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PIRMAIS TICĪBAS ARTIKULS 

PAR RADĪŠANU 

 

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

Ko tas nozīmē? 

Es ticu, ka Dievs mani radījis līdz ar visu citu radību, man devis miesu un 

dvēseli, acis, ausis un visus locekļus, prātu un visas maņas un vēl arvien mani 

uztur. Viņš dod man apģērbu un apavus, ēdienu un dzērienu, māju un sētu, 

sievu un bērnus, laukus, lopus un pārējos labumus. Viņš mani bagātīgi un ik 

dienas apgādā ar visu to, kas šai miesai un dzīvībai vajadzīgs, no visām 

briesmām pasargā un no visa ļauna glābj un glabā. To visu Viņš dara no tīras 

tēvišķas, dievišķas laipnības un žēlastības, lai gan neesmu to pelnījis un neesmu 

tā cienīgs. Par to man būs Viņam pateikties, Viņu slavēt, Viņam kalpot un 

paklausīgam būt. Patiesi, tas tā ir. 

 

Dievam tiek piešķirti trīs apzīmējumi: “Tēvs, Visuvaldītājs, debess un zemes 

Radītājs.” Tas ir līdz minimumam samazināts visu iespējamo izteikumu skaits par Dievu, 

taču katehisms šādi norāda izšķiroši svarīgas lietas. Mārtiņa Lutera nodoms nav bijis ar 

skaidrojumiem pilnīgi izsmelt Apostolicum izteikumus. Viņš aprobežojas ar skatu uz 

vienkāršu cilvēku un bērnu, kuram jāsniedz ticības saturs, – un mēs darīsim labi, ja 

mācībās paliksim šajā robežās, necenzdamies pievienot pilnīgu dogmatiku par Dievu. 

Šeit ir runa par to, lai Dieva tēvišķība, visvarenība un Radītāja diženums kļūtu aptverams 

un piedzīvojams vienkāršam cilvēkam. Zīme, kurā tas notiek, ir dabiskā zemes dzīves 

sfēra. Šī dzīve liecina par to, tā norāda uz to, ka Dievs ir Tēvs, Visuvaldītājs un Radītājs – 

ticībai. Tā ir prieka vēsts, kas šeit tiek pasludināta. Tā jaunā gaismā parāda mūsu 

dabiskās dzīves lietas, kas var tikt un faktiski arī tiek saprastas pavisam citādā veidā. 

Ticības apliecība raugās uz tām šajā līdz ar Evaņģēliju dotajā jaunajā gaismā – lai mēs 
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iemācītos redzēt zemes dzīvi, izejot no ticības, šajā vienīgi patiesajā gaismā. 

Dieva tēvišķība īstenībā izsaka vēl daudz vairāk, nekā tas ir norādīts Mārtiņa 

Lutera skaidrojumā. Dievs ir Jēzus Kristus Tēvs. Tieši šī lieta, ko M. Luters nepiemin, 

viduslaiku baznīcas katehētiskajā tradīcijā ir tikusi izteikta Pirmajā ticības artikulā. Caur 

Jēzu Kristu Dievs kļūst par mūsu Tēvu – pavisam neatkarīgi no mūsu zemes dzīvē 

pieredzētās Dieva Tēva labestības un laipnības. Ticība Jēzus Kristus Tēvam parāda gluži 

jaunas esamības attiecības, kas ietvertas ticīga cilvēka dievbērnībā, dēla attiecībās ar 

Dievu Tēvu. Dēls drīkst sacīt: “Tēvs”, un tā ir Jēzus Kristus dāvana, ka drīkstam būt 

Dieva dēli, Dieva bērni. Tātad ticībā mums tiek sniegta ne vienkārši jauna atziņa, kas, ja 

tā varētu sacīt, novērš pārpratumu, itin kā Dievs nebūtu mūsu Tēvs. Dieva tēvišķība, no 

vienas puses, un cilvēka dēla stāvoklis, no otras puses, – tā nav pašsaprotama, dabiski 

pastāvoša realitāte, bet kaut kas pilnīgi jauns. Tas ir Dieva darbs, kas satverams paļāvībā 

uz Dieva piedāvājumu. Tas, ka saucam Dievu par Tēvu, nav apslēptas lietu kārtības 

atziņas izteikums, bet ir tāds izteikums, kas pamatots visas mūsu eksistences pārmaiņā. 

Dieva Tēva vārds ir tieši tā dāvana, kas mums piešķir visu Viņa mīlestību, un šī dāvana ir 

tā, kas tiek izskaidrota triju ticības artikulu Evaņģēlijā. Tā Pirmais artikuls ir vienreizējā 

veidā saistīts ar pārējiem: tas ietver tos sevī un kļūst tiem par priekšnoteikumu. 

Ticīgā cilvēka jaunajai eksistencei pieder arī viņa jaunā attieksme pret pasauli, pret 

radīšanu, pret dabisko zemes dzīvi. Attieksmē pret pasauli atspoguļojas viņa attieksme 

pret Tēvu. Par to, kā tas izpaužas, ar apzinātu ierobežojumu runā Mārtiņa Lutera Pirmā 

ticības artikula skaidrojums. Visā, kas mums dots šīs zemes dzīvē, ticībai ir saskatāmas 

zīmes, kuras liecina, ka Dievs ir mūsu Tēvs. To varu sacīt, ievērojot pieredzi, ko es kā 

cilvēks katru dienu gūstu šajā pasaulē. Tas būtu pretrunā ar Evaņģēlija Garu, ja Dieva 

tēvišķību gribētu ierobežot tikai ar iekšējās dzīves sfēru. Es redzu šīs pasaules lietas ne 

tikai subjektīvā skatījumā, bet skatu tās jaunā, Kristus radītā reālā kopsakarībā. Es tās 

redzu Kristū, tas ir, tādā pasaulē, kas Kristū ir samierināta ar Dievu, kā arī es Kristū esmu 

samierināts ar Tēvu. Tā es šīs lietas redzu atbilstoši to īstajai nozīmei, to patiesajai, Dieva 

iedibinātajai būtībai. Ar Dieva Tēva vārdu šī jaunā realitāte tiek norādīta īsā un konkrētā 
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veidā, – kā M. Luters Mūsu Tēvs lūgšanas uzrunas vārdu skaidrojumā saka: “Dievs grib 

mūs ar to iedrošināt, lai mēs ticam, ka Viņš ir mūsu īstais Tēvs un mēs – Viņa īstie 

bērni.” Tā Dieva tēvišķība attiecas uz visām zemes lietām, uz visu mūsu dzīvi. Mārtiņa 

Lutera skaidrojums norāda ticībai uz šo realitāti un arvien no jauna stiprina šādu ticību. 

