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TREŠAIS ARTIKULS 

 

Viņš aicina, apgaismo un svētdara 

Luters ir pārvarējis laika robežu no pirmā gadsimta līdz mūsdienām, 

izskaidrojot nozīmi un sekas faktam, ka Jēzus ir mans Kungs, kurš mani izpircis, lai es 

varētu piederēt Viņam. 

Viņš sīkāk pievēršas jautājumam, kā šos dažādos laikus ir iespējams saistīt caur 

Svētā Gara darbu. Viņš ir mani aicinājis, apgaismojis, izredzējis un uztur mani patiesā 

ticībā. Tas var notikt dzīvē, kas tiek dzīvota, balstoties nesatricināmā paļāvībā uz Jēzu 

Kristu kā manas identitātes, drošības un jēgas augstāko avotu. 

Jau pašā sākumā ir svarīgi norādīt, ka Lutera dotais trešā artikula nosaukums 

„svētdarīšana” viņam nozīmēja ko citu nekā Ziemeļamerikas kristiešiem. Mūsu 

laikabiedriem svētdarīšana nozīmē ticīgā cilvēka atbildi Dieva izpirkšanai vai 

attaisnošanai Kristū; ar to tiek saprasta mūsu rīcība, mūsu jaunās dzīves dzīvošana 

Kristū. Turpretī Luters definēja svētdarīšanu kā Svētā Gara darbību, kas mūs nošķir no 

mūsu grēcīgā dzīvesveida, ieved mūs Kristus miesā – baznīcā, kā arī piedod mūsu 

grēkus.
1
 

Pirmais artikuls piemin mūsu atsaukšanos uz Radītāja labestību ar pateicību, 

slavēšanu, kalpošanu un paklausību. Otrais artikuls runā par mūsu kā Dieva bērnu 

dzīvi, pakļaujoties Viņa valdīšanai un kalpojot Viņam mūžīgā taisnīgumā, nevainībā 

un svētumā. Savukārt trešais artikuls vispār nepiemin mūsu dievbijīgo atbildi. Tas jau 

iepriekš pieņem, ka Svētā Gara svētdarošā darbība atjauno mūsos mieru, kas ļauj 

mums atkal sākt pareizi praktizēt savu cilvēcību. Varētu teikt, ka pārējās katehisma 

daļas tikai plašāk paskaidro trešo artikulu. 

Šīs definēšanas grūtības daļēji ir saistītas ar to, ko mēs saprotam ar vārdu 

„svēts”. Kad mēs uzlūkojam realitāti – mūsu dievbijības vai dzīves Kristū realitāti – no 

horizontālās perspektīvas, tad mēs definējam svētumu kā pareizu rīcību. Luters uz 

                                                           
1 Siggins, Christ, 153.–156. lpp. 
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realitāti lūkojās vispirms no vertikālās perspektīvas. Pēc viņa definīcijas dievbijība vai 

kristīga dzīve vispirms ir paļaušanās uz Dievu, dzīvojot kā Viņa bērnam. Būt svētam 

burtiski nozīmē būt atdalītam, būt izraudzītam, adoptētam, atjaunotam Dieva bērnam 

(1. Pēt. 1:1–2; 17–21, 22–25). Tā rezultātā rodas paklausība horizontālajā līmenī (1. 

Pēt. 1:13–15). 

Luters zināja, ka mēs varam dzīvot kā radīti cilvēki saskaņā ar Dieva nodomu 

tikai tad, ja mūsu sirdīs ir miers. Tādēļ viņš pievērsa uzmanību tam, kā šalom nonāk 

pie mums no Kristus krusta. Tas notiek caur Evaņģēliju, kuru Svētais Gars lieto, lai 

mūs aicinātu un apgaismotu. Ar Evaņģēliju, kas samierina mūs ar Tēva saimi, mēs 

tiekam nošķirti no pasaules un pasargāti kā atšķirti, izredzēti, svēti un nevainojami 

Dieva bērni (Ef. 1:3–4). Lielajā katehismā Luters atzīmē, ka vienīgi Svētā Gara dāvana 

mums ļauj kaut ko uzzināt par Kristu un Viņa paveikto darbu mūsu labā. Viņa darbs 

mums neko nelīdzētu, ja Gars to nebūtu darījis zināmu. Tādējādi Svētais Gars 

svētdarīšanas procesā nedara neko citu, kā sniedz mums Kristus nopelna bagātības. Šo 

bagātību mēs paši iegūt nevarētu. Viss būtu veltīgi, ja Viņš nesludinātu vārdu un 

neradītu sapratni mūsu prātos un sirdīs (LK, 417. lpp.). 

