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OTRAIS ARTIKULS 

 

Šūpulī un pie krusta 

Šādi darbi – slavēšana un pateicība – Ādamam un Ievai padevās dabiski. Mums 

tie nemaz nepadodas, ja vien neatbrīvojamies no grēcīgas aizsardzības reakcijas un 

neiznīcinām mūsu baiļu tirāniju – važas, kuras uzliek mūsu vēlme pašiem radīt savus 

dievus vai par tādiem kļūt. 

Labā vēsts nozīmē, ka „ir padzīti visi tirāni un apspiedēji, un viņu vietā 

nostājies Jēzus Kristus kā dzīvības, taisnības, visa labā un svētības Kungs” (LK, 415. 

lpp.). Šķiet, ka Luters nekur nekļūst tik lirisks, kā runājot par to, kā Dievs mīl 

grēciniekus Jēzū Kristū. Lutera otrā artikula skaidrojums Mazajā katehismā ir klasisks 

kristīgās literatūras paraugs; tā ir dārga Dieva dāvana. 

Mēs bieži mēģinām plašāk aplūkot Jēzus personu, izmantojot trinitāro ticības 

apliecību valodu. Tādēļ, kā jau minēju, mums vajadzētu ar saviem skolniekiem atkārtot 

tādus izteikumus, kā Viņš ir „Dievs no Dieva, Gaisma no Gaismas”, „no Tēva dzimis 

pirms pasaules sākuma”, kā arī „ar Tēvu vienāds būtībā”. 

Taču šajā ticības apliecībā Bībeles patiesības tiek izteiktas grieķu filozofisko 

terminu valodā. Lai arī šo formulējumu vērtība ir liela, mums jāapzinās, ka mūsu 

skolniekiem būs daudz vieglāk uztvert Svēto Rakstu liriku un ritmu. Izmantojot 

dažādus vārdus un titulus, Jēzus mācekļi pirmā gadsimta Palestīnas reālajā pasaulē 

izskaidroja, kas ir Jēzus. Te mēs atrodam Jēzus personas aprakstu saistībā ar Viņa 

darbiem. Arī Luters deva priekšroku šāda veida diskusijām par Kristu, piemēram, 

vienā no viņa mīļākajiem Kristus personas attēlojumiem Vēstulē kolosiešiem 1:18 un 

2:9. Šeit Pāvils apraksta Kristu, kurā mājo visa Dieva pilnība miesā. Tādējādi Dievs 

mūs samierina ar Sevi caur krustā izlietajām asinīm.
1
 

Luters īsumā raksturo Jēzu Kristu ar vārdiem: patiess Dievs un patiess cilvēks. 

                                                           
1 Ian D. Kingston Siggins, Martin Luther’s Doctrine of Christ (New Haven: Yale University Press, 1970), 2., 85. lpp. Šī 

grāmata ir pārpilna ar Lutera domu bagātībām, un tā būs noderīga, lai sagatavotos mācīt otro artikulu. 
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Viņš ir „patiess Dievs, no Tēva mūžībā dzimis, un arī patiess cilvēks, no jaunavas 

Marijas piedzimis”. 

Nekas tā nesajūsmināja Luteru, kā domas par Dievu, kurš ir nācis pie mums 

„šūpulī un pie krusta”. Viņa aizkustinājums par Svētās Trīsvienības otrās Personas 

iemiesošanos uzvirmo Lutera Ziemassvētku korāļos, kuros viņš svin Kristus 

atnākšanu, dziedot par „miesu, kas izglābta par miesas cenu”.
2
 Luteram patika apbrīnot 

Dieva brīnumu, kurā Dievs neturējās pie Savām privilēģijām, bet Sevi pazemoja, lai 

būtu paklausīgs līdz pat krusta nāvei (Fil. 2:6–11). 

Šāds dievišķā un cilvēciskā savienojums ir pretrunā ar cilvēka prātu. Mūsu 

apslēptie dievi nebūt negrasās kļūt par cilvēkiem, kur nu vēl būt paklausīgiem līdz pat 

krusta nāvei. Mums ir jāpalīdz saviem skolniekiem saprast, ka šajā ziņā mēs vienkārši 

paļaujamies uz Kunga Vārdu, kurš, būdams Dievs, gan toreiz, gan tagad, kļuva par 

miesu (Jņ. 1:1–14). Iemiesošanos nevar pierādīt; tikai Dieva teiktais apstiprina, ka šim 

Cilvēka Dēlam (kā Jēzus Sevi bieži sauca, sal. Dan. 7:13) piemīt dievišķa vara, godība 

un augstākais spēks, lai arī Viņš mirst pie krusta (Mk. 8:31). Tikai Dieva uzklausīšana 

mūs pārliecinās, ka Jēzus ir Kungs un Dievs (Jņ. 20:28). 

