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TREŠAIS TICĪBAS ARTIKULS 

PAR SVĒTDARĪŠANU 

 

Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku 

piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgu dzīvošanu. Āmen. 

Ko tas nozīmē? 

Es ticu, ka es ar savu paša spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu, 

ticēt, nedz pie Viņa nākt, bet Svētais Gars ar Evaņģēliju mani aicinājis, ar 

Savām dāvanām apgaismojis, svētdarījis un uzturējis patiesajā ticībā, tāpat kā 

Viņš visu kristīgo draudzi virs zemes aicina, pulcina, apgaismo, svētdara un pie 

Jēzus Kristus uztur vienīgajā patiesajā ticībā. Šinī kristīgajā draudzē Viņš man 

un visiem ticīgajiem ik dienas bagātīgi piedod visus grēkus un pastarajā dienā 

uzmodinās mani un visus mirušos, un dos man līdz ar visiem uz Kristu 

ticīgajiem mūžīgu dzīvošanu. Patiesi, tas tā ir. 

 

Jautājums, uz kuru Otrais artikuls nesniedza atbildi, bija: kā ir iespējams atrast 

pieeju Otrajā artikulā aprakstītajai realitātei? Mēs esam ne tikai laika ziņā, bet arī faktiski 

šķirti no Jēzus Kristus realitātes, no visa, kas Viņam pieder un ko Viņš grib piešķirt arī 

mums. Tā ir cita pasaule, kurā mēs dzīvojam, un mums nav pieejas Kristum, nedz Viņa 

pasaulei. Atbilde uz šo jautājumu, kurš Otrajā artikulā ir palicis neatbildēts, tiek sniegta 

Trešajā artikulā: pieeju Jēzum Kristum un Viņa pasaulei mēs iemantojam ar Svēto Garu. 

Taču Trešā artikula vārdiskā izteiksme satur veselu domu kompleksu, kuras bez 

tālāka paskaidrojuma nav apkopojamas vienotā veselumā. Mārtiņš Luters, raugoties no 

Svētā Gara darbības viedokļa, ir apkopojis vienotā veselumā dažādas domas, kuras 

sākotnēji ir bijušas formulētas atsevišķu, izolētu teikumu veidā. Paliek neatbildēts 

jautājums par to, cik tas ir pamatoti. Arī jēdzienos grēku piedošana, miesas 

augšāmcelšanās un mūžīgā dzīvošana ir saskatāms visas Trīsvienīgā Dieva darbības 
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mērķis, uz kuru Dievs Savu radību ir vedis radīšanā, pestīšanā un svētdarīšanā. Tā šajos 

trijos jēdzienos ir saskatāmi secinājumi visiem trim artikuliem. Visos trijos artikulos ir 

aprakstīts lielais Dieva mīlestības darbs, kura mērķis ir grēku piedošana, miesas 

augšāmcelšanās un mūžīgā dzīvošana. Ticība apliecina un slavē šo Dieva mīlestību. 

Trešajā artikulā, tāpat kā pārējos artikulos, Simbola izteikumi var atšķirties no 

izteikumiem, kuri lietoti skaidrojumā. Simbols nosauc subjektu, kas darbojas, personu, uz 

kuru vērsta ticība. Skaidrojums arī šeit uzlūko dāvanu, kura mums tiek dāvāta ar šīs 

personas, Gara, palīdzību. Abi ir tiešām cieši saistīti, un dāvanā atzīstam tās devēju. 

Katehisma nodoms viennozīmīgi ir – aprakstīt Dieva glābjošo darbību, nevis veidot 

metafiziskus mācības izteikumus par Trīsvienības trešo personu. 

Tomēr M. Luters ne tikai ir atstājis nepārveidotus Simbola izteikumus, bet arī 

piesaistījis tiem visus skaidrojuma izteikumus. Aiz visiem notikumiem, kuri nosaukti 

skaidrojumā, stāv Gars. Gars dara visu to, par ko šeit tiek runāts. Tātad Gars tiek saprasts 

kā persona. Mūsu kristīgajā ticībā darbojas nevis bezpersonisks spēks, bet – Dieva griba 

nāk mums pretī un iemanto varu pār mums. 

Mācība par Garu evaņģēliskajā baznīcā nav atradusi īstu pamatu. Gars joprojām ir 

palicis vairāk vai mazāk nezināms lielums, vārds, kas nav saistīts ar konkrētu priekšstatu, 

tādēļ ar to varētu apzīmēt visu iespējamo, ja kristieša dzīvē būtu jāsaskaras ar šādu 

nezināmu lielumu. 

Taču vispirms mums katrā ziņā jānorāda kāda lieta: Gars pēc Savas darbības nevar 

tikt atdalīts no Jēzus darba un gribas. Dieva griba, kas mums atklājas Garā, nav nekas cits 

kā Jēzus griba, un Gara darbs ir Jēzus darba turpinājums (Jņ. 14:26). Tā ir augšāmcēlušā 

Kunga darbība klātienē. Viņš sūta Garu. Gars dara to pašu, ko darīja Jēzus. 

Tā kļūst saprotami Pāvila vārdi: “Tas Kungs ir Gars” (2. Kor. 3:17). Gars ir pats 

paaugstinātais Kungs, kura esamības veids vairs nav tāds, kāds bija Viņa zemes dzīves 

laikā, kad tas bija saistīts ar laiku un telpu. Kas nonāk saskarsmē ar Garu, tas sastop pašu 

klātesošo, paaugstināto Kungu. 

Pievienojot apzīmētāju “svētais”, metafiziskas realitātes raksturojuma statiskais 
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veids pārvēršas klātesošas, pašreizējas darbības dinamikā. Varētu mēģināt saprast vārdu 

“svētais” tādā nozīmē, ka šādi tiek apzīmēta Gara dievišķība, jo svētums piemīt vienīgi 

Dievam. Tomēr, tā kā Dievs ar visu, kas Viņš ir, nes mums visu labo, tad arī apzīmētājs 

“svētais” izsaka ne tikai Dieva īpašību, bet arī Viņa darbu pie mums, proti, ka ar Garu 

Viņš mūs svētī, tas ir, dara svētus. Spiritus sanctus (Svētais Gars) kļūst par Spiritus 

sanctificator (Svētdarītāju Garu). Tas ir Gara darbs: mūsu svētdarīšana. Tādēļ Trešā 

artikula nosaukums ir “Par svētdarīšanu”. Šī darbība raksturo Svēto Garu. 

