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TICĪBAS APLIECĪBA  

PAR MUMS UN MŪSU PESTĪŠANAS DĒĻ 

 

„Baznīcas darbs ir grēku piedošana,” Luters sprediķoja saviem klausītājiem 

Vitenbergā. Šos sprediķus viņš vēlāk izmantoja, rakstot Katehismus.
1
 Grēku piedošana 

tiek aplūkota ticības apliecībā. Ticības apliecība apgalvo, ka Dievs, mūs radīdams, ir 

mīlējis mūs bez jebkādiem nosacījumiem. Mūsu grēcīgajā stāvoklī Viņš ir mīlējis mūs 

tik ļoti, ka ir kļuvis par cilvēku, lai mirtu un augšāmceltos mūsu dēļ; līdz pat šai dienai 

un mūžīgi Viņš mūs mīl caur Svētā Gara darbību. Ja atzīstam, ka Katehisms apraksta 

cilvēka dzīvi, kas saņēmusi Dieva piedošanu, tad ticības apliecība ir Katehisma būtība. 

Vairāk par visu Katehismam ir jāpievērš mūsu skatiens Kristum. Pieredzei ir 

tendence pievērsties Bauslībai vienā vai otrā tās pielietojumā. Mūsu neierobežotās 

spējas būt negodīgiem var uz kādu laiku liegt mums sadzirdēt Bauslības apsūdzības, 

bet tomēr mums nāksies tās sajust. Taču, ja dzīvojam zem Bauslības un tās priekšraksti 

veido mūsu izpratni par Dievu kā augstāko uzticības objektu, tad nākas atzīt, ka šādi 

nav iespējams dzīvot. Jo mēs tikām radīti, lai dzīvotu ticībā patiesajam Dievam, nevis 

paļaujoties uz mūsu pašu veidotiem dieviem. 

Dzīve, ieņemot aizsardzības pozīcijas un baidoties no krīzes (šī grieķu valodas 

izcelsmes vārda sākotnējā nozīme ir „tiesa”), nes nāvi un patiesībā ir nāve. Kā teica 

Luters, mums vai nu ir jānomirst nāvē vai arī jānomirst nāvei un tās kontrolei pār mūsu 

dzīvēm. Ticības apliecība mums saka, ka Dievs nogalina un atkal dara dzīvu. Vienā no 

saviem agrīnajiem reliģiskajiem traktātiem („Meditācija par Kristus ciešanām”, 1519) 

Luters rakstīja par to, kā grēks tiek nodots nāvē. Ja mēģinām grēku uzvarēt savā 

sirdsapziņā, tas izrādās pārāk spēcīgs. Mūsu sirdīs tas dzīvos vienmēr. Tikai ieraugot, 

ka mūsu grēks tiek uzlikts Kristum un tādējādi uzvarēts ar Viņa augšāmcelšanos, grēks 

var tikt nonāvēts.
2
 Aplūkojot otro ticības apliecības artikulu, Luters rakstīja, ka tajā 
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mēs uzzinām, „kā Viņš mūsu labā Sevi pilnīgi iztukšojis un neko nav paturējis” 

(Lielais Katehisms, Vienprātības grāmata
3
, 415. lpp.). Šos vārdus var attiecināt uz visu 

ticības apliecību. 

Luters lietoja viduslaikos ierasto ticības apliecības tekstu, bet viņš izmainīja tā 

formu. Lutera laikā ticības apliecība tika tradicionāli iedalīta divpadsmit daļās par 

godu divpadsmit apustuļiem (viens artikuls par Tēvu, seši par Dēlu un pieci par Svēto 

Garu). Luters to aizstāja ar trīsdaļīgu iedalījumu par godu Svētās Trīsvienības trijām 

personām, kā arī ņemot vērā trīs būtiskās Dieva veiktās darbības: radīšanu, atpestīšanu 

un svētdarīšanu. 

Lutera izmantotais iedalījums trijās kategorijās var mūs nedaudz mulsināt, jo 

var likties, ka katra no šīm darbībām ir raksturīga tikai vienai no Trīsvienības 

personām. Bet savos sprediķos Luters tā nerunāja. Viņš ticēja, ka visas trīs personas ir 

piedalījušās radīšanā. Viņš mācīja, ka tas, kā Tēvs izvēlas Savus izredzētos bērnus un 

Svētais Gars audzina mūs ticībā, ir nesaraujami saistīts ar Kristus nāvi un 

augšāmcelšanos. Luters runāja, ka gan Svētais Gars, gan Kristus, gan Tēvs mājo mūsos 

un dod mums spēku dzīvot tādu dzīvi, kurā mūsu cilvēcība ir patiesi atjaunota. Darbā 

ar ticības apliecību, kuru Luters bija iecerējis kā labu pedagoģisku palīglīdzekli, mums 

tas ir skaidri jāpasaka saviem skolniekiem. 

Ārpus šī ticības apliecībā lietotā sadalījuma Luters Katehismā atsevišķi 

neaplūko mācību par Trīsvienību. Tomēr Trīsvienības doktrīna atrodas visas ticības 

apliecības un pat visa Katehisma pamatā. Luters palika uzticīgs senās baznīcas 

formulējumiem, kas izteikti Nīkajas un Atanāzija ticības apliecībās, ka Jēzus Kristus ir 

patiess Dievs; tāds ir arī Svētais Gars; gan Tēvs, gan Dēls, gan Svētais Gars ir neradīts, 

mūžīgs, neierobežots un visspēcīgs; katrs no viņiem ir Dievs, tomēr nav trīs Dievu, bet 

viens (Atanāzija ticības apliecība). Nīkajas un Atanāzija ticības apliecību tekstus kopā 

ar skolniekiem vislabāk būtu aplūkot ticības apliecības mācības sākumā (vai varbūt vēl 

labāk – tās beigās). 

