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I KAS IR KRISTĪBA?  

 

Kamēr pirmajās trijās katehisma mācības daļās M. Lutera skaidrojuma dalījums 

atbilst aplūkojamam materiālam, ceturtajā un piektajā daļā dalījums nav bijis dots jau no 

sākuma. Luters ir uzskatījis par nepieciešamu uzdot izšķiroši svarīgos jautājumus, kuri 

nepieciešami Kristības un Vakarēdiena izpratnei. Šādi jautājumi ir četri; pirmie trīs 

Kristības un Vakarēdiena gadījumā ir savstarpēji atbilstoši, bet ceturtais jautājums abās 

šajās daļās ir atšķirīgs. Pirmais jautājums skar darbības būtību: “Kas ir Kristība?” Otrais 

jautājums ir jautājums par to, kāds ir Kristības atnestais labums tam, kurš to saņem ticībā, 

par pestīšanas dārgumu, kas viņam tiek dots ar šīs darbības palīdzību. Trešais jautājums 

saistīts ar iebildumu par to, ka ārēja darbība nevarētu radīt šādu pestīšanas dārgumu, tātad 

tas skar problēmu, kura arī šodien vissmagāk apgrūtina šo baznīcas darbību, un nosauc 

spēka faktoru, īsto darbīgo elementu šajā darbībā, no kā viss ir atkarīgs. Tas ir Dieva 

vārds, ko pats Dievs saka, un ticība, kas paļaujas uz šo vārdu. Ceturtais jautājums 

Kristības gadījumā aplūko darbības simboliku, tā ka Kristības nozīme kristieša dzīvē ir – 

pastāvīga atgriešanās. Grēknožēla un atgriešanās ar vecā cilvēka miršanu un jaunā 

cilvēka augšāmcelšanos atrodas būtiski nepieciešamā saistībā ar Kristību. Tā ir Kristības 

daļa, kas ietver visu dzīvi. Visas četras daļas ir itin kā sasaistītas kopā ar vienu Rakstu 

citātu. Tā tiek sniegts un pasvītrots Kristības bibliskais pamats. 

 

Pirmkārt 

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 
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vārdā” (Mt. 28:19). 

 

KRISTĪBAS BŪTĪBA 

Pirmais tiek minēts negatīvais apzīmējums, proti, ka Kristība nav tikai ūdens vien 

jeb – tā nav parasts ūdens. Kristības būtības apzīmējums saistās ar ārējās zīmes 

problemātiku. Kā ūdens izmantošana saistās ar mūsu attiecībām ar Dievu? Vai tā ir tikai 

ceremonija, kurai varētu piedēvēt simbolisku nozīmi, kuru tad, savukārt, varētu novērtēt 

augstāk vai zemāk, uzskatot to par piedevu īstajai norisei? Pirmais teikums, kurš saka, 

kas Kristība nav, ir polemika pret šādu ārējās zīmes vērtības mazināšanu. Šī polemika 

nāk no kopējās izpratnes par Dieva darbu Jēzū Jaunajā Derībā. Dievs ienāk šajā pasaulē 

aizplīvurotā veidā, nevis tieši, bet netieši. Šīs pasaules laikā mēs nesastopamies ar Dievu 

tieši, vaigu vaigā, bet gan – Jēzus apveidā un vārdā, kas liecina par Viņu. Liecības vārds 

vēl ir cilvēku vārds ar visām nepilnībām un kļūdām, kādas raksturīgas cilvēku runai. 

Taču šajā cilvēku vārdā Dievs apslēpj Savu samierināšanas un pestīšanas vārdu. Šajā 

līmenī Kristībā ir arī ārējā zīme – ūdens. Tas kļūst par Dieva darbības instrumentu, 

darbojoties ne bez vārda, kas rada personiskās attiecības, bet kļūstot par vārda balstu. Par 

zīmes nozīmi tālāk runāsim plašāk. Šeit vispirms ir runa par aizsardzību pret garīgo 

nostāju, kas uzskata ārēju, sajūtām tveramu zīmi par nesavienojamu ar Dieva darbu. Tiek 

izteikta pretenzija uz nepastarpinātu vienību ar Dievu, kāda tā būs iespējama nākamajā 

pasaulē. Šī pretenzija itin kā pieņem nākamo pasauli par šodienas realitāti. Reformācijas 

laikā šāda nostāja tika saukta par jūsmošanu. Tātad Lutera skaidrojums par Kristību 

polemiskā veidā stājas pretī jūsmošanai, kas noniecināja šo zīmi, ūdens Kristību, 

pasludinot to par tukšu ceremoniju, pretstatā tiešai Dieva sastapšanai dvēseles 

pārdzīvojumā. 

Šī M. Lutera kaujas pozīcija nav sākotnējā. Sākotnējā nostāja lielajos 

Reformācijas rakstos bija vērsta pret Kristības maģisko izpratni, kāda pastāvēja Romas 

baznīcā. Te zīme iegūst nozīmi pati par sevi. Tā iegūst spēku pati sevī. Tā tiek atraisīta no 

kopsakarības Dieva personiskajā darbībā ar vārda starpniecību. Tādēļ šādā gadījumā zīme 
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iegūst darbīgu spēku arī bez cilvēka personiskas nostājas pret Dievu ticībā. Kristības 

ūdens iemanto īpašu spēju un īpašību, tā ka vienkārša šī ūdens izmantošana apslacīšanai 

vai pagremdēšanai tiek uzskatīta par darbīgu un nozīmīgu. 

Turpretī Luters visu uzsvaru liek uz ticību. Šī nostāja Mazajā katehismā nekādā 

ziņā netiek pazaudēta. Tā tiek paturēta, uzsverot, no vienas puses, vārda, no otras – 

ticības centrālo nozīmi. Taču Luteram ir svarīgi, lai Kristības norise netiktu izcelta no 

sajūtu pieredzes sfēras un nekļūtu par tīri iekšēju pārdzīvojumu. Acīmredzamajai lietai, 

zīmei ir jātiek paturētai, atzīstot tās Dieva iedibināto nozīmi. 

Luters izvēlas vidusceļu starp abām šīm frontēm, un tas līdzinās šaurai korei. Tas 

ir vidusceļš ne tādā nozīmē, ka viņš būtu apzināti meklējis izlīdzinājumu starp divām 

galējībām, bet šī ir tāda Kristības izpratne, kas atbilst kopējai Evaņģēlija izpratnei, 

saskaņā ar kuru Vārds ir tapis Miesa. Tādēļ šī nostāja ir radusies ne tikai Reformācijas 

laika vēsturiskās situācijas ietekmē, bet tās pamats meklējams pašā lietas būtībā. Arī 

šodien baznīcas sarunās par Kristību tā ir tikpat aktuāla. Neapšaubāmi, katehisms nav tā 

vieta, kur drīkstētu izvērsties dogmatiskas kontroverses. Taču šeit ir runa par kaut ko 

vairāk. Noslīdēšana no šaurās kores aizved pie izkrišanas no draudzes ticības dzīves. 