Par ko tiek runāts, aplūkojot svētdarīšanu? Tiek runāts par Jēzus Kristus darbu, kā 

tas, kas aprakstīts Otrajā artikulā, notiek pie mūsdienu cilvēka – kā mūsdienu cilvēks 

pakļaujas Kristus valdīšanai un kļūst par Viņa īpašumu. To paveic Svētais Gars. Tas, kas 

notiek šodien, šeit un tagad, nav nejaušība. Dievs ne tikai sniedz pestīšanu visā tās 

lielumā un nodod to pasaulei, lai tad tās saņemšana atsevišķiem cilvēkiem paliktu kā akla 

likteņa spēle, bet Viņš Savā glābjošajā mīlestībā nāk mums pretī vēl vienu soli: Dievs 

sūta Savu Garu. Tā nu nav runa par mūsu nākšanu pie Dieva, bet gan – par Gara nākšanu 

pie mums. Kad Gars nāk pie mums, Tas dara mūs svētus – mēs tiekam darīti par 

svētajiem. Tomēr svētie šeit nav jāsaprot tādā nozīmē, kā par tiem runā katoļu baznīca, 

kur svēto kārta tiek pacelta pāri vispārējai kristietībai, uzskatot to par kārtu, kuru raksturo 

īpaša dievbijība. Tieši pretēji – šeit, atbilstoši Jaunajai Derībai, par svētajiem tiek saukta 

kristiešu kārta vispār. Kristieši ir svētie, jo tie pieder Dievam, Svētajam, – tie ir darīti par 

Viņa īpašumu. Pēc Mārtiņa Lutera domām, nav svētākas kārtas par parastu kristiešu 

kārtu. Un, tā kā ticība ir tā, kas saņem Dieva dāvanu, tātad ar ticību cilvēki kļūst par 

Dieva svētajiem, tad “svēts” nozīmē to pašu, ko “ticīgs”. M. Lutera skaidrojumā uzsvars 

no svētdarīšanas tiek pārnests uz vešanu pie ticības, lai gan būtībā ar to nav domāts nekas 

cits. 

Ticība Svētajam Garam ir uzticēšanās Dievam, ka Viņš iejaucas mūsu konkrētās, 

tagadējās dzīves lietās un pabeidz Jēzus darbu pie mums, vezdams mūs pie ticības. 

Tomēr Kristus darbs ir atbrīvošanas darbs. 

Kā tas notiek, par to Mārtiņš Luters runā savā skaidrojumā: “Es ticu, ka es ar savu 
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paša spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu, ticēt, nedz pie Viņa nākt, bet 

Svētais Gars ar Evaņģēliju mani aicinājis, ar Savām dāvanām apgaismojis, svētdarījis un 

uzturējis patiesajā ticībā.” 

Mārtiņš Luters šeit apliecina, ka mēs paši saviem spēkiem nevaram nākt pie 

ticības. Mums nav ne atbilstošu intelektuālu spēju, nedz arī spējas pārveidot mūsu gribu, 

kas pretojas Dievam. Mēs paši no sevis nezinām, kas ir Dievs un ko Viņš grib; tāpat mēs 

nespējam pārveidot apstiprinājumā to noliegumu, ar kādu pret Dievu izturas visa mūsu 

būtība. Konkrētāk izsakoties: mēs nezinām, kas ir glābjošā žēlastība; mēs neaptveram, ka 

tā ir pati Dieva būtība; mēs arī nesakām ”jā” Dieva žēlsirdībai, kad tā Jēzū nāk mums 

pretī. Te tiek nopietni uztvertas visas cilvēka bezcerīgās grūtības, kas neatbilst ticības 

prasībai, kas nespēj attiecināt uz sevi Otrā artikula vārdus “lai es Viņam piederu” – pat 

tad, ja objektīvi cilvēks to uzskata par patiesību. Te atklājas visa cilvēka nebrīve, tas, kā 

viņu ir paverdzinājušas Dievam svešas un pretējas varas. Pozitīvā nozīmē Mārtiņš Luters 

raksturo Gara darbību ar vārdiem: “Svētais Gars ar Evaņģēliju mani ir aicinājis, ar Savām 

dāvanām apgaismojis, svētdarījis un uzturējis patiesajā ticībā.” Ir ticis uzskatīts, ka M. 

Luters šajās četrās izteikuma daļās ir gribējis norādīt pestīšanas kārtību, kas saprotama 

sistemātiskā vai, iespējams, laika ziņā sakārtotā secībā. Tas noveda pie ordo salutis 

(pestīšanas kārtības) apgalvojuma, kas praksē radīja metodismu un ievietoja ticības 

dzīves attīstību noteiktā shēmā. Galu galā tā radās jauna Bauslības mācība. Ja šie Mārtiņa 

Lutera izteikumi būtu jāsaprot kā ordo salutis, tad tie arī būtu jāuzskata par nepilnīgiem. 

Tad tas būtu vairāk vai mazāk patvaļīgs atsevišķu pestīšanas ceļa momentu uzskaitījums. 

Tas vēsturiski ir novedis pie mēģinājumiem papildināt Mārtiņa Lutera izteikumus ar 

sīkākiem apzīmējumiem un, no otras puses, pie tā, ka svētdarīšana tika uzskatīta par 

atsevišķu pakāpi pestīšanas ceļā, atšķirīgu no attaisnošanas, no tapšanas par kristieti utt. 

Visādā ziņā Mazajā katehismā svētdarīšana nav domāta kā atsevišķa pakāpe cilvēka 

tapšanā par kristieti, bet apzīmē visu Dieva darbu, kas dara mūs svētus, tas ir, dara par 

Dieva īpašumu. 

Nemaz nedomājot par šādas shēmas sastādīšanu, M. Luters ir gribējis attēlot to, 
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kādā veidā Gars darbojas pie mums (aicinājis, apgaismojis) un kādu rezultātu nes šī Gara 

darbība (svētdarījis, uzturējis). 

Visa ticības dzīve kristīgā izpratnē ir saistīta ar to, ka Evaņģēlijs nāk pie cilvēka 

no ārienes. Ticības dzīve nesākas mūsu iekšienē. Cilvēkam pašam no sevis, arī viņa 

dvēselē nav saskarsmes punkta ar dievišķo, kā iedomājas mistika. Tātad nav runas par to, 

ka cilvēks noslēdzas no ārējo sajūtu pasaules un iedziļinās pats sevī, lai pieredzētu 

sastapšanos ar Dievu. Dievs no ārienes, ar vārdu nāk pie mums, aicinādams mūs ar vēsti 

par Kristu, ar Evaņģēliju. 

Viss uzsvars šeit tiek likts uz Evaņģēliju. Taču netiek tuvāk raksturots, kas ir 

Evaņģēlijs. Tomēr šajā centrālajā jēdzienā ir atrodama atslēga Svētā Gara darbības 

izpratnei. 

Šīs izpratnes labā varētu pieminēt to, kas Otrajā artikulā sacīts par Jēzus Kristus 

darbu. Jēzus Kristus darbs šeit attēlots kā cīņa par cilvēku, par cilvēka atbrīvošanu no 

varām, kuras pār viņu valda – no grēka, nāves un velna. Tā nav vienkārši mitoloģiska 

aina. Te tiešām ir runa par atbrīvošanu no varām, kas pretojas Dievam un valda pār 

cilvēku. Ar Savu krusta nāvi un augšāmcelšanos Jēzus šīs varas uzveic. Evaņģēlijs ir 

vēsts par šo uzvaru. 

