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Svētās Kristības sakraments, 

kā mājastēvam par to savai saimei 

vienkāršā veidā jāmāca 

 

Kas ir Kristība? 

Kristība nav tikai ūdens vien, bet tāds ūdens, kas Dieva pavēlē ietverts un ar Dieva 

vārdiem savienots. 

Kādi ir šie Dieva vārdi? 

Tā mūsu Kungs Jēzus Kristus saka Mateja evaņģēlija nobeigumā: “Tāpēc ejiet un dariet 

par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā” 

(Mt. 28:19). 

Ko dod Kristība jeb kāds no tās labums? 

Tā dod grēku piedošanu, glābj no nāves un velna un dāvā mūžīgo svētlaimi visiem tiem, 

kas tic, kā Dieva apsolījuma vārdi saka. 

 

Kādi ir šie Dieva apsolījuma vārdi? 

Mūsu Kungs Jēzus Kristus saka: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas 

netic, tiks pazudināts” (Mk. 16:16). 

 

Kā ūdens var darīt tik lielas lietas? 

Ūdens to gan nedara, bet Dieva vārdi, kas ar ūdeni savienoti, un ticība, kura paļaujas uz 

šiem Dieva vārdiem ūdenī. Jo bez Dieva vārdiem ūdens ir tikai ūdens vien un nav nekāda 

Kristība, bet ar Dieva vārdiem tas ir Kristība, proti, žēlastības pilns dzīvības ūdens un 

mazgāšana atdzimšanai Svētajā Garā, kā apustulis Pāvils saka: 

“Viņš mūs izglāba nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc Savas 

žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā, ko Viņš 

bagātīgi pār mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju, lai, Viņa žēlastībā 
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taisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Šis vārds ir patiess” 

(Tit. 3:5–8). 

Ko nozīmē šāda ūdens Kristība? 

Tā nozīmē, ka ik dienu vecajam cilvēkam mūsos sirds satriektībā un grēku nožēlā jātop 

noslīcinātam un jāmirst ar visiem grēkiem un ļaunajām kārībām. Savukārt ik dienu 

jāceļas un jāatdzimst jaunajam cilvēkam, kas taisnībā un šķīstībā Dieva priekšā dzīvo 

mūžīgi. 

Kur tas rakstīts? 

Svētais Pāvils saka: “Jo mēs līdz ar Viņu [Kristu] Kristībā esam aprakti nāvē, lai 

tāpat kā Kristus, Sava Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu 

atjaunotā dzīvē” (Rom. 6:4). 

 

 

PAR KRISTĪBU [„LIELAIS KATEHISMS”] 

 

[1]
 Esam aplūkojuši vispārējās kristīgās mācības trīs galvenās daļas. Vēl jārunā par mūsu 

diviem sakramentiem, kurus ir iedibinājis Kristus. Ikvienam kristietim ir jāsaņem vismaz 

īsa, vispārīga pamācība par tiem, jo bez šiem sakramentiem neviens nevar būt kristietis, 

kaut arī diemžēl līdz šim par tiem nekas nav ticis mācīts. 
[2]

 Kā pirmo aplūkosim Kristību, 

caur kuru topam uzņemti kristietībā. Bet, lai varētu to labi izprast, pārrunāsim visu pēc 

kārtas un iegaumēsim to, ko mums ir nepieciešams zināt. Savukārt, kā saglabāt un 

aizstāvēt Kristību pret ķeceriem un maldinātājiem, to atstāsim mācīto vīru ziņā. 

[3]
 Vispirms ir labi jāzina vārdi, kuros Kristība pamatota un no kuriem izriet viss, kas par 

Kristību būtu sakāms, proti, Kungs Kristus pēdējā Mateja Evaņģēlija nodaļā [28:19] 

saka: 

[4]
 “Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara 

vārdā.”  

Tāpat Marka Evaņģēlija pēdējā nodaļā [16:16]: 

[5]
 “Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts, bet, kas netic, tas tiks pazudināts.” 
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[6]
 Pirmām kārtām tev jāievēro, ka šajos vārdos ir dota Dieva pavēle un iestādījums, lai 

mēs nešaubītos, ka Kristība ir dievišķa lieta un ka tā nav cilvēku izdomāta. Jo gluži tāpat 

kā droši varu sacīt, ka desmit baušļus, ticības apliecību un lūgšanu Mūsu Tēvs nav vis 

sagudrojis kāds cilvēks savā galvā, bet gan pats Dievs mums to visu ir atklājis un dāvājis, 

tāpat es varu arī lepoties, ka Kristība nav cilvēku izdomāta, bet paša Dieva iestādīta. 