Baznīcas praksē Kristības lietojumā vienmēr ir jāpievērš uzmanība divām lietām: 

pirmkārt, baznīcas darbība nedrīkst pārvērsties par sava veida buršanai līdzīgu norisi, kas 

vairs neprasa tajā līdzdalīgo cilvēku personisko ticības nostāju, otrkārt, baznīcas darbības 

nozīme nedrīkst tikt novērtēta par zemu, lai tā galu galā tiešām nekļūtu par tukšu 

ceremoniju, kura tikpat labi var vai nu tikt, vai netikt lietota. Drīzāk šeit ir runa par tādu 

baznīcas darbību, kurā, neraugoties uz visu neizprotamību un nepieejamību, tomēr ir 

klātesošs un darbojas pats dzīvais Kungs. 

Pozitīvs pretstats negatīvajam, polemiskajam Kristības apzīmējumam ir Lutera 

teikums: “Kristība ir tāds ūdens, kas Dieva pavēlē ietverts un ar Dieva vārdiem 

savienots.” Lai šos vārdus pareizi saprastu, vispirms ir nepieciešams tos uztvert kā 

vienotu veselumu. Luters to skaidri uzsver attiecībā uz ūdeni. Viņš saka: šis ūdens ir 

ietverts Dieva pavēlē kā čaulā, kurā tas tiek turēts, lai netiktu izlaistīts bezmērķīgi. 
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Kristībā izmantotā zīme nevar tikt atdalīta no Dieva pavēles un Dieva apsolījuma 

vārdiem. Kā iepriekš norādīts, tāda atdalīšana ved pie pilnīgi maldīgām spekulācijām, 

kurās tiek meklēta ūdens nozīme, nošķirot to no Dieva personiskās gribas Kristībā. 

Taču tieši tāpat Dieva pavēle, kas pavēl Kristību, nedrīkst tikt nošķirta no tā Dieva 

vārda, kas ir ūdenī. ”Dieva pavēlē ietverts” vispirms nozīmē vienkārši to, ka Dievs ir 

pavēlējis Kristību, ieskaitot ūdens lietošanu, tātad – Viņš ir pavēlējis visu šo baznīcas 

ceremoniju. Viņš ir tas, kurš kristī, kurš Kristībā darbojas, kurš stāv aiz šīs ceremonijas 

izpildīšanas. Taču šī Dieva pavēle nav Viņa patvaļas izpausme, kas tiek dota vienīgi 

tādēļ, lai cilvēki Viņam paklausītu, bet tā izaug no visa Dieva pestīšanas darba Jēzū 

Kristū, kas darīts mūsu glābšanas labā. To izsaka teikums, ka Kristības ūdens ir savienots 

ar Dieva vārdu. Ir ticis norādīts, ka šai vietā “vārds” ir saprotams kā apsolījums vārds, 

tātad Kristība ir nesaraujami saistīta ar Dieva apsolījumu. Tas ir pareizi, taču vārds, 

kuram Kristībā ir noteicošā loma, ir dziļāks, nekā mūsdienu cilvēks iedomājas, dzirdot 

vārdu “apsolījums”. Aiz šī vārda stāv Dieva pestīšanas un samierināšanas darbs Jēzū 

Kristū, Viņa ciešanās, miršanā un augšāmcelšanās notikumā – mūsu labā. Vārds ir 

pasludinājums, un šajā pasludinājumā ir Dieva pestīšanas darba attiecinājums uz mums 

visā tā pilnībā. Tikai šādā kopsakarā ir saprotama kā pavēle, tā arī zīme. Glābjošā Dieva 

mīlestības griba, kas piepildījusies Jēzū, šeit ir klātesoša un darbīga. Dievs grib, lai 

šodien mūsu klātbūtnē tā tiktu sniegta cilvēkiem un satvertu cilvēku visā viņa dzīves 

gājumā. Šī mīlestības griba atrod izpausmi Kristības pavēlē. Dievs grib cilvēku uzņemt 

Savā jaunradošajā mīlestībā. Tā nav bezspēcīga griba, kas pastāv kaut kur citā pasaulē, kā 

ideāls tēls pāri mūsu tagadnei, bet tas ir Dieva darbs, kas ienāk šajā pasaulē. Kristībā 

izpaužas tas, ka šī Dieva mīlestības griba īstenojas notikumā, uz cilvēku vērstā Dieva 

darbā. Kristības pavēle nav patvaļīgs akts, kas iedibina kādu ceremoniju, bet ir pavēle, 

kas Dieva uzdevumā attiecināta uz katru atsevišķu cilvēku un izpaužas konkrētā formā, 

kas gluži taustāmā veidā apsola viņam šo Dieva pievēršanos. 

Šādā nolūkā Jēzus ir izraudzījies par zīmi ūdens Kristību. Paliek noslēpums, kas 

Viņu uz to ir pamudinājis. Senās kristietības prakse ļauj noprast, ka šis rits pašsaprotamā 
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veidā ir bijis saistīts ar Dieva mīlestības gribas tālāknodošanu. Ir iespējams, ka 

proselītiem jūdu vidū Kristība ir bijusi kā paraugs un ka ar tās palīdzību pagāni tikuši itin 

kā iekļauti derības tautā. Arī jaunajā Kristībā ir notikusi šāda iekļaušana – jaunā, galīgā 

nozīmē – Jaunās Derības tautā, tajā tautā, kas jau pieder nākamās pasaules laikam. Taču 

ir iespējams arī, ka Kristība, ar kuru Jānis kristīja Jēzu, ir kļuvusi par paraugu kristīgās 

draudzes Kristībai. M. Luters savā Kristības dziesmā pauž šādu izpratni: 

Uz Jordānu Kungs Kristus nāk, 

Liek Jānim Sevi kristīt, 

Pēc Tēva gribas darbu sāk − 

No pazušanas pestīt. 

Tā nolēmis Viņš dibināt 

No grēkiem mazgāšanu, 

Pret rūgto nāvi pasargāt 

Ar asins brūcēm Savām; 

Tā dzīvību Viņš dāvā. 

Liek Kristus Saviem mācekļiem: 

“To visās tautās māciet, 

Ka pazudušiem grēcniekiem 

Laiks žēlastībai sācies. 

Kas tic un kristīts top, tas būs 

No nāves izsargājies, 

Par Garā atdzimušu kļūs, 

Tas mantos debess mājas; 

Tur mūžam labi klājas”
1
. 

Vēsturiski nav iespējams noskaidrot, kura Kristības prakse ir kalpojusi kā paraugs 

ūdens Kristības izmantošanai kristīgajā draudzē. Tas paliek noslēpums. Taču Kristības 

izpratnei tas arī nav izšķiroši svarīgi, jo zīme ir pilnīgi iekļauta Dieva mīlestības gribā, 
                                                           
1 Atdz. V. Kolms, A. Bite. 
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kas mūs konkrētā veidā satver Kristības aktā, un ir tai pakārtota. Kristība kā veselums ir 

Dieva mīlestības gribas instruments konkrētā šīszemes realitātē. Visas pilnvaras šīs 

baznīcas prakses pielietošanā ir pamatotas tādējādi, ka Kristība tiek īstenota ticībā, kas 

paļaujas uz klātesošo, dzīvo Kungu, kurš grib darīt un dara kristāmo par Savu īpašumu. 

