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TICĪBAS APLIECĪBA 

 

PAR SVĒTO GARU UN SVĒTDARĪŠANU 

Trešais artikuls 

Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku 

piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgu dzīvošanu. Āmen. 

Ko tas nozīmē? 

Es ticu, ka es ar savu paša spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu, 

ticēt, nedz pie Viņa nākt, bet Svētais Gars ar Evaņģēliju mani aicinājis, ar Savām 

dāvanām apgaismojis, svētdarījis un uzturējis patiesajā ticībā, tāpat kā Viņš visu 

kristīgo draudzi virs zemes aicina, pulcina, apgaismo, svētdara un pie Jēzus Kristus 

uztur vienīgajā patiesajā ticībā. Šinī kristīgajā draudzē Viņš man un visiem ticīgajiem 

ik dienas bagātīgi piedod visus grēkus un pastarajā dienā uzmodinās mani un visus 

mirušos, un dos man līdz ar visiem uz Kristu ticīgajiem mūžīgu dzīvošanu. Patiesi, tas 

tā ir. 

 

SVĒTĀ GARA APLIECINĀŠANA 

Ikviens, kurš apliecina Svēto Garu, pasludina, ka viņš grib piederēt Tam Kungam, 

jo Svētais Gars ir Dievs, gluži tāpat kā Tēvs un Dēls. Tādēļ Viņš dažreiz tiek saukts arī 

par Tēva Garu vai Kristus Garu. Svētais Gars eksistēja no paša iesākuma, un pasaules 

radīšanas stāstā mēs lasām, ka “Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem” (1. Moz. 1). Dieva 

Gars atver mūsu sirdis pestīšanai Kristū. Jēzus teica apustuļiem: “Bet Aizstāvis, Svētais 

Gars, ko Tēvs sūtīs Manā vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums 

esmu sacījis” (Jņ. 14:26). Es ticu uz Svēto Garu – tas nozīmē, ka es ticu, ka Svētais Gars 

grib mani svētīt un pasargāt ticībā Kristum. 

 

DIEVA GARS DOD TICĪBU 

Svētais Gars caur Svēto Rakstu vārdiem mūsu sirdīs iededz ticību. Tāpat arī Svētais 
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Gars iedvesmoja Bībeles autorus un mācīja, kas ir jāraksta. Apustulis Pāvils saka: “Tāpēc 

mēs arī pastāvīgi pateicamies Dievam, ka jūs, uzklausījuši mūsu sludinātos Dieva vārdus, 

tos esat uzņēmuši nevis kā cilvēku, bet kā Dieva vārdus, kas tie patiesībā ir; jo pats Dievs 

darbojas ar Savu spēku jūsos, kas ticat” (1. Tes. 2:13). Palīglīdzekļus, ko Svētais Gars 

izmanto, lai pievērstu mūs ticībai, sauc par žēlastības līdzekļiem, un tie ir Dieva vārds, 

Kristība un Svētais Vakarēdiens. Tā kā līdz ar grēkā krišanu ir izkropļotas cilvēka garīgās 

spriešanas spējas, šie līdzekļi ir nepieciešami, lai uzturētu mūs ticībā. 

Ar savu paša spēku vai saprātu mēs nespējam ne ticēt Jēzum, ne nākt pie Viņa. 

“Neviens nevar teikt: Kungs ir Jēzus, – kā vien Svētajā Garā” (1. Kor. 12:3). Mēs esam 

mantojuši iedzimto grēku – noslieci uz grēku un pretošanos Kristum. To cilvēku ticībai, 

kuri dzīvo tālu no Dieva, ceļā ir daudz šķēršļu. Evaņģēlijos mēs lasām par cilvēku 

neticību tam, ka Jēzus ir Mesija, kaut arī Viņš ar Savu dzīvi un darbiem piepildīja visus 

Vecajā Derībā aprakstītos pravietojumus par Mesiju. Līdzīgi arī šodien cilvēki negrib 

pievērsties Kristum, lai gan apustuļi, kas bija kopā ar Viņu, skaidri apliecina prieka vēsti 

par pestīšanu. Ļaudis bieži saka: “Es nespēju ticēt.” Ja cilvēks neuzklausīs Dieva vārdu, 

viņš nekad nekļūs ticīgs. Lai iegūtu ticību, mums jāizmanto tie līdzekļi, caur kuriem 

darbojas Svētais Gars. 

 

ŽĒLASTĪBAS KĀRTĪBA 

Svētā Gara darbību var atpazīt. Caur Dieva vārdu Gars darbojas tā, ka tie cilvēki, 

kuri ir attālinājušies no Dieva, kas jūtas apdraudēti, un arī tie, kuri jau ir iepazinuši savu 

Pestītāju, saņem garīgo barību, kas viņiem nepieciešama, lai pieaugtu mīlestībā. Par Gara 

darbības realitāti mēs varam lasīt Bībelē. Pieredzējis un nobriedis kristietis atpazīst 

žēlastības kārtību savā dzīvē. Svētais Gars aicina caur Evaņģēliju, apgaismo ar savām 

dāvanām, svētī un uztur pareizā ticībā. Pestīšanas kārtība jeb ordo salutis runā par to, kā 

Svētais Gars palīdz ieraudzīt mūsu grēkus un pievērsties ticībai Kristum. 

Žēlastības kārtība nav kāpnes, pa kurām cilvēks var pakāpties arvien augstāk. Šis 

jēdziens ir dvēseļkopēju formulējums, kas raksturo Dieva Gara darbību. Svētā Gara 
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darbība izpaužas arī sprediķī, ko mācītājs pielāgo klausītāju dažādajiem dvēseles 

stāvokļiem: neatgrieztajam, atmodinātajam un atgrieztajam. Dieva vārda sludinātājam 

jāzina, ko konkrēti Svētais Gars grib teikt tiem, kuri nedomā par savu pestīšanu, tiem, kas 

ir atmodināti un apzinās savu grēcīgumu, un arī tiem, kuri jau tic savam Pestītājam, bet 

kuru ticībai vajadzīgs stiprinājums. Ne vienmēr cilvēks var izšķirt žēlastības kārtības trīs 

fāzes. Jebkuram kristietim pirmām kārtām ir jāuzlūko Kristus, nevis savas iekšējās 

izjūtas. Žēlastības kārtība galvenokārt ir palīgs mācītājam, lai viņa dvēseļkopšanas darbs 

– kā individuālais, tā arī no kanceles – būtu pareizi virzīts. Svarīgi ir apzināties, ka 

žēlastības kārtību nedrīkst uztvert kā uzspiestu klišeju. Svētais Gars darbojas visā tās 

kopumā, un ne vienmēr atsevišķās daļas, kas tiks aplūkotas vēlāk, ir skaidri nodalāmas. 

Katra fāze ikvienam cilvēkam var aizņemt ļoti dažādu laiku. Piemēram, aicinājums var 

būt ilgstošs un tikai vajadzīgajā brīdī kļūt par nopietnu atziņu. Arī atmoda var būt 

ilglaicīga, ja cilvēku moka grēki, kurus viņš vēl neuzdrošinās atzīt. 

