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KRISTĪBA 

 

Mēs bieži vien nemaz nespējam iedomāties, cik svarīgs notikums mūsu dzīvē ir 

Kristība! Dievs piedod mūsu grēkus un dod mūžīgās dzīvības dāvanu. Kristībā mēs 

kļūstam Debesu Tēva bērni un saņemam debesu mantojuma tiesības. Mēs nedrīkstam 

mazināt Kristības nozīmi, padarot to tikai par simbolisku darbību, ko kristieši veic, lai 

izrādītu savu paklausību Dievam. Kristība stāsta par to, ko Kristus ar Savu šķīsto dzīvi, 

nepelnītajām ciešanām un vietniecisko nāvi ir darījis mūsu dēļ. Mēs kļūstam līdzdalīgi 

Jēzus nāvē un augšāmcelšanā. Kristītajam katru dienu ir jānoslīcina vecais cilvēks, 

miesas kārības un jāsakauj grēks (Ef. 4:22). Savukārt jaunajam cilvēkam mūsos katru 

dienu ir jāatklājas un jāceļas augšām. Jēzus uzvara pār nāvi tiek nodota mums, un mēs 

iegūstam jaunu dzīvi, dzimst jauns cilvēks – kristietis. Dievs dāvā mums līdzdalību 

mūžīgajā valstībā. Tas Kungs ir pestījis cilvēku, un Kristībā Viņš dod pestīšanu. Tas ir 

Dievs, kas darbojas caur Saviem žēlastības līdzekļiem, nevis mēs. Mēs esam nevērtīgi 

grēcinieki, kas var tikai saņemt šo lielo dāvanu. Lai izprastu Kristības nozīmi, tā jāaplūko 

bibliska kontekstā. Luters “Mazajā katehismā” izskaidro Kristības pamataspektus un 

saistībā ar Bībeles tekstiem uzdod vairākus svarīgus jautājumus. Viņš apkopo gan Jaunās, 

gan Vecās Derības mācību īsās, bet kodolīgās atbildēs. Kad saprotam Kristības 

sakramenta nozīmi, mēs atzīstam, ka būt uzņemtam Dieva jaunajā derībā ir milzīgi liela 

dāvana. 

 

I 

Kas ir Kristība? 

Kristība nav tikai ūdens vien, bet tāds ūdens, kas Dieva pavēlē ietverts un ar 

Dieva vārdiem savienots. 

Kādi ir šie Dieva vārdi? 

Tā mūsu Kungs Jēzus Kristus saka Mateja evaņģēlija nobeigumā: “Tāpēc eita 
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un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā” 

(Mt. 28:19). 

 

Kristība ir sakraments, svēta darbība, ko veic Dievs. Dieva vārds dara ūdeni par 

Kristību. Jēzus iedibināja Kristību īsi pirms Savas uzkāpšanas debesīs. Tātad Kristus pats 

ir pavēlējis, ka mums jākristī Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Svarīgākais ir, lai Kristība 

notiktu ar tiem vārdiem, kurus ir teicis Jēzus. Baznīcas vēsturē mēs redzam, ka cilvēki 

tika kristīti dažādos veidos – ar pilnīgu pagremdēšanu ūdenī, ūdens liešanu uz galvas vai 

ūdens liešanu pāri visam ķermenim, un katrs no tiem atklāj kādu svarīgu niansi Kristības 

izpratnē. Kristību veido Svētais Gars un ūdens. Svarīgākais ir tas, ka mēs lietojam ūdeni 

kopā ar Kristus vārdiem, nevis tas, cik daudz mēs ūdeni izmantojam. Neviens nevar 

apgalvot, ka Kristība, kas notiek tuksnešainā apvidū, ūdens trūkuma dēļ ir neleģitīma 

tāpēc, ka kristāmajam ūdens tiek uzliets vai uzslacīts tikai uz galvas. 

Jaunajā Derībā tiek lietots vārds baptizein, kas apzīmē ne tikai iegremdēšanos 

ūdenī, bet gan dažāda veida mazgāšanos (sal. Mk. 7:1–4). Kristība nozīmē ne tikai nāvi 

un apglabāšanu kopā ar Kristu (Rom. 6:4), bet arī mazgāšanos tīram no grēkiem 

(Ap. d. 22:16), Svētā Gara izliešanos (Tit. 3:5–6) un apslacīšanos ar Kristus asinīm 

(Ebr. 9:19–20, 10:22). Visi trīs kristību veidi atbilst Kristības saturam. 

 

CIEŅA PRET ŽĒLASTĪBAS LĪDZEKLI 

Draudzē sakramentu pārvaldīšana vienmēr ir mācītāja uzdevums. Taču ārkārtas 

situācijā ir pieļaujamas kristības, ko veic kristīts lajs. Piemēram, situācijā, ja cilvēks var 

nomirt, pirms atnāk mācītājs. Bet vai tas nozīmē, ka nekristīts bērns aiziet pazušanā? Nē, 

nevis žēlastības līdzekļu trūkums pelna sodu, bet gan nevērīga attieksme pret tiem. Tas 

Kungs Savā visspēcībā var glābt cilvēku. Kristīgiem vecākiem jāatceras, ka tiem, kas mīl 

Dievu, visas lietas nāk par labu (Rom. 8:28). Tas nenozīmē, ka var bez iemesla atlikt 

kristības, tādējādi riskējot, ka bērns var nomirt nekristīts. Dievs ir saistījis mūs ar 

sakramentiem, bet Viņš pats nav tiem piesaistīts. 
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NESARAUJAMA DERĪBA 

Trīsvienīgais Dievs Kristībā ir klātesošs un noslēdz ar kristāmo derību. Tas Kungs 

nekad nepārkāpj Savu derību un Kristībā apsola rūpēties par mums, pestīt un uzturēt 

ticībā. Kristība nozīmē, ka Debesu Tēvs atver mums Savas rokas. Mēs kļūstam Viņa 

bērni, un mums pieder viss, ko Viņš dod šajā dzīvē un mūžībā. Kristībā mēs saņemam arī 

aizsardzību pret dvēseles ienaidnieku. 