„Viņš ir mans Kungs,” apliecina Luters. Bet Viņš nav tikai Kungs. Viņam ir 

tiesības uz mani. Vārdu „Kungs” Luters saprata gluži tāpat kā pirmo gadsimtu ticīgie. 

Viņiem tas nozīmēja „Dievu” (lai gan ar šo vārdu tika apzīmēti arī ievērojami cilvēki). 

Tādējādi pilnīgā saskaņā ar kontekstu, kādā Bībeles autori lietoja jēdzienu „Kungs” 

Jēzus apzīmēšanai, pirmā gadsimta jūdi uzskatīja, ka šis vārds ir lietojams kā 

aizvietotājs Dieva personvārdam, kurš bija pārāk svēts, lai to izteiktu nešķīstas lūpas. 

Savukārt pirmā gadsimta pagāniem, šo vārdu dzirdot, nāktu prātā imperatori, kuri bija 

pieņēmuši dievišķo vārdu „Kungs”, lai ar to apzīmētu savu dievišķo stāvokli. 

Šis Dievs un Kungs (kā to apliecināja Toms (Jņ. 20:28)) pieder mums, un tas 

nozīmē, ka mēs piederam Viņam. Mēs apliecinām mūsu Kungu, pateicoties Viņa 

paveiktajam mūsu labā, piebilst Luters. 

                                                           
2 Jesus We Now Must Laud and Sing // Luther’s Works, 53: 239. lpp. Lutera Ziemassvētku korāļu aplūkojums draudzes 

dziesmu grāmatā būtu vērtīgs uzdevums, sākot mācīties otro artikulu.  
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Kopš agrīnās baznīcas laikiem Jēzus darbs tika iedalīts trijos „amatos”: 

pravietis, priesteris un ķēniņš. Žans Kalvins savās „Institūcijās”
3
 šo iedalījumu nodeva 

tālāk protestantismam kā Kristus pētniecības organizējošo principu. Luters bieži runāja 

par Kristus priesterisko darbu un ķēnišķīgo valdīšanu, bet viņa priekšstats par „amatu” 

kā aicinājumu zināmā mērā atšķīrās no viduslaikos pieņemtās šī termina definīcijas. 

Viņš saskatīja, ka Jēzus aicinājums (precīzāk sakot, aicinājums kā nodarbošanās) ir būt 

par pravieti. Viņš ne tikai bija Dieva vārds, bet Dievs Viņu bija aicinājis runāt vārdu. 

Šo aicinājumu Viņš nesaņēma kā tikai vēl viens pravietis. Viņš bija pravietis, kas, 

saskaņā ar Mozus pravietojumu, nāca laiku beigās, lai nestu pēdējo Dieva vēsts 

atklāsmi Viņa tautai (5. Moz. 18:15). Šis pravietis bija Jēzus.
4
 

Mācot ļaudīm ticības mācību, mēs varam lietot šo tradicionālo iedalījumu 

(pravietis, priesteris, ķēniņš). Bet šim iedalījumam nevajadzētu aizēnot citus Jēzus 

apzīmējumus Bībelē. Šī shēma nav jāuzskata par ko vairāk nekā mācību palīglīdzekli. 

Ar šo iedalījumu vēl nebūt nav apkopots viss, ko mēs varam teikt par Jēzu un Viņa 

paveikto mūsu labā. 

 

Upuris, kas guva uzvaru 

Jēzus darbu mūsu labā baznīca ir tradicionāli aprakstījusi kā „izpirkšanas 

motīvus”. Parasti mēs runājam par trim šādiem motīviem, bet viens no tiem patiesībā 

nav biblisks Viņa izpirkšanas darba apraksts. Runa ir par tā saukto „morālā piemēra” 

motīvu, kas māca, ka Kristus mūs glābj, parādot, kā ir jādzīvo patiesi cilvēciska dzīve. 

