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AICINĀJUMS 

AICINĀTI ĪSTENOT MŪSU CILVĒCĪBU 

 

Paziņojums un pasludinājums, ka Dievs mūs mīl Jēzū, rada Viņam uzticību. Šī 

uzticība kalpo par mūsu dzīves organizējošo kodolu. Šī uzticība ļauj mums justies 

mierīgi Dieva klātbūtnē, jo mēs pilnā mērā paļaujamies, ka Dievs ir mierā ar mums. Šī 

uzticība liek atmest mūsu aizsardzības reakciju. Tā uzticas un paļaujas uz Dievu kā 

mūsu augstāko identitātes, drošības un jēgas avotu. Tā dāvā mums mieru. 

Saskaņā ar Svētajiem Rakstiem mūsu miers ir balstīts zināšanās, ka mūsu 

vertikālās attiecības ir drošas. Šis šalom kļūst redzams mūsu horizontālajās attiecībās. 

Ticība mūs ved atpakaļ pie mierīgu savstarpējo attiecību praktizēšanas atbilstoši Dieva 

sākotnējam plānam. Savu izpratni par Dieva plānu cilvēka dzīvei Luters izklāstīja 

pienākumu sarakstā. 

Dieva bauslība, Viņa cilvēka dzīvei paredzētā struktūra tiek atklāta ne tikai 

desmit baušļos. Tā kļūst redzama gan mūsu dzīvesveidā, gan tajā, kā bieži esam spiesti 

dzīvot, gan tajā, kā mēs ciešam, nedzīvojot tā, kā Dievs to ir iecerējis. Par Dieva 

izraudzīto struktūru mūsu dzīvei desmit baušļi mūs efektīvi māca tikai tad, kad par 

tiem domājam plašākā kontekstā, ko Luters aplūkoja ar nosaukumu „divas valdīšanas” 

jeb „mācība par kristīgo aicinājumu”. 

Lutera „doktrīna par divām valstībām”, ar ko tiek apzīmēta viņa izstrādātā divu 

valdīšanu konceptuālā sistēma, ir piesaistījusi lielu uzmanību divdesmitajā gadsimtā. 

Tā ir tikusi pamatīgi pārprasta, un daži Ziemeļamerikas luterāņi tai ir pārmetuši 

politisku pasivitāti, kā arī visas vācu tautas aizraušanos ar fašismu. 

Paskaidrojot mācību par „divām valstībām”, būtu jāpiemin vismaz trīs punkti. 

Pirmkārt, tā nav tik daudz „doktrīna”, kā priekšstatu sistēma, kas palīdz saprast visu 

kristīgo dzīvi. Otrkārt, Luters runāja par divām „divu valstību” kopām: par Dieva un 

sātana valstību, kas pastāvīgi cīnās savā starpā, kā arī par tām, kurās valda Dievs – par 

laicīgo jeb horizontālo un mūžīgo jeb vertikālo mūsu dzīves aspektu. Pirmās mēs 
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sauksim par valstībām, bet otrās – par valdīšanām. Treškārt, šis priekšstats par divām 

valdīšanām aptver ne tikai dzīves politiskos aspektus, bet visu cilvēka dzīvi. 

Lutera priekšstats par divām valdīšanām atbilst viņa mācībai par diviem 

taisnīguma veidiem. Mūžīgā valdīšana norāda uz mūsu attiecībām ar Dievu. Tā valda 

ar Evaņģēlija palīdzību, piedodot, atjaunojot un uzturot mūsu paļāvību Dievam. Tajā 

mēs visi esam taisni jeb taisnīgi, jo ar priecīgo apmaiņu mums ir dots Kristus 

taisnīgums. 

Horizontālā jeb laicīgā valdīšana ir saistīta ar mūsu attiecībām ar pārējo Dieva 

radību – it īpaši ar Dieva radītajiem cilvēkiem. Tā valda ar Bauslības palīdzību, un tās 

vara attiecas uz mūsu izturēšanos vienam pret otru. 