 

II 

Ko dod Kristība jeb kāds no tās labums? 

Tā dod grēku piedošanu, glābj no nāves un velna un dāvā mūžīgo svētlaimi 

visiem tiem, kas tic, kā Dieva apsolījuma vārdi saka. 

Kādi ir šie Dieva apsolījuma vārdi? 

Mūsu Kungs Jēzus Kristus saka: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, 

kas netic, tiks pazudināts” (Mk. 16:16). 

 

Kristībā mēs saņemam arī Dieva žēlastību un mīlestību. Viss, ko Kristus nopelnījis, 

kļūst mūsu, kad mēs caur Kristību ieejam Dieva valstībā. Apustulis Pāvils saka: “Kristus 

ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar 

mazgāšanu ūdenī caur vārdu” (Ef. 5:25–26). 

Kristībā darbojas Dievs. Mēs vienīgi piedalāmies. Pēc Jēzus pavēles mēs ļaujam 

Tam Kungam darboties uz mums caur sakramentu. Mēs saņemam grēku piedošanu un 

kļūstam bezgrēcīgi Jēzus Kristus nopelna dēļ. 

Kristībā mēs tiekam izrauti no tumsas varas un ievesti Dieva valstībā. Dažās 

baznīcās ir paradums, ka pirms kristībām mācītājs pēc senas tradīcijas lūdz eksorcisma 

lūgšanu: “Atbrīvo (kristāmā vārds) no tumsas varas.” Dažreiz arī pats kristāmais Dieva 

priekšā atsakās no velna. Kad Kristībā Dievs kļūst par cilvēka Tēvu, sātans zaudē savu 

varu. 
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Kristībā Dievs ir galvenā persona, jo Viņš glābj no nāves un dod mūžīgo dzīvību. 

Visu turpmāko dzīvi Viņš grib darboties cilvēka dvēselē, uzturēt ticību un palīdzēt cīņā 

pret kārdinājumiem. Kristībā Dievs ikviena cilvēka vārdu ieraksta dzīvības grāmatā un 

apsola Savu palīdzību, lai varam nokļūt debesīs. Tādējādi Kristība ir viena no 

visdārgākajām dāvanām, ko mēs savā dzīvē saņemam. 

 

DIEVS DOD TICĪBU 

CAUR ŽĒLASTĪBAS LĪDZEKĻIEM 

Žēlastības līdzekļu mērķis ir sniegt grēku piedošanu, modināt ticību un stiprināt 

paļāvību uz Kristu. Bet vai vispirms cilvēkam nebūtu jātic Kristības patiesumam? Kad 

Jēzus Marka evaņģēlija 16. nodaļā saka, ka tas, kas tic un tiek kristīts, tiks izglābts, šie 

vārdi tiek teikti misijas situācijā, kad neviens nevarēja tikt kristīts, pirms nebija dzirdējis 

Evaņģēliju un ieguvis ticību. Lai cilvēks tiktu glābts mūžīgajai dzīvei, galvenais nav 

notikumu secība, bet gan Kristības un ticības nedalāmā saistība (sal. Mt. 28, kur secība ir 

pretēja – kristīt un tad mācīt). 

Kad tiek kristīts mazs bērns, Svētais Gars dod viņam neapzinātu ticību un paļāvību. 

Izlemt, kad bērns iegūst apzinātu ticību, nav mūsu uzdevums. Mūsdienu domāšanā pastāv 

tendence traktēt ticību kā kaut ko tādu, ko ir iespējams psiholoģiski un racionāli izmērīt. 

Kristība dod mums ticības sēklu, kura vēlāk aug un attīstās. Kristībā Dieva Gars iemājo 

cilvēka sirdī, bet turpmākajā dzīvē ticības uguns ir jāuztur, saglabājot saikni ar Jēzu. 

Neviens cilvēks pats no sevis nespēj iegūt ticību, jo līdz ar krišanu grēkā viņa griba un 

saprāts ir samaitāti. 

 

GRĒCĪGĀ SAMAITĀTĪBA 

Kopš pirmie cilvēki krita grēkā, mēs visi nākam pasaulē ar iedzimtu vēlmi pretoties 

mūsu Radītājam un darīt ļaunu viens otram. Šī novēršanās no Dieva tiek saukta par 

iedzimto grēku, jo tā seko no paaudzes paaudzē tik ilgi, cik ilgi mēs dzīvojam uz zemes. 

“Jo cilvēka sirds tieksmes ir ļaunas no mazām dienām” (1. Moz. 8:21). Kopš Ādama un 
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Ievas grēkā krišanas cilvēki sevī nes ļaunumu. “Kad Dievs redzēja, ka cilvēku ļaunums 

augtin auga zemes virsū un ka viņu sirdsprāta tieksmes ik dienas vērsās uz ļaunu, tad 

Dievam kļuva žēl, ka Viņš cilvēku zemes virsū bija radījis, un Viņš Savā sirdī ļoti 

noskuma” (1. Moz. 6:5–6). 