Viņš tiešām to dara, bet Viņa parādītais nevainojamais dievbijīgās dzīves piemērs 

joprojām nedara mūs spējīgus dzīvot šādu dzīvi. Šis izpirkšanas motīvs uzveļ nastu 

mūsu plecos un tādējādi nonāk pretrunā ar Bībeles vēsti par pestīšanu, kas tiek panākta 

vienīgi no Dieva žēlastības Kristū. 

Pārējos divus motīvus varam apzīmēt kā „Kristus uzvarētāja” un „vietnieciskās 

izpirkšanas” motīvus. Jans Sigins norāda, ka, līdzās Bībeles autoriem, Luters nerunā 

                                                           
3 Šis vārds nāk no Kalvina pazīstamā darba “The Institutes of the Christian Religion” nosaukuma. Šo vārdu latviski varētu 

tulkot “ievads” vai “katehisms”. 
4 Siggins, Christ, 48.–54., 62.–64. lpp. 
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par izpirkšanas „teorijām” tādā nozīmē, ka viņi nepiedāvā izskaidrojumu Kristus 

pestīšanas mistērijai. Bet, pēc Siginsa vārdiem, Luters seko Bībeles autoriem, lietojot 

dažādus Kristus darba aprakstus un tēlus, kurus var apkopot ar nosaukumiem „Kristus 

– Uzvarētājs” un „Kristus – Upuris un Aizstājējs”.
5
 

Kristus – Uzvarētājs ir mīļākais motīvs agrīnajā baznīcā. Tas liek uzsvaru uz 

Kristus uzvaru pār visiem mūsu ienaidniekiem: sātanu, nāvi, elli, vainu, grēku un 

Bauslību. Viņš to ir panācis, satriecot šos tirānus un cietumsargus caur Savu 

augšāmcelšanās uzvaru. Šis motīvs pievēršas Kristus ķēnišķīgajiem atribūtiem un tam, 

ko mēs saucam par Viņa paaugstināto stāvokli. Agrīnā baznīca šo motīvu īpaši saistīja 

ar Kristības sakramentu, kurā Kristus nāve un augšāmcelšanās tiek pārnesta uz mūsu 

dzīvēm. Šis motīvs īpaši palīdz tiem, kuri jūtas nonākuši kāda nekontrolējama ļaunuma 

varā. Tas palīdz viņiem atbrīvoties no bezspēcības izjūtas un atrast drošību Kungā. 

Kristus kā Upura un Aizstājēja motīvs, kas biežāk saukts par „vietnieciskās 

izpirkšanas” motīvu, ir arī pietiekami sens, bet tas parasti tiek saistīts ar vienpadsmitā 

gadsimta teologu Anselmu. Anselms izmantoja viduslaiku feodālo attiecību modeli, lai 

izskaidrotu biblisko priekšstatu par izpirkšanu jeb atpestīšanu. Izpirkšanai vai 

atbrīvošanai, izmantojot noteiktu samaksu, ir divi aspekti: samaksāšana un saistītā 

cilvēka atbrīvošana. Anselma feodālā pasaule lika uzsvaru uz samaksu. Tādējādi tika 

uzsvērts, ka, lai izvairītos no Dieva taisnības un dusmām, ir jāmaksā kāda atlīdzība par 

mūsu grēkiem. Cilvēka parādu var atdot tikai cilvēks, bet vienīgi Dievs ir spējīgs to 

samaksāt: tādēļ Dievam bija jākļūst par cilvēku, secināja Anselms. 

Rakstot par Kristus darbu, Bībeles autori, protams, neizmantoja feodālo 

sistēmu, jo līdz tās tapšanai bija vēl daudzi gadsimti. Viņi gan runāja par Kristus 

dzīvību, kas dota kā atpirkšanas maksa (piemēram, Mk. 10:45), bet šajā gadījumā 

atpirkšanas maksas metafora nenozīmē, ka tā tiek maksāta nolaupītājam sātanam. 

Mums arī jāuzmanās, lai, runājot par „nepieciešamību” maksāt Dievam kādu samaksu, 

kas remdinātu Viņa dusmas, mēs no žēlīga Dieva neizveidojam kādu, kuram, saskaņā 

ar likumu, ir kaut kur jāatrod, ar ko samaksāt. Viņam pieder augstākā vara atjaunot 

                                                           
5 Turpat, 108.–110. lpp. 
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Savus izredzētos bērnus. 

Pareizi saprasts, Kristus kā Upura un Aizstājēja motīvs uzsver, ka Dieva 

mīlestība pret mums ir tik liela, ka Viņš taisnīgi ir greizsirdīgs, kā arī dusmojas par 

jebko, kas pazudina mūs kā Viņa bērnus. Viņu sadusmo mūsu grēki un nepakļaušanās 

Viņam. Viņš piekāpjas pats Savām dusmām Sava Dēla, Jēzus Kristus upura dēļ. Šī 

Dieva nestā upura mistērija nekad nepakļausies mūsu prāta spriedumiem. Mēs nekad 

to nespēsim loģiski izskaidrot. 