 

DIEVA GARS AICINA 

Neviens pats no sevis nenonāk pie domām par pestīšanas nepieciešamību un 

mūžīgo dzīvi. Lai cilvēks apzinātos savu bezcerīgo stāvokli un sāktu raudzīties pēc 

žēlsirdīgā Dieva, vajadzīga Svētā Gara iejaukšanās. Svētais Gars aicina mūs caur 

Evaņģēlija vēsti par Jēzu. Viņš aicina mūs uz Dieva valstību. “Dievs jūs no paša sākuma 

izraudzījis pestīšanai Gara dzīves svētumā un patiesības ticībā, aicinādams jūs uz to ar 

mūsu sludināšanu, lai jūs iemantotu mūsu Kunga Jēzus Kristus godību” (2. Tes. 2:13–

14). Viņš caur Kristu piedāvā cilvēkiem Dieva mīlestību. “Nāciet, jo tas ir sataisīts” 

(Lk. 14:17). Gars aizkustina cilvēka sirdi caur Dieva vārdu, un viņš jūt, cik labi būtu 

saņemt grēku piedošanu un dzīvot Jēzus valstībā. Svētā Gara aicinājums izkliedē 

nevēlēšanos klausīties Dieva vārdu un lūgt, jo mēs tiecamies pēc Dieva vārda un 

lūgšanām, kad ieraugām mūsu attaisnošanu Kristū. Dieva Gara darbība mūsos turpinās, ja 

uzklausām Viņa pamudinājumus uzņemt Tā Kunga vārdu un pazemībā ļaujam tam mūs 

audzināt. Jēzus saka: “Tiešām, svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā” 
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(Lk. 11:28). Ja cilvēks uzgriež aicinājumam muguru un noniecina dāvāto žēlastību, tā ir 

viņa paša vaina. Grēcīgais cilvēks savā spēkā nevar teikt Dievam “jā”, taču viņš var 

izvēlēties sacīt “nē”. “Tāpēc, kā Svētais Gars saka: šodien, ja dzirdēsit Viņa balsi, 

neapcietinait savas sirdis” (Ebr. 3:7–8). Kad Svētais Gars aicina, ir svarīgi sekot un 

meklēt Dieva vārda gaismu, pretējā gadījumā cilvēks paliek tikpat novērsies no Dieva un 

noslēgts pret Viņu kā agrāk. 

 

APGAISMOŠANA CAUR BAUSLĪBU 

Cilvēks, kas uzklausa Svētā Gara aicinājumu un uzņem Dieva vārdu, sāk apzināties 

gan savu grēcīgumu, gan iespēju saņemt piedošanu. Bauslības izraisītā grēkatziņa noved 

pie tā, ka cilvēka sirdsapziņā mostas atskārta par Dieva dusmām un grēku nožēla. Kad 

desmit Dieva baušļi izgaismo mūsu dvēseli, mēs saprotam, cik daudz kas mūsu dzīvē ir 

pretrunā ar Dieva gribu. “Es nebūtu pazinis grēka, ja nebūtu bijis Bauslības” (Rom. 7:7). 

Bauslība uzrāda ikvienu pārkāpumu, un mēs atklājam un iepazīstam paši sevi. Ja 

uzmanīgi ielūkojamies baušļos, kas izskaidro mūsu dzīves normas, nākas atzīt, ka esam 

smagi grēkojuši gan pret Radītāju, gan līdzcilvēkiem un neesam pelnījuši neko vairāk kā 

mūžīgu sodu. 

Kad mēs patiesi atzīstam savus grēkus? Tad, kad mēs godīgi tos atzīstam, esam 

noskumuši un vēlamies no tiem atbrīvoties. Mums jālūdz kopā ar ķēniņu Dāvidu: 

“Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā 

apžēlošanā!” (Ps. 51:3). Dāvidu mocīja sirdsapziņas pārmetumi, un smaga grēku nasta 

nospieda viņa dvēseli, jo viņš bija grēkojis pret Dievu. Nelīdz, ja mēs mēģinām attaisnot 

savu grēku. Kamēr grēks mīt mūsu sirdī, tas sāp. Nevar iegūt mieru ar Dievu tik ilgi, 

kamēr neesam saņēmuši grēku piedošanu. “Uzmosties, kas guli, un celies augšā no 

miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus” (Ef. 5:14). 

Kad Dieva baušļi ir atmodinājuši snaudošo sirdsapziņu, mēs vairs nevaram dzīvot 

garīgā drošībā, mīlēt grēku un rast tajā prieku. Bauslība pazemo to, kurš ir augstās domās 

par sevi un tic, ka ir pelnījis Dieva žēlastību. Kad cilvēks ierauga, cik niecīgi ir viņa labie 
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darbi un ka viņš nav pelnījis saukties par Dieva bērnu, Bauslība palīdz atbrīvoties no 

paštaisnības, tādējādi liekot cilvēkam atzīt, ka ir jāmeklē Tas, kurš nomiris viņa grēku 

izpirkšanas dēļ. Bauslības izraisītā grēkatziņa palīdz cilvēkam atzīt Evaņģēlija 

nepieciešamību. 

 

APGAISMOŠANA CAUR EVAŅĢĒLIJU 

Kad Bauslība ir savu paveikusi, Svētais Gars turpina darboties caur Evaņģēliju. 

Prieka vēsts palīdz mūsu uzmanību vērst uz to, ka Jēzus piepildīja Dieva Bauslību un bija 

paklausīgs mūsu vietā, lai mēs tiktu attaisnoti. Evaņģēlijs ir labā vēsts, ka dvēseles 

ienaidnieks ir uzvarēts. Mieru ar Dievu var atrast ikviens, kurš pieņem žēlastību caur 

Jēzus uzvaru pār grēku, nāvi un velnu. Evaņģēlijs izskaidro, ka Dievs Savā žēlastībā, 

žēlsirdībā un mīlestībā ļāva Kristum mirt par mūsu grēkiem, lai mums viss tiktu piedots. 

Jēzus sola neatstumt nevienu, kas nāk pie Viņa. Tikai tad, kad apustulis Pāvils ieraudzīja 

sevi kā pirmo starp visiem grēciniekiem, Kristus varēja viņu glābt (1. Tim. 1:15–16). 

Ir tikai Viens, pie kura doties tiem, kas grib būt brīvi no grēku parāda: Jēzus no 

Nācaretes, Dieva Dēls (Jņ. 6:68). Dieva Gars apgaismo mūs, lai mēs saprastu, ka esam 

attaisnoti caur ticību Jēzum. Svētais Gars atbrīvo cilvēka gribu, lai viņš uzņemtu Dievu 

savā sirdī. Tikai un vienīgi Dieva vārds var dot mums ticību. “Tātad ticība nāk no 

sludināšanas un sludināšana – no Kristus pavēles” (Rom. 10:17). Apgaismošana caur 

Evaņģēliju nojauc šķēršļus, kas stāv ceļā cilvēka pestīšanai, piemēram, neticību un 

šaubas, vai tik liels grēcinieks kā viņš var tikt pestīts. Evaņģēlijs izskaidro, ka Jēzus 

žēlastības pietiek visiem. Šāds iedrošinājums palīdz arī šaubīgajam paļauties uz savu 

Pestītāju. Ticības sākums ir cerība uz Jēzus palīdzību un patiesa vēlēšanās atrast savu 

Pestītāju. Ticībai pieaugot, stiprāka kļūst arī paļāvība uz Jēzus žēlastību. Apgaismošana 

caur Bauslību un Evaņģēliju atmodina cilvēkus, lai varētu notikt patiesa atgriešana. 

 

ATGRIEŠANA 

Kad cilvēks nožēlo savus grēkus un ticībā nāk pie Kristus, notiek atgriešana. Tā 
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cilvēka dzīve, kurš atteicies no grēka, sāk ritēt pareizajā virzienā. “Jo jūs maldījāties kā 

avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļu Gana un Sarga” (1. Pēt. 2:25). Notiek 

pārmaiņas dzīves vērtību sistēmā, un Jēzus kļūst par mūsu laika, izvēles un prioritāšu 

Kungu. Dieva Gars pastāvīgi pievērš cilvēkus patiesai kristietībai, un, kad Svētais Gars 

modina ticību, notiek attaisnošana un atdzimšana. 