Raksti saka: “Jo, kā ar viena cilvēka nepaklausību neskaitāmi kļuvuši grēcinieki, 

tāpat ar viena cilvēka paklausību neskaitāmi kļūs taisnoti” (Rom. 5:19). Bībelē Kristus 

tiek saukts par otro Ādamu, kurš ieguvis piedošanu par cilvēku nepaklausību un 

atjaunojis sadraudzību starp cilvēkiem un Dievu. Tomēr tikai mūžībā mēs būsim brīvi no 

ļaunām vēlmēm domās, vārdos un darbos. Kristība neatsvabina no iedzimtā grēka, bet 

mēs saņemam piedošanu par to. Šī piedošana ir nepieciešama visiem, arī pavisam 

maziem bērniem. Jebkurš, kam ir bērni, var apliecināt, ka pat pavisam mazs bērns var 

darīt otram pāri, ja tas grib spēlēties ar to pašu mantiņu. Arī dievbijīgiem cilvēkiem bieži 

tiek atgādināts viņu grēcīgums. Cilvēks sevī nes ļaunumu. Dažiem ir vajadzīgs vairāk 

laika nekā citiem, lai to atklātu, bet egoisms mājo katra cilvēka sirdī. Apustulis Pāvils par 

šīm mokām liecina: “Jo es pats nesaprotu, ko daru; jo nevis to, ko gribu, es daru, bet, ko 

ienīstu, to es daru. Bet, ja es to daru, ko negribu, es piebalsoju Bauslībai un atzīstu, ka tā 

ir laba. Bet tad jau vairs es tas neesmu, kas dara ļaunu, bet manī mītošais grēks. Jo es 

zinu, ka manī, tas ir, manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs. Labu gribēt man ir dots, bet 

labu darīt ne” (Rom. 7:15–18). Ikviens, kas tiek kristīts, saņem Svēto Garu, kas apkaro 

mūsu miesu. Vēstulē romiešiem, 8. nodaļā, Pāvils to izskaidro: “Miesas tieksme ved 

nāvē, bet Gara tieksme – uz dzīvību un mieru. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu: tā 

neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēj” (Rom. 8:6–7). 

Neatgrieztajā cilvēkā doma par iedzimto grēku modina pretestību, jo ir taču daudz 

patīkamāk domāt, ka patiesībā cilvēka iekšējā būtība ir laba. Ņemot vērā to, cik daudz 

ļauna cilvēki viens otram var nodarīt, ir apbrīnojami, ka kāds sevi var uzskatīt par pilnīgi 

nevainīgu cilvēku. Vienīgi tad, kad cilvēks, līdzīgi apustulim Pāvilam, pilnībā atzīst savu 

grēcīgo dabu, viņš var saprast, kādēļ viņam ir nepieciešams Pestītājs. Žēlastība paliek 

neizprotama līdz brīdim, kad cilvēks pirmo reizi apzinās, ka “no sirds iziet ļaunas domas, 
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slepkavība, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi” 

(Mt. 15:19). Atziņa, ka mēs visi savā būtībā esam grēcinieki, ir izaicinājums kultūrai, 

kurā cilvēki uz Dieva troņa mēģina nosēdināt sevi. Atkritis cilvēks pielūdz seksu, naudu, 

narkotikas un varu, nevis godina Radītāju, kurš devis viņam dzīvību. Dzīvot tā, it kā Tas 

Kungs neeksistētu, nozīmē dzīvot tukšu un bezjēdzīgu dzīvi. Cilvēki cenšas pārvarēt 

izjūtu, ka viss materiālais ir iznīcīgs. Daži mēģina atvairīt nopietno domu par mūžību, 

mezdamies nemitīgā darbā. Ar labiem darbiem cilvēks var radīt sev sava taisnīguma 

izjūtu. Mūsu grēcīgajam saprātam ir daudz patīkamāk domāt, ka cilvēks visu izpelnās 

pats, nevis atzīt savu pilnīgo atkarību no Dieva piedošanas. 

 

KRISTĪBĀ TIEK DOTS SVĒTAIS GARS 

Kristus uzsver cilvēka nespēju darīt labu un Dieva Gara darbības nepieciešamību 

cilvēkā: “Ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā! Kas no miesas 

dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars” (Jņ. 3:5–6). Kristībā mēs piedzimstam 

no jauna un kā dāvanu saņemam Svēto Garu. Neskatoties uz to, ka paši ar savu spēku 

nevaram nākt pie ticības, mēs to iegūstam, ja vien nepretojamies Evaņģēlijam. 

Ticība ir tas pats, kas nākšana pie Kristus. Tai pašā nozīmē viens Jaunās Derības 

pants runā par nākšanu pie Kristus, bet cits – pie ticības. Jēzus ir devis lielu solījumu gan 

bērniem, gan pieaugušajiem: “Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie 

Manis, to Es tiešām neatstumšu” (Jņ. 6:37). Vai ir iespējama vēl lielāka Dieva žēlastības 

izpausme kā tā, ka bērns var saņemt visu jaunās derības svētību bez jebkādiem saviem 

nopelniem? Kristībā bērns tiek uzņemts Dieva valstībā. Bērns nepretojas Dievam apzināti 

kā pieaugušais. Taču visu turpmāko dzīvi Dieva vārdam jāmāca mūs ticēt Kristum un 

paļauties uz Viņu. Cilvēks, kas nevēlas lasīt Bībeli un piedalīties dievkalpojumā, ātri 

attālinās no Tā Kunga. Tas, kas attaisno grēku savā vai kāda cita dzīvē, ir atkritis no sava 

kristību Dieva. Ja kāds ir novērsies no Jēzus, tam vairs nav līdzdalības Dieva valstībā, un 

viņš reiz atradīsies ārpus tās. Grēka alga ir mūžīgā nāve. 
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TAS KUNGS NENOŽĒLO SAVU AICINĀJUMU 

Dievs negrib, lai kāds no Viņa bērniem ietu pazušanā, bet tie, kuri netic, tiks sodīti. 

