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OTRAIS TICĪBAS ARTIKULS 

PAR PESTĪŠANU  

 

Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no 

Svētā Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, 

nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis 

debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš 

atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. 

Ko tas nozīmē? 

Es ticu, ka Jēzus Kristus, patiess Dievs, no Tēva mūžībā dzimis, un arī patiess 

cilvēks, no Jaunavas Marijas piedzimis, ir mans Kungs. Viņš mani, pazudušu 

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

no nāves un no velna varas. To Viņš panācis ne ar zeltu vai sudrabu, bet ar 

Savām svētajām, dārgajām asinīm un ar Savām nepelnītajām ciešanām un 

nāvi, lai es Viņam piederu, Viņa valstībā ar Viņu dzīvoju un Viņam kalpoju 

mūžīgā taisnībā, nenoziedzībā un svētlaimē, – kā arī Viņš pats, augšāmcēlies no 

nāves, dzīvo un valda mūžīgi. Patiesi, tas tā ir. 

 

Ticības apliecība šo Otro artikulu, kas runā par ticību Jēzum Kristum, liek līdzās 

Pirmajam artikulam – bez iekšējas saistības, kā otru bloku. Abus artikulus saistošais 

moments atrodams apliecības pirmajā teikumā: es ticu uz Dievu. Viņš ir tas pats Dievs, 

kura visvarenā žēlastība ticībai atklājas dabiskās dzīves vērtību zīmēs, kas nāk mums 

pretī savā īstajā zīmē – Jēzū Kristū. Viņš, Jēzus Kristus, ir Dieva atklāsmes centrs, tātad 

arī ticības centrs. Šeit, cilvēka Jēzus Kristus vēsturiskajā atklāsmē, tiešām ielūkojamies 

Dieva sirdī, saskatīdami Viņa dziļāko iekšējo būtību. Tas ir Jēzus Kristus Tēvs, ar ko 

sastopamies mūsu dzīves radīšanā, uzturēšanā un vadībā. Viņš – un neviens cits – mums 

atklājas visā, taču Viņa godības atklāsme visās lietās kļūst iespējama un saprotama tikai 
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tad, kad to ieraugām gaismā, kuru sniedz Dieva atklāsme Jēzū Kristū. Tas kļuva skaidrs 

jau Pirmajā artikulā. Lai gan Ticības apliecība Pirmo un Otro artikulu liek vienu otram 

līdzās, esam mēģinājuši veidot šo artikulu starpā itin kā psiholoģisku saistību. Tas ir 

darīts tur, kur aplūkojām teodicejas problēmu un konstatējām, ka cilvēks, nostādīts 

ļaunuma mīklas priekšā, saņem Dieva atbildi tikai Dieva pestīšanas darbā. 

Taču Dieva atbilde sniedzas daudz dziļāk. Teodicejas jautājums, proti, jautājums 

par metafiziskajām mīklām, kuras rodas cilvēka dzīvē, vēl neparāda visu to posta 

dziļumu, uz kuru Dievs dod atbildi Jēzū. Īstais cilvēka posta dziļums tiek atzīts tikai 

saskarsmē ar Jēzu. Tikai tā varam apjaust vai, pareizāk sakot, noticēt tam, cik dziļš ir 

mūsu pazušanas bezdibenis. Tas notiek, kad Jēzū kļūst redzams Dieva godības atspulgs, 

“Dieva godība, pilna žēlastības un patiesības.” Šajā žēlastībā Viņš apžēlodamies uzņem 

pasauli. Jēzus Kristus ir Dievs, ciktāl Viņš pievēršas Savai radībai. Viņš ir Dievs ne tikai 

kopš grēkākrišanas un pazušanas, kuras dēļ Viņam ir bijis jānāk pasaulē, bet “pirms 

pasaules radīšanas” (Ef. 1:4). Tādēļ Bībele var runāt par to, ka “caur Viņu viss ir radies” 

(Jņ. 1:3) un “viss ir radīts caur Viņu un uz Viņu” (Kol. 1:16). Taču tās ir domas, kas ved 

uz Trīsvienīgā Dieva pēdējo noslēpumu. Empīriskajā pasaulē atrodamais izejas punkts 

visai šī noslēpumainā Dieva atziņai ir Jēzus vēsturiskā persona. Viņā atklājas Dieva 

žēlsirdība, ar kādu Viņš samierina ar Sevi un atpestī pasauli. Par to runā divi pēdējie 

artikuli. 

Dieva atbilde uz pasaules pazušanu ir pilnīgi citāda, nekā mēs, cilvēki, varētu 

gaidīt. Mūsu cilvēciskajam prātam tā pati par sevi ir mīkla. Ievērojot ļaunumu un 

nelaimes, kādas valda šajā pasaulē, mēs sagaidītu spēkpilnu Dieva iejaukšanos, kas 

atbrīvo pasauli no ļaunuma. Tā vietā Dievs dod pasaulei Jēzu. Un pasaule paliek tāda 

pati, kāda tā ir, tā ka arvien no jauna atskan jautājums: kas tad šo 2000 gadu laikā, kopš 

Jēzus Kristus atnākšanas pasaulē, ir mainījies un kļuvis labāks? Tieši dvēseļu ganam 

nākas pieredzēt to, ka mūsdienu cilvēkam šeit pilnīgi pietrūkst padoma. Šķiet, ka Jēzus 

nemaz nav atbilde uz tiem jautājumiem, kuri mūs satrauc. 

Ko gan cilvēks, kas pirms 2000 gadiem ir dzīvojis attālā tā laika Romas valsts 
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nostūrī, saistīts ar sava laika un tautas vēsturiskajiem apstākļiem, varētu sacīt mūsdienu 

cilvēkiem? Šis jautājums citiem vārdiem, bet līdzīgā nozīmē ir ticis uzdots jau Jēzus 

dzīves laikā: “Vai no Nācaretes var nākt kas labs?” (Jņ. 1:46). 

Tomēr Jēzus noliegums, kas izpaužas šādos un līdzīgos šaubu pilnos jautājumos, 

īstajā gaismā aplūkojot, ļauj saskatīt tā dziļāko pamatu. Tā īstā būtība atklājas, kad Jēzus 

nostājas cilvēka priekšā ar Savu reālo prasību. No ticības viedokļa raugoties, tā vienmēr 

ir bijusi pretruna, kas atklājas konkrētā un reālā cilvēka saskarsmē ar Dievu. Tad atklājas, 

kas īsti ir grēks, proti, ka cilvēks nemaz negrib Dievu. 

Vēl nekad cilvēks nav nācis pie ticības citādi, kā vien pārvarot šādu pretestību. 

Bībele to sauc par atgriešanos, grēknožēlu, prāta izmaiņu, metanoia attiecībā uz Dievu, 

pasauli un cilvēkiem. Šāda atgriešanās sevī ietver to, ka cilvēks iegūst citādu gribas un 

domāšanas virzienu, kas ir pilnīgi pretējs iepriekšējam. To cilvēkā rada Dieva žēlsirdība. 

Ticība Jēzum Kristum vienmēr tādā vai citādā formā prasa šo pārvērtību cilvēka 

izturēšanās veidā. Tas ir ļoti svarīgi dvēseļu aprūpē. Mums nav jābrīnās, ja saskarsmē ar 

Jēzu cilvēks sāk uzvesties piedauzīgi un, šķiet, jūtas dažādos veidos apgrūtināts. Ticība 

Jēzum Kristum ir pastāvīga šādas apgrēcības un iekšējas pretestības pārvarēšana. 

Ticības apliecība, kādu draudze sniedz Apostolicum Otrajā artikulā, kā 

priekšnoteikumu paredz šādu atgriešanos un prāta izmaiņu. Taču šī ticības subjektīvā 

puse Apostolicum vārdos netiek izteikta, tieši tāpat šeit neatspoguļojas arī tas, kā veidojas 

ticība Jēzum Kristum. Šeit mūsu acu priekšā nostājas Tas, kam draudze tic, Viņa persona 

un Viņa darbs. Tie abi ir cieši saistīti savā starpā. Tā kā Viņš ir Tas, kas ir, tad Viņš var 

darīt un dara Savu darbu pasaulē un pie mums. Viņa esamība ir priekšnoteikums Viņa 

darbam, un Viņa darbā atklājas, kas Viņš ir. Šie abi – esamība un darbs – veido nedalāmu 

vienību. Un tomēr apustuļu Ticības apliecībā uzsvars tiek likts uz Jēzus personu, kamēr 

Mārtiņa Lutera skaidrojums vairāk izceļ Viņa darbu, īpaši uzsverot, ka Jēzus darbs 

attiecas personīgi uz mani. 

 Mārtiņš Luters veido šo personisko saistību tā, ka vārdi par Jēzus darbu atskan kā 

Evaņģēlijs, prieka vēsts cilvēkiem. Šī vēsts ir modinājusi ticību un cenšas to modināt. Tas 
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M. Lutera katehisma izklāstā ir Otrā ticības artikula kodols. Tie ir vārdi par Dieva 

mīlestību Jēzū, par Viņa žēlsirdības darbu, kas “mani, pazudušu un pazudinātu 

grēcinieku, ir atpestījis..” Tā ir nevis mācība, bet pasludinājums draudzei, tādēļ ir nevis 

individuāls “es”, bet kopīgs “es”, ko saka draudze, kura uzdrīkstas ticēt uz Kristu un 

rēķināties ar to, ka Viņa darbs un mīlestība attiecas uz šo draudzi. Atsevišķs cilvēks ar 

savu personisko ticības apliecību iekļaujas šajā kristīgās baznīcas apliecības kopkorī. 