Bet mums ir svarīgi nopietni raudzīties uz to, kā Bībelē ir lietota metafora par 

vergu vai parādnieku izpirkšanu jeb atbrīvošanu, pateicoties kāda cita dotajai 

izpirkšanas maksai. Viens no Bībeles jēdzieniem, kas apzīmē, ko Dievs ir darījis 

Israēla labā kā atpircējs, ir goel. Tas norāda, ka maksātājs ir kāds no ģimenes 

locekļiem. Tas ir liels mierinājums, ka mūsu Debesu Tēvs par mums tik ļoti rūpējas, ka 

ir sūtījis Savu Dēlu, kurš ir samaksājis visaugstāko cenu, lai mēs tiktu atpestīti no visa 

ļauna. 

Kristus kā Upura un Aizstājēja motīvs uzsver, ka Kristus ir nācis, lai mūsu vietā 

ciestu, piedzīvojot Dieva mīlestības bargākās izpausmes. Viņš nomirst mūsu nāvi, 

saņemot Dieva bauslības nosodījumu. Šis motīvs pievēršas Kristus kā Priestera un 

Upura amatam, kā arī Viņa pazemībai. Viduslaiku baznīca šo motīvu saistīja ar Kunga 

mielasta un grēku nožēlas sakramentiem. Šis motīvs īpaši uzrunā tos, kuri jūtas vainīgi 

kāda ļaunuma pastrādāšanā; tas atņem viņu vainas apziņu un sniedz viņiem piedošanu 

un mieru Kristū. 

Kā uzsvēra Siginss, Luters izmantoja abu motīvu elementus. Tas ir skaidri 

ieraugāms Mazā katehisma tekstā, kur viņš skaidro otro artikulu. Atslēgas vārds šeit ir 

„atpircis”, un Luters, skaidrojot, ko nozīmē, ka Dievs mūs ir atpircis, ir ņēmis vērā 

abus motīvus. Johanness Meijers ir piedāvājis vairākus iespējamos skaidrojumus 

Lutera izteikumam „Viņš mani, pazudušu un pazudinātu cilvēku, ir atpestījis, atpircis 

un atbrīvojis”. Ar šo frāzi tiek aprakstīts, kā Dievs atkal mūs dara par Saviem bērniem, 

mūs atpērkot un uzvarot mūsu ienaidniekus ar samaksas, kā arī ar Viņa triumfālās 

uzvaras palīdzību. Tā var aprakstīt gan objektīvo faktu, ka Kristus mūs ir ieguvis Sev, 
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gan Kristus nāves un augšāmcelšanās subjektīvo efektu mūsos, iemantojot mūsu sirdis. 

Šis izteikums var attiekties gan uz faktu, ka Dievs mūs ir padarījis par savējiem, mūs 

„atpērkot” un „atbrīvojot”, gan arī uz faktu, ka mēs tagad ar prieku varam būt par Viņa 

īpašumu, jo Viņš mūs ir „ieguvis” Sev. 

Meijers argumentē, ka atbildi varam rast jau pašā Lutera skaidrojumā: mēs 

esam atpirkti no grēka, nāves un velna; mēs esam izpirkti ar Viņa nāvi un ciešanām; 

Dievs mūs ir ieguvis, lai mēs piederētu Viņam un dzīvotu Viņa vadībā.
6
 

Ir skaidrs, ka, citējot 1. Pēt. 1:18–19 un apgalvojot, ka „to Viņš ir panācis ne ar 

zeltu vai sudrabu, bet ar Savām svētajām, dārgajām asinīm”, Luters izmantoja 

atpirkšanas maksas metaforu. Lielajā katehismā viņš „Kungu” pielīdzina „Pestītājam” 

– tam, kurš „mūs vedis no velna pie Dieva, no nāves – dzīvībā, no grēka – taisnībā un 

pie tās arī uztur”. Tālāk otrais artikuls paplašināti izklāsta, kā tika panākta mūsu 

atpirkšana: „Cik tā Viņam maksājusi, ko Viņš tajā ieguldījis un ko uzņēmies, lai mūs 

iegūtu un pakļautu Savai varai” (LK, 415. lpp.). 