Ēdenē šī izturēšanās izrietēja no pareizas attieksmes mūsu vertikālajās attiecībās 

ar patieso Dievu. Nonākuši grēka varā, cilvēki joprojām var vairāk vai mazāk pareizi 

izturēties saskaņā ar Dieva nodomu tā ārējā izpausmē. Tomēr pašos pamatos, meklējot 

galējo identitātes, drošības un jēgas avotu, mēs vēršamies pie viltus dieva. Kā ticīgie, 

tā neticīgie var īstenot to, ko Luters sauca par „pilsonisko taisnīgumu”, jo ar veselo 

saprātu (kas ir retāk sastopams, nekā mēs to vēlētos atzīt) mēs varam izdomāt, kas būs 

labs vai slikts, pareizs vai aplams mūsu ikdienas dzīvē. 

Pienākumu saraksts apraksta un norāda uz atbilstošu rīcību Dieva horizontālajai 

mūsu dzīves pārvaldīšanai. Šeit netiek dotas vispārīgas pavēles, kas mācītu, kā dzīvot, 

bet gan Dieva paredzētā cilvēka dzīves shēma jeb forma. 

Dieva iekārtojums ir balstīts divos ar cilvēka radīšanu saistītos 

iepriekšpieņēmumos: mēs esam radīti pēc Dieva līdzības (1. Moz. 1:26); Ādamam 

nebija labi būt vienam (1. Moz. 2:18). Radītais cilvēks tika izveidots, lai dzīvotu 

kopienā un kalpotu Dievam kā instruments, ar kuru tiek atspoguļota Dieva mīlestība, 

rūpes un gādība par pārējo radību visās radītās pasaules jomās. 

Tādējādi galvenais jautājums cilvēkiem, kuri apzinās Kristus aicinājuma 

nozīmi, ir: „Kurš ir mans tuvākais?” (Lk. 10:29). Jēzus atbildēja, ka tas ir ikviens, ar 

kuru Dievs tev liek nonākt saskarē. Tas var būt arī nepazīstams svešinieks, kuram ir 

vajadzīga tava palīdzība (Lk. 10:30–37). Mūsu cilvēcības būtība ir doties pie otra 
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cilvēka un aizsniegt viņu ar Dieva žēlastības pieskārienu. Luters uzskatīja, ka mēs 

nedzīvojam tikai sev, bet gan visiem cilvēkiem virs zemes. Mēs vingrinām savu miesu, 

lai labāk kalpotu citiem (Rom. 14:7–8). Mēs neizbēgami nonāksim situācijās, kurās 

tiksim aicināti atspoguļot Kristus tēlu, kalpojot citiem.
i
 To rakstot, Luters domāja, kā 

nošķirt divu veidu taisnīgumu. Viņš atzīmēja, ka šādi darbi nedara mūs taisnīgus Dieva 

priekšā. Tie drīzāk ir Dieva darba rezultāts, kurš ir atjaunojis mūsu cilvēcību un mūsu 

taisnīgumu Viņa acīs. 

Atbrīvotiem no aizsargāšanās, mums pie visiem darbiem ir jāķeras „ar šo domu 

un jādomā tikai par to, lai mēs varētu kalpot un darīt labu citiem visā, ko darām, ņemot 

vērā tikai mūsu tuvākā vajadzības un labumu”. Luters rakstīja, ka rūpēties par savu 

miesu ir dievbijīgs darbs, jo, pateicoties tās labklājībai, mēs varam strādāt un nopelnīt 

naudu, lai palīdzētu trūcīgajiem. Jo pēc Dieva plāna stiprajiem ir jākalpo vājākiem un 

Viņa bērni nes citu nastas, rūpējoties un strādājot viens otra labā, lai tā piepildītu 

