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KO DOD KRISTĪBA, JEB KĀDS NO TĀS LABUMS? 

 

Otrkārt 

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). 

 

Nodaļā “Pirmkārt” Kristība ir raksturota kā Dieva mīlestības gribā pamatota 

Evaņģēlijā ietvertās pestīšanas attiecinājums uz kristāmo. Bībeles citāts vispārīgā veidā 

paskaidro šo pestīšanu kā pāreju Jēzus Kristus īpašumā un līdz ar to – kā stāšanos 

personiskās attiecībās ar Viņu. No šīs savienošanās ar Jēzus personu un Kristus darbu 

izriet tas, ko Luters nosauc par Kristības atnesto labumu un ko mēs esam apzīmējuši kā 

Kristības augļus. Luters šeit domā personiskās dāvanas, kuras mums tiek dāvātas līdz ar 

Kristību, lietas, kuras panāk to, ka Kristība attiecas personiski uz mani. Vienkāršotā veidā 

to varētu saprast kā atbildi uz jautājumu: “Ko es iegūstu no Kristības?” Ja esmu kļuvis 

par Kristus īpašumu, ja Dievs Jēzū mums saka “jā”, tad līdz ar to mums ir dots itin viss, 

ko vien varam no Dieva sagaidīt, visa Viņa dāvanu pārpilnība. Luters to visu saņem kopā, 

izmantojot jēdzienu “mūžīgā svētlaime”, kas sasaucas ar Ticības apliecības Trešā artikula 

noslēgumu – “mūžīgu dzīvošanu”. Te jāievēro, ka visi cilvēku valodu izteikumi nespēj 

pilnīgi parādīt to, “ko Dievs ir sagatavojis tiem, kuri Viņu mīl” (1. Kor. 2:9). Katrā ziņā, 

tas ir visas atjaunotās dzīves kopums, un apzīmējums “mūžīga dzīvošana” no Ticības 

apliecības Trešā artikula šeit būtu īstajā vietā: tā ir dzīves pilnība, kas atbrīvota no visa tā, 

kas dzīvi sabojā, no grēka, kas to nošķir no dzīvības avota, no nāves un no ļaunā varas, 

ko Luters nosauc vārdā dominus ad mortem (kungs uz nāvi). 
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Izmantotais jēdziens “svētlaime” M. Lutera laikos, viduslaiku vācu valodā, vēl 

nebija ieguvis izteikti subjektīvo nozīmi, kāda šim vārdam ir šodien. Tas drīzāk apzīmēja 

objektīvu labklājību un vairāk atbilda grieķu vārdam soteria, ko Mārtiņš Luters mēdza 

šādi tulkot. “Svētlaime” mūsdienu izpratnē vairāk ir dzīves izjūtas apzīmējums, kas 

raksturo reālo dzīvi. Taču mēs nepazīstam mūžīgo dzīvi, nedz tai atbilstošo dzīves izjūtu 

visā tās šķīstībā un nevainojamībā. Mēs varam par to spriest tikai, uzlūkojot pretstatu – 

samaitāto, nāvei nolemto šīs zemes dzīvi – un domājot par pāreju no vienas dzīves otrā. 

Visdrīzāk to varētu salīdzināt ar atspirgšanu un atgriešanos dzīvē pēc pārciestas nāvējošas 

slimības krīzes. Tās ir izglābtā gaviles, liela, sirsnīga pateicība Dievam, paskatoties 

atpakaļ uz pārciestajām briesmām. Te vienmēr ir runa par glābšanu, taču situācija, no 

kuras tiekam glābti, vēl nebūt nav pazudusi no mūsu redzesloka un pieredzes. Jaunā, 

Dieva dāvātā, īstā realitāte ir saņemama un pieredzama tikai ticībā, tas ir, paļāvībā uz to, 

ka Dieva apsolījums ir īstā realitāte, ar kuru drīkstam rēķināties un kuru gaidām 

atklājamies. 

 

Grēku piedošana 

Saistībā ar Ticības apliecības Otrā artikula skaidrojumu, kas “..mani, pazudušu un 

pazudinātu cilvēku, ir atpestījis, atpircis un atbrīvojis no visiem grēkiem, no nāves un no 

velna varas”, Luters arī šeit, runājot par Kristību, piemin grēku, velnu un nāvi. Tie 

raksturo situāciju, no kuras tiekam izglābti. Kad Dieva mīlestības griba Kristībā satver 

cilvēku, notiek reāla atbrīvošana, par kuru runā Ticības apliecības Otrais artikuls. Tā 

notiek, pretēji visam, ko saskata mūsu acis. Tas rada grūtības Kristības un tās darbības 

apmēru izpratnē. Te tiešām viss ir atkarīgs no ticības, tas ir, no tā, cik nopietni es uztveru 

Dieva mīlestības gribu attiecībā uz mani. Ticības izšķirošā loma minēto dāvanu 

pieņemšanā turpmāk tiks paskaidrota vēl sīkāk. 

M. Luters saka: “Kristība dod grēku piedošanu.” Uzņemšana kopībā ar Dievu sevī 

ietver piedošanu. Piedošana nozīmē to, ka grēcīgajam cilvēkam kļūst iespējama pieeja 

svētajam Dievam, un tā kļūst par realitāti. To, kas mūs šķir no Dieva, pats Dievs ir 
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atcēlis. Vaina tiek atlaista, kopība tiek atjaunota. Pretrunu stāvoklis no Dieva puses tiek 

atcelts. Iestājas miera stāvoklis, kas ir normālais, sākotnējais stāvoklis Radītāja un Viņa 

radības attiecībās. Taču tas ir abpusēju attiecību stāvoklis. Kopība tiek realizēta pilnā 

nozīmē tad, kad Dieva vārdam Jēzū, kas apsola piedošanu, tiek veltīta ticība un, izejot no 

šīs jaunās realitātes, tiek pieredzēta samierināšanās. 

Piedošanas dāvana visā savā lielumā ir iedomājama un kļūst par realitāti tikai 

ticībā. Tikai tas, kurš ticībā saņem piedošanu, atstāj pagātnē visas neskaidrības savās 

attiecībās ar Dievu un saprot gaviles, kuras šeit pamatoti tiek saklausītas vārda 

“svētlaime” subjektīvajā izpratnē. Vārds “piedošana” jau sākotnēji ir ar eshatoloģisku 

skanējumu. Piedošanā ir izteikts pasaules Soģa spriedums Pastarā tiesā, kur tiks sastādīta 

katra cilvēka dzīves bilance. Te kļūst redzams piedošanas centrs, Dieva nostāja “par 

mums”. Piedošana ir Dieva teiktais “jā” cilvēkam; tā viņam apsola dzīvību. Tas ir 

neatbildētais, liktenīgais jautājums ikvienam cilvēkam – vai par visu viņa dzīvi Dievs 

sacīs “jā” vai “nē”. Apslēptās bailes un nedrošība liecina par šo liktenīgo jautājumu. 

