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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. 

 

Sestais bauslis izsaka Dieva gribu attiecībās starp vīrieti un sievieti. Mārtiņš Luters 

Lielajā katehismā pamatoti norāda, ka “jūdu tautā pastāvēja tāda kārtība un bija pavēlēts, 

ka ikvienam ir 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.” 

Tā Dievs ar šo bausli dod Savai tautai pavēli, kas attiecas ne tikai uz dzīvi laulībā, 

bet uz dzimumdzīvi vispār. Tā, atbilstoši apstākļiem, kādi bija šajā tautā, varēja notikt 

vienīgi laulībā – citas iespējas tika izslēgtas daudz stingrāk nekā pie mums. Tātad Dieva 

griba ir izteikta noteiktos, konkrētos apstākļos un, atbilstoši tam, citos apstākļos ir 

saprotama jaunā un citādā veidā, tikai tā, lai baušļa neapstrīdamais raksturs un 

universalitāte, kas ietver visu šo dzīves sfēru, paliktu neskarta. Dievs sakārto Savas 

derības tautas dzīvi, reizē to sargādams. Dieva prasīgā griba ir Viņa mīlestības pilnā 

griba, kas sargā no grēcīgā cilvēka postošās iejaukšanās dzīves sfērā, kurā Dievs vērš 

baušļa prasību. 

Tādēļ bauslim ir aizlieguma forma. Taču jebkurā aizliegumā ir ietverta tās dzīves 

sfēras pozitīva regulācija, uz kuru bauslis ir vērsts. Dievs apstiprina dzīvību, ko Viņš 

sargā ar aizliegumu “Tev nebūs noslepkavot”. Dievs apstiprina laulību, ko Viņš sargā ar 

aizliegumu “Tev nebūs laulību pārkāpt”. Viņš apstiprina seksualitāti, pavēlēdams laulību 

kā tās eksistences formu. Dievs Dekalogā apstiprina laulības dzīvi Savas tautai, 

sargādams šīs tautas pastāvēšanu un turpināšanos, un reizē arī sabiedriskās dzīves 
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tikumisko kārtību, kuras centrā atrodas laulība. 

Tā ir dzīves pamatšūna, kas šādi tiek sargāta. Tādēļ sestais bauslis tieši seko 

piektajam. Tas sargā laulību tādā formā, kā tā pastāvēja Israēlā, proti, ka vīrs bija sievas 

īpašnieks. Tādēļ ikviens uzbrukums laulībai ir vērsts pret vīru, atņem viņam to, kas tam ir 

pats dārgākais, tūliņ aiz paša dzīvības, viņa sievu, izpostot ģimeni. Tā vīrs šajā bauslī ir 

tuvākais, tautietis derības tautas iekšienē, ko Dievs pats uztur un sargā. Ja tiek jautāts, no 

kā tad šādā skatījumā bauslis laulību sargā, tad atbilde ir: pirmkārt, no vīra, kas ielaužas 

svešā laulībā; otrkārt, no sievas, kas, būdama precēta, nododas citam vīram. Tā vīrs var 

pārkāpt tikai svešu laulību, bet sieva – tikai savu. Tā ir klusējoša poligāmijas atzīšana, 

kas Bauslības došanas laikā bija vispāratzītas tiesības. Taču bauslis pats nesatur norādes 

uz tā laika likumīgo laulības formu – monogāmiju vai poligāmiju. Tātad likumīgās 

laulības formas vēstures gaitā ir mainījušās. 

Tomēr Dievs absolūtā bauslī prasa jebkuras šādas relatīvas saistību formas 

nepārkāpšanu. Līdz ar šo bauslī izteikto Dieva gribu ir dota jauna likumīgas laulības 

forma – tas redzams Jaunajā Derībā Jēzus skaidrojumā. Bauslī izteiktā aizsardzība, kas 

nav saistīta ar kādu vēsturiski noteiktu laulības formu, nekādā ziņā neattiecas tikai uz 

vīru. Bauslī ir ietverta arī sievas aizsardzība, un galu galā – pašas laulības aizsardzība. 

Dievs jau Vecās Derības tautā sargā pašu laulību – šīs tautas un tai dotās derības dēļ, kā 

arī apsolītā Mesijas dēļ, kam bija jānāk no šīs tautas. 

Tā kā Dievs laulības un dzimumdzīves jomā iedibina sargājošu kārtību, sestais 

bauslis var tikt aplami saprasts – kā imanenta dzīves kārtība, kas ir dota jau sākotnēji, līdz 

ar pašu dzīvību. 

