 

izpratnē balstīts pamatojums. Kā mēs to jau izrunājām iepriekš, tad jau pie radīšanas 

Dievs ir cilvēkā ielicis tieksmi uz pretējo dzimumu – „tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un 

pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.” (1.Moz 2:24)  

Parasti nevienu vīrieti uz „eross” mīlestību nav papildus jāmudina. Drīzāk tieši 

otrādi, bieži vien jācenšas tos atturēt no pārmērīgām „eross” mīlestības izpausmēm gan 

pirms, gan ārpus laulības. Tāpat arī „filia” mīlestība, jeb draudzība ir visai saprotama un 

salīdzinoši viegli pildāma lieta laulāto starpā. Varētu teikt tā, ka seksuālā interese 

[„eross”] un kopējas intereses [„filia”] nav nekas neparasts. Tām nav vajadzīgs īpašs 

pamudinājums, jo parasti tieši kāda no šīm divām mīlestībām jau ir bijusi par laulības 



slēgšanas iemeslu; vai nu pretējā dzimuma seksuālā pievilcība, vai arī saderība kopējās 

interesēs.  

Jana: Jā, un ja paskatās no otras puses, tad laulības šķiršanu pamatā parasti ir tieši 

šis divas lietas tikai pretēji vērstas. Laulības bieži tiek šķirtas, jo seksuālā interese 

[„eross”] nu tiek vērsta uz kādu citu, vai arī - pagaisušas visas kopējās intereses [„filia”], 

sievai vairs nepatīk futbols un laulātos it kā nekas vairs nesaista. Kā mēdz sacīt - nav 

vairs par ko parunāt.  

Guntars: Jā, un tieši tādēļ, apustuļi rakstot pamācības vīriem, ļoti izteikti uzsver 

tieši „agapē” mīlestību, jo tieši „agapē” mīlestība ir tā, uz ko vīri tiek pamudināti. Turklāt 

apustuļi ne vien raksta „mīliet savas sievas”, bet arī paskaidro kā šai mīlestībai būtu 

jāizpaužas. Aplūkosim, ko apustuļi pasaka ar vārdiem „vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā 

Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā” un „jums būs savu sievu 

mīlēt kā sevi pašu”.  

Ja mēs tikko runājām par „eross” un „filia” mīlestību, tad ar šiem apustuļa vārdiem 

mēs tiekam vesti pavisam citos mīlestības augstumos un dziļumos. Varētu pat teikt, ka 

vīru uzdevums tiek padarīt par gandrīz neiespējamu. Vārdi „tāpat kā Kristus ir mīlējis 

Savu draudzi” katru vīru, kurš šos vārdus rūpīgi pārdomātu, varētu ievest zināmā gribas 

pagurumā un vājumā. Ko gan nozīmē mīlēt tā kā Kristus ir mīlējis?  

Atcerēsimies, ka Kristus, būdams Dievs, redzēja mūs, kādi mēs esam savās domās, 

savos darbos un vārdos. Viņam nebija nekādu ilūziju par to, kādi esam patiesībā, kādas ir 

mūsu sirdis un pati mūsu būtība. Viņš to redzēja un zināja daudz skaidrāk nekā mēs paši. 

Zināma līdzība, kā jau apustulis to norāda, ar šo situāciju ir arī laulībai.  

Laulībā mēs viens otru pamazām iepazīstam un ieraugām, kādi mēs patiesībā esam. 

Te nu jāsaka, ka ikviens cilvēks ir tikai grēcinieks. Lai cik mūsos būtu labu īpašību un 

centīgas apņēmības labi rīkoties, savās sirdīs mēs nesam tik daudz tumsas, ka tur tā dziļāk 

ielūkojoties ne „eross”, ne „filia” vairs nav ne prātā.  

Viegli ir iekārot un iemīlēt kādu pretējā dzimuma pārstāvi, redzot viņa ārējo 

spožumu, vai atrodot saskares punktus sev svarīgās interešu jomās. Pavisam kas cits ir 

mīlēt cilvēku, kad tu esi iepazinis viņa tumšās puses. Esiet pilnīgi bez ilūzijām – tās ir 



ikvienam cilvēkam. Tādus mūs redzēja Kristus – nevis mūsu ārējā spožumā un labajās 

īpašībās, bet mūsu siržu dziļumos. Tādus mēs viens otru pamazām iepazīstam arī laulībā. 

