
VII saruna  

Kādai būtu jābūt sievas attieksmei pret vīru?  

 

Guntars: Gribētu sākt šo sarunu aplūkojot kādu Rakstu vietu no Pāvila vēstules 

efeziešiem. „Un esiet paklausīgi cits citam Kristus bijībā.” [Ef 5:21] Tas ir teikums, kas 

ievada tālāk sekojošos aprakstus gan par sievu attieksmi pret vīriem, gan vīru attieksmi 

pret sievām. Mēs jau iesākām apskatīt jautājumu par subordināciju, jeb pakļautību 

laulībā.  

Šī vieta ļoti labi parāda, kādai ir jābūt laulāto savstarpējai attieksmei. Precīzāk 

minēto tekstu tulkojot, vajadzētu teikt - „pakļaujieties cits citam”. Taču ievēro, ka te neiet 

runa par „pakļaušanu”, kas nozīmētu kaut kādu varas, vai spēka izmantošanu. Tieši šis 

pats vārds „pakļaujieties” ir izmantots, lai aprakstītu arī Dieva Tēva un Kristus attiecības
i
. 

Kad pasaules galā visas lietas būs nodotas Kristum, tad arī Viņš pats pakļausies Tēvam.  

Te nav runa par pakļaušanu kā kontroles, vai varas uzspiešanu. Te iet runa par 

pakļaušanos kā brīvprātīgu rīcību, par sevis nodošanu otra rīcībā, par kalpošanu otram. 

Tieši šie vārdi ievada arī vīra un sievas savstarpējo attiecību aprakstu. Citi mēģina 

saskatīta šajā vietā pretrunu, vai paradoksu. Vārda paradokss patiesā nozīme ir „pret 

šķietamo”
ii
 un te patiešām ir paradokss. Šī savstarpējā pakļaušanās šķiet nesaprotama un 

pretrunīga, tomēr tieši tā Dievs laulātajiem liek izturēties vienam pret otru.  

Jana: Es to saprotu tā. Vīrs un sieva – tie ir laulībā pavēlēti amati, kuriem ir uzdoti 

savi pienākumi un atbildības. Vīram vīra un sievai sievas, kā to jau pa daļai pārrunājām 

un vēl pārrunāsim. Taču laulātajiem pašiem „jāpakļaujas cits citam”, lai no sirds kalpotu 

savam tuvākajam. Vai tā? 

Guntars: Jā, precīzi. Šīs abas lietas mums jāaplūko vienībā un nedalāmi. Vīra un 

sievas amati ar tiem uzdotajiem pienākumiem no vienas puses un paši laulātie, kuriem 

labprātīgā paļāvībā jādara viss, lai atbalstītu un palīdzētu cits citam. Te vēl jāpievērš 

uzmanība pēdējiem vārdiem aplūkotajā Rakstu vietā – „pakļaujieties cits citam Kristus 

bijībā”. Vārds „bijībā” ietver arī nozīmes „ar cieņu” un „ar bailēm”
iii

. Tātad šādas 

attieksmes laulībā ne tikai regulē laulāto savstarpējās attiecības, bet arī ietver attieksmi 



pret Dievu. Atminies, ka laulība un cilvēku un Dieva attiecības bieži tiek aplūkotas 

paralēli. Tā arī šeit – pakļaušanās laulātajiem nes atspulgu no Kristus pazemības, kādu 

Viņš izrādīja visu cilvēku labā. Ja Dievs ir tik ļoti sevi pakļāvies mūsu labā, arī mums 

klājas labprātīgi pakļauties cits citam.  

Jana: Kā Dievs vīriem pavēl izturēties pret sievām, to mēs jau apskatījām. Kā ir ar 

sievu attieksmi pret vīriem? Kas ir galvenās lietas, kas sievām jāpatur prātā un jāievēro 

laulības dzīvē?  

