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AICINĀJUMS SABIEDRĪBĀ 

Aicinājums kā pilsoņiem un tuvākajiem 

 

Cilvēka dzīves trešā situācija sabiedrībā ir jāiedala divās daļās. Ar jauniešiem 

visvieglāk būs runāt par draugu un tuvāko (jeb kaimiņu) pasauli, jo šī dzīves joma 

viņiem ir ļoti svarīga. Tieši vienaudžu grupā viņi cenšas iemācīties pildīt pieauguša 

cilvēka uzdevumus. 

Ar draudzību saistītās atbildības jomas – to radītie pienākumi un ieguvumi var 

kalpot par modeli, kuru izmantot arī citās dzīves situācijās. Jo draugi vēlas, lai pret 

viņiem izturamies ar cieņu un mīlestību, ar rūpēm un gādību. Viņi saprot, ko nozīmē 

gudrība, ka pret citiem ir jāizturas tāpat, kā mēs vēlamies, lai izturas pret mums, lai arī 

dažkārt to nav viegli īstenot. Viņi var sākt mācīties, ka tad, kad Jēzus atņem mūsu 

pašaizsardzības tieksmes, mēs varam palīdzēt citu vajadzībās, kuru ārēji redzamākā 

daļa ir traumas un sāpes. Viņi spēj saprast, ka mums tās ir jāpacieš un jādalās šajās 

bēdās ar saviem draugiem. 

Jaunietis, kurš savu identitāti ir uzticējis Kristum, var to veidot bez 

pašaizsardzības, atbrīvojoties no saspringtā skatiena, kas piešķir tīņiem tik dīvainu 

izskatu. Tas nenozīmē, ka kristīgi jaunieši uzreiz atbildīs viņu vecāku ideāliem. Bet 

viņi pievērsīs uzmanību viņu dzīves Kungam, kurš viņus aizsargā un viņiem piedod. 

Tas izmainīs arī visus tos cilvēkus, kurus Kungs ir nolicis viņiem līdzās. 

Ticīgie ir arī aicināti ietekmēt sabiedrības dzīves formālo pusi politiskajās 

kopienās. Lutera laikā pastāvēja tikai divu veidu politiskās dzīves uzdevumi: būt par 

valdnieku vai pavalstnieku. Luters daudz runāja par valdnieka pienākumiem būt par 

„tēvu” saviem padotajiem. Valdniekam ir jāvelta sava darbība viņa padoto labklājībai, 

kalpojot tiem ar savu dzīvi un sagādājot viņiem Dieva radītās kārtības labumus. 

Valdnieks nedrīkst rīkoties, kā viņam tīk, bet valdniekam jāatzīst, ka Dievs viņam ir 

devis viņa zemi un ļaudis. Viņa attieksmi izsaka vārdi: „Es darīšu to, kas viņiem ir 

noderīgs un labs. Es rūpēšos nevis par to, kā pār viņiem valdīt un izrīkot, bet gan kā 
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viņus aizsargāt un nodrošināt viņiem mieru un pārticību.”
1
 

Pienākumu saraksta sadaļā par laicīgo varu tiek citēts Rom. 13:1–2 un 4b, kur 

aprakstīti to cilvēku uzdevumi, kurus Dievs ir aicinājis parādīt politisko varu, sodot 

netaisnību un ļaundarus. Šajā vietā ir arī teikts, ka Dievs ir iecēlis valsts varas, lai tās 

aizstāvētu labo. Kad tie, kas ieguvuši politisku varu, nedarbojas visu cilvēku 

labklājības labā, viņi nav pienācīgi īstenojuši Dieva dotos uzdevumus un ir pakļauti 

Dieva sodam. 

Luters arī uzstāja, ka viņa laika pavalstniekiem ir jābūt paklausīgiem valdošajai 

varai. Tāpat kā vairums viņa laikabiedru, Luters kvēli pretojās jebkādam dumpim, jo 

baidījās no haosa un anarhijas. Luters nespēja iztēloties veiksmīgu sacelšanos. Tāpēc 

viņš citēja vairākas Rakstu vietas, kas pamāca klausīt saviem valdniekiem. 

Tomēr mūsdienu Ziemeļamerikā atšķirība starp valdniekiem un padotajiem ir 

neskaidra. Mēs neesam padotie, bet gan pilsoņi. Visiem pilsoņiem Dievs ir devis kādus 

no tiem uzdevumiem, kuri sešpadsmitajā gadsimtā bija doti tikai valdniekiem 

(protams, daudzas no pilnvarām ir piešķirtas tikai ieceltām un ievēlētām 

amatpersonām). Kristīgie pilsoņi ir aicināti aktīvi iesaistīties savas valsts politiskajā 

dzīvē. 