Turklāt ir nopietni un stingri pavēlēts, ka mums jātop kristītiem, citādi netiksim izglābti; 

lai nedomājam, ka Kristība ir kāda mazsvarīga lieta, līdzīga svētdienas drēbju 

uzvilkšanai. 
[7]

 Jo ir ļoti svarīgi, lai Kristība tiktu uzskatīta par cēlu, augstu un brīnišķīgu 

lietu; par to mēs cīnāmies visvairāk, jo pasaulē tagad ir milzīgs bars to, kuri kliedz, ka 

Kristība esot ārišķība un ka no ārišķīgām lietām neesot nekāda labuma.
1
 
[8]

 Lai nu tā arī 

būtu ārišķīga, tomēr Dieva Vārds un pavēle ir tā, kas iedibina, pamato un apliecina 

Kristību. To Dievs ir dibinājis un pavēlējis, tā nevar būt veltīga, bet gan vienīgi brīnišķīga 

lieta pat tad, ja izskata ziņā būtu niecīgāka par salmiņu. 
[9]

 Ja līdz šim ļaudis tikai vēstuļu 

un zīmogu dēļ uzskatīja par lielu lietu to, ka pāvests ar vēstulēm un bullām
2
 izdalīja grēku 

atlaides, iesvētīja altārus vai baznīcas, tad taču Kristība mums jāuzskata par daudz 

augstāku un vērtīgāku, tādēļ ka tā ir Dieva pavēle, turklāt tas notiek Viņa Vārdā. Šie vārdi 

skan – “Ejiet, kristījiet”, taču ne “jūsu”, bet “Dieva Vārdā”. 

[10]
 Jo tapt kristītam Dieva Vārdā nozīmē tapt nevis cilvēku, bet Dieva kristītam. Tādēļ 

Kristība, lai arī tā tiek veikta ar cilvēka rokām, tomēr īstenībā ir paša Dieva darbs. 

Tādējādi katrs pats var secināt, ka Dieva darbs ir daudz augstāks par jebkuru cilvēku vai 

svēto veiktu darbu, jo vai tad kāds var paveikt darbu, kas būtu lielāks par Dieva darbu? 

[11]
 Bet te nu velns dara savu: viņš padara mūs aklus ar mānīgu spožumu un aizved prom 

no Dieva darba pie mūsu pašu darbiem. Tas šķiet tik brīnišķīgi, kad kartēziešu mūks veic 

tik daudzus grūtus un lielus darbus. Un arī mēs visi vairāk ievērojam tieši to, ko paši 

darām un pelnām. 
[12]

 Bet Raksti māca: ja arī visus mūku darbus saliktu vienkopus, lai cik 

krāšņi tie arī izskatītos, tomēr pat visi kopā tie nebūtu tik cildeni un labi kā Dieva darbs, 

                                            
1  Uzskati, kurus pārstāvēja 16. gs. radikālās reformācijas pārstāvji, t. sk., zīdaiņu kristību noliedzēji, U. Cvinglija 

piekritēji u. c. Luters viņus sauca arī par jūsmotājiem un entuziastiem, sk. arī §§ 15, 28, 47, 61, 63. 
2  Nozīmīgākā pāvesta pavēle, ievietota īpašā cilindrā (latīn. bulla) un īpaši apzīmogota ar viņa zīmogu. 

Maznozīmīgākas pavēles sauca par “vēstulēm”, “enciklikām” utt. 
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salmiņu no zemes paceļot. Kādēļ? Tādēļ, ka pats darītājs ir cildenāks un labāks; tādēļ 

personu vajadzētu vērtēt nevis pēc tās darbiem, bet gan darbus vajadzētu vērtēt pēc 

personas, no kuras darbi gūst savu cēlumu. 
[13]

 Taču trakais prāts neapstājas [un to negrib 

saprast], tāpēc Kristība, kas nespīd kā mūsu darītie darbi, šķiet nederīga. 

[14]
 No tā mācies iegūt pareizu izpratni un atbildēt uz jautājumu – kas ir Kristība? Proti, tā 

nav parasts ūdens vien, bet gan tāds ūdens, kas ietverts Dieva vārdā un pavēlē un caur to 

svētīts, tā ka tas nav nekas cits kā Dieva ūdens. Šis ūdens gan pats par sevi nav cēlāks par 

jebkuru citu ūdeni, bet īpašu to dara Dieva vārds un pavēle, kas tam ir klāt. 

[15]
 Tādēļ tā ir īsta negantība un velna zaimi, ka tagad mūsu jaunie gari zākā Kristību, 

atmezdami Dieva vārdu un Viņa kārtību un neredzēdami Kristības ūdenī neko vairāk kā 

vien no akas pasmeltu ūdeni, turklāt vēl pļāpā: “Ko gan sauja ūdens var līdzēt dvēselei?” 

[16]
 Jā, mīļie, kurš gan nezina, ka pats par sevi ūdens ir ūdens? Bet kā tu uzdrošinies tā 

iejaukties Dieva iedibinātajā kārtībā un izraut no tās vislielāko dārgumu, ar kuru Dievs 

Kristības ūdeni savienojis un ko tajā ietvēris un neļauj nošķirt? Jo tieši tas ir būtiskais 

Kristības ūdenī: Dieva vārdi jeb pavēle un Dieva paša Vārds – dārgums, kas ir lielāks un 

cēlāks nekā debess un zeme. 

[17]
 Tad nu izproti šo atšķirību, ka Kristības ūdens ir pavisam kas cits nekā viss pārējais 

ūdens: ne pēc savām dabiskajām īpašībām, bet gan tādēļ, ka šeit nāk klāt kas cildenāks; jo 

Dievs pats piešķir Kristībai Savu godu, spēku un varu. Tādēļ šis nav tikai dabīgs ūdens 

vien, bet dievišķs, debešķīgs, svēts un svētīgs ūdens; kādiem vien vārdiem vēl varētu to 

slavēt – tas viss Dieva vārda dēļ, kas ir debešķīgs, svēts Vārds, kura slavu neviens nespēj 

izteikt, jo šis Vārds spēj visu un tajā ir viss, kas Dievam pieder. 
[18]

 Tieši šeit ir Kristības 

būtība. Tādēļ arī saucam Kristību par sakramentu, kā Sv. Augustīns mācījis: “Kad Vārds 

nāk klāt dabiskajam elementam, rodas sakraments”,
3
 kas ir svēta, dievišķa lieta un zīme. 