Tā ir kristāmā ticības uzdrīkstēšanās, kas ir grēcinieka uzdrīkstēšanās attiecināt uz sevi 

grēku piedošanu. Tā tiek pasvītrots Kristības norises personiskais raksturs, kam jātiek 

rūpīgi pasargātam. Dzīvais, klātesošais Kungs Kristus stājas attiecībās ar cilvēku, un līdz 

ar to cilvēks stājas attiecībās ar Viņu. 

Nevaram neatzīt to, ka šis raksturs tiek aizēnots – vispirms jau ar baznīcas praksi. 

Par to runāsim vēlāk, aplūkojot Kristību tautas baznīcā. Taču mūsdienu cilvēkam 

Kristības īsto raksturu aizēno arī šīs pestīšanas personiskās ieņemšanas sajūtām tveramā 

zīme. Viņš prasa – ja tā varētu sacīt – šīs zīmes attaisnojumu. Te, pašos pamatos 

raugoties, ir runa par sakramentu lietojuma attaisnojumu kristīgajā baznīcā vispār. Šāds 

attaisnojums ir meklējams Dieva pestīšanas darba raksturā, ar kuru sastopamies Vecajā 

un Jaunajā Derībā. Dievs darbojas cilvēku pestīšanas labā laikā un telpā fiksētu notikumu 

veidā, un Dieva atklāsme ir satverama ticībā šādu konkrētu notikumu veidā. Pirmie šajā 

ziņā ir sakramenti. Dievs iedibina konkrētu norisi cilvēka dzīvē, kam jāiegūst izšķiroši 

svarīga nozīme viņa attiecībās ar Dievu visā cilvēka dzīvē, pie kā ticībai jāturas un jāgūst 

stiprinājums. Zīme neko jaunu nepievieno pasludinājuma vārdam, bet itin kā pasvītro 

vārdu, raksturo to kā darbīgu vārdu. Visu cilvēku acu priekšā tiek iedibināts kaut kas 

tāds, kas raksturo cilvēku kā kristieti, itin kā apzīmogo viņu. Viņa piederība kristietībai 

kļūst par faktu arī ārējās, šīszemes realitātes sfērā, kas prasa no cilvēka publisku apliecību 

un tajā pašā laikā liek iemantot pasaules pretestību, uzņemties krustu. Tas viss mūsdienu 

tautas baznīcā ir pilnīgi izdzisis, taču ir skaidri redzams pagānu misijā. Tā nu šai ārēji 

redzamās zīmes iedibināšanai ir dvēseļu aprūpes aspekts, kas ved uz mērķi sniegt 

cilvēkam ticības pārliecību. Dieva attiecības ar cilvēku nebeidzas viņa dzīves ceļa 

kāpumos un kritumos – Viņš paliek uzticīgs ar cilvēku attiecībās, kuras reiz ir iedibinājis. 

Dievs paliek tāds pats, kāds ir bijis. Viņš pieņem cilvēka dzīvi ar visām tās iekšējām un 
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ārējām pārmaiņām, uzņem to Savā aizsardzībā un iedibina Kristību kā šo paliekošo, 

uzticības pilno attiecību zīmi, ar kuru cilvēka drīkst rēķināties. 

M. Luters par to saka (WA 12, 560:22–561:11): “Kristība nav darbs, kuru darām 

mēs. Tai ir jābūt kopā ar ticību tādēļ, ka Dievs grib, lai ticība nepaliktu apslēpta sirdī, bet 

izlauztos uz āru, tiktu apliecināta un kļūtu redzama. Tādēļ Viņš ir iedibinājis šādu ārēji 

redzamu zīmi, ar kuras palīdzību ikviens var pierādīt un apliecināt savu ticību. Tā 

nonākam arī pie svētā krusta, jo tad, ja ticība paliktu apslēpta sirdī, mēs varētu būt droši, 

ka nenāksies nest krustu un šādi sekot Kristum, jo, ja pasaule nezinātu, ka ticam, tad tā 

mūs nevajātu. Otrkārt, neviens arī nevarētu laboties un tikt vests pie ticības, ja mēs 

neapliecinātu Evaņģēliju atklātībā un ja mums nebūtu ārējas zīmes, kas ļauj zināt, kurš ir 

kristietis. Dievs to ir iedibinājis, lai mūsu ticība kļūtu zināma pagānu priekšā. Tādēļ 

kristietis, kurš saņem Kristību, jau ir pakļauts draudiem, ka pagāni un nekristīgi cilvēki 

varētu viņam uzbrukt un viņu nonāvēt. Tāpēc ir nepieciešams, lai mēs saņemtu Kristību, 

ja esam kristieši, bet, ja mēs to nevaram saņemt, tad mums vismaz jāsaka: es labprāt 

vēlētos tikt kristīts. 

Vēl šī zīme ir dota arī tālab, ka Dievs pats grib mums palīdzēt, un mums ir jābūt 

pārliecinātiem par Viņa žēlastību tā, lai ikviens varētu sacīt: Dievs man ir devis zīmi, lai 

es būtu pārliecināts, ka tapšu pestīts, kā tas ir apsolīts Evaņģēlijā; jo Viņš mums ir devis 

vārdus, kas ir Viņa vēstule, un līdzās vārdiem – arī Kristību, kas ir zīmogs šai vēstulei, tā 

ka ticība, kas satver vārdu, tiek stiprināta ar zīmi un zīmogu.” Tālāk Luters savā 1528. 

gada 23. februāra sprediķī saka (WA 27, 57:12–32): “Visas zīmes ir dotas tālab, lai 

cilvēkus stiprinātu. Arī Kristus visas brīnumu zīmes darīja ne tikai mīlestības dēļ, bet arī, 

lai stiprinātu cilvēku, ka viņš ar šo zīmju palīdzību ticētu Dievam. Arī vecāki ir jauka 

lieta; bet, ja tu pret viņiem pareizi izturies, tad tev ir zīme, ar kuru tiek stiprināta tava 

ticība, lai tu patiktu Dievam. Tas sacīts vispārīgā veidā, lai jūs saskatītu atšķirību starp to, 

kas pienākas Dievam, kas – cilvēkam. Jūsmotāji sajauc šīs lietas un tādējādi zaimo 

Dievu.” 
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Bībeles pierādījums – valodas forma 

Kā Bībeles pierādījumu Luters norāda citātu no Mateja evaņģēlija (28:19, 20). 

Lutera darba sākotnējā variantā, tāpat kā Mazajā katehismā šie vārdi skan tā: “Ejiet pa 

visu pasauli, māciet visus pagānus un kristījiet tos Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.” 

