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KO NOZĪMĒ ŠĀDA ŪDENS KRISTĪBA? 

 

Ceturtkārt 

Ko nozīmē šāda ūdens Kristība? 

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

nožēlā jātop noslīcinātam un jāmirst ar visiem grēkiem un ļaunajām kārībām. 

Savukārt ik dienu jāceļas un jāatdzimst jaunajam cilvēkam, kas taisnībā un 

šķīstībā Dieva priekšā dzīvo mūžīgi. 

Kur tas rakstīts? 

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

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

dzīvotu atjaunotā dzīvē” (Rom. 6:4). 

 

Nodaļā “Ceturtkārt”, kuru Mārtiņš Luters vēl pievieno, ir ietverta – kā jau sacīts – 

pavēles izteiksme, prasība, kas izriet no jaunās situācijas. Un šī prasība ir grēknožēla. 

Luters aplūko grēknožēlu kā Kristības daļu. Viņam tā nav jauns sakraments, kā Romas 

baznīcai – tāds sakraments, kas stājas spēkā tad, kad Kristība līdz ar tajā piešķirto 

žēlastību grēka dēļ ir gājusi bojā. Luteram grēknožēla ir ietverta Kristībā. Kristība ir 

nevis vienreizējs, laika ziņā noslēgts akts, kas mums paliek aiz muguras, bet Kristība ir 

norise, kas ietver visu cilvēka dzīvi. 

Lai attēlotu Kristības nozīmi visai cilvēka dzīvei, Luters to saista ar simboliku, kas 

sastopama Kristības darbībā. Līdz šim tādas simbolikas loma nav tikusi aplūkota. 

Kristības jēgu Luters nav skaidrojis, pamatojoties simbolikā, runājot par pagremdēšanu, 

apslacīšanu, bet ir to skaidrojis neatkarīgi no simbolikas, izejot no Kristības iestādījuma 

pavēles un apsolījuma vārda. Šeit, noslēgumā, viņš aplūko simbolisko, kas saskatāms 

Kristības darbībā, un saistībā ar pagremdēšanas un izniršanas tēlu paskaidro Kristības 

nozīmi cilvēka dzīvē. Tam, uz ko Kristība jēgas ziņā norāda, ir jātiek īstenotam kristāmā 
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dzīvē. Kristība ir dzīves sākums, ko raksturo grēknožēla un ticība. Grēknožēla ir ikdienas 

dzīve ticībā, dzīve Kristības radītajā situācijā. Šāda Kristības izpratne ir iespējama tikai 

tad, ja šajā ceremonijā un aiz tās tiek saskatīts dzīvais Kungs, ar kuru sastopamies 

Kristības aktā un turpmāk – visā savā dzīvē. Te ir radušās paliekošas attiecības, proti, 

paliekošas attiecības ar krustāsisto un augšāmcēlušos Kungu. Mēs ar Viņu esam tā 

saistīti, ka tiekam līdzi uzņemti Viņa miršanā un augšāmcelšanās notikumā. 

Kā Rakstu apstiprinājumu Luters šeit min (Rom. 6:4): “Jo mēs līdz ar Viņu 

kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus Sava Tēva godības spēkā uzcelts no 

mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē.” Šis citāts nav tiešs pierādījums Mazā 

katehisma vārdiem. Katehisms runā par ikdienas miršanu grēknožēlā un atgriešanos ar 

Kristu. Savukārt citāts runā par vienreizēju notikumu – ka Kristībā līdz ar Kristu tiekam 

apraksti. Taču tas norāda uz faktu, uz kura pamata ir iespējama kristiešu miršana, kas 

notiek katru dienu. Mums jānodod nāvē tas, kas jau ir izšķirts līdz ar Kristus nāvi. Mums 

ticībā patiesi jāizturas pret mūsu veco būtību kā pret mirušu – ticībā tiesas spriedumam, 

kas pie krusta ir pieņemts attiecībā uz šo būtību. Ir runa par vienības aktualizēšanu ar 

Kristu tiesā un žēlastībā. Tām dienu no dienas jānāk pār mums, ja gribam palikt Kristū. 