Vārda “evaņģēlijs” izcelsme ir meklējama Vecajā Derībā, un teksts Jesajas 

grāmatā (52:7) uzskatāmi parāda, ko tas nozīmē: “Cik mīlīgi ir kalnos prieka vēstneša 

soļi, kas vēstī mieru, atnes labas ziņas un sludina pestīšanu, kas saka Ciānai: tavs Dievs ir 

ķēniņš!” Prieka vēstneši nes sapulcinātajai tautai Dieva uzvaras vēsti. Atbrīvošanas 

stunda tautai, kas mīt nebrīvē, lielais likteņa pavērsiens ir klāt. Prieka vēsts Vecajā Derībā 

(Jes. 52) ir vēsts par atbrīvošanu no Bābeles gūsta. Tas ir tēlains paredzējums par to, kas 

ar Jēzus starpniecību notiek ne tikai Israēla tautai, bet visai cilvēcei. Tam ir arī tagadnes 

nozīme, jo tagadējais kalpības jūgs cilvēkus paverdzina, ved pazušanā un nāvē. Mūsdienu 

cilvēkam tas ir tieši tāpat, kā visām iepriekšējām un nākamajām paaudzēm. Cīņa ir 

izcīnīta par visiem cilvēkiem, un uzvara tiem visiem nāk par labu. 

Taču arī prieka vēstij ir jāsasniedz visi cilvēki, jo viņi visi līdz ienaidnieka pilnīgai 
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sakāvei un redzamai Dieva valdīšanas nostiprināšanai vēl turpina cīņu; viņu glābšanai un 

uzturēšanai ir izšķiroši svarīgi zināt par Kristus uzvaru. Šo lietu būtības izpratnei ir tikusi 

izmantota līdzība par cietumā ieslodzītiem gūstekņiem: ārpusē, pie pilsētas vārtiem ir 

izcīnīta izšķirošā cīņa. Cietuma vārti vēl nav atvērti, taču ieslodzītie īstenībā jau ir 

atbrīvoti, un, kad tos sasniedz ziņa par uzvaru un viņi tai notic, tas ir, uzdrīkstas 

rēķināties ar šo ziņu, tad visu viņu izturēšanos nosaka atbrīvošanas fakts. Ticībā viņi jau 

ir uzvaras atbrīvojošajā varā. 

Taču ar šo tēlu vēl nav attēlota visa situācija. Kā Lielajā katehismā sacīts, ir runa 

par to, ka dārgums, kuru Kristus ir iemantojis ar Savām ciešanām, miršanu un 

augšāmcelšanos, arī reāli jau šodien tiek piešķirts mums. Faktiskā atbrīvošana nav kaut 

kas tāds, kam jānotiek nākotnē; tā realizējas jau tagad – ar piedošanas pasludinājumu. 

Cīņa turpinās, un Evaņģēlija vēsts ir kaut kas tāds, kam arvien no jauna jānonāk līdz 

mums, lai cīņa tiešām tiktu pabeigta un izcīnīta līdz galīgai atbrīvošanai. 

No sacītā kļūst skaidrs, ka Evaņģēlija pasludinājums Mārtiņa Lutera izpratnē ir 

primārais un galvenais Svētā Gara darbs. Vārda pasludinājums un Gara darbība, vārds un 

Gars, nav šķirami viens no otra; tas vienmēr ir liecības vārds par Jēzu Kristu, ar kura 

palīdzību Gars darbojas pie mums. No šī pasludinājuma satura ir atkarīga Gara darbība. 

Par to, lai šis pasludinājuma saturs tiktu pareizi parādīts, tiek sacīta litānijas lūgšana: lai 

Dievs dod vārdam Savu Garu. 

 Runājot par vārda pasludinājumu, vispirms domājam par baznīcā sludināto 

Evaņģēliju, par viva vox evangelii (lat. dzīvā evaņģēlija balss), lai tas atskanētu 

dievkalpojumā, cilvēku sarunās, visdažādākajās formās. Varam sacīt, ka tautas baznīcas 

situācijā, kādā mēs atrodamies, atmosfēra ir tāda, ka Evaņģēlija liecība tiek nesta pie 

mums ar dažādām norādēm. Gara darbība nav ierobežojama, ievietojot to kādās noteiktās 

shēmās. Savukārt aiz viva vox evangelii stāv sākotnējā Evaņģēlija liecība, Jaunās Derības 

liecība. Pati Jaunā Derība ir Gara dāvana cilvēcei, un no tās arvien no jauna atskan viva 

vox, dzīva tagadnes liecība. 

Līdzīgā veidā, runājot par Gara darbību ar Evaņģēlija starpniecību, ir jāievēro 
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atšķirība starp Bauslību un Evaņģēliju. Tā kā Evaņģēlijs ir pasludinājums par cilvēka 

atbrīvošanu, tad ir skaidrs, ka cilvēkam jāzina par viņa nebrīvi, ko atklāj Bauslība. Pastāv 

arī tāda nebrīve, kura vairs netiek izjusta kā tāda un kurā arī vēlme tikt atbrīvotam vairs 

nav sajūtama. Atbrīvošanas atklāsme vienmēr ir saistīta ar nebrīves atklāsmi, un ar tām 

abām Gars veido ceļu uz cilvēku, uz viņa sirdi un sirdsapziņu, lai cilvēks ar šo Dieva 

Gara darbību nāktu pie grēknožēlas un ticības. 

Pamatā tas ir baznīcas darbs, kas tiek aprakstīts vārdos par aicināšanu ar 

Evaņģēliju. Šis darbs ir daļa no pestīšanas norises. Tas ir Dieva darbs, kas vērsts uz mūsu 

glābšanu un atbrīvošanu, un tas sniedzas līdz mūsu tagadnei. Lūgums pēc Svētā Gara ir 

saprotams kā lūgums pēc tā, lai šis darbs pie mums un caur mums kļūtu par pestīšanas 

norisi, aiz kuras stāv pats Dievs, un lai mēs šo darbu darītu ticībā un ļautu tam īstenoties 

pie mums. Bez šādas ticības viss baznīcas darbs būtu bezjēdzīgs. 

Gars ļauj Evaņģēlijam atrast ceļu pie mums. To, ka Evaņģēlijs tiešām skar cilvēka 

sirdi, ka patiesība pārliecina cilvēka sirdsapziņu, lai tā pakļautos tiesājošajam Dieva 

vārdam un uzdrīkstētos ticēt vārdam par glābšanu un atbrīvošanu, varētu saukt par Gara 

iekšējo darbību. Mārtiņš Luters to nosauc par apgaismošanu. Šis apzīmējums varētu 

pamudināt domāt par tīri intelektuālu norisi: “Iededz gaismu mūsu prātos!” Protams, Gars 

atklāj arī izpratni par Evaņģēliju. Taču Gars dara vēl vairāk: M. Luters apraksta Gara 

darbību ar vārdiem incendere (burt. likt ugunī) un inflammare (burt. aizdedzināt) – iedegt 

uguni. Tas norāda Gara ietekmi uz cilvēka jūtām. Visi šie izteikumi ir spēkā, taču tie vēl 

neizsaka visu par Gara darbību. Lai paskaidrotu to, kas šeit domāts, vislabāk domāt par 

rakstīto Pāvila 2. vēstulē korintiešiem (4:6): “Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no 

tumsības, ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā.” 

Dieva darbība mūsu sirdīs ir salīdzināma ar Viņa radīšanas darbu pirmajā radīšanas 

dienā, kurā Dievs saka: “Lai top gaisma!” – un gaisma top. Tas, kas tagad atmirdz mūsu 

sirdīs, ir Dieva godība, Jēzus vaiga spožums. Tas netiek panākts ne ar fizisko dzirdi, nedz 

ar psiholoģisku uztveri, ja uztverei nepievienojas Dieva darbība. Viņš ar visu Savu 

godību grib iemājot sirdī, pašā cilvēka būtnes centrā. Tā ir attēlojama Gara iekšējā 
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darbība cilvēkā. Gars tiešām ir Radītājs Gars, spiritus creator, kam jārada jaunas dzīves 

iesākums, un Gars to rada. 

