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PIRMAIS BAUSLIS  

UZ KO MĒS PAĻAUJAMIES 

 

„Vai tad psalmi nav vienas vienīgas pārdomas un vingrināšanās pirmajā 

bauslī?” Luters retoriski vaicāja saviem Lielā katehisma garā priekšvārda lasītājiem 

(LK, 360. lpp.). Pirms gada viņš draudzei Vitenbergā bija teicis: „Desmit baušļi māca, 

ka Dievs vēlas būt mūsu Dievs, atbrīvot mūs no ikviena ļaunuma un sniegt mums visas 

labās lietas.”
1
 

Mēs parasti domājam par desmit baušļiem kā par Dieva prasībām, bet pirmajā 

bauslī Luters atrada vislabākās ziņas, kādas vien cilvēki kā Dieva radījumi var saņemt: 

Viņš uzstājīgi vēlas būt mūsu Dievs un sniegt mums visas nepieciešamās lietas. 

Savā darbā Vienkāršais lūgšanas veids (1535) Luters formulēja, kādai ir jābūt 

lūgšanas kārtībai saskaņā ar pirmo bausli, kurā ir rezumēta viņa izpratne par Dieva 

labestību. Viņš galvoja, ka ir uzticīgs vienīgi Dievam, jo Dievs ir galvojis par Sevi 

Mārtiņam. Lutera sirds nemeklēja patvērumu nekur citur – vienīgi Dievā. Visa 

sāncensība, lai iegūtu Dieva mīlestību vai uzticību, ir jāliek pie malas, vienalga, vai tā 

ir sāncensība attiecībā uz naudu, slavu, gudrību vai spēku, vai pat reliģiozu dievbijību. 

Otrkārt, Luters pateicās par tēvišķīgu un nepelnītu, neierobežotu un beznosacījuma 

žēlsirdību, ko Dievs ir parādījis Savās rūpēs un mierinājumā, piedāvājot būt par Lutera 

Dievu. Treškārt, viņš atzina savu grēku un nepateicību par to, ka pārāk maz uzmanības 

veltījis Dieva visdārgākajai dāvanai – Viņa mācībām. Pēc tam viņš atzina savu 

elkdievību, kura var izraisīt vienīgi Dieva dusmas. Ceturtkārt, viņš lūdza, lai Dievs 

Savā žēlastībā māca viņam Savus baušļus un pasargā viņa sirdi no turpmākas elku 

pielūgšanas.
2
 

Kristiešu apmācību Luters sāka ar pirmo bausli, ar Dieva pasludinājumu, ka 

Viņš ir mūsu Dievs. „Jums nebūs citus Dievus turēt Manā priekšā.” Dievam ir pirmā 

                                                           
1 Dr. Martin Luthers Werke (Weimar: Boehlau, 1883–), 30, I: 11. lpp. 
2 Luther’s Works, izd. Jaroslav Pelikan, Walter A. Hansen, un Helmut T. Lehmann (Saint Louis: Concordia and Philadelphia: 

Muhlenberg/Fortress, 1957–1974), 43: 200.–201. lpp. 
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vieta mūsu dzīvēs. Dievu vispirms satrauca Ādama atrašanās vieta, nevis pārkāpums: 

„Ādam, kur tu esi?” (1. Moz 3:9) – tātad viņu attiecības un vieta, kuru viņi ieņem viens 

iepretim otram. Tādējādi Dievs ir visvairāk norūpējies par to, lai Viņš ieņemtu 

atbilstošu vietu mūsu dzīvēs – vietu, kas Radītājam pienākas. 

 

Viņš piešķir identitāti, drošību un jēgu 

Lai arī Lutera Katehisma uzmanības centrā ir Dievs, viņa definīcija vārdam 

„Dievs” tiek veidota, vadoties no cilvēku atrašanās vietas. Neturēt citus dievus Dieva 

priekšā nozīmē vairāk par visu bīties Dievu, mīlēt Viņu un paļauties uz Viņu. To nevar 

pateikt labāk. Šo īso izteikumu Luters plašāk komentēja Lielajā katehismā, definējot 

vārdu „Dievs” kā to, „no kā sagaidām visu labo un pie kā meklējam patvērumu visās 

grūtībās”. Luters apgalvoja, ka turēt kādu par dievu nozīmē viņam ticēt un uz viņu 

paļauties. Izmantojot pārsteidzoši antropoloģisku valodu, viņš rakstīja, ka ticība var 

mūsu sirdīs radīt gan patiesu, gan maldīgu dievu. Ja mūsu uzticības objekts ir patiess 

Dievs, tad mēs esam šī patiesā Dieva bērni. Ja mūsu uzticības objekts nav patiess 

Dievs, tad mēs esam elku kalpi (LK, 364.–365. lpp.). 

Mūsu vajadzība uzticēties kādam vai kaut kam ārpus mums pašiem nekavējoties 

atklāj kaut ko par to, kas un kādi mēs esam vai neesam. Atziņa, ka kāds vai kaut kas 

piešķir mūsu dzīvei pamatu un ietvaru, norāda, ka mēs paši nespējam pilnībā kontrolēt 

savu dzīvi. Ja to noliedzam, tad mums vienmēr nākas atgriezties pie uzticēšanās kādam 

vai kaut kam, jo mēs nespējam pastāvēt bez nojautas par identitāti, drošību un jēgu. 

Mums ir jāiegūst drošs un uzticams identitātes, drošības un jēgas avots, vai arī jāmirst. 

Ja nezinām, kas mēs esam, tad kā neprātīgi (pavisam burtiski) meklēsim kādu 

identitāti un to piemērosim sev, vienalga, vai tā mums der vai ne. Ja nespēsim 

paļauties uz to, ko Tomass Drēge (Thomas Droege) sauc par „pieņemšanas 

apsolījumu, ko izteicis kāds tur augšā”, tad zaudēsim kontroli pār savu dzīvi.
3
 

Ja neticēsim, ka mums ir iespēja saglabāt savu identitāti un nodrošināt savas 

vajadzības, mēs būsim spiesti kā neprātīgi meklēt kādu patvērumu vai paslēpties pašu 
                                                           
3 Faith Passages and Patterns (Philadelphia: Fortress, 1983), 68.–74. lpp. 
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veidotā cietoksnī. Ja nevaram paļauties uz providences apsolījumu no tās vai citas 

puses (Drēge), tad iemetam sevi mežonīgās sacensības ar ienaidnieku, lai tikai iegūtu 

drošību. 

Ja neticam, ka mūsu dzīvei ir kāds mērķis, tad būsim spiesti kā negudri traukties 

pēc kaut kā vērtīga, lai mums būtu kāda nodarbe un mēs varētu izcelties citu acīs. Ja 

nespējam paļauties uz to, ko Drēge sauc par kārtības apsolījumu, ko sola kāds, kurš 

mums piešķir jēgu, tad esam spiesti savus mērķis novirzīt uz citiem, kuri, iespējams, 

nespēs tos novērtēt. Kad zaudējam identitātes, drošības un jēgas apziņu, mūsu dzīve 

izsīkst un iznīkst. 

Dievs mums tos sniedz visus trīs. Viņš mūs ir radījis par Saviem bērniem: te 

atklājas, kas mēs esam. Viņš ir mūsu sākotnējais un galējais identitātes, drošības un 

jēgas avots. Viņš mūs ir nolicis tādās attiecības ar citiem cilvēkiem, kas nosaka mūsu 

kā Dieva un cilvēku kalpu identitāti. Šīs kalpošanas attiecības ir papildu avoti 

identitātei, drošībai un jēgai. 

Dievs ir pieķēries mums kā Saviem bērniem un ir apņēmies mūs uzturēt un 

aizsargāt. Viņš mūs ir veidojis pēc Sava tēla un pilnvarojis Viņa vārdā veikt daudzus 

uzdevumus. Tā caur mums kā instrumentiem parādās Dieva mīlestības pilnās rūpes par 

Viņa radību. Luters norādīja, ka mums ir jāuzticas vienīgi Dievam. No viņa mēs 

sagaidām visu labo, jo Viņš mums sniedz visu vajadzīgo mūsu ķermenim, šai dzīvei, 

kā arī mūžīgajai dzīvībai. Viņš mūs aizsargā no ļaunā. Viņš mūs pasargā un izglābj no 

ikviena ļaunuma, ar ko mums nākas sastapties. Tikai Viņš mums sniedz visas labās 

lietas. Lai arī, skaidrojot etimoloģiju, Luters kļūdījās, viņš norādīja, ka vārds „Dievs” 

(Gott) ir cēlies no vācu valodas vārda „labs” (gut) (šeit viņa teoloģiskās zināšanas 

pārspēja filoloģiskās), jo Dievs ir „mūžīgais avots, kurš pārpilnībā dod visu labumu un 

no kura plūst viss, kas vien ir un tiek saukts – labs” (LK, 367. lpp.). 