Guntars: Aplūkosim atkal Svēto Rakstu pamācības, ko Raksti saka par šo 

jautājumu? Tās ir tās pašas Svēto Rakstu vietas, kurās jau bija runāts par vīru attieksmi 

pret sievu. Abi šie jautājumi vienmēr tiek aplūkoti kopā. Jo arī Dieva iedibināta laulība 

paredz noteiktu attieksmi un atbildību gan no vīra, gan arī no sievas puses. Ja tikai viena 

puse, vīrs vai sieva, turēs Dieva laulībā iedibināto kārtību, arī rezultāts būs atbilstošs. 

Līdzīgi kā, ja mēs lektu pāri grāvim un aizlektu tikai pusi no vajadzīgā attāluma - nekas 

labs no tā nesanāktu.  

Bet nu, izlasīsim uzmanīgi šīs Rakstu vietas. „Sievas, esiet paklausīgas saviem 

vīriem kā Tam Kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, 

būdams Savas miesas Pestītājs. Bet, kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas 

saviem vīriem visās lietās. [...] bet sieva lai jūt bijību pret savu vīru.” [Ef 5:21-24, 33] 

„Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, tā tas pieklājas Tā Kunga draudzē.” [Kol 3:18]  

„Tāpat, sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, lai, ja arī kādi neklausa vārdiem, tie 

ar sievu dzīvi bez sludināšanas tiktu iegūti, redzēdami jūsu dievbijīgo skaidro dzīvi. Jūsu 

rota lai nav ārišķīgs matu pinums, zelta lietas, kuras sev apliekat, vai tērps, kurā 

tērpjaties, bet apslēptais sirds cilvēks neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā - tas ir 

Dievam dārgs. Jo tā arī citkārt greznojās svētās sievas, kuras cerēja uz Dievu, būdamas 

paklausīgas saviem vīriem, kā Sāra bija paklausīga Ābrahāmam, saukdama viņu par 

kungu; par viņas meitām jūs esat kļuvušas, kad jūs darāt labu un nebīstaties ne no kādiem 

draudiem..” [1.Pet 3:1-6] 

Jana: Ja vīriem adresētās pamācības bija orientētas uz „agape” mīlestību, tad sievas 

pamācībās centrālais vārds, acīm redzot, ir paklausība?  



Guntars: Gandrīz pareizi. Vienīgais precizējums, kas jāveic, attiecās uz vārdu 

„paklausiet”
iv
. Atbilstošāk būtu šo vārdu tulkot nevis kā „paklausiet”, kas vairāk satur 

nozīmi „klausīt, ko liek”, bet gan „pakļaujieties”, kas nozīmē labprātīgu veltīšanos vīram. 

Šo divu vārdu nozīmēm atšķirība ir visai ievērojama. Viena lieta ir - paklausīt tam, ko 

liek un pavēl. Šis darbības vārds Rakstos tiek izmantots, kad iet runa par bērnu attieksmi 

pret vecākiem, un pavisam cita lieta - labprātīgi pakļauties un būt par palīgu, kā tas arī 

Radīšanas stāstā attēlots.  

Jana: Tātad nevis klausīšana, bet gan pakļaušanās tiek noteikta kā galvenā sievai 

saistošā lieta? Bet, ja jau mēs iepriekš aplūkojām, ka jāpakļaujas abiem diviem. 

„Pakļaujieties cits citam Kristus bijībā”. Kāpēc tad sievietēm šī lieta ir vairāk izcelta?  

Guntars: Kad runājām par vīru lomām, mēs secinājām, ka Dieva dotā pamācība 

„vīri, mīliet savas sievas” bija saistīta ar dziļu vīriešu dabas pazīšanu. Kā atminies, tad 

vārds „mīliet” nozīmēja nevis „storge”, nevis „eross”, vai „filia” mīlestību, bet gan 

nesavtīgo un no sirds nākošo „agape” mīlestību. Ar tādu pašu sieviešu dabas dziļu 

izpratni mēs sastopamies, kad lasām sievām dotās pamācības. 

Kāpēc tāds akcents uz pakļaušanos? Atminies, mēs runājām par izmaiņām kādas 

skāra pirmos cilvēkus pēc grēkā krišanas. Tad Dievs veltīja sievai šādus vārdus „tev būs 

kārot pēc sava vīra, un viņam būs valdīt pār tevi.” Mēs jau mazliet runājām par šiem 

vārdiem iepriekšējās sarunās, taču tagad ir vērts pie tiem pakavēties ilgāk.  

