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Sestais bauslis [„Mazais Katehisms”] 

 

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. 

 

 

Sestais bauslis [„Lielais Katehisms”] 

 

[199]
 Tev nebūs laulību pārkāpt. 

[200]
 Šie turpmākie baušļi ir paši par sevi viegli saprotami no iepriekš teiktā, jo to visu 

mērķis ir sargāties tuvākajam jebkādā veidā kaitēt. Un tie ir labi sakārtoti: vispirms tie 

sargā katru pašu, tad viņa tuvāko personu – dārgāko, kas viņam pieder pēc paša dzīvības, 

proti, viņa laulāto draugu, kas ar viņu ir viena miesa un asinis,
1
 lai viņam netiktu nodarīts 

liels ļaunums. Tādēļ arī šeit skaidri tiek pateikts, ka tuvākajam nedrīkst darīt ļaunu, 

izmantojot viņa sievu. 
[201]

 Burtiski gan bauslis runā tikai par laulības pārkāpšanu, jo jūdu 

tautā pastāvēja tāda kārtība un bija pavēlēts, ka ikvienam jābūt laulībā. Tāpēc arī jaunieši 

iespējami agri tika apprecināti, jo neprecētie netika cienīti; arī (atklāta) netiklība un 

izlaidība, kādu sastopam mūsdienās, nebija atļauta. Tādēļ laulības pārkāpšana bija pie 

viņiem izplatītākā nešķīstība. 

[202]
 Bet, tā kā pie mums ir tik kaunpilns visu netikumu un nelietības maisījums un sārņi, 

tad šis bauslis ir vērsts arī pret jebkuru nešķīstību, lai kā to sauktu. 
[203]

 Aizliegta ir ne 

tikai ārēja rīcība, bet arī jebkāds tās cēlonis, pamudinājums un līdzeklis. Tā nu lai sirds, 

mute un visa miesa ir šķīsti, nedod nešķīstībai ne vietu, ne palīdzību, ne padomu. 
[204]

 Un 

                                            
1  1. Moz. 2:23, 24. 
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ne tikai to, bet arī lai novērš, pasargā un glābj, kur ir briesmas un posts, un arī palīdz un 

dod padomu, lai pasargātu tuvākā godu. Jo, ja tu, varēdams novērst otra negodu, nedari to 

vai arī skaties caur pirkstiem, it kā tas tevi neskartu, tad arī tu esi vainīgs tāpat kā pats 

darītājs. 
[205]

 Tātad, īsi sakot, tiek prasīts, lai katrs gan pats dzīvo šķīsti, gan arī palīdz 

tuvākajam. Ar šo bausli Dievs grib, lai ikviena laulātais draugs būtu aizsargāts un 

pasargāts, lai to neviens neaizskar. 

[206]
 Bet, tā kā šis bauslis tieši domāts laulības kārtai un dod iemeslu par to runāt, tad tev 

jāsaprot un jāievēro: vispirms – cik lieliski Dievs šo kārtu pagodina un cildina, gan to 

apstiprinot, gan sargājot ar Savu pavēli. Apstiprinājis Viņš to ir iepriekš 4. bauslī: “Tev 

būs savu tēvu un māti godāt.” Bet te Viņš to glabā un sargā. 
[207]

 Tādēļ Viņš arī grib, lai 

mēs laulību godājam un turam kā dievišķu, svētītu kārtu un tajā dzīvojam, jo Viņš to 

dibinājis pirms visām citām kārtām un radījis vīrieti un sievieti acīmredzami atšķirīgus – 

nevis izpriecai, bet lai tie turētos kopā, būtu auglīgi, radītu bērnus, tos uzturētu un 

audzinātu Dievam par godu. 
[208]

 Tādēļ arī Dievs to ir svētījis bagātīgāk par visām kārtām, 

turklāt devis un piešķīris tai visu, kas ir pasaulē, lai šo kārtu labi un bagātīgi uzturētu. 

Tādēļ laulības dzīve nav joks un pārgalvība, bet teicama lieta un dievišķa nopietnība. Jo 

Viņam sevišķi rūp, lai tiktu audzināti ļaudis, kas kalpo pasaulei un palīdz nākt pie 

dievatziņas, svētīgas dzīves un visiem tikumiem, lai cīnītos pret ļaunumu un velnu. 

[209]
 Tādēļ es vienmēr esmu mācījis, lai šo kārtu nenicina un nenievā, kā to dara aklā 

pasaule un mūsu aplamie garīdznieki, bet to uzlūko saskaņā ar Dieva vārdu, ar ko tā ir 

greznota un svētīta. Tā ir ne tikai nolikta līdzās citām kārtām, bet ir priekšā un pāri tām 

visām, kaut arī tās būtu ķeizaru, firstu, bīskapu vai jebkuras citas. Jo abām, gan garīgajai, 

gan laicīgajai kārtai, jāzemojas un jāiekļaujas šajā kārtā, kā mēs tālāk par to runāsim. 
[210]

 

Tādēļ tā nav ierobežota kārta, bet vispārēja un turklāt cildenākā, kas sniedzas cauri visai 

kristiešu kārtai un visai pasaulei. 

