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TICĪBA 

 

Bauslība tiek attēlota Dekalogā, Evaņģēlijs – ticībā. Ticība jeb Credo ir īsākais 

apzīmējums, ko baznīcā ir ierasts lietot attiecībā uz šo ticības apliecības formulu. 

Apzīmējums Apostolicum jeb Symbolum apostolicum (turpmāk – Simbols) norāda uz 

divpadsmit apustuļiem. Saskaņā ar leģendāro Romas tradīciju tie ir divpadsmit atsevišķi 

teikumi, kuros ir sadalīta apliecība Romas baznīcā un kurus formulējuši divpadsmit 

apustuļi. Apustuļi tieši pēc Gara izliešanas, pirms izklīduši pa visu pasauli, ir pievienojuši 

Simbolam katrs vienu teikumu. Apliecība īstenībā ir saistīta ar tā sauktajām ticības 

regulām (regulae fidei), kurās senajā baznīcā kristīgās ticības mācības saturs tika 

apkopots mācību un sludināšanas vajadzībām. Sākotnējo formu Apostolicum ir ieguvusi 

Romā ap 120. gadu, tā sauktajā Symbolum Romanum. Vēlāk pievienoti papildinājumi no 

citām baznīcas provincēm, galvenokārt no Gallijas. Tas nekad nav bijis ekumenisks 

simbols, bet ir ticis izmantots tikai Rietumu baznīcā, kā Kristības simbols. No Ticības 

apliecības lietojuma Kristībā radies šīs katehētiskās mācības daļas raksturs. 

Varētu brīnīties par to, ka tieši šis Symbolum apostolicum ir kļuvis par mācības 

daļu, kas tiek izmantots, lai mācītu ticību. Tam piemīt īpašības, kuras šķietami padara to 

nepiemērotu šādam mērķim. Vispirms, tas ir ārkārtīgi skops savā izteiksmes veidā, te 

nekādi nav sasniedzams sistemātisks pilnīgums. Tas attiecas uz izteikumiem par Dievu 

un – jo īpaši – uz izteikumiem par Garu, par ko pilnīgi nekas netiek paskaidrots. Vispār 

paliek atklāts jautājums, cik lielā mērā trešajā artikulā nosauktās pārējās lietas ir 

saistāmas ar Garu. Par to vēl runāsim tālākajā izklāsta gaitā. Visplašākie ir izteikumi par 

Jēzu Kristu. Šī daļa acīmredzot ir uzņemta Simbolā jau iepriekš formulētas apliecības 

veidā. Taču šī apliecība par Kristu ir īpašā veidā nepilnīga. Visa centrālā daļa, ko mēs 

varētu saukt par Jēzus dzīvi, šajā apliecībā iztrūkst. Ir apliecināta Viņa ienākšana šajā 

pasaulē un Viņa iziešana no tās; abi izteikumi apraksta brīnumu, kas attēlo šo personu, un 

pret tiem abiem jau kopš seniem laikiem ir vērsta kritika. Tā visa uzmanība ir pievērsta 
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šiem diviem punktiem, iespējams, tādēļ, ka tie ir bijuši strīdīgi un tikuši apspriesti. Tam ir 

bijuši savi polemiski un apoloģētiski pamati. Aiz šiem strīdiem ir diskusijas ar maldu 

mācībām. 

Tas neizslēdz iespēju, ka pasludinājumā un mācībā var tikt izmantoti Bībeles 

vārdi, kas papildina Jēzus tēlu, jā, Jēzus tēls Viņa vārdos un darbos noteikti ir izceļams, 

papildinot to, kas sacīts par Viņa dzimšanu un Viņa nāvi. 

Apostolicum iztrūkst pamatizteikumi par tām lietām, kurām ir bijusi galvenā loma 

reformācijā, proti, par cilvēka grēku un Dieva žēlastību. “Dieva vārds” un “attaisnošana” 

vispār nav pat pieminēti. 

Par faktu, ka tieši Apostolicum ir kļuvis par Evaņģēlija paraugu katehismā, 

jāpateicas Rietumu baznīcas tradīcijai, nevis izsmeļošām diskusijām par šīs apliecības 

piemērotību ticības mācīšanas mērķiem. Tādēļ būtu labi pieņemt Apostolicum kā to, kas 

tas ir, proti, no baznīcas prakses izaugušu apliecību, kas, gluži tāpat kā Rakstu vārds, sevī 

nes par miesu tapušā Vārda divējādību. 