Runājot par šo M. Lutera tulkojumu, jāpiebilst četras lietas: 

1. Vārds, ko Luters tulko kā “mācīt”, grieķu valodā burtiski nozīmē “darīt par 

mācekļiem”. Neapšaubāmi, Luteram šis vārds nav izteicis mūsdienu sašaurināto, ar 

skolas mācībām saistīto nozīmi. Ticības apliecības rakstos šis apzīmējums tiek lietots 

attiecībā uz visu baznīcas pasludinājumu līdz ar visu, ko ietver šī darbība un tās rezultāti. 

Tādēļ ir jāsargājas no intelektuāliem saīsinājumiem šī vārda izpratnē. Visskaidrāk 

sākotnējo nozīmi parāda tulkojums, kas uzņemts jaunākajos Bībeles izdevumos “dariet 

par mācekļiem”. Cilvēkam ar visu viņa dzīvi ir jānonāk attiecībās ar Jēzu – tādās 

attiecībās, kādas ar Viņu bija pirmajiem mācekļiem, proti, piederības attiecībās; viņam 

jākļūst par Jēzus sekotāju. Šīm attiecībām pieder arī mācīšana un mācīšanās. 

2. Vecās Derības grieķu tulkojumā visa tautu pasaule, atšķirībā no Dieva tautas un 

pretstatā tai, tiek apzīmēta ar jēdzienu, kas lietots arī šeit, tā saucamajā Kristības pavēlē. 

Šo apzīmējumu ir pareizi tulkot ar vārdu “pagāni”. Vēlāk Luters šī vārda vietā ir 

izmantojis vārdu “tautas”. Tomēr Kristības pavēles attiecināšana uz pagāniem skaidrāk 

parāda Dieva iejaukšanos pasaules realitātē, kas notiek ar Kristības palīdzību: pagāni 

kļūst par kristiešiem. Cilvēki tiek uzņemti jaunās esamības attiecībās ar Dievu. 

3. Kristīšanai ir jānotiek Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā jeb uz Tēva, Dēla un 

Svētā Gara vārdu. Tas nozīmē stāšanos attiecībās ar personu, kas nosaukta vārdā, 

kristāmā pāriešanu pie šīs personas. M. Lutera tulkojumā, kas atbilst Vulgātas tekstam, 

sacīts, ka Kristība notiek pēc Tā pavēles, kura vārds tiek nosaukts. Kristīt kāda vārdā 

nozīmē – darīt to viņa uzdevumā. Abas šīs izpratnes atbilst vārdu saturam un saskan gan 

ar to, ko Luters izsaka ar vārdiem “Dieva pavēlē ietverts”, gan arī “ar Dieva vārdiem 

savienots”. 

4. Kristības pavēle ir ietverta misijas pavēlē un tai pakārtota: dariet par mācekļiem 
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visas tautas, tās kristīdami! Lutera vecais tulkojums ir ticis izmantots, lai norādītu 

notikumu secību, pie kuras vajadzētu turēties: vispirms mācība, tad Kristība – un tad šis 

arguments ir ticis izmantots pret bērnu kristīšanu. Taču īstajā teksta skanējumā tam nav 

pamatojuma. Kristība gan ir nosaukta kā līdzeklis, kas izmantojams, lai darītu ļaudis par 

mācekļiem. Tā ceremoniālais akts tiek iesaistīts visā Jēzus darba kopsakarībā. 

Acīmredzot Luters šajā vietā ir izmantojis citātu no Mateja evaņģēlija (28:19) 

tādēļ, ka saskatījis tajā gan izteikto pavēli kristīt, gan arī apsolījumu, kas dara Kristību 

par Dieva pestīšanas darbu. Abas šīs lietas prasa īpašu paskaidrojumu, kas var dot būtisku 

ieguldījumu Kristības izpratnē. 

 

Pavēles bibliskais pamats 

M. Luters Kristības tiesību un darbīgā spēka pamatojumu saskata skaidrajā Jēzus 

pavēlē, citētajos augšāmcēlušā Kunga vārdos. Viņš neatzīst par spēkā esošiem tādus 

sakramentus, kuri nav iedibināti ar šādiem skaidriem Kunga Kristus vārdiem – citādi 

sakramentu skaits varētu tikt pavairots atbilstoši baznīcas tradīcijai, kā tas notika Romas 

baznīcā. Ir pamatots jautājums, vai tādējādi baznīcas darbība Kristībā nekļūst atkarīga no 

vēsturiska fakta, kas pakļauts zinātniski vēsturiskai kritikai, tādēļ visos laikos atkal no 

jauna var tikt apšaubīta. Luters nav pazinis mūsdienu vēsturisko metodi. Viņa sniegtais 

Kristības pamatojums “vēsturiskā faktā” ir zināmā mērā naivs, tas nepatur redzeslokā 

mūsdienu teoloģijas problemātiku. Taču Lutera rūpes, neievērojot to vēsturisko 

nosacītību, ir paliekošas – cauri visām vēsturiskā laika nosacītajām domāšanas formām. 

Tās ir un paliek kristīgās draudzes rūpes: aiz kristiešu Kristības stāv paaugstinātā Kunga 

autoritāte, kas vienīgā dod Kristībai saistošu spēku. Bez šīs autoritātes Kristība būtu tikai 

nevērtīga ceremonija. Kristiešu ticība ir tā, kas atzīst šo autoritāti, bet, kā jau iepriekš 

minēts, Luters saskatīja plašāku Kristības pamatojumu nekā tikai šo vienu reizi doto, 

nemainīgo pavēli. Tā ir visas Jēzus atklāsmes veselumā, Viņa dzīves, miršanas un 

augšāmcelšanās notikumos atklājusies Dieva griba. No šāda viedokļa ticībai nekļūst par 

piedauzību tas, ka Dieva pestīšanas griba, kas atklājusies Jēzū, ir saņemta kopā, ietverta 
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vienā augšāmceltā Kunga vārdā un atradusi izpausmi norādījumā, kuru Viņš devis Savai 

draudzei. Jo tikai pēc tam, kad Jēzus ceļš bija noslēdzies, varēja sekot šāda pavēle, kas 

nodod draudzei visu pestīšanas bagātību. No šāda viedokļa, Kristības pavēle jēgu ieguva 

tikai pēc Kristus augšāmcelšanās. 

Šī lietu kārtība, kas pieejama vienīgi ticībai un arvien paliek apslēpta vēsturiskam 

pētījumam, kas var rēķināties tikai ar šai pasaulei imanentiem cēloņiem, ir jāpatur 

redzeslokā. Tā neatrodas vēsturiskās metodes pētījumu sfērā. Tās nostāja dara ne tikai 

saprotamu, bet atzīst par gluži nepieciešamu Kristības pamatošanu psiholoģiskās norisēs, 

kā tas izpaužas Kristības pavēles atzīšanā par kulta leģendu. Te tiek runāts par diviem 

dažādiem aspektiem. Abi šķiet zināmā mērā pamatoti, tikai katram ir sava izcelsme. Taču 

ticībai šeit ir runa par daudz ko vairāk. Kungs Kristus, kas ir augšāmcēlies, dod pavēli. 

