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PIRMAIS ARTIKULS  

 

Pazīt Dievu nozīmē Viņā klausīties 

Viss sākās ar radīšanu. Viss, par ko mēs zinām, izņemot pašu Dievu, aizsākās 

radīšanas brīdī. Mūsu kā cilvēku zināšanas ir ierobežotas ar to, kas sekoja pēc 

radīšanas. Mēs visi esam Dieva radības. 

Dažkārt kristieši mēdz aizmirst pirmo ticības apliecības artikulu. Viņi vēlas 

pievērsties otrajam un trešajam artikulam. Bet šie artikuli paliek neskaidri, kamēr mēs 

pienācīgi neizprotam pirmo artikulu. Lielu daļu pirmā artikula materiāla mēs jau esam 

aplūkojuši mūsu diskusijā par pirmo bausli. Pirmais artikuls dod mums iespēju vēlreiz 

pārdomāt, ko nozīmē apstāklis, ka Dievs ir Radītājs un mēs – Viņa radības. 

Mācot pirmo artikulu, mums ir jāsastopas ar vismaz diviem faktoriem, kas 

pretojas mūsu izpratnei par Dievu kā Radītāju un mums kā Viņa bērniem. Pirmais ir 

amerikāņu ideāls „darīt pa savam” un pašiem kontrolēt savu dzīvi. Bibliskā ticība 

pieprasa, lai mēs noraidām „rupjā individuālisma” maldus un visu ar to saistīto 

sajūsmu par cilvēku kā indivīdu. 

Otrs faktors ir evolūcijas teorija, kura mūsdienās nosaka veidu, kā mēs 

domājam par dabu un dzīvību. Lai to saprastu, mums vispirms ir jānošķir tas, kas 

dažreiz tiek saukts par mikroevolūciju (tā apraksta pārmaiņu mehānismus Dieva 

radībā), no makroevolūcijas (dogmatiskas teorijas par to, kā dzīvība aizsākās un kā tā 

darbojas). Senos laikos kristieši jutās spiesti Svētajos Rakstos meklēt norādes par 

dzīvības mehānismu darbību. To darīt nenozīmē piedēvēt Dievam lielu varu, bet gan 

noliegt Viņa darbus dabā un vēsturē. Dievs nebija devis Bībeles autoriem zināšanas 

par to, kā divdesmitā gadsimta zinātnieki (pareizi vai nepareizi) aprakstīs Dieva 

radības darbību. Piemēram, mums nav nepieciešams aizstāvēt Dieva godu, noliedzot 

sugu izmaiņu skaidrojumus ar ģenētikas palīdzību. 

Tomēr mums ir nepieciešams apzināties, ka evolūcijas teorija, kādu to parasti 

saprot mūsu kultūrā, ir vairāk nekā zinātniska teorija; tā ir dogma jeb pamats maldīgu 
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uzskatu sistēmai, kura tiešām daudziem sniedz identitāti, drošību un jēgu. Tā ir 

nepareiza sistēma, kas aizsākusies deviņpadsmitā gadsimta progresa filozofijās. 

Visiespaidīgāko ieguldījumu tās tapšanā ar saviem darbiem ir devis Berlīnes profesors 

G.V.F. Hēgelis. Turklāt šīs sistēmas stiprināšanai tika piesaistītas vairākas empīrisko 

zinātņu metodes. 

Bet empīriska zinātniskā pētniecība pieprasa veikt atkārtotus eksperimentus ar 

pētīšanas objektu; tādējādi jautājumus par izcelsmi nevar aplūkot, izmantojot 

empīrisko, eksperimentālo zinātni. Izsakot apgalvojumus par dzīvības izcelsmi vai tās 

nozīmi, to autors no empīrisko pētījumu lauka pāriet uz filozofijas un dogmu sfēru. 

Mums ir jāpalīdz saviem skolniekiem apzināties, ka Dievs mums ir devis vairāk 

nekā vienu veidu, kādā mēs varam kaut ko zināt un mācīties. Viens noderīgs izziņas 

veids patiešām ir eksperimentu veikšana. Bet nozīmīga loma mūsu dzīvē ir arī 

racionālajām, estētiskajām un intuitīvajām zināšanām. Bieži mēs mācāmies no 

klausīšanās, no tā, ko mums saka kāda autoritāte. Jautājumos par augstākajām dzīves 

vērtībām radības var atrast atbildes, vienīgi uzklausot Autoritāti – dzīvības autoru, 

sadzirdot Radītāja teikto. Jo tikai Viņš var redzēt pasauli objektīvi – gan no ārpuses, 

gan no iekšienes. 