[19]
 Tādēļ mēs arvien mācām, ka par sakramentiem un visām pārējām Dieva pavēlēm un 

iedibinātām ārēji redzamām lietām nav jāspriež pēc to vienkāršā ārējā izskata, kas ir tikai 

kā rieksta čaumala, bet gan jāievēro, kā šajās lietās ietverts Dieva vārds. 
[20]

 Jo tāpat mēs 

                                            
3  Latīn. Accedat [oriģ. – accedit] verbum ad elementum et fit sacramentum, Augustīna 80 traktātā par Jņ. 15:3. Sk. 

arī Svētais Vakarēdiens, 10. 
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sakām par tēva un mātes kārtu, kā arī par laicīgo valdību: ja gribam ievērot tikai to, ka 

šiem ļaudīm ir deguns, acis, āda, mati, miesa un kauli, tad mēs redzam, ka turki un pagāni 

izskatās gluži tādi paši, un kāds varētu nākt un sacīt: “Kādēļ tad šos man vajadzētu godāt 

vairāk nekā pārējos?” Bet pievienotā baušļa dēļ – “Tev būs savu tēvu un māti godāt” – es 

redzu pavisam citu vīru, ietērptu Dieva varenībā un spožumā. Es saku, bauslis ir kā zelta 

amata zīme ap viņa kaklu, kā kronis ap viņa galvu, kas man skaidri parāda, ka un kādēļ šī 

miesa un asinis jāgodā. 

[21]
 Tāpat – un vēl vairāk – tev jāgodā Kristība, jātur tā cēla un brīnišķīga Dieva vārda 

dēļ, kā arī Viņš pats to ir pagodinājis gan ar vārdiem, gan darbiem, turklāt vēl apstiprina 

ar brīnumu no debesīm. Jo – kā gan tev šķiet, vai tas bija kāds joks, ka tad, kad Kristus 

lika Sevi kristīt, debesis atdarījās, Svētais Gars, pats dievišķais spožums un varenība, 

nāca pār Kristu redzamā veidā?
4
 

[22]
 Tādēļ es atkal no jauna atgādinu, ka Vārds un ūdens nav šķirami viens no otra. Jo, 

kur Vārds tiek atšķirts nost, tur ūdens vairs nav nekas cits kā parasts ūdens, kuru kalpone 

lieto vārīšanai, un patiešām to varētu saukt par pirtnieka kristību; bet tad, kad Dieva vārds 

ir klāt, kā Dievs to iedibinājis, – tas ir Sakraments un tiek saukts par Kristus Kristību. Šī 

lai ir pirmā daļa, par Svētā Sakramenta būtību un vērtību. 

[23]
 Tālāk, kad esam uzzinājuši, kas ir Kristība un kā mums to uzlūkot, ir jāmācās, kādēļ 

un kālab tā iedibināta, tas ir, ko tā dod, rada un paveic. Vislabāk tas izteikts iepriekš 

minētajos Kristus vārdos, proti: “Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts.” 
[24]

 Tātad 

vienkāršākajā izpratnē varam sacīt: Kristības spēks, darbs, nozīme, auglis un iznākums ir 

tas, ka tā izglābj cilvēku. Jo neviens netop kristīts, lai kļūtu par valdnieku, bet gan, kā 

Dieva vārds saka, lai “taptu izglābts”. 
[25]

 Taču mums ir labi zināms, ka tapt izglābtam 

nenozīmē neko citu, kā tikt atbrīvotam no grēkiem, nāves un velna varas, nākt Kristus 

valstībā un kopā ar Viņu dzīvot mūžīgi. 

[26]
 Šeit tu vēlreiz vari redzēt, cik dārga un vērtīga ir Kristība, ja tajā iegūstam tik 

neizsakāmi dārgu mantu. Tas skaidri parāda, ka Kristība nevar būt tikai parasts ūdens 

                                            
4  Mt. 3:16, Mk. 1:10, Lk. 3:22. 
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vien. Jo parasts ūdens nespētu darīt tādas lietas, bet Dieva vārdi to spēj, un paša Dieva 

vārds šeit ir klāt. 
[27]

 Bet, kur ir Dieva vārds, tur jābūt arī dzīvībai un svētībai, tā ka 

Kristības ūdens patiesi saucams par dievišķu, svētīgu, auglīgu un žēlastības pilnu ūdeni. 

Jo ar Vārdu tas saņem spēku, kļūdams par “atdzimšanas mazgāšanu”, kā Pāvils to sauc 

Vēstulē Titam 3[:5]. 