Dieva galīgā sprieduma faktu nav iespējams atcelt, nedz no tā izvairīties ne ar kādas 

demitoloģizācijas
1
 palīdzību – tas ir cilvēka dzīves centrālais jautājums. Tieši tā ir īstā 

Jēzus pilnvara, ka Viņš jau iepriekš pasludina šo pasaules Soģa spriedumu un piedod 

grēkus šeit, uz zemes. Kristība ir augšāmcēlušā Kunga apstiprinājums, kas sacīts par 

cilvēka dzīvi; tomēr tas tiek sacīts mūsu grēcīgās dzīves laikā. Tādēļ tam jātiek pastāvīgi 

aktualizētam, arvien no jauna uzņemot to ar ticību. 

Kristība ir vienreizējs akts, kas sniedz Dieva apstiprinājumu visai cilvēka dzīvei. 

Luters ir salīdzinājis Kristību ar kuģi, kas nevar ciest katastrofu un iet bojā. Kristība nav 

iedibināta saistībā ar cilvēka izturēšanos, tādēļ arī cilvēka izturēšanās dēļ tā nevar tikt 

atcelta. Cilvēks gan var izkrist no Kristības žēlastības, tēlaini izsakoties: viņš var izkrist 

no kuģa un noslīkt pats savas vainas dēļ. Ikdienas grēknožēla un grēksūdze, atgriešanās 

                                                           
1 Visai populārs modernās Jaunās Derības pētniecības pieņēmums, kuras aizsākums saistīts ar Rudolfa Bultmana (Rudolf 

Bultmann) (1884–1976) teoloģisko darbību. Pieņēmuma pamatā ir uzskats, ka evaņģēliju vēstījumam pārsvarā nav tieša sakara ar 

reāliem notikumiem un ka šis vēstījums ir tikai sava laika mitoloģiskajā valodā izteiktas pārlaicīgas reliģiskas idejas. Saskaņā ar 

demitoloģizācijas skolas piekritēju uzskatu, evaņģēlija vēstījumu var un vajag demitoloģizēt un tajā ietvertās reliģiskās idejas būtu 

jāizsaka mūsdienīgā valodā. – Teol. red. piez. 
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pie Tā, kas pats personiskā veidā ir žēlastība un kas piedod cilvēka grēkus, ir atgriešanās 

uz šī kuģa, šajā pašā Kristības žēlastībā. Mārtiņš Luters Kristībā ir saskatījis krustāsistā 

un augšāmcēlušā Kristus “par mums”, šajā gadījumā “par mani” īstenošanos, kas Kristībā 

kļūst par konkrētu tagadnes notikumu. Kristība nav lietisks labums, kas, cilvēkam 

grēkojot, varētu tikt sabojāts, kā Hieronīms to ir sapratis. Hieronīms ir uzskatījis, ka šādā 

gadījumā glābiņš ir grēksūdzes sakraments, kas kā no nogrimušā kuģa atlūzis dēlis vēl 

palīdz izglābties un aizpeldēt līdz krastam. Kristībā kristāmais drīkst ticēt šai Dieva 

mīlestības gribai, un šādi viņa ticība vai neticība iegūst liktenīgu nozīmi. 

No tā visa jau ir redzams, ka piedošana kā Kristības auglis nav vienkārši 

pielīdzināma cilvēku piedošanai. Tā sevī ietver samaksu, kas par piedošanu ir samaksāta, 

proti, Jēzus vietniecisko krusta nāvi, Viņa ciešanas par mums, un šajā samaksā arī 

apstiprinājumu Dieva dusmībai un tiesai par grēku. Piedošana ir krustāsistā Kristus vārds 

grēciniekam. To nevar sacīt neviens cits, kā tikai Viņš. Viņš to ir sacījis pie krusta un 

saka katram atsevišķam cilvēkam personiski Kristībā. Cilvēks tiek izcelts no savstarpējā 

pretstata ar Dievu, no esamības, kas ir sagūstīta šajā pretrunā un ko cilvēks pats ar savas 

gribas izšķiršanos nevar atcelt. Tā viņš ir izbēdzis no visa, ko nes sev līdzi šī pretruna. 

Visa kristītā cilvēka dzīve kā veselums līdz ar piedošanu iegūst Dieva apstiprinājumu. 

Nav vairs šaubu un jautājumu – “jā” vai “nē”. Šī ir pozīcija, kurā ticība nav eksperiments, 

bet pārliecība par saņemto Dieva apstiprinājumu. 

 

Pestīšana no nāves 

Piedošanas pasludinājums šķiet neatbilstošs mūsdienu cilvēka psiholoģiskajai 

situācijai, jo šis cilvēks – kā jau sacīts – nemaz nemeklē žēlīgu Dievu, kā to darīja 

Mārtiņš Luters. Tas, ko cilvēks gan meklē, ir apstiprinājums viņa dzīvei. To viņš meklē 

pie saviem līdzcilvēkiem, savā liktenī, pie pārdabiskiem spēkiem, kuriem kā Dieva 

aizvietotājiem tiek piedēvēta vara izšķirt cilvēka dzīves jautājumus. Mārtiņš Luters, 

atbilstoši Jaunās Derības piemēram, ir nesaraujami saistījis šo dzīves piešķiršanu un 

apstiprinājumu ar grēku piedošanu, tas ir, ar Dieva nostāju attiecībā pret mani un līdz ar 
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to ar patiesību par manu dzīvi, kas, galu galā izšķir manu likteni. Tas ir jautājums par 

prasīgā Dieva patiesīgumu, realitāti un līdz ar to par Viņa žēlsirdīgās mīlestības 

patiesīgumu un realitāti. Ja šīs patiesības pasludinājums un tā uzņemšana netiek uzlūkota 

kā īstais likteņa un dzīvības jautājums, tad pasludinājums pašos pamatos paliek tikai 

nesaistoša spēle, kurā ikviens pēc savas izvēles var vai nu piedalīties, vai nepiedalīties. 

Tad “Dievs” kļūst par cēlu un jūtām bagātu apzīmējumu paša cilvēka esamības 

dziļumiem vai pasaules dvēselei, par kaut ko tādu, ar ko drīkstam justies vienoti 

(Štēlins)
2
. 

Grēku piedošanā ir ietverts dzīvības apsolījums; Dieva apstiprinājums ir pati 

dzīvības piešķiršana. Samierinājums ar Dievu ir pestīšana no nāves. “..Dievs nav mirušo, 

bet dzīvo Dievs, jo Viņa priekšā visi ir dzīvi” (Lk. 20:38). Tā nu, kad mūsdienu cilvēks 

meklē atbildi uz jautājumu par savas dzīves apstiprinājumu, tas pats par sevi vēl 

nenozīmē iziešanu ārpus apsolījuma robežām. Kristībā ir ietverts arī šis apsolījums. Taču, 

atbilstoši Jaunajai Derībai, tas katehismā netiek nošķirts no jautājuma par jauno, 

personisko, tikumisko kopību ar Dievu, tādēļ netiek nošķirts arī no jautājuma par vainu 

un atbildes uz šo jautājumu, ko saņemam piedošanā. Tādēļ atbilde uz jautājumu par 

dzīvību bez jautājuma par personiskām, tikumiskām attiecībām ar Dievu ir bezspēcīga. 