Tālāk par Dievu tiek sacīts, ka Viņš ir Visuvaldītājs
1
. Tā nav vienkārši atziņa, ka 

Dievs spēj visu. Tā būtu tiešām blāva, neko neizsakoša teorija. K. Barts savā Credo 

Dieva visvarenības pieminēšanas skaidrojumā runā par pāreju no abstrakta izteikuma pie 

konkretizācijas, uzskatīdams Dieva tēvišķību par Viņa Visvarenības nosacījumu. Aiz tā, 

ko Dievs kā Tēvs dara, stāv Viņa visvarenība. Visvarenība nozīmē vispirms to, ka Dievs 

ir dzīvības un nāves Kungs, kas valda pār manu dzīvi un miršanu. Nāves un tās nosacītās 

neizbēgamības un bezpalīdzības vidū Dievs spēj dāvāt dzīvību. Viņam un nevienam 

citam ir vara pār to, kaut arī visa apkārtējā radība būtu teikusi nāves spriedumu. Un 

otrādi: kamēr cilvēks atrodas savas dzīves augstākajā punktā, visu varas līdzekļu un visu 

veidu nodrošinājuma vidū, Dievs var teikt viņam nāves spriedumu, no kura nav iespējams 

izbēgt. 

Tie ir abi pamatgrēki, superbia un diffidentia – augstprātība un izmisums. Taču, 

kad ticībā tiek apliecināts vārds “Tēvs”, kļūst ne tikai iespējama, bet pat notiek reāla 

Visuvaldītāja iejaukšanās mūsu dzīvē. Mēs drīkstam runāt kā tādi, pie kuriem ir noticis 

Dieva Visuvaldītāja brīnumu darbs. To uzdrīkstamies apgalvot, vērsdami skatu uz 

Evaņģēliju. “Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā” (1. Jņ. 3:14). Tas nav uz 

visiem laikiem dots cilvēka stāvoklis, bet tāda realitāte, par kuru drīkstam arvien no jauna 

pārliecināties, to satverdami ticībā. 

Taču Mārtiņš Luters izteikumu par Dieva visvarenību dara vēl konkrētāku, 

attiecinādams to uz mūsu zemes dzīvi: mēs bez kādiem nosacījumiem atrodamies Dieva 

                                                           
1 Latviešu tulkojums Visuvaldītājs šeit atšķiras no latīņu oriģināla un vācu tulkojuma, ko lieto autors. Latīņu 

oriģinālā lietots apzīmējums omnipotens (visvarens), taču latviešu tulkojumos tas tradicionāli ticis aizstāts ar 

Visuvaldītājs. Domājams, ka tas noticis Nīkajas TA iespaidā, kuras oriģinālvaloda ir sengrieķu, un tās Pirmajā 

ticības artikulā ir lietots apzīmējums pantokrator (Visuvaldītājs); latīņu valodā (kā arī daudzās citās valodās) 

vārdiskais šķīrums starp visvarens (gr. pantodynamos) un Visuvaldītājs (gr. pantokrator) nepastāv. Latviskais 

tulkojums labāk atbilst autora tālākajam skaidrojumam. – Teol. red. piez. 
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Visuvaldītāja rokās. Aiz visas radības, ko dzīvē redzam un aptveram, stāv dzīvais Dievs, 

kurš mūs tur pilnīgi Savā varā. Šī doma savā patiesīgumā mums kļūst panesama tikai tad, 

kad spējam Dievam pateikties, pamatojoties savās bērnu attiecībās ar Viņu. Ja Dievs ir 

mūsu visvarenais Tēvs, tad doma par to, ka esam Dieva rokās, kļūst ne tikai panesama, 

bet tā patiesi kļūst par visas mūsu dzīves nesošo pamatu. Mīkla, kas rodas, domājot par 

ļaunuma pastāvēšanu saistībā ar Dieva visvarenību, te ir tikai īsi pieminama; par to mums 

vēl nāksies runāt. 

Jautājums par Dieva visaptverošo darbību Mazajā katehismā nav izsmeļoši 

aplūkots. Tas tiek iestarpinājuma veidā skarts tur, kur ir runa par Dieva visvarenības 

“zīmēm” ikdienas lietās un kur tās visas tiek uzlūkotas kā Dieva dāvanas. Tas, ka 

skaidrojumā deviņas reizes ir lietots “vis-”, norāda uz Dieva visaptverošo darbību. Šo 

faktu izsaka arī Jēzus (Mt. 10:19–30): “Vai nepārdod divi zvirbuļus par vienu artavu? Un 

neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu Tēva. Bet arī jūsu galvas mati visi ir skaitīti.” 

Credo trešais Dieva atribūts ir “debess un zemes Radītājs”. Tas apzīmē nevis tieši 

Dieva īpašību, bet Viņa darbu, Viņa radīšanas darbu, kas ir vienreizējs un pamato 

vienreizējas attiecības starp radību un Radītāju, kā tas arvien notiek radības uzturēšanas 

darbā. Uzturēšana ir saprotama kā Dieva ilgstošā griba attiecībā uz šīs pasaules 

eksistenci. Kad Credo tiek runāts par debess un zemes Radītāju, aiz šiem vārdiem ir 

Bībelē atrodamais radīšanas stāsts (1. Moz. 1; 2). Te būtu īstā vieta runāt par šo stāstu un 

noskaidrot jautājumu, kāda ir tā nozīme ticībai. Tas apraksta pasaules rašanos noteiktā 

laikā. Mums ir nozīmīgi un saistoši ne tas, ko šādi aplūkotā un vēsturiskā laika nosacītā 

pasaules aina izsaka par pasaules rašanos un pastāvēšanu. Nozīmīgāk ir, ka šādi aplūkotā 

un saprastā pasaule tiek aplūkota kā Dieva Radītāja radība. Mums ir svarīgi tas, ka 

pasaule, kādu to attēlo mūsu laika pasaules skatījums, ticībā ir aplūkojama kā Dieva 

radība. 

“Radība” nozīmē to, ka pasaule kā veselums par savu eksistenci var pateikties 

Dieva brīvajai gribai. Viņš to ir saucis esamībā no nekā. Viņš ir absolūts Kungs, tādēļ var 

arī ļaut visai radībai krist atpakaļ, kļūstot par neko. Tātad Dievs arī nav prima causa, 
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pirmais cēlonis, kas atrodas cēloņu ķēdes sākumā – tāds skatījums nozīmētu, ka Dievam 

ir bijis nepieciešams radīt pasauli, tātad arī Viņš pats galu galā būtu pakļauts 

cēloņsakarības likumam –, bet Dievs radītājs paliek brīvs attiecībā pret pasauli. Dieva 

goda un godības dēļ ticība radīšanai ir jāsaglabā visā tās neierobežotībā. Ikviena atkāpe 

no šāda veida domām par radīšanu ir crimen laesae majestatis, pārkāpums pret Dieva 

godību. Tā nu Dievs nekādā veidā nepieder pasaulei kā daļa no tās. Viņš atrodas arī ārpus 

laika. Tas ir tas, kas tiek apzīmēts ar Dieva mūžīgumu. Itin nekas no tā, kas ir pasaulē, 

nav pelnījis šo titulu. Visas lietas, visas likumsakarības, visi tā sauktie dabas likumi, pēc 

kuriem ir sakārtota pasaules rašanās un pastāvēšana, eksistē laikā. “Iesākums”, par kuru 

runā Svēto Rakstu pirmais pants, ir pirms visa laika sākuma. Tas ir iesākums absolūtā 

nozīmē. 