Apustulis Pāvils raksta vēstulē Titam: „Jo Ādams ir pirmais radīts, pēc tam Ieva. Un 

Ādams netika pievilts, bet sieva tika pievilta un krita pārkāpumā”. [1.Tim 2:13-14] 

Ēdenes dārzā kārdināšana notika ar piedāvājumu „kļūt kā dieviem”. Ieva bija tā, kura 

pirmā padevās vēlmei pacelties augstāk par savu stāvokli. No cilvēka kļūt par Dievu.  

Līdz grēkā krišanai vīrs un sieva, abi divi, bija līdzvērtīgā pozīcijā un viņu starpā vēl 

nebija nekādas savādākas subordinācijas kā vien Pirmā cilvēka un palīga attiecības un 

savstarpēja labprātīga kalpošana. Vienkārši katram bija savi pienākumi. Taču pēc grēkā 

krišanas tieši sievu Dievs nostāda pakļautībā vīram. Viņa, kura iekāroja kļūt „kā dievi”, 

tagad tiek laulības attiecībās pakārtota vīram.  



Vārds subordinācija, kā jau runājām iepriekš, tieši to arī nozīmē - pakārtots, jeb 

kārtības labad nolikts pakļautības attiecībās. Taču Dievs, jau iedibinot šo subordināciju 

laulībā, paredzēja, ka sieva jau nu nevēlēsies ar šādu statusu samierināties. Ne tādēļ, ka 

pakļautības stāvoklim laulībā būtu kādas ēnas puses salīdzinājumā ar vīra kā galvas 

stāvokli. Nē, vienkārši tādēļ, ka cilvēki pēc grēkā krišanas nevēlās dzīvot tā kā Dievs 

viņiem to paredzējis; vīri negrib mīlēt nesavtīgi un sievas nevēlās pakļauties.  

Jana: Un tieši tādēļ apustuļi ir spiesti vīriem atgādināt, ka sievas ir jāmīl tieši ar 

„agape” mīlestību un nesavtīgi, nevis tikai fiziskas iekāres un kopīgu interešu dēļ, 

savukārt sievas tiek pamudinātas pakļauties vīriem, nevis censties paaugstināties pār 

viņiem.  

Guntars: Jā, kā jau 1. Mozus grāmatas trešajā nodaļā rakstīts, sieva kāros pēc sava 

vīra, bet vīram būs valdīt pār viņu. Tas, kā jau iepriekš runājām, nav jāsaprot intīmā 

nozīmē, kā tulkojums latviešu valodā to vedina domāt. Kārot pēc vīra šeit nozīmē kārot 

pēc tā amata, kas vīram uzticēts; kārot būt galvai kā vīrs ir galva. Ja ar „kārot pēc vīra” 

būtu domāts „iekārot” vīru, tad arī vīra valdīšanu vajadzētu izprast kā kādu virskundzību 

seksuālajā dzīvē. Taču tā tas nav domāts.  

Bet nu aplūkosim, ko konkrētajās Rakstu vietās nozīmē pakļauties vīram. Pāvils 

raksta, lai „sievas pakļaujas vīram kā tam Kungam”. Te atkal tiek apstiprināta tā pati 

patiesība – sieva un vīrs ir vienlīdzīgi Dieva priekšā. Dieva iedibinātie vīra un sievas 

amati nosaka viņu savstarpējo pakārtotību. Apustulis uzsver - pakļauties kā tam Kungam. 

Ne jau vīra personas dēļ, bet gan Dieva iedibinājuma un pamācības dēļ. Subordinācija, 

tāpat kā vīra un sievas pienākumi un atbildības laulībā ir Dieva pavēlēti.  

Līdz ar to pakļaušanos vīram kā ģimenes galvai ir jāsaprot kā pakļaušanās tam 

Kungam. Turklāt, ja Dieva kārtība tiek pieņemta, ja sieva pakļaujas vīram kā tam 

Kungam, tad arī Dievs var laulībai paredzētās svētības cilvēkiem dot. Tad Dievs var 

gādāt un palīdzēt, lai vīrs var pienācīgi izpildīt savus uzdevumu ģimenē un sieva savējos.  