Šis Dievs ir vienmēr pieejams. Saskaņā ar Martina Mārtija teikto, Viņš vienmēr 

ir „nesaistīts, vaļējs un brīvs”: Viņš sastop mūs visos praktiskajos ikdienas dzīves 

lēmumos, kad mēs cenšamies turēties pie savas identitātes vai to uzlabot, veidot savu 
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aizsardzību vai arī uzskicēt savas dzīves jēgas uzmetumu.
4
 Bet mums ne vienmēr patīk 

tas, ko Viņš mums šajā ziņā sniedz, un tad mēs bieži mēģinām Viņu pārveidot un radīt 

no jauna pēc sava tēla, kā jau to teicis Feierbahs. (Iespējams, tieši tādēļ tik daudzi 

cilvēku priekšstati par Dievu lielākoties ir naidīgi, jo grēcinieki ārkārtīgi dusmojas uz 

sevi, jo viņi nespēj parūpēties par sevi tādā veidā, pie kāda mēs labprāt gribētu pierast.) 

 

Apslēptais un atklātais Dievs 

Luters stingri ieteica pretoties vēlmei meklēt to, ko viņš sauca par „apslēpto 

Dievu”, mūsu iztēles dievu – dievu, kurā parādās godība mūsu izpratnē. „Nekas nav tik 

bīstami kā klejot pa debesīm ar mūsu tukšajiem prātojumiem, pētīt Dievu Viņa 

neaptveramajā spēkā, gudrībā un majestātē,” viņš brīdināja. Jo mūsu fantāzijās 

izveidotais dievs liks mums paveikt to, ko nespējam: uzlabot pasauli un pašiem savu 

dzīvi.
5
 

Dievs, kurš devis pirmo bausli, ir Sevi atklājis Jēzus no Nācaretes personā. 

Tādēļ, kā piebilda Luters, Pāvils bieži saistīja Jēzu Kristu ar Dievu Tēvu. Tā darot, 

viņš mums māca kristīgo ticību. „Tā nesākas no augšas, kā tas ir visās citās reliģijās, 

bet no apakšas.” Jēkaba kāpnes ir Dieva dāvana. Visās mūsu domās par pestīšanu ir 

jānoliek malā prātojumi par Dieva majestāti un jebkuru citu Dieva godības veidu (pie 

šīm lietām Luters pieskaitīja darbus, tradīcijas, filozofiju, kā arī pašu Dieva Bauslību). 

Tā vietā Luters ticīgajiem norādīja uz silīti, uz Jaunavas klēpi. Ticīgajiem ir jāpieņem 

šis bērns un jāpēta viņš kā cilvēciska būtne gan viņa piedzimšanā, zīdaiņa vecumā, gan 

arī viņam pieaugot un atrodot vietu cilvēku sabiedrībā. Tālāk Luters virza mūsu 

skatienu uz Jēzu, kurš māca, mirst un atkal augšāmceļas, kurš uzkāpj debesīs, lai 

valdītu par visām lietām. Šādi uzlūkojot Jēzu, varam izvairīties no visām kļūdām un 

turpināt pareizo ceļu, sekojot Kristus pēdās, – tā Luters iedrošina savus lasītājus.
6
 

„Ārpus Kristus, kurš ir Ceļš,” apgalvo Luters, „jūs neatradīsiet citu ceļu pie Tēva, jūs 

                                                           
4 Martin Marty, The Hidden Discipline, A Commentary on the Christian Life of Forgiveness the Light of Luther’s Large 

Catechism (Saint Louis: Concordia, 1962), 3. lpp. 
5 „Lectures on Galatians, 1535”, Luther’s Works, 26: 28.–29. lpp. 
6 Turpat, 30. lpp. 
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nonāksiet vienīgi klejojumos, neatradīsiet patiesību, bet vienīgi liekulību un melus, 

nevis dzīvību, bet mūžīgu nāvi.” Viņš iesaka saviem klausītājiem pievērst skatienu 

Jaunavas bērnam, kurš cieš un mirst. Tas nozīmē atmest jebkādu prātošanu par Dieva 

majestāti, jo tādējādi mēs tikai meklējam Dieva godību nevis Dieva, bet sevis dēļ.
7
 

Mūsdienu Ziemeļamerikas sabiedrībā mēs saskaramies ar diviem 

apdraudējumiem pārliecībai, kas mums ir kopīga ar Luteru un Pēteri (Ap. d. 4:12). 

Pirmais ir senās briesmas: mēs ļaujam vaļu savai iztēlei un radām dievu pēc kāda sev 

līdzīga tēla vai arī, balstoties mūsu sapņos. Tā dara ne tikai neticīgie; arī ticīgajiem ir 

jāsaskaras ar pastāvīgu kārdinājumu kaut ko atmest vai pielikt klāt tam, ko Dievs pats 

mums ir teicis Jēzū Kristū un Svētajos Rakstos. Mums ļoti viltīgi var piezagties mūsu 

pašu vēlmes par to, kādam ir jābūt Dievam (arī attiecībā uz to, kādiem mums, 

Viņaprāt, ir jābūt un ko Viņš mums ļauj darīt), un sagrozīt Dieva teikto pašam par 

Sevi. 

Mācot pirmo bausli, ir svarīgi palīdzēt mūsu studentiem saprast pastāvīgo 

procesu, ar kuru mūsu klejojošās domas veido iztēles augļus, uz kuriem mēs mēģinām 

paļauties, kuros mēs mēģinām atrast savu identitāti, drošību un jēgu. Lielajā katehismā 

redzamais Lutera skaidrais reālisms attiecībā uz cilvēka stāvokli zem grēka nastas arī 

mūsdienās sniedz mums noderīgu pamatu turpmākai analīzei. „Dažs domā, ka viņam ir 

Dievs un visa kā pietiek, ja vien ir nauda un manta,” bija novērojis Luters (LK, 365. 

lpp.). Luters zināja, ka arī pretējais ir patiess: „Kam mantas nav, tas šaubās un ir 

izmisis, it kā neko nezinātu par Dievu.” Ja to varēja attiecināt uz Lutera laiku, tad vēl 

jo vairāk tā ir taisnība mūsu pašpasludinātajā materiālistiskajā laikmetā. 

Neviens no mums tik ļoti neapzinās vajadzību „iegūt vajadzīgās lietas” – 

drēbes, mašīnas, kosmētiku, datorus, fotoaparātus – kā jaunieši, kas ir ceļā uz savu 

vecāku pasauli ar tās kredītkartēm un kapitāla pieaugumu. Un mēs nemeklējam tikai 

tās lietas, kas rada pozitīvus tēlus, bet arī tās, kas sniedz patvērumu, novēršoties un 

bēgot no realitātes – ķīmiskas vielas, kas aptumšo atmiņas un pārceļ mūs „augstākā 

apziņas līmenī”. 
                                                           
7 Turpat, 29. lpp. 
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Ar jauniem cilvēkiem nav grūti runāt par viltus dieviem. Viņi arī zina, cik šādi 

dievi ir nepastāvīgi un gaistoši, jo viņu identitāte tiek pastāvīgi apdraudēta. Viņi dzīvo 

nepārtrauktā apdraudējumā un bailēs no tā, kas notiktu, ja jēga un drošība, kuru 

sagādāt vajadzētu viņu „lietām”, pēkšņi izzustu. Viņi labi pazīst pašapmānu, kuru viņi 

rada, lai tikai nebūtu jādomā par šīm briesmām un šausmām. Bet viņi nezina, ko iesākt 

ar neskaidrību attiecībā uz to, ko apkārtējā pasaule uzskata par „īstām lietām” – 

patiesiem identitātes, drošības un jēgas avotiem. 