Tā kā mūsu kultūrā tik daudz kas pretojas šādai izpratnei par mācīšanos un 

zināšanu, mums ir jāveltī laiks šī jautājuma izpētei un izskaidrošanai. Saistībā ar 

diskusiju par veidiem, kādos mēs sasniedzam dažādus zināšanu līmeņus, mēs vēl 

skaidrāk varam saredzēt apdraudējumu bibliskajai izpratnei par dzīvību. Tā ir 

makroevolūcijas dogma, kuru tik daudzi mūsu kultūrā ir pieņēmuši kā pašsaprotamu. 

Ja nepietiekami aplūkosim priekšstatu sistēmu par to, kā mēs spējam kaut ko zināt, tad 

mūsu skolniekiem būs grūtības domāt par un kopā ar ticības apliecībā apliecināto 

Dievu. 

 

Radītājs, uzturētājs un Tēvs 

Šeit mums nākas īsumā koncentrēties uz Dievu. Visu Dieva radīšanas un 

uzturēšanas darbu Luters piedēvē pirmajai Svētās Trīsvienības personai – Tēvam, ko 
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gan patiesībā ir uzņēmušās visas trīs personas. Visus tēvišķās mīlestības un rūpju 

pilnos darbus, par kuriem mēs runājam šajā artikulā, veic mūsu Dievs, nevis tikai Viņa 

pirmā persona. 

Šeit mēs apliecinām, ka Dievs ir mūsu Tēvs. Luters nošķīra Dievu kā Tēvu no 

Dieva kā Radītāja. Dievs ir visu būtņu Radītājs Viņa universā; radīto cilvēku vidū Viņš 

ir izraudzījies Sev bērnus, ar kuriem veidot tēvišķas attiecības. Jo Viņš nelīdzinās 

jebkuram tēvam. Šis Tēvs mīlestībā ir nodevies rūpēm par Saviem bērniem un 

priecājas, ka mēs esam Viņa bērni. Tādēļ nebūs gluži pareizi par neticīgajiem teikt: 

„Jā, arī viņi ir Dieva bērni.” Viņi neapšaubāmi ir Dieva radības, un Viņa gādīgā roka 

rūpējas arī par viņiem. Bet viņi ir aizbēguši no mājām un neatzīst Viņu par Tēvu vai 

sevi par Viņa bērniem. Viņi neļauj Dievam darboties kā viņu Tēvam. 

Ticīgie apliecina Dievu par savu Tēvu, tādējādi definējot sevi par Dieva 

bērniem. Mēs apliecinām Dievu kā Tēvu, Visuvaldītāju. Viņš nav patvaļīgs valdnieks 

vai attāls vectētiņš. Viņā visa vara ir apvienota ar absolūtu beznosacījuma mīlestību. 

Martins Mārtijs izceļ vairākus „tēvišķas visvarenības un visvarena tēvišķuma” 

aspektus, kurus Luters aplūko Lielajā katehismā.
1
 

Pirmkārt, Dievs mūs uztur visā, kas mūsu miesai un dzīvei ir vajadzīgs. Viņš 

sāk ar mūsu katra būtni: ar mūsu miesiskajām un nemiesiskajām sastāvdaļām – mūsu 

miesu un dvēseli. Tas ietver mūsu ķermeņa daļas un locekļus, piemēram, acis un ausis, 

kā arī mūsu prātu un maņas. Savus locekļus un maņas mēs uzskatām par 

pašsaprotamām, bet ik dienu avīzes mums atgādina, ka tā nevajadzētu darīt. Katru 

dienu mēs dzirdam par nelaimes gadījumiem un traumām. Dieva labestība atklājas 

tajā, ka Viņš mums ir devis mūsu cilvēcisko būtni, kas var redzēt, dzirdēt un sajust. 

Dievs pauž Savu labestību, dodams mums prātu. Bieži ir nācies dzirdēt, ka 

Luters bija prāta ienaidnieks: viņš dažkārt sauca to par „palaistuvi”. Tā darot, viņš 

atsaucās uz prāta lietošanu vertikālajās attiecībās. Viņš nosodīja mūsu mēģinājumus 

prātot par Dievu tā vietā, lai uzklausītu Viņa vārdu Svētajos Rakstos. Mums ir jāatzīst, 

ka prāts ir laba Dieva dota dāvana. Luters slavēja prāta izmantošanu horizontālajās 

                                                           
1 The Hidden Discipline (Saint Louis: Concordia, 1962), 34.–43. lpp. 
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attiecībās, ja to lietojam kā instrumentu, ar kuru atklājam Dieva dāvanas dabā un tās 

lietojam, lai nodrošinātu cilvēku labklājību. Šajā ziņā prāts palīdz mūsu empīriskajiem 

un eksperimentālajiem mēģinājumiem atrast jaunus un labākus veidus, kā rūpēties 

vienam par otru ar Dieva radības palīdzību. Mums arī jāuzmanās no prāta nepareizas 

lietošanas, izmantojot Dieva dāvātās eksperimentālās zinātnes. Ir svarīgi nenodarīt 

citiem pāri, radot iznīcināšanas līdzekļus karam ar valsts ienaidniekiem vai arī 

ekonomiskajos karos, kuros tiek aizsargāta patērētāja nauda. 