Jana: Jā, uzlūkojot laulības praktiskos aspektus, nepieciešamību pēc „agape” 

mīlestības var viegli ieraudzīt. Ja tu kādu cilvēku dziļāk iepazīsti, tad aiz erotiskā, vai 

draudzīgā tēla beigu beigās sastopies arī ar pašu cilvēka dabu un būtību. Ko neredzi pēc 

mēneša, to skaidri ieraugi pēc gada.   

Guntars: Precīzi. Tieši tā Kristus redzēja mūs - un tomēr mīlēja. To pašu vīriem 

pavēl arī apustuļi – mīliet savas sievas kā Kristus jūs ir mīlējis! Tas nozīmē, ka arī tad, 

kad esat saskārušies ar sev tuvo cilvēku melno pusi, ar to, kura nekādas mīlestības jūtas 

nerosina, turpiniet mīlēt, jo tā ir darījis mūsu Kungs Kristus. Mīliet ar mīlestību, kas no 

jums nāk, jo kā Kristus mīlestība pārveido un maina mūs, tā arī mūsu mīlestība var darīt 

labākus cilvēkus, kurus šādi mīlam. „Agapē” ir nevis mīlestība uz labo, kas cilvēkā ir, bet 

mīlestība, kas grib darīt un dara cilvēku labāku. Nesavtīga mīlestība, kas neprasa, bet 

meklē kā dot no sevis.  

Bet tas vēl nav viss. Apustulis raksta tālāk, ka Kristus ir draudzi mīlējis „pats 

nododamies viņas labā”. Te apustulis vēlreiz parāda, cik augtas prasības tiek uzstādītas 

pret vīriem laulībā. Kristus ne vien mīlēja savu draudzi zinādams kāda tā savā būtībā ir, 

bet vēl daudz vairāk. Visa Kristus dzīve bija veltīta draudzei. Visa, līdz par krusta nāvei 

un augšāmcelšanās.  

Apustulis ar šo salīdzinājumu parāda vīriem, uz ko viņiem būs tiekties. Kādai būtu 

jābūt viņu nesavtīgajai mīlestībai pret sievu. Ir jau viegli mīlēt [„eross”] jaunības 

skaistumā, vai kopīgus ceļus staigājot [„filia”], taču daudz grūtāk ir mīlēt slimībās, 

piemeklējumos un dažādos dzīves apgrūtinājumos. Taču tieši uz to apustulis mudina 

vīrus – mīlēt sievas neatkarīgi ne no kādiem apstākļiem.  

Mīlēt tā, lai vīru mīlestība būtu kā drošs pamats, uz kura sievām stāvēt savu 

pienesumu laulībā dodot, li sievas zinātu, ka ir mīlētas arī tad, kad apkārtējā pasaule 

vīram piedāvā tik daudz kārdinājumus. Lai sievas zinātu, ka ir mīlētas arī tad, kad atrodas 

grūtībās, arī tad, kad ir vājas, arī tad, kad viņas vismazāk var mīlestības jūtas izraisīt, jo 

tieši tad viņām vīra mīlestība ir visvairāk vajadzīga.  



Varētu teikt, ka apustulis vīra uzdevumus ir tā aprakstījis, lai neviens vīrs nevarētu 

sacīt, ka viņš gan laulībā ir darījis visu nepieciešamo. Kristus vienmēr paliek kā piemērs, 

uz ko tiekties. Un tas ir gan brīnišķīgs iedvesmas avots, gan arī atskaites punkts savas 

attieksmes pret sievu izvērtēšanā katram vīram. Vai esmu mīlējis savu sievu kā Kristus 

savu draudzi? Vai esmu pilnībā sevi nodevis viņas labā?   

Jana: Apustulis Pāvils izmanto vēl kādu spēcīgu salīdzinājumu. Lai vīri mīl savas 

sievas kā savu miesu. Arī šajā līdzībā taču apustulis velk vīru mīlestības pret sievu 

paralēles ar Kristus mīlestību pret draudzi.  

Guntars: Jā, un šī ir vēl viena vieta, kurā varam labi ieraudzīt laulības saišu ciešo 

līdzību ar Dieva un viņa izredzēto attiecībām. Turklāt arī šajā vietā vīra mīlestība uz 

sievu tiek salīdzināta ar Dieva mīlestību uz savu draudzi. Mēs jau runājām, ka „agape” 

mīlestība ir tā, kura izplūst no cilvēka sirds uz āru, uz to cilvēku, kuru tā mīl, nevis caur 

acīm, vai ausīm ieplūst sirdī. Tā arī šo sievas pielīdzināšanu vīra miesai Pāvils izmanto, 

lai parādītu vīra un sievas ciešo saistību.  