Lietas nav vienīgie dievi, kurus ir viegli sagraut. Lielajā katehismā Luters 

turpina: zināšanas un gudrība, spēks un slava, ģimene un citu cilvēku uzslavas arī var 

kļūt par elkiem. Viņš norāda, ka šīs labās Dieva dāvanas var kļūt par viltus dieviem un 

padarīt mūs lepnus, iedomīgus, pašpārliecinātus un pašapmierinātus. Pārbaudīt 

atkarību no šiem elkiem var tad, kad minētās lietas tiek atņemtas un elku kalpu pārņem 

depresija (LK, 365. lpp.). 

Atzīmes, prasmes, māka salabot velosipēdu, randiņi, vienaudžu atzinība, 

pareiza izturēšanās attiecīgajā pilsētas daļā: pamatskola un vidusskola mūs pamatīgi 

apmāca sadzīvot ar tādiem dieviem, bez kuriem nav iedomājama pieaugušu cilvēku 

dzīve sabiedrībā. Paaugstinājumi darbā, kolēģu cieņa, prasme slēgt līgumus vai salabot 

caurules, pareizā izturēšanās īstajā vietā: darbs, klubi, politiskas partijas no mums 

pieprasa „pareizās lietas” un mums dod kādu nojausmu par to, kas mēs esam, kurp mēs 

dodamies un cik droši mēs būsim šajā ceļā. 

Taču gan jaunieši, gan pieaugušie ir piedzīvojuši, cik mainīgs ir cilvēku 

viedoklis vienam pret otru. Prestižs un cieņa ir pārlieku atkarīga no apstākļiem un 

laimīgas sagadīšanās, no citu untumiem un mūsu tā brīža enerģijas daudzuma. Tie 

nesniedz paliekošu un pastāvīgu patvērumu vai identitāti. 

Mūsu dievi īpaši labi nedarbojas, lai arī cik prasmīgi mēs būtu to veidošanā un 

pārveidošanā no jauna. Bet mums ir jāiegūst identitāte, drošība un jēga. Un tā nu mēs 

izvēlamies dzīvot ar meliem, kurus esam izgudrojuši, lai iegūtu pamatu un struktūru 

mūsu dzīvei. Pašapmāns ļauj mums kontrolēt dievus, kuri kontrolē mūsu pasauli. 

Mēs nedrīkstam aizmirst to, ko Luters tik labi zināja no savas pieredzes un 
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prakses. Mēs ne tikai uzskatām materiālas lietas vai pagodinājumus no citiem 

cilvēkiem par saviem dieviem. Mēs arī radām sev dievus, kuri izskatās ļoti reliģiozi. 

Luters savulaik asi kritizēja sīki izstrādāto svēto pielūgšanas sistēmu kopā ar maģijas 

praktizēšanu, kā arī jebkādus centienus izskatīties labi Dieva acīs, veicot dievbijīgus 

darbus (LK, 365.–366. lpp.). Šī kritika izrietēja no viņa paša pieredzes klosterī. Viņam 

nācās atzīt, ka viss mūka dzīves ceļa praktizēšanas svētums nav nekas cits kā aizsegs 

„nemitīgai neuzticībai, šaubām, bailēm, naidam un Dieva zaimošanai”. Tādēļ pēc viņa 

domām mūka taisnīgums nebija nekas cits kā atkritumu bedre. Tā viņam bija vieta, kur 

spēlējas un valda velns.
8
 

Arī mūsdienās mums nesagādā grūtības uzticēties svētajiem, gavēņiem un 

vigīlijām. Šādai reliģiozai dievbijībai savā ziņā atbilst Jaunā laikmeta (New Age) 

pasaule, kuru piepilda dažādas enerģijas izstarojoši spēki no visa Universa. Patiešām, 

buršanas un maģijas praktizēšana ir atgriezusies. Tas ir veids, kā mūsu zinātniskā 

laikmeta racionālajā un empīriskajā pasaules skatījumā mācīti jaunieši var mēģināt rast 

kārtību pasaulē, kura nešķiet saprotama, lietojot tikai racionālu un zinātnisku pieeju. 

Izpratne par reliģiju kā par kāpnēm, pa kurām mēs ar pašu spēkiem varam uzkāpt pie 

Dieva, izzudīs tikai tad, kad zudīs grēks. 

Mēs visi savā dzīvē varam atklāt, cik patiess ir Lutera novērojums, ka, „jo 

svētāks un paštaisnāks ir liekulis, jo viņš ir niknāks Kristus Evaņģēlija ienaidnieks”.
 9

 

Mēs joprojām vēlamies izmantot savus labos darbus, lai pārliecinātu Dievu par savu 

vērtīgumu. Tā ir augstākā kontrole, uz ko mēs, kas ticam kāda dieva pastāvēšanai, 

esam spējīgi: censties izskatīties labi viņa acīs, piespiest viņu atzīt, ka esam viņa 

aizbildniecības un atbalsta vērti – varbūt pat pelnījuši viņa mīlestību, lai gan šāda 

vēlme ir otršķirīga, ja jau mūsu darbi var izrīkot un ietekmēt viņa spēku. 

Pirmais apdraudējums mūsu bijībai, mīlestībai un paļāvībai uz savu Radītāju ir 

pasaulīgu vai svētu viltus dievu radīšana. Otrais ir nekaunīgs apgalvojums, ka nav 

nekādas starpības, kāds dievs jums ir. 

                                                           
8 Turpat, 70. lpp. 
9 Turpat, 126. lpp. 
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Daudzi cilvēki mūsu laikmetā ir izlēmuši, ka mēs vienalga nespējam zināt 

patiesību par lietām, kas pārspēj mūsu saprašanu, un tādēļ nav nekādas starpības, kā 

mēs definējam vai saprotam Dievu. Dzīves vieglajās dienās šāds uzskats šķiet 

pieņemams. Viegla dzīve mūs maldina un liek domāt, ka mēs visu kontrolējam. 

Tomēr, piedzīvojot dzīves vētras un cīņas, mēs gribam būt pārliecināti, ka zinām, kur 

rast drošību; kad mūsu dzīvi pārklāj tumsa, mēs ilgojamies pēc kāda, kam pieķerties, 

kurš varētu mums piešķirt stingru identitātes apziņu. Krīzes brīžos mēs sev izveidojam 

(turklāt darām to ļoti ietiepīgi) kādu sistēmu, kas mums piešķir identitāti, drošību un 

jēgu. Tikai tad, kad mūsu dzīve šķiet brīva no apdraudējumiem, mēs varam sadzīvot ar 

meliem, ka Dievam varētu būt dažādi veidi un formas. 

Dzīve var rast drošību vienīgi Tajā, kurš šo dzīvi ir veidojis. Jēzus Kristus atklāj 

Tā patieso būtību, kurš mūs ir radījis iesākumā, kā arī Viņš atklāj mūsu patieso būtību, 

jo mēs esam šāda Dieva radītas būtnes. Ķeroties pie pirmā baušļa, mums nav jāapskata 

visas Ticības apliecības tēmas, bet gan vispirms jāpievēršas Dieva kā Radītāja un Tēva 

būtībai. 

 

Radītājs un Tēvs 

Kontrole! Viss ir saistīts tieši ar kontroli. Mēs vēlamies pilnīgi kontrolēt savu 

identitāti, drošību un jēgu, lai šajā ziņā varētu būt droši. Bet tad mēs atklājam, ka mūsu 

pašu īstenotās varas jeb kontroles pār savu dzīvi dēļ viss var aiziet šķībi greizi. 

Tādējādi mēs atkal saprotam, ka mums ir jāatrod kaut kas vai kāds ārpus mums 

pašiem, kam varam uzticēties un uz ko varam paļauties. Bet arī tas neizdodas. Kā 

rakstīja Luters, ar bagātības uzkrāšanu mēs neko neiegūstam. Tā ir darba un pūliņu 

veltīga izšķiešana. Bagātība nekad nesniedz laimi, nedz arī to var uzkrāt uz ilgāku 

laiku kā vienu vai divām paaudzēm. Bagātības vilinājums nav nekas cits kā velna 

maldi (LK, 370. lpp.). Patiesībā vienīgi Dievs ir identitātes, drošības un jēgas avots, jo 

Viņš ir mūsu Radītājs. Viņš mūs veidoja; Viņš iekārtoja mūsu dzīvi. Viņš vienīgais var 

noteikt, kas mēs esam, kur mums jābūt, kas mums jādara, kādēļ mūsu dzīvēm ir 

mērķis, jēga un vērtība. 
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Vecās Derības cilvēki Radītāju pielīdzināja ķēniņam. Viņu ķēniņi nebija tirāni. 