Līdzās šiem radīšanas vēstures pamatizteikumiem, atsevišķas līnijas, neraugoties 

uz savu vēsturiskā laika ietērpu, saglabā paliekošu nozīmi. Tā kā vienīgi Dievs ir 

pasaules Radītājs, tad viss, kas pieder pasaulei, zaudē dievišķības nimbu. Tā visa ir 

pasaule, radība, nevis Radītājs. 

Tas vispirms attiecas uz radīšanas spēku. Radīšanas stāstā tiek uzsvērts, ka Dievs 

ir tas, kas visam dzīvajam piešķir spēju vairoties un turpināties. Radīšanas spēks jau kopš 

iesākumā ir cilvēku pārsteidzis. Tas, ka pasaulē esošā dzīvība ar neticamu vitalitāti 

turpina pastāvēt, ka tā ir neiznīcināma un apveltīta ar tādu radīšanas spēku, kopš seniem 

laikiem ir mudinājusi cilvēku godāt dzīvību kā pašu Dievu. Pasaulē valdošā radīšanas 

spēka pielūgšana bija raksturīga iezīme lielākajā daļā Priekšāzijas tautu reliģiju, ar kurām 

Israēla tautai nācās izskaidroties dievkalpojuma jautājumos. Tomēr tur, kur pats radīšanas 

spēks tiek pielūgts kā Dievs, tas tiek atņemts Dievam. Kults kļūst par Dieva godināšanas 

un seksualitātes sajaukumu, un tempļi galu galā pārvēršas par netiklības vietām. Pravieši 

šādu kultu sauc par negantību. Uz bioloģiskā dzīvības spēka reliģisku vērtējumu 

radīšanas stāsts atbild ar viennozīmīgu “nē”. Šis spēks ir radīšanas pusē un pakļaujas 

Dieva iedibinātajai kārtībai. Dievs ir Radītājs, kas arī tai nosaka mēru un mērķi. 

Ticība Dievam Radītājam ir pirmā baušļa piepildījums – “Tev nebūs citus dievus 
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turēt manā priekšā.” Tātad šī ticība nekādā ziņā nav tikai teorētiska patiesība; tā nosaka 

arī praktisko izturēšanos visās dzīves jomās. Tā sevī ietver apliecību par visas dzīvības 

radošo raksturu. 

Ir jāizceļ vēl viens punkts, kurā Bībeles radīšanas stāsts sniedz izteikumus, kuri 

paliek nenoraidāmi arī mūsdienās: tā ir izpratne par cilvēku. Dievs dod cilvēkam īpašu 

stāvokli Viņa priekšā – “Dievs radīja cilvēku pēc savas līdzības” un cilvēka īpašo 

stāvokli pasaulē: Dievs darīja cilvēku par pasaules valdnieku. 

Lai pareizi saprastu šo cilvēka līdzību Dievam, kristietībai arvien ir nācies cīnīties. 

Lai kā šī izpratne izskatītos atsevišķos gadījumos, nekad nedrīkst tikt aizskarts šis fakts – 

radītās būtnes cilvēka īpašās attiecības ar Radītāju. Te atrodams priekšnosacījums 

tālākajiem izteikumiem par attiecībām starp Dievu un cilvēku. Tā ir cilvēka privilēģija, 

ka viņš, atšķirībā no citām radītām būtnēm, pats spēj apzināties sevi kā Dieva radību. Tas 

cilvēku atšķir no pārējās radības un veido viņa cilvēcību. 

Dieva tēls, ko sevī nes cilvēks, ir jāsaprot kā spoguļattēls: cilvēks reflektē Dieva 

tēlu un būtību; viņš var un viņam piederas uz mīlestību, kurā Dievs viņu uzrunā, atbildēt 

ar pretmīlestību. Starp cilvēku un viņa Radītāju ir jāpastāv personiskām attiecībām; 

cilvēkam ir jāatbild uz Dieva vārdu, jāatbild pateicībā, mīlestībā un atbildībā. 

Tas ir punkts, kuram Mārtiņš Luters pievēršas. Viņa izskaidrojums ir – ja tā varētu 

sacīt – radības atbilde Radītājam. “Es ticu, ka Dievs mani ir radījis līdz ar visu citu 

radību.” Te netiek iesākts ar teorētisku universa skatījumu, izejot no ticības pozīcijām, 

kāds atrastos teoloģijas un dabaszinātņu diskusijas centrā, bet tiek norādīts uz personiskās 

dzīves kā Dieva radītas lietas izpratni. Kas ticībā saprot pats sevi kā Dieva radību, tas 

saprot arī vārdus “Es ticu uz Dievu, debess un zemes Radītāju.” Ticība Dievam 

Radītājam atrod savu pilnīgi personisko centru. Tā ticība kļūst dzīva un pārstāj būt domu 

spekulācija, reliģiska metafizika. Mēs esam Dieva darbs, un šajā Viņa darbā kļūst 

redzama Dieva mīlestības bagātība. Dieva darbā varam apjaust Viņa neaptveramo būtību, 

tādēļ Mārtiņš Luters Ticības apliecībā uzsver Dieva darbu pretstatā objektīvajiem 

izteikumiem par Viņa personu. 
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Ja ievadā tika sacīts, ka M. Luters runā par beneficia, Dieva darbiem mūsu labā, 

tad šeit kļūst skaidrs, ka Pirmajā ticības artikulā ietverta cilvēka zemes dzīve, kas tiek 

skatīta ticībā Dieva mīlestības darbam. Pie mums, mūsu zemes dzīvē, kļūst redzama 

Dieva mīlestības bagātība. To, ko Evaņģēlijs saka par Dieva mīlestību, Mārtiņš Luters 

ļauj saskatīt mūsu, radības, dzīves laukā. 

Lai raksturotu M. Lutera skaidrojumu, jāpiebilst, ka šeit izejas punkts ir domas par 

Radītāju. Tas, ko cilvēks iemanto ar Dievu kā Tēvu, tiek skaidri izteikts tikai pieminot 

Viņa sargājošās un vadošās rūpes; īstenībā šīs lietas ir pilnīgi ietvertas viena otrā. Dieva 

kā Radītāja darbā izpaužas visa Viņa tēvišķā mīlestība. 