No šāda viedokļa raugoties, laulību ir iespējams pamatot dažādos veidos; to var 

prasīt tautas dēļ, kuras pastāvēšana un labums tādā gadījumā kļūst par galveno likumu. 

Šādu “tautas kosmosu” arī var pamatot kā reliģisku, Dieva iedibinātu. Tad Dievs kļūst 

par līdzekli mērķa sasniegšanai, un tieši tas, kas ir pati Dieva baušļa būtība, tiek atstāts 

ārpus iekavām: absolūtā, suverēnā Dieva griba, kas nosaka Dieva likumu un prasa pilnīgu 

paklausību. Pretstatā tam ir jākonstatē: arī šajā bauslī cilvēkam nav darīšana ar spaidiem 
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no kādas cilvēku iedibinātas kārtības puses. Viņš nav pakļauts tautai kā augstākajai 

likumdevējai, bet ir pakļauts tikai Dievam, un, ja baušļi parāda uzturošu kārtību šīs zemes 

dzīvei, tad kārtības uzturēšana ir Dieva brīvprātīgās žēlastības darbs, no kura pasaule 

dzīvo. Dekalogā prasītā nostāja arī laulības un seksualitātes jautājumos ir pamatota Dieva 

prasībā pēc paklausības, nevis mērķtiecības un noderīguma apsvērumos. 

Dieva griba reizē skar tiesības un tikumību. Sestajā bauslī atrodama gan tiesiskā 

kārtība, kas sakārto laulības institūciju sabiedrībā, gan arī tikumiskā kārtība, kas ievēro 

laulības iekšējo būtību un regulē vīra un sievas kopdzīvi, dzimumu savstarpējās 

attiecības. Bauslis ietver kā vienu, tā otru, itin kā izlaužoties cauri ārējai, tiesiskās 

kārtības čaulai un sasniedzot iekšējo sabiedrības dzīves tikumisko kodolu. 

Jēzus sarunā ar farizejiem un rakstu mācītājiem par šo bausli (Mt. 19:1–9, Mk. 

10:1–12) redzams, ka jūdu rabīniem attiecībā uz laulības šķiršanu priekšplānā bija 

izvirzījies juridisks jautājums. Tas bija jautājums (5. Moz. 24:1) – kad Bauslība pieļauj 

laulības šķiršanu. Šajā ziņā sinagogai bija stingrāki un brīvāki Bauslības skaidrojumi. 

Diskusija parāda vēl kādu lietu: ikviens baušļa kā tiesiskas kārtības skaidrojums 

noved kazuistikā, kas mēģina uzskaitīt atsevišķus gadījumus, uz kuriem attiecas kādi 

priekšraksti. Ikviena sprauga iespējamo gadījumu attēlojumā itin kā pieļauj pārkāpumus 

pārējos gadījumos, jo šiem gadījumiem nav norādīti sodi. Tieksme grēkot paliek un 

pastāv – tā turpina meklēt iespējas, kā saskaņā ar Bauslību varētu nesodīti sekot ļaunajām 

dziņām. 

Jēzus izceļ visu laulības jautājumu kompleksu ārpus šī juridiskā aplūkošanas 

veida. Viņš pāriet no cilvēku sabiedrības tiesiskās organizācijas atpakaļ pie sākotnējās 

Dieva gribas, kas izteikta radīšanas stāstā: “..Radītājs iesākumā tos radījis kā vīru un 

sievu” (Mt. 19:4). Divi dzimumi atbilst Dieva radīšanas kārtībai; vīra un sievas 

savstarpējā pieķeršanās ir atbilstoša Dieva gribai – tā ir pilnīga kopība. “..Un šie divi būs 

viena miesa” (Mt. 19:5). Tātad kļūšana par vienu veselumu ir ne tikai miesīga saistība. Tā 

domāta attiecībā uz visu cilvēka esamību – kopība miesā, dvēselē un garā. Šajā pilnīgajā 

vienotībā ir ietverta laulības nešķiramība. Tikai Dievam Radītājam ir tiesības šķirt 
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laulību – ar nāves starpniecību. Lai gan tas vārdos nav pasacīts, šajā vienotībā ir ietverta 

arī vienlaulība, jo tāda kopība ir iespējama tikai viena vīra un vienas sievas starpā. 