[28]
 Kad nu mūsu gudrinieki, jaunie gari, apgalvo, ka tikai ticība vien glābj, bet darbiem 

un ārējām lietām te nevar būt nozīmes, mēs atbildam: bez šaubām, mūsos darbojas 

vienīgi ticība, kā arī vēlāk to vēl dzirdēsim. 
[29]

 Taču šie aklie ceļveži negrib redzēt, ka 

ticībai vajadzīgs kas tāds, kam tā tic, tas ir, pie kā ticība turas, kur tā balstās un rod 

pamatu. Tā nu ticība turas pie ūdens, ticēdama, ka Kristības ūdens ir tas, kurā ir dzīvība 

un svētība, kas nāk ne no paša ūdens, kā jau sacīts, bet gan rodas no tā, ka tas savienots ar 

Dieva vārdiem un Viņa kārtību un nes paša Dieva vārdu. Kad nu tāda ir mana ticība: kam 

gan citam es ticu, ja ne Dievam – Tam, kas Savu vārdu Kristībā ielicis un sniedz mums 

šo ārēji redzamo lietu, kurā varam satvert tādu dārgumu? 

[30]
 Mūsu jaunie gari tagad ir tik traki, ka nošķir ticību no lietas, pie kuras ticība turas un 

saistās, kaut arī šī lieta ir ārēja. Jā, tai arī ir jābūt ārējai, lai varam ar prātu to aptvert un 

tad – uzņemt sirdī, gluži kā viss Evaņģēlijs taču ir ārēji dzirdams mutvārdu 

pasludinājums. Visu, ko Dievs mūsos dara un paveic, Viņš grib paveikt caur šādu ārēju 

kārtību. Tad nu ticībai jāraugās turp, kur Viņš runā, caur ko Viņš runā, un pie tā jāturas. 

Mums ir teikts: 
[31]

 “Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts.” Par ko gan citu te runāts, ja 

ne par Kristību, tas ir, par ūdeni, kas ietverts Dieva iedibinātajā kārtībā? Tādēļ – kas 

atmet Kristību, tas atmet Dieva vārdu, ticību un Kristu, kas mums norāda uz Kristību un 

saista pie tās. 

[32]
 Treškārt, kad nu zinām Kristības lielo spēku un vajadzību, tad aplūkosim arī, kurš 

saņem to, ko Kristība sniedz. 
[33]

 Arī to vislabāk un visskaidrāk izsaka šie paši vārdi: 

“Kas tic un tiks kristīts, tas tiks glābts.” Tas ir – vienīgi ticība dara cilvēku cienīgu 

patiesi saņemt svētīgo, dievišķo ūdeni, jo, kas šeit Vārdos līdz ar ūdeni tiek sniegts un 

apsolīts, to citādi nevar saņemt, kā vien, ja tam no sirds ticam. 
[34]

 Bez ticības Kristība ir 

veltīga, lai arī pati par sevi tā ir dievišķs, nenovērtējams dārgums. Tādēļ šie vārdi “kas 
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tic” iespēj tik daudz, ka tie izslēdz un atmet visus darbus, kādus vien mēs varam darīt, 

domādami ar tiem nopelnīt un iegūt pestīšanu. Jo lēmums ir tāds, ka viss, kas nav ticība, 

nedz palīdz, nedz arī ko saņem. 

[35]
 Bet, ja viņi saka to, ko viņi mēdz sacīt, proti, ka pati Kristība taču ir darbs, un tu saki, 

ka darbi nepelna pestīšanu, tad kur te paliek ticība? Atbilde ir šāda: jā, mūsu darbi, bez 

šaubām, neko nespēj pestīšanas labā, taču Kristība nav mūsu, bet Dieva darbs (kā jau 

sacīts, tev skaidri jāatšķir Kristus Kristība no pirtnieka kristības). Dieva darbi ir svētīgi un 

vajadzīgi pestīšanai; tie neizslēdz ticību, bet gan prasa un veicina to, jo bez ticības 

neviens nevarētu satvert Dieva darbus. 
[36]

 Jo ar to vien, ka esi ļāvis ūdenim nolīt pār tevi, 

vēl neesi Kristību saņēmis, nedz satvēris to, ko tā tev sniedz. Turpretī Kristība nebūs 

veltīga, ja to saņem, izpildot Dieva pavēli un kārtību, turklāt dari to Dieva vārdā, lai 

Kristības ūdenī saņemtu apsolīto pestīšanu. Ne rokas, ne miesa to nespēj veikt, šeit 

vajadzīga sirds ticība.  

[37]
 Tā tu skaidri redzi, ka te nav neviena darba, kuru mēs paši būtu darījuši, bet gan 

Kristība ir dārgums, kuru Viņš dod un kuru ticība saņem. Tieši tāpat Kungs Kristus pie 

krusta ir nevis darbs, bet dārgums, kas Dieva vārdā ietverts un top mums sniegts, lai to 

caur ticību saņemam. Tādēļ viņi mums dara netaisnību, bļaustīdamies, ka mēs sludinot 

pret ticību, jo mēs taču vienīgie uzsveram to, ka ticība ir tik svarīga, ka bez tās nevaram 

Kristības labumus nedz saņemt, nedz baudīt. 