Neticība Radītājam, kas devis dzīvību, un Viņa noliegšana ir lielākais grēks. Bet, cik vien 

ilgi pastāvēs dzīve uz zemes, Svētais Gars aicinās ikvienu nomaldījušos. Dievs nenožēlo, 

ka ir aicinājis kristītos. Kristus var aicināt jebkuru, neraugoties uz to, vai viņš ir kristīts 

vai ne, bet, ja cilvēka vārds reiz ir ierakstīts dzīvības grāmatā, viņš vienmēr ir aicināts 

dzīvot savā Kristības derībā. Evaņģēlijos mēs varam lasīt, ka Kristus vispirms vērsās pie 

tiem, kas caur apgraizīšanu jau piederēja pie Dieva tautas, tas ir, jūdiem. Kad Jēzus 

apmeklēja muitnieku Caķeju, Viņš teica: “Šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc ka 

arī šis ir Ābrahāma dēls. Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo” (Lk. 19:9–

10). Neskatoties uz to, ka pasaulīgu dzīvi dzīvojošiem vecākiem ne vienmēr ir nopietna 

attieksme pret bērna Kristību, bērnam ir labāk, ja viņš tiek kristīts. 

 

III 

Kā ūdens var darīt tik lielas lietas? 

Ūdens to gan nedara, bet Dieva vārdi, kas ar ūdeni savienoti, un ticība, kura 

paļaujas uz šiem Dieva vārdiem ūdenī. Jo bez Dieva vārdiem ūdens ir tikai ūdens vien 

un nav nekāda Kristība, bet ar Dieva vārdiem tas ir Kristība, proti, žēlastības pilns 

dzīvības ūdens un mazgāšana atdzimšanai Svētajā Garā, kā apustulis Pāvils saka: 

“Viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc Savas 

žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā, ko Viņš 

bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju, lai, Viņa žēlastībā taisnoti, 

mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Šis vārds ir patiess” (Tit. 3:5–8). 

 

Lai Kristība varētu notikt, ir nepieciešams ūdens. Vārds “kristīt” nozīmē 

“iegremdēt”, “mazgāt”. Parasts ūdens tikai nomazgā mūsu ārējos netīrumus, bet Kristība 

šķīstī mūs no grēkiem. Jēzus iestādīšanas vārdi padara ūdeni par Kristību: “Es kristu tevi 

Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.” Mēs tiekam kristīti Dieva vārdā. Protams, Kristībā mēs 
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nesaņemam savu vārdu, tas parasti jau tiek dots iepriekš, bet mēs iegūstam vārdu 

“izglābts kristietis”. Tātad, lai Kristība notiktu, nepieciešams ūdens un Dieva vārds, t. i., 

tā notiek “ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu”, kā to saka apustulis Pāvils (Ef. 5:26). Dieva 

vārdam piemīt spēks radīt, pārveidot un dot dzīvību. Baznīctēvs Svētais Augustīns par to 

izsakās šādi: “Kad Dieva vārds tiek savienots ar elementu, darbība kļūst par sakramentu.” 

No kaut kā redzama, pasaulīga, rodas neredzamais, transcendentais. Evaņģēliski 

luteriskās ticības apliecības uzsver, ka Kristībā notiek kaut kas patiesi brīnumains: 

“Jo Dievs pats piešķir Kristībai Savu godu, spēku un varu. Tādēļ šis nav tikai 

dabīgs ūdens vien, bet dievišķs, debešķīgs, svēts un svētīgs ūdens; kādiem vien 

vārdiem vēl varētu to slavēt – tas viss Dieva vārda dēļ, kas ir debešķīgs, svēts vārds, 

kura slavu neviens nespēj izteikt, jo šis vārds spēj visu un tajā ir viss, kas Dievam 

pieder. Tieši šeit ir Kristības būtība” (M. Luters “Lielais katehisms”).
1
 

 

KRISTĪBA TĒVA, DĒLA UN SVĒTĀ GARA VĀRDĀ 

Vai tas, ka Bībele raksta par Kristību “Jēzus Kristus vārdā”, nav pretrunā ar 

mācību, ka mums jātiek kristītiem Trīsvienīgā Dieva vārdā? Taču vārdi par Kristību 

Jēzus vārdā nozīmē to, ka mēs tiekam kristīti Kristū (Gal. 3:27). Pestīšanas dāvanu, ko 

saņemam, kristījoties Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, mēs iegūstam, pateicoties Kristus 

vietnieciskajai nāvei (Ef. 5:25, 26). Tas, kas atzīst Kristus vārdu, atzīst arī Svēto 

Trīsvienību. Kad kristieši noliecas Kristus priekšā, viņi vienlaicīgi godina arī Tēvu un 

Svēto Garu (Fil. 2:10–11; 1. Kor. 12:3). 

Nav nekādas nozīmes tam, kādā valodā iestādīšanas vārdi tiek pārtulkoti. 

Svarīgākais ir izrunāto vārdu saturs. Lai notiktu Kristība, ir jāseko Jēzus pavēlei un 

jākristī Dieva vārdā. Nevar, piemēram, kādu kristīt Radītāja, Atbrīvotāja un Dzīvības 

Devēja vārdā, jo tie nav Dieva vārdi, bet gan Viņa darbību aprakstoši apzīmētāji. Patiesa 

Kristība var notikt vienīgi pēc tiem iestādīšanas vārdiem, kurus Kristus pats mums ir 

                                                           
1  Vienprātības grāmata, 441. lpp. 

 



PĒRS GRUNNANS „MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, UN ŽĒLASTĪBA” 

 

  

© 2010 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS  9 

 

devis. Tādēļ kristietis uzsver, ka mēs tiekam kristīti patiesā Dieva vārdā: Tēva, Dēla un 

Svētā Gara vārdā. 

 

IV 

Ko nozīmē šāda ūdens Kristība? 

Tā nozīmē, ka ik dienu vecajam cilvēkam mūsos sirds satriektībā un grēku 

nožēlā jātop noslīcinātam un jāmirst ar visiem grēkiem un ļaunajām kārībām. 

