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KĀ ŪDENS VAR DARĪT TIK LIELAS LIETAS? 

 

Treškārt 

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 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 taisnoti, mēs kļūtu cerētās mūžīgās dzīvības mantinieki. Šis 

vārds ir patiess” (Tit. 3:5–8). 

 

Vārds un atbilde 

Nodaļā “Treškārt” Mārtiņš Luters vēlreiz runā par Kristības būtību. Ūdens 

Kristības ceremonija uzkrītošā veidā kontrastē ar neparastajām dāvanām, kuras Kristība 

sniedz. Ir izšķiroši svarīgi kulta darbībā saskatīt īsto norisi, to, ka vienā pusē šeit atrodas 

Dieva vārds, otrā – cilvēka ticība. Dievs cilvēkam personiski dod Savu apsolījumu, un 

cilvēks uzdrīkstas ticībā nostāties uz šī apsolījuma pamata, tas ir, uzdrīkstas tam ticēt. 

Zīme, ūdens, ir konkretizācija, apsolījuma acīmredzams attēlojums. Tā ir norise, kas 

notiek Kristībā. Visa šī nodaļa ir sniegta polemiskā veidā. Sākotnējā polemika ir bijusi 

vērsta pret pārkristītājiem, un šeit tā vēlreiz izpaužas pavisam skaidri. Te netiek runāts 

par ticību kā brīnumu, kas īstenojas ar ūdens starpniecību. Tas būtu izteikti pagānisks 

priekšstats. Tāpat vārds nav domāts kā buršanas formula, kas tiek citēts ar mērķi panākt 

noteiktu iedarbību. Tāpat arī ticība nav māņticīga izturēšanās pret tādu maģisku aktu. 

Drīzāk Kristība ir personisks Dieva žēlsirdības akts attiecībā pret cilvēku, kas Viņam 



HERBERTS GIRGENSONS „MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS” 
 

© 2012 „LUTERISMA MANTOJUMA FONDS”  2 
 

atbild ar savu ticību. Un šajos abos – vārdā un atbildē kopā ir tās norises būtība, kas 

ietverta Kristībā. Bieži vien Dieva darbība it tikusi saukta par objektīvo pusi, kas nav 

atkarīga no cilvēka atbildes un viņa reakcijas, savukārt ticība, cilvēka atbilde, ir apzīmēta 

kā subjektīvā puse. Šādi apzīmējumi nav īsti piemēroti. Svarīgi ir tas, ka Dieva vārds nav 

lietisks, tas ir, objektīvs dotums, bet gan – Dieva vārdā ir ietverta visa žēlsirdīgā Dieva 

dzīvā prasība, kas grib valdīt pār visu cilvēka eksistenci. Cilvēks šo prasību nevar atstāt 

neievērotu, negrēkojot pret Dievu, savu Radītāju un Pestītāju. Tātad norise nav atkarīga 

no cilvēka subjektīvās nostājas, bet gan – Dieva nostāja ir primāra un izšķiroša šajā 

norisē. Tā ir no Dieva izejoša, spriedzes pārpilna norise starp abiem šiem poliem – Dieva 

vārdu un ticību, starp dzīvo Dievu un dzīvo cilvēku. 

Kristietības vēsturē arvien no jauna ir radusies nepieciešamība īpašā veidā 

pasvītrot šo attiecību vienu pusi, tādējādi bieži ir radies kārdinājums atstāt nenovērtētu 

otru pusi. Nākas spriest, ka baznīca, uzsverot Dieva darbu, īpaši saistībā ar bērnu 

Kristību, gandrīz no redzesloka ir pazaudējusi cilvēka atbildi. Tad Kristība kļūst par 

norisi, kas notiek pie cilvēka kā nedzīva priekšmeta, par opus operatum, kas atstāj 

neievērotu cilvēka līdzdalību šajā norisē. Pret šo cilvēka atbildes nenovērtēšanu arvien no 

jauna ir radusies opozīcija, kam, savukārt, pastāv draudi nepietiekami novērtēt Dieva 

darbu Kristībā, un atstāt to pilnīgi neievērotu. Kristība kļūst vai nu par simbolu, kas tikai 

norāda uz Dieva darbu, kurš notiek kaut kur citur, vai arī tā paliek pilnīgi nenovērtēta, tā 

ka viss uzsvars tiek likts uz cilvēka kā apliecinātāja izturēšanos. Kristība kļūst par cilvēka 

apliecinošo darbību, par opus operantis, par darbu, kuru paveic cilvēks un aiz kura pazūd 

Dieva darbs; katrā ziņā Kristībā tas vairs nav noteicošais. Bībeles izpratne, kuru M. 

