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SESTAIS BAUSLIS  

 

Tev nebūs laulību pārkāpt. 

Ko tas nozīmē? 

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka šķīsti un tikli dzīvojam vārdos un darbos un 

ikviens savu laulāto draugu mīlam un cienām. 

 

LAULĪBA IR DIEVA DĀVANA 

Dievs iedibināja laulību starp vīrieti un sievieti jau no pasaules radīšanas. Vīrietim 

un sievietei jādzīvo kopā kā laulātam pārim. Radītājs grib, lai tie mīlētu viens otru, 

palīdzētu viens otram un dalītu kopā priekus un bēdas. Laulību uzticības solījums pasargā 

ģimeni no visa netīrā, kas to izposta un samaitā. Dievs rūpējas par mums, iedibinot 

kopdzīves kārtību mūsu cilvēciskajā dabā. Mūža savienība ir Dieva dāvana – viena no 

visbrīnišķīgākajām un maigākajām Viņa dāvanām. Laulātie ir aicināti rūpēties par savām 

attiecībām, un viens no laulības mērķiem ir turpināt dzimtu un radīt labvēlīgus 

priekšnosacījumus bērnu audzināšanai. Labās mājās vecāki mīl savus bērnus, rūpējas par 

tiem un vada dzīves ceļā. Tas, ko cilvēks saņem labās mājās, pavada un sniedz viņam 

atbalstu visā dzīvē. Atmiņas un iespaidi no kristīgām mājām ir palīdzējuši daudziem 

pazudušiem Dieva bērniem atrast ceļu atpakaļ pie Tā Kunga. 

Raksti stāsta, ka Ādamam bija vajadzīgs dzīvesbiedrs, un tādēļ Dievs radīja Ievu. 

“Nav labi cilvēkam būt vienam; Es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam” (1. Moz. 2:18). 

Cilvēks ir sociāla būtne, un Dieva dotais mūža draugs ir brīnišķīga dāvana. Dievs grib, lai 

mēs dzīves gājumā atbalstītu viens otru un lai mums blakus būtu kāds, kam uzticēties. 

Attiecībā uz dažiem cilvēkiem Dievam var būt īpašs nolūks, un tie neatrod sev 

dzīvesdraugu; Tas Kungs ikvienam dod savu individuālu aicinājumu un uzdevumus. 

Dievs, dodams Savus baušļus, zemes dzīvi ir iekārtojis tā, ka vīrietis un sieviete 

savienojas laulībā, rada bērnus un turpina dzimtu līdz laikam, kad Tas Kungs liks šai 
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pasaulei iet bojā un saviem ticīgajiem dos mūžīgo prieku. “Un Dievs tos svētīja un sacīja 

uz tiem: 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). 

Dievs svētī laulātos, dodot viņiem bērnus, bet Viņš var svētīt, arī nedodot bērnus. Daudzi 

uzskata, ka bērni ir jārada, bet mēs nezinām, kas mums ir pats labākais. Radītājs vienmēr 

iekārto tā, kā mums ir vislabāk. 

Pirmās Mozus grāmatas 2. nodaļā rakstīts, ka Dievs radīja sievieti no vīrieša 

ķermeņa daļas. “Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par 

vienu miesu” (1. Moz. 2:24). Tā ir Dieva griba, lai vīrs un sieva būtu tuvi viens otram. 

Lai šāda uzticības pilna savienība spētu rasties, visas dzīves garumā ir nepieciešama 

aizsardzība, kādu sniedz laulību solījums. Jēzus saka: “Tātad viņi nav vairs divi, bet viena 

miesa; ko nu Dievs savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt” (Mt. 19:6). Laulājoties mēs 

solām, ka mīlēsim viens otru priekos un bēdās, līdz nāve mūs šķirs. Droša laulība nozīmē, 

ka mums nav jāraizējas par to, ka varam tikt pamesti. Taču šo solījumu nedrīkst uztvert 

vienīgi kā pienākumu, dodot to bez mīlestības un vienaldzīgi. 

 

ŠĶIRŠANĀS 

Vai šķiršanās vispār jebkad ir pieļaujama? Kristus saka: “Bet Es jums saku: kas no 

savas sievas šķiras, ja ne netiklības dēļ, un prec citu, tas pārkāpj laulību” (Mt. 19:9). 