Kad Mārtiņš Luters runā par dāvanām, ar kurām Gars mūs apgaismo, te vispirms 

domāts atbilstoši viduslaiku tradīcijai – par septiņām Gara dāvanām, kuras uzskaitītas 

Jesajas grāmatā (11:2). Saskaņā ar Vulgātas latīņu tekstu, tās ir: timor, pietas, scientia, 

fortitudo, consilium, intellectus, sapientia – bijība, dievbijība, atziņa, spēks, padoms, 

prāts, gudrība. Taču Mārtiņš Luters nenosauc atsevišķas dāvanas un nenosaka tām stingru 

secību. Viņa izteikumi ir vērsti uz to, kas viņam nostājas centrā un kas viņa izpratnē ir 

īstā Gara dāvana, proti, uz vārdiem “uztur vienīgajā patiesajā ticībā”. Tas ir visas Gara 

darbības mērķis, tas ir šīs darbības rezultāts: cilvēks, kas uzticas Dieva dāvanai un tic tās 

apsolījumam, cilvēks, kas līdz ar to kļūst par Dieva īpašumu, kura dzīvē Dievs ienāk kā 

jauna realitāte, ne vairs cilvēks, kurš ir nodarbināts pats ar sevi, kurš grib atraisīties no 

Radītāja un pats būt kā Dievs, bet tāds cilvēks, kam sirds ir atvērta Dieva jaunajai, 

dzīvajai realitātei, kurš tiešām ir Radītājs un Pestītājs. Tas ir cilvēks, kurš, atbrīvots no 

savas intraversijas, ir atvērts arī līdzcilvēkiem. 

Šeit ir skaidri pasacīts arī tas, ka ar Gara palīdzību tiekam uzturēti patiesā ticībā. 

Tas norāda, ka cilvēka jaunais stāvoklis nav character indelebilis (neizdzēšama zīme), 

ko nebūtu iespējams pazaudēt. Jaunā dzīve neizaug automātiski no cilvēkā ieplūdušajiem 

Gara spēkiem, tā drīzāk ir pastāvīga dzīve Gara vadībā jeb, kā M. Luters tulko Vēstuli 

romiešiem (8:14), Gars dzen cilvēku šajā dzīvē. Mums pastāvīgi ir darīšana ar šo Gara 

vadību, un tas nozīmē – ar to, kas ar Gara starpniecību darbojas pie mums, proti, ar 

Kristu. Tā ir jaunās dzīves būtība. Šīs Gara attiecības ar cilvēku nav statiskas. Dažādās 

dzīves situācijās mums arvien no jauna ir jāpārvar šķēršļi, lai atgrieztos pie ticības Jēzum 

Kristum, tā, ka mūsu dzīve atkal nostātos Viņa žēlastības, tas ir, Viņa valdīšanas laukā. 

Kā Evaņģēlija apsolījumam arvien no jauna ir jāatskan, lai cilvēks tiktu uzturēts 

ticībā, tā arī Gara darbību nav iespējams sadalīt atsevišķos izolētos aktos, starp kuriem 

būtu tukšums. Dzīvē vienmēr sastopami “sausi” posmi; nepārtrauktību veido nevis 

cilvēks, arī ne atgrieztais cilvēks, bet Gars. Te būtu pareizi citēt paaugstinātā Kunga 
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vārdus: “Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam” (Mt. 28:20), tāpat arī vārdus no 

Jāņa evaņģēlija (10:28): “..Neviens tās neizraus no Manas rokas”. Mēs ticam nevis paši 

savai ticībai un tās pastāvībai, bet Tā Kunga uzticībai. Tieši ievērojot mūsu siržu 

nepastāvību, šie vārdi par ticības uzturēšanu kļūst par izšķiroši svarīgu ticības izteikumu, 

bez kura kristietis nevar izcīnīt savas dzīves cīņu. 

Ar līdzīgiem vārdiem, kā tie, ar kuriem katehisms raksturo Gara darbību pie 

atsevišķa cilvēka, tiek attēlota arī Gara darbība baznīcā, tikai šeit pievienots vārds 

“pulcina”, proti, “..tāpat kā Viņš visu kristīgo draudzi virs zemes aicina, pulcina, 

apgaismo, svētdara un pie Jēzus Kristus uztur vienīgajā patiesajā ticībā.” 

Pārveidojošā un no jauna veidojošā, radošā Gara darbība skar ne tikai atsevišķu 

cilvēku, bet arī cilvēku kopīgo dzīvi, attiecības ar līdzcilvēkiem, kas pavisam tieši veido 

cilvēka dzīves kopumu. Gars rada jaunu cilvēku kopdzīvi. Tas, ko apzīmējam ar 

abstraktu jēdzienu “kristietība”, konkrētā realitātē vienmēr ir abas lietas reizē: Dieva 

meklētais atsevišķais cilvēks kā īpaša būtne, tas ir, tikai viņam veltītais aicinājums un 

apgaismošana, kas tiešām tiek nopietni uztverta un saņemta, un viss veselums – cilvēku 

kopība, kurā atsevišķais cilvēks ir iecelts, kurā viņam ir jādzīvo daudzveidīgā saskarsmē 

ar citiem cilvēkiem. No šīs kopības nāk arī pats Evaņģēlija pasludinājums – draudze ir tā, 

kas ir pasargājusi liecību par Jēzu Kristu cauri gadsimtiem un devusi to tālāk. 

Mārtiņš Luters savā skaidrojumā šo Svētā Gara radīto kopdzīvi nosauc par kristīgo 

draudzi. “..Tāpat kā Viņš visu kristīgo draudzi virs zemes aicina, pulcina, apgaismo..” Tā 

viņš šeit arī paskaidro vārdu “baznīca”. Pašā Simbolā viņš atstāj vārdu “baznīca”. M. 

Luters ir uzskatījis par nepieciešamu sniegt šī vārda interpretāciju, baidīdamies no 

pārpratuma; jo tauta varētu ar vārdu “baznīca” saprast celtni. Lai gan arī šodien ar vārdu 

“baznīca” tiek apzīmēta celtne, pārpratuma iespējai tādā ziņā, ka Simbolā būtu runa par 

ticību baznīcas celtnei, vairs nevajadzētu pastāvēt. Taču ir vēl cita izpratne, kas tāpat 

saistīta ar priekšstatu par baznīcu, proti, par baznīcu kā institūciju, kas aprobežojas ar 

pārvaldes aparātu, veselu rindu amatpersonu, kuru darbība it kā īsteno visas baznīcas 

funkcijas. Tā ir Romas izpratne par baznīcu, kas šeit atstāj savu ietekmi un ilgu laiku nav 
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tikusi pārvarēta arī evaņģēliskajā baznīcā. Tas ir uzskats, kas baznīcas hierarhijā saskata 

tās īsto pastāvēšanas veidu. 