Viņi vērsās pie ķēniņa pēc aizsardzības, kā arī vēlējās, lai viņš nodrošina mieru un 

pārticību. Dievs kā ķēniņš veido Savu budžetu līdzīgi Amerikas Savienoto Valstu 

budžetam, kāds tas bija, pirms veselības, izglītības un labklājības departamenti tika 

sadalīti. Tieši šajās jomās (vēl pievienojot „Dieva aizsardzības departamentu”) Viņš 

pieliek vislielākās pūles un tērē visvairāk līdzekļu mūsu labā. Viņš mūs sargā un vada. 

Viņš mums sniedz veselību un labus dzīves apstākļus, kā arī ir ļoti norūpējies par mūsu 

kopējo labklājību. 

Jaunajā Derībā Jēzus atklāja, ka Viņa Tēvs ir arī mūsu Tēvs. Viņš mācīja mums 

vērsties pie Viņa kā pie „mūsu Tēva” jeb, kā Luters teiktu, „Dievs grib mūs ar to 

iedrošināt, lai mēs ticam, ka Viņš ir mūsu īstais Tēvs un mēs – Viņa īstie bērni, lai 

droši un paļāvīgi Viņu lūdzam, kā mīļi bērni lūdz savu mīļo tēvu”. Mēs Viņu varam 

saukt par „Tēti” (Rom. 8:15; Gal. 4:6). Savā dziesmā “Dievs, Svētais Gars, nāc” Luters 

mums māca dziedāt, ka atzīt Dievu par savu Tēvu nozīmē zināt, kas un kāds Viņš 

patiesībā ir: 

„Dievs, Svētais Gars, nāc pie mums, nāc, 

Lai apskaidrots top ļaužu prāts,.. 

Lai Tēvam sacīts mūžīgs gods!”
10

 

Daži uzskata, ka mūsdienu sabiedrībā valdošā izjukušo ģimeņu, vardarbīgu 

vecāku un ģimenē nedzīvojošu tēvu epidēmija padara Dieva kā mūsu Tēva tēlu grūti 

saprotamu daudziem, kurus mēs uzrunājam ar biblisko vēsti. Es patiešām esmu 

saskāries ar cilvēkiem, kuri iekaist dusmās no domas, ka Dievs varētu būt viņu Tēvs, 

jo viņu pieredze ar tēviem ir izraisīju vēlmi izvairīties no šīs cilvēku sugas. No otras 

puses, tieši tiem, kuri paši nav piedzīvojuši tēva mīlestību un atbalstu, var būt labāks 

priekšstats par to, ko nozīmē Dievs kā mīlošs un gādīgs Tēvs. Pamestības un 

pāridarījuma pieredze liek šiem cilvēkiem apzināties, cik nozīmīgs ir labs tēvs (tie, 

kuriem ir bijuši labi tēvi, bieži to uzskata par pašsaprotamu), un iztēloties, kā labam 

                                                           
10 Sk. 134. dziesma // Dziesmu grāmata latviešiem tēvzemē un svešumā, 1992; angliski: „Teach Us To Know Our God Aright 

/ And Call Him Father With Delight”, Luther’s Works, 53: 276. lpp. 
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tēvam būtu jārīkojas (tie, kuriem ir labi tēvi, ir iemācījušies sadzīvot ar viņu vājībām 

un kļūdām). 

Es pieņemu, ka tie, kuriem ir nācies dzīvot ar sliktiem tēviem, noraida Dieva kā 

Tēva ideju, jo viņiem tēva vara ir nodarījusi pāri. Viņu tēviem bija visas tiesības valdīt 

pār bērniem, un viņi šīs tiesības ir lietojuši ļaunprātīgi. Bet Dievam vara pieder pēc 

taisnības, un Viņš valda likumīgi un taisnīgi. Šo faktu var aptumšot mūsu grēki, bet tas 

vienalga paliek nemainīgs. 

Virs zemes mums var būt tikai viens tēvs un viena māte; mūs var adoptēt un 

mīlēt audžuvecāki, bet mūsu izcelsme vienalga sākas no mūsu bioloģiskajiem 

vecākiem. Tādēļ adoptēti bērni bieži jūt vajadzību atrast savus bioloģiskos vecākus, lai 

arī cik ļoti viņi mīl audžuvecākus. Mums ir tikai viens Radītājs. Viņš ir neatkārtojams. 

Mēs nevaram Viņu tiesāt, jo esam Viņa radošā vārda un Viņa roku darbs (Īj. 38–41). 

Viņš ir iekārtojis mūsu dzīvi un par to rūpējas, bez Viņa tā izjūk un tiek izniekota. 

 

Dieva, nevis velna bērni 

Ja vien mēs nekļūstam kā mazi bērni, mēs nevaram ieiet Dieva valstībā (Mt. 

18:3; Lk. 18:17). Mēs tikām radīti par Dieva bērniem; mēs aizbēgām no mājām un 

noliedzām savu Tēvu; mēs piedzimstam no jauna kā Viņa bērni (Jņ. 3:3; Tit. 3:5; 1. 

Pēt. 1:23). Tāpat kā mūsu vecāki neapspriedās ar mums par mūsu ieņemšanu, arī Dievs 

neprasīja mūsu piekrišanu piedzimšanai kā Viņa radītiem cilvēkiem, nedz arī mūsu 

dzimšanai no jauna kā Viņa izredzētajiem bērniem. 

Mēs esam tādi, kādus Dievs mūs ir radījis. Man tiešām „ir jābūt man pašam”, 

bet savu „es” nenosaku es pats, bet gan mans Tēvs. Tāpat kā es esmu tāds, kādu mani 

padara manu vecāku gēni, tā arī es esmu tāds, par kādu mani dara mana Radītāja plāni. 

Daudzi vecāki un skolotāji Ziemeļamerikā pastrādā nežēlīgu joku pret sev uzticētajiem 

bērniem, viņiem teikdami: „Jūs varat kļūt, par ko vien vēlaties, un darīt, ko vien 

gribat.” Tā nav patiesība pat tajā gadījumā, ja cilvēks apsver savas iespējas Dieva 

nospraustās kārtības robežās, un tas pavisam noteikti nav patiesība attiecībā uz lietām, 

pēc kurām mēs ilgojamies un kuras kārojam ārpus Dieva paredzētās kārtības cilvēku 
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dzīvei. 

Es varu mēģināt darīt pēc sava prāta, kā arī varu sevi maldināt, domājot, ka 

esmu spējis rīkoties pēc sava prāta (tā rīkojas melu tēva bērni (Jņ. 8:44)). Bet galu galā 

viss notiks pēc Dieva prāta vai arī man būs jāatbild par sekām un varbūt pat jāiesaista 

man tuvi cilvēki šī parāda nomaksāšanā. 

Mēs esam brīvi būt par tādiem, kādus Dievs mūs ir radījis. Mēs esam brīvi 

pilnībā piedzīvot to, ko nozīmē būt cilvēkam. Mēs neesam brīvi būt par jebko, jo tikai 

Radītājs var būt absolūti brīvs. Jebkuru radītu lietu nosaka, definē un norobežo 

Radītāja iecere. 

Kā grēcinieki mēs parasti mēģinām būt brīvāki, nekā spējam, un tajā pašā laikā 

būt mazāk brīvi, nekā to varam. Mēs mēģinām nolikt sevi ārpus Dieva nospraustajām 

robežām, kurās veiksmīgi un apmierinoši īstenot mūsu cilvēcību. Mēs izvairāmies no 

dzīves pilnīgas īstenošanas un baudīšanas, jo nepareizi uztveram Dieva dotās dzīves 

aprises. 