Jana: Ko gan īsti nozīmē vīram būt par sievas galvu, tāpat kā Kristus ir savas 

draudzes galva un savas miesas Pestītājs?  



Guntars: Šī līdzība pati sevi paskaidro. Kas tad ir galvas uzdevums? Caur galvu 

ķermenis saņem visu, kas tam nepieciešams. Caur galvu tiek uzņemta barība, galva satur 

nozīmīgākos maņu orgānus, caur kuriem mēs izzinām pasauli, galva arī koordinē visa 

ķermeņa darbību. Kristus, būdams draudzes galva un arī Pestītājs, pats dod draudzei visu 

nepieciešamo. Kristus ir apgādnieks, Kristus ir padomdevējs, Kristus ir balsts, uz kuru ik 

brīdi varam paļauties. Tieši šos pašus uzdevumus satur arī vīra amats. Kā Kristus rūpējas 

par draudzi, tā vīram ir jārūpējas par savu sievu un ģimeni.   

Jana: Savukārt sievai jāpakļaujas vīram visās lietās, tāpat kā draudze pakļaujas 

Kristum. Sievai jāpieņem vīra gādība un rūpes un jāļauj un arī jāpalīdz, lai vīrs varētu 

veikt savus uzdevumus.  

Guntars: Jā, un arī šī līdzība pasaka visai daudz. Kā jau runājām, tad vīra amata 

autoritāte laulībā tiek pielīdzināta Kristus autoritātei draudzē. Ne velti līdzības ar Dieva 

darbu un draudzi tiek izmantotas, lai aprakstītu dzīvi laulībā, jo arī pati laulība ir Dieva 

iedibināta un attiecības laulībā Dieva noteiktas. Tā arī sievai vīrs jāuzlūko kā Dieva 

autoritātes nesējs un jāpakļaujas viņam visās lietās. Te der atcerēties arī sievas sūtību no 

Radīšanas stāsta. Sieva tika radīta, lai būtu par palīgu. Tieši šis skatījums, būšana par 

palīgu, labi paskaidro, ko nozīmē pakļauties visās lietās.  

Ko dara palīgs, jeb kas ir palīgs? Vispirms jau vārdi „palīgs” un „palīdzēt” ietver 

attiecību nosacījumus. Pirmkārt, ir kāds, kuram palīdzība vajadzīga. Otrkārt, kāds, kurš 

darbojās kā palīgs pirmajam. Otrā darbība ir vērsta uz to, lai pirmais spētu labāk veikt 

savus uzdevumus. Kā tas izpaustos praktiski?  

Palīdzību var sniegt visdažādākajos veidos. Tā var būt tieša palīdzēšana kādu 

uzdevumu veikšanā, tas var būt mutiski un ar attieksmi pausts atbalsts, tā var būt padoma 

došana un tā joprojām. Pakļauties vīram visās lietās, citiem vārdiem sakot, nozīmētu, kā 

palīgam atbalstīt vīru visos viņa centienos. Vispirms jau tajos, kas vīra amatam uzticēti. 

Palīgs ir tas, kurš rūpējās, lai iecerētais izdodas pēc iespējas labāk. Ja vīra uzdevums ir 

gādāt par sievu un visu ģimeni, tad sievas kā palīga uzdevums ir visās lietās vīru atbalstīt, 

lai šis uzdevums tiktu veikts. Varētu pat sacīt, ka vīrs ir radīts uzdevumam, sieviete 

attiecībām.  



Ir kāda pavisam vienkārša praktiska atziņa – ja laulībā sieva cenšas paaugstināties 

pār vīru, tad abi laulātie un viss „laulības kuģis” grimst. Savukārt, ja sieva atbalsta vīru, 

tad celts tiek vīrs un vīram līdzi tiek celta arī sieva. Ja Dieva iedibinātā kārtība tiek turēta, 

tad gan laulība, gan vīrs un sieva kā personības – visi tiek celti. Ja Dieva kārtība netiek 

turēta, tad vispirms jau laulība, tad arī vīrs un sieva – visi no tā tikai zaudē.  