Tieši šis apstāklis rada jautājumu: kāds, par spīti tam visam, ir pamatojums, kura 

dēļ Apostolicum ir liekams katehisma centrā, lai ar tā palīdzību attēlotu Evaņģēliju. Tas ir 

jautājums par Apostolicum kā katehisma centra pozitīvo novērtējumu. Tas ir jādara, 

ievērojot M. Lutera skaidrojumu. Simbola lietojums evaņģēliskajā baznīcā mūsdienās ir 

attaisnojams ar izskatu, kādu šai apliecībai ir piešķīris Mārtiņa Lutera skaidrojums. Paliek 

neatbildēts jautājums par to, vai M. Lutera skaidrojums ir atklājis to saturu, kādu šajā 

apliecībā bija ielikusi senā baznīca, vai arī šeit ir ienests kaut kas jauns, kaut kas tāds, kas 

nācis no visa Evaņģēlija Gara. 

Ticības apliecība nosauc mūsu ticības galveno saturu, fides quae creditur, ticību, 

kas tiek ticēta, proti, objektīvo, jau esošo ticības priekšmetu. Gandrīz nemanāmi tai seko 

fides qua creditur, ticība, ar kuru ticam, ticība kā norise ticīgā cilvēkā. Tikai 

neuzsvērtajos vārdos “es ticu uz..” izpaužas šī ticības pēdējā puse. Taču tieši šis 

formulējums patiesi atbilst evaņģēliski bibliskajai ticības izpratnei. Nesenā pagātnē bija 

pieņemts piešķirt izšķirošu nozīmi ticībai kā dvēseles saviļņojumam un līdz ar to mazināt 
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objektīvās realitātes nozīmi, ar ko saskaras ticība. Tika novērtēts tieši “būt ticīgam”; skats 

tika koncentrēts uz cilvēka stāvokli, un vērojums pats par sevi bija pareizs, proti, ka 

cilvēkam piemītošais “būt ticīgam” sevī ietver lielu dvēseles spēku, ar kuru kļūst 

iespējams paveikt tādus darbus, kas pārveido visu pasauli. Viss uzsvars tika likts uz 

cilvēkā mītošo ticības spēku pamodināšanu. 

Taču Bībeles izpratnē ticība savu nozīmi iegūst tieši no sava priekšmeta, tas ir, no 

personas, uz kuru tā ir vērsta. Pēc būtības ticība ir paļāvība, personiska attieksme pret to, 

uz ko cilvēks paļaujas, turklāt tāda, kas pārsniedz vienkāršu atziņu un ietver pilnīgu 

nodošanos tam, no kā sagaida visu labo. 

Izteikumā “es ticu uz..” ir ietverta paļāvība absolūtā pakāpē – tā sniedzas pāri 

citām cilvēku paļāvības attiecībām. Ticības pamats ir tajā, uz ko tā ticot paļaujas. Šī 

paļāvība, ticība savu vērtību iegūst no Tā vārda, kam tiek veltīta paļāvība. Ja sniedzam 

savu paļāvību kādam, kas uz to nevar un nedrīkst pretendēt, tas nozīmē bankrotu, kurā 

tiek iesaistīta visa mūsu dzīve. Tas ir ikvienas elku dievkalpošanas bankrots. Ticības 

apliecība runā par To, kurš patiesi ir Dievs, un par Viņu tiek formulēti izteikumi, kuriem 

atbilst cilvēka ticības nostāja. Tātad ticība apliecina To, uz kuru tā ir vērsta. 