Tajā izpaužas Dieva eshatoloģiskā atklāsme, nākamās pasaules atklāsme. Tā vienkārši jau 

ir realitāte, kas spēj uzveikt un atcelt, jā, aprīt šīs zemes realitāti. Tā gan nav vispārīgā 

veidā pieredzama mūsu tagadnes realitāte, tomēr faktiski tā ir jau klātesoša. Šajā 

eshatoloģiskajā notikumā pamatojas Kristība. Tā ir daļa no šīs norises. Tā ir nākamās 

pasaules ielaušanās šajā pasaulē – ar Kristu, kurš ir pavēlējis Kristību un kurš pats 

darbojas tajā. Šis īstais raksturs Kristībai nedrīkst tikt atņemts. 

 

Ar ūdeni savienotā Dieva vārda bibliskais pamats 

Citātā no Mateja evaņģēlija (28:19) Mārtiņš Luters reizē ir saskatījis apsolījumu, 

kas saistīts ar zīmi. Saturiski tas redzams kā pavēlē “dariet par mācekļiem”, tā arī norādē, 

ka Kristībai jānotiek Trīsvienīgā Dieva vārdā. 

1. Apzīmējums “mācekļi” kristīgajā valodas lietojumā vispirms attiecināts uz 

divpadsmit mācekļiem, un tas apzīmē vienreizējās attiecības, kādas šiem vīriem bija ar 

Jēzu, viņu Meistaru. Tās nav tikai skolnieka attiecības ar skolotāju, skolniekam saņemot 

gudrību un zināšanas no skolotāja, lai tās varētu nodot tālāk, tas ir, lai pats skolnieks 

varētu kļūs par skolotāju. Tādas jūdiem bija Bauslības skolotāja attiecības ar viņa 

skolniekiem, nododot tālāk Dieva Bauslību. Grieķiem tādas bija attiecībā uz dzīves 
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gudrības nodošanu. Radās dažādas skolas ar savām tradīcijām. Taču Jēzus mācekļi nevis 

pārņem sava skolotāja mācību un dara to par tradīciju, bet uzticībā skolotājam ir saistīti ar 

Viņa personu. Šīs attiecības ir paliekošas. Māceklis līdz ar mācību pabeigšanu nepārņem 

sava skolotāja vietu, bet paliek viņa māceklis, kad skolotājs, kas ir Kristus, uzceļ nākamo 

pasauli, būdams tās Kungs. Tādēļ mācekļi visu savu dzīvi paliek saistības un paklausības 

attiecībās ar Viņu. Šie mācekļi ir pirmie jaunās draudzes dzinumi, tie ir liecinieki, kas 

liecina par Jēzu, par lielajiem darbiem, kurus Dievs ir darījis ar Viņa starpniecību. Viņi ir 

aicināti ar savu liecību vest cilvēkus pie ticības Jēzum Kristum un līdz ar to – ievest viņus 

draudzē, kura sauc Jēzu par savu Kungu. 

Visi evaņģēliji ir ar misijas pavēli tādā vai citādā formā. Vēlāk jēdziens 

“māceklis” apzīmē kristieti vispār, taču pavēlē darīt par mācekļiem līdzi izskan arī kāda 

raksturīga pirmo mācekļu īpašība. Tas nenozīmē, ka būtu jātiek atkārtotam pirmo 

mācekļu vienreizējam stāvoklim, bet kristieša stāvoklim pieder mācekļa personiskās 

attiecības ar Skolotāju. Tām ir raksturīga ticība Viņam kā Kristum, kā Mesijam, tas ir, kā 

Tam, ar kura starpniecību notiek pasaules un draudzes, un tās iekšienē – atsevišķa cilvēka 

radīšana no jauna. Ticībā ir līdzi ietverta mīlestības un paklausības saistība. 

Tātad ticība vienmēr nozīmē personiskas attiecības. Tās iedibina nevis cilvēks, bet 

gan pats Jēzus Kristus. Kā Viņš ir aicinājis mācekļus, tāpat šodien Viņš tos aicina ar 

Kristības akta palīdzību. Tas ir Jēzus no Nācaretes, kuru evaņģēlistu liecība rāda 

mācekļiem un ar kuru aicinātais stājas attiecībās. Ja Kristība dara ļaudis par mācekļiem, 

tad šeit ir runa par jauno mācekļu piesaisti šajā Evaņģēlija vārdā konkrēti parādītajai 

personai, par konfrontāciju ar Viņu. Varētu sacīt, ka Kristība ieceļ mūs vienā laikā ar 

Viņu, dod tiesības visu Jēzus sacīto attiecināt uz tagadni. Izteikums “dariet par 

mācekļiem” novērš šī Jēzus tēla izplūšanu un pilnā nozīmē ienes Evaņģēlija 

pasludinājumu kristītā cilvēka dzīvē. No šāda viedokļa raugoties, savas tiesības un savu 

nozīmi bērnu Kristībā iegūst Evangelium infantium
2
 (Mk. 10:13–16), jo šis tiešām ir tas 

pats Jēzus no Nācaretes, kurš mīl bērnus un ar kuru mēs nonākam saskarsmē šodien. Viņš 
                                                           
2 Lat. – bērniņu, zīdaiņu evaņģēlijs. 
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ņem cilvēku Sev līdzi, uzņem Savas valdīšanas sfērā, Savā tiesā un Savā žēlastībā. Tā 

Viņš iedibina jaunu lietu kārtību, kas ved uz pilnīgu pestīšanu, glābšanu un atjaunošanu. 

Cilvēka atbildei jābūt tādai, ka viņš rēķinās ar šo lietu kārtību, paļāvībā uz savu 

aicinājumu patiesi nostādamies uz šī pamata. Par to vēl runāsim nodaļā “Otrkārt”. Te 

vispirms jārunā par to, ka Jēzus darbs šajā “darīt par mācekļiem” ir skaidri norādāms. 

To varētu saistīt arī ar izredzēšanu. Tikai tad ir jāatstāj malā visa tā problemātika, 

kas saistīta ar divkāršo izredzēšanu, tas ir, ar izredzēšanu pazušanai un pestīšanai. 

Aicināšana par mācekļiem dziļāk sakņojas mūžīgajā Dieva mīlestības gribā, kas Jēzū 

atrod savu piepildījumu. Pavēles vārdi sevī ietver apsolījuma vārdus. 

2. Tas pats sakāms par pavēli kristīt Trīsvienīgā Dieva vārdā. Vietās, kur Apustuļu 

darbos runāts par pirmajām kristībām senajā kristietībā, tiek runāts par Kristību Jēzus 

Kristus vārdā (Ap. d. 2:38; 8:16; 10:48). Arī Pāvils (Rom. 6:3) runā par Kristību Jēzū 

Kristū: “Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam 

iegremdēti Viņa nāvē?” Tas atbilstu arī Jēzus aicinājumam, ko saņēmuši Viņa mācekļi. 