Jana: Man gan liekās, kā šodien sievas „kārošana pēc vīra” [amata] ir ļoti izplatīta 

un sen pārgājusi no vēlmēm uz darbiem.  

Guntars: Varētu tam piekrist. Tas, ka sievietes un sievas kāro pēc vīra amata, tas 

tiešām tā ir. Taču tā būtu tikai puse no bēdas. Jo viena lieta ir kārošana pēc vīra amata, 

bet cita – izpratne par šo amatu. Tas, ko vērojam kā izplatītu parādību, ko šodien varētu 

dēvēt par „kārošanu pēc vīra”, ir kaut kas sliktāks.  

Vispirms jau vīri paši nemaz nevēlās uzņemties savam amatam piedienīgo atbildību 

un rūpes par sievu un ģimeni. Tieši vīrieši ir tie, kuri nebūt nesteidzās laulībā doties. Tieši 

viņi bieži vien nu tik ļoti augstu vērtē savu it kā brīvību, ka dzīvē laulībā viņiem šķiet kā 

tāds smags un apgrūtinošs slogs, no kura pēc iespējas ilgāk jāmēģina izbēgt. Šāds 

izturēšanās un uzskatu kopums, kas vērsts uz savu iegribu apmierināšanu un izvairīšanos 

no jebkādas atbildības pret tuvāko, pamazām ir sabiedrības apziņā aizstājis to vīra amata 

izpratni, kāds tas ir Dieva iedibināts.  

Te nu parādās sabiedrības bēda pilnībā. Vispirms vīri ar savu izturēšanos ir 

degradējuši vīra amata izpratni. Tad vēl sievas iekāro vīra amatu. Bet ne jau to, kurš 

Dieva ielikts, ne jau to, kurš no vīra pieprasa lielu atbildību pret sievu, uzticību un 

„agape” mīlestību. Nē, ne to! Bet gan šo jauno. To, kurš paredz pastāvīgu savas 

neatkarīgās brīvības baudīšanu. To, kurš paredz dzīvot galvenokārt sev un savam 

priekam. To, kurš izvairās no visām laulības saistībām un atbildībām.  

Jana: Šķiet, ka Dievs šos pamudinājumus caur apustuļiem devis ļoti labi zinot, kādā 

virzienā cilvēki Dieva iedibināto laulību kārtību mēģinās izmainīt. Tas ir, katram 

pavēlējis darīt tieši to, kas viņa amatam piederas, bet ko cilvēks pēc sava paša prāta 

nemaz netīko darīt. Vīriem pavēlējis mīlēt sievas un rūpēties par viņām, sievām – 

paklausīt un palīdzēt, nevis mēģināt vīru amatu iegūt.  



Guntars: Jā, tas ir visai precīzs situācijas raksturojums. Tieši šo amatu pienākumu 

izpilde kopā ar pamudinājumu „pakļaujieties cits citam” veido to attiecību kopumu, kas 

ļauj laulības noslēpumam mūsu dzīvēs piepildīties. Jo laulības vienība patiesi ir 

noslēpumaina. Padomā, cik grūti ir ilgstoši ar kādu cilvēku sadzīvot cieši kopā, jo tieši 

šāda dzīve atklāj otra nepilnības. Bērniem pieaugot ir grūti sadzīvot kopā ar saviem 

vecākiem. Vecākiem ir grūti ar pieaugušiem bērniem. Pat vislabākajiem draugiem, ja tie 

ir spiesti ilgstoši atrasties kopā, gribas kādu laiku no otra atpūsties.  

Taču laulībā, ja Dieva kārtība tiek ievērota, ja viens otram pakļaujas, ja katrs 

uzņemas sava amata pienākumus un atbildības, no gada uz gadu valda saskaņa. Un ne 

tikai pirmos kopdzīves mēnešus, bet arī pēc trešā un ceturtā laulībā aizvadītā gadu 

desmita otra cilvēka arvien ir par maz; arvien gribās, lai laulātais draugs būtu blakus. Ne 

velti laulība salīdzināta ar galvu un ķermeni: galva nevar būt viena, tāpat arī ķermenis 

nevar pastāvēt atrauti no galvas. Tikai abi kopā veido veselumu. Tā Dieva gudrība 

laulības noslēpumā, vīrs un sieva kā viena miesa, piepilda mūsu dzīves.  