Bet Lielajā katehismā Kristus darba aprakstīšanai Luters galvenokārt lietoja 

Kristus – Uzvarētāja motīvu. 

Pirmkārt, Luters šeit skaidri parāda, ko nozīmē būt „pazudušam un 

pazudinātam”. Sātans mūs bija ievedis nepaklausībā, grēkā, nāvē un citos ļaunumos, 

par ko Dievs pauda Savas dusmas un neapmierinātību ar mums. Par savu novēršanos 

no dzīvības Radītāja mēs bijām pelnījuši mūžīgu pazudināšanu. Tikai tādēļ, ka 

mūžīgais Dieva Dēls parādīja Savu žēlsirdību un labestību un nāca no debesīm, lai mūs 

atpestītu, mēs esam ieguvuši palīdzību un mierinājumu, mācīja Luters. Kristus lika 

Savu ļaužu tirāniem un cietumsargiem bēgt Viņa priekšā un kļuva viņiem par dzīvības 

un taisnīguma Kungu. Viņš izrāva Savas pazudušās radības no elles rīkles, tās 

atbrīvojot un atjaunojot Dieva žēlastībā un labvēlībā. Viņš paņēma mūs Savā 

„aizsardzībā un patvērumā, lai vadītu mūs ar Savu taisnīgumu, gudrību, spēku, dzīvību 

un svētību” (LK, 415. lpp.). Tādējādi savā uzvarošajā Lieldienu korālī „Kristus Jēzus 

gulēja nāves važās” Luters varēja gavilēt par „brīnišķo cīņu”, kurā nāve sabruka 

                                                           
6 Kommentar, 316. lpp. 
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Dzīvības priekšā, Dzīvībai aprijot nāvi. Patiesais Lieldienu Jērs tika pienests kā 

dedzināmais upuris, kura ciešanas liesmoja pie „kauna staba”. Ar Viņa asinīm uz mūsu 

dzīvju durvju palodām nāves eņģelis neko nespēj mums nodarīt.
7
 

Tomēr Lutera krusta teoloģija vienmēr ietekmēja viņa likto uzsvaru uz Kristu 

kā Uzvarētāju un augšāmcelšanos. Kristus ir izcīnījis uzvaru pār mūsu vainu un grēku, 

kā arī pār ļaunuma spēkiem un sātanu. To Viņš ir paveicis caur krusta vājumu un 

muļķību (1. Kor. 1:18–2:8). Luters ticēja, ka „velns tika uzvarēts nevis ar vareniem 

brīnumiem, bet ar vājumu”, kā arī viņš nepagura atkārtot, ka Dievs „Savu mīļoto Dēlu 

manis dēļ ir nodevis kaunam, negodam un nāvei”.
8
 Ne tikai Fil. 2:5–11, bet arī tādas 

Rakstu vietas kā Jes. 53. nodaļa un 22. psalms palīdzēja Luteram pievērsties Dieva 

varenajai žēlastībai un žēlsirdībai, ko mēs iegūstam šūpulī un pie krusta. 

 

Manis dēļ 

To visu Viņš darīja „manis dēļ”. Ja Kristus nāve un augšāmcelšanās nepaveic 

pie manis to, kam tās bija domātas un iecerētas, tad Kristus ir miris velti un arī bez 

iemesla augšāmcēlies. To Luters centās iedzīt lasītāju galvās, rakstot par otro artikulu 

„Privāto lūgšanu grāmatā” (1522). Te viņš pārfrāzēja ticības apliecībā atkārtotos 

izteikumus kā „mūsu pestīšanas labad”, „par mums”, „par maniem grēkiem” vai 

„manis dēļ”.
9
 Bez vārdiem „par mani” un bez ticības, kas dzīvo ar un no šiem vārdiem, 

tam visam nav nozīmes. 

Kristus darbs iespaido manu dzīvi caur Viņa vārdu. Viņa vārds atjauno ar 

piedošanu. Tas izmaina Dieva skatījumu uz mani un manas domas pašam par sevi, kā 

arī par manas esamības jēgu. Tā vairs nav patiesība, ka es savā būtībā esmu grēcinieks. 