Te kļūst redzams absolūtais mērogs, kas padara apšaubāmas dažādos vēsturiskos 

apstākļos pastāvējušās likumīgās laulības formas un kas liek atzīt vienlaulību par Dieva 

gribai atbilstošo laulības formu, jo tikai tajā iespējama šāda pilnīga vienotība. 

Jaunā Derība neaplūko jautājumu par tiesiskām formām; šeit galveno nozīmi 

iegūst laulāto draugu kopdzīves tikumiskie jautājumi. Tie tiek uzdoti pavisam universālā 

veidā un sniedzas pāri Israēla tautas robežām un tiek attiecināti uz visiem cilvēkiem. 

Baušļa pildīšana notiek “Tai Kungā”, kā to izsaka mājas tāfeles. Dzīvā Kristus valdīšana 

saved kārtībā cilvēku – arī vīra un sievas – savstarpējās attiecības, proti, ņemot par 

pamatu viņu kopīgo piederību Kristum un Viņa miesai, draudzei. Laulība neatkārtojamā 

veidā kļūst par pilnīgas kopības realizāciju. Tādā veidā laulība ir norāde un attēls tai 

kopībai, kāda ir Kristum ar draudzi (Ef. 5). 

Tā kļūst saprotams Mārtiņa Lutera skaidrojuma nodoms. Tas, atbilstoši Jaunās 

Derības paraugam, viennozīmīgi norāda uz laulības kopības pozitīvu veidošanu, lai 

“ikviens savu laulāto draugu mīlam un cienām”. Arī tas, ka “šķīsti un tikli dzīvojam”, 

galu galā pieder pozitīvajam Dieva gribas raksturojumam – kā pilnīgās kopības raksturīga 

iezīme un priekšnoteikums. Mārtiņš Luters ir aprobežojies ar šiem apzīmējumiem. Šis 

centrs ļauj pareizā gaismā aplūkot visus seksuālās dzīves – arī baušļa pārkāpšanas – 

jautājumus. Tomēr M. Luters nav pievērsies šo pārkāpumu aplūkošanai. Iespējams, viņš 

tā ir rīkojies pedagoģisku apsvērumu dēļ. Aizliegums, kas attēlo ar dzimumu saistītos 

grēkus, arvien rada kārdinājumu, tādējādi panāk to, kas ir gluži pretējs baušļa nodomam. 

Varētu sacīt vēl vairāk: tikai tur, kur Dieva pozitīvā griba ir mūsu acu priekšā kā liela 

dāvana, grēks ar savu nekrietnību, bezjēdzību un krāpšanu kļūst acīmredzams. Laikam 

gan tieši šādā veidā Bauslības pārliecinošais spēks var vistiešākajā veidā darboties un 

atmaskot grēku. Šis grēks ir noliegums Dieva mīlestības pārpilnajai gribai, kas attiecas arī 

uz mūsu zemes dzīvi. Tas ir noliegums mūsu tuvākajam cilvēkam un viņa dzīves 

izpostīšana. Tas ir noliegums, kas izposta pašu cilvēka dzīves centru. 
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Taču Dieva pozitīvo gribu neklājas sajaukt ar absolūti ideālu laulības tēlu. Laulāto 

draugu savstarpējo attiecību konkrēto apveidu nosaka sabiedrībā valdošie tikumi, kas ir 

atšķirīgi pilsētās un laukos, atkarīgi no kultūras apstākļiem. Tā būtu Dieva baušļa aplama 

izpratne, ja šeit noteikts kristīgās laulības tēls tiktu norādīts kā vienīgais derīgais un 

atbilstošais visos apstākļos. Taču visās atšķirīgajās laulības kopības formās ir runa par 

mīlestību, ko laulātie viens otram ir parādā. Mīlestības trūkums, vaina, kas nomāc un 

izposta savstarpējās attiecības, ir laulības kā veseluma izjaukšana. Ir svarīgi, lai laulības 

pārkāpuma sākums, kas gandrīz nekad nav skaidri saskatāms, tomēr tiktu pamanīts – kā 

Jēzus to ir pamanījis, Kalna sprediķī sacīdams: “..Kas uzskata sievu, to iekārodams, tas ar 

viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī” (Mt. 5:28). Bauslis, kas visdažādākajās laulības 

kopības formās saista laulātos draugus vienu pie otra, savā absolūtajā prasībā tiesā ne 

tikai rupju laulības pārkāpšanu, bet jebkādu vīra un sievas savstarpējo attiecību postīšanu. 