Aiz visiem izteikumiem – kā paša Apostolicum, tā arī skaidrojuma – ir Jēzus 

Kristus tēls, kādu to parāda Evaņģēlijs. Šis attēlojums ir tik bagātīgs, ka to nav iespējams 

izsmelt un parādīt nedaudzos vārdos. Tā nu tiek uzsvērti tikai daži izšķiroši svarīgi 

momenti. Katehisma nodoms visskaidrāk tiks atklāts, ja tā izteikumus sagrupēsim, 

ievērojot divus galvenos punktus: te runāts par Jēzus personu un Viņa darbu. Viņa 

personā mums ir darīšana ar To, kas Dieva attiecībās ar mums stāv nevis mūsu, bet Dieva 

pusē, tātad nostājas mums pretī. Viņā pats Dievs runā ar mums un dara Savu darbu pie 

mums. Šīs attiecības, neapšaubāmi, pavisam viennozīmīgi izsaka apzīmējums “Dieva 

Dēls”. Tādēļ turpmāk, atbilstoši katehisma vienkāršajam nodomam, visi izteikumi par 

Jēzus personu ir saistāmi ar Dieva Dēla jēdzienu. Attiecībā uz Jēzus darbu, M. Luters 

centrā liek pestīšanas jēdzienu. Darbos, kas tapuši katehisma sagatavošanas laikā, viņš ir 

apkopojis veselu rindu domu par Jēzus darbu – par samierināšanu, par vietnieciskajām 

ciešanām utt. Galīgajā izklāstā Luters ir svītrojis visu pārējo, par labu šim vienam 

izteikumam tā, lai arī bērniem ticības saturs būtu uzskatāms bez sīkākiem dogmatiskiem 

skaidrojumiem: Jēzus Kristus ir Pestītājs, Atbrīvotājs. Viņa darbs ir cilvēka atbrīvošana 

no tirāniem – paverdzinātājiem, un ar šo atbrīvošanu Viņš kļūst par cilvēku Kungu. 

Šajā pirmkristīgajā apliecībā “Kungs ir Jēzus” (1. Kor. 12:3), ko M. Luters pieņem 

un izsaka vārdos: “Es ticu, ka Jēzus Kristus .. ir mans Kungs”, ir saņemta kopā ticība 

Jēzus personai un Viņa darbam. Šādi tiešām ir norādīts Simbola centrs. Kas var sacīt šos 

vārdus, kas šādā paļāvībā pakļaujas Kunga Jēzus varai, tas var teikt draudzei līdzi Ticības 

apliecību – arī tad, ja citi izteikumi viņam vēl paliek nesaprotami. 

Mēs apliecinām kā savu Kungu To, kas pie mums ir paveicis atbrīvošanas darbu. 
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Tā šis izteikums kļūst brīvs no Bauslības izpratnes. Apliecība “Kungs ir Jēzus” gan var 

tikt saprasta arī Bauslības nozīmē. Tad Jēzus vispirms ir Kungs, kas prasa paklausību. 

Taču šeit ticības apliecība Jēzum, mūsu Kungam, ir prieka vēsts; Viņa valdīšana ir 

atbrīvošana, un šīs valdīšanas apstiprinājums ir vispirms ticība, rēķināšanās ar 

atbrīvošanas faktu, uzticēšanās Viņam, Atbrīvotājam, paļāvība uz to, ka Viņš tiešām 

īsteno šo darbu. Tikai no šīs ticības kā apstiprinājums izaug paklausība. 

1. Jēzus Kristus persona – Dieva Dēls. 

“Es ticu uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu.” 

Apzīmējums “Dieva Dēls” jau Vecajā Derībā ir bijis ar mesiānisku raksturu. Tas 

tiek saistīts ar Svaidītā, tas ir, Mesijas, grieķu valodā Christos, valdītāja amatu. Jau 

psalmā (2), kas kopš seniem laikiem ir skaidrots mesiāniskā izpratnē, abi šie apzīmējumi 

tiek saistīti: Svaidītais ir Dēls. Dēls ir Valdītājs, kas nāk no Dieva, Viņa likumīgais 

mantinieks. Tā Jēzum piešķirtais Dēla tituls un Kristus vārds jau ir saistīts ar Vecās 

Derības mesiānisko liecību. 

Taču tā nav patvaļīga Vecās Derības shēmas pārnešana uz Jēzus personu. Drīzāk 

gan šie apzīmējumi Jēzus personā atrod savu konkrēto vēsturisko realizāciju un tajā pašā 

laikā arī pārveidojumu. Jēzus persona savā esamībā un dzīves gājumā deva mācekļiem 

tiesības izmantot šos izteikumus attiecībā uz Jēzu. No otras puses, tā viņiem deva pilnīgi 

jaunu ieskatu tajā, ko Jēzū realizētās domas par Dievu bija teikušas par Dēlu un Kristu. 

Abi šie apzīmējumi mācekļu saskarsmē ar Jēzu ieguva jaunu saturu. Arī draudzes 

apliecība par Dievu kā Valdītāju nav atdalāma no dzīvās Jēzus personas tēla, kādu sniedz 

Evaņģēlijs. Šeit rodas fundamentāla prasība kā mācībām, tā arī vispārējam 

pasludinājumam: Ticības apliecības Otrā artikula formulējumi nedrīkst tikt sniegti bez 

dzīva saturiska piepildījuma, kas atrodams Evaņģēlijā. Arī katehisma mācībās nedrīkst 

notikt tikai formulu iegaumēšana – šīm formulām ir jātiek iegūtām induktīvā ceļā un 

darītām uzskatāmām. Dogmatiskais formulu lietojums šādi paliek neskarts. Tam ir 

regulatīva nozīme jeb – kā K. Barts saka – sarga amats, kas uzdod jautājumu par 

patiesību un modri raugās, lai pasludinājuma patiesais saturs paliktu neskarts. 
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Kā jau sacīts, apzīmējums “Dieva Dēls” vispirms nozīmē, ka cilvēka saskarsmē ar 

cilvēku Jēzu vienreizējā un neatkārtojamā veidā Jēzus nostājas Dieva pusē. Viņā pats 

Dievs runā un rīkojas ar mums. Viņā mēs redzam un pieredzam nevis cilvēku, kas stāv 

mums līdzās kā meklētājs un jautātājs, bet To, kas nāk mums pretī Savā visspēcībā, 

exousia (gr. vara), kā devējs un prasītājs. 

Tas nav saistīts ar kādu subjektīvi patvaļīgu spriedumu. Ne jau cilvēka jūtu 

pārpilnība ierāda Viņam šādu vietu. Jēzus stāvoklis nav vadoņa stāvoklis, kas galu galā 

būtu atkarīgs no viņa sekotāju atzinības, bet – Viņa stāvoklis ir balstīts Viņā pašā, Dieva 

dotajā, Viņam piemītošajā visspēcībā un no tās izrietošajā runas un darbības veidā. 

“..Viņš tos mācīja kā tāds, kam vara, un ne kā viņu rakstu mācītāji” (Mt.7:29). Viņš ir 

absolūta autoritāte, kas ir pārāka par visām citām autoritātēm. Šī autoritāte Savas tiesības 

ir ieguvusi ne no kādas cilvēku instances, bet tā pati Sevī nes patiesības pierādījumu un 

īstenojas tādējādi, ka nostāda cilvēku izšķiršanās priekšā un uzveic viņu no iekšienes. 

Skaidrākā Jēzus īpašā stāvokļa izpausme ir “bet Es jums saku” Kalna sprediķī. 

Tajā, ko Viņš prasa, ir atrodams Viņa prasības patiesīguma pierādījums, no kura cilvēks, 

kurš prasībai pakļaujas, nevar novērsties. 

Taču ne tikai Jēzus prasība atskan šajā galējā, autoritatīvajā formā. Tas, ka Viņš 

saskarsmē ar cilvēkiem stāv Dieva pusē, vēl spēcīgāk atklājas piedošanas dāvanā. Stāstā 

par triekas ķerto (Mk. 2:1–12 un paralēlajās vietās) Jēzus slimniekam apsola: “Tavi grēki 

tev piedoti.” Šie vārdi jūdaisma izpratnē ir teikti eshatoloģiskā nozīmē (attiecībā uz 

Pastaro tiesu). Te ir runa par Dieva spriedumu, ko Viņš kā pasaules Soģis teiks Pastarās 

tiesas dienā. Neviens cilvēks to nevar paredzēt, tas paliek pēdējais noslēpums pār grēcīgā 

cilvēka dzīvi: kā skanēs šis Dieva spriedums. Šis pēdējais, galīgais spriedums ir izšķiroši 

svarīgs visai cilvēka eksistencei. Viss tas labākais, kas dzīvē bijis, izrādīsies veltīgs, ja 

kopējais Dieva spriedums būs noraidošs. Pati nožēlojamākā, nabadzīgākā, šīs zemes 

izpratnē – bezjēdzīgākā dzīve būs glābta un sasniegusi mērķi, ja Dievs Savā piedošanas 

žēlsirdībā par to sacīs “jā”. Bauslībai atbilstošā darbu reliģijā, kādu redzam jūdu reliģijas 

piemērā, jautājums par šo izšķirošo piedošanas faktu paliek atklāts. Neraugoties uz visu 
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Bauslības pildīšanu, pat vislabākajā dzīvē vēl ir kāds atlikums, ko cilvēks paliek Dievam 

parādā. Bauslības cilvēks nekad nevar būt skaidrībā par to, kā Dievs izturēsies pret viņa 

parādu. Tas ir lielais nezināmais visā cilvēka dzīvē. Un šī neziņa ir saistīta ar bailēm no 

nāves. 

Nu Jēzus nāk visas cilvēka dzīves nedrošības vidū ar pretenziju sniegt atbildi uz šo 

pēdējo, izšķirošo jautājumu, turklāt pozitīvu atbildi: tavi grēki tev piedoti. Tā Jēzus 

piedod slimniekam ne tikai atsevišķu parādu, bet atbild uz jautājumu, kas skar visu viņa 

dzīvi kopumā, jautājumu, uz kuru var atbildēt tikai Dievs. Jēzus sēžas Soģa krēslā un 

uzņemas pasaules Soģa lomu. Tā īstenojas Dieva mūžīgā mīlestība. 