Patiesība par mani vairs neizriet no maniem novērojumiem, bet tā atskan no Kunga 

mutes. Kunga vārds saka, ka man ir piedots. 

Viena no Lutera visnoderīgākajām domām par Dieva attiecībām ar Viņa 

                                                           
7 Luther’s Works, 53: 257. lpp.; brīvākiem tulkojumiem, kas ir poētiskāki, sk. Lutheran Worship, 123. lpp., The Lutheran 

Hymnal, 195. lpp. un Lutheran Book of Worship, 134. lpp. 
8 Siggins, Christ, 42., 32.–47. lpp. 
9 Luther’s Works, 43: 26.–27. lpp. 
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bērniem, kurus Viņš sastop šajā grēcīgajā esamībā, ir apkopota latīņu valodas 

izteikumā „simul justus et peccator”. Šo vārdu nozīme ir: „Reizē [pilnīgi] taisnīgs un 

[pilnīgi] grēcīgs.” Šajā izteikumā Luters ietvēra domu, ka manis paša skatījums uz sevi 

un savu būtību atšķiras no Dieva skatījuma uz mani caur Kristu. Es joprojām uzlūkoju 

un piedzīvoju dzīvi kā grēka cauraustu (Jes. 64:6; Rom. 7:14–20). Sava patiesība tajā 

ir. Bet pirmā un galvenā patiesība vai noteicošais viedoklis par to, kas es esmu, neizriet 

no maniem novērojumiem, bet no Kunga vārda, kurš jau no sākuma noteica visu 

esamību ar vārdiem: „Lai top,” un viss tapa. 

 

Priecīgā apmaiņa 

Luters bieži lietoja noderīgu aprakstu tam, ko paveic Kunga vārds, pasludinot 

mani par taisnu Dieva priekšā Kristus dēļ. Šo izteikumu parasti tulko kā „priecīgā 

apmaiņa”. Šī izteikuma nozīme ir vienkārša: Dievs ir veicis veiksmīgu darījumu, kurā 

Kristus nevainīgums tiek apmainīts pret manu vainu. Šī priecīgā apmaiņa savieno un 

sasaista pirms diviem tūkstošiem gadu notikušās mūsu Kunga ciešanas, nāvi un 

augšāmcelšanos ar mums šodien. „Caur ticību Kristum.. Kristus taisnīgums kļūst par 

mūsu taisnīgumu, un viss, kas ir Viņa, kļūst mūsu; pat Viņš pats kļūst par mūsu 

ieguvumu.”
10

 

Lutera izpratnē Kristība (to saprotot saskaņā ar Pāvila skaidrojumu Rom. 6:3–

11 un Kol. 2:11–15) ir tā, kas veic šo veiksmīgo darījumu. 1519. gadā viņš skaidroja 

priecīgo apmaiņu kā Dieva vārda pasludināšanu mums Kristībā. Caur Dieva piedodošā 

un atjaunojošā vārda spēku šī saistīšanās ar Kristu sniedz mums Viņa raksturīgās 

pazīmes: šķīstību, taisnīgumu, uzticamību, spēku, nevainīgumu un gudrību.
11

 

Piecpadsmit gadus vēlāk, skaidrojot Gal. 3:27, Luters noraidīja viduslaiku priekšstatu 

par Kristus atdarināšanu, apgalvojot, ka tērpties Kristū nenozīmē atdarināt Kristu, bet 

gan no Viņa saņemt jaunu piedzimšanu un radīšanu no jauna. Jo šādi Viņš deva mums 

nevainīgumu, taisnīgumu, gudrību, spēku, pestīšanu, dzīvību un Svēto Garu. Viņš 

                                                           
10 Two Kinds of Righteousness // Luther’s Works, 31: 298. lpp. 
11 Exposition of the Lord’s Prayer // Luther’s Works, 42: 28. lpp. 
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novilka mums Ādama nāvējošo apģērbu – mūs apklājošo grēku. Šo apģērbu Luters 

nosauca par cilvēka vergošanu grēkam – tā aklumam un neziņai, tā ienaidam pret 

Dievu, tā ļaunajām vēlmēm un kārībām. To mēs novelkam, piedzimstot no jauna 

Kristībā, kurā Kristus kļūst par mūsu jauno tērpu.
12

 

