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DIVU VEIDU ATTIECĪBAS 

Būt par cilvēku divās dimensijās 

 

Viena no Lutera fundamentālajām domām nāca atklātībā 1519. gadā divos 

traktātos par atšķirīgiem taisnīguma veidiem
1
. Ar šo traktātu par divu (vai trīs) veidu 

taisnīgumu viņš krasi nošķīra divas cilvēka dzīves dimensijas. Mēs dzīvojam, 

balstoties vertikālajās attiecības ar virs mums esošo Dievu, jo Viņš ir mūsu Tēvs un 

Radītājs. Mēs dzīvojam arī horizontālo attiecību tīklā – kopā ar citiem cilvēkiem, ar 

citām radītām būtnēm un lietām, kā arī paši ar sevi –, jo Dievs tā ir iekārtojis dzīvi: 

Viņš jau sākumā noteica, ka no apkārtējās pasaules nošķirts indivīds nebūs īsts cilvēks. 

Atzīmējot, ka „cilvēkam nav labi būt vienam (1. Moz 2:18)”, Viņš radīja mūs kopībā 

un kopībai. Patiesi cilvēciska dzīve tiek dzīvota kopībā ar Dievu un citiem cilvēkiem. 

Mūsu vertikālajās attiecībās Dievs mūs radīja, lai mēs būtu Viņa bērni, par 

kuriem Viņš gādā, kuri Viņam uzticas un uz Viņu paļaujas; mūsu horizontālajās 

attiecībās Viņš mūs ir veidojis kā pieaugušus cilvēkus, kuriem ir uzticēta atbildība 

rūpēties par citu vajadzībām. Mūsu vertikālās attiecības veido Dieva mīlestība pret 

mums un mūsu atsaukšanās, uzticoties šai mīlestībai. 

Kā teica Luters, lai pēc grēkākrišanas mēs būtu taisnīgi vertikālajā dimensijā, 

tad mums ir jāsaņem svešu jeb kāda cita (lietojot latīņu valodas izcelsmes angļu vārdu 

alien, no lat. alius – cits) taisnīgums, proti, Jēzus Kristus taisnīgums. Jo Jēzus atbrīvo 

mūs no vertikālo attiecību samaitātības – no grēcīgās nerēķināšanās ar mūsu Radītāju 

un dumpīgajiem darbiem, kas nav pa prātam mūsu Tēvam. Viņš sniedz mums Savu 

taisnīgumu. 

Pareizas vertikālās attiecības mums dāvā atjaunojošais Dieva vārds, ko mēs 

saucam par labo vēsti, Evaņģēliju. Tas atkal atjauno mūsu uzticību. Caur ticību mūsu 

un Dieva attiecības atkal kļūst pareizas. Ticība nozīmē iegūt fundamentālu, pareizu 

                                                           
1 Angliski ir iztulkots Lutera darbs „Par diviem taisnīguma veidiem” („Two Kinds of Righteousness”), bet ar to saistītais 

darbs „Par trim taisnīguma veidiem” („Three Kinds of Righteousness”) ir palicis neiztulkots; Luther’s Works, 31: 297.–306. 

lpp. 
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attieksmi pret Dievu, no kuras izriet pareiza attieksme pret mums pašiem un citiem 

cilvēkiem. Dievam no jauna tiek piešķirta pienācīga vieta kā mūsu Tēvam, un mēs 

tiekam no jauna nolikti mums pienācīgā vietā kā Viņa radības, Viņa bērni. 