Laulības dzīvi var piemeklēt grūtības, un tas nav nekas pārsteidzošs, jo sātans mēģina 

kaitēt kristīgai laulībai, modinot ļaunas domas, bet Dievs māca mums pareizo ceļu. 

Ikkatram jāmīl savs laulātais vīrs vai sieva pat tad, kad tas ir grūti. Sakāmvārds skan: 

“Mīli mani visvairāk tad, kad es to esmu vismazāk pelnījis, jo tad tas man ir visvairāk 

vajadzīgs.” Laulībai kaitē ne tikai neuzticība, bet arī ļaunums un patmīlība. Mums ir 

jāsaprot, ka dzīvesbiedrs ir dārga Dieva dāvana. Šķirties tikai tā iemesla dēļ, ka vienam 

pret otru vairs nav saglabājušās agrākās jūtas, ir nevērība pret Dievu, kas ir dzīvesdrauga 

devējs. Mīlestība ir daudz kas vairāk nekā tikai kaislīgas jūtas, tā ir uzticība, savstarpēja 

atkarība un dziļa sapratne. Daudzas šķiršanās notiek tādēļ, ka cilvēki stājas laulībā, 
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nedomājot par Dieva gribu, bet gan tikai iemīlēšanās vai patikas dēļ. Lai atjaunotu 

nelaimīgu laulību, kristietim vajadzētu lūgt Dieva vadību. 

 

OTRREIZĒJĀS LAULĪBAS 

“.. kas atšķirtu precē, tas pārkāpj laulību” (Mt. 5:32). Saskaņā ar Dieva gribu 

laulībai jābūt savienībai, kuru šķirt var tikai nāve. Evaņģēliski luteriskās baznīcas ticības 

apliecības uzsver, ka otrreizēja laulība pieļaujama tikai ārkārtējos izņēmuma gadījumos, 

turklāt tas attiecas tikai uz nevainīgo pusi. Ir svarīgi meklēt padomu baznīcā un 

ieklausīties tajā, ko saka sirdsapziņa un Bībele. Rakstu vārdi par otrreizēju laulību 

jāaplūko bibliskā kontekstā. 

Jēzus vārdi par laulības šķiršanu jālasa, ņemot vērā 5. Mozus grāmatas 24. nodaļas 

kontekstu, kurā runāts par šķiršanās rakstu. Tieši par šiem noteikumiem Kristus runā 

Mt. 5:31, 19:7 un Mk. 10:4. Šķiršanās raksts pieļauj iespēju otrreiz doties laulībā, un šī 

noteikuma jēga ir nodrošināt ekonomisko un sociālo atbalstu izdzītajai sievai. Tā kā 

Mateja evaņģēlija 5. un 19. nodaļā Jēzus runā tieši par šādu situāciju, otra laulātā 

neuzticība var būt iemesls laulības šķiršanai. Ja laulību partnera neuzticība nedotu 

tiesības otrreiz doties laulībā, tad Jēzus to būtu pateicis Saviem klausītājiem, kas bija jūdi 

un ļoti labi zināja šķiršanās raksta noteikumus. Tajā pašā laikā mums ir jāatceras, ka 

Kungs to atļāva cilvēku “cietsirdības dēļ” (Mt. 19:8). Kristietim arvien ir jādomā par to, 

lai viņa dzīve būtu Dieva svētīta, un jāsargās no tā, kas varētu tam traucēt. Pēc ilgas 

teoloģiskas otrreizējās laulības aizstāvības Mārtiņš Hemnics uzsver, ka tiem, kas ir 

devušies otrajā laulībā, arvien ir jādzīvo ar jautājumiem: Vai tā tam vajadzēja notikt? Kas 

notiek ar maniem bērniem no iepriekšējās laulības? Arvien viņu ausīs skanēs Jēzus vārdi 

– “bet no iesākuma tas tā nav bijis” (Mt.19:8). 

Lai nepārprastu tekstus, ir jāpievērš uzmanība tam, ka tajos aplūkotas divas 

atšķirīgas situācijas. Mk. 10:11, Lk. 16:18 un 1. Kor. 7:10 runā par situāciju, kad laulāto 

starpā nav bijis neuzticības, tādēļ šeit ne šķiršanās, ne otrreizēja laulība netiek pieļauta. 