[38]
 Tā nu mums ir trīs lietas, kuras nepieciešams zināt par šo Sakramentu; īpaši jau tas, ka 

Kristība ir jāgodā kā Dieva iestādīta kārtība, ar ko pilnīgi pietiktu pat tad, ja tā būtu 

pavisam ārēja lieta kā bauslis “Tev būs savu tēvu un māti godāt”, kas attiecas uz laicīgu 

miesu un asinīm; te jāuzlūko nevis miesa un asinis, bet Dieva bauslis, kurā kārtība 

izteikta un kura dēļ arī saucam šo miesu par tēvu un māti. Tāpat, ja arī mums nebūtu nekā 

vairāk, kā vien šie vārdi – ejiet un kristījiet, tie tomēr mums būtu jāuzņem un jāizpilda kā 

Dieva iestādīta kārtība. 
[39]

 Taču šeit ir ne vien bauslis un pavēle, bet arī apsolījums. 

Tādēļ Kristība ir vēl daudz diženāka par citām lietām, kuras Dievs pavēlējis un iestādījis; 

tajā ir tik daudz žēlastības un iepriecinājuma, ka debess un zeme to nespēj aptvert. 
[40]

 

Bet vēl ir nepieciešams tam ticēt, jo paša Kristības dārguma mums netrūkst, taču 
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pietrūkst tā, ka cilvēki to satvertu un paturētu. 

[41]
 Tādēļ ikvienam kristietim visu mūžu Kristībā pietiek ko mācīties un vingrināties, jo 

viņam arvien stingri jātic tam, ko Kristība apsola un sniedz, proti: uzvaru pār grēku un 

nāvi, grēku piedošanu, Dieva žēlastību, Kristu un Svēto Garu līdz ar visām Viņa 

dāvanām. 
[42]

 Šīs dāvanas ir tik neizsakāmi bagātīgas, ka pārsniedz visu saprašanu, un 

cilvēka muļķīgā daba, to visu pārdomādama, sāk šaubīties, vai tā varētu būt patiesība. 
[43]

 

Padomā: ja atrastos kāds ārsts, kas būtu tik prasmīgs, ka ļaudis, viņa dziedināti, vairs 

nemirtu vai arī pat nomiruši [tiktu uzmodināti no mirušajiem un] vēlāk dzīvotu mūžīgi, 

kā pasaule tad apbērtu ar naudu šo ārstu un bagātie sacenstos savā starpā, lai viņam 

piekļūtu! Bet šeit, Kristībā, ikvienam par velti tiek sniegts šāds dārgums – zāles, kuras 

aprij nāvi
5
 un uztur pie dzīvības visus cilvēkus.  

[44]
 Tā mums ir jāsaprot Kristība un jālieto tā kā mierinājums un stiprinājums, kad grēki 

vai sirdsapziņa mūs apgrūtina, lai sakām: “Es taču esmu kristīts; bet, ja esmu kristīts, tad 

man arī apsolīts, ka tapšu svēts un iemantošu mūžīgo dzīvošanu dvēselei un miesai.” 
[45]

 

Tā Kristībā notiek šīs divas lietas: miesa top slacīta ar ūdeni, jo neko vairāk tā nespēj 

uzņemt; turklāt top sacīts Dieva vārds, lai dvēsele to satvertu. 
[46]

 Ja nu šis ūdens un 

Vārds kopā ir Kristība, tad gan miesai, gan dvēselei jātop izglābtai un jāieiet mūžīgajā 

dzīvē: dvēselei – caur Vārdu, kuram tā tic, bet miesai – tādēļ ka tā ar dvēseli vienota un 

arī satver Kristību tā, kā to spēj. Tādēļ mums nav lielāka dārguma – ne miesai, ne 

dvēselei, jo caur Kristību mēs topam pilnīgi svēti un pestīti; to nespēj sasniegt nekādi citi 

darbi, ne dzīve šeit virs zemes. 

Te nu būtu pietiekami daudz sacīts par Kristības būtību, derīgumu un nepieciešamību, 

cik tas mums jāzina. 

 

[Zīdaiņu Kristība] 

[47]
 Šeit rodas jautājums, ar kuru tagad velns caur savu bandu mulsina pasauli: par bērnu 

kristīšanu un par to, vai bērni arī tic un top pareizi kristīti. 
[48]

 Par to mēs sakām īsi: kas 

                                            
5  Jes. 25:7. 
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vientiesīgs, tas lai noraida jautātāju un sūta pie mācītiem ļaudīm. 
[49]

 Bet, ja gribi atbildēt, 

saki: to, ka bērnu kristīšana ir Kristum tīkama, skaidri apliecina Viņa paša darbi, proti, 

Dievs dara svētus un ir devis Svēto Garu daudziem no tiem, kuri kristīti bērnībā; tāpat arī 

mūsu dienās vēl ir daudzi, pie kuriem jūtams, ka tiem ir Svētais Gars – gan viņu dzīves, 

gan mācības dēļ, tāpat arī mums no Dieva žēlastības dots izskaidrot Rakstus un atzīt 

Kristu – tas nevar notikt bez Svētā Gara. 
[50]

 Ja Dievam bērnu kristīšana nebūtu 

pieņemama, Viņš nebūtu devis Svēto Garu nevienam no tiem, kuri tā tikuši kristīti, īsāk 

sakot, visus daudzos gadus līdz pat šai dienai neviens cilvēks virs zemes nebūtu kļuvis 

par kristieti. Tā Dievs apstiprina Kristību, dodams Savu Svēto Garu, kura klātbūtni 

skaidri manām pie tādiem ticības tēviem kā Sv. Bernards, Gersons, Huss
6
 un citiem [kuri 

tikuši kristīti bērnībā]. Svētā kristīgā baznīca nezudīs līdz pat pasaules galam, tādēļ 

viņiem ir jāatzīst, ka bērnu Kristība ir Dievam tīkama, jo Dievs nevar nostāties pats pret 

Sevi, nedz atbalstīt melus un blēdību ar Savu žēlastību un Svēto Garu. 
[51]

 Šis ir pats 

labākais un spēcīgākais pierādījums vientiesīgiem un neizglītotiem ļaudīm. Jo šis ticības 

artikuls – “Es ticu uz vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto kopību” – mums netiks ne 

atņemts, nedz atcelts. 