Pienākumu sarakstā Luters atkal pievēršas dzīvei kristiešu kopībā. Trešajā 

artikulā viņš pievērš uzmanību baznīcai kā svētdarīšanas instrumentam. Jo caur 

baznīcu Dieva žēlastības līdzekļi nonāk līdz mums; caur baznīcu Dieva vārds dara 

savu darbu. 

 

Dieva bērni klausās kopā 

Luters baznīcu definē vienkārši: Šmalkaldes artikulos viņš rakstīja, ka „katrs 

septiņgadīgs bērns, paldies Dievam, zina, kas ir baznīca: proti, svēti ticīgie – avis, 

kuras dzird sava Gana balsi”. Tās svētums pastāv „Dieva vārdos un īstā ticībā” 

(Šmalkaldes artikuli, Vienprātības grāmata, 317. lpp.). Te runā Dievs, un Viņa ļaudis 

klausās. 

Tā ir kopiena, kurā cilvēkiem ir daudz kopēja un viņi savā starpā dalās; tā ir 

tādu ļaužu sanāksme, kurus kopā ir pulcējis Dievs. Pretēji cilvēku apvienībām, kurās 
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pārvaldītāji esam mēs, kurām mēs varam pēc sava prāta pievienoties vai tās pamest, 

baznīca apgalvo, ka tai ir tiesības uz mums. Šo stāvokli mēs paši nevaram izmainīt, jo 

Dievam ir tiesības uz mums. Tās ir mājas, kurās Dievs mūs vienmēr pieņems. Ja Viņa 

ļaudis mūs nepieņems, viņi būs pakļauti Dieva tiesai. 

Luters mācīja, ka ir iespējams noteikt, kas ir baznīca. Baznīca ir tā, kur tiek 

sludināts Dieva vārds un sakramenti atjauno grēciniekus Dieva saimē. Baznīca ir 

klātesoša tur, kur varam redzēt un dzirdēt Kristību, grēksūdzi, absolūciju, Kunga 

mielastu, Vārda pasludināšanu, kā arī savstarpēju dalīšanos ar Evaņgēlija vēsti, kas 

mūs mierina un iedrošina (Šmalkaldes artikuli, Vienprātības grāmata, 312. lpp.). 

Baznīca ir tur, kur aicināti vadītāji pasludina Vārdu Dieva ļaudīm un kur Dieva ļaudis 

uz to atsaucas ar slavēšanu, pateicību un lūgšanām. Kur ir baznīca, tur ir arī krusts, jo 

Dieva ļaudīm aizvien nākas sastapties ar citu cilvēku bēdām, kā arī saskarties ar 

cilvēku pretestību. Visbeidzot – baznīcā rodamā mīlestība dara tās ticību redzamu. Ja 

arī ārēji tā neatšķiras no citu cilvēku pilsoniskā taisnīguma, tad tās darbi izriet no 

vārdiem, kuri parāda cilvēkiem, ka mūsu mīlestība ir kristīga.
2
 

Mūsu skolniekiem vajadzētu apzināties, ka viņi ir baznīca. Viņi ir līdzekļi, 

kurus Dievs izmanto, lai runātu savu Vārdu, iedrošinātu un veidotu Savus ļaudis, kā arī 

gatavotu viņus kalpošanas darbiem. Jo Dievs ir aicinājis mācītājus, skolotājus un 

evaņģēlistus kā Savus instrumentus mūsu vidū. Viņu vadībā mēs tiekam sagatavoti 

palīdzēt viens otram pieaugt un nobriest ticības vienotībā. Viņi sniedz mums zināšanas 

par Dieva Dēlu, kas pārveido mūsu dzīves, nesot mieru. Kā svētie jeb Svētā Gara 

izraudzītie un nošķirtie šādai kalpošanai mēs darbojamies kā pieauguši cilvēki, kuri 

runā patiesību mīlestībā, noraidot maldus, kas liktu mums apšaubīt Kunga Vārdu. Mēs 

saņemam no Viņa līdzekļus un paši kalpojam par instrumentiem, kas veido Viņa miesu 

kā mūsu atbalstu, kā arī palīdzam stiprināt viens otru (Ef. 4:11–16). 