 

ATTAISNOŠANA 

Apustulis Pāvils saka: “Kam darbu nav, bet, kas tic Tam, kas bezdievīgo taisno, 

tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību. Tāpēc arī Dāvids teic svētīgu tādu cilvēku, 

kam Dievs piešķir taisnību neatkarīgi no darbiem: svētīgi tie, kam pārkāpumi piedoti un 

grēki apklāti” (Rom. 4:5–7). Dievs piedod cilvēkam visus grēkus Kristus dēļ un no 

nepelnītas žēlastības pieņem viņu par Savu bērnu. Vienlaicīgi ar ticības iedegšanos Dievs 

pasludina cilvēkam attaisnojošu spriedumu (Rom. 8:1). “Jūs jau visi, ticēdami uz Jēzu 

Kristu, esat Dieva bērni” (Gal. 3:26). Caur attaisnošanu mēs mācāmies iepazīt Tā Kunga 

labestību, jo Viņš ir atvēris ceļu uz pestīšanu un mūžīgo dzīvību. “Kur ir tāds Dievs, kā 

Tu esi, kas piedod grēkus un neatmaksā Savas tautas atlikušajiem viņu noziegumus, kas 

mūžīgi netur dusmas? Jo Tev patīk žēlastība. Viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ, Viņš 

apžēlosies par mums; mūsu vainas Viņš griezīs atkal par labu. Visus mūsu grēku darbus 

Tu liec iemest jūras dziļumos” (Mih. 7:18–19). Attaisnošana ir žēlastības spriedums, ar 

kuru mūsu Debesu Tēvs pasludina katru ticīgo par brīvu no grēka un attaisno viņu Jēzus 

Kristus dēļ. 

Kā es varu zināt, vai mana ticība ir patiesa? Ja tu uzņem Dieva vārdu kā patiesību 

un no sirds ceri uz Jēzu, savu Pestītāju, tev ir patiesa ticība. Kā es varu zināt, ka esmu 

attaisnots? Ja paļaujies vairāk uz Bībeles apsolījumiem nekā uz savām sajūtām, jo vienīgi 

apsolījumiem ir nozīme Dieva acīs, nevis tam, ko mēs domājam vai jūtam. Vēlāk tu vari 

būt pateicīgs Tam Kungam par mieru, ko Viņš tev dod. Kad Dievs ir piedevis mūsu 

grēkus, mēs iegūstam mierīgu sirdsapziņu. Grēks, kas ir piedots, ir arī aizmirsts un 

izdzēsts. “Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu 
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Kristu” (Rom. 5:1). 

 

ATDZIMŠANA 

Kas ir atdzimšana? Atdzimšana notika Kristībā, kad mēs saņēmām Svēto Garu. 

Mēs ieguvām jaunu dzīvi kā Dieva bērni. Mūsu Debesu Tēvs nepamet Savus bērnus, bet 

daudzi, kas vēlāk novēršas no Tā Kunga, sarūgtina un aizdzen Svēto Garu. Dažus reizēm 

aizsniedz Dieva vārds, un tad viņu Kristības žēlastība atjaunojas. Tie, kas atkal nāk pie 

ticības, var atgriezties atpakaļ pie Kristus tajā jaunajā dzīvē, ko saņēma Kristībā. 

“Novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots 

atziņā pēc viņa Radītāja tēla” (Kol. 3:9–10). Kad Svētais Gars pievērš cilvēku Kristum, 

viņš piedzimst no jauna, kļūst jauns un iemanto jaunu pasaules redzējumu. “Tādēļ, ja kas 

ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Bet tas viss 

nāk no Dieva, kas mūs ir salīdzinājis ar Sevi caur Kristu un mums devis salīdzināšanas 

kalpošanu” (2. Kor. 5:17–18). Jaunā cilvēka pasaules redzējums izpaužas kā bērna 

pilnīga uzticēšanās savam labajam Debesu Tēvam. Atdzimšanā pie mums nāk Svētais 

Gars, dzīvo mūsu sirdī un dod mums bērna sirdi – Kristus sirdi. Kad iedegas ticība, mūsu 

dvēselē notiek izmaiņas. Tas, kas ir piedzīvojis Dieva mīlestību, grib to dot tālāk, 

rūpējoties par savu tuvāko. Tā Svētais Gars svētī cilvēku. 

 

SVĒTDARĪŠANA 

Vispirms rodas ticība Kristum, tai seko ticības augļi. Kad esam iemācījušies pazīt 

Dieva stingrību un žēlsirdību, mēs varam Viņam ticēt. Kad saprotam, ka Debesu Tēvs vēl 

mums vislabāko gan miesai, gan dvēselei, iedegas mīlestība pret Viņu, un mēs aiz 

pateicības vēlamies darīt Viņa gribu. Cilvēka svētums nav viņa paša ieguvums, bet gan 

Tā Kunga bezgalīgās mīlestības pret viņu sekas. Jo biežāk tu sastop Pestītāju Viņa vārdā, 

jo līdzīgāks Viņam tu kļūsti. Svētdarīšana ir Svētā Gara darba augļi tavā dvēselē. Ar 

mīlestību un nepelnītu žēlastību Viņš veido Jēzus sekotāju personību. Gars dod indivīdam 

dzīvi Kristū un dara viņu par jaunu cilvēku ar jaunām jūtām, jaunu gribu un spēku pildīt 
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Dieva nodomu. 

“Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; 

bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un 

nodevies par mani” (Gal. 2:20). 

Svētdarīšanas priekšnoteikums ir mūsu dzīve, ko dzīvojam kā Dieva bērni ciešā 

sadraudzībā ar To Kungu, caur žēlastības līdzekļiem un lūgšanām. “Bet, ka jūs esat bērni, 

to ir Dievs apliecinājis, sūtīdams Sava Dēla Garu jūsu sirdīs, kas sauc: Aba, Tēvs!” 

(Gal. 4:6). Jēzus klātbūtnes radītā drošības izjūta izraisa mūsos vēlmi Viņam kalpot. Ja 

kāds ir saņēmis lielu dāvanu, viņā rodas vēlēšanās dot kaut ko atpakaļ. Pateicība 

Radītājam dara kristiešus par labprātīgiem un pateicīgiem savas naudas un laika 

ziedotājiem, kalpojot Dieva valstībai. 

Nepietiek, ja cilvēks reiz ir pievērsies Dievam. Ik dienas ir atkārtoti jāatgriežas. 

Tam, kurš grib būt māceklis, ik dienas no jauna jāatgriežas pie sava Mācītāja. Vecais 

cilvēks mūsos jānonāvē katru dienu, jo iedzimtais grēks pastāv visu mūsu dzīvi. Bieži 

nākt pie Jēzus – tas ir priekšnosacījums izaugsmei mīlestībā un svētumā. Ļaujot Viņa 

asinīm mūs šķīstīt, mēs iegūstam prieku dzīvot tīru dzīvi. 

 

DZĪVA VAI MIRUSI TICĪBA 

Jēzus māceklim ir jābūt Debesu Tēvam tikpat paklausīgam, cik paklausīgs bija 

Kristus. “No tā mēs noprotam, ka esam Viņu atzinuši, ja turam Viņa baušļus. Kas saka: 

es esmu Viņu atzinis, bet netur Viņa baušļus, ir melis, un viņā nav patiesības. Bet, kas 

Viņa vārdus tur, tanī patiesi Dieva mīlestība ir kļuvusi pilnīga. No tā mēs noprotam, ka 

esam Viņā. Kas teicas paliekam Viņā, tam pienākas arī pašam tā dzīvot, kā Viņš ir 

dzīvojis” (1. Jņ. 2:3–6). 

Kristietis grēko, bet ne ar nolūku. “Ikviens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo 

Viņa sēkla paliek viņā un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis. No tā var pazīt 

Dieva bērnus un velna bērnus; katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva, arī tas ne, kas 

nemīl savu brāli” (1. Jņ. 3:9–10). Dzīva ticība nes augļus mīlestībā pret Dievu un savu 
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tuvāko. 

Kā var atpazīt mirušu ticību? Mirusi ticība nomierina sevi ar Dieva žēlastības 

apsolījumu, lai gan cilvēkam nav nekāda nolūka laboties. Šāds Dieva žēlastības “zaglis” 

izsauc pār sevi Dieva dusmas. Kļūdīties nezināšanas dēļ ir viena lieta, bet, ja cilvēks 

apzināti rīkojas pret Rakstu vārdiem, viņa ticība ir mirusi. Mirusi ticība būtībā ir pilnīgs 

ticības trūkums, šāda “ticība” ir vienīgi viedoklis. Liekulim nav sadraudzības ar Dievu, 

viņš vienkārši kopē ticīgā uzvedību un runasveidu. Mirusi ticība var izpausties arī 

tādējādi, ka cilvēks jauc ticību Dieva eksistencei ar glābjošo ticību. Apustulis Jēkabs 

kritizē šādu vienpusīgu ticību: “Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi; arī ļaunie gari tic 

un dreb. Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēk, ka ticība bez darbiem ir nedzīva?” 