[52]
 Tālāk mēs sakām, ka mūsu galvenā rūpe nav zināt, vai kristāmais tic vai ne; jo tādēļ 

Kristība nevar kļūt neīsta – te viss atkarīgs no Dieva vārda un pavēles. 
[53]

 Tas gan ir 

mazliet asi teikts, taču pamatots iepriekš sacītajā, proti, ka Kristība nav nekas cits kā 

ūdens kopā ar Dieva vārdu, tas ir, ja ūdenim klāt ir Dieva vārds, tad Kristība ir pareiza, 

kaut arī ticības pietrūkst, jo mana ticība nevis rada Kristību, bet saņem to. Tā nu Kristība 

ir derīga pat tad, ja netop pareizi saņemta vai lietota, jo tā nav atkarīga no mūsu ticības, 

bet no Dieva vārda. 

[54]
 Jo pat arī, ja šodien nāktu kāds jūds ar viltību un ļauniem nodomiem un mēs to visā 

nopietnībā kristītu, tad droši varam apgalvot, ka šī Kristība ir patiesa un īsta. Jo šeit ir 

ūdens kopā ar Dieva vārdu, ja arī kāds to nesaņem, kā piederas, gluži tāpat kā tie, kuri 

                                            
6  Bernards (1090–1153), Klervo abats, populāru sprediķu autors, Rakstu skaidrotājs, Lutera bieži minēts kā 

dievbijības paraugs. Žans Gersons (1363–1429), teologs, Lutera citēts praktiskajā teoloģijā un cīņā pret pāvesta 

varu. Jans Huss (1372–1415), sludinātājs Prāgā un Bohēmijas reformators. 
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necienīgi nāk pie Svētā Vakarēdiena Sakramenta, tomēr saņem patiesu un īstu 

Sakramentu arī tad, ja saņēmēji tam netic. 

[55]
 Tādējādi tu redzi, ka pārkristītāju iebildumi nekam neder, jo, kā jau sacīts, kaut arī 

bērni neticētu, kas tomēr (kā pierādīts) tā nav, arī tad viņu saņemtā Kristība tomēr būtu 

īsta un nevienu nevajadzētu kristīt vēlreiz; gluži tāpat kā Svētā Vakarēdiena Sakraments 

neko nezaudē, ja kāds nāk to saņemt ar ļaunu nodomu. Nebūtu pieļaujams, ka šīs 

ļaunprātības dēļ viņš tai pašā stundā nāktu vēlreiz, it kā iepriekš nebūtu Svētā 

Vakarēdiena Sakramentu patiesi saņēmis. Tā būtu vislielākā zaimošana un apkaunojums 

Svēta Vakarēdiena Sakramentam. Kā gan varam nonākt tik tālu, ka uzskatām Dieva 

vārdu un Viņa iestādīto kārtību par nepareizu un nederīgu tikai tādēļ, ka mēs to aplam 

lietojam? 

[56]
 Tādēļ es saku: ja neesi ticējis, tad tici tagad un saki: “Kristība ir bijusi īsta, bet es 

diemžēl neesmu to pareizi saņēmis.” Arī man pašam un visiem, kuri saņēmuši Kristību, 

Dieva priekšā jāatzīst: “Es nāku savā un arī citu ticībā, taču nevaru paļauties uz to, ka 

pats ticu un daudzi aizlūdz par mani; bet es paļaujos uz Tavu vārdu un pavēli.” Gluži 

tāpat eju pie Svētā Vakarēdiena Sakramenta, paļaudamies ne uz savu ticību, bet gan uz 

Kristus vārdu. Vai esmu stiprs vai vājš – to atstāju Dieva ziņā, bet es zinu, ka Viņš mani 

aicina nākt, ēst un dzert, dāvādams Savu miesu un asinis, kuras nevar mani nedz pievilt, 

nedz maldināt. 

[57]
 Tāpat darām ar bērnu kristīšanu; mēs nesam bērnu kristīt, domādami un cerēdami, ka 

viņš tic, un lūdzam, lai Dievs dod viņam ticību, taču kristījam ne paļāvībā uz šo ticību, 

bet tādēļ, ka Dievs ir pavēlējis to darīt. Kādēļ tā? Tādēļ ka mēs zinām, – Dievs nemelo; 

es, mans tuvākais un visi cilvēki – mēs varam maldīties un maldināt, turpretī Dieva vārds 

nevar maldināt. 