Taču Mazais katehisms vispār neaplūko baznīcas struktūras jautājumu – arī 

attiecībā uz baznīcu šeit tiek runāts tikai par Gara darbību, analogi Gara darbībai pie 

atsevišķa indivīda. Tā kļūst skaidrs, no vienas puses, ka tikai ar šo darbību, tātad ar 

Evaņģēlija pasludinājumu, baznīca veidojas un top, un, no otras puses, ka šī darbība 

notiek ne tikai pie atsevišķa cilvēka, bet pie daudziem. Tātad baznīca ir ļaužu pulks, 

tauta, pie kuras strādā Gars, pats paaugstinātais Kungs. Jaunās Derības apzīmējums 

ecclesia te iegūst savas tiesības. Tas apzīmē tautas sapulci, vienkārši sapulci. Tātad 

katehisms baznīcu saprot, izejot no draudzes jēdziena. Vēlāk tas tiek apstiprināts, 

papildinot apzīmējumu “baznīca” ar “svēto sadraudze”. 

Baznīca nav pati par sevi pastāvoša institūcija jeb organizācija, kurai uzticēta arī 

Evaņģēlija sludināšana, bet – baznīca eksistē tikai ar pasludinājumu, ar Gara darbību pie 

dzīviem cilvēkiem. Jēdziens “baznīca” apzīmē dzīvos cilvēkus, kuri atrodas Svētā Gara 

darbības sfērā. 

Gars rada draudzi kā veselumu, pulcinādams to. Dievs ne tikai rada no jauna 

atsevišķus cilvēkus, kuri tad pēc savas izvēles var veidot vai neveidot kādas kopības, bet 

– Dievs rada pašu šo kopību, jo Viņš šādu kopību vēlas. Tātad tas, ka baznīca eksistē, ir 

nevis atsevišķu kristiešu apvienošanās rezultāts, bet gan – baznīca ir Dieva darbs, Viņa 

dāvana cilvēcei. 

Ievērojot baznīcas neizsakāmi nožēlojamo stāvokli dzīves realitātē, aprakstīto 

novērtējumu visdrīzāk varētu aptvert, kad pulcināšanas jēdziens kļūst dzīvs un 

uzskatāms. Jaunajā Derībā sapulcināšana nozīmē dzīvību, izklīdināšana – nāvi. Tauta, kas 

tiek izklīdināta, aiziet bojā, un līdz ar to iet bojā arī atsevišķi cilvēki. Diaspora arvien ir 

dzīves ierobežojums un apdraudējums. Taču Jēzus mirst, “lai savāktu vienkopus 

izklīdinātos Dieva bērnus” (Jņ. 11:52). Kopība ir vienkārši dzīvības priekšnoteikums. 

Grēks ir tas, kas ne tikai šķir no Dieva un aizved pazušanā atsevišķu cilvēku, bet saindē 

un izposta tieši cilvēku kopību. Cilvēce savā sabiedriskajā dzīvē ir bezcerīgi slima, un 
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cilvēku pestīšana vārda pilnā nozīmē nevar tikt saprasta citādi, kā – arī cilvēku 

sabiedriskās dzīves atbrīvošana no postošajiem spēkiem. Šeit īpaši skaidri atklājas, kādi ir 

šie spēki, kas paverdzina cilvēku. Dieva radošais darbs, brīnums, Svētā Gara darbs ir tas, 

ka Viņš iejaucas šajā pasaulē un pulcina cilvēkus jaunai kopīgai dzīvei, celdams Savu 

namu, Savu templi, kurā Viņš tagad nosaka un pārvalda cilvēku dzīvi. 

Tomēr Dieva Gara iejaukšanās šajā socioloģiskajā jomā nozīmē cīņu. Cīņas 

iznākums jau ir skaidrs, uzvara ir izcīnīta ar Jēzus krusta nāvi un augšāmcelšanos, tomēr 

cīņas stāvoklis vēl turpinās, un draudzes dzīvē tas ir īpaši sajūtams: Gars, kas nāk no 

Dieva, cīnās ar gariem, kuri pretojas Dievam un posta draudzes kopību. Tieši veidojumā, 

ko saucam par baznīcu, slēpjas šāds stāvoklis, ka arī citi gari darbojas pie tā, ko Dievs 

mums sniedz kā Savu dāvanu un ko Viņš grib darīt ar Savu baznīcu. Baznīcu kā to, kas tā 

īstenībā ir, iespējams saprast tikai, izejot no Gara darbības, no Evaņģēlija darbīgā spēka, 

tas ir, mēs varam saprast baznīcu tikai tad, ja tai ticam. 

Ko tas nozīmē: ticēt baznīcai? Te tiek parādīta atšķirība starp darbības vārdu 

“ticēt” saistībā ar objektu datīvā, kā tas tiek izteikts attiecībā uz baznīcu: “Es ticu .. vienai 

svētai kristīgai baznīcai”
1
, un vārda “ticēt” lietojumu attiecībā uz Dievu: “Es ticu uz 

Dievu Tēvu, uz Kungu Jēzu Kristu un uz Svēto Garu”. Pēdējā izteikumā tiek parādīta 

personiska attieksme, absolūta paļāvība uz To, kas mūs apņem ar Savu glābjošo 

mīlestību. 

Ticība lietiskam objektam, šajā gadījumā, baznīcai, nozīmētu absolūtu paļāvību uz 

baznīcu un nostādītu baznīcu līdzās Dievam. Taču evaņģēliskā nozīmē ticība nav pilnīga 

paļāvība uz cilvēku pulku, nedz uz institūciju, bet gan – uz Garu, uz paaugstināto Kungu, 

kas Savā žēlsirdībā uzņem grēcinieku pulku, tādējādi darīdams to par baznīcu. Mēs 

paļaujamies uz Garu, uz Dieva mīlestību Jēzū Kristū, ka Viņš rada šo baznīcas kopību. 

“Es ticu .. uz vienu svētu kristīgu baznīcu” – tas nozīmē ne tikai, ka ir kāds empīrisks 

cilvēku pulks, kam jākļūst par baznīcu – tam nav nepieciešams ticēt, jo to var empīriski 

                                                           
1 Autors raksta par atšķirībām, kas parādās latīņu oriģinālā un vācu tulkojumā; latviešu tulkojumā šī atšķirība 

neparādās. – Teol. red. piez. 
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konstatēt –, bet gan, ka pie šī cilvēku pulka Dievs dara Savu glābšanas, atbrīvošanas, 

jaunradīšanas un pulcināšanas darbu, jo tam tiek pasludināts Evaņģēlijs, un tajā darbojas 

Gars. Tikai izejot no šādas ticības Svētajam Garam, ir iespējams saprast baznīcu kā lielo 

pestīšanas notikumu, kas risinās tagadnē, ir iespējams pareizi novērtēt to, kas baznīcā 

notiek un darīt darbu, kas baznīcai ir nepieciešams. 

No šīs ticības Svētajam Garam kļūst skaidri saprotami arī apzīmētāji, kuri Simbola 

izteikumā tiek pievienoti baznīcas vārdam: “..Vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto 

sadraudzi..” Tās nav empīriski konstatējamas grēcinieku pulka īpašības, bet ir Gara 

darbība. Mēs paļaujamies uz Garu, ka Viņš šos cilvēkus apvienos lielā kopībā un tos 

svētīs, tas ir, darīs par tautu, kas ir Dieva īpašums (1. Pēt. 2:9). Tā Gars ar Savu darbību 

aptver visu cilvēci. Tas tā patiešām arī notiek – daļēji apslēptā veidā, daļēji tā, ka, ar 

atvērtām acīm raugoties Gara darbības norisē, ir iespējams to reāli saskatīt. 

