
 
 
 

 
 
 

 

#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? 
           
           
            
 
2. Kādēļ, Tavuprāt, cilvēki izvēlas laulības šķiršanu kā iespēju attiecību risināšanā? 
Kas viņus noved līdz šādam solim?   
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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? 
           
           
            
 
4. Kā ikdienas dzīvē izpaužas šis konflikts starp vīru un sievu laulībā, kā arī vīrieti un 
sievieti sabiedrībā?  
           
           
            
 
5. Ar ko laulāts pāris atšķiras no jebkurām citām cilvēku savstarpējām attiecībām? 
Ko Bībele māca par laulību iestādīšanu, kurš to izdara? 
           
           
            
 
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? 
           
           
            

 
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?  
           
           
            
 
8. Kas ir einuhi, kas pieminēti 12.pantā? Vai ir cilvēki, kuri radīti dzīvei bez laulības? 
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9. Kas ir laulības primārais mērķis – vai cilvēku labsajūta un laime? Vai ir kāds cits, 
augstāks mērķis? Kā Dieva Vārds raksturo patieso laimi? 
           
           
            
 
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?   
           
           
            
 
11. Ja kristieši tomēr šķirās, vai ir atļauts atkal precēties? Izlasām 1 Kor 7:10-11. 
           
           
            
 
12. Noslēgumā izlasiet Jņ 8:3-11. Kāda ir šī stāsta morāle? 
           
           
            
 

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. 
 
 