Te neizbēgami rodas jautājums: vai Viņš to drīkst darīt? Vai tā nav īsta Dieva 

zaimošana, ja cilvēks šādā veidā piesavinās Dieva lomu? Mēs saprotam Jēzus klausītāju 

aizdomas. 

Vai nav tā, ka šeit cilvēks pakļaujas kārdinājumam, kuram bija pakļāvušies pirmie 

cilvēki, proti: “Jūs būsit kā Dievs”? Tas būtu grēks vistiešākajā nozīmē, sacelšanās pret 

Dieva godību. Te uzstājas cilvēks, kuram nav nekādas ārēji redzamas varas pilnības, un 

tomēr Viņš Savās runās un darbos dokumentē no Dieva saņemtas pilnvaras, exousia. 

Šīs pretenzijas tiesības netiek demonstrētas cilvēkiem ar ārēji redzamiem 

fenomeniem, tās atklājas tikai ticībā, kas uzdrīkstas rēķināties ar Jēzus vārdiem, ko Viņš 

saka Dieva vārdā, un paļauties uz tiem: “Ja kāds grib darīt Viņa prātu, tas sapratīs, vai 

Mana mācība ir no Dieva vai Es runāju pats no Sevis” (Jņ. 7:17). Ticība Jēzus piedošanas 

vārdam, ko Viņš saka ar Dieva pilnvarām, stāstā par triekas ķerto atrod atbilstību Jēzus 

pilnīgajam dziedināšanas vārdam. Tajā, ka slimnieks uzņēma Jēzus vārdus un ticēja tiem, 

tādēļ tiešām varēja ņemt savu gultu un sākt staigāt, redzamā veidā atklājās Jēzus tiesības 

pretendēt uz Dieva pilnvaru. 

Šajā pasaulē ticība vispār saņem piedošanu un pieredz atvērtas debesis, zem kurām 

drīkst ritēt visa ticīga cilvēka dzīve. Tā redz, kā Jēzū mums nāk pretī cilvēks, kas nevis 

runā par hipotētisku Dieva žēlsirdības gadījumu, bet pats ir Dieva žēlsirdība dziļākajā un 

pilnīgajā nozīmē. 
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Tādēļ ticībai cilvēks Jēzus ir Dieva atklāsme. Ticībai Viņš ir ne tikai tēls, kuru 

būtu iespējams uzlūkot neitrāli, bet – Viņš tai ir reāla Dieva mīlestības roka, kas satver 

cilvēku. Šī Dieva mīlestība nav cilvēku simpātija, tā ir glābjoša dāvana tik visaptverošā 

mērogā, ka cilvēka mīlestība tai nekādi nespēj pat attāli līdzināties. Tā izpaužas Jēzus 

vārdos: “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu 

atvieglināt” (Mt. 11:28). 

Šī, tā sakot, pārcilvēciskā mīlestība, kas pārsniedz visu, ko cilvēku savstarpējās 

attiecībās mēdzam apzīmēt ar vārdu “mīlestība”, atspīd mums pretī no katra Jēzus 

glābšanas un palīdzības darba. Tā ne tikai pārspēj cilvēku mīlestību, bet atklāj tās pilnīgo 

bezspēcību. Tādēļ Jaunajā Derībā šo mīlestību nav bijis iespējams apzīmēt ne kā 

platonisku eros, nedz kā draudzīgu philia, bet tā ir apzīmēta ar jēdzienu agape, kas citur 

nav sastopams. Tās būtība nav dedukcijas ceļā secināma no paša jēdziena. Drīzāk gan tā 

ir Jēzus persona, šīs mīlestības tēls, kas piepildīts ar dzīvību un asinīm. Viņā Dieva 

mīlestība ir miesā nākusi šajā pasaulē. Viņā runā un darbojas pats Dievs. Jēzus darbi pie 

mums ir Dieva darbi. Tas ir pats pamats, kas nes mūsu dzīvi. Dievs ir tāds – tas mums ir 

jāapgalvo, pretstatā visiem sagrozītajiem tēliem, kādus cilvēks ir radījis, domādams par 

Dievu. Saskarsmē ar Jēzu pats Dievs satver cilvēku un ieliek viņu Savas mīlestības 

valdīšanas laukā. Tā Jēzus ir Dieva Dēls, kas ar Savām Dēla stāvokļa pilnvarām, izejot no 

vienības ar Tēvu, runā un dara Savus darbus. Tas ir tas, kas atklājas apliecībā par Dieva 

Dēlu. No ticības, kura saka šo apliecību, ir atkarīgs viss – gan atsevišķa cilvēka, gan 

draudzes liktenis. 

Šīm Dēla attiecībām ir vēl otra puse. Cilvēkam ir pievērsta Dēla viena puse, proti, 

Dieva pilnvaras, bet Tēvam ir pievērsta otra, Dieva iekšējo attiecību puse. Tas skar 

Trīsvienīgā Dieva noslēpumu. Mārtiņš Luters Mazajā katehismā nav plašāk aplūkojis šo 

problēmu, par kuru baznīca pirmajos gadsimtos ir izcīnījusi grūtu cīņu. Vienkāršam 

ticīgajam tas ir grūti saprotams, un arī mūs tas šeit interesē tikai tik, cik senās baznīcas 

formulējumi ir modri raudzījušies, lai Jēzus personai mūsu ticībā tiktu ierādīta īstā vieta. 

Neizteiktā veidā Trīsvienības apliecība ir ietverta Simbola triju daļu iedalījumā, vai 
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vismaz šeit atrodama norāde uz Trīsvienību. Arī apzīmējums “vienpiedzimušais”, tas ir, 

vienīgais Dēls, kuram attiecībās ar Tēvu neviens nav līdzīgs, pieskaras šim jautājumam. 

Taču arī tad, ja atstājam malā dogmatiskos jēdzienu formulējumus un spriežam 

induktīvi, tas ir, ja uzlūkojam Jēzus tēlu Evaņģēlijā, tad atrodam norādes uz Dieva 

iekšējām attiecībām starp Dēlu un Tēvu. Šajā kopsakarībā ir ļoti nozīmīgs stāsts par Jēzus 

kārdināšanu. Kārdinātāja uzbrukums ir vērsts pret Jēzus Dēla stāvokli. “Ja Tu esi Dieva 

Dēls..” (Mt. 4:3). Te Jēzus tiek kārdināts atraisīties no īstajām attiecībām ar Tēvu. Sātans 

šādi grib nostādīt Jēzu tajā vietā, kur tam būtu tiesības Viņu apsūdzēt. Te nav runa par 

teorētisku Dēla stāvokļa izpratni, bet par praktisku Dēla izturēšanos pret Tēvu. Runājot 

kārdinātāja vārdiem, Jēzus Dēla stāvoklis ietver iespēju neierobežoti izmantot Viņam 

doto varu. Turpretī Jēzus Savas vienreizējās attiecības ar Tēvu saskata tajā apstāklī, ka 

Viņš dzīvo no Tēva vārda, kas vienīgais dod un uztur dzīvību. Būt Dēlam Viņam nozīmē 

bezgalīgu paļāvību uz Tēvu. Ja šīs paļāvības attiecības tiek pārvērstas patvarībā, tad Dēla 

stāvoklis tiek aizskarts. Kārdinātāja vārdi, kas vēršas pret Jēzu, ir tie paši, kas sacīti 

pirmajā kārdināšanā paradīzē, vainagoti ar apsolījumu: “Jūs būsit kā Dievs.” 

Taču Jēzus pārvar šo kārdinājumu un paliek Dēls. 

Otrais kārdinātāja uzbrukums notiek ar mērķi panākt, lai Jēzus paļāvībā uz Dievu 

uzdrīkstētos lēkt no tempļa jumta, lai gan Tēvs Viņam tādu uzdevumu nav devis. Tā 

Dievs tiktu pārbaudīts, un, ja Jēzus šim kārdinājumam būtu padevies, Viņš attiecībās ar 

Tēvu būtu darījis Sevi par kungu. Viņš būtu norādījis Dievam, kur un kā Viņam Sevi 

jāpierāda kā Tēvu, bet būt Dēlam Jēzum nozīmē paklausību, nesagrozot Tēva un Dēla 

attiecības. 

Trešais kārdinājums ir saistīts ar to, ka Jēzus ir aicināts Kristus, Svaidītā, amatā. 

Viņam ir doti visi priekšnoteikumi, kas vajadzīgi šī amata pildīšanai. Viņam ir vara pār 

cilvēku sirdīm – tāda vara, kādas nevienam pirms Viņa, nedz pēc Viņa nav bijis. Nu 

Viņam vajadzētu tiekties pēc varas – bet pēc absolūtas varas, kas nepakļaujas Tēvam. 

Šajā gadījumā sātana pielūgšanai vajadzētu kļūt par līdzekli, kas svētī šādu mērķi. 

Jēzus tiek kārdināts mīlēt varu vairāk par Tēvu. Taču būt Dēlam Viņam nozīmē – mīlēt 
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Tēvu vairāk par visām lietām un Tēva dēļ atteikties arī no varas. To Tēvs Jēzum dos tikai 

tad, kad būs pienākusi Viņa stunda. Tā Jēzus Savā mīlestībā pret Tēvu ir gājis pilnīga 

varas trūkuma ceļu, kas Viņu aizveda pie krusta. Tādēļ Viņš ir saņēmis varu no Tēva, ne 

no kārdinātāja rokām. Tādēļ Viņš ir īsts Ķēniņš, kas Savu varu neizmanto ļaunprātīgi. 

Šajā stāstā Jēzus mūsu priekšā nostājas ne tikai kā Dieva Dēls, bet arī kā patiesais, 

pēc Dieva tēla radītais cilvēks, jaunas cilvēcības aizsācējs. Taču to šeit atstāsim 

nepaskaidrotu. 

