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SESTAIS BAUSLIS  

 

Laulības pārkāpšana nav pieauguša cilvēka cienīga.
1
 Tā ir bērnišķīga. Tā meklē 

tikai savu labumu un vienmēr ir aizsardzības manevrs. 

Latīņu izcelsmes angļu vārds „adultery” nozīmē „darīt ko citu, nekā sākotnēji 

iecerēts”. Dieva iecerētās un mūsu seksualitātei paredzētās kārtības sagrozīšana, 

lietojot to tikai savai baudai ārpus laulāto draugu savstarpējām attiecībām, katrā ziņā ir 

perversija. Tā izjauc sabiedrības kārtību un mieru. 

Šis bauslis sargā cilvēka dzīves pamatšūnu. Uzbrukums šīm dzīves 

fundamentālajām attiecībām apdraud visu cilvēka dzīvi.
2
 Turklāt laulības pārkāpšana 

jebkurā gadījumā vienmēr izraisa pretēju efektu, tas nozīmē, ka tā mūs sāpina tikpat 

vai vēl vairāk nekā citus. Mārtijs norāda uz trīsdaļīgu uzbrukumu, ko izraisa jebkura 

mūsu seksualitātes ačgārna lietošana: tas ir uzbrukums pret Dievu: „pārkāpjot laulību, 

cilvēks nepareizi lieto to, ko Dievs ir radījis”; pret otru cilvēku: „mans „es” nenonāk 

attiecībās ar „tevi” – brīvu un reizē atbildīgu cilvēku, – bet gan ar „to”, kuru var 

izmantot manu dziņu apmierināšanai”; pret sevi, jo ar savu bezatbildīgo rīcību es esmu 

rīkojies cilvēka necienīgi.
3
 

Girgensons norāda, ka Luters neiedziļinājās seksuālo grēku detaļās, iespējams, 

pedagoģisku iemeslu dēļ, jo „seksuālus pārkāpumus attēlojošs aizliegums vienmēr 

iedarbojas kā pamudinājums un izraisa tieši pretējo šajā bauslī iecerētajam”.
4
 Tas ir 

labs padoms apmācībai, bet to vajadzētu mīkstināt ar vienu novērojumu par mūsu 

sabiedrību. Daudzi mūsu skolnieki izaug, piedzīvojot dažādas pretrunīgas ietekmes. 

Viņiem ir nepieciešama ievērojama palīdzība, lai atšķirtu, kas ir un kas nav Dieva 

griba attiecībā uz šo spēcīgo dziņu mūsos. Viņiem tiešām ir vajadzīga apmācība un 

palīdzība, lai pārvaldītu seksuālās izjūtas un dziņas, kā arī viņiem ir nepieciešama 

                                                           
1 „Adultery is not adult” – šeit lietota vārdu spēle. 
2 Girgenson, Teaching the Catechism, 1: 93. lpp. 
3 Marty, The Hidden Discipline, 23. lpp. 
4 Teaching Luther’s catechism, 1: 95. lpp. 
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izvērsta vadība jautājumos par attiecībām ar sava un pretējā dzimuma pārstāvjiem. 

Sabiedrībā, kura uzskata, ka seksuālos jautājumos katrs var darīt „kā viņam tīk”, mums 

ir skaidri jānošķir laba un svētīga seksualitātes īstenošana no visa, kas to dara lētu un 

sabojā. Tas attiecas arī uz pieaugušajiem, kuru dzīvi ir pārpludinājuši ačgārnie 

sabiedrības vērtējumi attiecībā uz seksualitāti. 

Savā „Privāto lūgšanu grāmatā” Luters jau sīkāk apraksta seksuālos grēkus, kas 

sagrauj Dieva kārtību un mieru mūsu dzīvē. Šeit viņš nosoda jaunavu izvarošanu, 

laulības pārkāpšanu, incestu vai jebkuru citu seksuālu perversiju; neķītru vārdu 

lietošanu, dziesmas, stāstus un attēlus, kas izraisa iekāri citos vai sevī pašā; seksuālu 

vēlmju modināšanu ar nekaunīgiem skatieniem, pieskārieniem un seksuālām 

fantāzijām; nespēju noraidīt pamudinājumus uz seksuāliem grēkiem, kā arī citu 

mudināšanu šādi grēkot, izmantojot apģērbu (vai kailumu) un žestus u. tml.; savu 

māju, sava laika vai kā cita izmantošanu, atbalstot šādus grēkus; nepalīdzēšanu citiem 

dzīvot šķīstu dzīvi.
5
 Šāds saraksts var kalpot par graudiem Bauslības dzirnavām, kuras 

var lietot apmācībā un sprediķošanā. 

Tradicionāli neviens grēks nav ticis tā nicināts kā grēki, kas sabojā tādas labas 

Dieva dāvanas kā seksualitātes svētīgu lietošanu. Tas izriet no fakta, ka seksualitātes 

un ar to saistītās Dieva kārtības bojāšana sagrauj visas individuālās un sabiedriskās 

attiecības cilvēka dzīvei paredzētajā Dieva plānā. 

 

                                                           
5 Luther’s Works, 43: 19.–20., 23. lpp. 

 


