
 
 
 

 
 
 

 

#17 LAULĪBAS ŠĶIRŠANA 
Mateja ev. 5:31-32 
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Ievads  
 
Kad Jēzus Kalna svētrunas ievadu noslēdzis, Viņš ķeras klāt sešiem piemēriem no 
ikdienas, ar kuriem izskaidro ievadā nosauktās patiesā kristieša īpašības. Pirmajā 
piemērā Viņš runā par lielāko no grēkiem, slepkavību, un pielīdzina to dusmām. 
Otrajā Viņš piemin laulības pārkāpšanu, un pielīdzina to iekārei. Abos gadījumos 
Viņš ārēji redzamu darbību pielīdzina neredzamajai, iekšējai sirds attieksmei. Un tad 
Viņš nonāk pie trešā piemēra – laulības pārkāpšanu, kurā atkal salīdzina ārējo 
darbību ar iekšēju sirds attieksmi. Par to šodienas nodarbībā.  
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:31-32. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Kādas, Tavuprāt, ir sekas to cilvēku dzīvēs, kuriem savā ģimenē nākas piedzīvot 
laulības šķiršanu? Vai Tu pazīsti šādus cilvēkus? 
 Pēdējā Eurostat statistika no 2011.gada liecina, ka Latvijā ir lielākais šķirto  
 laulību īpatsvars ES, tā kā šī problēma ir plaši izplatīta mūsu sabiedrībā. 
 Šķiršanās negatīvi ietekmē ne vien sievu un vīru, bet arī viņu bērnus un  
 tuvākos līdzcilvēkus. Un kā redzēsim turpinājumā – arī viņu nākotnes   
 laulības partnerus.         
 
2. Kādēļ, Tavuprāt, cilvēki izvēlas laulības šķiršanu kā iespēju attiecību risināšanā? 
Kas viņus noved līdz šādam solim?   
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 Iemesli ir visdažādākie – laulības pārkāpšana, nesaskaņas atšķirīgas dzīves 
 izpratnes dēļ, nespēja pakārtot otra cilvēka vajadzības savējām u.c.  
            
 
3. Tomēr jau pašā pirmajā Bībeles grāmatā Dievs paskaidro, kādēļ būs šādas 
problēmas – izlasām 1 Moz 3:16. Ko šī Rakstvieta liecina par vīra un sievas 
savstarpējām attiecībām? 
 “Savu vīru tu kārosi” nerunā par seksuālu iekārošanu, bet ar vēlmi dominēt 
 pār viņu. 1 Moz 1:27-28 vēl minēts, ka abi valdīs pār visu, bet tad sieva vēlas 
 dominēt pār vīru, tādēļ Dievs pavēl vīram valdīt par sievu. Šī ir daļa no  
 pasaules saņemtā lāsta grēkā krišanas dēļ. Un Dievs vīram dod valdīšanas  
 uzdevumu, jo sieva tika čūskas pievilta.      
 1 Moz 3:16 vārds “kārot” ir pieminēts tikai vēl vienu reizi – 1 Moz 4:7. Šeit  
 runa ir par grēka tīkošanu jeb kārošanu pēc Kaina, un Kaina pavēli valdīt  
 pār to. Tāpat jau no Ēdenes dārza ir ielikts šis konflikts starp vīru un sievu.   
 
4. Kā ikdienas dzīvē izpaužas šis konflikts starp vīru un sievu laulībā, kā arī vīrieti un 
sievieti sabiedrībā?  
 Sievietes meklē veidus kā dominēt pār vīriešiem, tādēl sabiedrībā pēdējā 
 gadsimtā īpaši aktualizējusies seksisma tēma, dzimstot feminisma  
 organizācijām. Tas arī notiek kā pretreakcija vīriešu nežēlīgai un neiejūtīgai 
 vadībai. Kur nav Kristus, tur nereti vīrieši ļaunprātīgi izmanto savu stāvokli.    
 Arī laulībā pastāv tie paši riski, tādēļ atskan Pāvila aicinājums Ef 5:21-27.  
 