                                                                                                                                                                                      
Philadelphia: Muhlenberg/Fortress, 1957–1974), 42: 12. lpp. 
3
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Luters sīki neiedziļinājās formālajā Trīsvienības doktrīnā, jo līdzīgi Bībeles 

autoriem viņš vairāk pievērsās Dieva darbam un rīcībai mūsu labā, nevis Dieva 

personas mistērijai, kuru viņš arī necerēja izdibināt. Katehisms nav teorētisks traktāts 

par Dieva būtību. Tieši pretēji: tas pasludina, ko Dievs ir izdarījis un dara mūsu labā. 

Luters arī mainīja jeb, precīzāk sakot, atjaunoja ticības apliecības sākotnējo 

pielietojumu, uzsverot, ka ticības apliecībai ir jātiek apliecinātai. Tā nav vienkārši 

dogmu uzskaitījums. Tā ir teksts, kuru sakot mēs pievienojamies visos laikos un visās 

pasaules vietās dzīvojošiem kristiešiem, lai kopā liecinātu par Dieva labestību. Ticības 

apliecība ir pievērsta Dieva sarunai ar mums, kā arī Viņa darbiem mūsu labā. 

Luters atzina, ka pastāv arī dažas svarīgas Bībeles mācības, kuras ticības 

apliecībā netiek aplūkotas. Bet, kā novērojis Johanness Meijers, Luters nedomāja, ka 

Evaņģēlijs ir atsevišķu daļu sakopojums, bet gan vienots organisms.
4
 Luters bija 

pārliecināts, ka tie, kas māca Katehismu, nevar to darīt, neliecinot par visu Dieva 

plānu, kas dots mums un mūsu pestīšanas dēļ. Savai Vitenbergas draudzei Luters teica, 

ka viņš plašāk neapskatīs ticības apliecību, jo iknedēļas dievkalpojumu sprediķos jau 

tiek mācītas ticības apliecības mācības.
5
 Tā tas arī varētu būt, bet apmācības kursā 

mums ir jāpiedāvā saviem skolniekiem sistēma, kuru izmantojot viņi varētu sprediķos 

dzirdētās mācības sakārtot un piemērot ikdienas dzīvei. 

Dievam un viņa īstenotajam plānam mūsu pestīšanas dēļ mēs atbildam ar 

vārdiem: „Es ticu.” Luteram vienmēr bija svarīgi pretstatīt patiesu ticību „tikai 

ticēšanai”. Viņš pieļāva, ka ticība var nozīmēt arī ticēšanu zināšanas vai vērošanas 

nozīmē. Taču, kad Luters runāja par ticību, viņš ar to domāja uzticību Dievam, 

uzdrīkstēšanos veidot ar Viņu attiecības, bez jebkādām šaubām paļaujoties, ka Viņš 

mani uzlūkos un rīkosies ar mani tā, kā Viņš to ir apsolījis Svētajos Rakstos. Šādu 

ticību nevar attiecināt uz kādu citu cilvēku. Neviens cilvēks nevar kalpot par manas 

dzīves pamatu. Vienīgi Dievs izraisa tādu ticību, no kuras būs atkarīgs viss mūsu dzīvē 

                                                           
4
 Historischer Kommentar zu Luthers Kleinem Katechismus (Guetersloh: Bertelsmann, 1929), 259. lpp. 

5
 D. Martin Luthers Werke, 30, I: 45. lpp. 
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un nāvē.
6
 Mūsu skolniekiem ir svarīgi atšķirt dzīvu ticību no „tikai ticēšanas”, bet man 

šķiet, ka dažkārt mēs šai „tikai ticēšanai” piešķiram pārāk lielu nozīmi. Es pieņemu, ka 

tāda ticība pastāv, bet attiecībā uz šo pārāk vienkāršoto priekšstatu ir divas problēmas. 

Pirmkārt, ticība nav „tikai” ticēšana. Ticība prasa lielu piepūli – īpaši jau mūsu 

aizdomu pilnajā kultūrā. Mēs sakām: „Kamēr neredzēšu – neticēšu,” un apgalvojam, 

ka neticēsim nekam, kas nebūs zinātniski, t. i., empīriski pierādīts. Mēs bailēs sarautos, 

ja mums, piemēram, prasītu noticēt, ka nostiepta virve mūs noturēs un ka mēs bez 

grūtībām iemācīsimies uz tās balansēt. Ticēt nav vienkārši. 

Turklāt mēs nevaram atbildēt ar „tikai ticēšanu” uz to, kas nopietni ietekmē 

mūsu dzīvi. Ticība jebkam, kas atgādinātu Dieva izvirzītās pretenzijas mums, prasa 

saistību uzņemšanos. Ticēšana kaut kam tik dramatiskam kā miruša Dieva miesai, kura 

pauž mīlestību pret mums, mūsos izraisa emocionālu reakciju. Kāda mums 

nepazīstama cilvēka nāvi mēs varam pieņemt zināšanai un būt pret to vienaldzīgi: mēs 

tai „ticam”, jo par to ir rakstīts vēstures grāmatā. Bet apgalvojums, ka Dievs ir nomiris 

mūsu dēļ, pieprasa mūsu reakciju. Tā var būt nievāšana, bailes, noliegums, nožēla vai 

līksmība, bet šāds apgalvojums izraisīs emocionālu reakciju. 

 

                                                           
6
 Personal Prayer Book // Luther’s Works, 43: 24.–25. lpp. 

 