Tā kļūst saprotams izteiktais, gandrīz vienpusīgais ticības satura uzsvars: Ticības 

apliecības izteikumi ir tuvi dogmatiskiem izteikumiem. Atsevišķo teikumu rindā tiek 

izvērsts atklāsmes saturs, nosaukti tie pestīšanas darbi, kuros Dievs mums sevi ir atklājis 

izšķiroši nozīmīgā veidā. Tie ir objektīvi izteikumi par Dievu. Ticības apliecība, 

neatkarīgi no personiskās ticības nostājas, var tikt izmantota kā īsā veidā formulēta 

dogmatika, kā objektīva, baznīcas aprobēta mēraukla, pēc kuras var tikt izvērtēts un ir 

izvērtējams visu ticības izteikumu patiesīgums. Būtībā baznīcas vēsturiskajā attīstībā 

Credo atkal un atkal ir atguvis šādu nozīmi, atstājot malā personiskās liecības raksturu un 

paturot tikai tās objektīvo saturu, atdalīti no cilvēka personiskās ticības nostājas. Šādas 

iespējas pamats, neapšaubāmi, ir meklējams pašā Credo, ko iespējams aplūkot neatkarīgi 

no neuzsvērtajiem, tomēr reizē tik izšķirošajiem vārdiem “es ticu uz..” 

Turpretī Mārtiņš Luters Mazajā katehismā ir īstenojis itin kā atgriezenisku Credo 
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pārveidojumu no dogmatiska kompendija īstā dzīvas, personiskas ticības apliecībā. Tādā 

veidā Credo izteikumu objektīvās patiesības saturs nekādā ziņā netiek mainīts, bet 

paturēts. Arī ticības priekšmeta dominējošā loma salīdzinājumā ar ticības subjektīvo 

darbību netiek mazināta. Taču visa apliecība tiešām kļūst par liecību, par personiskas 

ticības izteiksmi, no kuras ir izaudzis Credo – kā sākotnēji ikviens dogmatisks izteikums. 

Mārtiņam Luteram šī pārmaiņa notiek tādā veidā, ka Simbola izteikumi, nemainot 

vārdu skanējumu, sagrupēti citādā veidā, nekā tas bija pieņemts Romas katoļu baznīcas 

tradīcijā. Tajā Credo bija dalīts divpadsmit teikumos, bet M. Luters to iedala trijos 

artikulos, izceļot apliecības trinitāro raksturu. 

Vecais, Romas katoļu baznīcas iedalījums izskatās šādi: 

1. Es ticu uz Dievu Tēvu, debess un zemes Radītāju 

2. un uz Jēzu Kristu, Viņa vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, 

3. kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, 

4. cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris un aprakts, 

5. nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, 

6. uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva, labās rokas, 

7. no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. 

8. Es ticu uz Svēto Garu, 

9. vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, 

10. grēku piedošanu, 

11. miesas augšāmcelšanos 

12. un mūžīgu dzīvošanu. Āmen. 

Acīmredzami Simbola tekstā ir saglabāti abi iedalījuma principi, tie pāriet un 

iekļaujas viens otrā, un paliek atklāts jautājums par to, kurš iedalījums ir sākotnējais un 

vecākais. Evaņģēliskajā baznīcā ir palikusi triju artikulu forma. Konsekventi ievērotais 

trinitārais dalījums sevī nes fundamentālu nozīmi, kuru neklātos novērtēt pārāk zemu. 

Trijos artikulos tiek izteikta ticība uz Dievu Tēvu, uz Jēzu Kristu, mūsu Kungu, un uz 

Svēto Garu. Ticības priekšmets vairs nav tikai dogmatisks izteikums, ticība pārstāj būt 
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vienkārši šajā teikumā izteiktā satura atzīšana par patiesību; par ticības priekšmetu kļūst 

Dieva persona. 

Vairs nav runa par kaut ko, kam jātic, bet gan par kādu, uz ko tiek likta paļāvība. 

Credo kļūst par personiskas attieksmes izpausmi pret šo Kādu. Atsevišķie teikumi, kas 

veido tālākos izteikumus par šo personu, raksturo tās nozīmi. Uzsvars vairs netiek likts uz 

atsevišķiem izteikumiem par Viņu, bet uz personisku attieksmi pret Viņu pašu. Tas 

nozīmē, ka mēs varam, piemēram, apliecināt ticību Jēzum Kristum arī tad, ja attiecībā uz 

atsevišķiem izteikumiem par Viņu mums vēl nav pilnīgas skaidrības. Ja vēl pietrūkst 

garīgā brieduma šādai izpratnei, ticība var palikt pie šiem teikumiem un pagaidām tos 

dziļāk neaplūkot, nebūdama spiesta atteikties no apliecības par Jēzus personu kā Kungu. 