Jana: Apustulis Pēteris savā vēstulē piemin vēl kādas, manuprāt, zīmīgas lietas. 

Viņš mudina, lai sievu rota nav ārējs greznums, bet gan apslēptais sirds cilvēks. Kā to 

izprast un kā to praktizēt?  

Guntars: Saprast tieši tā, kā rakstīts. Pēteris to sacīdams saliek akcentus; pēc kā 

sievai būs tiekties vispirms. Pilnīgi skaidrs, ka ne jau sirds skaistums ir pirmais, kas iekrīt 

acīs. Tāpēc arī Pēteris jo īpaši piebilst, ka tomēr tieši tā ir lieta, kas Dievam īpaši dārga. 

Pirmais kontakts ar cilvēkiem, protams, ir acu kontakts. Mēs redzam un izdarām 

secinājumus. Domāju, ka mēs nespējam neizdarīt secinājumus uzlūkojot cilvēka ārieni. 

Gan vīru, gan arī sievu mēs vispirms vērtējam „pēc cepures”. Pēc tam jau, protams, pēc 

satura, bet sākumā - tomēr pēc cepures.  

Ja redzam sievieti greznojušos un koptu, tad pats par sevi saprotams, ka šāda 

sieviete piesaista uzmanību. Jāatzīst, ka šodien šāda veida uzmanības piesaistīšana ir 

izkopta gandrīz līdz pilnībai. Tādēļ arī Pētera vārdi šodien ir īsti vietā. Vispirms katrai 

sievai būtu jārūpējas pār savu iekšējo skaistumu, par apslēpto sirds cilvēku, jo tas taču ir 



viegli saprotams, ka ar ārējo skaitumu, lai cik bagātīgs un krāšņs tas arī būtu, nekad nebūs 

pietiekoši, lai varētu pastāvēt laulība. Tā būtu izteikti uz „eross” mīlestību balstīta laulība.  

Lielākā daļa droši vien būs pamanījuši un piekritīs vispārzināmajam faktam, ka 

cilvēki noveco. Rēķinoties ar šo faktoru, nav grūti izsecināt, ka uz „eross” mīlestību 

balstītai laulībai var būt grūtības pastāvēt ilgākā termiņā. Tad nākas laulības sabrukšanas 

skaidrojumam izmantot 40-gadnieku krīzi un dažādus citus intriģējošus modernos 

terminus. Tieši tādēļ sievai ir daudz svarīgāk vispirms rūpēties par savu sirds cilvēku.  

Jana: Vai tas nozīmētu, ka Pētera pamācības izslēdz sieviešu greznošanos kā 

nevajadzīgu un maznozīmīgu?  

Guntars: Nē, nebūt ne! Pēteris gan par skaistumkopšanu neko daudz nerunā. Tomēr 

es domāju, ka Pēteris nevis noniecina sieviešu rūpes par savu izskatu, bet gan saliek 

akcentus uz svarīgākajām lietam. Tā viņš min kā sievas paraugu Sāru, Abrahāma sievu. 

Te jāatzīmē divas lietas. Pirmā ir tieši saistīta ar sievietes skaistuma kopšanu. Jautājums 

tika uzstādīts, vai Pēteris izslēdz sieviešu greznošanos?  

Ja mēs griežamies pie Sāras piemēra, tad no Rakstu liecībām nevaram nepamanīt, ka 

viņa bijusi ļoti pievilcīga sieviete. Ne velti Ābrahāms baiļojās par savu drošību, ceļojot 

kopā ar tik skaistu un iekārojamu sievieti. Lai gan Svētie Raksti nesniedz tiešas 

pamācības sievām, taču Vecā Derība satur liecības
v
, kurās sieviešu skaistumkopšana 

aprakstīta. Tādēļ, es domāju, ka arī Pētera sacītais nekādā ziņā nav jāsaprot kā pret sievas 

rūpēm par savu izskatu vērsts. Šīs rūpes ir nepieciešamas. Taču pie nosacījuma, ka rūpes 

par skaistumu netiek paceltas pirmajā vietā un tiek vērstas uz sievas laulības uzdevumu 

pilnvērtīgāku pildīšanu.  