Mt. 5:31 un 19:7 tiek minēta neuzticība, un šajā gadījumā ir atļauts gan šķirties, gan 
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doties otrreizējā laulībā. Šīs divas tekstu grupas aplūko jautājumu divās atšķirīgās 

situācijās. 

Bet Mārtiņš Luters savā rakstā “Von Ehesachen” (1530) brīdina nevainīgo laulāto 

pusi par tiesībām doties atkārtotā laulībā. Tikai tad, ja neuzticīgais laulātais turpina būt 

neuzticīgs, iespējama šķiršanās. Kad laulība ir tikusi pārkāpta, neuzticīgajam laulātajam 

jālūdz piedošana un otrai pusei ir jāpiedod. Tikai gadījumā, ja neuzticīgais vīrs vai sieva 

negrib atgriezties no savas neuzticības, var būt runa par šķiršanos, bet arī tad vienīgi pēc 

nopietnas sarunas ar draudzes mācītāju. Tādēļ traktātā “Par pāvesta varu un primātu” 

(1537) ir rakstīts: “Netaisnīga ir arī tradīcija, kura aizliedz laulību nevainīgai personai pēc 

šķiršanās” (78. §).
1
 Draudze ir atbildīga, lai šāda situācija tiktu uztverta ļoti nopietni. 

Mūsdienās, kad izlaidība sabiedrībā ir parasta lieta, ir viegli pakārtot Rakstus sev un 

savām iegribām, tādēļ mums jābūt īpaši uzmanīgiem. Kristietim, kuru ir pametis laulātais 

draugs, jābūt augstākā mērā piesardzīgam un pacietīgi jānogaida zināms laiks, cerot, ka 

neuzticīgais laulātais mainīs savas domas. Ar otrreizēju laulību nevajadzētu steigties. Ja 

mēs uzticam savu dzīvi Kristum, tad Viņš var dot spēku un vēlēšanos atjaunot ģimeni un 

draudzību laulāto starpā. 

 

LABAS MĀJAS 

Pārāk bieži nākas dzirdēt par nelaimīgām laulībām. Bet ir taču arī tik daudz laimīgu 

ģimeņu! Lai mājas būtu patiešām labas un drošas, tajās jāvalda patiesībai, mīlestībai un 

uzticībai. Jēzus vēlas ienākt mūsu mājās, un tās mājas, kurās svētī Tā Kunga dienu un 

meklē Pestītāju, ir patiesi svētītas. Tur Viņu uzņem labprāt un ik dienas, kopīgi lasot 

Bībeli un lūdzot. Protams, arī tad, ja cilvēks ir kristietis, dzīve nav bez problēmām, bet 

Tas Kungs visu vērš par labu. Pat tad, kad, šķiet, nav nekādas cerības, pāri mājām, kur 

visi ir viens ticībā Jēzum Kristum, nolaižas Dieva miers. 

Valda uzskats, ka cilvēkam apprecoties ir jāpamet bērnu dienu mājas un jāveido 

pašam sava ģimene kopā ar savu laulāto draugu. Saskaņā ar Dieva kārtību, cilvēks atstāj 

                                                           
1  Vienprātības grāmata: Par pāvesta varu un primātu. – R.: Augsburgas institūts, 2001. – 334. lpp. 
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savu tēvu un māti, pieķeras savai sievai un kļūst ar viņu viena miesa. Mūsu pienākums ir 

rūpēties par saviem vecākiem, jo viņi dod mums prieku un mums palīdz. Bet kopš 

stāšanās laulībā vistuvākie cilvēki viens otram ir laulātie. Cilvēks, kuram visvairāk var 

uzticēties, ir sieva vai vīrs. Tādēļ ir svarīgi atvēlēt laiku uzticības pilnām sarunām un 

kopīgi risināt problēmas. Lai saule nekad nenoriet, jums dusmojoties vienam uz otru! 

Nekad nepiemini ļaunu! Lai uzturētu un koptu mīlestības pilnas attiecības, laulātajiem 

dažreiz vajadzētu veltīt laiku tikai sev, bez bērniem, radiniekiem vai paziņām. 

 

KO DIEVS AIZLIEDZ AR SESTO BAUSLI? 