Savukārt ik dienu jāceļas un jāatdzimst jaunam cilvēkam, kas taisnībā un šķīstībā 

Dieva priekšā dzīvo mūžīgi. 

Kur tas rakstīts? 

Svētais Pāvils saka: “Jo mēs līdz ar Viņu [Kristu] Kristībā esam aprakti nāvē, 

lai tāpat kā Kristus, Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu 

atjaunotā dzīvē” (Rom. 6:4). 

 

Agrīnajā Baznīcā kristības notika, pagremdējot kristāmo zem ūdens. Šī darbība 

simbolizēja vecā cilvēka apslāpēšanu un nogalināšanu. Šāda simbolika tiek lietota arī 

Bībelē, aprakstot, kā mūsos tiek nonāvēts vecais Ādams. Kad kristāmais kāpa ārā no 

ūdens, tā bija zīme, ka ir piedzimis jauns cilvēks, Dieva bērns. Mēs kļūstam līdzdalīgi 

Jēzus nāvē, augšāmcelšanā un Viņa uzvarā pār nāves un tumsas varu. Kristība nozīmē 

jaunas dzīves sākumu Dieva valstībā. 

Radīšanā cilvēks saņēma līdzību ar Dievu, bet tā tika izkropļota grēkā krišanas dēļ. 

Kristībā mēs iegūstam atjaunotu dievlīdzību Kristū. Dzīvojot Svētajā Garā, mēs atkal 

varam kļūt par Dieva attēlu. Tātad būt kristītam nozīmē dzīvot kā Jēzus māceklim: 

paklausīt Dieva baušļiem, mēģināt līdzināties savam Pestītājam un mīlēt savu tuvāko. 

Jaunajam cilvēkam ir jāatdzimst atkal un atkal. Tas var notikt, pastāvīgi, ik dienas no 

jauna atgriežoties no grēkiem. Grēcīgās samaitātības dēļ centieni laboties bieži vien 

beidzas ar neveiksmi, bet mēs no jauna varam nākt ar savu grēku pie Kristus. Dzīvot 

ticībā nozīmē cīnīties ar kārdinājumiem visu dzīvi. Spēku šajā garīgajā cīņā mēs 
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saņemam, lūdzot un lasot Dieva vārdu, lai tas mums bieži atgādinātu, ka mūsu Debesu 

Tēvs mūs nekad nenodod. Viņa lielākā vēlēšanās ir piedot. Tādēļ tam, kas ir atkritis, nav 

jākristās vēlreiz, bet, lai tiktu izglābts, viņam jāatgriežas pie savas Kristības. Kristībā 

saņemtie apsolījumi no Dieva puses ir nesatricināmi. Dievs meklē Savus bērnus, lai tie 

atkal pievērstos Viņam (Mt. 9; Lk. 15). 

 

DZĪVOT KRISTĪBĀ 

Kas vajadzīgs kristītam bērnam, lai viņš turpinātu dzīvot Kristības žēlastībā? 

Viņam nepieciešams vecāku, krustvecāku un draudzes piemērs, aizlūgšanas un 

izglītošana. Lai Kristībā dzimusī garīgā dzīve attīstītos, tai jāsaņem barība un aprūpe. 

Kad jaunietis vēlāk pats uzņemas atbildību par savu dzīvi, ir svarīgi, lai viņš iesvētes 

mācībā apgūtu kristīgās ticības pamatpatiesības. Iesvēte ir iespēja apstiprināt savu 

Kristības derību. Jaunieši no sirds sola savā dzīvē paļauties uz To Kungu, un tā ir iesvētes 

jēga. Spēku dzīvot kā Jēzus mācekļiem viņi saņem Svētajā Vakarēdienā. 

Dzīvot atgriezta kristieša dzīvi nozīmē arī to, ka mēs ik dienas no jauna vēršamies 

pie sava Radītāja. Nepietiek tikai ar pirmo atgriešanu. Ikviens godīgs cilvēks, kas ilgāku 

laiku ir mēģinājis dzīvot saskaņā ar Dieva gribu, var apliecināt, cik tas ir neiespējami pat 

tad, ja reiz ir ticis “pieņemts lēmums [uzņemt savā sirdī Kristu]”. Par spīti tam, ka kādā 

izšķirošā dzīves mirklī cilvēks ir licis “visu savu dzīvi Dieva rokās”, viņš no jauna grēkos 

un pārkāps Dieva gribu. Tāpēc, lai izvairītos no liekulības, mums katru dienu jāatzīstas 

savos grēkos un jāatgriežas pie žēlastības, ko saņēmām Kristībā. Dieva žēlastība ir jauna 

ik rītu. Kristum pastāvīgi jādarbojas cilvēkā, lai viņu veidotu un viņš varētu iegūt arvien 

lielāku dievlīdzību. Tad, kad cilvēks atzīst savu pilnīgo atkarību no Kristus žēlastības, 

viņš pieaug mīlestībā uz Dievu un līdzcilvēkiem. Savas grēcīgās dabas noliegšana noved 

pie tā, ka cilvēks iedomājas, ka ir kaut kas vairāk, nekā viņš ir, un ka Dieva darbs 

pestīšanā ir pasīvāks, nekā tas ir patiesībā. 

 

NE TIKAI APLIECINĀŠANA 
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Dažas baznīcas, piemēram, Vasarsvētku draudzes, pieprasa, lai kristības būtu 

liecība visas draudzes, radu un draugu priekšā, ka cilvēks “ir ticis glābts” (atgriezts) un 

grib sekot Jēzus pēdās. Jaunatgrieztam kristietim šāda atklāta savas ticības apliecināšana 

var būt noderīga, bet tā var notikt arī citādi, nevis caur otrreizēju Kristību. Šādu uzskatu 

problēma ir tā, ka, uzsverot tikai vienu Kristības aspektu – apliecināšanu –, tiek aizmirsta 

tās būtība, ka Kristība ir Dieva dāvana, caur kuru Tas Kungs pieņem jeb “adoptē” mūs 

par Saviem bērniem. Dieva vārds neaicina uz atkārtotu Kristību, bet gan uz atkārtotu 

atgriešanos no grēkiem. 

