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Sauciens uz paklausību

Vienīgi nepārtraukta nomiršana pašam sev atbrīvos 
patiesi kristīgai laulībai nepieciešamo Dieva spēku.

Reimars A.C.Šulcs

Vai kristiešiem ir kristīga laulības dzīve?

Pārdomājotlielo šķiršanās skaitu kristīgo pāru starpā, raugoties uz strīdiem cīņām,
ķildām un nemieru viņu dzīvēs, patiešām jābrīnās, vai Dieva plāns kristīgai laulībai vairs
neattiecas uz cilvēku.

Ir pilnīgi iespājam kristīgam vīrietim un kristīgai sievietei dzīvot vienā un  tajā pašā
mājā, nekad nestājoties kristīgas laulības attiecībās. Patiesībā šķiet , ka daudzi kristiešu
pāri nav noslēguši kristīgu laulību. Šie pāri kaut kā kuļas gadu pēc  gada, darot vislabāko,
ko spēj, lai apslāpētu ugunsgrēku, bet galīgi palaižot garām kristīgas laulības svētības.

Šodien pārdomāsim, ka Dievam ir brīnišķīgs plāns kristiešu pāriem, lai ie dzīvotu
kopā laimīgi, pastāvīgā Svētā Gara svaidījumā un svētībās. Lai sāktu, pamācīsimies par

Pamatlikumiem.

Nelecot grieķu filosofijas pamatlikumu dabas skaidrojumu bezdibenī, praktisku
iemeslu labad ļaujiet man vienkārši teikt, ka pamatlikums ir likums, pieņēmums, princips vai
realitāte, kas ir patiess, vienmēr ir bijis patiess, vienmēr būs patiess un darbojas vienādi
visās vietās un visos apstākļos uz šīs planētas.

Piemēram, svērtenis – virve ar smagumu galā. Vienalga, vai jūs turēsiet svērteni
rokā polos vai uz ekvatora, Āfrikā vai Eiropā vai kaut kur Āzijā, zemūdenī vai tornī, tas
vienmēr norādīs uz zemes centru. Tas ir patiesi gan tur, kur tu patreiz stāvi, gan arī pretējā
pusē zemei. Tas ir patiesi pie jebkuras temperatūras vai atmosfēras spiediena. Svērtenis
vienmēr ir rādījis pareizi un rādīs pareizi kamēr vien pastāvēs zeme.

Šī likuma dēļ tu visur vari noteikt, kas ir taisns pa īstam, kas tāds nav, un izmantot
šo vertikālo etalonu, lai precīzi nostiprinātu telefona stabus, žogus, uzceltu taisnus torņus,
sienas vai nolīmetņotu grīdas jebkurā vietā uz zemes.

Svērtenis darbojas saskaņā ar gravitācijas likumu, ar universālo gravitācijas likumu.
Vai Dievs nav labs, tādēļ ka radīja universālus likumus, lai visapkārt pasaulei mūsu

mājas un torņi varētu stāvēt taisni? Vai nav labi, ka Dievs neatstāja cilvēcisko uzskatu ziņā
noteikt, kas ir taisns, kas līks?

Cits instruments, kurš darbojas pateicoties gravitācijai, ir līmeņrādis, bez kura
neviens namdaris neķertos pie mājas celšanas.



Ja jau Dievam ir bijis tik daudz mīlestības un līdzjūtības, ka Viņš fiziskajā pasaulē ielika
universālus likumus, lai mūsu sienas būtu vertikālas, grīdas taisnas un torņi negāztos, cik
daudz vairāk Dievs rūpējas par laulību, lai mūsu garīgā nama sienas perfekti saskanētu ar
labo, pilnīgo un patīkamo Dieva gribu? Tādēļ aplūkosim 

divus kristīgās laulības pamatlikumus.

Pirmais Dieva dotais laulības pamatlikums ir, lai sievas paklausīgas saviem vīriem
kā tam Kungam (El.5:22,24).