 

Būt par cilvēku divās dimensijās 

Viena no Lutera fundamentālajām domām nāca atklātībā 1519. gadā divos 

traktātos par atšķirīgiem taisnīguma veidiem
11

. 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 

                                                           
11 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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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 

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, 
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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.
12

 Pārvaldīšana, kuru Viņš mums ir uzticējis, lai mēs to 

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, 

                                                           
12 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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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. 

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. 

 

Kristieša brīvība 

Mēs patiešām esam brīvi, jo Kristus mūs ir atbrīvojis caur Viņa absolūti 

uzticamo vārdu, uz kuru varam paļauties (Jņ. 14:6). Ziemeļamerikas iedzīvotājiem 
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brīvības ideja ir īpaši dārga. Sākot ar Amerikas revolūciju līdz Vjetnamas un Persijas 

līča karam, Amerikas Savienotās Valstis ir karojušas ar mērķi palikt par zemi, kurā 

mājo brīvi cilvēki, kas dalās šajā brīvībā ar citiem. 

Rietumos izplatītais uzskats par cilvēka brīvību ir cēlies no grieķu filozofiem, 

nevis ebreju praviešiem. Tādēļ kristieši mūsu kultūrā bieži ir apmulsuši par nesaskaņu 

starp biblisko vārda „brīvība” lietojumu un tā ierasto lietojumu mūsu kultūrā. Varbūt 

vēl biežāk mēs vienkārši uzspiežam Svētajiem Rakstiem mūsu nebiblisko priekšstatu 

par to, ko nozīmē būt brīvam. 

Bībelē nav atbilstoša termina tam, ko mēs saucam par „brīvo gribu”. Svētajos 

Rakstos mēs neatradīsim priekšstatu par to, kas pēc dažu grieķu domātāju uzstājīgiem 

apgalvojumiem ir cilvēka būtība, – spēja izdarīt brīvas un beznosacījuma izvēles. 

Tā kā grieķiem nebija jēgpilna priekšstata par Dievu kā Radītāju, tad dzīves 

nasta tika uzkrauta cilvēkam. To varēja pārcelt uz dieviem vai likteni, bet viņi vismaz 

cerēja, ka cilvēks būs gana saprātīgs un spēcīgs, lai nestu dzīves pienākumu nastas 

pietiekami atbildīgi un veiksmīgi. To darīt nozīmēja būt spējīgam pareizi izvēlēties un 

brīvi izlemt, kā vislabāk pārvaldīt cilvēka dzīvi ietekmējošos spēkus. 

Ebrejiem cilvēka dzīvi vada Dievs, un būt par Viņa radību nozīmē vairāk par 

visu bīties, mīlēt un paļauties uz Viņu. Tas, ko grieķu filozofi mēģināja pateikt ar 

priekšstatu par brīvu gribu vai brīvu izvēli, ebreji izteica, apgalvojot, ka cilvēku 

atbildību – pieauguša cilvēka rūpes par pasauli un cilvēkiem, ar kuriem nonākam 

saskarsmē, – īsteno Dieva bērni, paklausot Viņam. Vārds, ar kuru apzīmēta paklausība, 

Jaunās Derības grieķu valodā ir pastiprinājuma forma vārdam „klausīties”. Ebreji 

lietoja vārdu „klausīties”, lai norādītu uz paklausību. Paklausība nozīmē klausīšanos 

mūsu dzīves Kungā un Radītājā. Paklausība nozīmē darīt to, ko saka Tēvs, tādēļ, ka 

Viņš ir Tēvs. 

Bībeles priekšstatu par brīvību Luters komentēja vienā no saviem traktātiem, 

kurā pirmo reizi tika izklāstīta viņa reformu programma 1520. gadā. Latīņu valodā tā 

nosaukums ir „Par kristieša brīvību” un vācu valodā – „Kristieša brīvība”. Interesanti, 

ka šis traktāts līdzās citiem četriem vai pieciem šajā gadā izteiktajiem 



ROBERTS KOLBS „KATEHISMA MĀCĪŠANA DIEVA BĒRNIEM” 

 

 

© 2009 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS  16 

 

programmatiskiem apgalvojumiem, kas aicināja uz reformām, viskonkrētāk un plašāk 

aplūkoja jautājumu, kā atjaunot vertikālās attiecības starp Dievu un Viņa dumpīgajiem 

bērniem. Par Lutera pestīšanas izpratni mēs parasti domājam attaisnošanas kontekstā, 

bet plašākai publikai viņš to pirmo reizi izklāstīja darbā „Kristieša brīvība”. 

Šī traktāta sākumā atrodam divus apgalvojumus. Pirmkārt, kristietis ir pilnīgi 

brīvs kungs pār visiem un nav pakļauts nevienam. Otrkārt, kristietis ir pilnīgi 

paklausīgs visu cilvēku kalps, pakļauts visiem.
13

 

Šie divi apgalvojumi ir jāsaprot attiecībā uz divām cilvēka dzīves dimensijām. 

Pirmais attiecas uz vertikālajām attiecībām, kā arī uz ienaidniekiem, kuri apdraud 

mūsu attiecības ar Dievu, kurš ir mūsu cilvēcības pamats. Grēkam, nāvei, sātanam, 

Bauslības nosodījumam un netīrai sirdsapziņai nav varas pār tiem, kuri ir brīvi Jēzū 

Kristū. Mēs esam brīvi baudīt mieru Dieva klātbūtnē un būt par tādiem cilvēkiem, 

kādus Viņš mūs ir iecerējis. Tas nenozīmē, ka mēs pilnībā valdām pār dzīvi; tas 

nozīmē, ka mēs varam valdīt pār tiem ienaidniekiem, kas vēlas nošķirt mūs no 

drošības, kuru mēs iegūstam kā Dieva bērni. 

Bet kā pieaugušiem cilvēkiem savās attiecībās vienam ar otru un ar pārējo 

Dieva radību mums – saskaņā ar Viņa nodomu – ir pienākums kalpot. Mums piemīt 

zināma izvēles brīvība tajās robežās, kādas Dievs ir nospraudis cilvēka dzīvei, bet 

mums netiek dota brīvība, lai šīs robežas pārkāptu. Ja tā darām, mēs zaudējam savas 

cilvēcības būtību, savu paļāvību Dievam, kā arī sabojājam savu cilvēcisko veidolu un 

tā īstenošanu; mēs viens pret otru sākam izturēties kā zvēri. 

„Brīvā griba”, kuru mēs uzskatām par tik svarīgu mūsu kultūrā, ir griba jeb 

spēja darīt, ko mums labpatīk. Mūsu gribas lietošana pretēji tam, kas labpatīk Dievam, 

nav nekāda brīvība; tā mūs sasaista. Jo tā padara mūs par dieviem: tas nozīmē, ka 

mums ir jāuzņemas atbildība pašiem par savu identitāti, ka mums pašiem ir jācenšas 

rūpēties par savu drošību un ka pašiem ir jāizgudro savai dzīvei kāda jēga. To 

vienkārši nav iespējams izdarīt. Mēs vienmēr esam piesaistīti šim brīdim; mēs 

zaudējam mūžības perspektīvu attiecībā uz savu dzīvi. Mēs vienmēr esam piesaistīti 
                                                           
13 Luther’s Works, 31: 344. lpp. 
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paši sev; mēs zaudējam skatījumu, kas dāvā mums dzīvību, jo esam nostājušies Dieva 

pusē jeb sēžam Viņa klēpī. Mēs esam nolemti lietot savu dzīvi tikai paši sev, nevis 

baudīt to tajā kopībā, kurai Viņš mūs ir radījis līdzās ar citiem cilvēkiem. 

 

 Važas un grēks 

Mācot pirmo bausli, mums vajadzētu mācīt saviem skolniekiem uzstādīt 

diagnozi, kura parādītu, kas nav kārtībā ar mūsu dzīvi. Šīs diagnozes pamatā ir pirmais 

bauslis, jo tas ķeras pie lietas būtības, kamēr pārējie deviņi baušļi tikai novērtē 

simptomus. 

Mēs savā dzīvē jūtamies nebrīvi, sasaistīti un saspringti, jo esam nonākuši 

važās, kurās paši sevi esam iekaluši, mēģinot lietot brīvību pret Dievu – brīvību, kura 

patiesībā nemaz nav brīvība. Lai izprastu, kas ar mūsu dzīvi nav kārtībā, vispirms ir 

jāsaprot, kas esam mēs un kas ir Dievs, raugoties no pirmā baušļa skatpunkta. 