 

KURI DRĪKST TIKT KRISTĪTI? 

Visi cilvēki pasaulē ir aicināti saņemt Kristību un ticību. Misijas situācijā, kristījot 

pieaugušos, pirms kristībām tiem jāapgūst kristīgās mācības pamati. Ja tiek kristīti 

pieauguši cilvēki, viņiem jāapliecina sava ticība. (Ap. d. 2:41, 8:36). Arī pieaugušam 

kristāmajam var būt krustvecāki. Dažās draudzēs tiek praktizēta senbaznīcas kristību 

kārtība ar katehēzes skolu, kura pēc kristāmā ticības un dzīves pārbaudes noslēdzas ar 

kristībām naktī pirms Lieldienām. 

Jautājums par bērnu tiesībām uz Kristību tiek diskutēts jau kopš 16. gs., kad notika 

pirmie pārkristīšanas gadījumi. Nav nekādu vēsturisku liecību par to, ka senbaznīcā būtu 

praktizēta atkārtota Kristība. Līdz laikam, kad sāka izplatīties anabaptistu idejas, Baznīcā 

valdīja vienots uzskats par bērnu Kristību. Gan Evaņģēliski luteriskā, gan Romas katoļu, 

gan pareizticīgo baznīca kristī bērnus. Dažreiz diskusija par šo jautājumu starp baznīcām 

un baptistiem uzliesmo no jauna. Sāpīgi, ka nevienprātība šajā jautājumā ir izraisījusi 

šķelšanos kristīgajā pasaulē. 

 

JAUNĀ UN VECĀ DERĪBA 

Lasot Jauno Derību, mēs nedrīkstam aizmirst, ka tā sarakstīta misijas apstākļos. 

Pieaugušie, par kuru kristībām stāsta Bībele, nevarēja tikt kristīti kā mazi bērni, jo pirms 

tam tie bija pagāni bez iespējas tikt kristītiem. Ja bērni būtu jāizslēdz no to vidus, kuri 
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caur Kristību tiek uzņemti Dieva draudzē, varētu secināt, ka jaunā derība ir nepilnīgāka 

par veco derību, ko Dievs noslēdza ar jūdiem. Vecajā derībā bērnus draudzē uzņēma 

astotajā dienā pēc dzimšanas. Pieaugušo Kristības atbalstītājs, iespējams, uzskatītu šo 

salīdzinājumu par neizdevušos, bet apustulis Pāvils runā par apgraizīšanu un Kristību 

vienā un tajā pašā kontekstā: “Viņā jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēku rokām, bet Kristū 

apgraizīti, un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas, Kristībā līdz ar Viņu aprakti un Viņā 

līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas Viņu uzmodinājis no miroņiem” 

(Kol. 2:11–12). Šis nepārprotamais Bībeles teksts izšķir daudzus ar Kristību saistītus 

jautājumus. Apustulis māca, ka nevis cilvēki darbojas Kristībā, bet gan Kristus, un ka 

nevis mēs “novelkam” savu grēcīgo dabu, bet gan tā tiek “novilkta un apglabāta” kopā ar 

Viņu Kristībā. Viss notiek Kristus nāves un augšāmcelšanās rezultātā un nav atkarīgs no 

cilvēka ticības spēka un dievbijības. Kristība ir vienīgi žēlastība, un Dievs ir uzticīgs tai 

derībai, ko noslēdzis ar tevi Kristībā. 

 

BĒRNU KRISTĪBA BĪBELE IR PAŠSAPROTAMA 

Jaunajā Derībā vairākkārt tiek runāts par to, ka daudzi tika kristīti “ar visu savu 

namu” (1. Kor. 1:16; Ap. d. 10:47, 16:33). Nams ietver visu ģimeni, kurā arī bērni ir 

pilntiesīgi ģimenes locekļi. Turklāt no dažādiem jūdu vēstures avotiem ir zināms, ka 

bērnu kristības tika praktizētas, lai prozelītus jeb nejūdus uzņemtu jūdu ticības kopienā. 

Tas tika darīts vismaz simts gadu pirms Kristus. Ja Kristus uzskatītu, ka kristīt drīkst tikai 

pieaugušos, Viņš, labi zinādams par šo ieražu, būtu to skaidri aizliedzis. Bet Kristus to 

nedarīja! Gluži pretēji, Viņš pavēlēja kristīt visas tautas un darīt tās par Viņa mācekļiem 

(Mt. 28). Pie tautas pieder arī bērni. Pat tad, ja jūdiskajām prozelītu kristībām nepiemīt 

tas pats teoloģiskais saturs, kas Kristībai, nedrīkst ignorēt faktu, ka senbaznīcā bija gluži 

dabiski, ka caur Kristību par kristiešiem kļuva visa ģimene. Visi apustuļi bija jūdi, un viņi 

noteikti brīdinātu no bērnu kristīšanas, ja tas nebūtu bijis pareizi. Nebija vajadzīgs dot 

īpašu pavēli kristīt bērnus, jo tas tika uzskatīts par pašsaprotamu. 

Apustuļa Pētera Vasarsvētku sprediķis noslēdzas ar aicinājumu kristīt kā 
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pieaugušos, tā bērnus, jo apsolījums attiecas uz visiem. “Atgriezieties no grēkiem un 

liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu 

Svētā Gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem, un visiem, kas vēl ir tālu, 

ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās” (Ap. d. 2:38–39). Mēs jau iepriekš esam 

konstatējuši, ka atgriešana un Kristība ir Dieva darbs un tādēļ tā var notikt arī ar bērnu. 