Kristietis, kas stājies personiskās bērna attiecībās ar Dievu, var sacīt katehisma 

vārdus “Es ticu, ka Dievs mani radījis..”, apliecinot, ka šajā teikumā ietverta visa viņa 

dzīve līdz pēdējai tās izpausmei. To apliecina draudze, un šajā ticībā nobriest ikviena 

ticīgā personiskais ticības skatījums. 

Tādēļ ir svarīgi redzēt un parādīt šādā gaismā to cilvēka dzīves jomu, kura ir 

ikviena, arī paša parastākā cilvēka acu priekšā. 

Tas, protams, ir ļoti liels ierobežojums. Tomēr reizē tā ir koncentrēšanās uz to 

jomu, ko nekad nedrīkstam pazaudēt no ticības redzesloka, lai cik vilinošs šķistu tālāks 

skats Dieva radībā. 

Es pats, mana miesa un dvēsele ar visu, kas tai pieder, esmu Dieva radības daļa, 

Dieva darbs. Viņš mani ir gribējis radīt šajā manā individualitātē, vienreizīgumā un 

neatkārtojamībā. Mēs, šodienas cilvēki, vispirms saskatām tādus pastarpinātos cēloņus kā 

izcelsmi, mantojumu un vidi – tie mums šķiet noteicošie mūsu dzīvē. Mārtiņam Luteram 

ir svarīgi, ka mana esamība, turklāt tieši šāda esamība, lai cik lielā mērā to ietekmētu 

pasaules iekšējie faktori, tomēr ir Dieva darbs. Dievs arī attiecībā pret mūsu šīspasaules 

dzīves iekšējo nosacītību ir Visspēcīgais un vienīgais Darītājs. 

Tā manī pašā un manā zemes dzīvē kļūst redzams, ko paveic Dieva Radītāja vara 

un Viņa laipnība. Mana esamība ir Dieva radīta, pilnīgi bez manas paša līdzdalības. Man 

ir svarīgi mācīties to aplūkot ticības gaismā. To spēj ikviens cilvēks bez izņēmuma, 
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pilnīgi neatkarīgi no visa pārējā viņa dzīves izkārtojuma. 

Mēs esam saņēmēji. Šī apstākļa neatzīšana, cilvēka patvarība ir praktisks Dieva 

Radītāja noliegums. Ticība Dievam Radītājam, no šāda viedokļa raugoties, ir nevis 

teorētiska lieta, bet mūsu praktiskās izturēšanās nosacījums. Tā nosaka mūsu attieksmi 

pret to, kas mēs esam un kas mums pieder. Ticība, kas atsevišķa cilvēka dzīvi uzlūko kā 

Dieva radību, var to uzlūkot kā Dieva iedibinātu arī lielajā visas esamības un visu 

notikumu kopsakarībā. Te meklējams pamats likteņa izpratnei ticības skatījumā. 

Ticība Dievam, visas dzīvības Radītājam, pamato dziļu godbijību cilvēka kā Dieva 

radītas būtnes priekšā, viņa paša miesas un dvēseles priekšā, un tad – arī līdzcilvēka 

miesas un dvēseles priekšā. Miesa un dvēsele nav mans darbs, tas ir Dieva brīnums. 

Pēdējo gadsimtu materiālisms ir apzināti centies to neievērot, mēģinot saprast cilvēku kā 

analoģiju paša cilvēka radītajām mašīnām. Taču ikviena māte zina, kāds brīnums ir bērns, 

kas nācis no viņas miesām: tas ir viņas bērns, tomēr reizē nav viņas, jo viņa pati to nav 

radījusi. Nav bezdievīgāka cilvēka dzīves skatījuma par to, ar kādu man nācās sastapties, 

dzirdot kāda vīra izteikumu, kas uz jautājumu, vai viņam ir bērni, atbildēja: “Bērnu vēl 

neesmu radījis nevienu.” Līdzīga bezdievīga izpratne atspoguļojas rasistisku ideju 

ietekmētā politikā iedzīvotāju jautājumā, kas vēlas cilvēkus audzēt gluži kā dzīvniekus. 

Te cilvēks pats pretendē uz radītāja lomu. 

Tāpat kā dzīvības rašanās noslēpumu, mēs nevaram izdibināt arī cilvēka 

organisma noslēpumus, lai kādas zinātniskas metodes tiktu lietotas. Zinātne ir tikai lietu 

pārdomāšana un aizdomāšanās par tām. Orgānu un to funkciju realitāte mums ir jau dota, 

un ar to pētījumiem nekad nenonākam līdz gala rezultātam. Medicīnas zinātne katrā 

laikmetā nonāk pie jauniem ieskatiem un atklājumiem. 

Tieši tāpat ir ar cilvēka dvēseles funkcijām. Te atrodamas norises, kuras esam 

sākuši aplūkot tikai jaunākajos laikos. Psihoanalīze un dvēseles dziļumu psiholoģija 

atklāj mums veselu jaunu jautājumu kompleksu, kuram varam pievērsties tikai soli pa 

solim. 

Dievs grib, lai par visām dāvanām sniedzam Viņam slavu un pateicību. Ja tā 
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nenotiek, tas ir ne tikai “reliģisks trūkums”, bet pilnīgi izjaukta attieksme pret visu 

cilvēka dzīvi. Tāda attieksme ir bez godbijības, tādēļ ir nepareiza – cilvēks vairs 

nerēķinās ar to, ka Dievs Radītājs Savā gudrībā viņam ir devis visu šo dzīvi. Tas attiecas 

arī uz zinātniskiem pētījumiem un to novērtējumu cilvēka dzīvē. Zinātne nedrīkst atstāt 

neievērotu faktu, ka cilvēks ir Dieva radīta būtne. Šis fakts ir jāzina un jāatzīst ticībā. 

Cilvēku nekad nedrīkst aplūkot tikai kā objektu, ko citi cilvēki pakļauj saviem 

pētījumiem. 

Dieva radošais spēks vēl skaidrāk atklājas tur, kur skatiens tiek vērsts ārpus paša 

cilvēka personas, uz “visu radību”. Dieva radība savā daudzskaitlībā un daudzveidībā 

apliecina nebeidzamo, neizsmeļamo radības individuālo apveidu bagātību, kas nāk no 

Dieva Radītāja rokas. Ikviena koka lapa un – vēl jo vairāk – ikviens individuāls cilvēks ir 

vienreizējs Dieva radošās gribas darbs. Šīs daudzveidības brīnums skaidri atklājas, 

aplūkojot kā pretstatu “radošā” cilvēka tēlu, kas, Prometeja piemēra iedvesmots, mēģina 

radīt. Šajos cilvēka “radošajos” mēģinājumos atklājas, cik tālu cilvēks atrodas no Dieva 

radošās varas bagātības. Cilvēkam nav Dieva bezgalīgās spējas radīt individuālu dzīvību. 