Runājot par šiem atsevišķajiem izteikumiem par baznīcu, jāpiebilst: 

1. Simbola latīņu tekstā credo sanctam ecclesiam catholicam vārds unam vispār 

nav lietots. Tātad vācu tekstā eine ir nevis skaitļa vārds, bet nenoteiktais artikuls. 

Sākotnēji šajā vietā baznīcas vienība nav tikusi uzsvērta, nedz izteikta. Tomēr M. Luters 

ir uztvēris domu par baznīcas vienību un izteicis to skaidrojuma vārdos “vienīgajā 

patiesajā ticībā”. 

Saskaņā ar Mārtiņa Lutera izpratni, baznīcas vienība pamatojas ticības vienībā, bet 

tas nozīmē – vienā Kungā, uz kuru ir vērsta ticība. Viņš ir draudzes Galva, un Viņš 

apvieno ticīgos šajā vienībā. Tā kā baznīcas Galva nav pieejama cilvēka prāta 

satvērienam, tad arī šī vienība nav empīriski konstatējama. Tā nav ietverta vienotā 

organizācijā, kāda ir un kādu prasa Romas baznīca. Drīzāk šī vienotība ietver visu dažādo 

vēsturisko formu daudzveidību, turklāt tā, ka tās netiek nivelētas, nedz vienādotas 

baznīcas vienības dēļ. 

Vienība ir neredzama, tādēļ reformatori attiecībā uz šo vienību ir runājuši par 

“neredzamo baznīcu”. Tā ir ticība, kas turas pie šīs vienības, par spīti visai baznīcas 

sadrumstalotībai, taču tādēļ tai ir arī grūti samierināties ar sadrumstalotību. Tajā tiešām ir 
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saskatāms baznīcas posts un grēks. Izejot no šīs ticības un uztverot nopietni patiesības 

jautājumu, varam lūgt par baznīcas vienību un censties pārvarēt pastāvošos šķēršļus. 

Taču tas ir iespējams tikai tad, ja tajā pašā laikā mūsu vienam Kungam mācībā un dzīvē 

tiek atvēlēta pienācīgā vieta. Vienība nedrīkst tikt panākta, atkāpjoties no patiesības. 

2. Baznīca tiek saukta par svētu. Arī šeit ar vārdu “svēta” ir domāta sanctitas 

passiva – tas ir Dieva dotais svētums. Apzīmētājs “svēts” netiek rādīts kā tādas baznīcas 

ideālais tēls, kura sastāv tikai no pilnīgiem cilvēkiem. Baznīca vienmēr ir grēcīgu cilvēku 

kopība, kuri atrodas Gara svētījošajā varā, kas darbojas Dieva vārdā. Gars ceļ baznīcu, un 

Gara darbības dēļ baznīca drīkst tikt saukta par svētu. Tātad baznīca nav reliģiozu cilvēku 

elitāra apvienība. Mārtiņš Luters reiz ir sacījis: Lai žēlsirdīgais Dievs pasargā mani no 

kristīgām baznīcām, kurās ir tikai svētie! Es gribu palikt tādā baznīcā, tādā pulkā, kurā ir 

mazticīgie, vājie un slimie, kuri atzīst sava grēka postu un tic grēku piedošanai. 

3. Trešais baznīcas apzīmētājs, atbilstoši Simbola latīņu tekstam, ir catholicam. 

Mārtiņš Luters sākotnēji šo vārdu ir pārņēmis netulkotā veidā un runājis par svēto 

katolisko baznīcu. Vēlāk viņš ir atteicies no apzīmējuma “katolisks”, lai novērstu 

pārpratumu, itin kā Simbols runātu par Romas pāvesta baznīcu. Kad tiek runāts par 

vispārēju baznīcu – Heidelbergas katehismā šajā vietā skaidri tiek izteikts vārds 

“vispārēja” (allgemein) –, tas nenozīmē, ka baznīcai kā vienotai organizācijai vai 

institūcijai vajadzētu ietvert visu kristietību. Tā būtu Romas baznīcas pretenzija uz 

valdīšanu pasaulē. Tikai Kristus var pretendēt uz vispārēju valdīšanu, tas ir, valdīšanu pār 

visu cilvēci. Un šī Viņa valdīšana nav saprotama pēc analoģijas ar mūsu cilvēcīgo 

valdīšanu, bet ir Viņa neatkārtojamā valdīšana, par kuru runā Mārtiņa Lutera Otrā 

artikula skaidrojums. Kristus Savu valdīšanu realizē ar Evaņģēliju, ar kuru Viņš cilvēkus 

atbrīvo. Tas, ka baznīca ir vispārēja, nozīmē, ka tās sludinātais Evaņģēlijs, prieka vēsts 

par samierināšanu, ir domāta visiem bez kādiem ierobežojumiem. Šajā vienā Vārdā ir 

iekļauts visu pasauli ietverošais Dieva mīlestības nodoms, kas Jēzū šīs pasaules vidū ir 

kļuvis par realitāti. Te drīkstētu atļauties vārdu spēli: ciktāl baznīca ir evaņģēliska, tā ir 

katoliska – tā var pretendēt uz vispārējas baznīcas vārdu. 
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Minētā pārpratuma dēļ M. Luters, sekodams viduslaiku piemēram, ir aizstājis 

vārdu catholica ar “kristīga”. Baznīca ir Kristus baznīca, kurā un caur kuru Kristus 

darbojas. Tā baznīcas pretenzija uz vispārējas baznīcas vārdu tiek likta uz īstā pamata: tā 

patiesi ir Kristus pretenzija uz visu cilvēci. 

Apzīmējums “kristīga” visprecīzāk raksturo baznīcas būtību. Taču mūsdienu 

valodas lietojumā šis jēdziens ir pavisam izplūdis un tādēļ nav īsti piemērots, lai izteiktu 

baznīcas dzīvo saistību ar Kristu. Tas vairāk vai mazāk ir kļuvis par apzīmējumu, kurš 

atšķir baznīcu no citām reliģiskām kopībām. 

4. Nav viennozīmīgs jēdziens “svēto sadraudze”. Sākotnēji Simbola tekstā 

atrodamais grieķu vārds koinonia, tāpat kā atbilstošais latīņu vārds communio, nozīmē – 

“būt līdzdalīgam”. Tas, kur tiek ņemta šāda līdzdalība, ir apzīmēts ar vārdu “svētie”. Šis 

jēdziens ir attiecināms kā uz personām, tā arī uz lietiskiem labumiem. Katoļu baznīca to 

saprata kā daļu pie baznīcas dārgumiem, pie nopelniem, kurus ir iemantojuši svētie un 

kurus kristieši baznīcā saņem ar sakramentu palīdzību. 

Arī evaņģēliskā izpratnē varam runāt par daļu pie lietiskiem labumiem. Tikai tad 

svēto nopelnu vietā nāk īstais baznīcas dārgums: Evaņģēlijs un īstais Evaņģēlija centrs – 

grēku piedošana. Gars dara mūs līdzdalīgus šajos svētumos jeb pestīšanas dāvanās. 