Otrais pamatlikums kristiešu mājā ir, lai vīri mīl savas sievas tāpat kā Kristus ir
mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā (25.p.).

Ja vīri un sievas ievēros šos pamatlikumus, Visvarenais Dievs būs viņu dzīves
pastāvīgais pavadonis.

Tāpat kā nav iespējami ja un bet iebildumi attiecībā uz pamatlikumiem celtniecībā,
tāpat nav iespējami šie ja un bet attiecībā uz laulības pamatlikumiem. Tie darbojas
vienmēr: slimībā un veselībā, bagātībā un nabadzībā, vētrās un mierā, dzīves ielejās un
salās. Tie darbojas jebkurā kultūrā. Tie darbojas neatkarīgi no iedzimtības, sociālā stāvokļa
un personīgās pieredzes.

Pamatlikumi ir universāli!

Dieva dotie laulību principi ir universāli, un nekas, izņemot cilvēka norobežošanās
un šo pamatlikumu neievērošana, nevar apturēt to sekmīgu darbību.

Katra laulības ķīviņa, neveiksmes un šķiršanās attaisnošanas sākotnējais cēlonis
bez izņēmuma ir, ja vismaz viens no laulātajiem neievēro šos divus dievišķos kristīgās
laulības pamatlikumus.

Vienīgais iemesls, kādēļ laulības attiecības kļūst aukstas, sausas, strīdīgas, noveco
vai cieš neveiksmi, ir, ja abi vai viens no laulības partneriem pārtrauc savu dzīvi saskaņot
ar Dieva dotajiem pamatlikumiem.

Tāpat kā svērteņa un līmeņrāža rādījumi ir nekļūdīgi jebkurā pasaules vietā, tāpat
dievišķie likumi vienmēr dos pienācīgo rezultātu, ja cilvēks paliks tiem uzticīgs.

Un tagad aplūkosim pamatnostāju, kas ļauj šiem likumiem sekmīgi funkcionēt,
neciešot neveiksmi.

Esiet paklausīgi cits citam Kristus bijībā (21.p.)

Pirms Pāvils uzdrošinājās runāt par šiem diviem kristiešu dievišķajiem
pamatlikumiem, viņš ievadā atklāja, ka bez paklausības gara mēs nevaram nodibināt
veselīgas attiecības. Paklausības likums ir vēl viens pamatlikums, no kura neviens dzīvais
nav atbrīvots, izņemot Dievu Tēvu. Tāpēc Pāvils 1.Kor.11:3 raksta:



“BET ES GRIBU, LAI JŪS ŅEMTU VĒRĀ, KA IKKATRA VĪRA GALVA IR KRISTUS,
BET SIEVAS GALVA IR VĪRS, BET KRISTUS GALVA IR DIEVS.”

Neviena sieva nevar sūdzēties pie Dieva taisnības durvīm, ka nav godīgi, ja tikai
sievietēm jāpaklausa. Sievai jāpaklausa vīram, vīram Kristum, Kristum Dievam un katram
kristietim cits citam. 

Bez tam, vai nebūtu muļķīgi, raugoties minētās patiesības gaismā, ja jauna kristiete
apprecētu cilvēku, kurš nav pilnīgi paklausīgs Kristum? Ja viņa tādu apprec, atlikušo dzīvi
būs jāpavada paklausot vīram, kurš savu dzīvi nav saskaņojis ar Dieva plānu.

Ak, kā mums ir vajadzīga paklausība! Viena no pirmajām lietām, ko jāmāca bērnam,
ir priecīgi paklausīt autoritātei. Diemžēl daudzi bērni saskaņā ar vecāku  norādījumiem un
piemēru tiek drīzāk mācīti, kā nosodīt autoritātes nevis pakļauties tām. Ne jau ar
nosodīšanu mēs atzīstam autoritātes, bet vajag atcerēties, ka visas autoritātes ir Dieva
ieceltas (Rm.13:1). Ja paklausām autoritātēm, mēs tās cienām un tādejādi cienām arī
Dievu un paši tiekam Viņa svētīti.