Dievs arī nodrošina to, ko mūslaiku psiholoģijas filozofs Abrahams Maslovs 

sauc par psiholoģiskajām vajadzībām. Dievs mums sagādā visu dzīvei nepieciešamo: 

ēdienu un dzērienu, apģērbu, iztikas līdzekļus u. tml., kā arī visu, kas atrodas ikdienas 

dzīves fonā: sauli un mēnesi, uguni un ūdeni, putnus, zivis un visa veida barību (LK, 

413. lpp.). Mūsu skolnieki salīdzinoši viegli sapratīs Dieva kā mūsu uzturētāja svarīgo 

nozīmi, jo arī viņiem ikdienas dzīvē ir vajadzīgas tik daudzas lietas. 

Otrkārt, Dievs kā mūsu Tēvs aizsargā mūs no visa ļauna un nelaimēm, kā arī 

atvaira visas briesmas un postu. Maslova vārdiem, Viņš ir apmierinājis mūsu vajadzību 

pēc drošības, dodot labu valdību, laicīgu mieru un drošību (LK, 413. lpp.), kā arī 

daudzos citos veidos. Viņš apsola mums Savu klātbūtni un spēku, nevis atņemot 

ļaunumu no mūsu apkārtējās vides, bet gan stiprinot mūs šī ļaunuma klātbūtnē. 

Nonākot pieaugušo pasaulē, arī mūsu skolnieki vēlēsies justies droši. Viņiem var 

iemācīt novērtēt, ko nozīmē iegūt tādu Dievu, kurš par mums rūpējas un mūs sargā. 

Ļaunuma mistēriju mēs nekad neatrisināsim ar savu prātu. Mēs nespējam 

izdibināt, kāpēc mūsu labais un visuvarenais Dievs var pastāvēt reizē ar ļaunumu, kas 

sagādā ciešanas Viņa mīļotajām radībām. Neviens prātojums, cenšoties risināt 

vissvarīgāko no cilvēku jautājumiem, augļus nenesīs. Loģiskas atbildes nav: vienīgā 

atbilde ir mūsu Tēva persona. Mums nāksies godīgi atzīt savu nespēju to izskaidrot, 

taču mums ir arī jāizmanto Ījaba un citu Dieva cilvēku piemēri, kuri grūtās dienās 

strīdējās ar Dievu un Viņam žēlojās, bet, par spīti tam, palika uzticīgi un paļāvīgi Tēva 

bērni. 

Ja reiz pieminējām Maslova cilvēku vajadzību hierarhiju, tad mums jāatgādina 
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saviem skolniekiem, ka Dievs apmierina visas cilvēku vajadzības. Viņš ir parūpējies 

par manu vajadzību pēc mīlestības un citu novērtējuma manā ģimenē un mājās. Un, 

saskaņā ar Maslova hierarhiju, Viņš kā Tēvs, kurš par mani rūpējas, ļauj mani sevi 

īstenot tā, ka man vairs nav jāsatraucas par savas identitātes veidošanu. (Vēl nav 

piedzimis tāds cilvēks, kurš pats spētu sevi pilnībā īstenot. To var mēģināt paveikt 

viltus dievi. Bet, pat nepieminot Dievu vai dievus, jāatceras, ka mūsu dzīves īstenību 

ietekmē un veido mūsu vecāki, pēc tam – citi cilvēki un šajā procesā mums ir mazāka 

loma, nekā mēs to esam gatavi atzīt.) 

Treškārt, mūsu visuvarenais Tēvs mūs uztur un aizsargā par brīvu. Bez kādas 

vērtības vai nopelniem no mūsu puses Dievs ir izlēmis būt par mūsu Radītāju, 

Uzturētāju, Aizstāvi un Tēvu. To Viņš dara tikai Savas skaidrās, tēvišķās un dievišķās 

labestības un žēlsirdības dēļ. Otrajā un trešajā artikulā teikts, ka mums nav tiesību uz 

Dievu mūsu grēcīguma dēļ, bet jau pirmais artikuls saka, ka mums nav tiesību uz 

Dievu, jo esam radības. Abos gadījumos ticības apliecība mūs apraksta kā labestības 

un žēlsirdības saņēmējus bez jebkādas vērtības vai nopelna, kuru varētu piedēvēt sev. 

