
 
 
 

 
 
 

 

#15 LAULĪBAS PĀRKĀPŠANA UN IEKĀRE 
Mateja ev. 5:27-28 
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Ievads  
 
Turpinot Jēzus sešu prakstisko piemēru sarakstu, esam nonākuši pie otrā. Tas ir atkal 
piemērs no Mozus desmit Baušļiem – šoreiz par sava tuvākā sievas iekārošanu. Pēc 
Rakstu mācītāju un farizeju mācibas grēks bija pārkāpt laulību fiziskā veidā, no kā 
viņi paši arī ļoti uzmanījās, un ar to ļoti lepojās. Tomēr Jēzus saka ko citu – ka 
fiziskajai pusei nav nozīmēs, ja garīgā nav kārtībā. Ārējam darbam nav nozīmes, ja 
tas nesaskan ar iekšējo sirds attieksmi. Tādējādi Jēzus ievieš jaunu definīciju laulības 
pārkāpējam.  
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:27-28. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Uzskaiti lielākos grēkus, kādi ir pasaulē. Kurā vietā Tu ievietotu laulības 
pārkāpšanas grēku?  
 Mūsdienās laulības pārkāpšana šķiet kā ikdienišķa dzīves sastāvdaļa. To  
 rāda gandrīz katrā kino filmā, par to brīvi runā medijos un grēku sarakstā    
 tas pavisam droši neieņemtu augstu vietu. Tomēr Dievs uz to skatās citādāk.  
 
2. Dievs laulības pārkāpšanu iekļāvis kā vienu no desmit Baušļiem. Un Viņa 
uzticamie kalpo pret to izturējās ļoti nopietni. Izlasām 1 Moz 39:6-10. Kad Jāzeps 
saskaras ar kārdinājumu pārkāpt šo Bausli, kā viņš reaģē? Kas viņu attur no šī grēka?   
 Jāzeps apzinās, ka pārkāpjot laulību ar šo sievieti, viņš ne tikai grēko pret  
 savu laicīgo kungu, faraona galma vīru Potifaru, bet vēl vairāk – pret Dievu!  
 Viņš turēja sev acu priekšā gan laicīgās dzīves sekas, gan arī garīgās.   
 Vai Tu arī domā par Dievu, kad cīnies ar kārdinājumu?    
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3. Ja laulības pārkāpšana ir Dieva likuma pārkāpums, tad kādas sekas Dievs paredzēja 
šādam grēkam? Izlasām 5 Moz 22:22. Kādas mūsdienās ir sekas šī Baušļa 
pārkāpšanai? 
 Dievs jau Ēdenes dārzā teica, ka grēka alga ir nāve. Laulības pārkāpšanas    
 grēkam Dievs noteica nāvessodu abiem iesaistītajiem. Protams, mūsdienās 
 Rietumu pasaulē cilvēki nevien netiek sodīti ar nāvi, bet vispār netiek sodīti.   
 
4. Divas no Dieva īpašībām ir taisnīgums un žēlsirdība. Iepriekš lasītājā pantā 
redzam Dieva taisnīgumu, pieprasot nāvi kā grēka algu. Bet uzreiz pēc tam seko Viņa 
žēlsirdīgā puse, nosakot izņēmumus, kad likums nebūtu jāizpilda.  
Izlasiet 23.-27.pantu – kādi ir šie izņēmumi?  
 Ja esi pilsētā, tad cilvēki būtu dzirdējuši sievietes kliedzienus un izglābuši.  
 Tā kā kliedzienu nebija, tas ir apliecinājums, ka tā labprātīgi iesaistījusies  
 šajā grēkā, nevis notikusi izvarošana. Ja savukārt sieviete bijusi ārpus   
 pilsētas, tad viņas kliedzienus pilsētniekiem dzirdēt nebija iespējams, un nav  
 skaidrs, vai darbība notikusi labprātīgi vai nē. Šaubu gadījumā Dievs parāda 
 žēlsirdību un attaisno viņu.          
 
5. Dievam ir ļoti nopietna attieksme pret laulības pārkāpšanu, un Sak 6:20-35 lasām 
gudra tēva brīdinājuma vārdus savam dēlam šo jautājumu uztvert tikpat nopietni. 
Uzskaitiet, ar kādiem piemēriem viņš salīdzina briesmas, kurām sevi pakļauj laulības 
pārkāpējs.  
 Ar sapīšanos tīklos; ar uguni azotē, kas liek aizdegties drēbēm; ar kvēlojošām 
 oglēm, kas liek sadegt kājām; ar zagli, kuru noķer zādzības brīdī, bet kuram 
 pat tad klājas labāk nekā tam, kurš tiek pieķerts laulības pārkāpšanā.   
 