Luters cenšas ievērot, veido pareizas attiecības starp abām šīm pusēm. Te nav runa tikai 

par teoriju, bet par citiem uzsvariem visā dzīves gājumā. Ir saprotams, ka šis stāvoklis 

izpaužas iekšējās spriedzes veidā, kas neizbēgami pavada visu baznīcas dzīvi. Kad 

baznīcai draud nogrimšana viltus mierā opus operatum dēļ, arvien mostas nemieru radoša 

reakcija, kas no savas puses rada ar likumu pieprasītu cilvēka darbību draudus. Jo tur, kur 

pilnā mērā netiek novērtēts Dieva vārds ar Sava apsolījuma iedarbīgo spēku, kas ļauj 
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kārdinājumu mocītajam cilvēkam iemantot patiesu mieru, automātiski seko daudzi un 

dažādi mēģinājumi sasniegt šo mērķi ar noteikta cilvēka izturēšanās veida palīdzību; taču 

tas neizdodas. Viss darbu svētums ar iekšēju nepieciešamību ir gluži neizsmeļams jaunu 

ceļu meklējumos uz šo mērķi. Spriedze starp vārdu un atbildi atspoguļojas baznīcas 

iekšējā spriedzē, no kuras nedrīkstam izvairīties. Tā ir Kristības dzīvība. 

 

Kristība un atdzimšana 

Tas pats ir pamanāms arī jēdzienu izpratnē, kuri vēl papildus raksturo Kristības 

būtību un ir lietoti nodaļā “Treškārt” “žēlastības pilns dzīvības ūdens un mazgāšana 

atdzimšanai Svētajā Garā”. Pirmais apzīmējums “žēlastības pilns dzīvības ūdens” 

sasaucas ar negatīvo apzīmējumu nodaļā “Pirmkārt”, proti, “Kristība nav tikai ūdens 

vien”. Abos pārējos apzīmējumos, kuri, īsi sakot, saista kopā atdzimšanu un Gara 

saņemšanu, ir pamatota visa baznīcas iekšējā kontroverse, kas iepriekš tika aprakstīta. 

Jautājums par atdzimšanu Kristībā un Kristību ar Svēto Garu ir īstie degpunkti diskusijā 

starp oficiālo baznīcu, no vienas puses, un sabiedrību, no otras, kā arī visām sektām, 

kuras pārstāv pieaugušo Kristību. 

Jēdzienam “atdzimšana” ir sena vēsture. Jaunajā Derībā tas apzīmē jaunas dzīve 

sākumu ne tikai atsevišķās dzīves sfērās, bet visā cilvēka dzīvē, turklāt tas ir ne tikai 

pilnīgi jaunas dzīves sākums atsevišķam cilvēkam, bet pilnīgi jaunas dzīves sākums visai 

pasaulei. No stoicisma pārņemtajā jēdzienā ir ietverta šī totalitāte, grieķu valodā saukta 

palingenesia, kas kļūst par apzīmējumu Dieva noteiktajam pasaules galamērķim. Citātā 

no Vēstules Titam (3:5–7) Kristība tiek nosaukta par mazgāšanu atdzimšanai, saistot 

Kristību ar šo galamērķi, ar jauno laikmetu. Tā ir tā pati doma, ar kuru sastapāmies 

pirmajā daļā, runājot par pāriešanu piederībā Jēzum Kristum. Savukārt savienošanās ar 

jauno pasauli tiek nodibināta ar mazgāšanu jeb šķīstīšanu. Kristība šeit tiek apzīmēta kā 

šāda mazgāšana. Piederība jaunajai dzīvei, nākamajai pasaulei ir kaut kas vairāk nekā 

tikai šķīstīšana. Jaunā pasaule, jaunā kopība, nav vienkārši visa vecā atkārtojums, bet 

jauns sākums kvalitatīvā nozīmē. Tās ir jaunas debesis un jauna zeme, kur taisnība mājo 
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(2. Pēt. 3:13). Tā cilvēka šķīstīšana, kurš grib ieiet jaunajā dzīvē, ir šķīstīšana no grēkiem. 