Mēs esam bērni. Mēs dzīvojam no tāda Tēva žēlsirdības un žēlastības, kurš brīvprātīgi 

atdod Sevi un visu pārējo mūsu labā. 

Ceturtkārt, mūsu visuvaldītājs Tēvs mums atklāj Sevi caur cilvēku tēviem, kuri 

parāda saviem bērniem, kas ir viņu tēvs. Tāpat kā mūsu vecāki neprasīja mūsu padomu 

par mūsu ieņemšanu vai dzemdēšanu, arī mūsu Debesu Tēvs necenšas mūs pārliecināt 

par Savu pastāvēšanu. Viņš nepiedāvā mums kādu programmu vai pierādījumu 

kopumu, kas padarītu neiespējamas jebkādas racionālas šaubas par to, ka Viņš ir mūsu 

Dievs. Viņš vienkārši ir. 

Mēs negaidīti Viņu sastopam kā tādu, kurš mūs uzrunā, ieņēmis Savu vietu kā 

mūsu Dievs un norādīdams uz mūsu kā Viņa bērnu vietu. Luters rakstīja, ka 

vienkāršiem cilvēkiem ir jāsāk ar šo atziņu: te mēs redzam, ka Tēvs ir nodevis Sevi 

mūsu labā „līdz ar visām radībām un jau šajā dzīvē bagātīgi mūs apgādā” 

(LK, 414. lpp.). 

Piektkārt, visuvarenais Tēvs mums kā Savām radībām ir atjaunojis mieru un 



ROBERTS KOLBS „KATEHISMA MĀCĪŠANA DIEVA BĒRNIEM” 

 

 

© 2009 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS  6 

 

patiesu dzīvību pēc tam, kad mēs to bijām atmetuši. Pirmais artikuls jau paredz otro un 

trešo, jo nav jēgas runāt par Dievu kā Tēvu, ja savā ticībā un pilnīgā paļāvībā nevaram 

atgriezties pie Viņa pēc tam, kad bijām nomaldījušies no mūsu dzīves galvenā 

virziena. Bet caur Kristus paveikto un Svētā Gara darbību Dievs mūs atkal ir aicinājis 

pie Sevis (LK, 414. lpp.). 

Visbeidzot, mūsu visuvarenais Tēvs mūs ir radījis par atbildīgiem 

pieaugušajiem, kuri var kalpot un paklausīt (t. i., uzklausīt) Viņu mūsu horizontālajās 

attiecībās. Būt par Dieva bērnu nozīmē veikt pienākumus, kurus Viņš ir iekārtojis, lai 

mēs tos pildītu, dzīvojot Viņa radības vidū. 

Tas nozīmē tiešām atbildīgas rūpes par nedzīvo radību, kā arī dzīvnieku 

valstību. Jau sešpadsmitajā gadsimtā Luters bija norūpējies par apkārtējo vidi: viņš 

deva padomu lūgt, lai Dievs pasargā labību uz lauka, lai Viņš rūpējas par tīru gaisu, 

lietu, labiem laika apstākļiem un dod nesaindētu un nepiesārņotu barību, lai mēs varētu 

ēst un dzert, nebaidoties saslimt ar „mēri, sifilisu, drudzi un citām slimībām”.
2
 Dieva 

kā Radītāja un Tēva apliecināšana iesaista mūs pastāvīgās rūpēs par Viņa radību, 

izraisa cieņu pret radību un tās izmantošanu, kā arī riebumu pret tās postīšanu. 

Daudziem amerikāņu jauniešiem to nav viegli iemācīties, bet, ja mēs šo mācību labi 

neapgūsim, tad pār mums nāks Dieva sods, izraisot psiholoģisku diskomfortu. Tādēļ 

Luters teica, ka pirmajam artikulam „vajadzētu radīt pazemību un bijību” visos 

grēciniekos (LK, 414. lpp.). 

Vēl svarīgāka ir mūsu kalpošana Dievam, uzturot un aizsargājot citus radītos 

cilvēkus. Pienākumu sarakstā Luters īsumā aprakstīja veidus, kādos mēs varam kalpot 

mūsu tuvāko vajadzībām. Šeit mums vienīgi jāatgādina, ka Dieva tēvišķās un radošās 

labestības izraisītā slavēšana no mūsu puses parādās Viņam veltītās slavas dziesmās un 

pateicības darbos, kas vērsti pret mūsu tuvākajiem. 

 

                                                           
2 On Rogationtide Prayer and Procession, 1519 // Luther’s Works, 42: 91. lpp. 