Šāda soģa priekšā nespēj pastāvēt neviena laulība. 

Tādēļ īsta laulība dzīvo no piedošanas. Bauslis ir dots ne tikai tālab, lai parādītu 

atklātas laulības pārkāpšanas grēka dziļumus, nedz arī, lai radītu jaunas laulības tiesības, 

kas pilnīgi aizliedz šķiršanos. Drīzāk gan tas ir dots, lai tur, kur Jēzus īsteno Dieva varu, 

tiktu īstenota visdziļākā, pilnīgā kopība. Tā tiek īstenota ikdienas cīņā un visu to spēku 

pārvarēšanā, kuri to traucē un posta. Te nav runa par pasīvu ārēju un iekšēju apstākļu 

pieņemšanu, bet par aktīvu jaunu savstarpējo attiecību veidošanu, kuras nosaka mīlestība, 

tāda sirds attieksme, kas otru apstiprina un grib. 

Kad Mārtiņš Luters šajā kopsakarībā runā par mīlestību, tad dabiskā mīlestība 

starp vīrieti un sievieti te tiek nevis izslēgta, bet iekļauta. Te eros un agape otra cilvēka 

meklēšanā un dzīvošanā viņa labā saplūst kopā. Te ir runa par tā “es” upurēšanu, kas 

stājas ceļā otra cilvēka meklēšanai, dzīvošanai viņa labā, kas arī laulībā meklē nevis otru, 

bet pats sevi, savu attīstību un uzplaukumu. Īstas laulības kopdzīves noslēpums tiek 

atklāts, tikai upurējot šo “es” – kā to attēlo Kristus nodošanās Savas draudzes labā (Ef. 

5:25). Tādēļ pareizu savstarpējo attiecību sakne ir Kristus nodošanās mūsu labā un 

atbrīvošanā no tā cilvēka, kas vērsts pats uz sevi – lai cilvēks spētu mīlēt. 
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Mārtiņš Luters acīmredzami nedala mīlestību un godu tā, ka mīlēt pienāktos 

vīram, bet godāt – sievai (Ef. 5:22–25). Tā tiktu atspoguļota atšķirīgā loma, kāda vīram 

un sievai ir laulībā un kas pamatota vīrieša un sievietes būtībā. Taču šis jautājums 

katehismā paliek neievērots. Godāt, tāpat kā mīlēt ir Dieva prasība abiem laulātajiem 

draugiem. Tā pamatota laulātā drauga kā kristieša stāvoklī, kas ir “žēlastībā dotās 

dzīvības līdzmantinieki” (1. Pēt. 3:7). Tas ir gan vīra gods, gan sievas gods. Sievietes 

sociālais stāvoklis kristietībā ir pamatots šajā godā. Visa zemes mīlestība tiek svētīta ar 

godu, ko mēs dodam viens otram, ar cieņu, ko saņemam viens no otra. Šī cieņa ir otra kā 

tāda cilvēka respektēšana, kam ir savs stāvoklis Dieva priekšā un arī patstāvība cilvēku 

priekšā. To nedrīkst aizskart arī laulātais draugs. Ar savstarpēju cieņu stāv un krīt arī īsta 

mīlestība. Ar savu grēcīgo izturēšanos likt uz spēles šo cieņu – tas ir smagākais 

apdraudējums laulībai. No otras puses, tikai un vienīgi Kristus mīlestība piedošanas 

spēkā spēj pārvarēt arī šo apdraudējumu. Laulātie draugi var kalpot viens otram arī ar 

šādu Kristus kalpošanu. Mīlestība un godāšana ir itin kā iekavas, kas satur kopā laulātos 

draugus, pasargājot laulību no iekšējas sabrukšanas. Citiem vārdiem sakot: ja pats Dievs 

šajā bauslī pasargā laulību, Viņš to sargā ne kā bezpersonisku mantu, kā kārtību vai 

institūciju, kas nepieciešama sabiedriskās dzīves veselībai, bet gan tā, ka vīrs un sieva 

tiek vesti viens pie otra, lai tie viens otram atklātu to cilvēku, no kura nevar pāriet pie 

nākamā; lai katrs saskatītu otrā Dieva cilvēku, kas jāuztver nopietni – ar visu viņa dabu 

un īpatnībām. 