(Jēk. 2:19–20). 

Tātad cilvēks netiek glābts tikai tāpēc, ka viņš tic Dieva eksistencei. Un tomēr daži 

iedomājas, ka viņi nokļūs debesīs tādēļ, ka dažu labu reizi saklausījuši Dieva aicinājuma 

žēlastības balsi vai arī uzauguši kristīgā ģimenē. Neviens nevar tikt attaisnots uz cita 

ticības rēķina. Ikvienam pašam jānonāk pie patiesas ticības Mesijam. 

 

PASTĀVĒT TICĪBĀ 

Kad cilvēks atgriežas, notiek liels brīnums, taču tikpat liels brīnums ir tas, ka Dieva 

Gars saglabā kristieša ticību Jēzum Kristum. Svētais Gars turpina aicināt kristieti uz 

dievkalpojumu, rīta un vakara lūgšanu. Caur Dieva vārdu Gars apgaismo mācekli un 

palīdz viņam ik dienas no jauna meklēt un saņemt piedošanu par saviem grēkiem. 

Apustulis Pēteris raksta: “[Jūs] Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir 

sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā” (1. Pēt. 1:5). Ja Dieva bērni pastāvīgi dzīvo Jēzus 

žēlastībā, tie saņem lielu spēku augšanai svētā dzīvē. “Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs 

Kristū ir aicinājis Savā mūžīgajā godībā, Tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, 

stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus” (1. Pēt. 5:10). 

Kas jādara ikvienam kristietim, lai viņš pastāvētu ticībā? Galvenais ir cieši turēties 

pie Rakstu vārdiem. “Ja jūs paliekat Manos vārdos, jūs patiesi esat Mani mācekļi, un jūs 
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atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus” (Jņ. 8:31–32). Lai grēks neiemidzinātu 

mūsu sirdsapziņu, ir jābūt modriem. Apustulis Pēteris brīdina: “Esiet skaidrā prātā, esiet 

modrīgi! Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu 

aprīt” (1. Pēt. 5:8). Arī Jēzus saka: “Esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat 

kārdināšanā, gars gan ir labprātīgs, bet miesa ir vāja” (Mt. 26:41). Visefektīvākais 

ierocis cīņā pret kārdināšanu ir lūgšana. Lūdzot Dievam palīdzību pret ļaunā 

kārdinājumiem, tu uzvari, kaut arī dažreiz šī uzvara nav tūlītēja. Kristietis nevar pastāvēt, 

ja viņš ir slinks cīņā pats pret savu miesu. Iet pa šauro ceļu ir grūti. Nākas atstāt platā ceļa 

priekšrocības un ciest par savu ticību, kad pret mums izturas slikti vai netaisni, toties 

ticīgā balva tādēļ kļūst vēl lielāka. Kad kristietis nes savu krustu, viņš arvien vairāk 

līdzinās Pestītājam pazemībā un pacietībā. “Tad Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: “Ja 

kas grib Man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot Man” (Mt. 16:24). 

Garīgā cīņa ir kristīgas dzīves priekšnosacījums, jo mēs dzīvojam pasaulē, kas ir 

nodevusi Dievu un Viņa vārdu. “Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu 

esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā” (1. Tim. 6:12). 

 

SVĒTĀ GARA DARBS CAUR BAZNĪCU 

Pasaulei tiek dāvāta glābšana caur Dieva vienpiedzimušo Dēlu. Tādēļ Jēzus ir devis 

uzdevumu Saviem sekotājiem, Baznīcai, darīt par mācekļiem visas tautas un vest tās pie 

mūžīgās dzīves avota, kuru Viņš pats ir iedibinājis. Svētais Gars darbojas kristiešos šeit, 

uz zemes, caur Dieva vārdu, Kristību un Svēto Vakarēdienu. Baznīca ir tur, kur Vārds 

tiek pasludināts skaidri un pareizi un sakramenti tiek pārvaldīti saskaņā ar Kristus pavēli. 

Kur sprediķis un sakramenti netiek pārvaldīti, ticot Bībeles Dieva vārdam, tur nav Dieva 

Baznīcas, bet gan sātana sinagoga. (Jņ. atkl. 2:9, 3:9.) Kristus patiesā Baznīca ir viena, 

svēta un vispārēja. 

 

BAZNĪCA IR VIENA 

Baznīca un misija ir cieši saistītas. Kad misija sasniedz jaunas vietas un cilvēki nāk 
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pie ticības, veidojas draudze. Draudze nav vienkārši līdzīgi domājošu cilvēku apvienība. 

Draudze ir Jēzus mācekļi, Dieva ģimene. Tā veidojusies ne tikai pēc cilvēku lēmuma 

apvienoties, bet galvenokārt tādēļ, ka Svētais Gars cilvēku sirdīs ir radījis ticību. Ticīgie 

pulcējas ap Vārdu un sakramentiem, atbalsta, uzmundrina viens otru kā brāļi un māsas, 

kuriem ir viens Tēvs. Draudzes organizēšanās ir sadraudzības ārējā, praktiskā izpausme, 

taču ir jāzina, kas Jaunās Derības kontekstā ir patiesā Kristus draudze. Baznīca kā 

organizācija kalpo draudzei, kas pielūdz Dievu. Bez ticīgajiem organizācija ar tās 

celtnēm ir tikai tukša čaula. 

Šajā ārējā Baznīcā ir gan ticīgie, gan neticīgie, taču Dievs grib, lai arī neticīgie 

dzirdētu Dieva vārdu un pievērstos Kristum. No attieksmes pret Dieva vārdu ir atkarīgs 

mūsu liktenis mūžībā. Īstā Kristus Baznīca sastāv no patiesi atgrieztajiem kristiešiem. 

Tādēļ mēs nevaram būt droši, kurš pieder pie Baznīcas ar lielo “B”. Atsevišķu dvēseļu 

tiesa ir jāatstāj Dieva ziņā, bet vienlaicīgi mums jāizvairās no maldu mācības un 

bezdievīgas dzīves. Pie ārējās Baznīcas pieder visi tie, kas piedalās dievkalpojumā. Šajā 

Baznīcā atrodas iekšējā Baznīca, bet ne visi, kas pieder ārējai Baznīcai, automātiski ir arī 

Kristus patiesās Baznīcas daļa. Luters savā darbā “Par konciliem un Baznīcu” raksta, ka 

tie, kas ir draudzē, bet neapmeklē dievkalpojumus, nav uzskatāmi pat par ārējās 

Baznīcas locekļiem. 

Kaut arī eksistē dažādas konfesijas, Kristus Baznīca ir viena. Svarīga Kristus 

Baznīcas pazīme ir Dieva vārds, Kristība un Svētais Vakarēdiens, jo tur darbojas Svētais 

Gars. Jēzus Kristus ir dibinājis tikai vienu Baznīcu, tādēļ konfesijām mūsdienās ir tikai 

pakārtota nozīme. Tas nenozīmē, ka mācība nav svarīga, bet mums jāsaprot, ka Dieva 

acīs nav atšķirības starp konfesiju nosaukumiem. Sašķeltā kristietība ir slikta liecība. No 

šķelšanās var izvairīties, ja meklē vienotību, balstoties uz Rakstiem. Luters cīnījās par to, 

lai Romas katoļu baznīca atgrieztos pie Dieva vārda. Reformators juta aicinājumu 

sludināt Dieva vārdu Baznīcā, pie kuras pats piederēja (1. Kor. 7:17–24). Tādēļ viņš 

neatstāja to, līdz pāvests izslēdza no Baznīcas gan Luteru pašu, gan evaņģēlisko mācību. 

Līdzīgi izdzina no sinagogām apustuļus, kad viņi apliecināja Evaņģēliju. No tā mēs 
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secinām, ka ārējā vienotība nestāv pāri patiesībai, jo Dieva vārdam nav robežu. 