Kristus likumu (Gal. 6:2) caur ticību, kas darbojas mīlestībā (Gal. 5:6). Ticība sevi 

parāda „priecīgi un ar mīlestību paveiktos brīvprātīgas kalpošanas darbos”, kas darīti, 

necerot uz atalgojumu. Ticīgie ir gandarīti par ticības bagātību un pilnību.
ii
 

Dievs ir tā iekārtojis cilvēka dzīvi, ka mēs palīdzam viens otra vajadzībās, 

izmantojot struktūru, kuru Luters iedalīja trijās daļās, „kārtās” vai „hierarhijās”, kur 

parasti tika iekļautas mājas, valsts un baznīca. Šāds cilvēka dzīves iedalījums 

viduslaiku domāšanā bija ierasts, bet Luters to saistīja ar savu teoloģiju, it īpaši ar divu 

valdīšanu shēmu. Industriālai revolūcijai nošķirot ekonomisko darbību no citām 

ģimenes aktivitātēm, mums nākas runāt par četrām „kārtām” vai situācijām: mājas, 

darbs mūsu profesijā, sabiedrība un draudze. Sabiedrību tālāk iedala atsevišķās 

sabiedrības struktūrās: politiskajā dzīves sfērā, neformālajās sabiedriskajās struktūrās, 

kā arī draugu un kaimiņu attiecībās. 

Katrā no šīm situācijām Dievs visiem cilvēkiem ir uzticējis kādu atbildību. Šis 

vārds (responsibility) man šķiet atbilstošāks par biežāk lietoto vārdu „pienākums” 

(duty), jo kopš astoņpadsmitā gadsimta „pienākums” nozīmēja to, ko mēs paši darām 

kā indivīdi saskaņā ar savu dabu. Šis vārds ir mazāk saistīts ar Radītāju, kurš ir devis 
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mums uzdevumus jeb atbildības sfēras, vai arī ar tiem, kas saņem kādu ieguvumu no 

mūsu uzdevumiem. 

Mūsu atbildība patiešām nozīmē „spēju atbildēt”. Tā mēs atbildam uz Dieva 

aicinājumu būt par Viņa veidotiem cilvēkiem. Pēc Dieva plāna mēs ar savu atbildību 

atsaucamies citu cilvēku vajadzībām. Viņu vajadzības var tikt apmierinātas, izmantojot 

Dieva veidoto savstarpējo saistību un palīdzības struktūru. 

Šīs atbildības jomas jeb uzdevumi sastāv no visām darbībām, kas ir 

nepieciešamas, lai nodrošinātu pienācīgas rūpes un atbalstu, paliekošu mīlestību un 

gādību, kas ir būtiska cilvēka dzīvei, kā arī visas radības labklājībai. Veicot šos 

uzdevumus, mēs kļūstam par Dieva rokām, kājām vai muti. Luters sauca mūs par 

Dieva „maskām”, aiz kurām Viņš nāk, lai uzturētu un saglabātu cilvēka dzīvību. Šī 

atbildība ir paredzēta visiem cilvēkiem. 

Dažādas kultūras piešķir šiem pienākumiem dažādas institucionālas formas, kā 

arī dažādas prakses un paražas. Lutera kultūrā ģimenes dzīves pienākumi bija saistīti ar 

ekonomisko darbību, jo lielākā daļa cilvēku ar savu profesiju nodarbojās ģimenes lokā. 

Mūsdienu ateistiskajās un totalitārajās sabiedrībās reliģiskas draudzes aktivitātes tiek 

saistītas ar politisko sfēru; rituāli un doktrīnas, kas attiecas uz galējo identitāti, drošību 

un jēgu tiek ietērpti politiskā, nevis formāli reliģiskā tērpā. Lielākajā daļā kultūru 

draudzes pienākumi tiek veikti nepareizi, jo tie ir veltīti viltus dieviem, nevis Dievam, 

kurš Sevi ir atklājis Jēzū Kristū. Bet visiem cilvēkiem gandrīz visu dzīvi ir sajūta, ka 

dzīve ir nepilnīga, ja nenotiek aktivitātes kādā no šīm četrām jomām. 