5. Ar ko laulāts pāris atšķiras no jebkurām citām cilvēku savstarpējām attiecībām? 
Ko Bībele māca par laulību iestādīšanu, kurš to izdara? 
 Atšķirība ir ļoti būtiska – ja parasta draudzība starp diviem cilvēkiem   
 nemaina viņu identitāti, laulība maina. Izlasām – 1 Moz 2:24. Laulībā abi   
 savienojas un kļūst par vienu miesu! Ebreju valodā vārds “pieķersies” nozīmē 
 ko līdzīgu kā “salīmēt kopā”. Dievs abus salīmē kopā, un viņi kļūst par vienu 
 miesu. Tāds ir Dieva sākotnējais un nemainīgais plāns laulībai. Un šo  abu 
 cilvēku savienošanu veic Pats Dievs – izlasām Mk 10:6-9.    
 
6. Ja Dieva plāns ir, ka laulībā divi cilvēki kļūst par vienu, kāda, Tavuprāt, ir Viņa 
attieksme pret laulības šķiršanu? Kas notiek šķiršanas brīdī ar šo jaunizveidoto, 
vienoto cilvēku? 
 Laulības brīdī Dievs abus savienojis, bet šķiršanas brīdī cilvēki paši šo 
 savienojumu saplēš, atraujoties viens no otra. Tas ir netīrs process, par kuru  
 Dievs nepriecājas – izlasām Mal 2:16.  Iepriekšējā pantā ir pieminēta jaunībā 
 apņēmtā sieva, kuru padzenot un no viņas šķiroties, cilvēks aptraipa savas 
 drānās ar varmācību, tāpat kā ar zobenu šķeļot, aptraipītu sevi ar otra  
 asinīm! Tādēļ Dievs ienīst laulības pārkāpšanu.     
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Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām Mat 19:3-12, kur Jēzus piemin to pašu šķiršanās rakstu iesniegšanu.  
 

Diskusijas otrā daļa 
 
7. Vai šajā Rakstvietā Jēzus saka, ka Dievs atļauj šķirties? Vai ir kādi nosacījumi?  
 Nē, Jēzus saka, ka Mozus atļāva šķirties cilvēku cietsirdības dēļ, bet tāds 
 nav Dieva prāts. Mozus to atļāva dilemmas situācijā – aizliegt un redzēt kā 
 vīri nomētā sievas akmeņiem par notikušu vai izdomātu laulības pārkāpšanu,
 vai arī atļaut šķirties, lai pasargātu no tā. Laulības šķiršanās raksts   
 pasargāja gan sievieti, lai netiktu padarīta par ielasmeitu, gan arī nākotnes 
 vīru, lai viņš nebūtu pārkāis laulību, it kā ņemot pie sevis cita sievu.  
 Jēzus saka, ka vienīgais nosacījums šķiršanai, ir laulības pārkāpšana.   
 
8. Kas ir einuhi, kas pieminēti 12.pantā? Vai ir cilvēki, kuri radīti dzīvei bez laulības? 
 Jā, Dievs ir cilvēki, kurus Dievs radījis spējīgus pieņemt lēmumu dzīvot bez  
 laulības ar mērķi nodoties Debesu valstības darbam. Laulības dzīve prasa 
 pastiprinātu uzmanību, tādējādi neļaujot pilnībā nodoties kalpošanai.   
 