Ja reliģiska organizācija vairs nevēlas uzklausīt atklāsmes vārdus, tā bieži vien 

izdzen Jēzus mācekļus, un tad Kristus Baznīca turpina dzīvot tajā mazajā pulciņā, kas 

grib sekot Vārdam tā, kā tas ir rakstīts. Šis izdzītais pulciņš var pieaugt Svētā Gara spēkā, 

lai izpildītu Dieva misiju pasaulē. 

Vai kristieši var būt konfesijās, kuras māca maldu mācības un neatzīst Svēto 

Rakstu autoritāti? Jā, arī šādās konfesijās var būt cilvēki, kas caur Bībeli ir nonākuši pie 

patiesas ticības Kristum un ko nav skāruši viņu baznīcas maldi. Vai tādēļ ir vienalga, 

kādai baznīcai piederēt? Nē, cilvēkam ir vieglāk nomaldīties un atkrist no ticības tur, kur 

sludinātāji nemāca saskaņā ar Dieva vārdu. Vēstures gaitā maldu mācības ir iekļuvušas 

Baznīcā un nodarījušas daudz ļauna. Pat tad, ja mums ne vienmēr izdodas novērst ļaunā 

iespiešanos Baznīcā, Kristum ticīgo uzdevums vienmēr ir liecināt patiesību. 

Patiesa kristīga vienotība nekad nebūs sasniegta, ja cilvēki neizpaudīs savu 

pārliecību. Šādam ekumenismam, kad cilvēki izliekas, ka viņi ir vienotāki, nekā tas ir 

patiesībā, var redzēt cauri. Augsburgas ticības apliecības septītajā artikulā mēs 

apliecinām, ka vienotībai ir nepieciešama tīra un patiesa mācība, bet ārējai tradīcijai un 

dievkalpojuma kārtībai ne visur jābūt vienādai. Vai ir iespējama sadraudzība ar tiem, kuri 

turas tikai pie nedaudziem maldīgiem uzskatiem? Teoloģija ar maldu mācību līdzinās 

smagi slimam cilvēkam. Cik daudzām ķermeņa dalām jābūt bojātām, lai tas tiktu 

uzskatīts par mirušu? Ja lipīga slimība netiek ārstēta, tā drīz izplatās pa visu ķermeni. 

Lielākais mīlestības darbs ir operēt slimo ķermeņa daļu – izlabot maldīgo mācības 

punktu. Kristīgā mācība ir viens vesels. To varētu arī salīdzināt ar ratu un spieķiem. Cik 

daudz spieķu drīkst izņemt, lai ritenis turpinātu funkcionēt? Bet spieķi ir vienoti tieši 

tāpēc, ka tie ir spieķi. Ja tie nav savienoti ar rata rumbu, tie nekam nav derīgi. Nav jēgas, 

ja “spieķi” guļ kaudzē, tiem ir jāsatiekas vienā un tai pašā centrā, kas ir Vārds. Patiesa 

kristīga sadraudzība eksistē ap Jēzu, un Baznīca ir celta uz Bībeles pamatiem. Ja mēs 

turamies pie tās, tad tuvināmies viens otram. Apustulis Pāvils saka: 

“[Jūs esat] nams, uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir 
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Kristus Jēzus. Viņā visa celtne, kopā salaista, aug par svētu templi Tam Kungam. Un 

Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā” (Ef. 2:20–22). 

Bet mums visiem jābūt modriem par mūsu pašu miesu, kas labprāt grib izcelt sevi 

un atrast kļūdas citos, bieži vien pat patiesi ticīgajos. Pazemība un lūgšana pasargā mūs 

no velna kārdinājuma pašiem atgriezt sevi no dzīvības zara pie Kristus koka – vienīgās 

Baznīcas. 

“[Centieties] uzturēt Gara vienību ar miera saiti: viena miesa, viens Gars – jo 

vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti –, viens Kungs, viena ticība, viena 

Kristība; viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem” (Ef. 4:3–

6). 

 

KRISTUS BAZNĪCAS MISIJA 

Kristus Baznīcas pamatuzdevums ir misija, jo Dievs grib, “lai visi cilvēki tiek 

izglābti un nāk pie patiesības atziņas” (1. Tim. 2:4). Ir tikai viens Vidutājs starp Dievu un 

cilvēkiem, tādēļ lielākais mīlestības darbs, ko varam veikt, ir parādīt citiem Viņu, kas ir 

ceļš, patiesība un dzīvība. Jēzus mums ir pavēlējis: “Eita pa visu pasauli un pasludiniet 

Evaņģēliju visai radībai” (Mk. 16:15). Mateja evaņģēlija 28. nodaļā, kurā mēs saņemam 

misijas uzdevumu, varam lasīt, ka Kristus klātbūtne Baznīcā uzliek mums pienākumu 

nest citiem ļaudīm prieka vēsti par mūžīgo dzīvību Viņā: “Eita un darait par mācekļiem 

visas tautas.. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” Evaņģelizācija 

saņem spēku no Svētā Gara, kas aicina cilvēkus un modina viņos ticību. Kristiešiem, kas 

iepazinuši savu Pestītāju, rūp arī citu cilvēku pestīšana. Dieva Gars iededzina misijas 

uguni mūsu sirdīs, un ir jālūdz, lai Tas Kungs dotu mums iespēju liecināt cilvēkiem, 

kurus satiekam ik dienas, par to cerību, kas nekad nepieviļ. 

 

BAZNĪCA IR VISĀ PASAULĒ 

Pastāvīgas misijas rezultātā Baznīca izplatās visā pasaulē gan pie kristītiem un 

vēlāk atkritušiem cilvēkiem, gan pie pagāniem. Tai jābūt visur un starp visdažādākajiem 
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cilvēkiem. “Jo arī mēs visi esam vienā Garā kristīti par vienu miesu, gan jūdi, gan grieķi, 

gan vergi, gan brīvie; un mēs visi esam dzirdināti ar vienu Garu. Jo arī miesa nesastāv no 

viena, bet no daudziem locekļiem” (1. Kor. 12:13–14). Kur ir Kristus Baznīca? Tā ir 

visur, kur Dieva vārds tiek pasludināts tīri un skaidri un kur svētie sakramenti tiek 

pārvaldīti saskaņā ar Kristus vārdiem un iedibinājumu. Kur atrodas žēlastības līdzekļi, tur 

darbojas arī Svētais Gars, kas dod mums ticību. Kristus Baznīca nav cilvēku veidota 

organizācija, bet gan Svētā Gara darbs caur sludināšanu. Jēzus saka: “Jo, kur divi vai trīs 

sapulcējušies Manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū” (Mt. 18:20). 

 

KALPOŠANA BAZNĪCĀ 

Pāvils raksta: “Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav 

dzirdējuši? Bet kā lai dzird, kad nav, kas sludina? Un kā lai sludina, kad nav sūtīti?” 

(Rom. 10:14–15). “Lai mēs šo ticību iegūtu, ir iedibināts garīgais amats Evaņģēlija 

mācīšanai un sakramentu izdalīšanai” (Augsburgas tic. apl., V).
1
 Kristus ir iedibinājis 

Evaņģēlija sludinātāja amatu, ko sauc arī par garīgo amatu. Kalpošanas amats aizsākās 

tad, kad Kristus izraudzīja divpadsmit vīrus par apustuļiem. Jēzus sacīja: “Kā Tēvs Mani 

sūtījis, tā Es jūs sūtu” (Jņ. 20:21). Apustuļu vairs nav, bet Dieva atklāsme ir saglabājusi 

viņu vārdus un autoritatīvo mācību Jaunajā Derībā. Apustuliskais amats jau no paša 

sākuma rada turpinājumu, kad apustuļi nozīmēja pirmo draudžu vadītājus. “Viņš arī devis 

citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, citus par ganiem un 

mācītājiem” (Ef. 4:11). Kad Tits apmeklēja Krētu, viņš saņēma no Pāvila pavēli katrā 

pilsētā iecelt bīskapus un mācītājus. Svētais Gars caur apustuli saka: “Tādēļ es tevi atstāju 

Krētā, lai tu nokārtotu to, kas vēl atlika, un katrā pilsētā ieceltu prezbiterus, tā kā es tev 

liku darīt. Tiem jābūt nevainojamiem vienas sievas vīriem, kam bērni ticīgi, nevis 

palaidņi vai nepaklausīgi” (Tit. 1:5-6). Katrai kristīgai baznīcai vajadzīgs viens gans, kurš 

saglabā tās vienību un ved to pareizajā virzienā. Svētais Gars aicina piemērotus vīrus būt 

par draudžu vadītājiem, piesaistot baznīcas uzmanību iespējamiem mācītāja amata 

                                                           
1  Vienprātības grāmata, 42. lpp. 
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kandidātiem un iededzot šajos cilvēkos ilgas sludināt Dieva vārdu un ganīt dvēseles. 