Tikai abu jautājumu saistība Kristības apsolījumā patiesi sasniedz mūsu dzīves centru. 

Tas notiek mums kā mūsdienu kristiešiem gandrīz neaptveramā veidā. Arī mēs, 

kristieši, lielā mērā atzīstam lietas bioloģisko aspektu. Mēs dzīvojam nāves pasaulē, kurā 

kā pašsaprotams tiek pieņemts tas, ka arī mūsu kā kristiešu, kā samierinātu cilvēku dzīve 

norit šajā pašās robežās, un vēsts par samierināšanu tikai saliek uzsvarus šajā nāves 

iezīmētajā dzīvē, tā ka tajā tiek ienesti noteikti reliģiski pārdzīvojumi. No bioloģiskā 

viedokļa raugoties, citāds skatījums uz mūsu dzīvi arī nav iespējams. Šāds skatījums 

apzināti atstāj neievērotu Dieva apsolījumu Kristū. Taču, no Evaņģēlija viedokļa 

raugoties, nāves noteicošā loma mūsu dzīvē ir tikai kaut kas sekundārs, kaut kas tāds, kas 

ir spēkā tikai ar nosacījumu, ka Dievs nav Dievs, visādā ziņā nav mūsu Dievs. Tad, kad 
                                                           
2 Wilhelm Stählin (1883–1975), luterāņu teologs un bīskaps. – Teol. red. piez. 
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Dievs kļūst par mūsu Dievu, nāves varai pienāk gals un cilvēka priekšā paveras pasaule, 

kurā nāve nevis nostājas cilvēka priekšā, bet paliek viņam aiz muguras. Mūsu iekšējā 

pasaulē sasaistītajiem priekšstatiem šis skatījums ir pilnīgi neiedomājams. Mēs savā 

pieredzē esam iepazinuši tikai to, kas ir nāves iezīmēts, nāves nosacīts, un, no šīs dzīves 

viedokļa raugoties, cerība uz mūžīgo dzīvību, cerība uz pestīšanu no nāves šķiet esam 

tikai fantastiska spekulācija, ar kuru cilvēka gars mēģina pārvarēt tam sasniedzamās 

robežas. Nāves robežas pārvarēšana ir iedomājama, tikai izejot no ticības, tas ir, no 

paļāvības, kas pilnā apjomā rēķinās ar Jēzus Kristus samierināšanas darbu, uzticēdamās 

Dievam, kas mirušos dara dzīvus un sauc vārdā to, kā vēl nav, it kā tas jau būtu 

(Rom. 4:17). Tā ir rēķināšanās ar Dievu, kas Jēzū Kristū dod dzīvību, un šajā ticībā jau 

sniedz piederību dzīvības valstībai. “Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā..” 

(1. Jņ. 3:14). Kristības dāvana ir piederība šai dzīvības pasaulei. Te kļūst skaidrs, kādēļ 

Luters runā par šīm dāvanām. Te nav runa par piedevām dzīvībai, bez kurām mēs, pašos 

pamatos vērtējot, varētu iztikt. Mēs nevaram būt tajās neieinteresēti, jo no dzīvības un 

nāves jautājuma neviens cilvēks nevar izvairīties. 

Dzīvības apsolījums norāda uz nākotni, bet piederība šai nākotnes pasaulei jau 

tagad ir realitāte. Tai jātiek pastāvīgi no jauna apstiprinātai ticībā Jēzus samierināšanas 

darbam, pretēji visai nāves realitātei, kas tver pēc mums. Līdz ar Kristību esam nonākuši 

tādā pozīcijā, kurā saņemam dzīvības mierinājumu un sniedzam to tālāk. Te nekādai 

rezignācijai nav vietas. Varam runāt par kristiešu neparasto vitalitāti, kas izaug no ticības 

un nekādā ziņā nav empīrisks dotums. Tā ir jauna dzīvība, kurai vairs nav raksturīga šīs 

nāvei lemtās dzīvības daba. Ja gribam nosaukt tikai izšķiroši svarīgo: dzīvības pasaule, 

kurā esam aicināti ar Kristību, ir tāda pasaule, kas izcelta no pretrunas ar Dievu un no 

cilvēku savstarpējām pretrunām; tā ir mīlestības pasaule, kurai mēs piederam. Tādēļ 

apustulis Jānis sacītajam pievieno gaviļu saucienu, apstiprinādams to, ka esam no nāves 

pārgājuši dzīvībā, “..jo mēs mīlam brāļus” (1. Jņ. 3:14). 
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Par pestīšanu no velna 

Ar pasludinājumu par pestīšanu no velna Mārtiņa Lutera katehisma Kristības 

pasludinājumā šķietami ienāk mitoloģisks moments, kas atkal nav pieņemams mūsdienu 

cilvēka izpratnei. Un tomēr te ir runa par ļoti reālām lietām ne tikai ikviena cilvēka, bet 

tieši kristieša dzīvē. Kur Dieva darbs pie cilvēka Jēzū notiek pavisam konkrētā veidā, tur 

rodas pretestība un pretruna. 

Neviens cilvēks nesaņem Dieva dāvanu tā, ka tā netiktu apstrīdēta. Pretestība nāk 

kā no iekšienes, no viņa paša sirds, tā arī no ārienes. Vienmēr pastāv pretestība Dieva 

glābjošajam darbam, un šī pretestība izpaužas tur, kur Dieva glābjošais darbs kļūst par 

īstu realitāti cilvēka dzīvē. Visa šī pieredze Jaunajā Derībā iegūst vienotu centru un 

augstāko punktu, tā tiek izcelta no nejaušību sfēras un ļauj noprast, ka visā savas ļaunās 

pieredzes daudzveidībā saskaramies ar ļaunuma apkopojošo vienību. Tā nav nejaušība, ka 

tieši Jaunajā Derībā mūsu priekšā nostājas šī ļaunuma apkopojošā vienība. Velns ir Dieva 

pretinieks. Priekšstats par velnu Jaunajā Derībā nav smelts no abstraktām spekulācijām, 

bet apzīmē pretdarbību, kura kļūst redzama visur tur, kur Dieva glābjošais darbs Viņa 

valstības nākšanā līdz ar Kristus sūtīšanu konkrētā veidā iejaucas šīs zemes realitātē. 

Cilvēks ir pakļauts kārdinājumiem, kas apstrīd viņa kristieša stāvokli, viņa piederību 

Dievam un Kristum, viņa ticību, viņa mīlestību un cerību. 

Par cilvēku notiek cīņa. Cilvēks ir cīņas centrā starp divām varām (Lk. 11:21 u. t.). 