Jāpiezīmē, ka šajā ziņā nākas precīzi nošķirt bērnišķīgumu no būšanas kā 

bērnam. Paļāvība var uzturēt abus stāvokļus. Pilnīgi paļaujoties uz Dievu, kā arī droši 

un nedalīti uzticoties Viņam, mēs varam dzīvot tādā mierā, kas dara mūs līdzīgus 

bērniem. Mēs uzticamies Viņa aizsardzībai un labestībai, laimīgi ignorējot visu, kas 

mūs varētu apdraudēt. Aizsargājoties un baidoties, ka Dievs varētu mūs kontrolēt tā, kā 

mums tas nepatīk, mēs kļūstam bērnišķīgi. Tad vairs nav miera, bet mēs parādām 

samaitātu un izaicinošu nepiekāpību, kas cenšas nocietināt mūs pret mūsu Dievu. Tikai 

tas bērns, kuram piemīt bērnam raksturīgā paļāvība uz Dieva mīlestību, spēlēsies 

blakus kobras alai; tikai tas bērns, kas bez šaubīšanās paļaujas uz Dieva rūpēm, spēs 

likt savu roku pie čūskas alas (Jes. 11:8). Tādi ir bērni, kuru bailes ir aizdzinusi Dieva 

pilnīgā mīlestība (1. Jņ. 4:18), kuru ticība ir kā bērnam un kuri tādēļ spēj dzīvot 

pareizu dzīvi, kādu to ir veidojis Dievs arī horizontālajā dimensijā. 

Cilvēku dzīves horizontālajā dimensijā mēs praktizējam pareizu dzīvi, ievērojot 

un izpildot Dieva plānu saistībā ar Viņa radību savstarpējām attiecībām. Viņa vārdu, 

kas norāda, kā ir jādzīvo dzīve horizontālajās attiecībās, mēs saucam par Bauslību. 

Kad ticīgie praktizē Dieva pareizo plānu cilvēka dzīvei, pamatojoties uz motivāciju, 

kuru sniedz uzticība Dievam, tad viņi īsteno to, ko Luters sauc par atbilstošu (atkal 

lietojot latīņu izcelsmes angļu vārdu proper, no lat. proprius – paša), proti, viņu pašu 

taisnīgumu. Tā ir pareiza rīcība. 

Pareiza rīcība izriet no tā, ka mēs esam Dieva bērni, kas radīti pēc Dieva tēla (1. 

Moz. 1:26). Tas nozīmē, ka mūs ir veidojis Dievs, lai mēs mīlētu tā, kā Viņš mīl, lai 

parādītu Viņa gādību un rūpes par pārējo radību. Luters sauca mūs par Dieva maskām, 

aiz kurām Viņš nāk pie mums, lai mūs pabarotu un apģērbtu, mierinātu un remdētu 

sāpes, palīdzētu un dziedinātu.
2
 Pārvaldīšana, kuru Viņš mums ir uzticējis, lai mēs to 

                                                           
2 Sk. Gustaf Wingren, Luther on Vocation, tulk. Carl C. Rasmussen (Philadelphia, 1957, atkārtots izd. Saint Louis: 

Concordia, 1983), īpaši 137.–143. lpp. 
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īstenotu Viņa labā, ir tāda pati valdīšana, kādu veic Viņš: tā ir kunga valdīšana pār 

citām radībām, kas netiek īstenota „no augšas”, bet drīzāk „no apakšas”. Viņš vēlas, lai 

mēs par tām gādājam un rūpējamies, savos darbos atspoguļojot Viņa mīlestību un 

rūpes. Jo Dievs, kurš ir mums pāri stāvošais Kungs, nāk pie mums no apakšas, lai 

sniegtu mums Savu roku, kas mūs atbalsta un paceļ. 

