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TICĪBAS APLIECĪBA 

 

TICĪBAS ARTIKULI 

Ticības artikuli apkopo Bībeles mācību par vienīgo patieso Dievu: “Klausies, 

Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs” (5. Moz. 6:4). Kristīgā ticība ir 

monoteistiska, jo Raksti saka: “Nav cita Dieva kā viens vienīgs” (1. Kor. 8:4). Tikpat 

skaidri Dieva vārds mums liek saprast, ka Tas Kungs ir atklājis Sevi kā Tēvu, Dēlu un 

Svēto Garu (Mt. 28:19). 

 

Trīsvienīgais Dievs 

Ticības apliecības atspoguļo Baznīcas kopīgo, vienojošo ticību trīsvienīgajam 

Dievam. Visur un visos laikos kristīgā Baznīca to kristiešiem ir mācījusi. Caur šo ticību 

Dieva tauta tiek svētīta arī šodien: “Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība, un 

Svētā Gara sadraudzība lai ir ar jums visiem!” (2. Kor. 13:13). Trīs ticības artikuli māca, 

ka Tas Kungs ir trīsvienīgs, taču vienlaikus Dievs ir viens. Trīsvienības mācība ir viena 

no svarīgākajām Bībelē, jo tā apkopo Dieva būtības atklāsmi. Par šo mistēriju ir jāmeditē 

un jāmēģina saprast kaut daļu no tās, lai arī teoloģiskie jēdzieni ir abstrakti un sākumā 

liekas nepierasti. Jēdzienu formulējumi ir radušies cīņā pret tām mācībām par Dievu, 

kuras ir pretrunā ar biblisko atklāsmi. 

Jēdzienu “Trīsvienība” pirmais ieviesa viens no baznīctēviem, Tertuliāns, bet šī 

termina saturs, proti, pati Trīsvienība, ir atrodama jau Bībeles pirmajās lappusēs. 

Cilvēciskais saprāts labprāt gribētu apstrīdēt faktu, ka Dievs vienlaicīgi ir gan trīs, gan 

viens. Trīsvienību var palīdzēt izprast skaidrojums, ka ir tikai viens Dievs, bet trīs 

personas. Dievs ir viens un trīs, bet ne tajā pašā nozīmē. Ir tikai viena vienīga dievišķa 

būtība, bet trīs patstāvīgas personas. Dievišķā daba ir klātesoša visās trijās personās. To 

vienība pastāv dievišķajā dabā, bet ne personu sajaukumā. Trīsvienības personas nevar 

sadalīties un kļūt par atsevišķām dievībām, jo tas būtu pretrunā ar to dievišķo dabu. 
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TRĪSVIENĪBAS PERSONU 

KOPĪGĀS ĪPAŠĪBAS JEB ATRIBŪTI 

Viens Dievs ir radījis, pestījis un svētī cilvēci. Dievs vienmēr ir tas pats, un Viņa 

eksistences veids ir nemainīgs. Raksti piedēvē visām trijām Dieva personām tās pašas 

īpašības. Dēls ir visur klātesošs (Mt. 28:20), visspēcīgs (Jņ. 10:28) un viszinošs 

(Jņ. 21:17). Svētais Gars arī tiek aprakstīts kā visur klātesošs (Ps. 139:7), visspēcīgs 

(Ps. 33:9) un viszinošs (1. Kor. 2:10). Visas dievišķās īpašības ir vienotas ar Tā Kunga 

būtību. Dievam vienlaikus piemīt visas īpašības. Viņš vienmēr ir mīlestība un svētums. 

Neviena no Dieva trim personām nevar atdalīties no Savas dabas. Dieva Trīsvienību var 

salīdzināt ar ūdeni, kas eksistē gan šķidruma, gan ledus, gan tvaika veidā. Dievs ir ticis 

salīdzināts arī ar rozi, kuras stumbrs ir Tēvs, zieds – Dēls, bet smarža – Svētais Gars. Visi 

kopā šie trīs komponenti veido rozi. Tomēr ir jābūt modriem, lai līdzības par Svēto 

Trīsvienību mūs neievestu maldos, kā jau bieži ir noticis. Zināšanas par Trīsvienību un 

mācības pamati ir meklējami tikai un vienīgi Svētajos Rakstos. Bībeles patiesais autors, 

Svētais Gars, izprot Dieva dziļumu (1. Kor. 2:10). 

 

VIENA DIEVA TRĪS PERSONAS 

Bībeles teksts liek mums saprast, ka Tēvs, Dēls un Svētais Gars ir trīs atsevišķas 

personas. Kā, piemēram, Kristus varēja lūgt Tēvu, ja abi nebūtu patstāvīgas personas? 