[58]
 Tādēļ pārdroši un neprātīgi ir tie, kas spriež: kur ticība nav patiesa, tur arī Kristība 

nevar būt īsta. Tas ir gluži kā secināt: ja es neticu, tad arī Kristus nav nekas; vai arī: ja es 

neesmu paklausīgs, tad tēvs, māte un valdība nav nekas. Vai tad pareizs ir secinājums: ja 

kāds nedara to, kas viņam jādara, tad arī darbs pats par sevi nav nekam derīgs? 
[59]

 Mīļie, 

mums jāspriež gluži otrādi: Kristība tieši tādēļ ir vērtīga un īsta, ka to iespējams 
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nepareizi saņemt. Jo, ja tā pati par sevi nebūtu patiesa, tad taču neviens nevarētu to 

nepareizi lietot, nedz grēkot pret to. Tas ir, ļaunprātīga izmantošana neatceļ būtību, bet 

gan apstiprina to.
7
 Jo zelts paliek zelts arī tad, ja netikla meiča to nēsā līdz ar saviem 

grēkiem un kaunu. 

[60]
 Tādēļ atzīsim, ka Kristība arvien paliek patiesa un saglabā visu savu būtību, lai arī 

tiktu kristīts cilvēks, kas nemaz netic. Jo Dieva kārtību un Viņa vārdu cilvēki nevar 

mainīt, nedz darīt nepastāvīgu. 
[61]

 Turpretī jūsmotāji gari ir tik apstulboti, ka neredz 

Dieva vārdu un pavēli, Kristībā nesaskatīdami neko vairāk kā ūdeni no strauta un 

mācītājā tikai otru cilvēku; ja nu tie neredz ticību un paklausību, viņi spriež, ka arī 

Kristība pati par sevi ir nederīga. 
[62]

 Tas ir slepenais dumpinieks velns, kas labprāt 

vēlētos garīgajai valdībai noraut kroni, lai samīdītu to zem savām kājām, turklāt sagrozītu 

un izpostītu mums visus Dieva darbus un kārtību. 
[63]

 Tādēļ mums jābūt modriem un 

apbruņotiem, lai neļaujam sevi nedz novērst, nedz aizvilināt no Dieva vārda un 

nepieļaujam, ka Kristība kļūtu tikai par zīmi vien, kā sapņo jūsmotāji. 

[64]
 Visbeidzot,

8
 mums jāzina, ko Kristība nozīmē un kādēļ Dievs Sakramentam, caur 

kuru topam uzņemti kristietībā, iedibinājis tieši šādu ārēju zīmi un ceremoniju. 
[65]

 Šis 

darbs jeb ceremonija ir tā, ka kristāmais trīsreiz tiek pagremdēts,
9
 lai ūdens pilnīgi 

apņemtu viņu, un pēc tam atkal izņemts no ūdens. Šīs divas lietas – pagremdēšana ūdenī 

un izņemšana no tā – norāda uz Kristības spēku un veikumu, kas ir vecā Ādama 

nonāvēšana un pēc tam – jaunā cilvēka augšāmcelšanās. Gan vienam, gan otram jānotiek 

mūsos visu šīs dzīves laiku. Tādējādi kristīga dzīve nav nekas cits kā Kristība, kas, reiz 

iesākusies, turpinās dienu no dienas. Jo nemitīgi, ik dienas no mums jātop izmēztam 

visam, kas piemīt vecajam Ādamam un jāparādās tam, kas piemīt jaunajam cilvēkam. 
[66]

 

Kas tad ir vecais cilvēks? Viņš mūsos iedzimis no Ādama – nikns, naidīgs, skaudīgs, 

nešķīsts, skops, slinks, augstprātīgs, jā, arī neticīgs, ar visiem grēkiem apkrauts, viņa dabā 

nav nekā laba. 
[67]

 Kad nu mēs nākam Kristus valstībā, šim vecajam cilvēkam ik dienas 

                                            
7  Abusus non tollit, sed confirmat substantiam, Lutera bieži lietots juridisks formulējums. 
8  Ceturtais punkts; iepriekšējie punkti pirms iestarpinājuma par zīdaiņu Kristību §§ 3, 23, 32. 
9  Luters apraksta sava laika kristību praksi, kurā zīdaiņus pagremdēja. Kristībās tos varēja arī apslacīt. 
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jāiet mazumā, ka topam arvien miermīlīgāki, pacietīgāki, lēnprātīgāki, arvien vairāk 

atmetam savu skopumu, slinkumu, naidu, skaudību, augstprātību. 

[68]
 Tāda ir pareiza Kristības lietošana kristiešu vidū, kuras zīme ir ūdens Kristība. Kur tā 

nenotiek, kur vecajam cilvēkam netiek uzlikti iemaukti un tas kļūst arvien stiprāks, – tur 

Kristība netiek lietota, bet, gluži otrādi, notiek cīņa pret Kristību. 
[69]

 Jo tie, kuri nav 

Kristū, nespēj darīt neko citu, kā vien kļūt ļaunāki dienu no dienas, kā šī patiesība izteikta 

sakāmvārdā: “Aug buciņš, aug radziņi.” 
[70]

 Ja kāds pirms gada bijis augstprātīgs un 

skops, tad šodien viņš jau ir daudz lepnāks un daudz skopāks; katrs netikums kopš 

jaunības aug līdz ar cilvēku un arvien vēršas plašumā. Bērnam vēl nav īpašu netikumu; 

taču pieaugot viņš kļūst nešķīsts un netikls; vīra gados arvien vairāk parādās īstie grēki 

un trūkumi. 
[71]

