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KRISTĪBA 

Aprakti un augšāmcēlušies ar Kristu 

 

Kristība veido visu kristīgo dzīvi un savieno Dieva darbību ar mūsu dzīves 

pašiem pamatiem. Jo Kristībā Dievs ir veicis priecīgo apmaiņu, apmainot mūsu 

grēcīgumu pret mūsu Kunga nevainīgumu. Viņš izmantoja Kristību, lai attiecībās ar 

Viņu mūs atkal noliktu pareizajā vietā. Ar Kristību Viņš ir devis mums jaunu identitāti 

kā Viņa mīļotajiem bērniem. „Kristība miniatūrā attēlo visu izšķirošās piedzimšanas, 

māceklības, nāves un augšāmcelšanās ainu. Tā ir pati kristīgā dzīve.”
1
 

Kas ir Kristība? Luters atbild vienkārši: tas nav tikai ūdens. Tas ir ūdens, kuru 

Dievs izmanto īpašam mērķim. Kristība ir pirmais Dieva noteiktais solis, lai cilvēkus 

darītu par mācekļiem: Saviem mācekļiem Kristus pavēlēja citus cilvēkus darīt par 

mācekļiem, viņus kristījot un mācot (Mt. 28:19). Dažkārt mēs vispirms mācām un tad 

kristījam, bet Dieva varenais atjaunošanas darbs labāk tiek parādīts tad, kad mazs 

bērniņš, kurš pats vēl neko nespēj darīt, saņem no Dieva jaunās dzīvības svētību. 

Lai arī ūdens šķiet nevērtīgs, tam ir liela vērtība, jo Dievs ir iedibinājis un 

pavēlējis to lietot. Jo Kristība Dieva Vārdā ir paša Dieva, nevis cilvēka darbs, lai arī tā 

tiek veikta ar cilvēka rokām (LK, 440. lpp.). Luters uzskatīja, ka Dievs darbojas šādi: 

to, kas šajā pasaulē ir nenozīmīgs, muļķīgs un vājš, Dievs lieto, lai parādītu un īstenotu 

Savu spēku. Tā ir krusta teoloģija. 

Luters strikti noraidīja tos, kas apmelo Kristību un neņem vērā tajā atrodamo 

Dieva vārdu. Muļķīgā pļāpāšana, kas vaicā, kā vienkāršs ūdens var palīdzēt dvēselei, 

neievēro faktu, ka „Dievs pats piešķir Kristībai Savu godu, spēku un varu”. Ticīgais 

var būt drošs par šī Kunga vārda spēku, jo tas ir dārgums, ko Dievs ir pievienojis 

ūdenim (LK, 441. lpp.). 

Tālāk Luters vaicā: „Ko dod Kristība, vai kāds no tās labums?” Lai atbildētu uz 

šo jautājumu, Mazajā katehismā viņš izmanto Mk. 16:16 teikto: tā glābj. Arī Pēteris 

                                                           
1 Marty, The Hidden Discipline, 88. lpp. 
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teica to pašu: „Kristība glābj” (1. Pēt. 3:21). Tā nespēj to darīt kā ārēja mazgāšana, kas 

tikai nomazgā netīrumus no miesas. Tā nav šādas attīrīšanās simbols. Tā glābj, jo tā 

rada tīru sirdsapziņu Dieva priekšā, un šāda tīra sirdsapziņa ir iespējama, jo Kristība 

savieno mūs ar Kristu Viņa augšāmcelšanā. Kā saka Pēteris: augšāmcelti ar Kristu, 

mēs ar labu sirdsapziņu varam stāvēt mūsu Debesu Tēva priekšā. 

Luters rakstīja, ka būt glābtam nozīmē atbrīvošanu no grēka, nāves un velna, 

ienākšanu Kristus valstībā un mūžīgu dzīvi kopā ar Viņu. Kristība izrauj mūs no sātana 

rīkles un atkal dara mūs par Dieva bērniem. Tā atņem mūsu grēkus un stiprina mūs 

ticībā (LK, 442., 447. lpp.). 

Veidojot 1523. gadā sarakstīto kristību kārtību evaņģēliskajām draudzēm, 

Luters sacerēja lūgšanu, kura uzskaita, kā Dievs Savā žēlsirdībā ir lietojis ūdeni 

vēstures gaitā: Viņš izglāba Nou ar viņa ģimeni; Viņš lietoja ūdeni, lai noslīcinātu 

cietsirdīgo faraonu ar visiem viņa karapulkiem; Viņš izglāba Israēlu, aizvedot viņus 

līdz sauszemei; pat Viņa Dēls Jēzus tika kristīts Jordānā. Luters savā lūgšanā lūdz, lai 

Dieva neizmērojamā žēlsirdība, ko Viņš ir parādījis jau kopš seniem laikiem, tiek dota 

kristāmajam, lai tas saņemtu patiesas ticības svētību, lai viņa grēki tiktu noslīcināti un 

lai viņš tiktu pasargāts „sausumā un drošībā svētajā kristietības šķirstā” un kalpotu 