Viņš ir tas, kurš ar Savu vārdu ir radījis visu esamību. Viņš ir tas, kurš dienas 

vēsumā staigājot, bija priecīgs sarunāties ar Ādamu un Ievu. Kad Ādams un Ieva 

nebija atrodami, lai piedalītos vakara sarunā, Viņš vēlējās zināt: „Kur tu esi?” (1. Moz. 

3:9). Kaut kas nebija kārtībā, jo viņi neatradās pareizajā vietā. Dieva radītā vertikālo 

attiecību kārtība bija izjaukta un izgājusi no ierindas. 

Kā tas varēja notikt? Ādams un Ieva bija klausījušies kādā citā, nevis Dievā. 

Dieva vārds bija teicis: „Neēd!” Velns, būdams melu tēvs, piekrāpa Ievu. Viņš tās 

prātā radīja šaubas par Kunga vārdu. Viņa savukārt modināja šaubas par Kunga vārdu 

Ādama prātā. Šis jautājums joprojām parādās mūsu prātos un sirdīs: „Vai Dievs tiešām 

būtu teicis?” Šīs šaubas bija iedzimtais grēks. 

Prātā uzreiz nāk otrs jautājums: „Kas gan Dievs tāds ir, lai to noteiktu?” Mūsu 

šaubām nekavējoties seko nepakļaušanās mūsu Tēvam un Viņa valdīšanas noliegšana. 

Šādas sekas bija arī Ādama un Ievas šaubām. Tomēr mēs nevaram vienkārši 

nepakļauties Dievam un liegt Viņam Viņa dievišķību. Mums ir nepieciešama 

identitāte, drošība un jēga. Nepakļaušanās un noliegums rada mūsos vēlmi būt tādiem, 

kā Dievs. Šeit noteicošā ir kontrole. 
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Vēlme būt tādiem, kāds ir Dievs, tomēr nenozīmē visu, kas sākotnēji tika solīts. 

Šī nasta ir pārāk smaga. Mūsu rokas parasti nav tik drošas un prasmīgas, lai 

sameistarotu pašas savu identitāti, drošību un jēgu. Mēs tikām veidoti kā Dievam 

pakļautas būtnes. Būt pakļautam, balstīt savu dzīvi uz droša pamata ir mūsu dabā. Tad 

mēs sākam veidot paši savus dievus. Mēs pārņemam vadību tajos kritiskajos brīžos, 

kad ieceļam dieva kārtā kādu vai kaut ko no Dieva radībām. Ar vienu dievu mums 

nepietiek, un mēs radām veselu panteonu ar lielākiem vai mazākiem identitātes, 

drošības un jēgas avotiem. Mēs mētājamies no viena atkarības objekta pie cita, ķerot 

aiz stērbelēm nākamo dievu, kamēr iepriekšējais sabrūk zem dzīves un tās grūtību 

smaguma. 

Kaut kur mūsu zemapziņā ir patvērušās izbailes. Mēs ātri apgūstam, ko mums 

māca mūsu tēvs, velns, kurš ir arī melu tēvs (Jņ. 8:44). Tādēļ mēs esam kļuvuši 

lietpratēji patiesības apslāpēšanā. Bet tā joprojām slēpjas zem rāmās virsmas, kuru mēs 

drudžaini cenšamies rādīt uz āru. Mēs esam sastinguši no bailēm. Izbailes nosaka mūsu 

ikdienas lēmumus, pat ja mēs to neapzināmies. Mēs esam baiļu varā. 

Izbailes liek mums aizsargāties. Šausminošais mūs stindzina. Soļošana pa 

svešu, tumšu, mēness neapspīdētu sānielu nakts vidū rada spriedzi katrā mūsu ķermeņa 

muskulī. Visi muskuļi ir gatavi aizstāvēties pret pēkšņu uzbrukumu. 

Aizsardzības reakcija var kalpot par atbildi uz jautājumu, kā rīkojas grēcinieki. 

Luters teica, ka grēks liek mums noslēgties sevī. Mēs saraujamies čokurā, jo 

baidāmies, ka visa dzīve sabruks, ka mums tiks atņemta mūsu identitāte, drošība un 

jēga. Miers un harmonija, ko Dievs mums kā Savām radībām bija devis, ir zudusi, un 

mēs turam aizdomās jebko un ikvienu, kuru nespējam kontrolēt. 

Šīs aizdomas mūs nošķir vienu no otra. Mēs tikām radīti dzīvei kopienā, bet 

aizdomas pārvērš kopību par nošķirtību. „Tu man devi šo sievieti,” Ādams pārmeta 

Dievam (1. Moz. 3:12), vēlreiz apstiprinot savu atšķirtību no Tēva. „Sieviete lika man 

to darīt.” Viņš domāja, ka vainas novelšana uz citu sniegs aizsardzību. Viņš novērsās 

no Ievas, jo nebija drošs un vairs nejutās kā Dieva bērns. Viņam nācās sevi aizsargāt. 

Tādējādi viņš nepaklausīja Dieva pavēlēm attiecībā uz cilvēka ikdienas dzīvi. 
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Dažādas nepaklausības izpausmes mēs tuvāk aplūkosim 3. nodaļā. Šeit ir svarīgi 

atzīmēt, ka nepaklausība, kura sagrauj cilvēka dzīves horizontālo dimensiju, noliekot 

mūs visdažādākajās nepareizajās vietās mūsu attiecībās vienam ar otru, un kuras sekas 

ir izmisums, nāve un nosodījums, rodas no šaubām, no vertikālo attiecību izjaukšanas, 

kā arī no atrašanās nepareizā vietā iepretim Dievam. 

„Nekāds labs darbs nepalīdz attaisnot vai izglābt neticīgo,” ir teicis Luters, un 

ikviens, kurš kaut nedaudz pazīst viņa teoloģiju, piekrītot pamās ar galvu. Bet viņš 

nekavējoties piemetināja: „No otras puses, neviens ļauns darbs nepadara viņu ļaunu vai 

nosodītu.” Te nu mums vairs nav tik skaidrs, ko viņš domājis. Viņš turpina: „Neticība, 

kas padara cilvēku .. ļaunu, ir tā, kas dara ļaunus un nosodāmus darbus. Tādēļ, ja kāds 

cilvēks ir labs vai ļauns, to nav ietekmējuši darbi, bet gan ticība vai neticība.”
14

 

Luteram patika izmantot ilustrāciju ar koku un tā augļiem. Slikti koki nedod labus 

augļus, un labi koki nedod sliktus augļus. Kāds ir koks, nosaka tas, kādi augļi no tā tiks 

novākti. Ticība nosaka, kādi cilvēki mēs esam: tādi, kas dzīvo drošībā un mierā ar 

Dievu un ir spējīgi gūt prieku no cilvēka dzīves, vai arī tādi, kas ieņem aizsardzības 

pozīciju, baidās no visa apkārtējā un tādējādi ir spiesti izkropļot savu cilvēcību un darīt 

pāri ap mums esošajām radībām. 

 

Ticība nosaka, kādi cilvēki mēs esam 

Šīs nodaļas sākumā mēs norādījām, kā Luters definē dievu: dievs ir jebkas, uz 

ko mēs paļaujamies. Viņa pārsteidzošajā, antropocentriskajā vārda „dievs” definīcijā 

viņš padarīja mūsu paļāvību par Dieva definētāju. Viņš to varēja darīt, jo saprata, ka 

mūsu paļaušanās uz patieso Dievu ir no Viņa saņemta dāvana. Tādēļ, ka Dievs ir devis 

cilvēcisku risinājumu mūsu un Viņa attiecībām, mūsu paļāvība definē Dievu, kurš 

patiesībā ir definējis mūs, radot un atjaunojot mūs kā Savus paļāvīgos bērnus. 

Mācot pirmo bausli, ir jāpalīdz mūsu skolniekiem ieraudzīt, kas ir Dievs (Viņu 

mēs tuvāk aplūkosim, runājot par Ticības apliecību) un kas esam mēs (lai arī sevi mēs 

pētīsim visā Mazā katehisma studiju procesā). Pirmais bauslis mums atgādina, ka pāri 
                                                           
14 Luther’s Works, 362. lpp. 
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visam mēs esam Dieva paļāvīgie bērni. Saskaņā ar Luteru, būt par cilvēku nozīmē 

„Dievu vairāk par visu bīties, mīlēt un uz Viņu paļauties”. 

