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AICINĀJUMS SVĒTO BIEDRĪBĀ 

Aicinājums uz kopīgu lūgšanu un liecināšanu 

 

Dieva aicinājums mūs dara brīvus dzīvot kā baznīcas locekļiem. Baznīca ir 

publiska un sabiedriska institūcija, kā arī visu patiesi ticīgo slēptā sadraudze. Kā 

institūcija baznīca atrodas horizontālajā jomā un darbojas saskaņā ar socioloģiski 

novērojamiem modeļiem, kas arī ir daļa no Dieva plāna. Pretstatā nodarbošanās un 

sabiedriskās dzīves situācijām, baznīcas funkcijas ir saistītas galvenokārt ar vertikālo 

valdīšanu. Tā pastāv, lai Dieva vārds tiktu attiecināts uz cilvēku dzīvēm. Tā sludina 

Bauslību, lai aicinātu cilvēkus novērsties no viltus dieviem. Bet tās galvenais 

pastāvēšanas iemesls ir Evaņģēlija sludināšana, tādējādi atjaunojot attiecības starp 

Dievu un satriekto grēcinieku, kuru Dievs ir tā vadījis, lai viņš atkal saredzētu savu 

vajadzību pēc Dieva. 

Lai arī kādas papildu funkcijas baznīca būtu ieguvusi noteiktā sabiedrībā 

(visbiežāk sabiedrība ir uzticējusi baznīcai papildu uzdevumus izglītības un sociālās 

aprūpes jomās), baznīca pastāv, lai aicinātu cilvēkus uzticēties Kristum un tādējādi 

dzīvot jaunu dzīvi Viņā. 

Lutera pienākumu saraksts liek uzsvaru uz mācītāju pienākumiem un it īpaši 

viņu atbildību dzīvot cienījamu dzīvi, kuras paraugs ir Evaņģēlija dāvātais miers. Savā 

mācītāja aicinājuma aprakstā viņš izmantoja Pāvila pamācības Timotejam (1. Tim. 3:2-

 6). Galvenais no šiem pienākumiem ir atbilstoša mācība – uzticama Kunga vārda 

pasludināšana Viņa ļaudīm, kā arī visas ar to saistītās labas pastorālās aprūpes 

darbības. 

Lutera dzīves laikā viņa draugi šeit pievienoja Rakstu vietas no Jaunās Derības, 

kas draudzes locekļiem atgādina viņu pienākumus pret mācītājiem; it īpaši te ir runa 

par mācītāju atbalstīšanu ekonomiski un emocionāli, parādot cieņu un sadarbojoties 

(Lk. 10:7; 1. Kor. 9:14; Gal. 6:6–7; 1. Tim. 5:17–18; 1. Tes. 5:12–13; Ebr. 13:17). Pie 

šiem pienākumiem mums attiecībā uz mūsu skolniekiem ir jāpievieno visi vispārējie 
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un īpašie uzdevumi, kādi vien ir dievkalpošanā līdzdalīgam un apliecinošam Kristus 

miesas loceklim katrā noteiktā vietā. 

Aplūkojot šīs atbildības sfēras, mums ir jāatzīmē divi jautājumi: pirmkārt, 

pienākumi baznīcas dzīves situācijā, kurā mēs dzīvojam, lielākoties ir saistīti ar dzīvi 

vertikālajās attiecībās. Tā ir dzīve ar Dievu. Otrkārt, šie pienākumi nav „svētāki” vai 