Kur Kristus vara kā glābjošā pestīšanas vara vēl nav skaidri atklājusies, tur šī cīņa arī 

paliek neskaidra, jā, neredzama. Kārdinājumu neskarts cilvēks ir tas cilvēks, kura dzīvē 

vēl nav iejaukusies Jēzus glābjošā vara. Kad cilvēks nonāk Jēzus varas lokā, šī cīņa kļūst 

jo spēcīgāka un skaidrāk saskatāma, bet līdz ar to arī skaidrāk kļūst saprotama prieka 

vēsts par to, ka cīņas iznākums ir izšķirts līdz ar Jēzus krustu. Dievs un velns nenostājas 

viens otram pretī kā līdzvērtīgi spēki, un cilvēks starp abām šīm varām vairs nav objekts 

bez savas paša gribas. Viņš pats piedalās cīņā un spēj to izcīnīt paļāvībā uz Jēzus Kristus 

uzvaru. M. Luters šo stāvokli, kuras pamatā ir reālas cīņas un pretrunas, tēlainā veidā ir 

paskaidrojis dziesmā: “Kas valda tumsībā, gan kaist viņš niknumā, bet ko mums padarīs? 
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Dievs viņu nosodīs. Viens vārdiņš to spēj aizdzīt.” Kristība visos laikos kristietībā ir 

bijusi šīs cīņas augstākais punkts, pavērsiena punkts cīņā. Cilvēks tiek uzņemts Jēzus 

varas laukā un līdz ar to Viņa uzvarā. Jēzus uzvara pie krusta ir arī viņa uzvara. Tā 

cilvēks tiek nostādīts pozīcijā, kurā viņš var stāvēt un izcīnīt šo cīņu – ticībā Jēzum 

Kristum, rēķinādamies ar Viņa uzvaru un, izejot no šīs ticības, mācoties redzēt un 

pārredzēt kārdinājuma situāciju. 

Tādēļ kristietis ir arī izšķiršanās priekšā. Šādā ticībā cilvēks spēj atsacīt ļaunuma 

varai. Tādēļ vecajā, sākotnējā Kristības liturģijā ir jautājums, uz kuru cilvēks vispār 

pirmoreiz kļūst spējīgs atbildēt, tikai nonākot Jēzus Kristus varā un ticībā: “Vai tu 

atsakies no velna, no visiem viņa darbiem un no visām viņa lietām?” Kristāmais atbild: 

“Es atsakos no velna un visiem viņa darbiem un visām viņa lietām.” 

Kas cilvēka dzīves gājumu aplūko, ievērojot šo cīņu, tam dzīves iznākums šķiet 

ļoti šaubīga lieta. Neviens nevar dot garantijas, ka spēj izturēt šo cīņu. Neviens nezina, ar 

kādām varām nāksies sastapties citos cilvēkos, likteņos, kārdinājumos un pārbaudījumos, 

kam neviens cilvēks nav gatavs. Kristība nozīmē atbrīvošanu no šo varu kundzības. Ne 

tā, itin kā līdz ar to tiktu atcelta personiskas izšķiršanās nepieciešamība nākotnē, itin kā 

cīņa jau būtu aiz muguras, tomēr Jēzus vara ir pilnīgi reāla vara. Tā ir pretvara visam 

ļaunajam un līdz ar to – visam ļaunajam mūsu dzīvē. Kā kristīti cilvēki mēs vairs neesam 

pakļauti varām, kuras stājas pretī Dievam un Kristum, pazudināšanas un tumsības varām, 

lai kādos vārdos tās būtu saucamas. Tāds ir kristāmā mierinājuma pilnais skats nākotnē, 

tāpat arī skats uz kristāmā bērna dzīvi, zinot par biedinošo risku, kas ar šo dzīvi ir saistīts, 

par draudošajiem bezdibeņiem. Taču tas viss īstenojas tikai ticībā. Ikvienā kārdinājumā to 

nepieciešams no jauna apstiprināt. Tā iegūstam pozīciju, kas vajadzīga dzīves cīņai un 

kas pati ir īstais šīs cīņas ierocis. 

 

Mūžīgās svētlaimes dāvana 

Atbrīvošana no minētajām trim varām raksturo pilnīgu dzīvi, kuru Mārtiņš Luters 

savā skaidrojumā nosauc par mūžīgu svētlaimi. Šis apzīmējums šķietami norāda tikai uz 
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eshatoloģisko nākotni, kurā līdz ar Jēzus atkalatnākšanu nāk Dieva valstība un paiet šī 

pasaule. Šajā nākotnes skatījumā arvien tiek atstāts novārtā skats uz kristietības tagadni 

šajā pasaulē – itin kā šīs zemes dzīvē viss paliktu pa vecam un Dieva glābjošās mīlestības 

gribas iejaukšanās neradītu nekādas pārmaiņas. Neapšaubāmi, Jaunās Derības izpratne 

nav tāda. Mūžīgā svētlaime sākas jau šeit! Tā ir apslēpta dzīve, kas iepriekš attēlotajā 

veidā īstenojas ticības cīņā. Empīriski tā nav pierādāma, bet atklājas ticībā un ir ticības 

uzvara. Šis jaunās dzīves skatījums ir tālu no perfekcionisma, kas aizver acis un negrib 

redzēt šo pasauli, nedz iesaistīties tās dzīvē, un, no otras puses, ir tālu arī no rezignācijas, 

kas galu galā noved pie padošanās grēka, nāves un pazušanas varām. Tā ir ļoti liela 

spriedze, kurā cilvēku ieliek Dieva glābjošā iejaukšanās – šis “jau tagad” un “vēl nē”. Tā 

turpinās līdz atrisinājumam, ko atnesīs Jēzus atnākšana Pastarā dienā. Tā kļūst saprotama 

senās kristīgās draudzes lūgšana “Lai paiet šī pasaule, lai nāk žēlastība!” un lūgšana, ar 

kuru noslēdzas Jaunā Derība, “Jā, nāc, Kungs Jēzu!” Dieva iejaukšanās ar Kristības 

palīdzību iesaista cilvēku šajā dinamiskajā procesā, kas ir sācies ar Jēzus nākšanu šajā 

pasaulē un norims tikai līdz ar piepildījumu nākamajā pasaulē. Kristība sniedz dzīvi, kas 

jādzīvo cerībā, kas raugās nākotnē, kuras tagadni ietekmē šī nākotne, kas skar visu 

pasauli, ne tikai atsevišķa cilvēka dzīvi. Šis gandrīz neticamais skats nākotnē izskan kā 

pavadošais tonis visos Jaunās Derības izteikumos par Kristību. Mūsdienu kristietībai tas 

lielā mērā paliek nesaklausīts, labākajā gadījumā vēl sniedzot vāju mierinājumu attiecībā 

uz tālāko eksistenci pēc nāves, kas gan nav nozīmīgs šīs zemes dzīves veidošanā. 