Viņš rada tā, kā to dara fabrika – štancē cilvēkus pēc gatava šablona. Viņš tos ietērpj 

uniformās un tikai tā spēj valdīt par cilvēku bezgalīgo daudzveidību, tikai tā viņš spēj būt 

kungs un valdīt pār tiem. Taču uniformēšanas Prokrusta gultā Dieva radība galu galā iet 

bojā – ar visu savu miesu un dvēseli. Masu kustību kolektīvisms ir skaidri saskatāma 

izpausme šādiem dzīvību apdraudošiem cilvēka mēģinājumiem celt pašam sevi Dieva 

vietā. 

Savukārt individualitāte ir ne tikai bagātība, bet reizē arī ierobežojums. Dievs grib, 

lai cilvēks būtu šī vienreizējā, pavisam noteiktās robežās eksistējošā persona. Tādējādi 

ikvienam cilvēkam ir noteiktas konkrētas robežas viņa attīstībā, un tās nav iespējams 

pārkāpt. Robežu atzīšanā ir ietverta Dieva Radītāja atziņa. Robežas šajā ziņā ir novilktas 

ļoti atšķirīgi. Vienam ceļā ir dotas līdzi daudzas, citam – ne tik daudzas dāvanas. Ikvienā 

– gan miesīgā, gan dvēseliskā un garīgā – ziņā ir lieli un mazi cilvēki. Neviens nevar 

pārsniegt viņam nolikto mēru (Mt. 6:27). Tā ir traģiska situācija, kas reizēm noved pat 
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pie smagas dvēseliskas saslimšanas, kad cilvēks atduras pret šādiem ierobežojumiem. To 

izraisa Dieva Radītāja gribas neatzīšana un tātad – neticība. Iznākums ir pastāvīga 

mazvērtības sajūta, apslēpta ķilda ar Dievu un Viņa nolikto likteni, kas cilvēku iekšēji 

savaino un beigās tiešām dara slimu. Atveseļošanās ceļš šajā gadījumā ir radītās būtnes 

atgriešanās pie Radītāja, pazemīga un pateicīga Dieva noteikto robežu atzīšana. 

Tā nu visa manas miesas un dvēseles esamība liecina par Radītāju, kas valda pār 

mani, kas ir noteicis manas robežas, tomēr šajās robežās atklāj ticībai visu Savas Radītāja 

varas bagātību. Viņš mums ir devis “miesu un dvēseli, acis, ausis un visus locekļus, prātu 

un visas maņas”. Tā Viņš mums ir piešķīris tādu bagātību, ar kuru nekādi cilvēku darbi 

vispār nav salīdzināmi. Tādēļ mums tomēr nav tiesību patvarīgi izrīkoties ar Dieva 

dāvanām. Mēs esam mums uzticēto dārgumu pārvaldnieki un namturi. Dievs mums tos ir 

devis, un Dievs prasīs norēķinu par to, ko mēs ar Viņa dāvanām esam darījuši. Ticībā 

dzīvajam Radītājam redzam atbildību par savu personu Dieva un Viņa tiesas priekšā. Te 

nav runa tikai par ļaunprātībām un nelaimēm, ko mēs ar Dieva dāvanu grēcīgu 

izmantošanu radām sev un citiem; nav runa par miesas un dvēseles postīšanu mūsu 

vainas dēļ, bet arī – par šo dāvanu neizmantošanu, līdzīgi tam, kā Jēzus (Mt. 25) attēlo 

kalpu, kurš savu talentu bija apracis – tikai līdzība runā par garīgām dāvanām. Arī 

slinkums, kas ļauj dāvanām aiziet postā, praktiski ir bezdievība, Radītāja gribas 

neatzīšana, jo Viņš mums Savas dāvanas ir devis tālab, lai mēs tās izmantotu. 

Tas ved pie uzturēšanas. Dievs uztur mūsu dzīvi ar to dāvanu palīdzību, kuras 

Viņš mums ir devis. Ne mēs paši radām dāvanas, kuras kalpo mūsu uzturēšanai, bet 

Radītājs ir Tas, kas mūs ar tām nodrošina. 

Tādām dāvanām pieder arī prāts. Tas šajā vietā, citādā veidā nekā Trešajā artikulā, 

tiek pozitīvi novērtēts un atzīts par dāvanu, kura kalpo šīs redzamās pasaules uzturēšanai. 

Par to, ka dzīvojam, mēs pateicamies Radītājam un Viņa dāvanām, un ticības trūkums, 

kas mudina sagrozīt šo lietu kārtību, izpaužas, tiklīdz cilvēks izvirza priekšplānā pats sevi 

un savus sasniegumus, piedēvēdams dzīvības uzturēšanas darbu pats sev. Dieva dāvanas 

ir līdzekļi, ar kuriem Dievs mums sniedz iespēju dzīvot. Kad Viņš mums tās atkal atņem, 
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mēs aizejam bojā. Mana dzīvība, lai cik grūti man klātos, liecina par Dieva Radītāja 

laipnību, kas vēlas manu dzīvību uzturēt, un par Dieva visvarenību – arī tur, kur cilvēki 

runā par saviem pašu panākumiem. 

Tomēr ticība saskata Dieva rūpes vēl plašākā nozīmē. Arī ārējos labumus, kas 

pieder Dieva radībai, Radītājs pakļauj kalpošanai cilvēkam, kā tas vajadzīgs viņa zemes 

dzīves uzturēšanai. “..Apģērbu un apavus, ēdienu un dzērienu, māju un sētu, sievu un 

bērnus, laukus, lopus un pārējos labumus.” Viss, kas cilvēkam pieder, ir Radītāja 

dāvanas, kuras dotas dzīvības uzturēšanai. Dievs mūs dara bagātus, likdams apkārtējai 

pasaulei mums kalpot. Dzīvības uzturēšanai kalpo arī mūsu dzīves kārtība, kā, piemēram, 

kārtība ģimenē, sociālā un valsts kārtība. Tās uzdevums ir kalpot zemes dzīves 

uzturēšanai. 

Katehismā Mārtiņš Luters ievēro, ka šīs lietas jāmāca zemniekiem. Viņa 

skaidrojumu varētu tulkot, piemērojot mūsdienu dzīves apstākļiem, kas ir pavisam citādi. 

Taisni mūsu sociālās struktūras jomā pieredzam lielu sabrukumu. Visspēcīgāk tas skar 

tieši zemnieku dzīvi. To nepieciešams ievērot arī katehisma skaidrojumā, lai tas, ko māca 

M. Luters, būtu saprotams saistībā ar mūsdienu aktualitātēm. 

 Kad cilvēka dzīve ar apkārtējās pasaules palīdzību iegūst eksistences iespēju, tad 

tas viss kopā liecina par Dieva Radītāja un Uzturētāja laipnību. Bieži tas kļūst redzams 

tieši tad, kad atsevišķas dāvanas – kā iespēja atrast darbu, lai nopelnītu iztiku, – mūsu 

nāvei lemtajā dzīvē tiek lielā mērā apdraudētas. Dievs dod neticamas lietas un spēkus, 

kas kalpo manai dzīvei, lai par spīti tam, cik ļoti mana eksistence ir apdraudēta, es tomēr 

varētu dzīvot. “Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot” (Ps. 23:5). 