Svētajos Rakstos atrodamas vairākas skaidras norādes uz bērnu Kristību. Dievs glābj 

cilvēku aiz nepelnītas žēlastības Kristus dēļ. Zīdaiņa Kristība ir skaidrs pierādījums tam, 

ka cilvēks nevar sagatavoties Dieva žēlastības saņemšanai. Tam Kungam pieder viss gods 

par mūsu pestīšanu, jo cilvēciskā ticība vai lēmums neko nevar pielikt tai pilnīgajai 

dāvanai, ko mēs saņemam Kristībā. Taču vienlaicīgi katrs kristietis ir aicināts censties 

dzīvot sadraudzībā ar Kristu un ik dienas saņemt grēku piedošanu ticībā. Cilvēkam 

jāizmanto Kristībā saņemtais debesu mantojums. 

 

KRISTĪBA AIZSARGĀ PRET APSĒSTĪBU 

Kristība bērnam nenodara nekādu ļaunumu, gluži otrādi – tā nes svētību. Misionāri, 

kas kalpojuši starp pagāniem, var liecināt, ka šie cilvēki daudz biežāk cieš no ļauno garu 

apsēstības nekā tie, kuri dzīvo tajās zemēs, kur lielākā daļa ir kristīti bērnībā. Kad tiek 

pasludināta Evaņģēlija vēsts un pagāni vēlas pieņemt Kristību, tumsas vara atkāpjas no 

šiem ļaudīm. Grēka verdzība un bailes no gariem atstājas, kad cilvēki caur Kristību ieiet 

gaismas valstībā. Tas parāda, ka Kristība tiešām ir sakraments, svētdarbība, ko veic 

Dievs. Kristīts cilvēks ir pasargāts no velna varas daudz lielākā mērā nekā nekristīts. 

Kristībā Dievs pasludina, ka šis cilvēks pieder Viņam un ka Viņš ir uzņēmis viņu 

žēlastības valstībā. Taču no grēkiem neatgriezies cilvēks nevar sevi mierināt ar domu, ka 

viņš nonāks debesīs vienīgi tāpēc, ka ir kristīts. 

 

TICĪBA IR DIEVA DĀVANA 

Bērnu kristības noraidīšana bieži vien ir saistīta ar nepareizu ticības izpratni. Ticība 

tādējādi tiek traktēta kā kaut kas tāds, ko cilvēks var iegūt ar savu paša spēku. Bet Dieva 
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vārds saka, ka ticība ir dāvana, tādēļ šādu lēmumu pret bērnu kristīšanu pieņemt nedrīkst. 

Ticība nekad nav mūsu nopelns. “Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no 

jums, tā ir Dieva dāvana” (Ef. 2:8). Dieva Gars rada ticību caur sludināšanu Kristus vārda 

spēkā (Rom. 10:17). Kristības iedibināšanas vārdi ir Jēzus vārdi, tādēļ caur Kristību mēs 

saņemam arī ticību. Neviens pats no sevis nevar nolemt ticēt vai ne. Ticību var salīdzināt 

ar tukšu plaukstu, kas ņem pretī to, ko Tas Kungs dod. Dažu cilvēku neticība visbiežāk ir 

izskaidrojama ar to, ka viņi ir teikuši “nē” Dieva aicinājumam. Tā Kunga aicinājums tika 

atraidīts, un ticība neradās. Ticības ierosinātājs vienmēr ir Tas Kungs. Viņam pieder viss 

gods par to, ka mēs ticam. Šo slavu mēs nevaram pieskaitīt mūsu pašu nopelniem. 

 

“LAIDIET BĒRNIŅUS PIE MANIS” 

Kam ir visvieglāk iekļūt debesu valstībā? Jēzus saka: “Ja jūs neatgriežaties un 

netopat kā bērni, tad jūs nenāksit debesu valstībā” (Mt. 18:3). Kad mācekļi bērnus aprāja 

un raidīja prom no Jēzus, Viņš teica: “Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo 

tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi Es jums saku: kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, 

tas nenāks tur iekšā” (Mk. 10:14–15). Otrreizēju Kristību piekritēji iebilst, sakot, ka 

“bērni jau pieder Dieva valstībai”. Taču Jēzus tā nesaka. Pestītājs saka, ka bērniņiem ir 

jāļauj nākt pie Viņa, jo viņiem pieder Dieva valstība, un tas šajā kontekstā nozīmē, ka 

bērniem ar savu bērnišķīgo paļāvību jānāk pie Kristus, lai kļūtu par Dieva valstības 

mantiniekiem. Jēzus saka pieaugušajiem: “Laidiet bērniņus pie Manis.” Mācekļi domāja, 

ka mazuļi tikai nevajadzīgi apgrūtina viņu Mācītāju, bet Kristus parādīja, ka arī mazi 

bērni drīkst saņemt Dieva valstību, kura tiek dota tiem, kas nāk pie Jēzus. Ticība savā 

dziļākajā būtībā ir savienība ar Dievu. Šo savienību Jēzus grib dāvāt visiem, arī pašiem 

mazākajiem bērniem. Tā laika Israēlā šo svētību un dāvanu Kristus deva bērniem, viņus 

svētījot, pirms Viņš iedibināja Kristību (Mt. 28:18–20). 