Luteriskajā izpratnē Credo atstāj vietu ticības augšanai, kas no sīka iesākuma soli pa 

solim kļūst par pilnīgu Dieva Dēla atziņu. Redzeslokā tiek paturēta visa realitāte, ko 

ticība pieņem; draudze kā veselums to var izteikt savā apliecībā (salīdz. Ef. 4:13). 

Te ir vēl otra lieta. Personiskās attiecības, kādas ticībā rodas starp Dievu un 

cilvēku, Mārtiņa Lutera skaidrojumā tiek aplūkotas no jaunas puses. Ticība runā par 

pestīšanas dāvanu saņemšanu, kuras sniedz Dievs Tēvs, Jēzus Kristus un Svētais Gars. 

Atsevišķajos teikumos vairs nav runa tikai par objektīvās esamības spriedumiem. Dieva 

objektīvā realitāte, kurai pievēršas ticība, gan paliek pilnīgi neaizskarta un turpina 

pastāvēt, taču tā tiek aplūkota, uzsverot tās nozīmīgumu cilvēkam. Tas, kas tiek sacīts par 

Dievu, par Jēzu Kristu, par Svēto Garu, iegūst dāvanas raksturu, kura nes cilvēkam 

pestīšanu, glābšanu. Viņš šīs dāvanas drīkst saņemt ticībā. Ticības saturs tiek saprasts kā 

prieka vēsts cilvēkam. 

Ticība kļūst par Evaņģēlija apstiprinājumu un uzņemšanu. Tas, ka Dievs ir 

Radītājs un Tēvs, nav tikai fakta konstatācija, bet Viņa mīlestības izpausme, kas aptver 

visu zemes dzīvi un pārpilda to ar svētību. Tas, ka Jēzus ir Kungs, kurš nācis šajā pasaulē, 

ir Viņa glābjošās mīlestības deklarācija un piedāvājums, kas mani atpestī un izglābj no 

pazušanas, grēka, nāves un velna kundzības. Savukārt Gars ir dāvana, kas mani dara 

spējīgu ticēt un tātad arī – satvert pestīšanu. Tikai ticīgā pestīšanas dāvanas saņemšanā 
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Dievs patiesi tiek atzīts. Deum cognoscere est beneficia eius cognoscere (atzīt Dievu 

nozīmē – atzīt Viņa žēlastības darbus, Melanhtons, Loci). 

Šie beneficia ir darbi, kurus Dievs dara pie mums. Aplūkojot šos darbus, M. 

Luters Credo artikuliem dod nosaukumus: “Par radīšanu”, “Par pestīšanu” un “Par 

svētdarīšanu”. Dievs ticības neaptveramajam saturam pievieno redzamas zīmes. Redzamā 

pasaule kļūst par norādi uz neredzamo; taču zīme nav mūsu izdomāta, bet Dieva dota 

zīme, kas reizē apslēpj sevī to, uz ko tā norāda. Lielākā, centrālā zīme ir pats Dieva Dēls, 

kas tapis cilvēks. Tā Credo iegūst savu uz mums vērsto mērķtiecību. Dieva noslēpumu 

atklāšana nav galējais mērķis un kulminācija. Drīzāk Credo, izejot no Dieva būtības 

noslēpumiem, vada mūs uz darbiem, ko Dievs dara pie mums. 

Šie Dieva darbi tiek aprakstīti kā tādi, kas ir notikuši nevis pagātnē, bet notiek 

tagadnē. Dievs rada un rūpējas joprojām un vienmēr. Pestītājs mūsu klātbūtnē, mūsu 

laikā ved Savā valstībā tos, kurus ir atbrīvojis no velna tirānijas. Dieva lielie darbi, kas 

darīti pagātnē, vienlaikus tiek aplūkoti kā darbi, kas notiek tagad, tieši pie mums. Visu šo 

Dieva darbu mērķis ir grēku piedošana, miesas augšāmcelšanās un mūžīgā dzīvošana. Uz 

to ved visa Viņa darbība. Tā nu Ticības apliecība kļūst par gaviļu pilnu liecību par Dieva 

lielajiem darbiem, ko Viņš Jēzū Kristū dara pie mums. Tātad Ticības apliecība runā ne 

par metafiziskām lietām, pret kurām cilvēks varētu izturēties neitrāli, bet cilvēku 

visspēcīgākajā veidā skar un uzrunā Trīsvienīgā Dieva realitāte; viņu uzrunā Dieva 

žēlsirdīgā, glābjošā mīlestība, par ko runā otrā mācības daļa. 