Atceries, vīrs atstās sievu un tie abi kļūs viena miesa. Tieši uz to Pāvils te norāda. 

Laulībā vīrs un sieva ir kļuvuši viena miesa. Un tas nenozīmē tikai seksuālas tuvības 

mirkli. Vīrs un sieva ir cilvēka vīrišķā un sievišķā daļas, kuras tikai vienībā veido 

pilnvērtīgu cilvēku. Tieši tādēļ apustulis raksta: „Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Jo 

neviens nekad vēl nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā” [Ef 5:29] 

Tā ir liela gudrība izteikta vienkāršos vārdos. Lai kāda būtu mūsu miesa, mēs taču 

par to rūpējamies, kopjam un glabājam. Jo sevišķi šodien, esot uz skaistumkopšanas 

viļņa, tas ir labi saprotams salīdzinājums. Ir taču tik audz iespēju kopt savu miesu un 

rūpēties par to. Tieši uz to arī norāda Pāvils. Par savu miesu mēs vienmēr rūpējamies. 

Vienmēr cenšamies to atbrīvot no iespējamajām neērtībām. Un pasargāt no sāpēm un 

ciešanām. Tieši uz to vīri tiek mudināti. Izturieties pret sievu kā pret savu miesu. Dariet 

visu, lai tā justos labi, dariet visu, lai tai nebūtu jācieš, dariet visu, lai tā tiktu pasargāta no 

katra ļaunuma. Jo neviens taču nedara pāri savai miesai. Tā ir attieksme, kādu Svētie 

Raksti pieprasa no vīra.  



Nelūkojieties uz attiecībām laulībā kā attiecībām starp „es” un „viņa”. Lūkojieties 

uz laulību kā uz „es”. Mana sieva ir mana miesa. Tik pat cik savu miesu, savu ķermeni 

uzskatu par „es”, tik pat arī mana sieva ir „es”. Neviens nekad nenostājas pret savu 

miesu, neviens nekad to nepamet. Tā arī vīriem vienmēr un ikvienā situācijā jāpatur prātā 

– Tava sieva IR Tava miesa! Tikai tā viņas jāuzlūko un tikai tā pret viņām jāizturas.  

Jana: Vai tas ietver arī apustuļa Pētera izteikto pamācību „neesiet skarbi pret 

viņām”? 

Guntars: Te atkal precizitātes labad jāpaskaidro, kas rakstīts sengrieķu tekstā. 

Vārds, kas mums tulkots kā „neesiet skarbi”
v
, ietver arī nozīmes - rūgts, sāpīgs, 

nepatīkams. Te mēs redzam, ka visas apustuļu pamācības būtībā runā par vienu un to 

pašu. Iepriekš aplūkotajā tekstā no vēstules efeziešiem Pāvils attiecības ar sievu 

salīdzināja ar attiecībām ar savu miesu. Te tiek rādīta šo pašu attiecību otra puse.  

Pāvils pamācīja, ko darīt, Pēteris pamāca, ko nedarīt. Visas tikko aplūkotā vārda 

nozīmes, varam cieši sasaistīt ar sievas kā savas miesas mīlēšanu. Vai gan kāds vēlas 

darīt sev sāpīgi? Vai kāds vēlas piedzīvot skarbu uz nepatīkamu attieksmi? Vai vēlas būt 

sarūgtināts? Atbilde ir – nē! Tieši uz to šī īsā pamācība mudina vīrus. Lai jūsu „agape” 

mīlestība nosaka attieksmi pret sievu. Izturieties tā, lai sievai nevienā situācijā nebūtu 

sāpīga jūsu attieksme, lai viņa nebūtu sarūgtināta par piedzīvoto, un lai skarbums paliktu 

ārpus vīra un sievas attiecībām.  

Jana: Ko nozīmē apustuļa Pētera sacītais „sadzīvojiet prātīgi ar sievu kā ar vājāko 

radījumu”?  