Dievs aizliedz laulāto neuzticību jebkādā netiklības formā: domās, vārdos un 

darbos. Nedrīkst sekot netīrām vēlmēm un iekārei vai pārkāpt Dieva nospraustās robežas. 

Dzīvot kopā kā precētiem pirms laulībām ir pārkāpums pret Dieva bausli. Tas var radīt 

mokošu vainas apziņu. “Laulība lai ir visiem godā un laulības gulta neaptraipīta, jo 

netiklos un laulības pārkāpējus Dievs sodīs” (Ebr. 13:4). 

Jēzus pastiprina sestā baušļa nopietnību: “Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev nebūs 

laulību pārkāpt. Bet Es jums saku: ikviens, kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar viņu 

laulību jau ir pārkāpis savā sirdī. Bet, ja tava labā acs tevi apgrēcina, tad izrauj to un met 

prom; jo tas tev labāk, ka viens no taviem locekļiem pazūd, nekā ja visa tava miesa top 

iemesta ellē” (Mt. 5:27–29). 

Ir svarīgi, lai netīras domas tiktu apturētas laikus. Iekāre ir kā maza dzirkstelīte, 

kas, laikā nenodzēsta, pārvēršas par postošu liesmu. Baidies no visa netīrā, ar ko ir pilna 

pasaule un kas aptraipa dvēseli. Neļauj nekam tādam ienākt un iesakņoties sirdī. Sātans 

mēģina samaitāt mūsu dvēseli. Ļaunais ir stūrgalvīgs, un tāpēc mēs nekad nedrīkstam 

nolikt garīgos ieročus: Dieva vārdu un lūgšanas. Tikai ar Tā Kunga palīdzību var atjaunot 

sirds tīrību. Neviens savā dzīvē nespēj pilnībā atsvabināties no grēcīgām domām, bet 

neviens netiks pazudināts, ja cieši turēsies pie sava Pestītāja. 

Jaunajā Derībā kristieši bieži tiek mudināti uz savu ikdienas dzīvi raudzīties ļoti 

nopietni. “Bet netiklība, visāda veida netīra dzīve vai mantkārība lai pat vārda pēc ir jums 
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sveša, kā tas svētiem piederas; tāpat bezkaunība, tukšas runas, jo tādas lietas neklājas, bet 

gan jo vairāk pateicība” (Ef. 5:3–4). Daudzkārt kristiešu paviršība un grēki ir bijuši par 

iemeslu pasaules nicinājumam pret Baznīcu. Tie, kas negrib ticēt, nostiprina savus 

spriedumus, redzot, cik bieži kristiešu dzīve neatbilst Dieva baušļiem. Dievs aicina mūs 

būt svētiem. Grēcīga dzīve iznīcina cilvēkus. Cilvēki, kas dzīvo šķirti no Dieva, galu galā 

nonāk mūžīgā pazušanā. Ar sesto bausli Tas Kungs mūs ierobežo, lai mēs spētu pretoties 

pavedinājumiem un nepadotos mūsu laika ļaunajiem kārdinājumiem. 

 

ĀRPUSLAULĪBAS ATTIECĪBAS 

Kristīgā ētika seksuālās attiecības vienmēr ir pieļāvusi tikai laulības ietvaros. Mūsu 

nekristīgajos laikos ir parādījušās tādas kopdzīves formas, ko pasaule gan akceptē, bet 

kas Dieva acīs ir piedauzība. Dažās zemēs, kas ir atkritušas no kristietības, kļuvis 

pieņemts, ka cilvēki dzīvo kopā kā laulāts pāris bez jebkādiem publiskiem solījumiem 

viens otra, citu un Dieva priekšā. Neuzticība ģimenē, kur vecāki maina partnerus, dara 

bērnus nedrošus un nemierīgus. Bērnam ir tiesības gan uz savu māti, gan tēvu. Tā ir 

nelietība, ja vecāki egoistisku iemeslu dēļ pieviļ bērna uzticību. Vienmēr, kad cilvēki 

pārkāpj Dieva baušļus, visvairāk cieš vājie un neaizsargātie, šajā gadījumā – bērni un tas 

no vecākiem, kurš tiek pamests. Dzīvot kopā bez laulāšanās nozīmē neuzņemties 

saistības ne Dieva, ne sabiedrības, ne vienam otra priekšā. Dzīvot laulāto dzīvi bez 

precēšanās ir netiklība. Dievs ar sesto bausli grib radīt mūsu attiecībām drošu vidi. Mājās, 

kurās valda saskaņa ar Dieva radīšanas kārtību, ir vieglāk aizsargāt bērnus un uzaudzināt 

tos ar mīlestību. 

