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TICĪBA 

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 

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”.
1
 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 

                                                           
1 Teaching Luther’s Catechism, tulk. John W. Doberstein (Philadelphia: Muhlenberg, 1959), 1: 36. lpp. 
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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.
2
 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 

neviens nav spējīgs ko paveikt vai stāvēt Viņa priekšā”.
3
 

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

„pirmo, augstāko un visdārgāko no visiem labajiem darbiem”.
4
 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.
5
 

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 

                                                           
2 Johannes Meyer, Historischer Kommentar zu Luthers Kleinem Katechismus (Guetersloh: Bertelsmann, 1929), 188.–

190. lpp. 
3 Kolektas lūgšana no viņa “German Mass” 1526. g. // Luther’s Works, 53: 136. 137. lpp.  
4 Luther’s Works, 44: 23. lpp. 
5 Turpat, 362. lpp. 
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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).
6
 

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 

tam, kurš apsola.
7
 

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.
8
 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 

                                                           
6 Turpat, 31: 345.–346. lpp. 
7 Baznīca Bābeles gūstā // Luther’s Works, 36: 39. lpp. 
8 Faith Passages, 65.–68. lpp. 
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uzticību, tad visticamāk tam būs nelabvēlīgas sekas visā viņa vai viņas dzīvē.
9
 

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””.
10

 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, 

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?” 

                                                           
9 Turpat, 33.–34. lpp. 
10 Turpat, 33. lpp. 
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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.
11

 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 

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 

                                                           
11 On Good Works // Luther’s Works, 44: 37. lpp. 
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pievēršanās ellei brīdī, kad Dievs vēlas, lai mēs pievērstos Viņam, palielina elles 

apmērus, kā arī izbailes mūsu apziņā.
12

 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. 

 

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

 