Sestais bauslis skar cilvēku viņa seksualitātē. Tajā ir ietverts cilvēka kā noteikta 

dzimuma būtnes apstiprinājums. Kā seksualitātes īstā jēga tiek norādīta vīra un sievas 

kopība laulībā. Protams, seksualitātei ir arī individuālā puse. Tā līdz ar izsalkumu ir 

spēcīgākā dziņa, kas var uzkundzēties pār cilvēku un paverdzināt viņu – par postu gan 

viņam pašam, gan viņa tuvākajam. Turpretī Dieva bauslis prasa, lai cilvēks valdītu pār 

savu seksualitāti. Mārtiņš Luters ir ievērojis šo Dieva gribu attiecībā uz dzimumtieksmes 

pārvaldīšanu, sacīdams, ka mums jādzīvo “šķīsti un tikli”. Arī šeit viņš uzstāda tikai 

pozitīvu prasību; arī šajā vietā netiek attēlota grēka samaitātība, kā tas varētu notikt, 
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izmantojot izteikumu “nešķīsti un netikli”. Ja M. Luters no tāda izteikuma lietošanas 

atsakās, viņš laikam to dara tādēļ, ka seksualitātes gūsts, kādā atrodas cilvēka dzīve, ar 

samaitātības attēlojumu kļūst tikai vēl spēcīgāks. Ar seksuālo dziņu un vēlmēm nav 

iespējams cīnīties aci pret aci, no tās var tikai bēgt. Ja vīrietis un sieviete seksuālā ziņā 

nāk kopā bez paliekošas, pilnīgas kopības laulībā, uz ko – atbilstoši iepriekš sacītajam – 

tomēr seksuālā tieksme ir vērsta, tad viņi abi – tomēr visvairāk un galvenokārt tieši 

sieviete – tiek apkaunoti. 

No sacītā redzam, kas ir šķīstība. “Šķīsts” nozīmē – tīrs. Baznīcas vēsturē šķīstības 

īstās nozīmes vietā šis vārds ir attiecināts uz pilnīgu seksualitātes noliegumu. Taču tāds 

nav ne Vecās, ne Jaunās Derības nodoms. Pamatots uzskats par šķīstību ir atrodams 

laulības un ģimenes dzīves tēlā. Kas ir savienojams ar šādu kopību, kas iederas šajā 

atmosfērā, tas ir šķīsts. Šādas šķīstības dēļ ir nepieciešama tikumiskā audzināšana, kas 

pārvalda dziņu. Tas ir baušļa pavēlētais lielais uzdevums pirms laulības un laulībā. 

Ja uzsvars tiek likts tikai uz reālo vīra un sievas kopību, tad laulības institucionālā 

puse tomēr netiek uzskatīta par lieku un atstāta aiz iekavām. Laulības kā institūcijas 

uzturēšana lielā mērā atbilst Bauslības pozitīvajam usus politicus. Nav vienalga, vai 

laulības institūcija tiek iznīcināta ar vēsu likumdošanu vai ar tikumisku pagrimumu. Šīs 

institūcijas uzturēšana iedarbojas arī uz iekšējo dzīvi laulībā. Likuma normas gan nerada 

labu laulību, taču tās kalpo kā atbalsts, neatļaujot cilvēkam netraucēti dot vaļu 

mainīgajām tieksmēm. Tā rodas iespēja pārvarēt krīzes. No otras puses, laulības 

institūcija ir kulise, aiz kuras nožēlojamā veidā norisinās kopības izpostīšana, bet ārēji ir 

redzama mānīga aina, kas neatbilst reālajai situācijai. Ikviena likumība ir saistīta ar 

meliem un liekulību, un sevišķi lielā mērā tas attiecas uz likumību laulības veidošanā. 

Kad tas kļūst redzams, arvien tiek mēģināts atcelt likumu un izvairīties no laulības 

institucionālās formas tā, lai kopdzīve varētu mainīties atbilstoši mainīgajām jūtām un 

attieksmēm. Taču Dieva baušļi no cilvēka puses nav atceļami. 

Baušļu neievērošana vienmēr nes līdzi dzīves izpostīšanas lāstu. Bauslība ir 

atceļama vienīgi ar tās piepildīšanu. Tā nu attiecībā uz sesto bausli jāsaka: kur vīra un 
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sievas kopība ir kļuvusi par īstu, no Jēzus Gara izaugušu kopību, tur laulības institūcija 

pārstāj būt nomācoša, cieta čaula, kurā nav atbilstoša satura. Tā ārējā, likumīgā laulības 

institūcija tiek piepildīta ar tādu dzīves saturu, kādu Dievs vēlas. 