Šo Kristus un ticīgā cilvēka saistību caur Kristībā veikto priecīgo apmaiņu 

Luters aprakstīja kā līgavaiņa un līgavas kopību. Līgavainis atzīst par savu visu, kas 

pieder līgavai, un viņš nodod viņai visu, kas ir viņa. Tādējādi mēs kā Kristus līgava 

saņemam Viņa žēlastību, dzīvību un pestīšanu, bet Viņš uzņemas mūsu grēkus, nāvi un 

nosodījumu.
13

 

Savā, iespējams, visnozīmīgākajā darbā – otrajā lekciju sērijā par Vēstuli 

galatiešiem, kas tika publicēta 1535. gadā, Luters vēlreiz atgriezās pie priecīgās 

apmaiņas tēmas. Komentējot Gal. 2:20, viņš izvērsti aplūkoja jautājumu, ko nozīmē 

Kristus dzīve mūsos. Viņš sauca Kristu par savu bauslību, savu grēku un savu nāvi un 

atzina tos par „vissaldākajiem vārdiem”. Jo Kristus bija cīnījies pret bauslību, grēku un 

nāvi Mārtiņa labad un tādēļ kļuvis par viņa brīvību, taisnīgumu, dzīvību un pestīšanu. 

Tas nozīmē, skaidroja Luters, ka Kristus bija kļuvis par bauslību bauslībai, par grēku 

grēkam un par nāvi nāvei. Ar to palīdzību Kristus atpestīja Savus ļaudis no bauslības 

lāsta un dāvāja viņiem dzīvību. Tādējādi Luters varēja nosaukt Kristu par „bauslību un 

brīvību, par grēku un taisnīgumu, par nāvi un dzīvību”. Kristus bija „inde” bauslībai, 

grēkam un nāvei un „zāles”, kas atjauno brīvību, taisnīgumu un dzīvību. Caur priecīgo 

apmaiņu starp Kristu un grēcinieku grēks tiek sists krustā. To nepanāk viduslaiku 

priekšstats par Kristus atdarināšanu ar askētisku disciplīnu, bet gan noslēpumainā 

darbība, kurā Dievs pasludina, ka ticīgajam pieder Kristus taisnīgums.
14

 

Luters pat spēja nosaukt Kristu par „lielāko zagli, slepkavu, laulības pārkāpēju, 

laupītāju, svētuma apgānītāju, zaimotāju u. tml., kāds vien jebkad pasaulē dzīvojis”. 

Kristus pats tāds nebija, bet Viņš kļuva kā grēcinieks, „kuram ir šie grēki un kurš savā 

                                                           
12 Luther’s Works, 26: 352.–353. lpp. 
13 The Freedom of the Christian // Luther’s Works, 31: 351. lpp., sal. 354.–355. lpp. 
14 Luther’s Works, 26: 163., 165. lpp., sal. 163.–168. lpp. 
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miesā nes visu cilvēku grēkus, lai atlīdzinātu par šiem grēkiem ar Savām asinīm”.
15

 Jo 

Viņa vārds ir paveicis šo mums veiksmīgo darījumu, kas atjauno mums tādu cilvēcības 

nevainīgumu, kādu Dievs jau iesākumā bija devis Ādamam un Ievai. 

 

Viņš attaisno mūsu esamību 

Dodot nosaukumu Mazā katehisma otrajam artikulam, Luters šo procesu 

apzīmēja kā „izpirkšanu”. Mēs bieži to saucam par „attaisnošanu”. Šo vārdu Luters 

daudz biežāk lietoja nevis kā lietvārdu, bet kā darbības vārdu „attaisnot”. Mūsdienās 

attaisnošana nozīmē kaut ko citu nekā Lutera laikā. Kad sakām: „Man bija 

attaisnojums tā rīkoties,” mēs domājam, ka varbūt arī tā darīt bija nepareizi, bet man ir 

kāds labs aizbildinājums. Kad es paskaidrošu, jūs sapratīsiet, kāpēc man „nācās” 

rīkoties tik slikti. 

„Taisnība” bibliskā nozīmē ir taisnīgums. Saskaņā ar Bībeles pētnieku teikto, 

taisnīgums un taisnīguma atjaunošana attaisnošanā ir nozīmīgākā tēma Svētajos 

Rakstos.
16

 Lutera laikā „attaisnot” nozīmēja „atjaunot kādu pareizā jeb taisnīgi iegūtā 

vietā vai attiecībās”. Šī vārda lietojums tika saistīts ar juridiskām darbībām tiesā. Tādēļ 

tas nozīmēja „pasludināt kādu par taisnīgu vai nevainīgu vai paziņot, ka apsūdzētais ir 

attaisnots”. Bet tas nozīmēja arī „taisnīgi sodīt noziedznieku”. 