Tātad pastāv ievērojamas atšķirības Kristības formulas skanējumā. Te nav piemērota 

vieta, lai meklētu secinājumus, kādus ļauj izdarīt šādu atšķirību pastāvēšana. Ir izteiktas 

arī domas, ka trinitārās formulas lietojums Jēzus mutē nebūtu iespējams, ka tas radies 

kristīgajā draudzē vēlākos laikos. Viens no galvenajiem pretargumentiem šādām domām 

ir tāds, ka šie vārdi tiek piedēvēti Kristum pēc Viņa augšāmcelšanās, saistībā ar Viņa 

parādīšanos pēc Lieldienu notikuma. Taču trinitārās formulas iedīgļi Jaunajā Derībā ir 

atrodami. Šo jautājumu ir mēģināts risināt tā, ka Jēzus līdz ar pavēli kristīt nav sniedzis 

nekādu liturģisku formulu; šo formulu vēlāk ir izveidojusi draudze. Taču, lai kā šo 

jautājumu varētu atrisināt vēsturiski, būtībā šo abu formulu starpā pretruna nepastāv. 

Kristīt kādas personas vārdā nozīmē – vest saistībā ar nosaukto personu. Kristība 

ir savienošanas akts – kristāmais kļūst par Tā īpašumu, kura vārdā viņš tiek kristīts. 

Darīšana par Jēzus īpašumu reizē ir arī nodošana Jēzus Kristus Tēva īpašumā, kura 

uzdevumā Jēzus dara Savu darbu kā Kristus; reizē tā ir arī apbruņošana ar Svēto Garu, 

kas piepilda Jēzus darbu, kas kā dzīvais, klātesošais Kungs paliek ar kristītajiem un vada 
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viņus visā patiesībā. Savienošana ar Jēzu Kristu ir personisku attiecību izveidošana starp 

Jēzu un cilvēku, kurš kļūst par Viņa mācekli, un reizē tas ir kaut kas vēl vairāk. Aiz tā 

stāv Dievs, kas visā Savā vēsturiskās atklāsmes bagātībā dāvā cilvēkiem pats Sevi. 

Kļūšana par Kristus īpašumu ir ieiešana šajā bagātībā. Tādēļ, saistībā ar šo centrālo 

punktu, ir iespējams aprakstīt visu to norišu daudzveidību, kuras notiek Kristībā, visu to, 

ko Luters domā ar izteikumu “ar Dieva vārdiem savienots”. Viņš nav uzskaitījis visas 

Jaunās Derības domas, kas raksturo Kristību un izriet no šīs savienošanās ar Jēzus 

personu, un līdz ar Viņu – ar Trīsvienīgo Dievu. Arī mācībās ir iespējams izraudzīties, ko 

tieši šeit norādīt. Tikai viss, kas tiek norādīts, ir jāaplūko, saistībā ar šo centru. Šeit varam 

dot tikai dažas norādes. 

 

Dievbērnības piešķiršana 

Savienošanās ar Jēzu nozīmē to pašu, ko Dieva bērna stāvoklis. Savienošanās ar 

Jēzu Kristu nozīmē jaunas attiecības ar Jēzus Kristus Tēvu. Dievs kļūst par mūsu Tēvu. 

Kristība ir iecelšana Dieva bērnu jeb Dieva dēlu kārtā. Dieva bērna, Dieva dēla stāvoklis 

nav kaut kas tāds, kas no Dieva atkritušajam cilvēkam piederētu no dabas – tā ir Dieva 

dāvana Jēzū Kristū, un cilvēks to nevar iemantot pats ar saviem nopelniem. 

Uz šo mērķi ir vērsta Dieva mīlestības griba, kas rod izpausmi Kristībā. Dievs 

nostāda cilvēku jaunā pozīcijā attiecībā pret Viņu, proti, nevis ar Dievu sanaidota, bet – 

ar Dievu samierināta cilvēka pozīcijā. Šī samierināšana ir tāda norise, kas nāk no Dieva. 

Mēs tiekam uzņemti jaunā situācijā, kurā pirmoreiz varam sākt dzīvot kā Dieva bērni. 

Dievs kļūst par mūsu Tēvu. Nu Viņš valda pār visu mūsu dzīvi, arī Ticības apliecības 

pirmā artikula nozīmē, kas iegūst savu spēku tieši Kristībā. Ticīga atsaukšanās uz Tēva 

vadību visā dzīvē nav eksperiments ar kādu nezināmu varu, bet visa tā rašanās, ko Dievs 

mums pēc Savas mīlestības gribas apsola Kristībā. Viņš arī mūsu dabisko dzīvi ir 

uzņēmis Savas mīlestības aizsardzībā, un Viņš mums šo aizsardzību vairs neliedz. 

Runājot Pāvila vārdiem, tā vairs nav dzīve zem Dieva dusmības, bet Dieva žēlastībā. 
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Vecā cilvēka miršana 

Savienošanās ar Jēzu Kristu, krustāsisto, nozīmē to pašu, ko vecā cilvēka miršana. 

Kristībā notiek pārmaiņa visā cilvēka eksistencē, vispirms viņa attiecībās ar Dievu. 

Pamatos šeit ir runa par pārmaiņu Dieva attieksmē pret mums, kas, no cilvēka 

skatupunkta raugoties, parasti netiek novērtēta visā tās lielajā nozīmē, bet tiek saprasta 

tikai kā pārmaiņa uzskatos par Dievu un mūsu eksistenci. Īstenībā tā nozīmē kaut ko 

pilnīgi jaunu, kaut ko tādu, kas ietver visu cilvēka eksistenci un nāk visa vecā vietā – tā 

vietā, kas ir pagājis. “Ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss 

ir tapis jauns” (2. Kor. 5:17). 

Pāvils (Rom. 6) apzīmē savienošanos ar Kristu kā tādu stāvokli, kurā vecais 

cilvēks ir nomiris un aprakts. Kristus tos, kuri Viņam pieder, ņem līdzi Savā nāvē jeb, 

pareizāk sakot, tos ir līdzi uzņēmis Savā miršanā. Lūkas evaņģēlijā (12:50) un Marka 

evaņģēlijā (10:38) Jēzus Savas nāves ciešanas apzīmē kā Kristības saņemšanu. Ar Savu 

Kristību Viņš pats ir iesācis nāves ceļu, ir ticis iesvētīts Savām ciešanām. Katrā ziņā 

Kristība Jēzus vārdā nosaka vecā cilvēka miršanu, taču ne kā uzdevumu, kurš būtu mums 

dots un kuru mēs ar savu spēku piepūli varētu īstenot, nonākdami līdz pilnīgai vecā 

cilvēka miršanai. Vecā cilvēka miršana un aprakšana ir ietverta mūsu vienībā ar Jēzu, un 

tā nāk no Dieva. Šis fakts nenozīmē tādu stāvokli, ka mūsu tikumiskā pilnveidošanās ir 

sasniegusi savu mērķi, tā ka mēs varētu pašapmierināti atdusēties, bet drīzāk gan tas ir 

izejas punkts, kurā esam likti un kurā visa mūsu cīņa ar grēku pirmoreiz iegūst īstu jēgu 

un apsolījumu. Tā ir būtiska lieta evaņģēliskā izpratnē par Kristību, atbilstoši rakstītajam 

Vēstulē romiešiem (6:4). 