Šādā skatījumā Ticības apliecība kļūst par Evaņģēlija izvērsumu. Dieva realitātes 

atklāsme cilvēkiem ir Evaņģēlijs. Ticība nozīmē, ka cilvēks uzdrīkstas rēķināties ar to 

savā dzīvē. Ticība uzņem Evaņģēliju, tas ir, Dieva dāvanas, ko Viņš mums sniedz, līdz ar 

tajās ietverto glābšanu un nonāk līdz Dieva slavēšanai, kas dod Viņam pienācīgo godu. 

M. Lutera Mazajā katehismā otrā mācības daļa ir liela slavas dziesma, kas izaug no 

ticības un cildina Dievu. 

Ticības apliecība ir draudzes apliecība, himna, ko draudze dzied, vienotā visu 

laiku ticīgo korī slavēdama Dievu. Tādēļ tās saturs ir pilnīga ticības brieduma izpausme 
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tādā nozīmē, kā par to runāts Vēstulē efeziešiem (4:13). Atsevišķs cilvēks, kas ticībā 

uzņēmis Evaņģēliju, piedalās šajā apliecībā, atbilstoši savas ticības mēram. Viņš tiek 

uzņemts visu laiku baznīcas kopkorī un iemanto tiesības šajā korī līdzi slavēt un cildināt 

Dievu, lai kāda būtu viņa paša ticības pieredze. Šāda slavēšana no cilvēka puses atkal ir 

prieka vēsts pasludinājums, kurā cilvēks piedalās pavisam personiski. 

Tas ir visa Mazā katehisma pareiza katehētiskā lietojuma pamats. Mēs mācāmies 

ticēt ne tikai no teorētiska ticības priekšmeta izklāsta, bet no testimonium, no ticīgās 

draudzes liecības, kas nodod tālāk Bībeles liecību un sniedz mums to savu “galveno 

lietu” skaitā. Tas arī ir pamats visām pareizām diskusijām par ticības objektiem. Ja tās 

tiek izceltas ārpus Evaņģēlija un ticības attiecībām, ja diskusijas par Apostolicum tiek 

pārvērstas strīdos par atsevišķiem dogmatiskiem jautājumiem, tad sarunas nonāk tādā 

gultnē, kas visādā ziņā ir svešas Apostolicum garam, kādu mums atklāj Mārtiņa Lutera 

Mazais katehisms. 

Ticības apliecības triju artikulu izteikumi īstenībā ir vienots veselums. Visos trijos 

tiek runāts par vienu Dievu, kas mums nāk pretī kā Dievs Radītājs, Jēzus Kristus un 

Svētais Gars, – nevis kā abstrakts lielums, pret kuru mēs varētu palikt neitrāli, bet kā 

viens Dievs – kā Viņa attieksmē pret mums, tā mūsu attieksmē pret Viņu. Viņš ir Tas, no 

kā drīkstam sagaidīt visu labo, turklāt trijos artikulos tiek attīstīts tas, ko konkrēti 

saprotam ar šo “labo”. Viņš ir vienreizējais, patiesi labais – kā Jēzus sarunā ar bagāto 

jaunekli saka: “Tik viens ir Labais” (Mt.19:17). Un šis viens atklājas mūsu priekšā 

Ticības apliecības artikulos. Taču tikai Viņa dāvanu saņemšana dara iespējamu patiesi 

runāt par Viņu un ar vārdiem “es ticu Dievam” nedomāt neko citu, kā vien patieso Dievu. 