Jēzus īpašās Dēla attiecības ar Tēvu nav dabiski pastāvošs apstāklis – drīzāk tā ir 

dzīva, tikumiska izturēšanās, kam arvien jātiek apstiprinātai un īstenotai. Tā apzīmē 

gribas virzību, kas visos kārdinājumos ar skaidru izšķiršanos apstiprina šo personisko 

attieksmi pret Tēvu. Evaņģēlijos Jēzus to parāda visā dzīves gājumā. Viņa kārdināšanas 

stāsts nav tikai viens atsevišķs gadījums (Lk. 4:13). Te Jēzus tiek raksturots kā tāds, 

kuram arvien no jauna nākas pierādīt Savu Dieva Dēla stāvokli – līdz pat pēdējam 

pierādījumam cīņā Ģetzemanē, kas notika pirms izšķirošā mīlestības un paklausības 

darba. Šo Dēla stāvokli parāda arī Jēzus lūgšanu dzīve. Arī Viņa attieksme pret Tēvu 

lūgšanā ir vienreizēja. Viņš nekad nav kopā ar Saviem mācekļiem, kad piesauc Tēvu. 

Runājot ar mācekļiem, kas ir saistīti ar Viņu, Jēzus tomēr nekad nerunā par mūsu Tēvu, 

bet gan par Savu Tēvu un viņu Tēvu (Jņ. 20:17). 

Taču Jēzus Dēla stāvoklis nav tikai vesela rinda atsevišķu darbu un notikumu. Tās 

gan ir zīmes, ar kurām tika celta mācekļu ticība un pēc kurām šie cilvēki atzina, ar ko 

viņiem ir darīšana; taču aiz šīm zīmēm stāv Jēzus personas un Viņa dzīves veselums, viss 

Viņa liktenis, sākot ar piedzimšanu, jā, ar ieņemšanu, un līdz pat Viņa nāvei un 

augšāmcelšanās notikumam. Viņš ne tikai izturas kā Dieva Dēls attiecībās ar Dievu un 

cilvēkiem – Viņš ir Dēls visā Savas dzīves stāvoklī. Tas nav jāsaprot tā, ka Jēzus tikai ar 

Savu dzīves gājumu, ar mīlestību pret Tēvu un paklausību Viņam būtu izrādījies cienīgs 

iemantot Dieva Dēla titulu. Evaņģēlisti aplūko Jēzus Dieva Dēla stāvokli kā tādu, kas 

sakņojas Dievā jau pirms laiku iesākuma. 

Tas ir iekšējais motīvs, ar kādu Matejs un Lūka apraksta priekšvēsturi, pirms sāk 
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runāt par Jēzus vārdiem un darbiem. Ticības apliecībā to izsaka vārdi: “Ieņemts no Svētā 

Gara, piedzimis no Jaunavas Marijas”, to ievēro arī Mārtiņš Luters, apliecinādams, ka 

Jēzus Kristus ir “patiess Dievs, no Tēva mūžībā dzimis, un arī patiess cilvēks, no 

Jaunavas Marijas piedzimis”. Izteikumos “ieņemts no Svētā Gara” un “piedzimis no 

Jaunavas Marijas” Mārtiņš Luters vispirms ir uzsvēris Dieva tapšanu par cilvēku. Jēgas 

ziņā tas ietver gan Viņa patieso dievišķību, gan arī patieso cilvēcību. Vārdos “no Tēva 

mūžībā dzimis” skats sniedzas pāri Jēzus zemes dzīves apveidam un iesniedzas Viņa 

iepriekšējās eksistences noslēpumā, kas gan skaidrojumā plašāk netiek aplūkots. 

Taču apgalvojums, ka Jēzus ir ieņemts no Svētā Gara un piedzimis no Jaunavas, 

modernajam cilvēkam ir apgrēcība. Mūsdienu izpratne rēķinās tikai ar šai pasaulei 

imanentiem cēloņiem. Tieši šīs apgrēcības dēļ daudzi cilvēki uzskata, ka nevar sacīt līdzi 

Ticības apliecību. Te ir runa par lielu brīnumu. Turklāt Jēzus ieņemšana no Svētā Gara un 

piedzimšana no Jaunavas šķiet atrodamies fatāli tuvu antīkajām mitoloģijām, kuras zina 

stāstīt, kā dievi ar cilvēku sievietēm ir radījuši pusdievus. Ja Jaunās Derības un Ticības 

apliecības izteikumi būtu saprotami pēc analoģijas ar antīkajiem mītiem, tad dievišķais 

savā ziņā tiktu pietuvināts cilvēcīgajām šīs zemes lietām, tā ka distance starp cilvēku un 

svēto Dievu pilnīgi izzustu un tiktu sasniegta zaimošanas robeža. 

Taču par to visu Evaņģēlija stāstos netiek runāts. Vārdi “ieņemts no Svētā Gara” 

nekādā ziņā nav saistīti ar dzimumiskas radīšanas domām. Gars Vecajā un Jaunajā Derībā 

apzīmē Dieva radošo darbu. Tātad tas ir Dieva radīšanas darbs, kurš šeit rada kaut ko 

pilnīgi jaunu un iezīmē jaunu sākumu cilvēces vēsturē, kuram nekādi priekšnoteikumi 

iepriekšējās vēstures gaitā nav meklējami. Tas, protams, ir brīnums – Dieva iejaukšanās 

no ārienes, no augšienes. Taču tas nav atsevišķs, izolēts brīnums, kam nebūtu 

kopsakarības ar visiem Jēzus pestīšanas darbiem. Drīzāk jāsaka, ka Jēzus persona kā 

veselums ir Dieva brīnums šajā pasaulē, Dieva dāvana, kas sniegta šai pasaulei un kas – 

ne no šīs pasaules – ir paredzēta, lai pasauli izglābtu. Diskusijas par atsevišķiem 

brīnumiem, kuri cilvēkiem kļūst par apgrēcību, savos pamatos ir liekas. Apzīmējumā 

Dieva Dēls ir ietverts visas Jēzus personas brīnums, visas Viņa esamības brīnums. Viņa 
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esamība šajā pasaulē ir Dieva iejaukšanās brīnums grēcīgajā, tiesai un nāvei pakļautajā 

cilvēces vēsturē. 

Tādēļ mācekļi pamatoti ir saskatījuši šo Dieva iejaukšanos jau Kristus ieņemšanas 

un dzimšanas notikumā. Viņi to darīja tādēļ, ka šajā cilvēkā, ar kuru viņiem ik dienu bija 

saskarsme, un jo īpaši Viņa nāvē un augšāmcelšanās notikumā, tie atzina Dieva Dēla 

godību. “..Mēs skatījām Viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu 

žēlastības un patiesības” (Jņ. 1:14). Tur ir ticības saknes. Tikai ticība spēj saprast Dieva 

glābjošo iejaukšanos. Mācekļi ir ticējuši Jēzum ne tādēļ, ka Viņš ir varējis tiem norādīt uz 

Savu brīnumaino piedzimšanu, un Jēzus šo argumentu nekad nav izmantojis. Ne 

Evaņģēlija pasludinājumā, nedz Pāvila vēstulēs Jēzus brīnumainajai dzimšanai nav 

nozīmīgas vietas. Evaņģēlijos stāsts par Viņa dzimšanu atrodams tikai tur, kur tiek uzdots 

jautājums par šīs vienreizējās personas ierašanos šajā pasaulē. 

No tā visa ar zināmām tiesībām varētu secināt, ka jautājumu par Jēzus 

piedzimšanu no Jaunavas varētu neaplūkot. Kas nespēj pārvarēt apgrēcību, kādu tā rada 

mūsdienu izpratnei, lai atstāj šo jautājumu neaplūkotu. Protams, Dievam ir daudz ceļu, 

kādos Viņš spētu dāvāt pasaulei Savu Dēlu. Pēc mūsu cilvēcīgās saprašanas un 

argumentācijas, Viņš to varētu arī darīt, liekot Jēzum piedzimt normālā, cilvēcīgā veidā. 

Taču šī argumentācija varētu notikt ar mērķi novērst īsto, neatceļamo apgrēcību, proti, ka 

Jēzus personā Dievs iejaucas šajā pasaulē. Šī apgrēcība turpina pastāvēt. Pasludinājums 

par Jēzus piedzimšanu no Jaunavas noteiktā formā nenovēršami izsaka apgrēcību 

izraisošo faktu, ka Dievs Jēzus personā izglābj pasauli. 

Šis ir īstais nodoms, ko pasludinājumā par Jēzus piedzimšanu no Jaunavas pārstāv 

baznīctēvi Irenejs un Tertuliāns. Viņi tekstu Jāņa evaņģēlijā (1:13) citē formā, kas 

atšķiras no sākotnējās. Sākotnējās daudzskaitļa formas vietā viņi lieto vienskaitli: “..Kas 

nav dzimis (“dzimuši” vietā) ne no asinīm, ne no miesas iegribas, ne no vīra gribas, bet 

no Dieva”. Šī versija attiecas uz Jēzu un izsaka to pašu, ko stāsts par Jēzus dzimšanu no 

Jaunavas Mateja un Lūkas evaņģēlijos. Viņa ierašanās pasaulē notika bez bioloģiskiem 

priekšnoteikumiem (asinīm), bez vispārcilvēciskiem priekšnoteikumiem (miesas). Viņš 
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par Savu esamību pateicību nebija parādā nevienam šīs zemes faktoram. Šo Vienu – tādu, 

kāds Viņš bija – nebija vēlējies neviens; Viņš nebija dzimis no vīra gribas, nedz arī – kā 

mēs atbilstoši Lūkas vārdiem varētu papildināt – no sievas gribas. Tikai Dievs Viņu bija 

vēlējies, tikai Viņa griba piešķīra Jēzum dzīvi šajā pasaulē. Tas ir jāatzīst – neraugoties 

uz Marijas ticības gatavību. Viņa dzīvības rašanās bija tiešs Dieva radīšanas darbs. 