Grēcīgā pasaulē šie pienākumi var kļūt par nastu. Saskaroties ar 1527. gada 

mēri, Luters pārrunāja dažādu amatpersonu saistības, uzrunājot tos, kam uzticēti īpaši 

pienākumi. Mācītājiem ir jāpaliek kopā ar saviem mirstošajiem ļaudīm, jo viņu 

atbildība ir kalpot cietējiem un mirējiem. „Tādējādi visiem, kas ieņem sabiedrisku 

amatu (tādiem kā birģermeistars, tiesnesis un līdzīgām amatpersonām), ir pienākums 

palikt.” Jo pamest savu pilsētu mēra varā nozīmē pamest to nekārtībai, lai arī Dievs 

viņus ir iecēlis to novērst. 

Vārdus no 1. Tim. 5:8 („ja kāds negādā par savējiem un visvairāk par saviem 
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mājas ļaudīm, tad viņš ir aizliedzis ticību un ir ļaunāks par neticīgu”) Luters skaidroja 

plašāk, attiecinot tos uz visiem pilsētas iedzīvotājiem. Viņš turpināja: „Kas attiecas uz 

šīm divām varām [baznīcu un valsti], ir jāattiecina arī uz cilvēkiem, kuri uzņēmušies 

kalpošanas vai pienākuma saistības viens pret otru.” Kalpi un strādnieki nedrīkst 

pamest savus pienākums pat, lai glābtos no mēra. 

Saskaņā ar Mt. 25:43 mūsu cilvēcība tiek vērtēta arī pēc tā, vai esam 

apmeklējuši slimniekus. Tas nozīmē, ka „mēs esam tā saistīti viens ar otru, ka viens 

cilvēks nedrīkst pamest citu šajā postā, bet viņa pienākums ir būt klāt un palīdzēt, kā 

viņš pats vēlētos, lai citi palīdz viņam” (Mt. 7:12).
iii

 Mūsu cilvēcība ir pamatota un 

balstās šādā savstarpējā palīdzībā un savstarpējās saistībās. Bez tām mēs piedzīvojam 

jukas un šķelšanos. 

Tā ticīgais saprot, ka atbildība visās četrās dzīves jomās nav pienākumi, kuri 

jāveic sabiedrības vai cilvēces labā, nedz arī pašsaglabāšanās instinkts. Ticīgie apzinās, 

ka viņus ir aicinājis Dievs, lai īstenotu Viņa gribu, atspoguļotu Viņa tēlu un dzīvotu 

kopībā, tādējādi vairojot kopīgo labklājību. Tādēļ ticīgie savas atbildības jomas visās 

četrās dzīves situācijās uztver kā Dieva dotus „aicinājumus” vai „amatus”. 

Tādēļ Luters mācīja, ka visas darbības, kas ir saskaņā ar Dieva nodomu, ir 

„svētas”. Luters izvirzīja pretēju apgalvojumu Rom. 14:23, kur teikts, ka „viss, kas 

nenāk no ticības, ir grēks”: ticīgie, kas paļaujas uz Kristu, ir svēti, un tādēļ arī viņu 

darītais ir svēts, ja viņi to dara saskaņā ar Dieva plānu. 

Tādēļ mēs varam priecāties par Dieva doto atbildību, pat ja mūsu uzdevumi ir 

sāpīgi, grūti vai neērti, jo mēs vēlamies būt Dievam vajadzīgi. Mēs apzināmies, ka 

mūsu uzdevumi ir Dieva instrumenti, ar kuriem Viņš rūpējas par Savu radību. Viņš 

būtu varējis sūtīt mannu no debesīm, bet Viņš ir iekārtojis cilvēka dzīvi tā, lai to 

uzturētu zemnieki un fermeri, malēji un miesnieki, veikalnieki un ģimenes locekļi, kas 

gatavo ēdienu un mazgā traukus. Noliekot mūs vietās, kur varam sniegt viens otram 

savstarpēju atbalstu, Dievs ir izveidojis cilvēka dzīves kārtību. Šīs kārtības ietvaros 

mēs esam brīvi gūt prieku par cilvēka dzīvi. 