Skaidrojumā par to, kā mēs varam atkal kļūt taisni Dieva priekšā, Luters iekļāva 

abas nozīmes. Viņš atjauno mūs caur Savu sākotnējo radīšanas instrumentu – Viņa 

vārdu. Tas, ko Dievs saka, tā patiešām ir. Sakot, ka mēs esam nevainīgi, Viņš attiecībā 

uz mums ir izveidojis jaunu esamību, izmantojot priecīgo apmaiņu. 

Bet patiesība ir arī tā, ka mēs tiekam taisnīgi notiesāti kā grēcinieki. Dievs 

rīkojas taisnīgi attiecībā uz mums, iekļaujot mūs Kristus nāvē mūsu Kristībā. Kā Pāvils 

raksta Vēstules romiešiem 6. nodaļā un Vēstules kolosiešiem 2. nodaļā, mēs līdz ar 

Viņu esam aprakti kā grēcinieki. Bauslība pieprasa grēcinieka nāvi; mums nākas mirt. 

                                                           
15 Turpat, 277. lpp., sal. 278.–287. lpp. 
16 Piemēram, John Reumann, Righteousness in the New Testament (Philadelphia: Fortress and New York: Paulist, 1982), 

piemēram, 12., 41. lpp. un citur. 

 



ROBERTS KOLBS „KATEHISMA MĀCĪŠANA DIEVA BĒRNIEM” 

 

 

© 2009 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS  11 

 

Dievs mūs ir sodījis ar nāvi kā grēciniekus un vairs neuzlūko mūs kā grēciniekus, kad 

esam augšāmcēlušies kopā ar Kristu. Tāds ir priecīgās apmaiņas iznākums. 

Izpirkšanas vai attaisnošanas iznākums ir tāds, ka mēs kļūstam par Dieva 

bērniem. Būt par Viņa bērniem nozīmē, ka mēs varam dzīvot drošībā un mierā, 

pakļaujoties Viņa labajai valdīšanai. Ja mēs dzīvojam mierā, tad esam brīvi kalpot 

Viņam bez aizsargāšanās, kā arī pareizi izturēties pret saviem tuvākajiem, jo esam 

pārliecināti par pareizumu, nevainību un pestīšanu, ko Viņš mums ir sniedzis Kristū. 

Jēzus ir atnācis, lai mums pavēstītu, ka Dieva dzīvu darošais Vārds ir atjaunojis 

un samierinājis mūs ar sevi un cilvēkiem. Mēs atkal varam būt mierīgi: baiļu vairs nav 

un nav arī iemesla mocīt sevi veltīgā pašaizsardzībā. Jo Dievs ir mierā ar mums. Viņš 

mūsos neredz nekādu vainu. Tagad turpināt pieminēt savas vainas ir zaimošana. 

Mūsu ikdienas dzīves gaitā, sastopot un piedzīvojot grēku sevī, mēs to atzīstam: 

mēs to uzkraujam Jēzum. Dzirdot savu grēku piedošanas pasludinājumu, mēs 

saņemam priecīgo apmaiņu, kurā mūsu grēki tiek apmainīti pret Viņa nevainību. Esot 

mierā ar sevi, mēs arī varam bez bažām palīdzēt apkārtējiem cilvēkiem viņu 

vajadzībās. 

Jo Viņa paveiktajam ir vislielākā nozīme mūsu dzīvē. Viņš ir atjaunojis mieru, 

kas ļauj mums dzīvot saskaņā ar apkārtējiem cilvēkiem, kā arī palīdzēt viņu vajadzībās 

ar prieka pilnu (pat sāpīgajos brīžos) kristīgo kalpošanu. Mēs esam pārliecināti – pat 

visu pārbaudījumu, grūtību, satricinājumu, traumu un traģēdiju vidū –, ka Viņš ir 

augšāmcēlies no mirušajiem un Viņa pārziņā ir visas lietas kā tagad, tā mūžībā. 

„Āmen,” saka Luters. Tulkojumā šis vārds nozīmē: „Patiesi, tas tā ir,” vai kā 

Valters Kronkits (Walter Cronkite) mēdza teikt vakara ziņās: „Tā nu tas ir.” 

 