Guntars: Šie vārdi noteikti būtu jāaplūko kopā ar otru teikuma daļu, tas ir - 

„godājiet viņas kā tādas, kas ir žēlastībā dotās dzīvības līdzmantinieces.” Ir acīmredzams, 

ka vīrieši fiziski ir stiprais dzimums. Arī runājot par emocionālo jomu, varētu sacīt, ka 

vīrieši ir stiprāki un ne tik viegli ievainojami; vai varbūt precīzāk būtu sacīt – racionālāki, 

tādi, kuri ierobežo savas emocijas. Ne vienmēr, ne visi, ne visās situācijā – tomēr 

vispārējā tendence ir tieši tāda. Un pilnīgi saprotami, ka tas tā ir. Radīšanas stāstā 

atrodam, kādi uzdevumi tiek uzlikti vīram un kādi sievai. Vīri ir tie, kuri apgādā un 

nodrošina ģimeni, lai sievas varētu būt par labiem palīgiem un rūpēties par sava īpašā 



uzdevuma veikšanu – jaunas dzīvības radīšanu un cilvēka audzināšanu. Tā Dieva nodoms 

pavisam tieši atspoguļojās vīriešu un sieviešu dzimumu atšķirībās.  

Taču bieži vien Dieva iedibinātā kārtība un attiecības laulāto starpā tiek piemirstas 

un priekšplānā izvirzās pavisam citi principi. Kā, piemēram, - stiprākajam taisnība. Tādēļ 

ir ārkārtīgi svarīgi atcerēties, ka ne jau lai savstarpēji konkurētu, bet gan lai viens otru 

papildinātu, divi dažādi dzimumi ir radīti. Katram laulībā ir savas dāvanas. Vīrs un sieva 

nav sāncenši, kuriem jācenšas paaugstināties pār otru; vīrs un sieva ir viena miesa, kurā 

katram ir sava sūtība. Taču Pētera pamācība mums atgādina par realitāti, kurā bieži vien 

vīra un sievas attiecībās valda citi principi. Tieši tādēļ Pēteris uzsver, lai vīri neizmanto 

savu pārākumu, lai nemēģina tādējādi sevi izcelt uz sievas fona.  

Jana: Tātad Pēteris brīdina par nepareizo attieksmi un norāda uz pareizo; lai vīri 

nepaaugstinātos pāri pār sievām kādā pārprastā veidā, nevietā izmantojot savu fizisko 

spēku un pārākumu. Vai arī neizmantotu vīra amata dotās pilnvaras, tādas kā ģimenes 

apgādnieks, lai padarītu sievas atkarīgas no sevis. Lai vīri neiet nepareizo ceļu, bet pēc 

Dieva ieceres pareizo - godājiet viņas!  

Guntars: Tieši tā. Pēteris mudina vīrus godāt, novērtēt un cienīt sievas. Iemesls 

Pētera pamudinājumam ir viegli saprotams. Sievas ir „žēlastībā dotās dzīvības 

līdzmantinieces”. Sievas nozīmīgums arī pēc grēkā krišanas nav mazinājies ne par mata 

tiesu. Kā iesākumā cilvēks tika radīts vīrišķs un sievišķs, tā arī mūžīgajai dzīvībai tiek 

izredzēti gan vīri, gan sievas. Vīrs Dieva priekšā nekādā ziņā nav kaut kas lielāks, vai 

nozīmīgāks, nekā sieva. Tieši tādēļ Pēteris akcentē šo vienlīdzību Dieva priekšā un 

mudina vīrus izturēties pret sievām kā pret „mūžīgās dzīvības līdzmantiniecēm”.  

Jāatceras, ka uzticība un „agape” mīlestība ir divi vaļi, uz kuriem jābalstās vīra 

attieksmei pret sievu. Ja tas tā ir, tad vīrs patiesi ir centies, lai laulībā valdītu Dieva 

nodomam atbilstoša kārtība. No šīm divām pamata attieksmēm izriet arī viss pārējais. Ja 

vīrs šādi attieksies pret sievu, tad viņš tiešām izturēties pret viņu kā pret sevi pašu, kā pret 

savu miesu; nesāpinās un nesarūgtinās, bet izturēsies ar atbilstošu cieņu, rūpēsies, gādās 

un godās sievu kā līdzvērtīgu Dieva priekšā.   



Jana: Mēs pārrunājām, kādas pamācības vīriem dod apustuļi savās vēstulē. Un tās 

visas saistītas ar mīlestību pret sievu. Savukārt „V sarunā”, kad pārrunājām grēkā 

krišanas sekas, mēs aplūkojām Rakstu pantu, kurš nosacīja vīra un sievas amatu 

savstarpējās attiecības laulībā. „Un tev būs kārot pēc sava vīra, un viņam būs valdīt pār 

tevi.” [1. Moz 3:16] Kā šīm attiecībām jāizpaužas laulībā? Ko nozīmē vīram valdīt pār 

sievu?  