Girgensons (Girgensohn) norāda, ka Luters sākotnēji apspēlējis formulējumu 

„bīties vienīgi Viņu un vienīgi uz Viņu paļauties”.
15

 Tas nozīmētu, ka Dievs pats 

nepastarpināti un pilnībā mums sniedz identitāti, drošību un jēgu. „Dievu vairāk par 

visu bīstoties, mīlot un uz Viņu paļaujoties”, mēs atzīstam, ka Dievs ir radījis sistēmu, 

kas piešķir mums identitāti, sniedz drošību un veido mūsu dzīves jēgu arī mūsu 

horizontālajās attiecībās. Mēs patiešām iegūstam identitāti, būdami par laulāto draugu, 

vecākiem, bērniem, ārstiem, pārdevējiem, lauksaimniekiem, mājsaimniecēm, 

pilsoņiem, kaimiņiem, politiskas partijas biedriem, par dievkalpojuma dalībniekiem 

vai lieciniekiem vietējā draudzē. Dievs piešķir mums jēgu un drošību tajās situācijās 

un ar to situāciju palīdzību, kādās Viņš mūs ir nolicis. Bet vienīgi Viņš ir mūsu 

sākotnējais identitātes, drošības un jēgas avots; Viņš stāv pāri visam citam. 

Mums dažkārt sagādā grūtības tas, ka Luters, skaidrojot pirmo bausli, saista 

bailes ar mīlestību un paļāvību. Arī viņa studenti sešpadsmitajā gadsimtā debatēja par 

to, vai tās būtu bailes no Dieva dusmām un soda vai arī cieņas pilna bijība un 

dievbijība. Jau 1514. gadā Luters nošķīra trīs veidu cilvēkus, kas „bīstas Dievu”: 1) tie, 

kas bīstas no soda, nemaz patiesi nebīdamies Dieva; 2) tie, kas bīstas gan no Dieva, 

gan no Viņa dusmām; 3) tie, kuru uzticība Dievam ir tik stipra, ka bailes no soda 

viņiem nekad neienāk prātā, bet kuri vienalga bīstas Viņu ar tādu bijību, kādu bērni 

parāda saviem vecākiem, kurus viņi mīl un tādēļ negrib aizvainot.
16

 Tādējādi bīšanās, 

mīlestība un paļāvība uz Dievu tiek apvienotas attieksmē, kādu parāda Dieva bērni. 

Mūsu jūtās pret Dievu joprojām var parādīties zināmas bailes no Viņa dusmām, jo mēs 

esam grēcinieki, kas paļaujas uz Viņu. Bet galvenais mūsu ticības dzinulis ir uzticība 

Viņam bez jebkādām bailēm no soda, esot pilnīgi pārliecinātiem par Viņa mīlestību un 

tādējādi parādot Viņam pienākošos bijību, jo mēs pilnīgi paļaujamies uz Viņa 

mīlestību un žēlastību. Luters mums mācīja lūgt Dievu, kurš ir tas, „bez kura žēlastības 

                                                           
15 Teaching Luther’s Catechism, tulk. John W. Doberstein (Philadelphia: Muhlenberg, 1959), 1: 36. lpp. 
16 Johannes Meyer, Historischer Kommentar zu Luthers Kleinem Katechismus (Guetersloh: Bertelsmann, 1929), 188.–

190. lpp 
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neviens nav spējīgs ko paveikt vai stāvēt Viņa priekšā”.
17

 

Savā 1520. gada traktātā „Par labiem darbiem” Luters nosauca ticību par 

„pirmo, augstāko un visdārgāko no visiem labajiem darbiem”.
18

 Viņš sprieda, ka pirmo 

bausli var izpildīt uzticība, kas „nāk no sirds dziļumiem”. Šis bauslis ir pirmais, 

augstākais un labākais no baušļiem. Visi pārējie no tā izriet. Tie var pastāvēt vienīgi 

pirmā baušļa noteiktajos ietvaros, un to izpildīšana galu galā tiek izvērtēta attiecībā 

pret pirmā baušļa izvirzīto pārbaudi – sirds ticību Radītājam un Tēvam.
19

 

Man nešķiet atbilstoši saukt ticību par labu darbu, lai arī es saprotu un piekrītu 

Lutera izteiktajai domai. Vispirms jau ticība nav kas tāds, ko mēs darām tādā pat 

veidā, kā mēs palīdzam un sniedzam drauga roku savam tuvākajam, kurš nonācis 

grūtībās. Ticība nav nekas tāds, kas ir mūsu izgatavots, kā, piemēram, ticība 

automobiļa riepām vai cilvēku piramīdas apakšējam loceklim, vai arī Dievam. Ticību 

rada mūsu ticības objekts. 

Otrkārt, ticība atšķiras no tā, ko mēs parasti saucam par darbiem, jo ticība ir tā 

fundamentālā attieksme, kāda mums ir pret Dievu un tādējādi arī pret Viņa doto dzīvi. 

Savukārt darbi ir tās darbības, kas izriet no ticības gan vertikālajās (2. un 3. bauslis), 

gan horizontālajās attiecībās (4.–10. bauslis). 

Ticība ir balstīta Dieva vārdā un rodas no tā. Dieva vārds, Evaņģēlijs, rada un 

uztur ticīgā cilvēka dzīvi. Tas vienīgais sniedz taisnīgumu un brīvību. Kristus 

Evaņģēlijs ir Dieva vārds, kas sniedz „dzīvību, patiesību, gaismu, mieru, taisnīgumu, 

pestīšanu, prieku, brīvību, gudrību, spēku, žēlastību, godību un visas neskaitāmās 

svētības..”. Bez šī Vārda ticīgais nespēj neko; tas vienīgais sniedz un ietekmē pestīšanu 

(Rom. 10:4, 9; sal. Rom. 1:17).
20

 

Šis vārds ir īpašs; tas ir apsolījums. Mēs paļāvībā atsaucamies nevis uz 

programmām un pierādījumiem, bet uz apsolījumu. Luters rakstīja, ka apsološā Dieva 

vārds rada šo vārdu pieņemošā cilvēka ticību; ticība seko apsolījumam un pieķeras 

                                                           
17 Kolektas lūgšana no viņa “German Mass” 1526. g. // Luther’s Works, 53: 136. 137. lpp. 
18 Luther’s Works, 44: 23. lpp. 
19 Turpat, 362. lpp. 
20 Turpat, 31: 345.–346. lpp. 
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tam, kurš apsola.
21

 

Paļāvību veido gan mūsu zināšanas par mūsu paļāvības objektu, gan 

uzticēšanās, kādu mēs veltām uzticības objektam, ņemot vērā to, ko šis objekts ir 

izdarījis mums vai mūsu labā. Mēs parasti domājam, ka, rodoties paļāvībai, tai pa 

priekšu iet zināšanas. Un tā ir taisnība, ka mūsu paļāvības objektam ir jānonāk ar 

mums saskarē, lai šo paļāvību izraisītu. Bet Tomass Drēge norāda, ka bērni uzticas jeb 

paļaujas uz citiem cilvēkiem, vēl pirms viņi ir ieguvuši to, ko mēs uzskatītu par 

zināšanām – vismaz zināšanām, kuras varam izteikt vārdos. Viņš uzskata, ka uzticība 

sākas ar šādu paļāvību un vēlāk pieaug līdz ar zināšanām un pieredzi.
22

 Patiesībā pat 

zīdaiņa paļāvība ir balstīta viņa zināšanās par mātes mīlestību. Varbūt šīs zināšanas 

nav intelektuālas, bet iegūtas ar tausti un dzirdi, un tomēr tās ir zināšanas, kuras ir 

sniedzis uzticības objekts. 