 

PRETDABISKAS TIEKSMES 

Dažas valstis ir tik tālu pagrimušas, ka sabiedrībā ietekmīgi cilvēki propagandē 

pretdabiskas tieksmes. Lai legalizētu viendzimuma partneru kopdzīvi, dažādas 

organizācijas pieprasa, lai valsts tādiem pāriem nodrošina tās pašas tiesības, kādas ir 

laulātajiem: tiesības uz bērnu adopciju un Baznīcas svētību viņu partnerattiecībām. 
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Protams, ir neiespējami dot Dieva svētību tam, ko Tas Kungs pats ir aizliedzis un 

nolādējis. Sektanti, kas nodarbojas ar tādām lietām, apmāna cilvēkus, kuri vēlas būt 

kristieši un ir spiesti cīnīties ar smagiem kārdinājumiem. Cilvēki, kuri varētu saņemt 

palīdzību un vadību un, iespējams, pēc grūtām cīņām izkļūtu no šī ļaunuma, tiek ievesti 

dziļāk tādā dzīvē, kas ir pretrunā ar Dieva gribu. Garīgajiem vadītājiem, kuri ar savu 

neskaidro nostāju šajos jautājumos ir cilvēkiem par apgrēcību, Jēzus saka: “Vai! pasaulei 

apgrēcības dēļ! Apgrēcībai gan jānāk. Bet vai! tam cilvēkam, caur kuru nāk apgrēcība!” 

(Mt. 18:7). 

 

Dieva vārds saka: 

“.. viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem un sākuši dievināt un pielūgt 

radību, atstājot novārtā Radītāju, kas ir augsti teicams mūžīgi, āmen. Tāpēc Dievs 

viņus nodevis apkaunojošās kaislībās: sievietes apmainījušas dabisko dzimumu 

kopdzīvi ar pretdabisko. Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits 

pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami 

sodu par savu maldīšanos” (Rom. 1:25–27). 

Kad mēs, kristieši, esam pret homoseksuāliem vai citiem netikliem sakariem, mēs 

to nedarām tāpēc, lai nosodītu, bet gan tādēļ, ka cilvēks iet mūžīgā pazušanā, ja viņš laikā 

neatgriežas. Apustulis raksta: “Jeb vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību? 

Nepievilieties! Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki
2
, ne vīriešu 

piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva 

valstību” (1. Kor. 6:9, 10). Lielākais mīlestības darbs pret cilvēku, kurš kā akls iet 

pazušanā, ir viņu brīdināt. 

Sestā baušļa pārkāpums iznīcina attiecības ar mūsu Kungu. Netiklība apbēdina un 

aizdzen Svēto Garu. Pēc Dieva nodoma cilvēka miesa ir Svētā Gara templis, bet netiklis 

padara savu miesu par mājokli nešķīstiem gariem. Nepiedots grēks kavē mūs nākt pie 

Dieva lūgšanās, un pamazām mēs kļūstam pilnīgi šķirti no Viņa. Sātans zina, ka var 

                                                           
2  Burt. no grieķu val.: “mīkstie”, t.i., pasīvie homoseksuālisti. – Teol. red. 
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panākt daudz, ja viņam izdodas kādu maldināt. Bet Jēzus Kristus ir viņu uzvarējis, un 

ikviens, kas lūdz Dieva palīdzību, saņem nepieciešamo spēku, lai atbrīvotos no 

kārdinājuma važām. 

 

KO DIEVS PAVĒL AR SESTO BAUSLI? 

Dievs pavēl tiem, kas ir precēti, mīlēt un cienīt vienam otru, būt uzticīgiem, līdz tos 

šķir nāve. Uzticība visas dzīves garumā ir vienīgais priekšnosacījums, lai bērni, sieva un 

vīrs būtu laimīgi un justos aizsargāti. Laulātajiem kopīgi jāuzņemas atbildība par saviem 

bērniem un ģimenes saglabāšanu. Ja viņi runā atklāti viens ar otru un ar Dievu par savām 

grūtībām, tad Tas Kungs rāda turpmāko ceļu. No Kristus mēs saņemam gan padomu, gan 

palīdzību. 