Būtu iespējams šajā vietā domāt arī par personām, par līdzdalību to dzīvē. Tad šeit 

ir domāta Gara radītā ticīgo saistība mīlestībā. Viss izteikums būtu pateicības pilna atziņa 

par to, ka drīkstam baznīcā būt šādā saistībā cits ar citu. Taču Mārtiņš Luters vērš domas 

no abstraktā (kopība) uz konkrēto (draudze) un tulko: “Es ticu uz .. svēto sadraudzi..” Šeit 

viņš saskata tuvāku baznīcas paskaidrojumu. Ar šo piebildi baznīca tiek aplūkota kā Gara 

iekšēji saistīts pulks. Mārtiņš Luters redz baznīcu kā socioloģisku realitāti, kā sadraudzi, 

turklāt izšķiroši svarīga tajā ir iekšējā saistība, kas nav socioloģiski uztverama. Draudze 

savā iekšējā saistībā ir redzama tikai ticībā. Nozīmīgi ir tas, ka baznīcas institucionālais 

raksturs šeit nemaz netiek pieminēts, kaut arī tas nekādā ziņā nevar tikt noliegts. Viss 

uzsvars tiek likts uz savstarpēji saistītu cilvēku pulku, kuram ticībā apzināmies savu 

piederību. Tātad nav runa par fakta atzīšanu, ka cilvēku starpā pastāv abstrakta 
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“sadraudze”, neatkarīgi no tā, kur šāda kopība faktiski realizējas, bet – tiek runāts par 

empīriski pastāvošu baznīcas realitāti, kuru ticībā drīkstam šādi redzēt un pieredzēt, proti, 

kā ticīgo savstarpējo saistību. 

Ticēt baznīcai, Garā pieredzēt baznīcu, tas nozīmē – tikt izrautam no neitrālas 

pozīcijas un iesaistītam vienībā ar citiem draudzes locekļiem ar visām mūsu vajadzībām, 

grēkiem un grūtībām, kuras ir jāpārvar Dieva Garam, lai īstenotu draudzes kopību. 

Vārdi “grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgu dzīvošanu”, kā jau 

sacīts, var tikt uzlūkoti kā visas otrās mācības daļas mērķis. Tad tie veido lielu ietvaru, 

kas apkopo visus trīs artikulus vienotā veselumā. 

Tajā pašā laikā M. Luters šos vārdus ir pievienojis izteikumiem par Gara darbību 

un izteikumiem par baznīcu. Tad grēku piedošana ir aplūkojama no diviem viedokļiem, 

kuri abi ir pamatoti. Var runāt par piedošanu eshatoloģiskā nozīmē. Piedošana ir Dieva 

spriedums Pastarajā tiesā, pasaules Soģa attaisnojošais spriedums, kas atver ceļu uz 

mūžīgo dzīvošanu. No otras puses, piedošana ir Jēzus dāvana jau šeit, zemes dzīvē, tā ir 

Evaņģēlija kodols, kas tiek sludināts šeit, baznīcā, dāvana, kas cilvēkam tiek apsolīta 

absolūcijā. Kur tā tiek apsolīta, tur ir pavērsiena punkts cilvēka dzīvē, cilvēka attiecībās 

ar Dievu, pāreja no dusmības žēlastībā, no nāves dzīvībā – kaut arī reāli šis fakts zemes 

dzīvē vēl paliek apslēpts. Kristieša dzīve ir tāda cilvēka dzīve, kam vaina ir piedota. 

Abas šīs lietas – piedošanas eshatoloģiskais aspekts un tās izdalīšana pasaulē – ir 

iekšēji saistītas. Mēs katru dienu lūdzam pēc piedošanas un drīkstam paļauties uz to, ka 

Dievs ik dienu bagātīgi piedod mums grēkus. Visur tur, kur grēks aptumšo mūsu ticību 

un vairs neļauj balstīties uz žēlastību, kur ar kādu savas dzīves daļu vairs neatrodamies 

Dieva žēlastības varas laukā, ir vajadzīgs skaidrs piedošanas pasludinājums, lai tiktu 

atjaunotas mūsu attiecības ar Dievu, lai mēs atkal būtu pārliecināti par Viņa žēlastību. 

Ticība nekad nepāraug piedošanas nepieciešamību. 

Tajā pašā laikā ikdienas piedošana nenozīmē vienmēr atkārtojamu daļu summas 

uzskaitījumu; drīzāk aiz katras piedošanas par ikvienu atsevišķu grēku ir Dieva personīga 

pievēršanās mums, pilnīga attiecību atjaunošana starp cilvēku un Dievu. Katra šeit, uz 
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zemes, pasludināta piedošana sevī ietver Dieva attaisnojošo galīgo spriedumu. Bez šīs 

pēdējās piesaistes eshatoloģiskajam piedošanas notikumam piedošana vispār nav 

saprotama. 

Katehisms saista piedošanas izplatīšanu ar iesaistīšanu baznīcā un draudzē: “Šinī 

kristīgajā draudzē..” Kopsakarība mudina arī šeit atstāt neievērotu baznīcas institucionālo 

raksturu un domāt tikai par iesaistīšanu draudzē. Draudzei ir uzticēts Evaņģēlijs. Tiesības 

piedot grēkus vai tos paturēt (Jņ. 20:22, 23) ir dotas arī draudzei, jo mācekļi reprezentē 

draudzi. Tātad draudzē piedošana drīkst tikt un tai jātiek sludinātai – līdz personiskam 

apsolījumam. Kā šis uzdevums ir pildāms draudzē, ko šajā gadījumā nozīmē amats – tas 

nav pasacīts, gluži tāpat kā tas, kāda loma šajā gadījumā ir sakramentiem. Pēdējais tiek 

paskaidrots ceturtajā un piektajā mācības daļā. 

Draudze ir šīs zemes realitāte, ar kuru ir saistīts Dieva darbs. Tā ir itin kā 

darbarīks, ar kuru Dievs sper soli pretī cilvēkam, lai sniegtu viņam pestīšanu; draudzes 

pastāvēšana nevar būt neatkarīga no šīs norises. Draudze ir draudze tikai tiktāl, cik tā 

pilda savu funkciju un atrodas zem Evaņģēlija. Draudze un baznīca pasaulē var tikt 

pareizi novērtēta tad, ja tiek saprasts, kas ir Evaņģēlija pasludinājums, kas ir grēku 

piedošana. 

Baznīcas lielais posts ir tas, ka tieši šīs izpratnes bieži pietrūkst. Vārds 

“piedošana” biežās lietošana dēļ ir nodeldēts. Ir jāveltī visi spēki, lai šis pasludinājuma 

centrs savā īstajā nozīmē tiktu darīts cilvēkiem pieejams. 

Mārtiņš Luters piektajā mācības daļā, paskaidrojumā par Vakarēdienu, saka: “Kur 

ir grēku piedošana, tur ir arī dzīvība un svētlaime”. Tas cilvēkam ir dzīvības jautājums, 

ka Dievs piedod viņa vainu, atjaunodams cilvēka pretestības dēļ izjaukto kopību, ka 

Dievs cilvēkam atkal sniedz apstiprinājumu – pāri visam, kas nostājas starp Dievu un 

cilvēku. Taču tas, ka šis jautājums ir dzīvības jautājums, nav saprotams, raugoties no 

cilvēka skatupunkta. Cilvēkam nav šādas nepieciešamības. Attiecības ar Dievu viņam ir 

zudušas, un dzīvā Dieva vietā ir nācis tukšums. 