Otrā zīmīgā lieta, kuru varam pārdomāt lūkojoties uz Pētera minēto Sāras piemēru, 

ir atšķirība laikā. Mēs lasām Svētajos Rakstos apustuļu norādījumus attiecībā uz laulību 

kārtību, un uz mēles gala nostājās jautājums: „Bet tas taču bija tik sen, pirms 2000 

gadiem, kāds mums ar to sakars?” Sen  jau gan. Taču padomāsim par to, ka arī apustuļu 

vēstuļu adresātus no Sāras dzīves laika šķira tie paši 2000 gadi
vi

.  

Mēs par Sāru un Ābrahāmu un apustuli Pēteri lasām vienā grāmatā, Svētajos 

Rakstos. Taču viņu dzīves ritēja laikā tik pat tālu vienam no otra, kā mūsu dzīves no viņu 



dzīvēm. Arī tajā laikā, jo sevišķi Romas impērijā, uzskati par laulību bija stipri atšķirīgi 

no tā, kā Dievs laulību bija iedibinājis. Arī toreiz vīri un sievas, runājot par Sāras 

piemēru, varēja minēt šo pašu argumentu – tas taču bija tik sen. Taču Dieva kārtība ir pāri 

laikam stāvoša. Ūdens mērcē joprojām, uguns joprojām dedzina un laulībā joprojām ir 

paredzēta tāda kārtība, kādu Dievs pats iedibinājis. Sāra tiek uzteikta par to, ka dēvējusi 

savu vīru par kungu. Uzteikts tiek nekas cits, kā atbildīga sievas amata pildīšana. 

Atceries, pakļaujieties vīriem kā tam Kungam! Tieši to arī darīja Sāra pirms 4000 

gadiem. Tieši uz to apustuļi mudināja sievas pirms 2000 gadiem, un tieši šie paši padomi 

nes lielu svētību laulībām šodien.  

 

-----   

 

Vīrs un sieva ir pamācīti savstarpēji pakļauties. Pakļauties, tas ir brīvprātīgi 

nodoties kalpošanā otram - sievas tiek īpaši pamudinātas pakļauties vīram, jo sievu 

pakļaušanās vīram ir vienlaikus arī pakļaušanās tam Kungam Kristum. Vīram ir 

uzticēts ģimenes galvas amats, tāpat kā Kristum draudze. Lai vīrs varētu pildīt savu 

amatu un nodoties sievas un ģimenes labā, kā Kristus nodevās draudzes labā, viņam 

ir nepieciešams palīgs, kurš viņu atbalstītu visās lietās. Ir svarīgi, lai sievas sevi arī 

koptu un rotātu, bet pāri tam viņām jācenšas pieaugt sirds cilvēka skaistumā, jo 

tieši tas būs par pamatu saskanīgai laulībai mūža garumā.  

 

                                                           
i
1.Kor 15:28.  

ii
 No sengrieķu paradoxos – pretēji uzskatiem, pretēji gaidītajam, neticami.  

iii
 Sengrieķu vārda phobos negatīvā nozīme ir – bailes, šausmas; pozitīvā – cieņa, godbijība, bijība.  

iv
 Sengrieķu darbības vārda hypotassō (no hypo, kas kopā ar akuzatīvu nozīmē – zem, un tassō – sakārtot) 

nozīme ir līdzīga kā jau iepriekš aplūkotajam latīņu vārdam subordinatio. Aktīvā nozīmē - pakļaut; pasīvā 

nozīmē – pakļauties, pakārtoties. Apustuļi visos gadījumos mudina laulātos pašiem pakļauties, nevis 

pakļaut otru.  
v
 Est 2:3.  

vi
Saskaņā gan ar masoretu [senebreju], gan LXX [sengrieķu] tekstos minēto hronoloģiju, Ābrahāma, Sāras 

vīra, dzīves laiks ir bijis no 2167. – 1992. gadam pirms Kristus dzimšanas.  

 