To Kristība ne tikai simboliskā veidā parāda, bet tā tiešām paveic šo šķīstīšanu – ar 

grēcinieka attaisnošanu. Atdzimšana kā piederība nākamajai Dieva pasaulei sevī ietver 

visu saišu saraušanu ar grēku – objektīvā un subjektīvā nozīmē. Objektīvā nozīmē šī saišu 

saraušana nozīmē to, ka Dievs dara mūs par Saviem bērniem, tādējādi izceldams no 

grēcīgās attieksmes un pretestības Viņam. “Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir 

parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un mēs tādi arī esam” (1. Jņ. 3:1). Ar šo Dieva 

darbu, kas mūs dara par Viņa bērniem, sākas jaunā dzīve. Atdzimšana kā individuāls 

notikums ir šis Dieva darbs, ar kuru Viņš mūs dara par Saviem bērniem un Savas 

valstības mantiniekiem. 

Saišu saraušana ar grēku reizē ir arī subjektīva cilvēka gribas līdzdalība šajā 

dievbērnības iemantošanas notikumā. Tas ir cilvēka sacītais “jā” šai Dieva paveiktajai 

dzīves iedibināšanai no jauna. Tas ir “nē” grēkam – atbilde, kas nāk no ticības tam, ka 

Dievs mani ir darījis par Savu bērnu. Visās baznīcas diskusijās par atdzimšanu Kristībā 

nelaime ir tā, ka abas puses tiek izolētas. Tiek apstrīdētas bērnu Kristības tiesības tikt 

pielīdzinātai atdzimšanai – nevēloties atzīt, ka jaunas dzīves sākums ir saprotams daudz 

plašākā nozīmē, tas ir jaunas, Dieva dotas dzīves sākums. Viņš īsteno šo jaunās dzīves 

iedibināšanu extra nos (ārpus mums) ar attaisnošanu. To Viņš pabeigs un darīs pilnīgu 

līdz ar Jēzus Kristus atkalatnākšanu, Viņa valstībā, kurai mēs tiekam piepulcināti. Un ir 

pareizs apgalvojums, ka Kristība nav spilvens, uz kura drīkstam atdusēties, jo Dievs grib 

un var uzņemt Savā kopībā tikai to, kurš sarauj visas saites ar grēku, tādēļ jaunā dzīve 

īstenojas tikai pastāvīgā mūsu gribas apvērsumā. 

 

Kristība un Svētais Gars 

Citātā no Vēstules Titam (3:5–7) runāts par mazgāšanu atdzimšanai un 

atjaunošanos Svētajā Garā. Pēdējais jāsaprot ne tā, ka Garam būtu jātiek atjaunotam, bet 

– ka atjaunošanās, kas arī ir atdzimšana, notiek Svētajā Garā. M. Luters to izsaka tā, ka 

Kristība ir atdzimšanas mazgāšana Svētajā Garā. Kristīgā Kristība Jaunās Derības 
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izpratnē ir ne tikai ūdens Kristība, bet reizē arī Gara Kristība. Tā ir Jāņa Kristītāja 

pravietisko vārdu piepildījums (Lk. 3:16) – “..pēc manis nāks viens spēcīgāks, nekā es 

esmu.. Tas jūs kristīs ar Svēto Garu un uguni”. Sarunā ar Nikodēmu Jēzus sacīja, “ja kāds 

neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam Dieva valstībā!” (Jņ. 3:5). Ja, no vienas puses, 

Kristībā ūdens un Gars ir savstarpēji saistīti, tad, no otras puses, dažās Rakstu vietās 

ūdens Kristība un Gara Kristība tiek skaidri nošķirtas viena no otras. Apustuļu darbu 

grāmatā (8:17) aprakstīts misijas darbs samariešu vidū, kuri tikai pēc Kristības 

saņemšanas, ar apustuļu roku uzlikšanu ir saņēmuši Svēto Garu. Apustuļu darbu 10. 

nodaļā stāstīts, ka Kornēlija nama ļaudis saņēmuši vispirms Garu, un tad Pāvils nav 

liedzis tiem arī Kristību. Romas baznīca ir skaidri nošķīrusi Gara saņemšanu no Kristības, 

saistīdama to ar konfirmācijas sakramentu, kurā tiek sniegts Svētais Gars un tam seko 

pilnīga iekļaušana baznīcā. Anglikāņu baznīca ir sekojusi šim piemēram. Taču, lai cik 

grūti būtu izskaidrojamas šīs Rakstu vietas, tomēr šķiet, ka to nodoms ir nevis nošķirt 