Dievam vairāk „patīkami” nekā citi Dieva dotie aicinājumi. Nenovēršami konflikti 

aicinājumu jomā pārpilda to ticīgo cilvēku dzīvi, kuri vēlas kalpot Dievam, bet nespēj 

izvēlēties starp pārāk daudzām iespējām pārāk īsā laika posmā, ar ko kalpot Dievam 

visos iespējamos veidos. Dažkārt mums apkārtesošo cilvēku vajadzību, kā arī mūsu 

pašu laika un spēju pienācīgs izvērtējums norādīs mums uz aktivitātēm pilsoniskās 

dzīves, nevis baznīcas jomā, ar ko vislabāk atsaukties Dieva aicinājumam konkrētajā 

brīdī. Parasti mēs sekosim Dieva dotajam paraugam un vispirms rūpēsimies par 

ģimenes vajadzībām, bet dažkārt neatliekamas vajadzības darbā, sabiedrībā vai 

draudzē mūs novērsīs no pamatuzdevumiem mūsu mājās. Saskaroties ar šiem 

aicinājumu konfliktiem, mēs cenšamies pieņemt vislabākos lēmumus un pateikties, ka 

dzīvojam no tā Dieva piedodošās žēlsirdības, kurš mūs ir aicinājis. 

Mēs kā ticīgie vispirms esam aicināti pielūgt Dievu un darīt to ne tikai privāti 

un ģimenes lokā, bet arī ticīgo draudzē draudzes vidū. Nelielais ieskats debesīs, kuru 

iegūstam no Atklāsmes grāmatas, parāda, ka, arī esot kopā ar Dievu debesīs, 

vissvarīgākā loma būs dievkalpošanai un slavēšanai (Atkl. 19:1–8). Draudzes 

dievkalpojums sniedz būtisku kontaktu ar Vārdu un sakramentu, kā arī ar Dieva 

ļaudīm, kas ir pulcējušies, lai viens otru stiprinātu un iedrošinātu ar kopēju pateicību 

un slavēšanu. 

Ticīgie ir arī aicināti liecināt par savu ticību un cerību, kas mājo viņos. Patiesībā 

mēs nemaz citādi nespējam. Mūsu miers atspoguļojas mūsu rīcībā un izraisa to cilvēku 

jautājumus, kuriem šī miera nav. Pat ja tas neatspoguļojas mūsu rīcībā, mēs joprojām 

sniedzam liecību. Tie, kas pazīst mūs kā kristiešus, veido savus iespaidus par Kristu, 

raugoties uz mūsu labajām vai ļaunajām dzīvēm. Arī tie, kas nezina, vai esam kristieši, 

tomēr ierauga kaut ko no tā, kas mums sniedz izpratni par identitāti, drošību un jēgu, 
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kā arī redz, vai tas darbojas vai ne. Aicinājums liecināt ir tāds, kuru mēs nevaram atlikt 

un no kura nevaram izvairīties. Mēs varam vienīgi to veikt labāk vai sliktāk. Dievs 

dara par mācekļiem ar citu mācekļu palīdzību (Mt. 28:19); tāds ir Viņa plāns un iecere. 

Dievs mums ir uzdevis nest Bauslību un Evaņģēliju citu cilvēku dzīvēs. To mēs darām, 

nosodot un piedodot grēkus (Jņ. 20:23). 

Draudzē Viņš mūs aicina vienam otru stiprināt un dzīvot vienā ticībā un atziņā 

(Ef. 4:12–13). Šī mērķa sasniegšanai Viņš mums ir devis baznīcas vadītājus, apustuļus, 

kuri ir likuši baznīcas pamatus, pastāvīgi sludinot Dieva vārdu savos rakstos (Ef. 2:20), 

kā arī Vārda sludinātājus mūsdienās: mācītājus, skolotājus un evaņģēlistus (Ef. 4:11). 

Dieva veidota komanda arī ir komanda; tas nav atsevišķu indivīdu kopums, bet gan 

grupa, kas darbojas kopā, pakļaujoties Dieva dotai vadībai. Tie ir mācītāji un citi 

draudzes ievēlēti cilvēki, kas aicināti darboties īpašās Vārda kalpošanas jomās Svētā 

Gara vadībā. 