Šis Dieva darbs iesniedzas šajā konkrētajā pasaulē. Viņš dāvā pasaulei Savu Dēlu 

un Viņā – Sevi pašu. Pats Dievs, darbodamies šajā cilvēkā, ienāk pazudušajā pasaulē. Tā 

ir Dieva tapšana par cilvēku, kas savu dogmatisko izteiksmi ir ieguvusi inkarnācijas 

jēdzienā. Evaņģēliskā izpratne ir pievērsusi nopietnu uzmanību ne tikai tam, ka Jēzus ir 

Dieva Dēls un Viņā Dievs, pats atklādamies, nāk mums pretī, bet arī tam, ka Jēzus ir bijis 

patiess cilvēks, dzimis no sievas, nolikts zem Bauslības (Gal. 4:4), tas ir, pakļauts visiem 

cilvēka dzīves apstākļiem. “Un Vārds tapa miesa” (Jņ. 1:14). 

Šīs zemes realitātes vidū Dievs kļūst cilvēkiem aptverams un atzīstams. Šīs zemes 

realitātes vidū pats Dievs – Viņa glābjošais Vārds, Viņa glābjošā roka satver cilvēku. 

Vārdi “patiess cilvēks un patiess Dievs”, kas lielā mērā tiek saprasti kā abstrakta 

dogmatiska formula, pēc savas izcelsmes ir ticības apliecinājums Jēzum Kristum – tas ir 

bijis Evaņģēlijs. Reālā cilvēkā, Jēzū, mācekļi un apustuļi ir sastapuši pašu Dievu. Dieva 

nākšana šajā pasaulē ir Evaņģēlijs cilvēkiem, kuri atrodas tālu no Dieva. Dievs šajā 

pasaulē, grēka un nāves tumsības vidū, ir ļāvis mums skatīt Savu spožumu, Savu godību, 

pilnu žēlastības un patiesības. Šī ir tā pati prieka vēsts, kuru Pāvils sludina Vēstulē 

romiešiem (10:6–8), citēdams Piekto Mozus grāmatu (30:12–14). Mums nav 

nepieciešams uzkāpt debesīs, lai sastaptu Dievu, un to neviens arī nespētu izdarīt. Mums 

nav nepieciešams nokāpt mirušo valstībā, tas ir, šķirties no šīs pasaules, lai sastaptu 

Dievu “viņā pusē”. Mums arī nav jābrauc pāri jūrai, kā sacīts (5. Moz. 30:13), lai kaut 

kur tālāk pasaulē atrastu vietu, kur varētu sastapt Dievu. Šeit pat, šīs dzīves vidū, Dievs 

mums ir tik tuvu, ka varam dzirdēt Viņa vārdu. Tas ir vārds, par kuru Jānis saka: “Kas no 

sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši un ko 

mūsu rokas ir aptaustījušas, dzīvības vārdu – dzīvība ir parādījusies, mēs esam redzējuši 
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un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie Tēva un mums ir 

parādījusies” (1. Jņ. 1:1, 2). 

Šajā Dieva atstātajā, grēka, nāves un velna varā nodotajā pasaulē Dievs ir ienācis 

Jēzū; Viņā Dievs ir klātesošs mūsu pasaulē. Nav tādu grēka un nāves dziļumu, kuros 

Jēzus nebūtu nokāpis. Viņš nolaižas līdz pašiem bezdibeņa dziļumiem, lai uzņemtu 

cilvēku, lai sniegtu viņam Savu sadraudzību un ļautu iemantot prieku Savā glābjošajā 

žēlastībā. Jēzus esamība šajā pasaulē ir žēlastības izpausme visā tās pilnībā. Nevis cilvēks 

nāk pie Dieva, bet Dievs nāk pie cilvēka; turklāt Viņš to dara, kā cilvēks ienākdams 

cilvēku dzīvē, visos tās samezglojumos un tumšajos stūros, arī tās nolādētībā. Ne tā, ka 

galu galā pats paliktu visas šīs dzīves neskarts, ne tā, ka Viņa nākšana būtu tikai izrāde, 

kurā Jēzus īstā eksistence paliktu ārpus posta pilnās cilvēka dzīves realitātes, bet Viņš 

pats kļūst par šīs pasaules daļu, par īstu cilvēku, kas ir spiests izgaršot visu cilvēka dzīvi 

līdz ar lāstu, kas tai ir uzlikts. Jēzus iztukšo cilvēku ciešanu un nāves kausu līdz pēdējai 

lāsei. 

Nekas Viņam netika aiztaupīts; Viņš kļuva par mūsu Brāli. Tāds ir Dievs. Tādi ir 

Viņa sirds dziļumi. Šī gavilējošā ticība piebalso šķietami tīri retoriskajiem Mārtiņa Lutera 

skaidrojumiem; no šādas ticības tie ir radušies. Mums nav tiešas pieejas Dievam, tādas, 

ka mēs varētu skatīt Viņu vaigu vaigā. Šī laika cilvēkam būtu jāmirst, ja viņš tādā veidā 

ieraudzītu Dievu. Tiešā Dieva uzlūkošana būs iespējama nākamajā laikā. Mums ir tikai 

netieša pieeja Dievam – ar ticības un cilvēka Jēzus starpniecību. Šāda ticība spiežas cauri 

apsegam. Tā pārvar apgrēcību, kas saskatāma Jēzus cilvēcībā, un šajā aizplīvurotajā 

veidolā saskata Dieva Dēla godību. 

Tas viss jāpatur redzeslokā, runājot par patieso cilvēku Kristu. Tajā apstāklī, ka 

Kristus patiesajā cilvēcībā atmirdz apslēptā Dieva godība, ir ietverts Viņa personas 

noslēpums. Evaņģēliji, jau sākot ar Kristus dzimšanas stāstu, uzsver kā vienu, tā otru. 

Cilvēkā Kristū īstenojas Dieva darbs pie cilvēka un cilvēcē. Visa Jēzus dzīve, ietverot 

Viņa ciešanas un miršanu, tāpat Viņa augšāmcelšanos, ir ne tikai darbs, bet Viņa liktenis 

– Dēlā Dievs mūs glābj un mīl. 
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Tā nu Jēzus ir ne tikai tēls, kas sniedz mums dziļāku Dieva atziņu. Viņā Dievs 

dara Savu darbu pie cilvēces. Jēdziens “atklāsme” mudina izvirzīt priekšplānā atziņas 

intelektuālās norises cilvēkā. Taču Jēzus reālā dzīve šajā pasaulē ir pilna dinamikas, pilna 

darbīga spēka (dynamis). Un šī darbība, kas veido Jēzus realitāti, parāda Dievu Viņa 

patiesajā realitātē. Viņš rūpējas par šo pasauli. Viņš glābj cilvēkus. Ticība nozīmē – 

rēķināties ar šo Viņa glābjošo darbību un ieiet tās Dieva darbības lokā, kas īstenojas Jēzū. 

2. Kristus darbs – pestīšana 

Aiz Simbola izteikumiem stāv Jēzus darbs – no visiem viedokļiem, kādi teoloģijā 

var tikt izmantoti šī darba raksturošanai. To pamats ir atrodams evaņģēlijos un apustuļu 

vēstulēs, bet Mārtiņš Luters, kā jau iepriekš sacīts, ir apzināti izdarījis ierobežojumu, no 

visas Jēzus darbu skaidrojumu iespējamās daudzveidības izraudzīdamies vienu centrālo 

domu – par pestīšanu. 

Tas nepavisam nav domāts par subjektīvu cilvēka gribas atbrīvošanu no varām, 

kas to kalpina, bet atspoguļo objektīvu norisi, kas notiek Jēzus dzīvē. Šī objektīvā 

atbrīvošanas darba sekas ir personiska atbrīvošana, kas pamatā tiek aplūkota tikai trešajā 

artikulā. Savukārt Kristus darbs, kurā tieši notiek mūsu atbrīvošana, ir aplūkojams kā 

cīņa. Jēzus dzīve ir liela cīņa ar pasaules paverdzinātājām – grēka, nāves un velna varu. 

Šī Jēzus cīņa ir itin kā ietīta dažādās diskusijās ar pretiniekiem, aiz kuriem stāv 

īstais pretinieks, šīs pasaules kungs. Piedodams grēkus, Jēzus atņem apsūdzētājam 

tiesības uzstāties pret cilvēkiem. Slimnieka dziedināšanas notikumā kļūst redzams, ka 

Viņš, kam ir vara piedot grēkus, ar dzīvības dāvanu spēj arī ielauzties nāves valdīšanas 

laukā. Izdzīdams nešķīstos garus, Jēzus, Viņa paša vārdiem runājot, ielaužas stiprā 

pretinieka namā, pēc tam, kad ir sasaistījis viņu pašu (Mt. 12:28, 29, Lk. 11:22). Viņš 

dara apšaubāmu pretinieka kundzību. Dieva valdīšanas nākšana ir uzbrukums šīs pasaules 

kunga valdīšanai. 

Taču reizē Jēzus pats arī ir tas, kuram uzbrūk. Uzbrucējs īstenībā ir sātans. Taču 

viņš Jēzum uzbrūk ne pats savā veidolā, kā tas noticis kārdināšanas gadījumā, bet gan 

caur cilvēkiem, kuri Jēzum pretojas, atraudamies no Viņa glābjošās rokas, atrazdami 
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Viņā apgrēcību un galā nododami Viņu iznīcināšanai. Tā notiek uz dzīvību un nāvi, “būt 

vai nebūt”, un šajā cīņā Jēzum nav nekādu šīs zemes ieroču un līdzekļu. Viņš cīnās 

vienīgi ar patiesības un mīlestības varu pret visu šīs pasaules varenību – un cieš 

zaudējumu. Krustā sišana ir Viņa cīņas dramatiskā kulminācija. Šajā reālajā notikumā 

Jēzus vēsturiski pārvēsturiskā cīņā ar pretinieku sasniedz kulmināciju. Visu Viņa dzīvi 

raksturo šī cīņa, tādēļ Ticības apliecībā vārdus “cietis zem Poncija Pilāta” varētu pilnīgi 

pamatoti norādīt kā vienīgo Jēzus dzīves raksturojumu. Visa Viņa dzīve ir ritējusi zem 

ciešanu zīmes. Ar iekšēju nepieciešamību šai dzīvei seko Viņa nāve. Jēzus nepakļaujas 

nāvei pasīvā veidā, Viņš nepadodas nenovēršamam liktenim, bet Viņa attieksmē pret nāvi 

īstenojas vislielākā aktivitāte. Viņš ir uzņēmies ciešanas vislielākajā apņēmībā, 

paklausībā Tēvam un mīlestībā pret cilvēkiem. Viņš apzināti ir gājis nāves ceļu. Bībeles 

stāsti sniedz skaidru liecību par šo notikumu. “Krustā sists, nomiris, aprakts” – arī šeit, 

galu galā, darītājs ir Dievs. Pats Dievs Jēzū stājas pretī ienaidniekam šīs zemes kaujas 

laukā un izcīna cīņu, kura ir izšķiroša visai zemes vēsturei. 