 

Ticība 

Savukārt jaunās dzīves realizācija ir pilnīgi atkarīga no ticības. Ticība tiešām ir 

īstā jaunās dzīves pazīšanas zīme. Te ir runa par personiskām attiecībām starp dzīvo 

Dievu un cilvēku, kas kļūst par Viņa bērnu, par attiecībām starp dzīvo, klātesošo Kungu 

un cilvēku, kurš kļūst par Viņa īpašumu. Tās ir personiskas attiecības starp “es” un “Tu”, 

kas rodas Kristībā – līdz ar visām dāvanām, kuras tajā tiek dotas. Tā cilvēks Kristībā 

piedalās ne kā nedzīvs objekts, bet kā dzīva persona, apstiprinot šīs attiecības. Šis 
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apstiprinājums, šis “jā” ir ticība. 

Mārtiņš Luters Kristību vispirms ir attēlojis kā Dieva darbu. Viņam bija svarīgi 

parādīt šo Dieva darbu kā izšķiroši svarīgo Kristībā. Izejot no šī Dieva darba, tiek 

iedibinātas jaunas attiecības. Taču tā būtu ļoti aplama izpratne, ja tiktu uzskatīts, ka šis 

Dieva darbs izslēdz aktīvu personisku cilvēka līdzdalību Kristībā. Kristība un ticība ir 

nešķirami saistītas. Ja ticība netiktu ievērota, Kristība pārvērstos maģiskā darbā. Arī 

Luters Mazajā katehismā lielāko uzmanību pievērš tam, lai ticībai tiktu ierādīta pienācīgā 

vieta. Bez ticības Kristība cilvēkam nav iedarbīga, nedz nozīmīga. Taču ticība nav 

cilvēka patstāvīgs darbs, kas nāk no viņa paša un itin kā iet Dievam pretī. Cilvēka 

sastapšanās ar Dievu notiek ne tā, ka abi virzītos viens otram pretī un tad uz kādas 

centrālās līnijas sastaptos. Visa iniciatīva nāk no Dieva. Viņš Jēzū Kristū pieņem cilvēka 

dabu. Taču šī Dieva žēlastība nāk pretī ne tikai visiem cilvēkiem vispārīgā veidā, bet tā 

nāk pretī arī ikvienam atsevišķam cilvēkam, kurš ir līdzuzņemts Dieva glābšanas darbā, 

kas Jēzū tiek pieņemts. Kristība ir šī pretimnākošā, atsevišķa cilvēka dzīvi satverošā 

Dieva darba izpausme Jēzū. Cilvēks var nākt pie ticības tikai tad, kad viņš jau atrodas 

žēlastības varas laukā, kad Dieva mīlestība ir kļuvusi par spēku, kas viņu satver. No šīs 

iesaistīšanas Dieva glābjošās mīlestības dinamikā izaug ticība, un tā ir apstiprinājums šim 

Dieva darbam Jēzū, apstiprinājums Dievam, kas Jēzū ir atklājies. Ticība uztver nopietni 

Dieva žēlastības darbu, kas noticis pie manis, un uzdrīkstas ar to rēķināties. Ticīgais 

nostājas uz šī pamata paļāvībā uz Dieva darbu, uz vārdu, kas viņam to pasludina. Tā 

rodas jauna realitāte attiecībās starp Dievu un cilvēku, un tā kļūst par izejas punktu visai 

jaunajai dzīvei. Tā ir īsta dzīve ticībā. 

Viss svars, kāds tiek piešķirts ticībai, atklājas citātā no Marka evaņģēlija (16:16), 

ko Mārtiņš Luters norāda kā Rakstu pamatojumu. Šie vārdi sniedz atbildi uz jautājumu, 

kas tad ir šie Dieva vārdi un apsolījumi: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas 

netic, tiks pazudināts.” Apsolījuma piepildījums ietverts vārdā “svētlaime”, glābšanā, ko 

izsaka šis vārds plašākā nozīmē. Apsolījums tiek dots ticībā, un pazudināšana tiek 

sludināta ne tiem, kuri nav saņēmuši Kristību, bet gan tiem, kuri netic. Tik viennozīmīgi 
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tiek uzsvērts Dieva darbs Kristībā, kas pirmais dara Kristību par Kristību; un tomēr 

nekādā ziņā nedrīkst atstāt neievērotu Kristības saņēmēja izturēšanos, attieksmi pret 

Kristību. Kristībai ir pasludinājuma raksturs, kas skaidri prasa atbildi. Jā, varētu sacīt: 

Kristība kā šāds kulta iestādījums kristīgajā draudzē kļūst par Dieva dāvātu līdzekli, lai 

modinātu ticību. Tā ir Dieva pavēle cilvēka dēļ, kuram ir vajadzīgs, lai šīs zemes dzīves 

kārdinājumos viņam arvien no jauna tiktu apliecināta un sniegta ticības noteiktība. Tomēr 

šī kulta darbība nav pilnīgi nepieciešams līdzeklis pestīšanas iemantošanai Dieva priekšā. 

Taču no šī Kristības stāvokļa nevar izdarīt secinājumu, ka cilvēks Kristību drīkstētu pēc 

savas patikas lietot vai nelietot. Tas nozīmētu spēlēšanos ar Dieva mīlestības gribu, itin 

kā žēlastības līdzekļi nebūtu uztverami nopietni. Tas nozīmē, ka Kristības trūkums nevar 

nenovēršami atnest mūžīgo pazušanu; taču šajā gadījumā aiz Kristības iztrūkuma nedrīkst 

stāvēt personiski noliedzoša nostāja. Dievs arī attiecībā uz Saviem izraudzītajiem 

līdzekļiem ir un paliek brīvs, tātad Viņam nav saistoša ceremonijas izpildīšana vai 

neizpildīšana. To izsaka senās baznīcas pamattēze: non defectus sed contemtus 

sacramenti damnat, tas ir, pazušanu atnes nevis sakramenta trūkums, bet tā nicināšana. 

Tā sauktā nepieciešamības jeb notes Kristība bērniem, kuri atrodas tiešu nāves 

draudu priekšā, nevar tikt pamatota ar norādi uz to, ka nekristītiem bērniem draud mūžīga 

pazušana. Drīzāk šādā gadījumā Kristība ir nepieciešama kā ticības stiprinājums 

vecākiem, kuri drīkst bērnu uzticēt Jēzus glābjošajai žēlsirdībai arī tad, ja nāve viņiem šo 

bērnu atņem. 