Ir svarīgi atzīmēt, ka, saskaņā ar mūsdienu psiholoģijas atzinumiem, paļāvība ir 

veselīgu personību veidojoša pamatsastāvdaļa. Ja savas dzīves pirmajās dienās un 

mēnešos bērns tiek atsvešināts no sev pazīstamās pasaules un viņa neuzticība pārspēj 

uzticību, tad visticamāk tam būs nelabvēlīgas sekas visā viņa vai viņas dzīvē.
23

 

Drēge piebilst, ka zīdaiņi saņem uzticību kā dāvanu no vecākiem vai no kāda, 

kas vecākus aizstāj un „nodrošina maigas un mīlestības pilnas rūpes un drošu apziņu, 

ka „viss ir kārtībā””.
24

 Šo fundamentālo miera un harmonijas apziņu ebreji sauca par 

„šalom”. Mums ir jāatceras, ka daudziem cilvēkiem mūsu sabiedrībā ir pietrūkusi šī 

fundamentālā ievirze pretim dzīvībai, kas balstīta uzticībā. Varbūt daži ir piedzīvojuši 

tik negatīvu dzīves pieredzi, ka viņi nemaz nezina, ko vārds „uzticība” nozīmē. Viņi to 

arī nevar zināt, ja apzinās, ka nekad nav tikuši mīlēti. Ja mēs nesaprotam vārdus 

„mīlestība” vai „uzticība”, mēs nespējam saprast, ko Svētie Raksti domā ar vārdu 

„Dievs”. Ticīgajiem var nākties pavadīt ļoti daudz laika, lai iemācītu vārdu „mīlestība” 

un „uzticība” nozīmi, pirms viņi var apliecināt savu ticību Dievam tiem daudzajiem, 

                                                           
21 Baznīca Bābeles gūstā // Luther’s Works, 36: 39. lpp. 
22 Faith Passages, 65.–68. lpp. 
23 Turpat, 33.–34. lpp. 
24 Turpat, 33. lpp. 
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kuri, nebūdami ticīgi, ir audzināti tajā šīs dzīves pusē, kur valda neuzticība. 

Bet, ja ar fundamentālu uzticēšanos Dievam viss ir kārtībā, tad mēs zinām, ka 

viss ir kārtībā arī ar mūsu identitāti, drošību un jēgu. Zinot, kas ir Dievs, proti, mūsu 

Tēvs, mēs, kas esam kristīti, varam zināt, kas esam mēs – Viņa bērni. Mēs nekad 

nevaram pārstāt būt par Viņa bērniem. Mēs varam aizbēgt no mājām, bet Viņš ir 

apsolījis, ka Viņš mūs atradīs. Mēs piederam Viņam, un Viņš ir apņēmies paturēt mūs 

kā Sev piederīgus. Nekas mūs nespēj no Viņa šķirt (Rom. 8:31–39). 

Tas nozīmē, ka mēs varam atslābināties. Būt par Dieva bērniem nozīmē dzīvot 

paļāvībā, ka esam drošībā, un tādēļ mēs baudām mieru, kuru Viņš jau no paša sākuma 

ir gribējis mums sniegt. Mums ir šis miers, šī drošības, harmonijas un līdzsvara izjūta, 

jo mēs atzīstam, ka Dievs ir Savā īstajā vietā kā mūsu Tēvs un mēs esam savā īstajā 

vietā kā Viņa bērni. Mums vairs nav jāaizsargājas, jo Viņš mūs aizsargā, un tādēļ mēs 

varam dzīvot kā Viņa pieaugušie bērni attiecībās ar citiem. Mēs varam sevi nostādīt 

pareizās attiecībās ar citiem cilvēkiem – vienalga, vai viņi ir vai nav pareizās attiecībās 

ar mums. 

Mums nevajag sevi apgrūtināt ar jautājumu: „Vai mani darbi ir tiešām pareizi?” 

Kā rakstīja Luters, mēs varam būt droši, ka viss, ko mēs darām, Dievam labpatīk. 

Mums var paslīdēt kāja, kad pārāk daudz runājam, ēdam, dzeram vai guļam. Daži 

pārkāpumi šķiet neizbēgami. Mums nevajadzētu uzskatīt ticību par vēl vienu vai pat 

labāko no cilvēku darbiem. „Tas ir augstākais darbs, jo tas apklāj ikdienas grēkus,” 

reformators piebilda. Viņš aicināja grēciniekus pievērsties vārdiem no Ps. 143:2: 

„Tavā priekšā nav neviena taisna dzīvajo vidū.” Visiem mūsu darbiem ir mūs jānoved 

pilnīgā izmisumā. Mums ir jātic, ka mēs nespējam būt taisni Dieva acīs, kā vienīgi 

mūsu ticībā. Ticība nesagaida Dieva sodu, jo Viņš mūs ir samierinājis ar Sevi Kristū. 

Ticība paļaujas vienīgi uz Viņa žēlsirdību un laipnību, uz Viņa žēlastību un labvēlību. 

Ticīgā darbi tiek pieņemti tikai Dieva žēlsirdības un žēlastības dēļ, nevis tā dēļ, kas šie 

darbi ir paši par sevi.
25

 Tieši otrādi – viss, kas nenāk no ticības, ir grēks (Rom. 14:23). 

Šī labā vēsts, kas atskan Dieva pasludinājumā pirmajā bauslī – ka Viņš ir mūsu 
                                                           
25 On Good Works // Luther’s Works, 44: 37. lpp. 
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Dievs, atrodas pastāvīgā spriedzē ar Dieva nosodījumu par mūsu nespēju vairāk par 

visu bīties, mīlēt un paļauties uz Viņu un tādējādi arī kalpot un paklausīt Viņam visās 

mūsu horizontālajās attiecībās. Šai spriedzei ir jātiek uzturētai. Šis Bauslības 

nosodījums ir jāuztur bez kādiem nosacījumiem attiecībā uz tiem, kas vēlas dzīvot 

šķirti no Dieva. Bet tiem, kas Viņam uzticas, Evaņģēlijs ir Viņa dzīvības vārds: tas 

nosaka, kas mēs esam kā dzīvas radības, un tas mūs mudina īstenot cilvēka dzīvei 

domāto Dieva plānu. 

Tādējādi ticība, kas pievērsta mūsu Debesu Tēvam, vairs nekavēsies pie grēka; 

mums nevajadzētu lauzīt galvu par to, kā ar saviem darbiem esam aizvainojuši Dievu, 

ja Viņš to ir piedevis. Jo kopā ar Viņu piedošana nozīmē aizmiršanu, un to, ko Dievs ir 

aizmirsis, mums vairs nav jācenšas atcerēties. Luters aprakstīja kādu nodarbi, kurai 

ticīgie nododas pārāk bieži: mēs auklējam un lolojam savu grēku, padarot to par 

vislielāko briesmoni, kad uz to koncentrējamies un to pārcilājam. Kaunēdamās par 

grēku, sirdsapziņa nomoka sevi ar bailēm un šausmām. „Tas ir ūdens, kuru velns ir 

meklējis savām dzirnavām.” Sātans turpina mums atgādināt par cilvēkiem, kuri ir 

ierauti viņa midzenī par vēl nenozīmīgākiem grēkiem nekā mūsējie. Mūsu neatlaidīgā 

pievēršanās ellei brīdī, kad Dievs vēlas, lai mēs pievērstos Viņam, palielina elles 

apmērus, kā arī izbailes mūsu apziņā.
26

 Šāda Lutera aprakstītā grēku lološana ir grēks. 

Tā atvaira Dieva piedodošo vārdu kā nepatiesu. Tā, iespējams, visbiežāk izriet no 

vēlmes pietiekami daudz ciest no savas vainas apziņas, lai tādējādi mēs izskatītos 

labāki Dieva acīs. Tas ir visačgārnākais „labo darbu” paveids. Ticība kļūst dzīva, 

nepakļaujoties šāda veida grēkam. Novērsies no sava grēka un to vairs nepiemini; tāds 

ir mūsu Tēva padoms. 

Dievs mūs radīja, lai mēs gūtu prieku no dzīves, līksmotu par Viņu un par to, ka 

esam cilvēki. Tas ir iespējams vienīgi tad, ja Viņā mēs atrodam mērķi un mūsu dzīves 

organizējošo centru – kad mēs pāri visām lietām Viņu bīstamies, mīlam un uz Viņu 

paļaujamies.  

                                                           
26 A Sermon on Preparing to Die // Luther’s Works, 42: 102. lpp. 

 