Tikai tur, kur Dieva prasība atkal top dzīva, nākdama no paša Dieva, visā savā 
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nenovēršamībā, tur atkal tiek pieredzēta un saprasta vaina Dieva priekšā. Vienīgi šajā 

prasībā kļūst saprotams, ko nozīmē – nest atbildību par savu vainu ar visu personu, tas ir, 

ar savu dzīvību. Šajās attiecībās ar Dievu kļūst saprotams, kas ir piedošana: parāds tiek 

atlaists, cilvēks tiek atbrīvots no parādnieka stāvokļa, un tiek atjaunota viņa pilnīgā 

kopība ar To, kuram viņš ir bijis parādā. Šī piedošana nes visu cilvēka dzīvi. 

Tā ir Gara darbība, ka šīs reālās attiecības, parāds un piedošana Dieva priekšā 

atklājas un ka cilvēka mēģinājumi ar krāpšanās palīdzību no šādas atklāsmes izvairīties, 

dzīves lielie meli, tiek atmaskoti. 

Parāda jautājums skar ne tikai mūsu attiecības ar Dievu, bet arī attiecības ar 

līdzcilvēkiem. Cilvēku savstarpējās attiecības, kuras tieši veido cilvēka dzīvi, visas ir 

savstarpējas vainas apgrūtinātas. Vaina un parāds ir realitāte cilvēku kopdzīvē, tautu un 

šķiru dzīvē. Cilvēks pats pastāvīgi cenšas izspiest vainas apziņu no savas atmiņas, bet 

atceras to, ko otrs ir nodarījis viņam. Cilvēki cits citam piestāda rēķinus un prasa tos 

samaksāt. Tas noved pie milzīga apgrūtinājuma cilvēku attiecībās – līdz pat pilnīgai šo 

attiecību izpostīšanai. Parāda jautājums atrodas dzīves centrā, un tā risinājums ir dzīves 

jautājuma risinājums vispār. Kur tiek atrasts risinājums parāda jautājumam Dieva priekšā 

un tiek atrasts punkts, kurš var tikt izmantots par drošu pamatu, tur paveras ceļš parāda 

jautājuma risinājumam arī cilvēku starpā, jo parāds līdzcilvēku priekšā vienmēr ir arī 

parāds Dieva priekšā; šīs lietas ir nešķirami saistītas. Jaunā dzīve ir dzīve, kas brīva no 

parāda – attiecībās ar Dievu un līdzcilvēkiem, ir dzīve sadraudzībā, tieši tāda dzīve, kādu 

Dievs ir gribējis iedibināt jau radīšanā. Vienīgi šāda dzīve ir pelnījusi dzīves vārdu; tā ir 

īstā Dieva radīta cilvēka realitāte. 

Piedošanas un dzīvības kopsakarība atklājas jau zemes dzīves laikā. Tieši tā veido 

īsto draudzes dzīvi; taču tā ir apslēpta dzīve (Kol. 3:3), kas nav empīriski konstatējama, 

tomēr ir realitāte, kurai atkal un atkal tiekam atbrīvoti, ja ticībā tiek pieredzēta Jēzus 

Kristus valdīšana, kas ir atbrīvošana. 

Šī jau notiekošā atbrīvošana norāda uz Dieva mērķi attiecībā uz mums: mērķis ir 

mūžīgā dzīvošana, dzīve, kurā cīņa ir vainagojusies ar uzvaru, kurā atbrīvošana no visām 
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Dievam pretējām varām ir kļuvusi par paliekošu realitāti. Kas par to sakāms pozitīvā 

nozīmē, ir tas pats, kas Otrā artikula paskaidrojumā sacīts par dzīvi Dieva valstībā un 

kalpošanu Viņam. Šī dzīve pārspēj visu, ko cilvēks spēj iedomāties. Tas, ko sagaidām, ir 

pārpilnība, ko varam paļāvīgi gaidīt no Dieva glābjošās žēlsirdības: “Ko acs nav redzējusi 

un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, 

kas Viņu mīl” (1. Kor. 2:9). Pie ieejas jaunajā dzīvē, tāpat kā jau šajā laikā, atrodas 

piedošana, pilnīga bērna kopības atjaunošana ar Tēvu – jau kā Dieva spriedums Pastarajā 

tiesā. 

Mirušo uzmodināšana tiek nosaukta kā ceļš, kas ved ārā no nāves, jaunajā dzīvē. 

“..Un pastarajā dienā uzmodinās mani un visus mirušos, un dos man līdz ar visiem uz 

Kristu ticīgajiem mūžīgu dzīvošanu.” 

Dievam nāve nav šķērslis, ja Viņš grib dot savējiem dzīvību, jo Dievs nav mirušo, 

bet dzīvo Dievs; Viņam visi ir dzīvi (Lk. 20:38). Ja Viņš ir darījis cilvēku par Savu 

īpašumu, tas nozīmē, ka šis cilvēks var dzīvot. Dievam nav sadraudzības ar mirušajiem. 

Jēdziens “miesas augšāmcelšanās”, kas atrodams Simbolā, rada divējādas grūtības, 

jo miesa Jaunajā Derībā apzīmē visu, kas nāk no šīs kritušās pasaules, kas tai pieder, tādēļ 

nevar gūt daļu pie dzīvības. Šajā nozīmē vārds “miesa” te netiek lietots. Te tiek pasacīts, 

ka viss cilvēks, ar visu miesu, dvēseli un garu ir aicināts dzīvībā. Tādēļ būtu labi nerisināt 

mūžīgās dzīvības jautājumu spirituālistiskā veidā. Viss, ko Dievs ir nolēmis darīt pie 

mums ar Savu pestīšanas nodomu, ir attiecināms uz pilnīgu, patiesu cilvēcību, kas kļūst 

par realitāti tikai tur, kur cilvēks atgriežas pie Dieva, Radītāja un Pestītāja. 

Katehisms nepiemin Pastaro tiesu, lielo galīgo robežu, kas atrodas cilvēka priekšā. 

Uz to tiek norādīts, runājot par visu cilvēku augšāmcelšanos, kamēr dzīvība tiek apsolīta 

tikai ticīgajiem. Katehisma izteikumi ir pilnīgi ticības izteikumi; tie pozitīvā nozīmē 

apkopo visu, ko Dievs dara, lai palīdzētu mums ceļā uz mūžīgo dzīvošanu. Tie uzlūko 

visu cilvēka dzīvi Dieva glābjošās mīlestības gaismā: Dieva mīlestība ir šo cilvēku 

gribējusi; Jēzū Kristū tā viņu ir atpestījusi no varām, kas to bija paverdzinājušas, vedot 

nāvē un pazušanā. Dieva mīlestība personiskā veidā nāk pie cilvēka, lai darītu viņu 
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līdzdalīgu tajā, ko ir tam sagatavojusi. Ticības apliecības izteikumi ir bagātīga atbalss šai 

visu cilvēka dzīvi ietverošajai glābjošajai Dieva mīlestībai; tai ir jāapliecina paļāvība uz 

šo mīlestību un ar šo liecību jāpalīdz ticībai. “Patiesi, tas tā ir.” 

 

 

 

 

 