Kristus aicina būt nomodā, lai mēs nekristu kārdināšanā. Gars gan var būt 

labprātīgs, bet miesa vāja. Tādēļ ir svarīgi izvairīties no tām vietām, cilvēkiem, filmām 

un avīzēm, kas var likt kājai slīdēt. Nevajag pakļaut sevi kārdinājumam, skatoties un 

klausoties to, kas var pavedināt. Ja es pats apzinos, ka man ir kāda īpaša vājība, man 

jāpastiprina aizlieguma robežas pret to vēl vairāk nekā citiem. Apustulis Pāvils brīdina: 

“Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat 

saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat sev pašiem? Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu 

pagodiniet Dievu ar savu miesu!” (1. Kor. 6:19–20). Pasaule turpina sevi samaitāt, bet tev 

jācenšas dzīvot svēti kā Dieva bērnam. 

Dieva Dēls caur Savu krusta nāvi ir izcietis sodu par mūsu grēkiem, izpircis mūs no 

grēka važām un atbrīvojis no pārkāpumiem pret Dieva gribu. Kā kristietim tev vienmēr ir 

iemesls būt pateicīgam Kristum, ka Viņš ir izlējis Savas asinis. Iespējams, ka tu domā: 

“Kā gan es varu darīt tik daudz ļauna un grēkot pret Dievu?” Jēzus tevi tā mīl, ka Viņš ir 

atdevis Savu dzīvību, lai tevi glābtu. Mēs esam vajadzīgi Kristum, un Viņš vēlas, lai tu 

esi to izglābto vidū, kuri, ģērbti baltās drēbēs, stāv Dieva troņa priekšā. Dievs grib, lai 

mēs būtu tīri savās domās, jo Jēzus saka: “Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs” 

(Mt. 5:8). 
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PAKĻAUŠANĀS DIEVA KĀRTĪBAI 

Dieva kārtība kristīgā laulībā paredz, ka vīrs pakļaujas Kristum un sieva – savam 

vīram. Neticīgie bieži vien smejas par to, jo viņi neredz, ka Kristus mīlestība spēj 

pārveidot laulāto sirdis tā, ka viņu attiecībās nav egoisma. Kristīgā laulībā nav vietas 

egoistiskai dzīvei paša labsajūtai, bezatbildīgai alkohola lietošanai un cietsirdīgai rīcībai. 

Ja abiem laulātajiem ir dzīvas attiecības ar Dievu, arī viņu savstarpējās attiecības ir 

uzticības pilnas, jo viņus vieno vissvarīgākais. Dot, neprasot neko atpakaļ, var būt grūti, 

bet Dieva vārds māca, ka mums jāsāk tieši ar to. Kad vīrs dara visu sievas labā, viņa var 

uzdrošināties uzticēt viņam ģimenes vadību. Tāpat, ja sieva uzticas vīram, viņš uzņemas 

atbildību. 

Vīrs un sieva nav vienādi, bet Dieva acīs viņi ir vienlīdz vērti. Sieviete un vīrietis 

papildina viens otru. Evaņģēlijs dod cilvēkiem prieku kalpot cits citam. Šis prieks tiek 

atņemts, ja cilvēki tiek mudināti visās situācijās pieprasīt vienlīdzību un varu, būt 

egoistiskiem un īstenot savas ambīcijas. Bet Kristus saka: “Lielākais lai ir kā citu kalps.” 

Viņš pats tam ir piemērs. Dieva Dēls nenāca, lai valdītu, bet Viņš mazgāja kājas Saviem 

mācekļiem un atdeva Savu dzīvību par visiem cilvēkiem, pat par nepateicīgajiem. Dievs, 

kas ir visaugstākais, pazemināja Sevi Jēzū Kristū, kļūstot par cilvēku. Mīlestības dēļ uz 

savu Kungu patiess kristietis pakļaujas Viņa gribai. Kad domājam par visu, ko Kristus ir 

darījis mūsu labā, mēs apjaušam, cik gan daudz laba mēs varam darīt viens otram kā vīrs 

un sieva. Tieši šādā kontekstā Bībele runā par sievas pakļaušanos savam vīram: “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. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir 

mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā” (Ef. 5:22–25). Šajās kristīgajās laulāto 

attiecībās ir ietverts liels noslēpums. Garīgi akli cilvēki nespēj ieraudzīt, kādu milzīgu 

svētību dod pakļaušanās Dieva kārtībai. Tas nenozīmē, ka vīrs drīkst būt egoistisks, 

bezatbildīgs un nemīlošs, tieši otrādi. Kad Dieva Gars caur Savu vārdu darbojas laulāto 
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dvēselēs, ir dabiski, ka viņi akceptē tādu ģimenes kārtību, kādu ir iedibinājis Radītājs. Ne 

tikai sievai ir jābūt paklausīgai savam vīram, bet gan ir rakstīts: “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, jo 

mēs esam Viņa miesas locekļi” (Ef. 5:28–30). Vīram ir jāmīl sava sieva tik ļoti, kā 

Kristus ir mīlējis draudzi un nodevis Sevi viņas labā. 

 

PAZEMĪBA 

Sestā baušļa pārkāpšanai bieži vien ir smagas sekas, un, iespējams, ka citi cilvēki to 

ievēro vairāk nekā pārējos grēkus. Visi grēki var tikt piedoti, un pat tiem, kas tālu 

aizmaldījusies no Dieva, ir atpakaļceļš. Tas Kungs palīdz cīnīties pret grēku un tukšumu 

dvēselē. Dažreiz ļaudis bargi nosoda to, kas grēkojis pret sesto bausli, bet ir pielaidīgāki 

pret cilvēku, kas kādu aprunājis. Jābūt modriem pašiem pret sevi, lai mēs nekļūtu par 

liekuļiem, kas izceļ savu krietnumu uz citu rēķina. Jēzus saka: “Kas no jums ir bez grēka, 

tas lai met pirmais akmeni uz viņu!” (Jņ. 8:7). Jāatzīst, ka mums ir iemesls nosodīt 

pašiem sevi un meklēt Dieva žēlastību. Mums visiem regulāri jānāk pie Dieva un patiesi 

jālūdz piedošana par visu ļauno, ko esam domājuši, sacījuši un darījuši. Kas attiecas uz 

tiem, kuri iet maldu ceļus, mums jāvēlas un jālūdz, lai viņi izdzirdētu Jēzus balsi, tiktu 

pestīti un atrastu ceļu pie žēlastības, kas mums pašiem ir tik ļoti vajadzīga. Kad tu ar 

bēdām un sāpēm redzi, kā ļaunums pievelk cilvēkus, iespējams, pat mūsu tuviniekus, 

lūdz, lai viņi atgriežas un Dievs aizkustina viņu sirdis. 

Neviens grēks nav tik liels, lai tas netiktu piedots Kristus upura dēļ par mums 

Golgātā. Dzīve Jēzus tuvumā ir vislabākā palīdzība, gan cīnoties pret visu ļauno, gan 

darot labu. Tiem, kas grib atvairīt kārdinājumus, nav ieteicams bezdarbīgs dzīvesveids. 

“Čakls darbs uztur labu veselību un labklājību un aizšķērso ceļu daudziem grēkiem.” 

Spēku turēties pretī tumsas varai tu saņem, bieži lasot un klausoties Dieva vārdu un nākot 

pie Svētā Vakarēdiena. Apcere par mūsu Pestītāja ciešanām pie krusta tevis dēļ ir 

labākais ierocis cīņā pret grēka vilinājumu. Caur lūgšanām tu uzturi skaidru un dzīvu 
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saikni ar Dievu, tā ka neviens nevar ienākt starp tevi un tavu Pestītāju. Tur, kur Jēzus ir 

klātesošs un vada mājas dzīvi, cilvēki saņem patiesu prieku. Jāizmanto katrs brīdis gan 

laulībā, gan bērnu audzināšanā, jo laiks paiet ātri, un bieži vien tikai tad, kad pienāk 

nāves stunda, cilvēki saprot, cik daudz kopīga ir viņus saistījis. Taču kristiešiem šīs 

atvadas ir gaišas. Viņi zina, ka Kristus savējos pazīst un ka Viņš ņems Savu Līgavu pie 

Sevis debesīs līksmajās kāzu svinībās. Tur mēs pazīsim viens otru un kopīgi skatīsim 

Dieva godību. 

 