 

Augšāmcelšanās dzīvība 

Savienošanās ar augšāmcēlušos Jēzu Kristu nozīmē nākamās pasaules dzīvību. 

Kristībai kā vecā cilvēka aprakšanai līdz ar Kristu ir ne tikai negatīvā puse; pozitīvā puse 

nosaka to, ka savienošanās ar augšāmcēlušos Kristu nozīmē dzīvības rašanos no jauna. 

Saistībā ar sacīto ir pareizi aplūkot Kristību kā eshatoloģisku aktu,  
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kas iesaistīts visā Jaunās Derības eshatoloģiskajā skatījumā. Eshatoloģisks ir tāds, kas 

saistīts ar Pastaro dienu. Vecā pasaule, kurā mēs dzīvojam, ar Dieva tiesu nonāk līdz 

savam noslēgumam un pilnīgai atcelšanai, un esamībā tiek saukta jauna pasaule, nākamā 

valstība. Kristus, Svaidītais jeb Mesija, ir Tas, kas uzceļ šo nākamo valstību. Vēsturiskās 

personas, Jēzus, apzīmējums ar vārdu “Kristus” ir ticības izpausme, paļāvība, kas 

uzskata, ka Viņš ir Tas, kas sauks dzīvē jauno pasauli, nākamo valstību. Kristus 

augšāmcelšanās ir šīs nākamās pasaules iesākums. Tā ir pasaule, kas nāvi atstājusi 

pagātnē, tā ir dzīvības valstība. Augšāmcēlušais Jēzus Kristus ir pirmais no tiem, kuri 

iemiguši; Viņš Savā personā ir itin kā iemiesojis Pastaro dienu, vecā nomiršanu un jaunā 

rašanos. Tādēļ dzīvot vienībā ar Viņu nozīmē dzīvot jaunajā dzīvē un dzīvībā. 

Kā jau sacīts, te ir runa ne tikai par morālu labošanos salīdzinājumā ar cilvēka 

līdzšinējo dzīvi, bet par reālu atjaunošanu pašos pamatos, sākot ar jaunām attiecībām 

starp Dievu un cilvēku. Tādēļ Kristība, kas iedibina šīs jaunās attiecības ar 

augšāmcelšanos un uz augšāmcelšanos, ir eshatoloģisks akts, kas vienībā ar Kristu 

attiecībā uz kristāmo paredz visu to, kas pasaulē caur Viņu kā pasaules Soģi un 

Piepildītāju notiks dienu beigās. Savienošanās ar Kristu ir ne tikai individuālas attiecības, 

bet šīs personiskās attiecības tiek paplašinātas līdz Viņa valdīšanas sfērai, kurā Viņš 

īsteno Savu valdīšanu un ietekmē visu cilvēka dzīvi līdz pēdējam sīkumam. Tikt kristītam 

Kristus vārdā nozīmē – tikt ieceltam Viņa valdīšanas sfērā. Tā ir valdīšanas maiņa, itin kā 

pāreja pie jaunas valdības ar jauniem likumiem, kuri ietekmē visu cilvēka dzīvi un viņa 

attiecības ar līdzcilvēkiem. 

Bībele izmanto dažādus tēlus, lai ilustrētu šo norisi. Raksti runā par to, ka mēs 

kļūstam piederīgi Dieva nama saimei, vai arī politisku tēlu – ka kļūstam par Viņā 

valstības locekļiem. Taču vienmēr vispirms ir runa par norisi, kura notiek ar mums un 

kurā mēs paši esam pasīvi, par jaunu situāciju, kas tiek radīta un, no kā izejot, pirmoreiz 

kļūst iespējams un tajā pašā laikā arī nepieciešams rīkoties jaunā veidā un nozīmē. Mums 

vairs nav darīšana ar vecajiem varas pārstāvjiem, kuri ar saviem spaidiem agrāk 

ietekmēja mūsu dzīvi. Mēs esam izrauti no viņu varas, esam darījuši tos bezspēcīgus, lai 
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cik daudz raižu tie mums vēl sagādātu ar saviem kārdinājumiem. 

Dieva mīlestības griba pret mums izturas ne tā, ka dotu mums jaunus 

priekšrakstus, kā izturēties, bet tajā pašā laikā atstātu mūs vecās dzīves atmosfērā. Tēlaini 

runājot: tā nelasa notekā stāvošam bērnam morāles sprediķi par to, kā vajadzētu 

saņemties, bet izceļ viņu no notekas un ieved namā, kas ir Tēva nams. Tajā valda 

dzīvesprieks un mīlestība, kas nosaka attiecības šī nama piederīgo vidū. Dieva mīlestības 

griba dod mums dzīves tiesības šajā namā, mēs esam tam piederīgi. Gars, kas vada dzīvi 

šajā namā, ir Gars, kas ved arī mūsu dzīvi pakļautībā Kristus valdīšanai, cenšoties to 

iekšēji satvert un veidot līdz pašiem dziļākajiem mūsu siržu nostūriem; tas ir Jēzus 

Kristus Gars. Visu šo jauno dzīvi kopumā Bībele sauc par jaunās pasaules laiku, jauno 

laikmetu, par nākamo pasauli, kas ar Jēzus atkalatnākšanu kļūs par acīmredzamu realitāti, 

kas jau tagad kā Jēzus valdīšanas lauks ienāk šīs pasaules laikā un kļūst par realitāti tur, 

kur Viņš valda. “Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla 

valstībā.” Šie vārdi, kas lasāmi Vēstulē kolosiešiem (1:13), šķiet, visskaidrāk raksturo šo 

pusi norisē, kas mums tiek dota ar Kristību. Tā ir norise, kuru augšāmcēlies Kristus īsteno 

ar Garu, kuru Viņš piešķir, kas empīriskam skatījumam nav pieejams, bet kas tomēr reizē 

nozīmē iejaukšanos šajā mūsu pasaulē. 

 

Uzņemšana draudzē 

Savienošanās ar Jēzu Kristu reizē nozīmē uzņemšanu Viņa draudzē. Šī iejaukšanās 

skar ne tikai atsevišķu personu, bet arī cilvēku kopību, kurā dzīvo un no kuras nāk katrs 

atsevišķais cilvēks. Kā individuāla, atsevišķa persona ir darīta par Kristus īpašumu un tajā 

pašā laikā tomēr joprojām ir cilvēks šajā pasaulē, vecajā laikmetā, tāpat tas ir arī ar 

cilvēku kopību. Tas ir eshatoloģisks lielums. Tā nav no šīs pasaules, un tomēr pastāv šajā 

pasaulē kā Jēzus Kristus draudze, kurā Viņš valda un kura ir pakļauta Viņa Gara vadībai 

un iedarbībai. Dabiski, rodas jautājums, vai šī draudze vispār pastāv un kāda ir tās 

pazīšanas zīme. To plašāk aplūkosim nodaļā “Otrkārt”, kur runāsim par Kristības atnesto 

labumu, jo tur vajadzēs uzdot jautājumu par tautas baznīcu kā aktuālu problēmu saistībā 



HERBERTS GIRGENSONS „MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS” 
 

© 2012 „LUTERISMA MANTOJUMA FONDS”  17 
 

ar bērnu Kristību. 