Mārtiņš Luters šo cīņu visizteiksmīgāk ir attēlojis draudzes acu priekšā savā 

dziesmā: “Nu priecājies, tu, Kristus draudz’...” (“Nun freut euch, lieben 

Christeng’mein…”). Pret atsevišķiem drastiskiem tēliem šajā dziesmā katrs var izturēties, 

kā vēlas, bet te attēlota šīs vēsturiski pārvēsturiskās norises realitāte. Jau liecība par Jēzus 

cīņu ir Evaņģēlijs: Dievs ir uzskatījis mūs par tā vērtiem, lai Viņa Dēls cīnītos mūsu labā. 

Visu Jēzus cīņu raksturo lielais “par mums”. Tas galvenokārt attiecas uz krustu, 

kurš ir šīs cīņas augstākais punkts. Tā ir mīlestība, kas atspīd no krusta, nevis kāds 

ideālisms, kas nonāk sadursmē ar skarbo realitāti. Tā ir paklausība Tēvam. Šajā mīlestībā 

un paklausībā Jēzus iet Savu ceļu līdz galam, nenomaldīdamies un nenovirzīdamies no tā. 

Viņa nāvē mīlestība atrod savu pēdējo un dziļāko piepildījumu. Jēzus krustā pati Dieva 

mīlestība ir nonākusi cīņas laukā. 

Tajā pašā laikā Jēzus cīņa atklāj grēku, pretrunu un sacelšanos pret Dievu – visā 

tās biedējošajā būtībā. Jēzus Kristus cīņas vēsture reizē ir grēka vēsture, kas slēpjas 

pilsoniskas taisnības un valsts likumu īstenošanas aizsegā. Te grēks kļūst redzams un 
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paveic savu darbu, nostādīdams To, kas runā Dieva vārdā, tajā vietā, kur būtu jāstāv 

grēcīgajam cilvēkam. Tas noved Kristu vietā, kur Viņš ir Dieva un cilvēku pamests. Viņš, 

Jēzus, kļūst par paraugu cilvēkam tiesas priekšā. 

Iznīcināšanas darbs tiek īstenots pilnīgi. Jēzus mirst pilnīgā vienatnē. Stāstā par 

Jēzus sagūstīšanu Marks saka: “Tad visi Viņu atstāja un bēga” (Mk. 14:50). Tas, ka 

krustā apslēptā veidā bija ietverta Jēzus uzvara, Dieva Dēla, kas palika paklausīgs 

Tēvam, mīlestības uzvara, kas pabeidza Savu atbrīvošanas darbu, palika mācekļiem 

apslēpts, un tam bija jāpaliek apslēptam. Viņi krustā spēja saskatīt tikai Dieva tiesu. Tā 

bija viņu ticības izpostīšana Dieva Dēlam. Nu šis pats krusts kļūst par draudzes ticības 

objektu. Draudze tajā saskata Dieva uzvaru. Šī krusta paradoksālā pārvērtība un 

pārvērtēšana noved pie gluži pretējas izpausmes, un draudze apliecina: Kristus ir 

augšāmcēlies no mirušajiem. No šīs liecības ir atkarīga draudzes eksistence; jau ar savu 

eksistenci tā apliecina augšāmcēlušos Kungu. 

Arvien no jauna ir bijuši mēģinājumi psiholoģiski izskaidrot objektīvo Jēzus 

augšāmcelšanās faktu, pārvēršot to šai faktā līdzdalīgā cilvēka subjektivitātē, izskaidrojot 

augšāmcelšanās atklāsmi kā vīziju. Galu galā šajos mēģinājumos ir saskatāms kaut kas 

tāds, kas ir jāuztver pavisam nopietni. Šeit Jēzus nāve tiek saprasta kā tas, kas nāve 

tiešām ir, proti, dzīves faktiskās beigas. “Aprakts” un “nokāpis ellē” ir norādes tieši šajā 

virzienā. 

Pie tā ir svarīgi turēties, pretēji izplatītajiem maldiem, kas uzskata, itin kā būtu 

pašsaprotami, ka cilvēks vai vismaz viņa dvēsele pēc nāves turpina dzīvot. Nāve ir 

beigas, aiz kurām cilvēks nevar un arī nedrīkst redzēt nekādu turpinājumu. Tā ir visa 

cilvēka pilnīga iznīcināšana. Un šajā ziņā arī Jēzus ir bijis patiess cilvēks – Viņš ir miris 

cilvēka nāvē. 

Taču tāpat mums ir jāpaliek pie tā, ka arī Jēzus augšāmcelšanās ir bijis reāls fakts. 

Tikai tas, kurš reāli uztver nāvi un augšāmcelšanos, var apjaust Dieva varenības lielumu, 

kas “mirušos dara dzīvus un sauc vārdā to, kas vēl nav, it kā tas jau būtu” (Rom. 4:17). 

Tā ir ar ticību Kristus augšāmcelšanās notikumam – tā ir Dieva visvarenības atzīšana, 
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kurš vienīgais ir Kungs pār dzīvību un nāvi un kura darbs šajā konkrētajā gadījumā 

atklājas redzamā veidā. Jēzus Savā paklausībā un mīlestībā to ir uztvēris pilnīgi nopietni. 

Tādēļ Dievs ir Viņu atzinis, uzmodinādams no mirušajiem. Jēzus augšāmcelšanās ir 

Dieva apstiprinājums Viņa krustam, tas ir apstiprinājums tiesas spriedumam par cilvēku 

grēkiem, reizē arī – mīlestības apstiprinājums, ar kuru Jēzus izplestās rokas apņem 

pasauli. Tikai izejot no Jēzus augšāmcelšanās, ir saprotama Viņa krusta nāve. Tā 

evaņģēlijos Jēzus ciešanas un nāve – visā šo notikumu reālistiskajā atainojumā – iezīmē 

Viņa uzvarošās mīlestības līniju. 

Augšāmcelšanās pilnīgā veidā atklāj Jēzus Dēla stāvokli. Tas ir Viņa darba 

nobeigums un piepildījums, Viņa vārdu un darbu, ciešanu un nāves piepildījums. Tas ir 

pēdējais apstiprinājums Viņa pretenzijai uz spēju piedot grēkus. Kad Jēzus piedeva 

grēkus, dziedināja slimos, izdzina ļaunos garus, tas bija cīņas sākums pret šīs pasaules 

kunga paverdzinošo varu. Kas uzņemas šādu cīņu, tas iesaistās cīņā uz dzīvību un nāvi. 

Vieglāk būtu atteikties no tiesībām piedot grēkus, dziedināt slimos, izdzīt dēmonus, bet 

Dievs dod Savu apstiprinājumu šai Jēzus cīņai, apliecinādams Savu Dēlu ar dzīvības 

vārdu, kas manifestējas Jēzus darbos. Tādēļ Jēzus Sevī ir nesis augšāmcelšanās 

pārliecību, dzīvības pārliecību arī nāvē. 

Tikai ar augšāmcelšanos Jēzus ir kļuvis pilnīgs kā Svaidītais Ķēniņš un Kungs. 

Tāds Viņš ir kļuvis Savā cīņā un ar šīs cīņas starpniecību. Jēzus uzvara bija Dieva darbs, 

tā bija Dieva dāvana Dēlam, aiz kura cīņas stāvēja Viņš pats. Caur Jēzu un Viņā Dievs 

cīnījās un uzvarēja. Kad draudze vēlāk sāka saukt Jēzu par Kungu, veltījot Viņam Vecās 

Derības Dieva Vārdu, tas notika tādēļ, ka aiz Jēzus cīņas stāvēja pats Dievs. 

Tā viss, kas Jēzus bija Saviem mācekļiem, viss, ko Viņš tiem deva, šeit atklājas 

jaunā gaismā. Jēzus augšāmcelšanās šeit gūst pēdējo apstiprinājumu. Jēzus darbs nav 

pasaules varu iekšēja diskusija, kam, tāpat kā visām pasaules lietām, reiz ir jābeidzas. Šī 

uzvara ir pacelta pāri nāves draudiem. Viņš, Kungs, stāv viņpus visiem zemes spēkiem un 

varām. Viņš ir jaunas pasaules un jaunas cilvēces aizsācējs. Jēzus atbrīvotie cilvēki pieder 

Viņam, un tiem līdz ar Viņu ir daļa pie jaunās pasaules – viņpus grēka, nāves un velna. 
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Šajā pasaulē nav nekā tāda, kas varētu noteikt robežas Viņa varai. “..Neviens tās neizraus 

no Manas rokas” (Jņ. 10:28). 