Baznīctēvs Damaskas Jānis runā par to, ka persona un hipostāze ir viens un tas pats. Savā 

dievišķumā Tēvs dzemdināja Dēlu un deva Tam Savu dabu, bet ne Savu personu, jo 

personu nevar atdot. Tā kā Dēls ir dzimis no Tēva un ne radīts, Viņam ir dzīvība pašam 

Sevī, tāpat kā Tēvam (Jņ. 5:26). Tas, ka Garam un Dēlam ir dzīvība pašiem Sevī, dara 

viņus par patstāvīgām personām; vienlaikus dievišķās dabas dēļ viņiem piemīt tā pati 

gudrība, spēks, svētums un griba, kas Tēvam. Tā definēta Dieva personu atšķirtība 

nozīmē, ka starp tām nav pretrunu. 

No Bībeles mēs uzzinām, ka Tēvs ir dzemdinājis Dēlu un sūtījis Svēto Garu. Dēls 
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turpretī ir dzimis, bet pats nedzemdina. Dēls un Tēvs sūta Svēto Garu, bet Gars nav 

dzimis, pats nedzemdina un arī nesūta (Jņ. 14–16). “Svētais Gars ir no Tēva un no Dēla, 

ne darināts, ne radīts, ne piedzimis, bet no tiem izejošs” (Atanāsija ticības apliecība).
1
 

Garu sauc gan par Tēva Garu (Mt. 10:20), gan Dēla Garu (Gal. 4:6). Tiek aprakstīts, ka 

Svētais Gars iziet gan no Tēva (Jņ. 14:26), gan Dēla (Jņ. 15:26, 16:7). Gars runā to, ko 

Viņš saņēmis no Dēla (Jņ. 16:13, 14). Svētais Gars iziet no Tēva un Dēla (Jes. 11:4; 

Jņ. 20:22; 2. Tes. 2:8), bet pats nevienu ne sūta, ne dzemdina. Šādi var redzēt, ka personu 

darbības atšķiras. Darbi vienmēr raksturo personu vai inteliģentu būtni. Tā kā Bībele 

māca, ka Tēvs, Dēls un Svētais Gars darbojas personīgi, ir skaidrs, ka viņi ir atsevišķas 

personas. Katra no tām var just, vēlēties, mācīt, sodīt, runāt utt. (Mt. 11:27; Jņ. 1:18, 

14:26, 16:8, 17:24; Ap. d. 28:25). Tēvs nolēma sūtīt pasaulē Savu Dēlu, bet Dēls kļuva 

cilvēks un piepildīja grēku salīdzināšanas upuri. Tēva atsevišķās darbības nevar būt Dēla, 

savukārt Gara darbi nevar būt Tēva un tā tālāk. Gars palīdz cilvēkiem ticēt Kristum. Tas, 

kas tic Dēlam, tic arī Tēvam. Bībele mēdz saistīt radīšanu ar Tēvu, bet mirušo 

augšāmcelšanos un pēdējo tiesu – ar Dēlu. Kad Tēvs radīja, Viņš darīja to caur savu 

Vārdu, bet šis Vārds ir Dēls, un bez Vārda nekas nebūtu tapis (Jņ. 1). Turklāt ir rakstīts, 

ka radīšanas notikumu laikā Dieva Gars lidinājās virs ūdeņiem (1. Moz. 1). Šis dziļais 

bibliskais konteksts ļauj mums saprast, ka eksistē tikai viena dievišķā būtne, bet 

vienlaicīgi tiek runāts par trim patiesām personām. Tas mums palīdz apzināties, ka 

darbības Trīsvienības iekšienē ir dalītas, bet Dieva darbi ir nedalāmi. Proti, tas, ko 

personas dara savstarpēji, ir atsevišķas darbības, bet tas, ko Dievs dara attiecībā uz Savu 

radību, ir kopīgs. 

Dieva mistēriju mēs nespējam izprast, bet varam saprast to, ko Viņš Savā mīlestībā 

pret mums grib atklāt. Viņš sastop mūs Savā vārdā. Jo vairāk mēs Dievu iepazīstam, jo 

lielāks un varenāks Viņš kļūst mūsu acīs. Mēs esam pakļauti Viņam un esam Viņa radītās 

būtnes. Dievs vienmēr ir Dievs, un Viņš nepakļaujas mūsu nosacījumiem. Viņš eksistē 

nepieejamā gaismā (Jņ. 1:18; 1. Tim. 6:16). Cenšoties iedomāties Trīsvienību, mēs varam 

                                                           
1  Augsburgas ticības apliecība šodien. Pielikums: Atanāsija ticības apliecība. R.: Luterisma mantojuma fonds, 2001. – 165. lpp. 
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To vienīgi apbrīnot, jo Tā stāv pāri cilvēka saprašanai. Tēvs ir Dievs Tas Kungs, tāpat kā 

Dēls un Gars. Jēzus vārdi Jāņa evaņģēlijā māca mums par Dieva iekšējo vienību: “Kad 

nu nāks Aizstāvis, ko Es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kas iziet no Tēva, Tas dos 

liecību par Mani” (Jņ. 15:26). Tātad Dievs ne tikai šķiet trīsvienīgs, bet patiesībā tāds arī 

ir. Tēvs, Dēls un Svētais Gars nav tikai kāda pedagoģiska līdzība, bet gan Dieva būtības 

atklāsme. 