 Tādēļ vecais cilvēks neatturami parāda savu dabu, kur tas caur Kristības 

spēku netiek apturēts un savaldīts; turpretī pie tiem, kuri kļuvuši kristieši, vecais Ādams 

dienu no dienas iet mazumā, līdz beidzot iznīkst pavisam. Tas nozīmē patiesi tikt 

pagremdētam Kristībā un ik dienas atkal iznākt no tās. 
[72]

 Tātad šī ārējā zīme iedibināta 

ne vien tādēļ, lai spēcīgi darbotos, bet arī kā zīme. 
[73]

 Kur klāt nāk ticība ar saviem 

augļiem, tur šī Kristības ārējā zīme nav zīme vien, bet reizē [miesas nonāvēšanas] darbs. 

Bet, kur ticības nav, tā paliek tikai neauglīga zīme. 

[74]
 Te nu tu redzi, ka Kristība ar savu spēku un nozīmi ietver arī trešo Sakramentu, kas 

tiek saukts par grēku nožēlu; arī tas savā būtībā nav nekas cits kā Kristība, 
[75]

 jo – vai gan 

grēku nožēla nozīmē ko citu, kā visā nopietnībā uzbrukt vecajam cilvēkam, savaldīt to un 

ieiet jaunā dzīvē? Tādēļ, dzīvodams grēku nožēlā, tu dzīvo Kristībā, kura ne vien 

pasludina, bet arī rada, iesāk un prasa šādu dzīvi, 
[76]

 jo Kristībā top dota žēlastība, Gars 

un spēks apvaldīt veco cilvēku, lai jaunais parādītos un taptu stiprs. 

[77]
 Tādēļ Kristība arvien paliek spēkā, pat ja arī kāds atkrīt un grēko, tomēr arvien vēl ir 

iespējams savaldīt veco cilvēku. 
[78]

 Taču nav vajadzīgs vēlreiz apliet mūs ar ūdeni, jo arī 

tad, ja mūs simtreiz pagremdētu ūdenī, tā tomēr nav vairāk kā viena Kristība, kuras darbs 

mūsos turpinās un paliek. 
[79]

 Tādā kārtā grēku nožēla nav nekas cits kā atgriešanās pie 

Kristības un tuvošanās Kristībai, ka atkārtojam un turpinām to, kas iepriekš iesākts un 

tomēr atstāts. 
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[80]
 To saku tādēļ, lai novērstu domu, kas tik ilgu laiku mūs jau maldinājusi, proti – ka 

Kristība beidzas ar Kristības brīdi un, ja pēc tās mēs atkal krītam grēkā, tad tā mums vairs 

nepalīdz. Šādi Kristība tiek uzskatīta tikai kā vienreiz paveikts darbs. 
[81]

 Tik tālu esam 

nonākuši tādēļ, ka arī Sv. Hieronīms rakstījis: “Grēku nožēlošana ir otrais dēlis,
10

 ar kuru 

mums jāizpeld krastā, kad salūzis kuģis,” kurā bijām iekāpuši, kad pirmoreiz ienācām 

kristietībā. 
[82]

 Līdz ar to tiek atņemta Kristības lietošanas iespēja un Kristība mums vairs 

nevar būt noderīga. Tas nav pareizi sacīts [vai arī nav pareizi saprasts]. Kuģis nevar 

salūst, jo tas, kā jau sacīts, ir Dieva iestādījums, nevis mūsu lieta. Bet var gan notikt tā, ka 

mēs paslīdam un izkrītam no tā; ja nu kāds ir izkritis, lai raugās, kā atkal kuģim piepeldēt 

un pieķerties, līdz nokļūst atpakaļ uz šā kuģa. 

[83]
 Tā redzam, cik brīnišķīga lieta ir Kristība, kura izrauj mūs no velna rīkles un dara par 

Dieva īpašumu, apslāpē un atņem grēkus, dienu no dienas stiprina jauno cilvēku; tā 

turpina savu darbu un paliek, līdz no šīs nožēlojamās dzīves nonāksim mūžīgā godībā. 

[84]
 Tādēļ ikviens lai uzlūko Kristību kā ikdienas drānas, kurās viņam vienmēr jāstaigā, 

lai arvien uzturētu ticību līdz ar tās augļiem, nomāktu veco cilvēku un pieaugtu jaunajā. 

[85]
 Ja gribam būt kristieši, mums jāliek lietā šis Dieva darbs, caur kuru esam kļuvuši 

kristieši; 
[86]

 bet, ja kāds atkrīt, lai atgriežas. Jo kā Kristus, žēlastības tronis,
11

 mūs 

neatstumj un neliedz atkal nākt pie Viņa, kaut arī grēkojam, tāpat arī mums paliek Viņa 

dāvana un dārgums. Kristībā reiz esam saņēmuši grēku piedošanu, un tā mums paliek ik 

dienas, kamēr dzīvojam, tas ir, nesam veco cilvēku uz saviem pleciem. 

 

 

                                            
10  Hieronīms šādu ilustrāciju izmantojis vairākos savos darbos. Pirmais dēlis šajā līdzībā bija Kristība. 
11  Sal. Rom. 3:25, Ebr. 4:16. 

 