 

Bērnu Kristība 

Kristības prakse, ar kādu sastopamies Vācijas evaņģēliskajā baznīcā, ir bērnu jeb, 

pareizāk sakot, zīdaiņu Kristība. Tā ir tradīcija, kas, neapšaubāmi, radusies ļoti senos, 

baznīcas pirmsākumu laikos. Jaunās Derības notikumu aprakstos (Ap. d. 10 un 16) tiek 

pieminēta Kristība Kornēlija namā, tāpat arī tas, ka Filips kristījis cietumsargu un visus 

viņa nama ļaudis. Taču bērnu Kristība skaidri nav pieminēta. Nav neiespējami, jā, ir gluži 

ticami, ka veselu namu kristīšana ir ietvērusi arī bērnus. Kristībai vispār netiek noteikti 



HERBERTS GIRGENSONS „MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS” 
 

© 2012 „LUTERISMA MANTOJUMA FONDS”  12 
 

nekādi laika ierobežojumi. Katrā ziņā senajā kristietībā prakse ir bijusi tāda, ka 

pieaugušas personas ir saņēmušas Kristību pēc skaidra savas gribas apliecinājuma, pēc 

tam, kad nākušas pie ticības Jēzum Kristum. Jaunajā Derībā nav atrodams pamatojums 

vai atspēkojums bērnu Kristībai. 

Tālākā baznīcas attīstība nākamajos gadsimtos padarīja bērnu Kristību par valdošo 

tradīciju, kas laiku pa laikam tika apstrīdēta. Neapšaubāmi, šī attīstība bija saistīta arī ar 

maģiskiem priekšstatiem, kas arvien vairāk darīja cilvēku par šādas tradicionālas 

baznīcas darbības objektu. Kad Reformācijā šī Kristības maģiskā izpratne tika pārvarēta 

un cilvēks baznīcas darbībā atkal sāka kļūt par atbildīgu subjektu ar savu ticības 

izšķiršanos, gluži uzspiestā veidā bija jāatdzīvojas bērnu Kristības problemātikai. Šo 

problēmu visasāk nostādīja pārkristītāji. Taču reformatori visās šajās smagajās diskusijās 

izšķīrās par bērnu Kristību. Tomēr līdz ar to problēma pasaulē nav pazudusi. Ne tikai tādā 

ziņā, ka baptistu baznīcas pretojas bērnu Kristības praksei, bet arī pašas baznīcas iekšienē 

problemātika ir saasinājusies tautas baznīcas arvien plašākās sekularizācijas rezultātā. 

Bērnu Kristības problemātikas skatījumā, kāda tā nostājas mūsu baznīcas priekšā, 

vispirms jāaplūko jautājums par bērnu Kristības pamatotību un, otrkārt, mūsdienu 

Kristības prakses problēma evaņģēliskajā baznīcā. Šī problēma turpina pastāvēt arī tur, 

kur bērnu Kristība pamatos tiek apstiprināta. Šiem diviem jautājumiem ir jātiek izšķirtiem 

un aplūkotiem. 

 

Bērnu Kristības pamatojums 

Pārkristītāji ir izdarījuši savus secinājumus un pilnīgi nav atzinuši bērnu Kristību. 

Viņi Kristību, kas sniegta bērniem, vispār nav atzinuši par Kristību, tādēļ ir atkārtojuši 

uzskatu par to, ka Kristība būtu saistāma ar kristāmā ticību un tad būtu uzskatāma par 

spēkā esošu. Mārtiņš Luters ir cīnījies pret šādu Kristības neatzīšanu. Dieva darbs nav 

atkarīgs no cilvēku priekšnoteikumiem. Dieva mīlestības griba neapstājas pie noteikta 

cilvēka vecuma. Tā kā Kristībā priekšplānā izvirzās Dieva darbs – kā M. Luters norāda – 

tad šeit ir atrodams arī priekšnoteikums bērnu Kristībai. Bērnu Kristība vispār ir jāsaprot 
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tikai kā Dieva darbs. Tieši bērnu Kristībā īsti skaidri izpaužas pretimnākošā Dieva 

žēlastība, jo Dievs ir tas, kas iesāk mūsu kristiešu dzīvi. Jautājums ir tikai par to, vai var 

tikt uzturēts spēkā Dieva darba personiskais raksturs, ja pietrūkst kristāmā ticības 

izšķiršanās. Vai tādā gadījumā Kristība neiegūst piespiedu kārtā īstenota maģiska akta 

raksturu un atbildība, kādu Kristība prasa, netiek noņemta no cilvēka pleciem? Protams, 

šādi draudi vienmēr ir pastāvējuši, taču Luters, neraugoties uz tiem, ir nešaubīgi uzsvēris 

Kristības personisko raksturu. Kristība ir Dieva darbs pie cilvēka. Bērnu Kristības 

gadījumā cilvēka atbilde uz šo Dieva darbu tiek dota laika ziņā vēlāk. 

Iebildumu spiediena dēļ Mārtiņš Luters šajā kopsakarībā ir runājis par bērnu 

ticību, tāpat arī par krustvecāku vietniecisko ticību, taču pašos pamatos tā ir izlīdzēšanās 

grūtā situācijā. Šajā argumentācijā skaidra ir viena galvenā lieta: ticība Kristībai ir 

vajadzīga, lai šis sakraments izpildītu savu uzdevumu, un visa baznīcas atbildība ir – lai 

šāda ticība būtu atrodama. Tādā gadījumā atbildība ir jāuzņemas ne pašam kristāmajam, 

bet tiem, kuri nes bērnu saņemt Kristību – vecākiem un krustvecākiem, kā arī baznīcai un 

draudzei, kurā kristāmais tiek uzņemts. Atbildība tiek uztverta nopietni, ja no šo atbildīgo 

personu puses tiek darīts viss, kas ir cilvēka spēkos, lai bērns nāktu pie ticības. Ir 

nepieciešams, lai viņam tiktu sniegta prieka vēsts par Jēzu Kristu. Protams, tas notiek 

mācību ceļā gan bērnudārzā, gan skolā un baznīcas mācībās, tomēr ir jāsaskata arī tas, ka 

mācību uzsvēršana vien cilvēku atbildības lokā esošās darbības ietvaros saistībā ar bērnu 

Kristību – šāds skatījums būtu pārāk šaurs. Šis uzdevums nevar tikt atstāts tikai 

intelektuālajā sfērā. Šeit atbildība skar visu cilvēka dzīvi un dzīvesveidu. Pašos pamatos 

raugoties, Mārtiņš Luters ar norādi uz krustvecāku vietniecisko ticību domā ticīgu 

draudzi, kurā bērns tiek uzņemts. Krustvecāki ir tie, kuri reprezentē draudzi, un viņiem kā 

tādiem ir jāzina, ka tiem arī ir jāuzņemas atbildība saistībā ar bērna Kristību. Tas pats 

attiecas uz vecākiem. Īstais bērnu Kristības priekšnoteikums ir kristīgās draudzes 

esamība. Kristīga ģimene ir viena no mazajām sabiedrībām, kuras reprezentē Jēzus 

Kristus draudzi. Savukārt Jēzus Kristus draudze ir cilvēku kopība, kurā valda Svētais 

Gars. Klātesošā, paaugstinātā Kunga darbība, kas ir Gars, draudzē notiek pie kristītā 
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bērna vienkārši ar tā fakta palīdzību, ka viņš atrodas draudzes kopībā un piedalās 

draudzes dzīvē. Šī darbība, protams, pārsniedz intelektuālu pamācību robežas – īpaši pie 

bērna, kas vispār īpašā veidā piedalās mātes, ģimenes un pārējās sabiedrības dzīvē, pirms 

sāk dzīvot īsti patstāvīgu dzīvi. Tātad bērnu Kristībā ietvertā atbildība attiecas uz visu 

dzīvi Gara vadībā. Tā ir atbildība, kas prasa “staigāt Garā”– kā Pāvils to nosauc 

(Gal. 5:16). Tāda dzīve ietekmē mazos bērnus nekontrolējamā, nesaskatāmā, un tomēr 

ticībai izšķirošā veidā. Te vienreizējā veidā atklājas to cilvēku atbildība, kuri nes bērnu 

kristīt, kā arī visas draudzes atbildība. Un tā izpaužas nevis Bauslības prasītās pūlēs un 

centienos, bet paļāvībā, ar kādu uzticam paši sevi un savus bērnus Dieva glābjošajai 

žēlastībai Jēzū Kristū. 