Ja tikai tu varētu paklausīt autoritātēm kā Jāzeps un nenosodīt tās, kā to darīja
Israēls, tad nemaz nevar izstāstīt, ko Dievs darītu tavā labā!

Paklausības gars gan mājās, skolā, gan jaunatnes grupā, draudzē un darbā ir tas,
kas sagatavo mūs abu kristīgās laulības pamatlikumu ievērošanai. Paklausības gars
iznīcinās mūsos stūrgalvīgo, pretestīgo, pašmīlīgo mušīgo dabu, kura ir nolādēta
ienaidniece Dievam.

Salīdzinājumus kā abos laulības pamatlikumos padara sekmīgu kristīgu laulību cilvēciski
neiespējamu.

Sievas, paklausiet saviem vīriem KĀ Kristum... Vīri, mīliet savas sievas KĀ Kristus...
Būtu Pāvils teicis: “Sievas, paklausiet saviem vīriem kā Sāra Ābrahāmam, un vīri,

mīliet savas sievas kā Jāzeps Mariju,” mēs varbūt atbildētu: “Jā, mēs to varam!”

Bet rīkoties tā kā Kristus, mums ir cilvēciski neiespējami. Un tieši tādēļ daudzi
kristieši noraida kristīgu laulību. Tas sievietei ir pārāk radikāli, pašpazemojoši, pārāk daudz
prasa sevi krustā sist, lai paklausītu vīram visās lietās. Viņai šķiet, ka nav iemesla paklausīt
vīram, kurš nav pilnīgs. Līdzīgā kārtā vīram šķiet, ka nav pienākums mīlēt sievu kā Kristus
mīl draudzi, ja viņai ir tik daudz trūkumu. Mums jāsaprot, ka miesīgais cilvēks vienmēr
atradīs iemeslus, kādēļ neievērot Dieva likumus.

Tikai tie, kuri ir gatavi izdarīt lēcienu, lai pilnīgi un nepārtraukti krustā sistu šo
samaitāto miesīgo dabu, kļūst par kristīgas laulības kandidātiem. Patiešām, kamēr abi
partneri neliek sevi pilnīgi zem Jēzus Kristus kundzības, viņi nekad nespēs pieskaņoties
kristīga nama dievišķajiem pamatlikumiem.

Ja vīram trūkstb mīlestības, lai mīlētu savu sievu kā Kristus draudzi, tas parāda viņa
pilnīgās pakļaušanās Dievam trūkumu. Tāpat jebkura sievas neizdošanās paklausīt savam
vīram norāda uz pilnīgas pakļaušanās Kungam Jēzum trūkumu. Mums jāatceras, ka



Kristus joprojām mīl mūs pilnīgi, ja arī krītam, un tādēļ mums jāmīl savu nepilnīgo
dzīvesdraugu, un nav nekādas aizbildināšanās.

Dārgie, Kristīgās laulības likumi nepieviļ! Kristīga laulība necietīs neveiksmi, izņemot
gadījumus, ja kāda puse atsakās paklausīt Dievam. Tādēļ bēgsim no jebkuriem skaļiem
laulību neveiksmju un sausuma attaisnojumiem un sapratīsim, ka Dievs mums ir devis
tikpat drošus kristīga nama pamatlikumus kā svērtenis un līmeņrādis. Ja saskaņosim savu
laulību ar šiem likumiem, pasaules gars nevarēs pār mums valdīt.

Tu esi kristietis, tavs dzīvesbiedrs ir kristietis, bet vai jums ir patiesa kristīga laulības
dzīve, kas balstīta uz Visvarenā Dieva pamatlikumiem kristīgam namam?
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