Kad Mārtiņš Luters savā skaidrojumā runā par dāvanām, kas pieder Dieva radībai, 

viņš kā priekšnoteikumu saskata šo dāvanu pareizu lietojumu, tas ir, viņš runā par 

cilvēku, kurš atradis ceļu atpakaļ pie Dieva. Neievērojot ticību, realitāte izskatās citādi. 

Cilvēks ir sagrozījis tam atvēlēto stāvokli un sacēlies pret Dievu. Viņš savā patvarībā ir 

cēlis pats sevi Dieva vietā, gribējis būt kā Dievs un nav sevi sapratis kā Dieva radītu 

būtni. Pasaule viņam vairs nav Dieva radība, pār kuru valda Radītājs un kurā jānotiek 
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Radītāja gribai. Cilvēks pretendē uz to, ka radība, visas radītās lietas, ir pakļautas viņam, 

ir kļuvušas par objektu, ar kuru cilvēks var darīt, ko vien vēlas. Tieši tādēļ Dievs viņam ir 

teicis nāves spriedumu. Ar grēku ir saistīts nāvei nolemtā liktenis, jo nāve ir grēka alga. 

Dievs atalgo grēku ar nāvi. Cilvēks, kas sacēlies pret Dievu un posta Dieva radību, Dieva 

priekšā ir zaudējis eksistences tiesības un jau pazaudējis dzīvību. 

Dieva “jā” cilvēkam ir kļuvis par “nē”. Tas ir ne tikai Dieva lemtais sods, bet arī 

biedējoša iekšējā konsekvence, kuras dēļ grēkam seko dzīves izpostīšana. Reizēm cilvēks 

spēj atzīt šo konsekvenci. Bezatbildīga un ļaunprātīga pasaules izmantošana izposta paša 

cilvēka dzīvi. Šodien mēs esam spiesti sajust šo faktu gluži taustāmā veidā. 

Uz šīs nāvei nolemto likteņu atziņas fona izteikums par to, ka Dievs mūs uztur, 

iegūst vēl dziļāku jēgu. Par spīti Dieva teiktajam nāves spriedumam mēs Viņa pacietības 

dēļ tomēr dzīvojam un virzāmies uz to mērķi, uz kuru Dievs mūs, kritušos cilvēkus, grib 

vest. Šis mērķis ir Jēzū Kristū un Viņa samierināšanas darbā, ar kuru Viņš kritušo pasauli 

ved atpakaļ pie Dieva. Šajā nozīmē baznīca Dieva vārdā (1. Moz. 3:15) pēc cilvēka 

grēkākrišanas ir saskatījusi pirmo Evaņģēliju: Jēzus ir apsolītais sievas dzimums, kas 

saminis čūskas galvu. Tas ir, kopš iesākuma pār grēkā kritušo pasauli ir spēkā pestīšanas 

apsolījums, kura dēļ pasaule tiek uzturēta. Dieva žēlastība, kas uztur pasauli, nav cita, bet 

tā pati žēlastība, kas pasauli atpestī. Tādēļ pasaules uzturēšanas fakts ir zīme, norāde uz 

Dieva glābjošo žēlastību, kas sniegta šai pasaulei. Tā nu mēs dzīvojam no žēlastības uz 

žēlastību. Burtiskā nozīmē tā ir Dieva žēlastība, ka mēs dzīvojam; nevienam cilvēkam 

pašam par sevi Dieva priekšā nav tiesību dzīvot. Ikviena jauna diena, ko drīkstam 

pieredzēt, ir tieša liecība par Dieva žēlastību, galu galā – Viņa mīlestības dāvana un zīme, 

kas vērsta uz mūsu glābšanu. Taču to spēj saskatīt tikai ticība. 

Neticīgs skatījums uz dzīvi uzskata esamību šajā pasaulē par pašsaprotamu lietu. 

Attiecības ar Dievu var apskaidrot šo skatījumu, taču tas var arī nenotikt, jo pasaules 

eksistencei šīs attiecības nav konstitutīvas, bet ir kā papildinājums. Ticībai ir otrādi: mēs 

dzīvojam no Dieva žēlastības. Tā ir konstitutīva dzīvībai un tās uzturēšanai. Tā veido 

fundamentu, bet viss pārējais ir papildinājums – tas nāk klāt Dieva apstiprinātajai cilvēka 
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dzīvībai, lai tā tiktu uzturēta un sasniegtu savu mērķi. Tas izteikts Jēzus vārdos: 

“..Dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas 

taps piemestas” (Mt. 6:33). Ar ticību Dieva glābjošajai mīlestībai, kas darbojas Jēzū 

Kristū, izteikums “Es ticu, ka Dievs mani uztur” iegūst dziļu jēgu. Tas saprotams, 

ievērojot Otro ticības artikulu: Dievs uztur grēcinieku, kas pelnījis nāvi, lai viņš dzīvotu 

un iemantotu mūžīgo dzīvību. 

Zemes dzīves uzturēšana ticībai ir Tēva mūžīgās mīlestības zīme. Tā M. Lutera 

skaidrojumā doma par Tēvu ir saistīta ar domu par Radītāju. Īstenībā doma par Tēvu jau 

ir ietverta domā par Radītāju. Saskaņā ar Mārtiņa Lutera skaidrojumu, Ticības apliecībā 

par Dievu Radītāju skan gan apliecība par To, kas dod dzīvību, gan arī apliecība par 

Radītāja mīlestību pret radību. Dievs Radītājs ir tas, kas “mani bagātīgi (tas ir, tādā mērā, 

kas ir pietiekams dzīvības uzturēšanai) un ik dienas apgādā ar visu to, kas šai miesai un 

dzīvībai vajadzīgs, no visām briesmām pasargā un no visa ļauna glābj un glabā. To visu 

Viņš dara no tīras tēvišķas, dievišķas laipnības un žēlastības, lai gan neesmu to pelnījis un 

neesmu tā cienīgs”. 

Pirmos Mārtiņa Lutera skaidrojuma teikumus var saprast arī kā iebildumu pret to 

neticības formu, kurā izpaužas cilvēka augstprātība, superbia; savukārt otrā skaidrojuma 

daļa vēršas pret diffidentia, izmisumu. “Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga” 

(Jer. 17:9). 

Dievs mūsu dabiskajā dzīvē parāda zīmes, kas liecina par Viņa tēvišķīgo laipnību. 