Jāatzīmē, ka precīzi tādi vārdi kā „atbildība” (responsibility), tāpat kā vārds 
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„tiesības” jeb „taisnīgums” (right) (runājot par pilsoņa tiesībām vai par tiesībām un 

priekšrocībām) nav atrodami Bībelē. Atbildības jomas ir vienkārši Dieva paredzētās 

struktūras cilvēka dzīvei, un doto uzdevumu veikšanu šajās jomās gan Vecās, gan 

Jaunās Derības autori sauc par „paklausību”. Svarīgi arī atzīmēt, ka ebreju valodā 

„paklausība” un „klausīšanās” tiek apzīmēta ar vienu vārdu. Grieķu valodā vārds 

„paklausība” ir saliktenis, kurš ir atvasināts no vārda saknes ar nozīmi „dzirdēt”. 

Īstenot mūsu atbildību kā Tēva radītiem cilvēkiem nozīmē vienkārši to, ka mēs 

Viņu uzklausām un ņemam vērā Viņa plānu cilvēka dzīvei. Jo ikvienai radībai, kas 

uzklausa Dievu, pietiks veselā saprāta, lai īstenotu Viņa gudrību un Viņa plānu mūsu 

dzīvē. 

Kā sava veida pienākumu sarakstu Luters uzlūkoja Pāvila vēstuli Titam. 

„Privāto lūgšanu grāmatā (1522)” viņš saviem lasītājiem norādīja, ka šī vēstule „sniegs 

pamācību, kā dzīvot kristīgu dzīvi”. Pirmajā nodaļā viņš atrada vadlīnijas tam, „kādam 

cilvēkam ir jābūt bīskapam vai mācītājam”; otrā nodaļa dod padomus cilvēkiem „visās 

dzīves situācijās – jauniem un veciem, vīriešiem un sievietēm, kungiem un kalpiem”; 

savukārt trešā nodaļa runā par izturēšanos pret valdošajām varām.
iv

 Iespējams, ka 

daudz tiešāks iedvesmas avots pienākumu sarakstam ir rodams „Traktātā par visu 

ticīgo dzīves veidu”. To sarakstījis Parīzes universitātes rektors Žans Gersons (Jean 

Gerson), kurš dzīvoja gadsimtu pirms Lutera un kura darbi vairākos veidos ir 

ietekmējuši reformatoru.
v
 

Pienākumu sarakstā Luters vispirms aplūkoja aicinājumus Dieva ļaužu draudzē. 

Pēc tam viņš izskatīja valdnieku politiskos pienākumus (vēlāk te tika pievienoti arī 

pavalstnieku pienākumi). Saraksta noslēgumā viņš runā par ģimenes locekļu, kā arī par 

kungu un kalpu pienākumiem mājsaimniecībā. 

                                                           
i The Freedom of a Christian // Luther’s Works, izd. Jaroslav Pelikan, Walter A. Hansen un Helmut T. Lehmann (Saint Louis: 

Concordia and Philadelphia: Muhlenberg/Fortress, 1957–1974), 31: 364.–365. lpp. 
ii Turpat, 365. lpp. 
iii Whether One May Flee From a Deadly Plague // Luther’s Works, 43: 121.–122. Lpp. 
iv Luther’s Works, 43:41.–42. lpp. 
v M. Reu, Dr. Martin Luther’s Small Catechism (Chicago: Wartburg, 1929), 20. 21. lpp. 

 