Tikai tā, Kristū, Viņa dzīvības lokā, ir iespējama grēknožēla kā vecā cilvēka 

miršana, tikai tā iegūst jēgu prasība pēc tās. Tas ir dzīvības apsolījums. Tā pašos pamatos 

nav negācija, bet pozīcija, spēcīga īstās dzīvības nostāja, kas īstenojas līdz pat katram 

atsevišķam dzīves sīkumam. Pavēles izteiksme nonāk līdz praktiskai realizācijai, līdz 

īstenības izteiksmei jau šajā dzīvē. Šādā veidā jaunās dzīvības rašanās fakts, kas ir noticis 

līdz ar Dieva iejaukšanos, ar Kristību, pārvalda visu dzīvi, proti, nevis ar lielu daudzumu 

likumu un noteikumu, bet ar to, ka uz sevi vērstās dzīve vietā ir nākusi dzīve, kas rit 

mīlestībā pret Dievu un ir vērsta uz Kungu Jēzu un līdzcilvēkiem. Kristīta cilvēka dzīve 

kļūst par pastāvīgu pakļaušanos tiesai dzīvā Kristus vaiga priekšā. Tā ir tiesa pār visiem 

grēkiem un ļaunajām kārībām, kas atklājas jaunā gaismā, un tomēr – tā ir arī pastāvīga 

apstiprināšana un uzņemšana žēlsirdīgās mīlestības kopībā, kas kā milzīgs loks sasaista 

cilvēka dzīves augstākos un zemākos punktus. No jaunās dzīves skatupunkta raugoties, 
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grēknožēla, kā Šlaters saka, ir prieka pilna lieta, kaut arī miršana ar savām sāpēm šīs 

zemes cilvēkam nozīmē jūtamu postu. 

Te kļūst skaidrs, ka, ievērojot šo situāciju, bērnu Kristībai nav piešķirama citāda 

nozīme nekā pieaugušo Kristībai. Tās abas nozīmē nevis kādu noslēgtu, gatavu stāvokļu 

radīšanu, bet ir kustības iesākums, norises iesākums, kurā cilvēks tiek uzņemts, kas 

notiek dzīvā un klātesošā Kristus un Viņa Gara darbībā. Ikviena grēknožēla ir atgriešanās 

pie Kristības, pie Tā, kurš Kristībā ir darījis mani par Savu īpašumu; tā ir uzņemšana 

atpakaļ sargājošajā Dieva mīlestības klēpī. 

Kaut arī līdz ar to grēknožēla pārstāj būt patstāvīgs sakraments, kas kā līdzvērtīgs 

nostājas līdzās Kristībai, tādējādi mazinot Kristības vērtību, tomēr grēksūdze un 

absolūcija, kas ir grēknožēlas sakramenta sirds, nekļūst par nevajadzīgu pārmērību. 

Grēksūdzē un absolūcijā atkal no jauna tiek apsolīts un sacīts tas, kas tika sniegts 

Kristībā. Tā ir nepieciešama palīdzība cīņā pret grēku. Par to, kā par baznīcas darbības 

aktu, tiks runāts atsevišķā mācības daļā, ko Mārtiņš Luters ir aplūkojis starp Kristību un 

Vakarēdienu. Tomēr saistībā ar Kristību varam norādīt to, ko Luters saka pirmajā no 

savām 95 tēzēm: “Kad mūsu Kungs Jēzus Kristus saka: atgriezieties no grēkiem, Viņš 

grib, lai visa ticīga cilvēka dzīve būtu šāda atgriešanās no grēkiem.” To nozīmē Kristība, 

to Kristība mums uzliek par pienākumu. Tā prasa vairāk par sekošanu baznīcas 

institucionālajiem noteikumiem. Tā iesaista cilvēku personiskās attiecībās ar Kungu, kas 

viņu ir darījis par Savu īpašumu, un šīs attiecības liek sairt viņa saistībai ar grēku. Tas, 

kas tiek prasīts kā sekošana baznīcas priekšrakstiem, ir pamatojams vienības veidošanā ar 

Kristu un atraisīšanā no citām saistībām, tas ir, Kristības nodoma īstenošanā. Tā ir pilnīga 

nošķiršana no grēka, kāda atklājas apustuļa Pāvila vārdos: “Tāpat spriediet arī jūs par 

sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzū Kristū dzīvojat Dievam” (Rom. 6:11). 

 