Tām ir jāpalīdz mums pārvarēt mazticību. Pretstatā izmisumam ticība Tēvam iegūst īpašu 

uzsvaru. Dievs ir tas, kas vada visu radību cauri šai pārmaiņu pilnajai dzīvei. Šī vadība ir 

zīme, kurā kļūst redzama Tēva mīlestība. Viņš dod to, kas mums ir nepieciešams, pasargā 

mūsu dzīvību, kura ir spiesta cīnīties pret pazudinošām varām. Ticības artikuls gan sniedz 

tikai pozitīvus izteikumus par Dieva Tēva labestību, taču šī labestība kļūst redzama tieši, 

uzlūkojot bezdibeni, virs kura atrodas ikviena dzīvība. Tas nenozīmē, ka šādu bezdibeņu 

vairs nebūtu, taču visspēcīgās Dieva mīlestības vara ir spēcīgāka par visām šīm tumšajām 

varām. Tā ir izteikta ticības pieredze, kuru ikviens kristietis var iegūt savā dzīvē. Tam, 
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kurš ir ticis izvests cauri īstam postam, viņa esamība ir Dieva brīnums. 

Nekad iepriekš neesmu dzirdējis tik daudz liecību par Tēva gādīgo un sargājošo 

mīlestību, kā briesmīgajos, posta pilnajos kara un pēckara gados. Šī pieredze daudziem ir 

kļuvusi par jaunas, prieka pilnas ticības iesākumu, kas uzdrīkstas rēķināties ar Dieva 

Tēva laipnību. Pieredze reizē ir palīdzība ticībai cīņā pret grēcīgajām rūpēm un bailēm, 

kam ir sava tumšā loma ikviena cilvēka dzīvē. Tādas lietas nav tikai morāla skaistuma 

trūkums vai netikums, bet tās aizskar pašu mūsu dzīves centru – mūsu attiecības ar 

Dievu. Tieši tādēļ Jēzus tik bargi nosoda šādu zūdīšanos. Savukārt ticība mūs atbrīvo no 

baiļu paverdzinošās varas. Tādēļ ticībā sakņojas Dieva bērnu brīvība. Dieva mīlestība ir 

tā, kurai ir vara pār mums, – ne kādām pazudinošām varām! Tā Mārtiņa Lutera 

skaidrojumā saka ticība, kas atstāj aiz sevis raizes un bailes. 

Tomēr tikpat skaidrs, kā tas, ka pastāv šāda Dieva vadība, ka tur, kur citkārt 

redzam tikai sakritības vai nelaimes, ticība ierauga Dieva vadību, tikpat skaidrs un 

noteikts ir arī tas, ka izteikums: Dievs mūs pasargā no pilnīgi visām nelaimēm un 

briesmām, šādā absolūtā nozīmē, acīmredzami, nav pareizs. Nav šaubu, ka visa Dieva 

žēlastības pilnā vadība, kuru es pieredzu, ir liecība par to, ka “to visu Viņš dara no tīras 

tēvišķas, dievišķas laipnības un žēlastības, lai gan neesmu to pelnījis un neesmu tā 

cienīgs”. Taču neskaitāmi daudzos gadījumos cilvēks, arī ticīgs kristietis, savā zemes 

dzīves ceļā nav pasargāts, neskaitāmi daudzos gadījumos viņš aiziet bojā – pat ļoti 

briesmīgos apstākļos, kas atklāj šīs lāstam pakļautās pasaules atbaidošo seju. Vai tad vēl 

varam sacīt, ka Dievs mūs pasargā no visa ļauna? Vai M. Lutera skaidrojums nesniedz 

tādu pasaules skatījumu, kas noklusē ļaunuma patieso lielumu un biedējošo spēku? Vai tā 

nav tāda optimisma izpausme, kuru fakti pastāvīgi atspēko? Šīs pasaules realitāte nerunā 

par Dievu un Viņa mīlestību. Daba un vēsture drīzāk rāda velna atbaidošo purnu un atklāj 

neaprakstāmu nežēlību. 

Šajā punktā Ticības apliecības izteikumi Pirmajā artikulā mudina mūs vērst skatu 

tālāk. Izteikumi nav uztverami kā patstāvīgi un pilnīgi. Kas gribētu ar ticību turēties tikai 

pie Dieva žēlastības izpausmēm pirmā artikula skaidrojumu izpratnē, tas drīz vien varētu 
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pieredzēt katastrofu. Tikai visu triju artikulu izteikumi kopā sniedz pilnu ainu Dieva 

žēlastībai pār šo pasauli, tikai tie visi kopā sniedz stiprinājumu ticībai. 

Tas ir jau līdzi ietverts Pirmā artikula skaidrojumā. Mārtiņš Luters sākumā ir 

plānojis šo mācības daļu aplūkot plašāk, runāt arī par bēdām un krustu. Būtiskās domas, 

kas bijušas plānotas šajā mācības daļā, viņš ir ietvēris Mūsu Tēvs lūgšanas piektā, sestā 

un, galvenokārt, septītā lūguma skaidrojumā. Dievs atpestī no ļauna. Tas vispirms 

jāuztver subjektīvā nozīmē. Tam, kas ir Dieva īpašums, ļaunums pārstāj būt ļaunums. 

Dieva vadībā pieredze, kas saistīta ar postošām varām, pārvēršas svētībā. Tām visām ir 

jākalpo cilvēka glābšanai un jādzen cilvēku arvien dziļāk Dieva rokās. “..Tiem, kas mīl 

Dievu, visas lietas nāk par labu..” (Rom. 8:28). Neviens cilvēks nevar kļūt kristietis, 

neviens nevar pieredzēt dievbērnības svētību bez šādas pieredzes. Pretstats starp esamību 

šajā pasaulē, kura dzīvo bez Dieva, kurā valda velns un pats cilvēks, viņa grēks un nāve, 

un esamību sadraudzībā ar Dievu, ar Jēzu Kristu šīs pasaules vidū, šajā punktā kļūst gluži 

vai rokām satverams. Dieva miers mūs sargā; tā ir vara, ko visās nelaimēs drīkstam sajust 

un kam drīkstam ticēt. Par to ticība runā Mārtiņa Lutera skaidrojumā. 

Taču objektīvā nozīmē paliek neatbildēts mokošais jautājums par Dieva mīlestību 

šajā pasaulē, kur ļaunums turpina pastāvēt. Kā pasaule, kurā šodien dzīvojam, ir 

savienojama ar domu par visspēcīgo Dieva mīlestību? Vai Dieva mīlestība nav tikai 

iedomu tēls, kas sniedz man subjektīvu mierinājumu, taču ļauj sev līdzās pastāvēt 

mīklainajai ļaunuma varai, kas ticībai liek gandrīz nepārvaramus šķēršļus? 