Te jānorāda izšķiroši svarīga lieta: Kristība reizē ar ievešanu jaunā laikmetā, 

nākamās pasaules kopdzīvē, reizē ir arī ievešana šīs zemes draudzē. Tās abas nav 

šķiramas viena no otras, jo augšāmcēlies Kristus, kas vēlas arī jaunu draudzi un jaunu 

cilvēci, šeit iejaucas zemes dzīvē un rada sev šo draudzi zemes draudzes ietērpā. Šīs 

zemes draudze tiek saukta par Viņa miesu; tā ir Viņa klātbūtnes un Viņa darbības šīs 

zemes forma. Kristība vienlaikus ir iniciācijas rituāls, uzņemšanas ceremonija šīs zemes 

draudzē. Tāda tā ir bijusi jau kopš iesākuma. Nav šaubu, ka šādā ziņā Kristība ir zināmā 

mērā analoga citiem līdzīgiem uzņemšanas rituāliem reliģiju vēsturē, piemēram, proselītu 

kristībai vai kristībai mistēriju kultos. Tomēr, ja Kristības būtību saprastu tā, ka primāri tā 

uzskatāma par uzņemšanas rituālu, kuram tālāk tiek piešķirta padziļināta reliģiska nozīme 

saistībā ar augšāmcēlušos Kristu, tā būtu aplama izpratne. Primāra ir dzīvā Kristus 

darbība, Viņa iejaukšanās šajā pasaulē, tādēļ arī – uzņemšana Viņa draudzē šajā pasaulē. 

Te jaunā gaismā ieraugām arī Kristībā izmantoto zīmi. Tā ne tikai izpauž vārda 

attiecinājumu uz atsevišķu cilvēku, bet tāpat arī konkrētu piederību šīs zemes draudzei, 

kristīgajai baznīcai. Acīmredzamā, konkrētā zīme ir robežlīnija starp baznīcu un draudzi, 

no vienas puses, un pasauli, no otras puses. Turklāt tā ir skaidri redzama robežlīnija, kas 

arī zemes dzīvē norāda uz šīs robežas šķērsošanu, kura ir izdarīta tā, ka vairs nevaram 

griezties atpakaļ. Kas ar Kristību ir izcelts ārā no pagāniskās vides, tas arī šīs pagāniskās 

vides skatījumā ir īstenojis pāreju, atstādams pasauli, kurā līdz šim bija dzīvojis, līdz ar 

varām, kurām līdz šim bijis pakļauts, un ir izrāvies no pakļautības tām. Zīme norāda, ka, 

ja Jēzus ir vēlējies Kristību, tad Viņš ir vēlējies arī redzamo draudzi. Tā ir nošķirta no 

apkārtējās pasaules ar bezdibeni, un šo bezdibeni reprezentē Kristība. Tautas baznīcā 

robeža starp pasauli un draudzi ir izplūdusi. Tā Kristības akts ir zaudējis savu vērtību. Tas 

ir pārvērties tieši par to, pret ko Mārtiņš Luters vērsās ar savu polemiku, proti, par tukšu 

ceremoniju, kas gan parāda piederību cilvēcīgajai baznīcas institūcijai, taču tās īstenošana 

vairs neparāda pāreju no šīs pasaules citā, kā tā redzama misijas baznīcās pagāniskā vidē 

vai baznīcās, kuras cieš vajāšanas. Bezdibenis, kas šķir draudzi no pasaules, vēsturiskajā 
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realitātē tomēr nekad nav pilnīgi nepārvarams. Kungs, kas Kristībā uzņem cilvēku Savas 

valdīšanas sfērā, ir Kungs, kas apslēptā veidā valda pār visu pasauli; Viņam ir dota visa 

vara debesīs un virs zemes. 

Kristības pavēle, kas balstīta misijas domās, nav tikai Jēzus Kristus mīlestības 

gribas izpausme attiecībā uz atsevišķu cilvēku, bet arī attiecībā uz visu pazudušo pasauli, 

kurai jātiek izglābtai. Pasaule, kas vēl atrodas ārpus Jēzus Kristus valdīšanas sfēras, kas 

vēl nav nākusi pie Evaņģēlija, nemaz nespēj aptvert reālo situāciju. Tā nezina, kas 

gaidāms nākamajā pasaulē, lai gan tā neizbēgami tuvojas. Tā dzīvo naivā neziņā par savu 

nelaimi un – tāpat arī – neziņā par apsolīto pestīšanu. Tā dzīvo tieši tā, kā cilvēce ir 

dzīvojusi pirms grēku plūdiem – atbilstoši Jēzus vārdiem (Mt. 24:38, 39) – “..kā tanīs 

dienās priekš ūdens plūdiem tie rija un plītēja, precējās un devās laulībā līdz tai dienai, 

kad Noa iegāja šķirstā, un tie nenāca pie saprašanas, tiekams plūdi nāca un aizrāva visus, 

tāpat būs arī Cilvēka Dēla atnākšana.” 

Šo pasauli Dieva mīlestības griba satver vārdā un Kristībā. Tādēļ Kristība ir 

iemiesošana ne tādā draudzē, kura norobežojas no apkārtējiem lepnā pašpietiekamībā, bet 

tādā draudzē, kuru Kristus mīlestība tuvina šai pasaulei. Tādēļ tās robeža ir plūstoša. 

Baznīcas šīs zemes robeža, ko norāda Kristība, neiezīmē galīgo robežu starp pazušanu un 

pestīšanu, un tomēr tā ir robeža, kurai jātiek ievērotai. Jautājums par Kristības iezīmēto 

robežu vēlreiz tiks aplūkots nodaļā “Otrkārt” saistībā ar Bībeles vārdiem (Mk. 16:16) un 

tur atradīsim precīzāku atbildi. 

Nodaļā “Pirmkārt” tika uzdots jautājums par Kristības būtību. “Kas ir Kristība?” 

Atbilde ir tāda, ka Kristība ir to lietu īstenošana, kuras Mārtiņš Luters skaidrojumā 

Ticības apliecības Otrajam artikulam raksturo kā Jēzus pestīšanas darba mērķi – “.. lai es 

Viņam piederu, Viņa valstībā ar Viņu dzīvoju un Viņam kalpoju..” Mēs tiekam līdzi 

uzņemti Jēzus darbā, ko Viņš ir paveicis pie krusta, “mani, pazudušu un pazudinātu 

grēcinieku, ir atpestījis, atpircis un atbrīvojis no visiem grēkiem, no nāves un no velna 

varas.” Vārds, kas ir saistīts ar Kristības ūdeni, ir pilnīgs Evaņģēlijs, kas liecina par šo 

Jēzus Kristus pestīšanas darbu un attiecina to uz mums. 