Izejot no šīm pārdomām, ir jāatzīst bērnu Kristības pamatojums. Lai kā mēs 

saprastu Rakstu vietu (1. Kor. 7:14), kas runā par bērnu svētīšanu viena ticīgā vecāka dēļ, 

vai šajos vārdos tiek saskatīts pamatojums Kristībai, vai šādā laulībā dzimušu bērnu 

piederība draudzei tiek atzīta arī bez Kristības – katrā ziņā šī izpratne atver kristīgā 

laulībā dzimušiem bērniem pieeju draudzei – ar visām konsekvencēm. Taču no šīs 

iespējas nav izveidojams nekāds likums. Bērnu Kristība kā vispārpieņemta prakse 

kristīgajā draudzē nav nepieciešama. Taču to pašu varētu sacīt arī par pieaugušo Kristību. 

Kā bērnu Kristības tiesības nevar tikt apstrīdētas no pieaugušo Kristības viedokļa, 

atbilstoši baznīcas praksei, tāpat arī pieaugušo Kristības pareizība nevar tikt apstrīdēta, 

pamatojoties baznīcas pieņemtajā bērnu Kristības praksē. Ne viena, ne otra prakse nav 

pārvēršama par saistošu likumu. Jo vairāk tauta attālinās no baznīcas un no kristīgās 

ticības, jo nepieciešamāka atkal kļūst pieaugušo Kristība – tiem, kuri, augdami nekristīgā 

vidē, bērnībā nav tikuši kristīti. Tātad izšķiroši svarīgs ne tik daudz ir laiks, kā Kristības 

ticīga izpratne – personām, kuras piedalās Kristībā, un draudzei, kurā Kristība tiek 

sniegta, un līdz ar to – atbildība. Otrās paaudzes kristīgajai draudzei arvien pastāv risks, 

ka tas viss kļūst tikai par kristīgiem tikumiem, kuri tiek ievēroti kā pašsaprotama lieta. 

Tas tādā pašā mērā attiecas uz draudzēm ar pieaugušo Kristības praksi, tikai tajās 

valdošais otrās paaudzes kristīšanas tikums tiek pārnests uz lielāku vecumu. Kristīga 
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tikuma rašanās šajā jomā pati par sevi nav negatīvi vērtējama. Tā arvien rodas līdz ar 

mūsu kristīgās dzīves ievīšanos dzīves vēsturiskajā gaitā. No tās neviens cilvēks nevar 

izbēgt. Jautājums ir tikai par to, kā šādas vēsturiskas eksistences ietvaros īstenojas dzīva 

saikne starp Dievu un cilvēku, Dieva iejaukšanās cilvēka dzīvē un cilvēka ticība. Tas ir 

jautājums, kā Vārds top Miesa. Šis jautājums vienmēr paliek tagadnes jautājums, un tas 

nav racionāli risināms, bet īstenojas tikai ar Dieva Gara palīdzību. Baznīcas prakses 

tikumi un kārtība tādēļ nekļūst mazsvarīgi. Par to runāsim nākamajā nodaļā. 

 

Kristības problemātika mūsdienu tautas baznīcā 

Uz jautājumu par bērnu Kristības pareizību principā ir jāatbild apstiprinoši. Tomēr 

vēl paliek neaplūkota bērnu Kristības problemātika mūsdienu tautas baznīcas apstākļos, it 

īpaši Vācijā. Kristība pēc savas būtības nozīmē pāreju no stāvokļa ārpus Jēzus Kristus 

valdīšanas sfēras, ieejot šajā sfērā, kristīgajā draudzē, – līdz ar visām lietām, kas iekšēji 

un ārēji raksturo piederību vienai vai otrai no šīm pasaulēm. Tas skaidri redzams, 

uzlūkojot misiju pagāniskā vidē. Tur Kristība prasa no kristāmā pilnu atbildību. Viņš no 

pagānisma reliģiozitātes ietekmētās pasaules pāriet pilnīgi citā, jaunā pasaulē. Kristība ir 

pilnīgi reālas robežas šķērsošana. Tas attiecas arī uz bērnu Kristību. Ja arī šajā gadījumā 

vēl nav redzama kristāmā bērna nostāja, tad piederība vecāku pasaulei un draudzei, kurā 

var izaugt ticība, būtībā nav problēma. 

Pilnīgi citāda situācija rodas tautas baznīcā. Atšķirības starp kristīgo draudzi un 

apkārtējo pasauli ir nolīdzinātas. Te rodas kristīgās pasaules tēls, kurā visi cilvēki ir 

kristīti. Robežas pāreja ir apslēpta. Piederība šai pasaulei tiek iemantota līdz ar dzimšanu. 

Tā Kristība kļūst par formalitāti, un ir pašsaprotami, ka zināmos apstākļos tā tiek 

praktizēta piespiedu kārtā. Tas, kas veido Kristības īsto būtību, – piepulcināšana mācekļu 

pulkam, pavērsiens dzīves gājumā, kļūšana par Kristus miesas locekli piederībā Viņam 

un Viņa draudzei – ir kļuvusi par itin kā pašsaprotamu piedevu piederībai noteiktai tautai, 

atbilstoši zaudējot savu īsto nozīmi. Atbildība, kuru kristāmais uzņemas līdz ar Kristības 

saņemšanu, tiek gandrīz pilnīgi atcelta. 
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Šī attīstība līdz ar pēckonstantīna laika valsts baznīcas veidošanos ir sasniegusi 

izšķirošu stadiju. Bērnu Kristība jau iepriekš tika lietota baznīca un tātad arī plašā 

iedzīvotāju lokā. Taču draudze – īpaši vajāšanu laikos, kuri draudēja atkal un atkal, – 

nošķīrās no apkārtējās pasaules. Kristībā notika uzņemšana kopībā, kura zināmos 

apstākļos varēja prasīt no draudzes locekļa apliecinātāja drosmi; tā bija ticības 

apliecinātāju kopība. Šis Kristības raksturs zuda līdz ar kristietības “uzvaru”. 