Ļaunums paliek mīkla, kurai arī Bībele nesniedz atminējumu. Tā neizskaidro 

ļaunuma izcelsmi. Tā nepaskaidro, kā ļaunums var iegūt varu pār Dieva radību. To gan 

atkal un atkal pūlas skaidrot visas kosmogonijas (pasaules izcelšanās mācības), kuras 

vēlas skaidrot Dieva un ļaunuma līdzāspastāvēšanu, izejot no teodicejas, Dieva 

attaisnošanas domām. Tomēr galā visi šie skaidrošanas mēģinājumi noved līdz vienam no 

diviem maldu ceļiem: vai nu tie noved pie tā, ka ļaunums savā pret Dievu vērstajā būtībā 

netiek uztverts nopietni un kaut kādā veidā tiek atgriezeniski saistīts ar pašu Dievu – 

beigās tas tiek saprasts kā spriedzes moments dievišķās būtības vai darbības iekšienē, kas 
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dod iespēju sākties visai kustībai, visai vēstures gaitai –, vai arī šīs teorijas, sekojot 

teodicejas domām, galu galā ierāda ļaunumam kā patstāvīgam principam vietu līdzās 

Dievam, tādējādi apstiprinot pret–Dievu. Tad pasaule vairs netiek saprasta kā Dieva 

radība, bet gan kā šī pret–Dieva darbs. Tādā gadījumā pestīšana ir iespējama tikai 

atbrīvojoties no pasaules, kas tiek nodota iznīcībai. Līdz ar to pasaule pārstāj būt Dieva 

atpestījušās mīlestības objekts. Tas ir raksturīgi visu duālistisko reliģiju maldu ceļam. 

Maldu ceļš gan pieļauj apzīmējuma “debess un zemes Radītājs” uzņemšanu Ticības 

apliecībā, taču tas tiek darīts ar polemisku nodomu. 

Šīs teodicejas domas ir iemantojušas nozīmi, kas paliek aktuāla līdz pat mūsu 

dienām. Tām ir pat izšķiroša loma dvēseļu aprūpē, kur arvien tiek uzdots mokošais 

jautājums “kāpēc?” – redzot visu briesmīgo un neganto, kas notiek šajā pasaulē. 

Taču Dievs nesniedz atbildi uz jautājumu “kāpēc” attiecībā uz ļaunumu pasaulē. 

Arī Bībele to nedara. Ļaunums pasaulē nav tāda lieta, ko mēs varētu aplūkot no vērotāja 

pozīcijām. Mēs esam tajā iesaistīti; mēs vienkārši sastopamies ar to kā ar 

priekšnoteikumu, kuru mēs saprotam nepareizi, ja ar savu “kāpēc?” gribam pieprasīt 

Dievam norēķinu par to. Mums, grēcīgajiem cilvēkiem, nav iespējams saņemt atbildi uz 

šo “kāpēc?” Drīzāk ir tā, ka Dievs prasa norēķinu no mums un no pasaules. Un tikai tad, 

kad, savus grēkus nožēlodami, atzīstamies: “Ja Tu, Kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, 

kas gan, ak, Kungs, lai pastāv?” (Ps. 130:3), saņemam Dieva atbildi. Atbilde gan 

nepaskaidro “kāpēc?” Tā neatklāj attiecības starp Dieva mīlestību un ļaunuma mīklu. Šī 

atbilde vispār nav teorētisks skaidrojums, bet spēkpilna atbrīvošana no ļaunuma, no 

grēka, no nāves un velna. Tā notiek Dieva mīlestībā, kas īstenojas Jēzus Kristus 

pestīšanas darbā. Dievs netaisnojas cilvēku priekšā un nesniedz paskaidrojumus, lai 

atbildētu uz cilvēku “kāpēc”, bet atrisina ļaunuma mīklu – ne teorētiski, bet gan – 

attaisnodams cilvēkus, attaisnodams pasauli, radīdams jaunas debesis un jaunu zemi, kurā 

taisnība mājo. Ir pareizi sacīts, ka Viņš teodicejas vietā liek kosmodiceju, tas ir, tās 

pasaules attaisnošanu, kuru Viņš ir radījis. Dievs Savā mīlestībā ir saprotams tikai, izejot 

no pestīšanas realitātes, no jaunās zīmes, ko Viņš dod ticībai šajā pasaulē. Šī zīme ir 
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Jēzus Kristus. Tajā, kā Dievs ar Savām dāvanām šajā pasaulē sargā un uztur mūsu 

dzīvību, ticība saskata itin kā nākamās, atpestītās pasaules iepriekšēju sagatavošanu. Tēva 

mīlestība, kas mūs šajā pasaulē uztur un izved tai cauri, norāda uz Viņu kā uz To, kas jau 

ir sācis radīt jaunu pasauli. Ikviena atpestīšana no ļauna ir uzlūkojama pēc Jēzus 

pestīšanas brīnuma parauga, kā pestīšanas realitātes iesākums. Ar katru atpestīšanu no 

ļauna atklājas cīņa pret ļaunumu, kas paverdzina pasauli, vedot to uz pazušanu. Šī cīņa 

turpināsies līdz pilnīgai Dieva uzvarai. 

Drošajā cerībā – un tikai tajā – varam ar pilnām tiesībām atzīt, ka Dievs mūs glābj 

no visām briesmām un pasargā no visa ļauna. Visa pasaule ir Dieva pacietības varā; tā 

tiek uzturēta, raugoties uz nākamo pasauli, kas šeit rod savu iesākumu. To ticība apliecina 

gaviļu pilnos pateicības vārdos: “Par to man būs Viņam pateikties, Viņu slavēt, Viņam 

kalpot un paklausīgam būt.” 

No cilvēka, kas negrib slavēt Dievu un negrib Viņam pateikties (Rom. 1:21), ir 

radies tāds cilvēks, kurš saņem Dieva dāvanas un žēlastības darbus no Tēva rokām un 

slavē Viņu par to. Tas ir jaunais cilvēks. Jaunā dzīvība, ko cilvēks ir saņēmis, izpaužas 

viņa dzīves gājumā, kura centrā ir paklausība un kalpošana Dievam. Cilvēka svētlaime ir 

tas, ka viņš mīl Dievu un nodod savu dzīvi līdz ar visu, kas tai pieder, kalpošanā Dievam. 

Šāda kalpošana vairs nenotiek atbilstoši ārējiem likumiem, tad vispirms ir jāpārvar 

sirds iekšējā pretestība likuma prasībām. Jaunā kalpošana notiek atbilstoši brīvības 

likumam, par ko Jēkabs saka (Jēk. 1:25): “..Darba darītājs .. būs svētīgs savā darbībā.” 

Mārtiņa Lutera skaidrojuma noslēguma teikums atklāj visa veseluma himnisko 

raksturu: “Patiesi, tas tā ir.” Tas ir no dvēseles dziļumiem nākošs pateicības vārds 

Dievam, kas ticībā atskan jau saistībā ar šo dabiskās dzīves pieredzi. 

Ikviena ticības pieredze par Dieva žēlastību nes līdzi un ietver sevī šādu 

slavinājumu. Pirmā artikula apliecinājuma vārdos skan draudzes gaviles, jo tajā viss 

minētais notiek jau tagad. Un šai gaviļu pilnajai liecībai ir jākļūst par palīgu ticībai. 

 