 

TICĪBAS APLIECĪBAS 

Lai aizstāvētu patieso vēsti, Baznīca ir radījusi ticības apliecības. Ticības apliecības 

apstiprina un izskaidro to, ko Baznīca vienmēr ir mācījusi. Baznīcas svarīgākās ticības 

apliecības ir trīs senbaznīcas apliecības (Apustuļu, Nīkajas un Atanāsija), kā arī 

Augsburgas ticības apliecība (Augustana). Tās tiek izskaidrotas Konkordijas jeb 

Vienprātības grāmatā. Šīs ticības apliecības ir balstītas uz to, ko Dievs mums, cilvēkiem, 

ir atklājis Bībelē: ka Viņa vārds ir Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Dieva vārdu nevar 

aizvietot ne ar ko citu. Vēstures gaitā ir bijuši cilvēki, kuri nav vēlējušies akceptēt Dieva 

trīs personu eksistenci. Modālisti apgalvoja, ka Dievs vienkārši darbojas trīs atsevišķās 

lomās jeb eksistences veidos. Saskaņā ar šī herētiskā virziena mācību Dievs parādās kā 

Tēvs, kā Dēls un kā Svētais Gars. Līdzīgas domas mūsdienās var sastapt, piemēram, 

feminisma teoloģijā, kas reducē Dieva pašatklāsmi uz līdzību, sakot, ka Dievs ir tikai kā 

Tēvs vai kā Dēls utt. Ja Trīsvienību padara tikai par līdzību, tad visi ceļi ir vaļā, lai 

saviem individuālajiem priekšstatiem par Dievu pievienotu arī dievieti māti. Nevienam 

nav tiesību izmainīt Tā Kunga atklāsmi vai arī piedēvēt Viņam personvārdu, kuru Viņš 

pats nav atklājis Svētajos Rakstos. Ja cilvēki sagroza mācību un dod Dievam svešus 

vārdus, rodas pagānisms, jo personvārds raksturo personību. 

Cita maldu mācība, kas vēstures gaitā ir uzbrukusi Evaņģēlijam, ir dinamisms (no 

grieķu vārda dynamis, kas nozīmē “spēks”). Šī mācība uzskata, ka Kristus nav Dievs, bet 

gan, ka Dievs ar savu spēku darbojās cilvēkā Jēzū. Tāpat arī Svētais Gars nav Dieva 

persona, bet gan tikai spēks. Tomēr Bībelē skaidri un gaiši ir rakstīts, ka Gars “nolemj” 
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(Ap. d. 15:28), “māca” (Jņ. 14:26) un “pārrauga” (Jņ. 16:8). Šādas darbības var darīt 

vienīgi persona, nevis bezpersonisks spēks. Jēzus saka: “Kas Mani ir redzējis, tas ir 

redzējis Tēvu” (Jņ. 14:9). Tas, ka Jēzus ir Dieva vienpiedzimušais Dēls, kas nodevis Sevi 

par pasaules grēkiem, ir Evaņģēlija galvenā vēsts. Dievs mūs sastop Jēzū: “Nav 

pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums 

lemta pestīšana” (Ap. d. 4:12). Tas, kas godina Dēlu, godina arī Tēvu, kas Viņu ir sūtījis 

(Jņ. 5:23). Jēzus saka: “Es un Tēvs, mēs esam viens” (Jņ. 10:30). Nīkajas koncils pauž to 

pašu domu, sakot, ka Dēls ar Tēvu ir vienāds būtībā. 

Ja cilvēks negrib iepazīt Dievu kā trīsvienīgu, viņš Viņu neiepazīs nekad. Tas, ka 

Tēvs ir Trīsvienības pirmā persona, nenozīmē, ka Viņš ir kaut kādā ziņā pārāks par citām 

personām vai arī eksistējis pirms Dēla un Gara. Šāda secība ir ieviesta kārtības labad 

(“Svebiliusa katehisms”, 1698). Bībele māca, ka visas trīs personas ir vienlīdz 

pielūdzamas (Mt. 28:19; Jņ. 5:23; 2. Kor. 13:13). Atanāsija ticības apliecība apkopo 

Dieva atklāsmi šādi: “Tā Tēvs ir Dievs, Dēls ir Dievs, Svētais Gars ir Dievs. Tomēr nav 

trīs Dievu, bet tikai viens Dievs. Tā Tēvs ir Kungs, Dēls ir Kungs, Svētais Gars ir Kungs. 

Tomēr nav trīs Kungu, bet viens vienīgs Kungs.” 

 