Baptisti uzstāj, ka bērni nav darījuši nekā ļauna un tādēļ ir bezgrēcīgi, bet viņi 

aizmirst, ka grēks sastāv ne tikai no izdarītā grēka, bet arī no mūsu samaitātās dabas jeb 

vecā cilvēka, ko mēs mantojam no grēkā kritušā Ādama. Tie, kas kristī pieaugušos, 
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vienlaicīgi noliedz, ka bērnam nepieciešama pestīšana no iedzimtā grēka. Neviens 

nenonāk Dieva valstībā caur piedzimšanu, bet gan caur Kristību un ticību. Tādā gadījumā 

baptistu arguments, ka bērni jau pieder Dieva valstībai, nozīmē, ka visi pagāni, kamēr 

nav pieauguši, tiek pestīti, bet kaut ko tādu mēs apgalvot nevaram (Ef. 2:12). Jēzus saka: 

“Neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani” (Jņ. 14:6). Mēs nezinām, kas pēc nāves 

notiek ar tiem cilvēkiem, kuri nav dzirdējuši Evaņģēliju. Dieva vārds neapsola, ka viņi 

tiek glābti, tādēļ atbilde uz šo jautājumu paliek tikai un vienīgi Dieva ziņā (Rom. 11:33). 

Šī neziņa atgādina, cik svarīga Baznīcai ir Kristus pavēle misionēt un kristīt. 

 

BAZNĪCA VISĀ PASAULĒ 

VIENMĒR IR KRISTĪJUSI BĒRNUS 

Baptistu teologs var iebilst, ka arī senbaznīcā bija bērnu kristīšanas pretinieki, 

piemēram, Tertuliāns. Viņš apgalvoja, ka Dieva žēlastību var saņemt tikai vienu reizi 

mūžā, tādēļ ar kristībām ir jānogaida līdz nāves gultai. Tomēr šāds uzskats nesakrīt ar 

baptistu attieksmi pret Kristību. Kad pieaugušo Kristības piekritēji atsaucas uz baznīctēvu 

Tertuliānu, viņi nonāk strupceļā. Tertuliāna argumenti pret bērnu kristīšanu drīzāk liecina 

par to, ka viņa laikā pastāvēja šāda prakse. Liecības par bērnu kristīšanu sastopamas 

daudzos vēsturiskos avotos. Baznīctēvi 3. gs. liecina, ka bērni tikuši kristīti arī apustuļu 

laikā. Piemēram, baznīctēvs Origēns (dzimis ap 185. gadu) izskaidro, ka “no apustuļiem 

Baznīca ir pārņēmusi tradīciju, ka Kristība tiek dota arī maziem bērniem”. Romas bīskaps 

Ipolits darbā Traditio Apostolica apraksta 3. gs. liturģiju, kurā ietverta arī bērnu Kristība. 

Ir vairāki piemēri, kas rāda, ka bērnu kristīšana ir bijusi pašsaprotama kopš Baznīcas 

sākumiem. Baptisti var iebilst, ka mums jāvadās nevis pēc baznīctēvu uzskatiem, bet gan 

pēc Bībeles. Pirmajā mirklī tas var izklausīties labi, bet aiz šī apgalvojuma slēpjas 

nepareizs Bībeles skaidrojums. 
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Attiecībā uz Bībeles skaidrošanu eksistē divas maldīgas pieejas: Romas katoļu un 

reformēto. Kad Luters priekšplānā izvirzīja Bībeli kā lielāko autoritāti ticības jautājumos, 

viņš to darīja, balstoties uz tās liecību, ka visi Raksti ir Dieva iedvesmoti (2. Tim. 3:16) 

un vada pie ticības Kristum. Tas nozīmē, ka ne sinode, ne pāvesti vai bīskapi nevar 

nostādīt savu viedokli augstāk par Bībeles patiesību. Neviens tai nevar ne ko pielikt, ne 

atņemt. Kad Luters reformēja Baznīcu, viņš atteicās no visa, kas bija pretrunā ar 

kanoniskajiem Rakstiem: no indulgencēm, svēto pielūgšanas, attaisnošanas ar labajiem 

darbiem utt. Tomēr viņš nebija revolucionārs, bet gan paturēja savā mācībā to, kas bija 

saskaņā ar Bībeli. Reformētie un anabaptisti atmeta visu, kam nebija pamatojuma Bībelē, 

taču luterāņi balstījās uz Baznīcas tradīcijas, kuras saknes meklējamas senbaznīcā. 

Senbaznīcas kontinuitātes princips nebūt nenozīmē, ka cilvēku viedoklis tiek vērtēts 

augstāk par Svētajiem Rakstiem. Gluži pretēji – samazinās Baznīcas šķelšanās iespēja 

jaunu Bībeles interpretāciju dēļ. Baznīctēvu liecības ir ceļvedis tiktāl, ciktāl tās nav 

pretrunā ar Rakstiem. Tas, ka tika atmesta kristīgās Baznīcas vēsturiskā Bībeles 

interpretācija līdz 16. gs., bija par iemeslu baptistiskā viedokļa izveidei. Luters neredz 

nekādu iemeslu mācīt pret Baznīcas tradīciju, ja vien Dieva vārds neprasa labojumus. Ir 

pareizi turēties pie tās mācības par Kristību, kas ir mācīta vienmēr, visur un visā Baznīcā. 

 

DIEVS IR MŪSU TĒVS 

Būt Dieva bērniem ir visvērtīgākais, ko mēs šajā pasaulē varam iegūt. Citas 

bagātības vai tituli mums agrāk vai vēlāk tiks atņemti, bet Dieva bērna statuss, ja esam to 

ieguvuši, sekos mums līdzi nāvē un pēc tam mūžīgajā dzīvībā. Viss paiet, bet Tā Kunga 

mīlestība paliek. Kā Viņa bērni mēs vienmēr varam sagaidīt no Viņa visu to labāko. Mēs 

varam paļauties uz Jēzus rūpju pilno apsolījumu saistībā ar kristību pavēli: “Es esmu pie 

jums ik dienas līdz pasaules galam.” 

 