Kad lasām pastorālās vēstules Timotejam un Titam, saprotam, cik ārkārtīgi svarīgi 

apustuļiem bija nodot nākamajām paaudzēm pareizu un neizmainītu mācību. Stingrās 

prasības, kādas Bībele izvirza draudžu ganiem, ir pamatotas rūpēs par dvēseļu mūžīgo 

dzīvību. Apustulis Jēkabs raksta: “Netopiet, mani brāļi, daudzi par mācītājiem, zinādami, 

ka mēs nāksim grūtākā tiesā” (Jēk. 3:1). Nedrīkst uzticēt šādu milzīgu atbildību 

jaunatgrieztajam, jo reiz viņam būs jādod norēķins par citu cilvēku dvēselēm. 

Sievietes Dievs grib pasargāt no pienākuma nest mācītāja amata smagumu un 

atbildību. Mācības krišana tajās baznīcās, kuras sāk ordinēt sievietes, pierāda, ka tas, kas 

sāk sagrozīt Kristus iedibināto kārtību, drīz vien izkropļo arī Viņa vēsti. Jēzus sūtnis 

apustulis Pāvils skaidri un gaiši saka: “Taču mācīt es sievai nepieļauju” (1. Tim. 2:12). 

Timoteja vēstules konteksts mums ļauj saprast, ka aizliegums mācīt attiecas uz mācītāja 

amatu. Bet tas, protams, neattiecas uz svētdienas skolas skolotājām (2. Tim. 1:5, 3:15). 

Pirmā vēstule korintiešiem (1. Kor. 14:33–38) pauž līdzīgu aizliegumu sievietēm sludināt 

dievkalpojumā, bet ar paskaidrojumu: “Kas sevi tur par pravieti vai gara cilvēku, tam 

jāatzīst, ka tas, ko es jums rakstu, ir Tā Kunga pavēle” (sal. arī Jņ. atkl. 2:20, 22:18). 

Tātad apustulis šo aizliegumu uzskata par tik svarīgu, ka izmanto atslēgu varu pret 

ikvienu, kas neatzīst Tā Kunga kārtību. Aizliegumu sievietēm uzņemties mācītāja amatu 

bez Dieva atļaujas Rakstos daudzi mēģina atcelt, sakot, ka “Tā Kunga vēsts” ir dota 

situācijā, kad apustuļi vēl nepazina sievietes mācītājas, bet viņi aizmirst, ka pasaulē, kas 

bija ap senbaznīcu, bija gan priesterienes, gan sievietes – gnostiķu apvienību vadītājas. 

Vīrietis un sieviete ir radīti, lai viens otru papildinātu. Kad Pāvils raksta, ka vienīgi vīrieši 

ir aicināti sludinātāja amatā, viņš atsaucas uz Dieva radīšanas kārtību. Mārtiņš Luters 

darbā “Par konciliem un Baznīcu” ir pret sieviešu vadību, balstoties uz to, ka Raksti visur 

to aizliedz un ka tas ir pretruna ar radīšanas kārtību. Hermanis Zase grāmatā Corpus 

Christi raksta: 

“Kam bija uzticēta publiskā Evaņģēlija sludināšana un sakramentu pārvaldīšana? 

Tas Kungs šim nolūkam ir iedibinājis mācītāja amatu, vienlaikus nenoniecinot visu 
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ticīgo vispārējās priesteriskās tiesības un pienākumus. [..] Baznīca kopš seniem 

laikiem ir atradusi Jaunajā Derībā mācību, ka mācītāja kalpošanu var veikt tikai 

vīrietis, nenoniecinot sieviešu dažādo kalpošanu Baznīcā.” 

Sievietes Baznīcā ir vajadzīgas! Starp Jēzus mācekļiem arī bija grupa sieviešu, 

kurām bija liela nozīme senbaznīcas darbā. Bet Tas Kungs viņām ir devis citus 

uzdevumus. Viens no ekseģētiski vājākajiem argumentiem par labu sievietes mācītājas 

amatam ir tas, ka pirmās Lieldienu liecinieces bija sievietes. Tie, kas izmanto šo 

argumentu, neredz atšķirību starp visu ticīgo garīgo priesterību un publisko kalpošanas 

amatu. Katrs kristietis ir aicināts liecināt par Augšāmcelto, bet tas ir pavisam kas cits, 

nekā būt draudzes ganam. Līdzīgā veidā maldu mācītāji mēģina izraut no konteksta arī 

citas Rakstu vietas. Piemēram, patvaļīgi tiek tulkota Vēstule galatiešiem: “Tur nav ne 

jūda, ne grieķa, nav ne kalpa, nedz svabadā, tur nav ne vīra, nedz sievas, jo jūs visi esat 

viens Kristū Jēzū” (Gal. 3:28). Šis teksts skaidro, ka visiem ir tiesības kļūt par Dieva 

bērniem, nevis norāda, kuri var saņemt aicinājumu kļūt par draudzes mācītājiem. 

Kā ar mīlestību palīdzēt tām sievietēm, kas sajaukušas aicinājumu kļūt par kristieti 

ar aicinājumu būt par mācītāju? Kad cilvēki ir pret sieviešu ordināciju kā pret kaut ko 

tādu, kas ir pretrunā ar Jaunās Derības kārtību, viņi dažkārt tiek pārprasti, kaut arī viņus 

vadītu patiesas rūpes par šo sieviešu mūžīgo dzīvību. Kad cilvēks apzināti pretojas Dieva 

gribai, tas noved pie liktenīgām sekām. Dažas sievietes to ir sapratušas un atstājušas 

mācītāja amatu. Tādēļ ir svarīgi neievest nevienu maldos un nepiedalīties dievkalpojumā, 

ko vada sieviete mācītāja. Cilvēkiem, kas pieļāvuši kļūdas, nepieciešamas aizlūgšanas un 

daudz mīlestības. Kristietim jābūt pacietīgam. Viņa liecība nedrīkst būt divdomīga, bet 

tās pamatā jābūt mīlestībai. Galīgais lēmums pieder Kristum. 

Daudzas nelaimes, kas šķeļ un posta Baznīcu, ir izskaidrojamas ar to, ka cilvēki 

sagroza Svēto Rakstu vārdu, tādējādi nostājoties pret to Autoru, Baznīcas Kungu. Tas 

gluži dabiski noved pie tā, ka kalpošanas amata būtība tiek izkropļota, jo tai tiek dots cits 

skaidrojums, un padarot to par ko citu, nevis gana amatu. Cik daudzi mācītāji, kas sākuši 

iziet uz kompromisu ar Dieva vārdu, ir gatavi mirt par savām avīm, lai tās aizsargātu pret 
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čūskas kārdinājumu: “Vai tad tiešām Dievs ir teicis?” Kā tas, kurš pats darbojas pret 

Dieva vēsti, spēs pievērst citus Dieva likumam un ticībai Kristum? Bet Dieva vārds ir 

patiesība, tādēļ tas mums var palīdzēt pret maldu garu. Dieva vārda kalpi saņem spēku un 

palīdzību būt uzticīgiem no sava Kunga, kad tie vēršas pie Viņa lūgšanās. Svētais Gars 

darbojas caur tiem, kurus Viņš pats ir aicinājis un izraudzījis. 