Kristību no Gara saņemšanas baznīcā, bet gan norādīt, ka visās baznīcas darbībās Dievs ir 

un paliek brīvs, un nav maģiskā veidā piespiežams darīt Savu darbu. Taču baznīca drīkst 

rīkoties paļāvībā uz Dieva apsolījumu, paklausībā Viņa pavēlei un ticībā drīkst būt 

pārliecināta, ka Dievs paliek pie Sava vārda un apsolījuma. Ja šis Dieva darbs Kristībā 

tiek uztverts nopietni, tas nenozīmē neko citu, kā vien to, ka Viņš ar Savu Garu tajā 

paveic Savu darbu. Tomēr Gars darbojas nevis mehāniski, pie kādas nedzīvas būtnes, bet 

drīzāk gan prasa no cilvēka pilnu atbildību cīņā starp garu un miesu, jo šajā cīņā tiekam 

iesaistīti tieši kā kristieši. Izcīnīt šo cīņu paļāvībā uz uzvaru, par spīti visiem spaidiem un 

cilvēcīgām neveiksmēm, arvien no jauna celties augšā un nepagurt, tas nozīmē – uztvert 

nopietni Gara dāvanu Kristībā. Kristība tiktu iztukšota un pārvērsta par pilnīgi nedzīvu 

darbību, ja mēs to neuzdrīkstētos darīt un būtu spiesti gaidīt uz Gara darbību kādos īpašos 

notikumos un pārdzīvojumos, uz Gara Kristību. Dievs nav piesaistīts nekādām shēmām. 

Gara darbība var novest pie patiesi sajūtamiem atmodas un atgriešanās aktiem, kuros tiek 

aktualizēts dotais apsolījums. Taču arī pastāvīgā dzīves gājumā Gara vadība var īstenoties 

ne tik uzkrītošā veidā, lai gan arī tādā gadījumā cīņa starp garu un miesu, kas tiek izcīnīta 
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ticībā, ir Gara darbības realitāte. 

Kad M. Luters tik cieši sasaista kopā atdzimšanu un Gara saņemšanu ar Kristību, 

viņš to dara tādēļ, ka uzskata par ļoti svarīgu pilnīgā veidā parādīt Kristības universālo 

nozīmi – ne tādēļ, lai palīdzētu tai kļūt nozīmīgai kā baznīcas ceremonijai, bet lai Dieva 

darbam, kas iedibināts mūsu, kristiešu, kārtas labā, atstātu izšķirošo nozīmi. Jo tas, kas 

tiek atņemts Kristības universālajai nozīmei, arvien tiek pieskaitīts pašizraudzīta svētuma 

darbiem (Jetters). 

Norādītā spriedze starp Dieva darbu un cilvēka darbu īpaši asā formā izpaužas 

izpratnē par Kristību kā atdzimšanu un Gara saņemšanu. Tā arī šeit īpaši viennozīmīgā 

veidā nošķir atsevišķas grupas baznīcas iekšienē. Lietojot apustuļa Pāvila terminoloģiju, 

šeit ir runa par īstenības izteiksmi, par jauno, Dieva iedibināto situāciju attiecībā pret 

pavēles izteiksmi, apelāciju pie cilvēka gribas, kas rodas tikai uz šīs jaunās situācijas 

pamata. Nodaļā “Treškārt” ir uzsvērtā veidā izcelta pavēles izteiksme, atzīstot atdzimšanu 

un Gara saņemšanu par piederīgu Kristības būtībai, bet neatsaucoties uz īpašiem 

pārdzīvojumiem cilvēka dzīvē. Atsaukties uz Kristību nenozīmē atsaukties uz dvēseles 

pārdzīvojumiem, taču tas nenozīmē arī atsaukties uz ceremoniju, bet gan – atsaukties uz 

mūsu saņemto Dieva apstiprinājumu Jēzū Kristū, kas Kristībā ir kļuvis konkrēti mans. No 

šīs atziņas izaugušo tikumisko prasību aplūko nodaļa “Ceturtkārt”. 

Spriedze paliek arī starp grupām baznīcas iekšienē. Grupu savstarpējās pretrunās 

tās ievieš nepieciešamo korekciju attiecībā uz kārdinājumu veltīt pārāk mazu uzmanību 

vienai vai otrai pusei. Šajā laikmetā kristietībai ir nepieciešams panest šo spriedzi. 

Kristietība nevar no tās izkļūt, un tas arī nav nepieciešams. 

 