Mēs mācāmies Vārdu, lai varētu to mācīt. Apmācības jeb katehizācijas process 

turpinās. Tas turpinās, jo Svētais Gars virs zemes radīja kopienu, caur kuru Viņš runā 

                                                           
2 On the Councils and the Church // Luther’s Works, 41: 143.–167. lpp. 
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un veic Savu darbu „bez mitēšanās līdz pat pastarai dienai” (LK, 420. lpp.). Luters 

domāja, ka Dieva ļaudis vienmēr dodas pie cilvēkiem, kuri vēl dzīvo, sevi sargājot un 

šauboties, lai tos piepulcētu Dieva tautai un dodu tiem Viņa mieru. Būt par 

konfesionālu un katehismu mācošu luterāni nozīmē apliecināt Evaņģēliju jebkurā 

dzīves situācijā. 

Kā Luters atzīmē Lielajā katehismā: apmācības process turpinās, jo Dievs 

turpina piedot grēkus. Visa baznīcas dzīve ir vērsta uz piedošanu, jo piedošana ir 

pastāvīgi vajadzīga cilvēkiem, kuri joprojām pašos pamatos dzīvo grēcīgu dzīvi. Vārds 

un sakramenti mierina un atjauno nedrošo ticīgo visā dzīves laikā (LK, 419. lpp.). Un, 

kad mēs mirstam, šī piedošana mūs ir pārliecinājusi par miesas augšāmcelšanos un 

mūžīgo dzīvošanu. 

Par debesīm nevajadzētu pārāk daudz runāt, jo domas par debesīm var mūs darīt 

savtīgus – tādus, kas domā tikai par sevi un izvairās no mūsu tuvāko nastām un krusta, 

ko mēs nesam viņu labā. Ne jau vieta ir svarīga, bet gan personas (t. i., Dieva) 

klātbūtne. Šī klātbūtne mūs pavada, sākot no mūsu Kristības. Mēs saņēmām mūžīgo 

dzīvību jau toreiz, kad tikām kristīti Kristus nāvē. 

Tomēr šīs zemes dzīvei trūkst jēgas, kamēr mēs nesaprotam, ka mūsu 

atbrīvošana no grēka un ļauna ietver arī miesas augšāmcelšanos (Luters gan piebilda, 

ka viņam piemērotāk šķiet runāt par „ķermeņa” (vācu – Leib, nevis Fleisch) 

augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. Kā cilvēcības atjaunošanas kulmināciju Dievs 

mums piešķirs debesu dzīvi. Cilvēki nevar dzīvot bez cerības. Cilvēkiem ir grūtības 

dzīvot bez visaugstākās cerības. Jo cerība ir neatņemams mūsu identitātes, drošības un 

jēgas elements. 

Tādēļ gan Pāvils, gan baznīca runāja par miesas augšāmcelšanos (1. Kor. 15). 

Viņi cīnījās pret augšāmcelšanās izpratni tikai garīgā nozīmē – kad tiek noliegts, ka 

Dieva radītā materiālā pasaule sākotnēji bija laba. Šāda izpratne noliedz arī mūsu 

cilvēcību un cer vienīgi uz pestīšanu, kas tiek panākta caur dievišķošanu. Mums ir 

jāvēršas pret ideju, ka reliģija, patiesi labais un Dievs nav saistīti ar materiālo realitāti 

un stāv pāri šīs zemes lietām. Mums ir jāuzstāj, ka Dievs redzēja Savu radību „labu 
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esam” (1. Moz. 1:10, 12, 18, 21, 25, 31) un ka mums nav jāvēlas iegūt kaut ko vairāk 

par savu cilvēcību. Tieši to mums sniedz Svētais Gars caur Savu piedodošo un 

atjaunojošo Vārdu, dāvājot mums cilvēcību, kas mums tiek atdota pēc tam, kad bijām 

to atmetuši. Viņš dāvā mums Ēdenes mieru, kas tagad ir mūsu uz mūžīgiem laikiem. 

Un „tā nu tas ir” ne tikai šajā grēcīgajā pasaulē, kurā mēs, joprojām paliekot 

vienlaikus taisni un grēcinieki, vēl redzam neskaidri; tā tas būs mūžīgi. 

 