Augšāmcēlies Jēzus ir parādījies savējiem kā dzīvs laikā starp Lieldienām un 

Debesbraukšanas dienu. Tas ir noticis, lai palīdzētu šiem cilvēkiem Viņam ticēt un ar 

piedošanas palīdzību atkal nostiprinātu sadraudzību pēc tam, kad mācekļi bija Jēzu 

nodevuši un pametuši. Taču Jēzus palika viņu Kungs arī pēc tam, kad Viņš tiem vairs 

neparādījās. Un šīs parādīšanās notikumi neizbeidzās pakāpeniski, bet noslēdzās ar 

svinīgu šķiršanās aktu. Jēzus Savu paaugstināšanu atklāj redzamā veidā, itin kā 

iegravēdams mācekļu atmiņā viņu jauno godu un jaunās attiecības ar Viņu. Saskaņā ar 

Jauno Derību, šis Jēzus zemes dzīves un darbības noslēgums ir mierinājuma pilns 

Evaņģēlijs. “..Uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva.. labās rokas..”, nu Viņš sēž pie Tēva 

labās rokas, tas ir, paaugstināts godībā, ir līdzdalīgs valdīšanā pār pasauli, valdīšanā, 

kurai nav robežu laikā un telpā. Tajā pašā laikā Viņš paliek tas pats, kas ir bijis. Jēzum ir 

personiskas attiecības ar mācekļiem, Viņš uztur saikni ar Savu draudzi. “..Es esmu pie 

jums ik dienas līdz pasaules galam” (Mt. 28:20). 

Viņš ir visas vēstures Kungs, kurš to noved līdz noslēgumam, lai radītu “jaunas 

debesis un jaunu zemi, kurā taisnība mājo” (2. Pēt. 3:13). Dieva jaunā pasaule realizējas 

ne tā, ka atsevišķs cilvēks caur Jēzu nonāktu labākā, viņā pusē esošā pasaulē un tādējādi 

iemantotu personisku pestīšanu, bet tā, ka laiku beigās Dievs radīs universālu, visu 

pasauli aptverošu valstību. Visa pasaule iet pretī šai nākotnei. Šī nākotne sevī ietver tiesu 

pār dzīviem un mirušiem – “..no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos”. Kristus 

otrā atnākšana ir noslēgums Dieva cīņai par šo pasauli. Taču izšķirošais pavērsiens šajā 

cīņā ir jau noticis līdz ar Kristus krusta nāvi un augšāmcelšanos. Visa tālākā cīņa, kas 

risinās Jēzus draudzē, ir tikai arjergarda cīņa, kaut arī tiem, kas tajā iesaistīti, šī cīņa var 

būt smaga un izšķiroša. Uzvara jau ir izcīnīta. Ticībā draudze to zina, un tādēļ tā jau 

tagad sauc Jēzu par Kungu. Pasaulei šīs uzvaras fakts joprojām ir apslēpts, taču tas 

atklāsies laiku beigās līdz ar Kristus otro atnākšanu. Jēzus otrā atnākšana būs Viņa kā 

Kunga atklāsme visai pasaulei, visu cilvēku – kā ticīgo, tā arī neticīgo – acīm. 
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Visi Simbola izteikumi par Jēzus darbu, saskaņā ar Mārtiņa Lutera skaidrojumu, ir 

aplūkojami uz Jēzus atbrīvošanas cīņas fona tā, kā Evaņģēlijs attēlo Viņu pašu. 

Jēzus Kristus cīņa un uzvara M. Lutera skaidrojumā tiek attiecināta uz cilvēkiem 

tagadnē, kas “mani .. ir atpestījis”. Te nonākam pie īstās Otrā artikula sirds. Tas runā par 

Jēzus Kristus darbu, par Dieva darbu pie manis. Mārtiņš Luters izmanto divus 

apzīmējumus, kuri paši par sevi ir daudznozīmīgi, taču šeit, saistībā ar Jēzus cīņas 

koptēlu, kļūst viennozīmīgi. Visu izteikumu galvenais uzsvars, atbilstoši artikula 

virsrakstam “Par pestīšanu”, tiek likts uz vārdu “atpestījis”. Sākotnēji tas ir atradies 

trešajā vietā, aiz vārdiem “atpircis” un “atbrīvojis”. Tas norāda Jēzus cīņas iznākumu, tās 

rezultātu. Viņš ir darījis mani brīvu. Vārdi “atpircis” un “atbrīvojis” norāda ceļu, kā tas ir 

panākts. “Atpircis” norāda uz to, ko Jēzum ir maksājusi cilvēku atbrīvošana. Taču tas ir 

izteikums, kas jāsaprot ne tikai kā atpirkšana no verdzības. Tas drīzāk ir sacīts 

visaptverošā nozīmē par Jēzus ienākšanu mūsu dzīvē. Būtībā šis vārds ir tuvs vārdam 

“atbrīvojis”. Tas nav skaidrojams psiholoģiski, tā, ka Kristus ir iemantojis mūsu sirdis. 

Drīzāk šis vārds jāsaprot ar karu saistītā nozīmē, kā tiek iekarota jeb atbrīvota kāda 

pilsēta. Es esmu atbrīvots tādā veidā, ka Viņš, atdodams Savu nevainīgo dzīvību, ir 

izcīnījis uzvaru un darījis mani par Savu īpašumu. Šo mērķi – manu pestīšanu – Mārtiņš 

Luters ir gribējis īpaši izcelt, tādēļ galīgajā variantā ir rakstījis vārdu “atpestījis” pirmajā 

vietā, pirms “atpircis” un “atbrīvojis”. 

Šis ir ticības, nevis pieredzes izteikums. Vispirms šeit netiek runāts par cilvēka 

subjektīvās gribas tikumisku atbrīvošanu, bet par cilvēka objektīvu atbrīvošanu no 

samaitājošas, pazušanā vedošas varas. M. Luters, saskaņā ar baznīcas tradīciju, apzīmē 

šīs objektīvās varas kā grēku, nāvi un velnu. Ko grēks un nāve nozīmē cilvēka 

eksistencei, parāda vārdi: “Viņš mani, pazudušu un pazudinātu grēcinieku, ir atpestījis..” 

Neatpestīts, grēka un nāves varām pakļauts cilvēks ir pazudis un pazudināts – pazudināts, 

ciktāl viņš ir pakļauts apsūdzībai un notiesājošam spriedumam. 

Grēks ir apsūdzības pamats, kura dēļ mēs Dieva priekšā esam apsūdzēti un 

pakļauti Viņa dusmībai. Šajā vietā pirmoreiz Mazā katehisma ietvaros tiek nosaukts 
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pestīšanas negatīvais fons. Tas nekādā ziņā nenotiek refleksijas veidā. Mums vienkārši 

tiek norādīts fakts, ka esam pakļauti grēka apsūdzībai. Tas ir neatpestīta cilvēka stāvoklis. 

Savukārt grēks ved uz nāvi. Dieva spriedums pār grēku ir lāsts. Grēka dēļ cilvēks 

ir zaudējis savas eksistences tiesības. Dievs viņam atsaka tiesības uz dzīvību. Tādēļ viņš 

ir pazudis un pazudināts cilvēks, viņa dzīve ir pazušanai un bojāejai lemta dzīve. Tāds 

viņš ir Dieva vaiga priekšā – tā ir cilvēka īstā realitāte. Nāve ir šī fakta izpausme. 

Taču aiz grēka un nāves varām stāv velns, kas ir īstā uz pazušanu vedošā vara, 

kurai pakļauts cilvēks. Velns ir apsūdzētājs, kas, itin kā Dieva vietas izpildītājs, prasa 

sodīt grēcinieku. Pār mūsu dzīvi valda vara, kas ved uz grēku, lai tad, kad būsim krituši 

grēkā, varētu mūs apsūdzēt un ar pilnām tiesībām prasīt mūsu iznīcināšanu. Tā ir 

provokatora metode politiskajā dzīvē; tā ir velnišķīga šī vārda tiešajā nozīmē. Te kļūst 

saprotama atbrīvošana no šīs velnišķīgās varas. Tai tiek atņemtas tiesības apsūdzēt un 

nolādēt – tādā veidā, ka Kristus piedod grēkus. Jēzus nāve, samierinot grēcinieku ar 

Dievu, atņem apsūdzētājam tiesības prasīt un īstenot soda izpildi. Šīs pasaules kungs, 

kura valdīšana mūs ved grēkā un nāvē, zaudē savu varu, ko īstenoja, pamatojoties Dieva 

iedibinātajā, tiesiskajā kārtībā. Kristus ved cilvēku ārā no Dieva dusmības, ievezdams 

Viņa žēlastībā. Krusts un augšāmcelšanās ir Dieva deklarācija, kas nolād apsūdzētāju un 

attaisno apsūdzēto. Šīs pasaules varas pārstāvis zaudē savu varu, jo cilvēks saņem 

piedošanu. Mārtiņš Luters gan šajā vietā skaidri nesaka vārdu “piedošana”, tas notiek 

tikai Trešajā artikulā, kur ir visu veselumu noteicošais, centrālais jēdziens. Taču jau šeit 

tas ir atrodams starp rindām. Piedošana ir Jēzus darbā ietverts un visos laikos spēkā esošs 

fakts. Ikviens piedošanas apsolījums, kas šodien tiek sacīts Jēzus vārdā, ir Viņa krusta 

nāves atgādinājums, jo mūsu pestīšana ir noticis fakts, kas ir īstenojies pagātnē un 

darbojas tagadnē. Dieva uzvara ir notikusi, bet cilvēka jaunā dzīve vēl ir topoša lieta. 

Jaunās dzīves sākums ir ne tas, ka mūsos mostas jauni tikumiski spēki, bet tas, ka esam 

izbēguši no grēka apsūdzības, nāves pazudināšanas, no velna lāsta, tiklīdz ar ticību 

tveramies pie Kristus. Tikai no šīs situācijas izaug tikumiskie spēki; par tiem Mārtiņš 

Luters sāk runāt šī artikula skaidrojuma noslēgumā. 
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Skaidrojums atstāj neaplūkotu to, kā katrā atsevišķā gadījumā jādomā par šo 

atbrīvošanu, kā tā ar Jēzus nāvi ir panākta. Šeit netiek sniegta mācība par gandarīšanu. 