6. Vai laulības pārkāpšana attiecas tikai uz precētiem vīriem un sievām, vai to 
pārkāpt var arī neprecēts cilvēks?      
 Jēzus nesaka – “ja Tu esi precēts”, bet vienkārši – ja Tu iekāro sievu, Tu jau  
 esi laulību pārkāpis sirdī. Bībelē ar “netiklību” apzīmē laulības pārkāpšanu  
 laulības ietvaros, bet ar nešķīstību – izlaidīgu seksuālu dzīvi ārpus laulības,  
 tas ir, pirms ieej laulībā. Izlasiet Gal 5:19 un Ef 5:3, kur pieminēta nešķīstība. 
 

Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām Īj 31:1-12.     
 

Diskusijas otrā daļa 
 
7. Ījabs laulības pārkāpšanas tēmu pagriež no fiziskā darba uz sirds attieksmes 
līmeni, par ko arī Jēzus runā Kalna svētrunā. Kā Ījabs cenšas sevi apbruņot cīņai ar šo 
kārdinājumu? Ko es no viņa varu mācīties?   
 Ījabs noslēdz derību ar savām acīm, tātad jau uzliek bruņas, pirms vispār  
 ienaidnieks (kārdinājums) redzams. Tāpat viņš patur prātā zelta likumu –  



	   3 

 dari otram tā kā vēlies, lai dara Tev”, ar to atgādinot sev kā jutīsies Tavs   
 tuvākais, ar kura sievu pārkāpsi laulību. Abi šie instrumenti ir derīgi arī     
 katram no mums šodien.        
 
8. Izlasiet Kol 3:5 – kā netiklība, nešķīstība un samaitātā iekāre tiek nosaukta šeit? 
Kā līdz ar to Dievs skatās uz iekāri sirdī?   
 Pāvils uzskaita šos grēkus, un tad tos visus apkopo vienā – elkdievībā! Tātad, 
 ja Tu pārkāp laulību savā sirdī, Tu kalpo elkam. Jo Dieva likumu turēšanas  
 vietā Tu izvēlies kalpot sev (savai miesai) un apmierināt to, nevis Dieva gribu.  
 
9. Izlasiet 1 Kor 6:18-20 – kā šī Rakstvieta papildina domu par netiklības 
pielīdzināšanu elkdievībai? 
 Pāvils saka, ka laulības pārkāpšana tiek veikta caur miesu, kas ir Svētā Gara 
 templis, kuru Jēzus ir atpircis, un kas līdz ar to pieder Viņam. Viņš atpircis 
 ne vien Tavu garīgo cilvēku, bet arī Tavu miesīgo. Ja Tu ar savu miesu tagad 
 kalpo sev vai jebkam citam, Tu piekop elkdievību.     
 Ar savu miesu varu kalpot elkiem ne tikai netiklības veidā, bet arī citos – ar 
 slinkumu, vēlmi izcelt savu ārējo skaistumu vairāk par iekšējo, vēlmi   
 pielāgoties pasaules dzīves stilam u.c.        
 
10. 1 Kor 10:13 – ko Dievs ir apsolījis cīņai ar kārdinājumiem? 
 Ka neviens nebūs lielāks nekā vari uzvarēt. Bet uzvara seko tikai pēc cīņas,  
 un cīņai nepieciešams gatavoties. Kā Jāzeps, kurš turēja sev priekšā Dieva  
 gribu, vai kā Ījabs, kurš noslēdza derības ar savām acīm.     
 
11. Jēzus māca, ka grēks nenotiek tikai ārējā darbībā, bet jau iepriekš – sirdī. Ja 
kārdinājums tiek izšķirts sirdī, kā es varu attīrīt savu sirdi, lai tā būtu spēcīgāka pret 
šāda veida kārdinājumiem?  
 Labākais veids ir ar Dieva Vārdu – izlasiet Ebr 4:12. Tas ir sirds prāta  
 tiesnesis. Ja vēlies cīņā ar kārdinājumu palikt taisnības pusē, Tev vajadzīgs  
 stiprs tiesnesis, kas Tev palīdz izšķirt labo no ļaunā. Tāds ir Dieva Vārds.  
 
12. Ījabs noslēdza derību ar savām acīm, jo caur acīm ienāk kārdinājumi. Kādu derību 
es esmu gatavs noslēgt sava Dieva priekšā? 
 Dodam 3-5 minūtes pārdomām katram pie sevis, varam arī sagatavot   
 lapiņas, kur uzrakstīt savu “derību” – konkrētu lietu, no kuras centīsies 
 izvairīties savā ikdienā (vienatne ar datoru, ar kādu cilvēku u.c.).   
 

Noslēgums  
 
Jēzus mums māca neizvairīties tikai no sliktiem darbiem, bet arī no domām, kas 
aizved pie tiem. Domas nāk no sirds, tādēļ mums tā jātīra kā to darīja psalmists, kurš 
raksta – “Es turu Tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret Tevi” (Ps 119:11).  
 
 