Tie sagatavo Dieva ļaudis kalpot vienam otra vajadzībām, mācīšanai, rūpēm un 

daudzveidīgai audzināšanai mūsu vertikālajās attiecībās. Šādas kalpošanas mērķis, 

kalpojot kā svētdienas skolas skolotājiem un vienaudžu grupas vadītājiem, draudzes 

vecākajiem un pilnvarotajiem, vietu ierādītājiem un koru vai altāra greznošanas grupu 

dalībniekiem ir neļaut mūs kā indivīdus un kā visu kopienu svaidīt maldu mācību 

vējiem. Mēs nedrīkstam pieļaut, lai, izmantojot viltīgas shēmas, mūs apmāna tie, kas 

cenšas mazināt mūsu paļāvību uz Radītāju un Tēvu. 

Dievs mūs ir aicinājis kopā, lai mēs viens otram teiktu patiesību, kura nogalina 

un dara dzīvu. Tad mēs varēsim pieaugt Kristū, kurš ir Savas miesas jeb baznīcas 

galva. To darot, mēs atzīstam, ka Viņš mūs vieno, apmāca un vada, lai darām Viņa 

gribu (Ef. 4:11–16). 

Kristus gribas īstenošana saskaņā ar Viņa plānu cilvēka dzīvei, kā arī Viņa 

veidotajās cilvēka dzīves struktūrās ir balstīta dažos vispārējos principos, ar kuriem 

Luters pabeidza pienākumu sarakstu. Viņš mudināja jaunus cilvēkus rūpēties par 

vecākajiem (1. Pēt 5:5–6). Viņš citēja Pāvila padomu atraitnēm (1. Tim 5:5–6), ko ir 

nepieciešams paplašināt, lai tajā iekļautu norādījumus par mūsu izturēšanos pret 
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cilvēkiem, kuri šajā pasaulē ir palikuši bez ģimenes atbalsta. Visbeidzot viņš deva 

padomu visiem kristiešiem mīlēt savus tuvākos kā sevi pašu (Rom. 13:9), jo Dievs 

mūs ir mīlējis ar mīlestību, kas sniegusi augstāko upuri. Šī mīlestība ietver pastāvīgas 

lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas un pateicības lūgšanas par visiem cilvēkiem (1. 

Tim. 2:1). 

Šāda dzīve ir iespējama vienīgi, iegūstot mieru, kuru Dievs mums dāvā caur 

paļāvību uz Viņu. Pirmām kārtām Dievs mūs ir radījis, lai mēs pāri visām lietām Viņu 

bītos, mīlētu un uz Viņu paļautos. Tas nozīmē, ka Viņā mēs atrodam mūsu identitātes, 

drošības un jēgas galējo avotu. Apšaubot Viņa apsolījumu būt par mūsu Dievu, mēs 

paši sevi nosūtījām trimdā, meklējot citus dievus, ar ko Viņu aizvietot. Bet tas 

vienkārši nav iespējams. 

Viņš atnāca, lai mūs uzmeklētu un atjaunotu mūsu attiecības ar Viņu. Dievs ir 

attaisnojis mūsu eksistenci caur Savu iemiesošanos, savienojot mūs ar Savu Dēlu, Jēzu 

Kristu, nonāvējot grēku un mūs augšāmceļot mūsu atjaunotajā cilvēcībā. 

Dzīvojot Svētā Gara spēkā, mēs praktizējam mūsu atjaunoto cilvēcību. To mēs 

darām mierā, kas rodas no atziņas, ka Dievs ir mierā ar mums, pateicoties priecīgajai 

apmaiņai, kurā mūsu grēcīgā identitāte tiek apmainīta pret Kristus nevainojamo un 

taisnīgo identitāti. 

Šis miers mūs aicina uz kristīgu dzīvi, kura ir patiesi cilvēcīga dzīve. Tagad 

sākas mūsu jaunā dzīve ar Dievu šajā pasaulē, kā arī mūsu mūžīgā, nebeidzamā dzīve 

ar Dievu debesīs. Tādēļ katra mūsu dzīves diena tiek dzīvota tā Dieva aizsardzības ēnā, 

kurš mūs ir saucis par Saviem bērniem, ka arī aicinājis mūs Viņu slavēt, pilnībā 

īstenojot mūsu cilvēka stāvokli. Tieši to Viņš ir aicinājis, lai mēs mācām viens otram. 

 