9. Kas ir laulības primārais mērķis – vai cilvēku labsajūta un laime? Vai ir kāds cits, 
augstāks mērķis? Kā Dieva Vārds raksturo patieso laimi? 
 Ja cilvēki šķiras, viens no galvenajiem iemesliem ir, ka viņi vairs nejūtas  
 laimīgi. Tomēr laime nav laulības galvenais mērķis, jo patiesā laime ir   
 laime Dievā kā Jēzus skaidri atklāja Kalna svētrunas ievadā, deviņas reizes 
 uzskaitot, kuri ir patiesi “laimīgie”. Laulības primārais mērķis ir kāds cits –  
 izlasām Ef 5:22-27. Tas ir – Dieva un cilvēka attiecību atspoguļošana. 
 Jēzus ir līgavainis, un mēs esam Viņa līgava (2 Kor 11:1-2). Mēs neesam ne 
 tuvu perfekta līgava, un mēs Viņam liekam biežāk skumt nekā padarām  
 “laimīgu”. Tomēr Viņš mūs neatstāj, un tāpat laulātajam vīram un sievai  
 nebūs atstāt otru tikai tādēļ, ka pats vairs nejūtas laimīgs.     
 
10. Izlasiet Jņ 13:12-15. Jēzus parāda priekšzīmi kā kalpot otram, un tad aicina 
mums, Viņa sekotājiem, sekot šim piemēram. Kā šī pavēle attiecas uz laulātajiem 
pāriem? Kā šis princips ietekmē jautājumu par laulības šķiršanu?   
 Divu patiesu Kristus sekotāju laulībā šķiršana nekad nedrīkstētu būt opcija.   
 Jo kristietis būs gatavs kalpot otram, tādēļ ka tā ir viņa Kunga griba. Tādēļ  
 Dieva “laime” un otra cilvēka “laime” viņam ir svarīga par savu “laimi”.  
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11. Ja kristieši tomēr šķirās, vai ir atļauts atkal precēties? Izlasām 1 Kor 7:10-11. 
 Ja šķiršanās notikusi bez vienīgā attaisnojošā iemesla – laulības pārkāpšanas
 (kaut arī tad tā nav Dieva griba), tātad jebkura cita iemesla dēļ, tad abi ir  
 laulības pārkāpēji Dieva acīs, un jebkurš nākamais, precoties ar viņiem, kļūst 
 pats par laulības pārkāpēju – izlasām Lk 16:18. Tādēļ Pāvils dod opcijas –   
 vislabāk salīgsti; ja tomēr notiek šķiršanās, tad vismaz neprecies vairs.  
 Ja laulībā notiek vardarbība vai citi pārkāpumi, tad ir iespēja nošķirties, iet 
 atsevišķi dzīvot, bet laulību nešķirt, saglabājot iespēju izlīgumam. Vienīgā 
 robeža, kuru Bībelē ir dota laulības šķiršanai, ir laulības pārkāpšana, jo tā 
 šo vienu miesu (abus laulātos) saved kopā ar citu miesu, to samaitājot.  
 
12. Noslēgumā izlasiet Jņ 8:3-11. Kāda ir šī stāsta morāle? 
 Pirmkārt, ka cilvēki grēko un pārkāpj Dieva likumu. Visi!   
 Otrkārt, ka Jēzus parāda žēlastību, nepildot likumu. Viņš vienīgais to drīkst,  
 jo Viņš vienīgais ir piepildījis likumu.       
 Treškārt, ka Jēzus tiesāšana ir stiprāka par cilvēku tiesāšanu. Ja esi grēkojis,  
 bet patiesi nožēlo un klausi Jēzus pavēlei “ej un no šī brīža vairs negrēko”, un 
 tomēr cilvēki Tevi tiesā, tad atceries, ka izšķiršais ir Jēzus spriedums.   
 

Noslēgums  
 
Dievs ir radījis laulību kā atspulgu Viņa mīlošajām attiecībām ar cilvēku. Dievs paliek 
uzticams arī tad, kad mēs neesam uzticami. Tādēļ mūsu atbildība ir tiekties uz tādu 
pašu uzticību laulībā, ja arī otrs nav uzticams. Šis ir veids kā varam parādīt, ka 
vēlamies Dievam vairāk klausīt nekā cilvēkiem, tai skaitā, mums pašiem. 
 
 