Jēzus nāves notikums nepakļaujas dogmatiskai racionalizācijai. Kā tas notiek, ka Kristus 

nāve mums kļūst par darbīgu spēku, tas netiek izskaidrots, bet mūsu acīm tiek parādīts, 

ko mūsu pestīšana ir maksājusi Jēzum. “To Viņš panācis ne ar zeltu vai sudrabu, bet ar 

Savām svētajām, dārgajām asinīm un ar Savām nepelnītajām ciešanām un nāvi.” Tas ir 

Kristus personiskais upuris, nevis materiāla vērtība – tas tiek uzsvērts ar negatīvi 

norobežojošajiem vārdiem: “Ne ar zeltu vai sudrabu” (salīdz. 1. Pēt. 1:18, 19). Aiz šiem 

formulējumiem, protams, saskatāma atpirkšanas doma, tikai tās skaidrojums netiek 

uzsvērts. 

Visi līdzšinējie izteikumi tiecas uz teikumu, kas veido kulmināciju Otrā artikula 

skaidrojumā, – “lai es Viņam piederu”. Līdz šim aplūkota objektīvā, cilvēka dzīvē 

empīriski neaptveramā Kristus uzvara, bet šeit tiek nosaukts Viņa cīņas mērķis, Viņa 

uzvaras ieguldījums un iedarbība manā dzīvē. Es esmu kļuvis par Uzvarētāja īpašumu; 

tikai Viņam ir likumīgas tiesības uz mani. Neizsacītā veidā te redzams arī pretstats – ka 

cilvēks, pirms nācis pakļautībā Jēzum, ir bijis velna, grēka un nāves īpašums. Ar Jēzus 

uzvaru ir notikusi varas maiņa. Dominus ad peccatum et mortem (grēka un nāves kunga) 

vietā ir nācis Dominus ad justitiam et vitam (taisnības un dzīvības Kungs). Tā sākas kaut 

kas pilnīgi jauns: dzīve pakļautībā Jēzus valdīšanai. Te cilvēks vispār pirmo reizi uzzina, 

kas ir īsta dzīve. Šī jaunā dzīve ir objektīva lieta, tā ir dāvana, nevis postulāts. Vārdi “lai 

es Viņam piederu” nenozīmē prasību, ka mums piederas dāvāt Jēzum sirdi. Drīzāk tas ir 

izteikums par cilvēka esamību attiecībās ar Jēzu. Tas ir, M. Lutera vārdiem runājot, 

cilvēka īstais tituls, kas raksturo šīs attiecības, kurās esam Jēzus patvērumā un 

pasargājumā, bet vienlaikus arī – dzīvojam Viņa vadībā. Piederība Jēzum tātad nav 

jāsaprot vispirms psiholoģiski, kā mūsu siržu saistība ar Viņu, bet gan – kā Dieva noteikts 

fakts. Taču šis fakts ir jāpieņem ticībā, jaunajai situācijai jātiek personīgi apstiprinātai. 

Tādēļ mēs sakām: “Es ticu, ka Jēzus Kristus .. ir mans Kungs.” Tā ir ticības atbilde uz to, 

ko Kristus mūsu labā ir darījis. 
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Kas to apliecina ticībā, tas pieder ticīgo kopībai, kuri “Viņa valstībā ar Viņu 

dzīvo”. Nākdami pie Jēzus kā mūsu Kunga, mēs no svešuma un tāluma esam kļuvuši 

“vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime” (Ef. 2:19), mēs esam “svēta tauta, 

Dieva īpašums” (1. Pēt. 2:9). Tā tiek raksturota jaunā dzīve pakļautībā Kristus valdīšanai. 

Tā visa ir saistīta ar Viņu. Tā nevar notikt bez Viņa vadības; Kristus valdīšana nosaka 

visu šo dzīvi, un tā ir jauna tikai tādā ziņā, ka ir pakļauta Viņa valdīšanai. To nav 

iespējams un arī nedrīkst attēlot bez saistības ar Jēzus valdīšanu, jo tieši tā ietekmē un no 

jauna veido šo dzīvi. Dzīve Kristus valstībā ir nevis statiska, mums dota lieta, bet 

notikums, kas turpinās, arvien dziļāka pārmaiņa, kas skar visu cilvēku un visas attiecības 

cilvēku starpā. Šīs jaunās dzīves saturs ir izteikts ar vārdu “kalpoju”. Tas ir jaunais dzīves 

virziens, “lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet Tam, kas par viņiem miris un 

uzmodināts” (2. Kor. 5:15). Tā ir dzīve mīlestībā, pateicībā, gribas vienotībā ar Kristu. 

Pakļautībā Kristus valdīšanai un kalpošanā Viņam atklājas visa Viņa dāvanu 

bagātība. Si regnum Christi adest, omne quod Christus habet, adest – kur ir Kristus 

valdīšana, tur ir viss, kas Viņam pieder. Omnia, quae sunt ipsius, immo ipsimet noster fit 

– viss, kas ir Viņa, kļūst par mūsu īpašumu. Viņš izdala Savas dāvanas. 

No visas bagātības, kuru Kristus mums dāvā, M. Luters izceļ trīs dāvanas, kas 

raksturo jauno dzīvi: taisnību, nenoziedzību un svētlaimi. Šīs dāvanas ir pretstats tam, kas 

raksturo dzīvi velna kundzības varā: grēkam un nāvei. Pakļautībā Kristus valdīšanai mēs 

saņemam taisnības un dzīvības dāvanas, bet, ja taisnība – kā šajā vietā – ir saprotama kā 

dāvana, tad vispirms raugāmies uz to taisnību, kas mums tiek dāvāta attaisnošanas 

mācības izpratnē. Tā tiek dāvāta arvien no jauna. Kristus valdīšana mums nozīmē atvērtas 

durvis pie Dieva, tā ka vienmēr varam ieiet pa tām un no Viņa pilnības saņemt žēlastību 

un atkal žēlastību (Jņ. 1:16). Taisnības dāvana nozīmē grēku piedošanu; cilvēki, kas 

pakļauti Kristus valdīšanai, ir samierināti cilvēki. Nekādā ziņā netiek noliegts tas, ka no 

šīs dāvanas izaug arī empīriska taisnība: labs koks nevar palikt bez labiem augļiem. Taču, 

ja no šīs empīriski konstatējamās kvalitātes būtu atkarīgs Dieva spriedums, tad mums labi 

neklātos. Tādēļ Mārtiņš Luters uzsver taisnību, kura ir Kristū, nevis to taisnību, kura 
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atrodama mūsu jaunās dzīves vājajā iesākumā. 

Ar vārdu “nenoziedzība”, kas likts līdzās vārdam “taisnība”, skats tiek vērsts 

pagātnē. Būt nenoziedzīgam nozīmē – tikt atgrieztam stāvoklī, kādā cilvēks bija pirms 

pārkāpuma jeb nozieguma, pirms grēkā krišanas. Tas nozīmē – tikt ieceltam atpakaļ 

paradīzē. 

Nekas cits nav domāts arī ar vārdu “svētlaime”. Šis vārds apzīmē – ja tā varētu 

sacīt – dzīves sajūtu, pilnīgu prieku, ka saistīts ar dzīvi šī vārda pilnīgā nozīmē. Svētlaime 

ir itin kā subjektīvs jēdziens dzīvības iemantošanai. 

Tas viss sākas jau šajā laikā. Taču taisnības, nenoziedzības un svētlaimes dāvanas 

tiek apzīmētas kā mūžīgas – tādēļ, ka tās ir nākamās pasaules dāvanas. Kad tās tiek dotas, 

nākamā pasaule mums sākas jau šeit un tagad. Un dzīvība, kas līdz ar to tiek dota, pastāv 

pāri dzīvības un nāves robežām. Mūžīgā dzīve sākas jau šeit. 

Kā seko dāvanu izdalīšana, tas šeit netiek pasacīts. Tas tiek paturēts trešā artikula 

skaidrojumam, kas no šāda viedokļa veido Otrā artikula papildinājumu. 

Viss, kas Otrajā artikulā sacīts par mūsu pestīšanu un jauno dzīvi – lai cik 

pārliecinoši tiktu uzsvērts, ka runa ir par reālām lietām, nevis par idejām –, tomēr paliktu 

bez saistības ar mūsu empīrisko eksistenci, ja šī realitāte ar Svētā Gara palīdzību 

nesatvertu mūsu dzīvi. Tādēļ Trešo artikulu var ticībā līdzi sacīt tikai tas, kas jau pieredz 

Svētā Gara darbību. 

Mārtiņa Lutera skaidrojums Otrajam ticības artikulam noslēdzas ar slavinājuma 

vārdiem: “Kā arī Viņš pats, augšāmcēlies no nāves, dzīvo un valda mūžīgi.” Šajos vārdos 

tiek slavēts Tas, kurš ar Savām ciešanām ir uzveicis nāvi un Savā valdīšanā radījis jaunu 

realitāti, kuru Viņš rada arvien no jauna un reiz pilnīgi pabeigs šo radīšanas darbu. 

Šis viens tiek slavēts ar senas doksoloģiskas formulas vārdiem, kuri liturģijā 

noslēdz kolektes lūgšanu: “..Kas ar tevi Svētā Gara vienībā, patiess Dievs, dzīvo un valda 

no mūžības uz mūžību” (qui tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti Deus in 

saecula saeculorum) jeb saīsinātā formā: “..Kas dzīvo un valda mūžīgi” (qui vivit et 

regnat in saecula saeculorum). M. Luters piebilst: “..Kā arī Viņš pats, augšāmcēlies no 
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nāves”, parādīdams mums notikumu secību: nāvi, augšāmcelšanos un valdīšanu. Bez 

Jēzus nāves un augšāmcelšanās nebūtu Viņa pestījošās un svētības pilnās valdīšanas. 

Arī apliecības Otrais artikuls ir himna, kas beidzas ar vārdiem: “Patiesi, tas tā ir”. 

Tie apstiprina šo slavinošo apliecību. 

 