Taču triju ticības artikulu vienība pastāv ne tikai tajā, ka Dievs ir mūsu priekšā kā 

Labais, kā visu labo dāvanu devējs, bet arī pašās dāvanās, kuras ir nedalāmi saistītas 

vienā veselumā. Tās savā vienotībā atklāj pestīšanu. Pestīšana ir viena vienota dāvana, ko 

ietver vārdi: “Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva 

bērni” (1. Jņ. 3:1). Tā ir dāvana, kas mums dāvāta pašā Jēzū Kristū, ka kļūstam par Viņa 

īpašumu. Bez šī priekšnosacījuma nav iespējams ticēt Dievam Tēvam, Radītājam, nedz 
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kļūt par Kristus īpašumu bez reālas Gara darbības. Tā ir jauna esamība, kas tiek saņemta 

ticībā, un, ja tā attīstās trejādā piepildījumā, tas tādēļ, ka to, kas ir vienots veselums, 

varam nosaukt tikai vienu pēc otra. 

Kopsavilkuma veidā jāsaka: Mārtiņš Luters aplūko Credo kā Evaņģēliju, kas 

mums tiek sniegts, draudzes slavinājuma veidā, kā Kerygma, kas sludina Dieva darbus 

mūsu labā. Taču tā nav abstraktu, nesaistītu teikumu kopums, bet aiz šiem teikumiem 

stāv Dieva persona, kas sniedz atsevišķajos teikumos nosauktās dāvanas un ļauj dāvanās 

pieredzēt un atzīt Viņa mīlestību. Visās šajās dāvanās ir runa par personiskām attiecībām 

ar pašu Dievu. 

Tādēļ Mārtiņa Lutera katehisma otrā mācības daļa sniedz divus skatupunktus: no 

vienas puses, tā ir Dieva objektīvā realitāte, kas sniedz dāvanas, no otras puses, – pašas 

dāvanas, kuras mums nāk pretī ar signa, šīs zemes zīmēm, lai mēs nāktu pie ticības 

Dievam. Dāvanu devējs un dāvanas ir kopā, vienu bez otra nav iespējams saprast. Ir runa 

par dzīvām attiecībām starp Dievu un dāvanu saņēmēju – cilvēku. Nav runa ne par 

sacrificium intellectus (intelekta upurēšana, noliegšana), saņemot autoritatīvus ticības 

izteikumus par metafzisku būtību, nedz par reliģisku pieredzi, no kuras secinājumu veidā 

varētu formulēt apgalvojumus par Dievu. Drīzāk ir runa par paļāvības pilnu dāvanu 

saņemšanu, turklāt Dievs, kuru ticība apliecina, patiesi ir šo dāvanu devējs. Ticība 

Dievam devējam un ticīga dāvanu saņemšana ir saistītas viena ar otru, taču Credo 

izteikumos un skaidrojumos tās tiek dalītas: devējs tiek parādīts Credo izteikumos, bet 

dāvanas mūsu acīm atklājas kā paskaidrojums. 

Otrās mācības daļas katehētiskajā izklāstā, tāpat kā visā Mazajā katehismā, 

jāievēro izvēle, kādu Mārtiņš Luters ir izdarījis gandrīz neaptveramajā mācības materiālā. 

Gluži kā baušļus nevar interpretēt kā ētikas izklāstu, tāpat Mazā katehisma Credo nav 

izvērsta dogmatika. 

Ja gribam uzsvērt Credo izteikumu īso, jā, nepilnīgo formu, tad šis apstāklis iegūst 

būtisku nozīmi katehisma sniegumā. Te nav pateikts viss, un bērniem arī nav iespējams 

visu pateikt. Taču tas, kas ir pateikts, patiesi ir necessaria ad salutem, nepieciešams 
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pestīšanai, ja tas tiek teikt tādā nozīmē, kā domāts Mazajā katehismā. Zināmi 

ierobežojumi ikvienas mācīšanas gaitā ir nepieciešami. Mazā katehisma izvēlē tiek 

sniegts noteikts izejas punkts tālākam ticības satura izvērsumam. Katehisms ir piemērots 

kā pamats ikvienai kristīgai pamācībai – sludināšanā, dvēseļu aprūpē un evaņģelizācijā. 

Šī darba uzdevums ir bijis izstrādāt Mārtiņa Lutera ievēroto domu izvēli tās 

vienkāršībā. Iespējams, šādi tās mūsdienu izpratnei kļūs pieejamākas, nekā ir 

vispārpieņemts; katrā ziņā tas noderēs kā izejas punkts jebkādai apoloģētikai. 

 