Vācu cilšu misionēšana gandrīz visos gadījumos atklāj to pašu ainu – ka veselas 

ciltis ir pārgājušas kristietībā. Piederība baznīcai ir socioloģiska veseluma, nevis 

atsevišķu cilvēku lieta. Kristus valdīšanas sfēra ir jāsaprot nevis individuālistiski, bet tā, 

ka tā vienmēr reizē ietver veselumu, kurā atsevišķs cilvēks ir iesaistīts viņa kopdzīvē ar 

citiem cilvēkiem. Nav noliedzams, ka šādi baznīca ir atstājusi spēcīgu un paliekošu 

ietekmi uz Rietumu zemju tautām, veidojot visu šo tautu dzīvi – kā iekšēji, tā arī ārēji. 

Baznīcai ir bijusi audzinoša nozīme, un to ir pamatojusi vispārēji pielietotā bērnu 

Kristība. Bērni katrā ziņā ir tikuši pakļauti baznīcas audzinošajai varai. Taču audzinošajā 

ietekmē bieži slēptā vai atklātā veidā ir bijusi ietverta Evaņģēlija darbība, Jēzus Kristus 

Gara darbība, un tā ir palīdzējusi nonākt pie pareizas izšķiršanās un personiskas ticības. 

Baznīcas audzinošajā varā vienmēr ir bijis ietverts arī īsts misionārisks spēks. Taču šī 

audzinošā ietekme jaunāko laiku attīstības posmā ir atslābusi. Arī tautas baznīcu, kas 

praktiski aptver visus iedzīvotājus, ir skārusi vispārējā sekularizācija. Attālināšanās no 

baznīcas un Evaņģēlija, no kristīgās ticības skar arvien plašāku iedzīvotāju loku. 

Neraugoties uz to, Kristība tiek paturēta kā tautas tikums, pie kura ir turējusies arī tā 

iedzīvotāju daļa, kuriem īstenībā vairs nav bijis nekā kopīga ar to, ko nes Jēzus Kristus 

Baznīca, un droši vien pat nav bijis vēlēšanās, lai kaut kas tāds būtu. Uz jaunā pagānisma, 

jā, bieži pat atklāti pretkristīgas nostājas fona, Kristība tiešām kļūst par tukšu ceremoniju, 

kurai pievienojušās neskaitāmas ģimenes, kuras ne mazākajā mērā nav sajutušas, nedz 

uzņēmušās atbildību, ko no tām prasa bērnu saņemtā Kristība. Kristībai ir pilnīgi atņemta 

tās īstā nozīme. Vai šādos apstākļos mums vēl ir tiesības turēties pie vispārēja bērnu 

Kristības lietojuma? Vai visa šī nepatiesā situācija neprasa, lai tiktu kristīti tikai 
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pieaugušie, kuri pēc savas gribas apliecina ticību Jēzum Kristum, savam Kungam, tie, par 

kuriem Mārtiņš Luters savā priekšvārdā vācu misei saka: “Kuri nopietni vēlas būt 

kristieši” – bez tiesībām izteikt galējus secinājumus par šādu cilvēku ticību? 

Taču šādu domu īstenošana mūsu baznīcas realitātē liktu domāt nevis tikai par 

vienkāršu, ar baznīcas kārtību saistītu Kristības vecuma izmaiņu, bet par izlases procesu 

kristīgajās draudzēs, par liela mēroga baznīcas audzināšanas pasākumiem saistībā ar 

Kristību. Šie pasākumi gandrīz būtu salīdzināmi ar partiju tīrīšanas procesiem totalitārajā 

sistēmā. Tad kļūtu aktuāls jautājums: kam būtu jāuzņemas šāda tīrīšana un pēc kādiem 

cilvēciskiem kritērijiem to varētu īstenot. Tas nozīmētu – pilnīgi neevaņģēliskā veidā 

piešķirt pārāk lielu nozīmi baznīcas kārtībai un bērnu audzināšanas pasākumiem, ja 

mēģinātu tādā veidā īstenot svēto draudzes uzcelšanu no jauna. Neraugoties uz visu 

Kristības aplamo lietojumu sekularizētajā baznīcā, tomēr ir nepieciešams stingri palikt 

pie tā, ka Kristībā pats Dievs dara Savu darbu un ceļ Savu Baznīcu, ka mūsu, cilvēku, 

atbildība vispirms ir vērsta uz to, lai varētu notikt šis Dieva darbs. Pašreizējā baznīcas 

praksē ar sagatavošanos Kristībai sarunās, ar Kristības pasludinājumu pašā Kristībā un arī 

ārpus Kristības, tāpat arī ar pašas Kristības īstenošanu Dieva darbam jāpārstāj būt 

bezpersoniskai, mehāniskai norisei, un Kristības dalībniekiem ar visu atbildību jānāk šajā 

Dieva darbības lokā. Tad nepieciešamība pēc baznīcas soda, tas ir, pēc izslēgšanas no 

Sakramenta kopības, rastos nevis pēc vispārējas ticības pārbaudes rezultātiem, bet tikai 

tur, kur nākas sastapties ar atklātu Sakramenta nicināšanu. Visādā ziņā tādos gadījumos ir 

pavēlēts lietot šādu sodu. 

Otrs izejas punkts Kristības atbildības stiprināšanai būtu pieaugušo Kristības 

atļaušana, ja pieauguši, apzinīgi vecāki to vēlas, un arī turpmāka pieaugušo Kristības 

atzīšana baznīcā, kāda tā ir šodien. Turpinoties tautas baznīcas sekularizācijai, tam 

vajadzētu notikt pašam no sevis, jo daudzos gadījumos vecāki vairs nevedīs savus bērnus 

pie Kristības. Sekularizācijai turpinoties, arī apkārtējās pasaules vai valsts varas negatīvās 

nostājas dēļ mūsdienu vispārējās bērnu Kristības prakse var panīkt, un baznīcas struktūrai 

tad būtu jāmainās no tautas baznīcas par apliecinātāju baznīcu. Šādos grūtos apstākļos 
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lielāka Kristības dalībnieku atbildība rastos pati no sevis. Tas attiektos arī uz bērnu 

Kristību. Ja māte, pakļaudamās dzīvības briesmām vai draudiem zaudēt darbu un maizi, 

tomēr nestu savu bērnu saņemt Kristību, tad neviena baznīca neuzdrīkstētos viņu atraidīt. 

Tāda attīstība virzienā projām no tautas baznīcas ir ļoti dziļš un sāpīgs process, kurā pats 

Dievs šķīstī un pārveido Savu Baznīcu. Nav cilvēka spēkos izdarīt tik dziļas pārmaiņas 

baznīcas struktūrā. Taču cilvēku atbildība ir veidot baznīcas darbību tā, lai tā atbilstu 

pastāvošajai situācijai. Te katrā gadījumā ir nepieciešams saskatīt un stiprināt atbildību 

par Kristības norisi. Kāda ir šīs atbildības būtība, to sīkāk aplūkosim nodaļā “Treškārt”. 

 