Raugoties no ārpuses, tikai uz ārēji redzamo, ticīga cilvēka pareiza rīcība (kuru 

veidojošais dzīves kodols ir atjaunots, uzticoties Dievam) izskatīsies tieši tāda pati kā 

tiem, kuri citu iemeslu dēļ rīkojas saskaņā ar Dieva nodomu. Cilvēka prāts var 

izkalkulēt, kā ir jāpiepildās Dieva nodomiem attiecībā uz mūsu dzīvi, pat ja, neņemot 

vērā Dieva Vārdu, mēs nekad neizpratīsim, kāpēc notiek tas, ko Dievs ir radījis. Šāda 

veida pareizu rīcību nepareizu iemeslu dēļ (t. i., bez uzticības Dievam) Luters nosauca 

par „pilsonisko taisnīgumu”. Ārēji raugoties, tas ir tāds pats kā taisnīgums pareizo 

iemeslu dēļ; tas nozīmē darīt tās pašas ārējās darbības, kuras veic gan ticīgie, gan 

neticīgie un kuras ir saskaņā ar Dieva plānu mūsu dzīvēm. 

Luters aprakstīja ticīgo kā tādu, kurš savā dzīvē ir simul justus et peccator – 

reizē pilnīgi taisnīgs (pateicoties Dieva piedodošajam un atjaunojošajam vārdam) un 

pilnīgi grēcīgs (jo pieredze mums māca, ka nepilnība un neticība caurauž visu, ko mēs, 

kas atzīstam Dievu par savu Tēvu, mēģinām darīt (Jes. 64:5–9)). Šo Lutera latīņu 

izteicienu apspriedīsim zemāk. Bet pagaidām mēs varētu to nedaudz izmainīt ar kādu 

vārdu spēli. Ņemot vērā, kāda ir pareiza dzīve divās dimensijās, mēs varētu teikt, ka 

mēs esam simul liberi et puberes – reizē bērni un pieaugušie. Savas dzīves vertikālajās 

attiecībās mēs esam bērni un attiecībās ar Dievu vienmēr paliksim pilnīgi atkarīgi no 

Viņa. Mēs neko nespējam darīt, lai izmainītu šo statusu, kuru Viņš kā mīlošs Tēvs 

mums ir dāvājis. Mēs varam vienīgi atsaukties; mēs varam būt tikai pasīvi un pateicīgi 

saņēmēji. Bet, ņemot vērā Viņa dotos uzdevumus mīlēt un rūpēties par Viņa radību, 

mēs esam arī pieaugušie četrās dažādās situācijās, ar kuru palīdzību Viņš ir iekārtojis 

cilvēku dzīvi: mājas, darbs, sabiedrība un draudze. Šo pienākumu sarakstu Luters 

apsprieda Mazā katehisma noslēgumā. 
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Šī vārdu spēle ar Lutera slaveno izteikumu ļauj mums lietot arī kādu latīņu 

vārdu spēli, lai labāk izskaidrotu, ko nozīmē būt par Dieva bērnu. Vārds liberi, bērni, 

var nozīmēt arī „brīvs”. Mēs varam domāt, ka esam patiesi brīvi, kad kļūstam 

pieauguši; lielākā daļa pieaugušo tā arī domā. Bet patiesa brīvība ir tikai tad, ja 

atzīstam, ka to nodrošina Dieva aizsardzība un mīlestība, lai mēs kļūtu tādi, par kādiem 

Viņš mūs ir radījis. Patiesa brīvība ir iegūstama tikai tad, kad esam mierīgi kā Viņa 

bērni un ar prieku īstenojam Viņa plānus mūsu dzīvēs. 

Vārds libri (kuru iegūstam, izlaižot burtu „e”) latīņu valodā nozīmē „grāmata”. 

Tas ir atvasināts no vārda, kas apzīmēja koka mizas iekšpusi, ko senie cilvēki lietoja kā 

materiālu, uz kura rakstīt. Riskējot šo vārdu spēli pārspīlēt, mēs varētu norādīt, ka 

Dieva bērni ir kāda sena koka bluķa skaidas, kas, veicot pieauguša cilvēka uzdevumus 

Dieva dotajās cilvēka dzīves struktūrās, sniedz citiem zināšanas par to, kāds ir Dievs 

un kā Viņš darbojas. Mēs to varam darīt, jo zinām, ka Viņš ir ierakstījis mūsu vārdus 

dzīvības grāmatā. 

 