Taču viņi nepiedalās politiskajos procesos pēc kādas īpašas kristīgās 

programmas; tā vietā viņi cenšas praktizēt pilsonisko taisnīgumu – taisnīgumu, kuru 

visi ar veselo saprātu apveltīti cilvēki atzīs par labāko dzīvesveidu. Šeit noderēs Lutera 

nošķīrums starp divām valdīšanām. Patiesa dievbijība izriet no pienācīgām 

vertikālajām attiecībām – no Dieva bīšanās, mīlēšanas un paļaušanās uz Viņu vairāk 

par visu. Bet ārēja saskaņa ar Dieva plānu cilvēka dzīvei visnotaļ ir iespējama, 

pamatojoties uz cilvēka saprātu. Mēs nevaram neticīgajiem uzspiest ticību Dievam ar 

likuma palīdzību, bet, izmantojot likumus un politiskās pārliecināšanas metodes, mēs 

varam veicināt ārēju saskaņu ar lielu daļu no mūsu dzīvei paredzētajiem Dieva 

nodomiem. Katrā gadījumā citu taisnīguma izpausmju vietā ir jādod priekšroka 

                                                           
1
 Temporal Authority: To What Extent It Should Be Obeyed? // 1523, Luther’s Works, 45: 120. lpp. 
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pilsoniskajam taisnīgumam. 

Tādēļ kristīgiem pilsoņiem nevajadzētu lolot ilūzijas par iespēju padarīt savu 

valsti par „kristīgu valsti”. No Lutera viedokļa raugoties, šāds izteikums ir acīm 

redzamā pretrunā ar grēcīgo pasauli. Kultūra un Kristus nekad nevar stāties līgavas un 

līgavaiņa attiecībās. Kristus līgava ir vienīgi ticīgo baznīca. Nevienā sabiedrībā virs 

zemes nebūs tikai ticīgi cilvēki. Pat ja tā būtu, šie cilvēki šajā pasaulē joprojām paliktu 

grēcīgi un viņiem būtu vajadzīgi likumi, kas ar spaidiem vai pierunāšanu veidotu 

vairāk vai mazāk līdzsvarotu dzīvi pilsoniskā sabiedrībā. 

Un tomēr Dievs patiešām vēlas, lai Viņa ļaudis iesaistītos bieži „netīrajā” un 

kompromitējošajā darbā, kas rūpējas, lai pilsoniskās sabiedrības dzīve kļūtu 

līdzsvarotāka. Viņš aicina mūs uz smagu darbu, lai mūsu pilsēta vai rajons kļūtu par 

vietu, kur ikvienam ir labāka dzīve. Viņš mums ir devis aicinājumu, lai šīs pasaules 

valstī mēs cīnītos par taisnību un labklājību. 

Tas nozīmē daudz vairāk par „lūgšanas, maksāšanas un paklausīšanas” 

disciplīnām, kas raksturoja pavalstnieku dzīvi Lutera laikā. Mūsdienu demokrātiskajās 

sabiedrībās dzīvojošie ticīgie lūgs par savu valdību (1. Tim. 2:1–2), uzticami un bez 

žēlošanās maksās nodokļus, kā arī būs paklausīgi savas valsts likumiem (Mt. 22:21; 

Rom. 13:5–7; Tit. 3:1; 1. Pēt. 2:12–14). Bet mēs arī esam aicināti ar savu balsi 

piedalīties valdības lēmumos un uzņemties par tiem atbildību. Kristieši atzīst 

balsošanu un nodokļu maksāšanu par minimālo aicinājuma īstenošanu politiskajā sfērā. 

Viņi izmantos iespējas rakstīt vēstules publiskām amatpersonām un parakstīt oficiālus 

lūgumus, lai sekmētu valsts varas saprātīgu īstenošanu. Viņi var iestāties politiskajās 

partijās un sabiedriskās domas ietekmēšanas grupās, kas tiek veidotas, lai ietekmētu 

sabiedrisko kārtību. Viņi var piedalīties sabiedriskajās grupās, kuras veicina labāku 

dzīvi tuvākajā apkārtnē, pilsētā vai apriņķī. 

Dažos gadījumos viņi var izlemt balotēties, lai ieņemtu amatus kādā valdības 

iestādē, vietējās skolas padomē vai Amerikas Savienoto Valstu kongresā. Viņi to 

nedarīs, lai attiecinātu Evaņģēliju uz sfēru, kur darbojas vienīgi Bauslība. Viņi tā 

rīkosies, apzinoties, ka Dievs ir viņus aicinājis strādāt savas valsts vai pilsētas 
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labklājībai saskaņā ar Dieva Bauslības noteikto kārtību horizontālajā jomā. 

Ar saviem skolniekiem mēs varam pārrunāt sabiedrisko kārtību, kā arī 

projektus, kuros iesaistoties arī viņi var piedalīties sabiedriskajā darbībā. Viņi nav par 

jaunu šādiem jautājumiem. Iesaistoties šādās diskusijās un projektos, viņi var mācīties 

par to, kā kristiešiem ir jādarbojas nepilnīgā pasaulē. Viņi atklās, cik viegli ir pieļaut 

kļūdas spriedumos par mūsu sabiedriskās dzīves sarežģītajiem jautājumiem. Viņiem 

var mācīt arī iecietību pret citiem ticīgajiem. Jo, kad runa ir par principu lietošanu 

praksē, arī krietni kristieši, labu nodomu vadīti, bieži viens otram nepiekritīs pamatotu 

(pat Bībelē balstītu) iemeslu dēļ. 

No šādiem vingrinājumiem mūsu skolnieki var mācīties savu ikdienas dzīvei 

pievērsto domāšanu pielāgot Jēzus Kristus Evaņģēlijam, kas mums sniedz piedošanu 

un tādējādi atbrīvo mūs no pašaizsardzības, lai mēs dzīvotu kārtīgu dzīvi visās 

sabiedriskās dzīves situācijās. 

 