 

BAZNĪCA IR KRISTĪGA 

Kristus Baznīca ir cēlusies no paša Pestītāja. Visas dāvanas mēs saņemam caur 

savu draudzi. Tas, ka Baznīca ir kristīga, nozīmē, ka tā ir katoliska, ja izmantojam vārdu 

no grieķu teksta oriģināla. Šo vārdu nedrīkst jaukt ar jēdzienu “Romas katoļu baznīca”. 

Vārdam “katolisks” ir ļoti dziļa nozīme, un tas apzīmē Gara darbību visu kristiešu 

apvienošanai. Baznīca tiek saukta par mūsu māti tās katolisma dēļ, jo tā saista un apvieno 

visus kristiešus vienā ģimenē. 

Viens no Baznīcas tēviem, Kirils no Jeruzālemes, savā katehismā raksta: “Baznīca 

tiek saukta par katolisku tāpēc, ka tā ir izplatīta pa visu zemi, no vienas pasaules malas 

līdz otrai, un tāpēc, ka tā ir visaptveroša un nepārtraukti sludina visu to mācību, kas 

cilvēkiem ir jāzina, un vēl tāpēc, ka tā audzina visus cilvēkus, valdniekus un padotos, 

mācītos un neizglītotos, patiesi bīties Dieva, un beidzot tāpēc, ka tai ir zāles un 

izdziedināšana no visa veida miesas un dvēseles grēkiem, tāpat tai ir visa veida tikumi, lai 

kā arī tos sauktu, vārdos vai darbos, un visa veida garīgas dāvanas.” 

Tātad, ja mēs Ticības apliecībā apliecinām, ka Baznīca aptver visu pasauli, tad 

Bībeles pareizā izpratnē tas nozīmē, ka tai pieder glābjošā patiesība, ka tai jābūt par māti 

visām pasaules tautām un ka Baznīcas sūtītā žēlastība ir pietiekama, lai cilvēki iegūtu 

mieru ar Dievu, turklāt Svētais Gars dod kristiešiem dāvanas, kas kalpo viņu un citu 

celsmei. Tas nozīmē, ka patiesā katoliskā Baznīcā neizturas nevērīgi pret Tā Kunga 

dotajiem žēlastības līdzekļiem un dāvanām: Dieva vārdu, Kristību, Svēto Vakarēdienu, 

atslēgu varu, liturģiju, diakoniju un martīriju. Vārdā “katolisks” ir ietverts arī viss Dieva 

plāns cilvēces glābšanai. Daļai sektu trūkst svarīgu katolisma pazīmju, piemēram, tās 
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noliedz sakramentu īstumu vai attiecas pret tiem nevērīgi. 

Tāpat jēdziens “katolisks” nozīmē, ka Baznīca aptver visus laikus. Vienmēr tās 

centrā ir Jēzus Kristus un ticība Viņam. Pirms Kristus piedzimšanas cilvēki tika attaisnoti 

ticībā apsolījumam par Mesiju. Ar Viņa ierašanos šajā pasaulē cilvēki tiek glābti, ja tic, 

ka Jēzus ir Kristus. Baznīcu neietekmē laika gars. Viss, kas vajadzīgs, mums jau ir mūsu 

Pestītājā. Tādēļ Baznīca ir aicināta “turpināt cīņu par to ticību, kas svētiem reiz uzticēta” 

(Jūd. 1:3). 

“Katolisks” nenozīmē, ka cilvēki pēc vairākuma lēmuma vai kādas augsti stāvošas 

amatpersonas izteikuma var kaut ko pielikt vai atņemt no bibliskās mācības. Vārda 

izcelsme meklējama divos grieķu valodas vārdos kat holen, kas nozīmē – “atbilstoši 

veselumam”, “saskaņā ar veselumu”. Tātad patiesai katoliskai mācībai jāietver visa 

Svēto Rakstu vēsts, pilnīgā mācība bez izņēmumiem. Lerinas Vincents ir definējis 

jēdzienu “katolisks” kā tādu, kas ir vienmēr, visur un ko atzīst visi kristieši. Viens no 

pēcreformācijas vadošajiem teologiem, Mārtiņš Hemnics, attīsta šo domu, sakot, ka tam, 

kurš pretendē uz katolismu, jābalstās apustuļu vārdos un piemērā. Tādējādi katolisks 

konsenss nevar tikt balstīts uz vairākuma lēmumu draudzes sapulcē, bet gan tam vienmēr 

jābūt pakārtotam Baznīcas Kungam un tam, ko Viņš ir teicis caur saviem apustuļiem. 

Nedrīkst atdalīt galvu, Kristu, no ķermeņa – Baznīcas. Ja cilvēki atkāpjas no šāda patiesa 

katolisma pamatpazīmēm, viņi kļūst par sektu bez senās Baznīcas mācības kontinuitātes. 

Ja cilvēki negrib pakļauties Dieva vārdam, nelīdz, ka viņus joprojām pārvalda institūcija, 

kas vēsturiski ir bijusi katoliska. Svētais Gars nedarbojas pret Sevi pašu. 

Baznīcas vispārīgais raksturs nozīmē arī to, ka tā vēršas pie visiem cilvēkiem. 

Dievs grib, lai neviens nepaliktu ārpusē. Ikviens ir laipni gaidīts, jo Tas Kungs vēlas, lai 

visi cilvēki iegūtu zināšanas par patiesību un tiktu pestīti. Sludināšanai jābūt pieejamai 

visdažādākajiem cilvēkiem. Vienlaicīgi ir svarīgi, lai Baznīcas atvērtība pamatotos tās 

būtības nemainībā un spējā pretoties ārējai ietekmei. Atvērtību nevar uztvert arī kā 

pielaidīgu attieksmi pret tiem, kas nomaldījušies (Jes. 3). Tas attiecas īpaši uz tiem, 

kuriem mācītājs izdala Svēto Vakarēdienu. Draudzes aizlūgšanas un iecietība pret 
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vājajiem un nevarīgajiem ir vajadzīga, lai cilvēki nāktu klausīties Dieva vārdu un 

atgrieztos. Tik ilgi, kamēr Dzīvības Kungs ir pacietīgs, mēs nedrīkstam zaudēt cerību; 

mums jātic, ka Dievs var un grib izmainīt arī tos cilvēkus, kuru sirds vēl ir nocietināta 

pret Evaņģēliju. Līdzībā par nezālēm un kviešiem Jēzus saka: “Nē, ka jūs, nezāli 

ravēdami, neizplūcat reizē arī kviešus. Lai aug abi kopā līdz pļaujamam laikam” 

(Mt. 13:29–30). 

 

BAZNĪCA IR SVĒTA 

Kādēļ Baznīcu sauc par “svēto biedrību”? Baznīca ir svēta, jo Dievs ir svēts, 

neskatoties uz to, ka tās locekļi ir grēcinieki. Draudze ir svēta caur Kristu, kas ir Baznīcas 

galva un Kungs. Tā ir svēto biedrība arī tajā nozīmē, ka līdzekļi, caur kuriem darbojas 

Svētais Gars – Dieva vārds, Kristība un Svētais Vakarēdiens, ir svēti. Cilvēki, kas 

atteikušies no šīs pasaules pretestības Dievam par labu jaunai dzīvei sadraudzībā ar savu 

Pestītāju, ir patiesie Kristus Baznīcas locekļi. Vārds “baznīca” ietver nozīmi “būt 

izredzētam un atdalītam no lielā ceļa, kas ved pazušanā”. Apustulis raksta: “Bet jūs 

neesat miesā, bet Garā, tik tiešām, ka Dieva Gars mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus 

Gara, tas nepieder Viņam” (Rom. 8:9). Tas, kam patīk grēks, nevar būt daļa no Kristus 

miesas, Baznīcas. Kristiešos mājo Svētais Gars, tādēļ mūsu miesa ir Svētā Gara templis. 