Dieva vārdam visu savu dzīvi.
2
 

Ebreju valodas vārds „glābt” nozīmē ne tikai izglābt, bet arī nolikt atpakaļ 

drošībā plašā un klajā vietā. Glābšanas jeb pestīšanas rezultāts ir atgriešanās Ēdenē – 

Ēdenes mierā. Kristība atjauno mūsu taisnīgumu, mūs atkal noliekot Ēdenē aizsāktajās 

attiecībās ar Tēvu: mēs atkal esam Viņa bērni. Mēs spējam pārdomāt un atsaukties uz 

Vārdu, ar ko Viņš mūsu ir uzrunājis Kristībā. Uz to mēs atbildam ar mīlestību un 

uzticību, kas paļaujas un ir atkarīga no Dieva, kas mūs pestī. Mūsu Kristībā Dievs mūs 

ir personīgi uzrunājis un pārveidojis mūsu identitāti caur Jēzus darbu. 

Mēs vēlamies zināt, kā gan tas ir iespējams? Kā ūdens var paveikt kaut ko tik 

ievērojamu? Luters atbildēja, ka to dara Vārds. Kā Pāvils rakstīja Titam: šeit darbojas 

Svētais Gars. Agrīnajā baznīcā bija tikai viena „mazgāšana atdzimšanai un 

                                                           
2 Luther’s Works, 53:97.–98. lpp. 
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atjaunošanās Svētajā Garā” – Kristība. Tajā Svētais Gars mūs atjauno un atbrīvo ar 

caur jaunu piedzimšanu (sal. Jņ. 3:3–8). Viņš to dara vēlreiz, saistot mūs ar Pestītāja 

Jēzus Kristus personu un tādējādi darot par mūžīgās dzīvības mantiniekiem (Tit. 3:3–

8). 

Vārds rada attiecības ar Dievu, kuras mēs no savas puses raksturojam kā ticības 

vai uzticības attiecības. Pat bērni māk uzticēties, tas ir pats pirmais, ko viņi iemācās.
3
 

Viņi neuzticas Dievam tāpat kā pieaugušie, kuriem ir apzinātas zināšanas par Dievu. 

Bet ne jau viņi izveido šīs attiecības: to dara Dievs. Ja Dievs saka, ka tie ir Viņa bērni, 

tad viņi tādi arī ir. Paies kāds laiks, līdz bērni to sapratīs tāpat, kā to saprotam mēs, 

kļūstot vecāki. Viņa vārds ir iedibinājis viņu kā Dieva bērnu statusu, lai arī viņi vēl 

sevi apzināti neuztic Dievam. „Jo izteikts Dieva vārds ir pietiekami spēcīgs, lai 

izmainītu pat bezdievīgu sirdi, kura ir tikpat neatsaucīga un bezpalīdzīga kā jebkurš 

zīdainis.”
4
 

Pat pieauguša cilvēka atbilde uz Kristību nav pavēle Dievam vai ar Viņu slēgts 

darījums. Kristībā Viņš mūs pieņem kā savējos un nodod Sevi mums. Viņa 

atjaunojošais Vārds ļauj mums no tā smelties spēku un mierinājumu. Kristības 

apsolījums pārliecināja Luteru par viņa pestīšanu: „Kad grēki vai sirdsapziņa mūs 

apgrūtina, lai sakām: „Es taču esmu kristīts”” (LK, 445. lpp.). 

Dieva vārda darbībai ir sekas. Mums ir jāņem vērā Herberta Girgensona 

brīdinājums, lai nepadarām Kristību par vienkāršu ceremoniju, kura simbolizētu, ko 

Dievs dara Savos debesu plašumos: Dievs ar šo ūdeni darbojas caur Viņa vārdu. Mums 

nevajadzētu arī padarīt Kristību par maģisku rituālu, ko varētu lietot, lai atvairītu 

Dievu, stāstot Viņam, ka Viņš jau reiz ir darījis, ko varējis mūsu labā, bet mēs 

dzīvosim, kā mums tīk, jo Kristības maģiskā iedarbība tagad apklāj mūsu apzinātos 

grēkus. 

Kristība ir jāsaprot, nošķirot Bauslību no Evaņģēlija. Kristība ir Evaņģēlija 

valoda. Iedomīgs un pašpārliecināts grēcinieks nespēj saprast Kristību un pārprot to kā 

                                                           
3 Thomas A. Droege, Faith Passages and Patterns (Philadelphia: Fortress, 1983), 7.–26. lpp. 
4 Babylonian Captivity of the Church // Luther’s Works, 36:73. lpp. 
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atļauju grēkot. Tādēļ mums ir jāatsakās runāt par Dieva labo atdzimšanas dāvanu ar 

cilvēku, kurš savu dzīvi dzīvo pa vecam, paliekot grēkā. Kristība ir valoda, kuru var 

saprast tikai satriekti grēcinieki, kas zaudējuši ticību sev.
5
 

Šo vēsti var izteikt ar vairākām metaforām, jo cilvēku pieredzē ūdenim ir 

daudzpusīga nozīme. Iespējams, tieši šī iemesla dēļ Dievs lieto Kristību trauku, lai 

atbrīvotu Savus bērnus un vestu viņus jaunā dzīvē kopā ar Viņu. 