[211]
 Otrkārt, tev arī jāzina, ka tā ir ne tikai godpilna, bet arī nepieciešama kārta, ka Dievs 

to ir nopietni pavēlējis, lai no visām kārtām tajā atrastos vīrieši un sievietes, kas ir radīti 

laulībai, izņemot dažus (lai arī nedaudzus), kurus Dievs ir īpaši izņēmis no tās, jo tie 

laulības kārtai nav piemēroti vai arī ir saņēmuši augstu, pārdabisku dāvanu, ka tie arī 
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ārpus laulības kārtas var saglabāt šķīstību. 
[212]

 Jo, kur viss notiek saskaņā ar dabu, kā 

Dievs to ir iedibinājis, tur nav iespējams palikt šķīstam ārpus laulības. Jo miesa un asinis 

ir un paliek miesa un asinis, un dabiskā tieksme un kāre neaizkavēti un netraucēti iet savu 

gaitu, kā katrs to var redzēt un just. Lai vieglāk būtu kaut cik izsargāties no nešķīstības, 

Dievs ir devis laulības kārtu, lai katram būtu viņam piešķirtā daļa un viņš apmierinātos ar 

to, kaut gan arī šajā ziņā, lai sirds būtu šķīsta, ir vajadzīga Dieva žēlastība. 

[213]
 No tā tu redzi, kā mūsu pāvesta bars – priesteri, mūki un mūķenes – pretojas Dieva 

kārtībai un pavēlei. Tie nicina un aizliedz laulības kārtu un iedrošinās un solās turēt 

mūžīgu šķīstību, turklāt krāpj vienkāršos cilvēkus ar melīgiem vārdiem un maldinošu 

izskatu. 
[214]

 Jo nevienam nav tik maz mīlestības un patikas uz šķīstību, kā tieši tiem, kas 

liela svētuma dēļ izvairās no laulības kārtas un vai nu atklāti un nekaunīgi dzīvo 

netiklībā, vai arī slepus dara vēl ļaunāk, ko pat nevar iedrošināties izsacīt, bet kas diemžēl 

sastopams pārāk bieži. 
[215]

 Un, īsi sakot, pat ja tie atturas no rīcības, tomēr sirdī tie pilni 

nešķīstu domu un ļaunas iekāres, tā ka tur ir nerimstoša kaisle un apslēptas ciešanas, 

kuras laulības dzīve var novērst. 
[216]

 Tādēļ ar šo bausli ir nosodīts un atcelts ikviens 

solījums palikt šķīstam bez laulības; pat pavēlēts ikvienai nabaga sagūstītajai 

sirdsapziņai, kas ir piekrāpta ar savu klostera solījumu, lai tā no sava nešķīstā stāvokļa 

dodas laulībā; ja arī klostera dzīve citādi būtu dievišķa, tad tomēr tās spēkos nav uzturēt 

šķīstību, un, ja mūki paliek klosterī, tad tiem arvien vairāk un vairāk nākas grēkot pret šo 

bausli. 

[217]
 To es saku tādēļ, lai mācītu jaunatni, lai tie rod prieku laulības kārtā un zina, ka tā ir 

svētīga un Dievam tīkama. Jo ar laiku tas varētu novest pie tā, ka laulība nāktu godā un 

mazinātos piedauzīga, trakulīga un nekārtīga dzīve, kas tagad itin visur pasaulē izplatās 

ar atklātu netiklību un apkaunojošiem netikumiem, kas rodas no laulības dzīves 

noniecināšanas. 
[218]

 Tādēļ vecākiem un valdībai pienākas raudzīties, lai jaunatne augtu 

kārtīga un krietna un pieauguši jaunieši apprecētos ar godu un bijībā pret Dievu. Tad 

Dievs dotu Savu svētību un žēlastību, lai tur būtu prieks un laime. 

[219]
 Nobeigumā jāsaka, ka šis bauslis prasa ne tikai, lai ikviens šķīsti dzīvo darbos, 

vārdos un domās savā, tas ir, parasti laulības kārtā, bet arī, lai savu Dieva doto laulāto 
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draugu mīl un ciena. Jo, kur ir jātur šķīsta laulība, tur vīram un sievai noteikti jādzīvo 

kopā mīlestībā un saticībā, lai viens otru mīlētu no sirds un visā uzticībā. Jo tā ir viena 

no svarīgākajām lietām, kas rada mīlestību un patiku pret šķīstību. Un, kur tā tiek darīts, 

tur šķīstība seko pati par sevi, bez jebkādas pavēles. 
[220]

 Tādēļ arī Sv. Pāvils tik uzcītīgi 

mudina laulātos ļaudis, lai tie viens otru mīl un ciena.
2
 

[221]
 Te nu tev atkal ir lielisks 

darbs, pat daudzi un lieli labie darbi, ar kuriem tu priecīgi vari lepoties pret visām 

garīgajām kārtām, kas ir izvēlētas bez Dieva vārda un pavēles. 

 

                                            
2  Ef. 5:22–25, Kol. 3:18–19. 

 