Guntars: Jāsaka, ka jau iepriekš, runājot par vīra attieksmi pret sievu, esam netieši 

aplūkojuši arī šo jautājumu. Nu jā, šodien ir pierasti domāt, ka ja kāds ir augstākstāvošs, 

tad viņam piederētos kaut kā izmantot, vai kalpināt tos, kas viņam pakļauti. Tāda nereti ir 

laicīgā varas un pakļautības, jeb subordinācijas izpratne.  

Vārds „subordinācija” gan nenozīmē neko citu kā vien situāciju, kad kāds kārtības 

labad ir pakļauts un līdz ar to uzticēts citam
vi

. Varas saņemšana vienmēr nes līdzi arī lielu 

atbildību par tiem, kuri nodoti tavā pakļautībā. Taču pakļautības attiecības - vai nu 

laulībā, vai kādā citā situācijā, kā mēs to jau pārrunājām „V sarunā”, nevienu šajās 

attiecībās iesaistīto cilvēku nepadara ne lielāku, nedz arī mazāku. Subordinācija, jeb 

pakļautība laulībā ir tas veids kā Dievs pēc grēkā krišanas laulāto attiecības iedibinājis, 

lai Viņš pats laulātajiem savu atbalstu varētu sniegt.  

Ja vīra amatam pēc Dieva kārtības ir uzticēta lielāka atbildība, tas nenozīmē, ka vīrs 

kā cilvēks ar to tiktu pacelts augstāk par sievu. Katram no viņiem ir savs amats, un 

katram amatam ir atbilstoši pienākumi un atbildības. Tā kā vīram ir uzdots rūpēties par 

visu ģimeni, tad viņa augstākais amata stāvoklis vispirms jau izpaužas lielākā atbildībā 

pret sievu un arī pārējiem ģimenes locekļiem. Atbildīgākais, jeb augstākais amats uzliek 

lielāku kalpošanu savam tuvākajam.  

Tieši tādēļ arī apustuļi salīdzina vīra amatu ar Kristus kalpošanu draudzei. Kristus ir 

draudzes galva un kā draudzes galva Kristus sevi pilnībā nodeva savas draudzes labā. Ja 

vīrs ir sievas galva, tad arī vīra attieksmei ir jāseko Kristus piemēram. Kādā reizē Kristus 

pats saviem mācekļiem sacīja šādus vārdus: „Bet lielākais jūsu starpā lai ir jūsu kalps. 

Un, kas pats paaugstināsies, tas tiks pazemots; un, kas pats pazemosies, tas tiks 

paaugstināts.” [Mt 23:11-12] Protams, ka šos vārdus Kristus neteica pamācīdams 



mācekļus kā izturēties laulībā. Taču šie vārdi ļoti labi atspoguļo to mīlestības un sevis 

nodošanas valdīšanu kāda vīriem laulībā ir uzticēta. 

 

Vīri tiek pamudināti mīlēt savas sievas. Ne tikai ar „eross”, ne tikai ar „filia”, 

bet gan jo īpaši ar „agape” mīlestību. Ar mīlestību, kura nāk no sirds, lai celtu un 

darītu labāku to, kuru tā mīl. Vīru mīlestībai pret sievu ir jālīdzinās Kristus 

mīlestībai pret draudzi; Kristus sevi visu nodeva draudzes labā. Vīriem jāmīl savas 

sievas kā sava miesa, par tām uzticīgi rūpējoties un gādājot, cik vien tas ir viņu 

spēkos. Vīriem jāgodā savas sievas, jo pēc Dieva nodoma tās ir vīru līdzmantinieces 

pie mūžīgās dzīvības apsolījumiem. Un šāda sevis nodošanās sievas labā arī nozīmē 

būt sievas galvai un valdīt pār to - būt pirmajam kalpošanā un arī atbildībā.  

 

                                                           
i
 Sengrieķu valodas vārds éros apzīmē kaislīgu mīlestību, iekāri. 

ii
 philia  – draudzīgu mīlestību, pieķeršanos. 

iii
 storgēma  – mīlestību radinieku starpā. 

iv
 agapē – nesavtīgu, arī dievišķu mīlestību. 

v
 Sengrieķu valodā vārds pikrainō nozīmē - būt skarbam, bargam, sarūgtināt. Pie tam zem rūgtuma 

domātas arī nozīmes - nepatīkams, sāpīgs, negaidīts.   

vi
 No latīņu valodas: sub – zem un ordinatio – kārtošana.  

 