Ūdens palīdz augt un uztur dzīvību visām dzīvām radībām. Domājot par 

dzīvību, mums prātā nāk ūdens. 

Dieva bērniem ūdenī ir jāmazgājas visu mūžu. Kauna un grēka netīrības sajūta 

tiek atņemta, atgriežoties pie Dieva atbrīvojošās un dziedinošās darbības Kristībā. Jo 

tajā Viņš apmazgāja mūsu nāvējošās brūces un uzlēja mūsu dzīvēm ar Viņa asinīm 

slacītās mīlestības balzamu. Luters Kristību salīdzināja ar līgavas gatavošanos kāzām. 

Tajā Dievs mūs sagatavo līgavainim, ar kuru mēs tiekam savienoti šajā mazgāšanā (Ef. 

5:25–27). Kad Kristībā cilvēki tiek rūpīgi nomazgāti Dievam, Viņš pārveido to dzīvi, 

identitāti un pat ārējo izskatu. Tas var būt bīstami. Kristītais bērns caur Kristību iegūst 

ienaidnieku uz visu mūžu, jo sātans ir apņēmies cīnīties pret Dieva bērniem. Tādēļ 

Kristība ir nopietna lieta.
6
 Baznīcai, kura cilvēkam ir sagādājusi šādu ienaidnieku, ir 

jābūt gatavai viņu aizstāvēt cīņā par viņa dzīvību. 

Sacerēdams Mazo katehismu, Luters mums vēlējās atgādināt, ka Kristība 

visupirms nozīmē visa, kas mēs esam bez Dieva, noslīcināšanu; tas ir ceļš, kas caur 

Kristus kapu ved pretim jaunai dzīvībai. Ir pārāk vāji un maigi teikt, ka Kristība ir 

grēku mazgāšana – Luters rakstīja 1520. gadā. „Kristība nozīmē divas lietas – nāvi un 

augšāmcelšanos, tātad pilnīgu un pabeigtu attaisnošanu. .. Tas nav jāsaprot alegoriski 

kā nāve grēkam un dzīve žēlastībā, kā daudzi to saprot, bet gan kā īsta nāve un 

augšāmcelšanās. Jo Kristība nav viltus zīme.”
7
 

Pāvila pasludinātos vārdus, ka mēs caur Kristību esam aprakti ar Kristu un 

                                                           
5 Herbert Girgensohn, Teaching Luther’s Catechism, tulk. John W. Doberstein (Philadelphia: Muhlenberg, 1959), 2: 10. lpp. 
6 Order of Baptism, 1523. gads // Luther’s Works, 53: 101.–102. lpp. 
7 Babylonian Captivity of the Church // Luther’s Works, 36: 67.–68. lpp., sal. 68. 70. lpp. 
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augšāmcēlušies jaunai dzīvei Viņā (Rom. 6:3–11; Kol. 2:11–15), Luters uzņēma 

visdziļākajā nopietnībā. Šai nāvei un augšāmcelšanai ir dubulta nozīme. Tēva acīs mēs 

mirstam kā grēcinieki, un Viņš mūs vairs kā tādus neuzlūko; Viņa skatījumā mēs vairs 

nepastāvam kā grēcīgi dumpinieki. Tagad mēs esam augšāmcelti, lai ieņemtu pareizo 

vietu un baudītu nevainību, kuru Kristus ir apmainījis pret mūsu grēkiem. Tajā pašā 

laikā mūsu horizontālajās attiecībās Dieva Kristībā dotā miera iespaids izraisa 

aizsardzības reakciju un bailes no nāves. Bet pēc tam mēs ceļamies jaunai dzīvei – 

dzīvei, kurā arvien precīzāk atspoguļojas Dieva tēls, kā arī citu cilvēku dzīvēs atskan 

Viņa harmonijas skaidrās notis. 

Tādēļ visu kristieša dzīvi Luters uzskatīja par „ikdienas Kristību”. Ja Kristība 

tiek lietota, tad miesas kārības tiek uzvarētas un apslāpētas (LK, 448. lpp.). Tas ir 

Bauslības vārds. Šis vārds pavisam nenovērš mūsu pretošanos, bet Evaņģēlijs to ir 

pārvarējis un izmainījis. Evaņģēlijs apgalvo, ka Dieva uzticība mums mūsu Kristībā ir 

droša, arvien gatava mūs atjaunot, lai dzīvojam kā Viņa bērni. 

Luters norādīja, ka Kristība dod ticīgajiem pietiekami daudz, lai visu mūžu 

mums būtu ko mācīties un praktizēt. Uzticēšanās Dieva Kristībā dotajiem solījumiem 

sniedz mums Kristus uzvaru pār nāvi un sātanu. Šāda uzticība mums sagādā grēku 

piedošanu un Dieva žēlastību. Tā iepazīstot Kristību, mēs saņemam visas Kristus un 

Svētā Gara dāvanas. Luters secina, ka Kristībā mēs saņemam nenovērtējamu dārgumu 

– „zāles, kuras aprij nāvi un uztur pie dzīvības visus cilvēkus” (LK, 445. lpp.). 

 