Tātad Baznīca ir dzīvs templis, un tādēļ starp pasauli un Baznīcu vienmēr būs pretruna. Ja 

dzīve Baznīcā neatšķiras no pasaulīga dzīvesveida, tā ir Baznīcas kļūda. Diemžēl vēsture 

liecina, ka Baznīcas vārds daudzkārt ir ticis lietots situācijās, kas ir pretrunā gan ar 

Kristus vārdiem, gan mīlestību. Tas notiek tad, ja cilvēki atkāpjas no tās pamata – 

apustuliskās mācības – vai arī ļauj pasaulīgiem cilvēkiem iekļūt Baznīcas hierarhijā. Bet 

ir rakstīts: “Taču stiprais Dieva pamats pastāv ar šādu zīmogu: Tas Kungs pazīst savējos, 

un: lai atturas no netaisnības ikviens, kas daudzina Tā Kunga vārdu” (2. Tim. 2:19). 

Mūsdienās ir liels kārdinājums mēģināt iegūt popularitāti to vidū, kuri nevēlas zināt 

patiesību, bet apustulis Jēkabs raksta: “Šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība” 

(Jēk. 4:4). Jēzus saka: “Kad pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi. Ja 
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jūs būtu no pasaules, pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder. Bet, tā kā jūs neesat no 

pasaules, bet Es jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst” (Jņ. 15:18–19). 

Tātad ciešanas ir viena no Kristus Baznīcas pazīmēm. 

 

PĒDĒJAIS LAIKS 

UN DVĒSELES GLĀBŠANA 

Pastarajā dienā Svētais Gars kopā ar Tēvu un Dēlu cels augšām visus mirušos. 

Ikviens, kas ticībā Jēzum Kristum ir saņēmis grēku piedošanu, drīkstēs ieiet mūžīgajā 

priekā debesu valstībā. 

“Un, ja jūsos mājo Tā Gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad Viņš, kas 

Kristu Jēzu uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar Savu 

Garu, kas ir jūsos” (Rom. 8:11). 

Bet pirms pastarās dienas mūsu dvēseles tiek šķirtas no miesas caur nāvi. Tie, kas 

saņēmuši pestīšanu, nonāks pie Dieva. Jēzus teica laupītājam, kurš nožēloja savus grēkus: 

“Patiesi Es tev saku: šodien tu būsi ar Mani paradīzē” (Lk. 23:43). Tie, kuri nav 

pieņēmuši žēlastību un Evaņģēliju, ar bēdām gaida tiesu. “Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā 

dzīvība. Bet, kas Dēlam neklausa, tas dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz 

viņa” (Jņ. 3:36). Ar nāvi dvēsele ieiet mūžībā, un tad nekas vairs nevar tikt mainīts vai 

labots. Kad Kristus pēc nāves uzņems Sev uzticīgās dvēseles paradīzē, tās kļūs arī brīvas 

no visām grēcīgajām iekārēm. 

 

MIESAS AUGŠĀMCELŠANĀS 

Visi mirušie tiks augšāmcelti pastarajā dienā, un to dvēseles savienosies ar miesu. 

“Nebrīnieties par to! Jo nāk stunda, kad visi, kas ir kapos, dzirdēs Viņa balsi un nāks ārā” 

(Jņ. 5:28). Bet kā gan iznīcināta miesa var augšāmcelties? Apustulis Pāvils to izskaidro 

Pirmajā vēstulē korintiešiem 15. nodaļā, salīdzinādams ķermeni ar sēklas graudu. Tas tiek 

sēts zemē un kļūst par augu. Pastarajā dienā Dievs uzceļ pārvērstu ķermeni. Tas, kurš sēts 

kroplīgs, augšāmcelsies visā lieliskumā. 
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No Bībeles saprotam, ka pēc augšāmcelšanās mēs atpazīsim viens otru (Mt. 8:11; 

Lk. 13, 16). Visi, gan ticīgie, gan neticīgie, tiks uzcelti pastarajā dienā. Neticīgie 

augšāmcelsies mūžīgam sodam, jo viņi nav vaicājuši pēc Dieva gribas un nav uzņēmuši 

sevī Pestītāju. No augšāmcelšanas neizbēgs neviens; mēs visi stāsimies Kristus tiesas 

priekšā, bet tam, kurš nomiris ticībā Viņam, nav ko baidīties. Kristiešu ķermeņi būs 

līdzīgi Jēzus augšāmceltajai miesai. “Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī 

gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgu Savai 

apskaidrotai miesai ar spēku, kurā Viņš arī spēj Sev pakļaut visas lietas” (Fil. 3:20–21). 

Apustulis Jānis savā atklāsmē stāsta par pirmo augšāmcelšanos. Mūsu pirmo 

augšāmcelšanos var saprast kā atbrīvošanu no grēka šajā dzīvē, lai būtu kopā ar Kristu. 

Tātad cilvēks tiek augšāmcelts no garīgās nāves. Pār tiem, kuri augšāmcelti pirmoreiz, 

otrajai jeb mūžīgajai nāvei nav nekādas varas. 

 

MŪŽĪGĀ DZĪVĪBA 

No sākuma nebija nāves. Tā ienāca pasaulē caur Ādama un Ievas krišanu grēkā. 

Tādējādi cilvēkam ir dabiski dzīvot mūžīgi. Savā ziņā viņš ir nemirstīga būtne, jo Dievs ir 

ielicis mūžību viņa krūtīs. Mēs visi sevī nesam ilgas pēc dzīvības, ko nāve nevarētu dzēst. 

Kad kristīgā vēsts runā par mūžīgo dzīvību, mēs domājam pilnīgo sadraudzību ar 

To Kungu debesīs. “Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu 

mūžīgu godību, ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo 

redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs” (2. Kor. 4:17–18). 

Dieva bērni mūžībā piedzīvos mieru, prieku un godību tik brīnišķīgā veidā, ka 

tagad mēs to nespējam aptvert. Bet mēs varam sagaidīt, ka to, “ko acs nav redzējusi un 

auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, 

kas Viņu mīl” (1. Kor. 2:9). Svētie būs Dieva mīlestības un klātbūtnes apņemti. Ikviens 

varēs runāt ar Dievu, dzirdēt Viņa balsi un redzēt Viņu. “Mīļie, tagad mēs esam Dieva 

bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim 

Viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir” (1. Jņ. 3:2). Svētlaimībā ir gluži 
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dabiski kalpot un slavēt Debesu Tēvu, jo neviens tajā nav uzņemts ar varu. Tie, kas 

nokļūs debesīs, nebūs pretojušies Svētā Gara aicinājumam ticēt Kristum. Visi cilvēki 

debesīs būs šķīstīti un attaisnoti caur Jēzus asinīm. “Bet mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma 

jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo” (2. Pēt. 3:13). Mūsu, cilvēku, radīšanas 

mērķis un jēga ir tā, lai mēs varētu godāt Trīsvienīgo Svēto Viņa paša valstībā. Cilvēki un 

eņģeļi dziedās: “Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs Cebaots! Visa zeme ir pilna Viņa 

godības” (Jes. 6:3). Apustulis Jānis atklāsmē redzēja lielu pulku balti tērptu cilvēku: “Pēc 

tam es redzēju, un raugi: liels pulks, ko saskaitīt neviens nevarēja, no visām tautām, no 

ciltīm, tautībām un valodām stāvēja goda krēsla priekšā un Jēra priekšā, apģērbti baltās 

drēbēs un ar palmu zariem rokās un sauca skaņā balsī: “Pestīšana pieder mūsu Dievam, 

kas sēd goda krēslā, un Jēram”” (Jņ. atkl. 7:9–10). Mūsu pestīšana ir liels brīnums. Tā 

nebūtu iespējama, ja Kristus neļautu Sevi nokaut kā upura jēru. Bet ar Svētā Gara 

palīdzību ikviens var piedzīvot apbrīnojamo debesu prieku. Ikvienam, kurš tic Dieva 

Dēlam, ir daļa Dieva valstībā. Kristiešiem mūžīgā dzīve sākas jau šeit, uz zemes, bet 

pilnību sasniedz tikai debesīs. “Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo 

patieso Dievu, un To, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu” (Jņ. 17:3). 

 


