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Autora priekšvārds 

Pēdējos gados daudzi kristieši un kristīgo baznīcu vadītāji arvien 
skaidrāk un skaidrāk ir izpratuši, ka mums ir nepieciešama labāka 
izpratne par ticibas jautājumiem. Tas attiecas ari uz kristīgo ētiku: ja 
nav stabila doktrinālā un bibliskā pamata, tad arītā ētika, kuru mēs 
mācam jeb mēģinam ieviest, nevarēs veikt savas funkcijas. 

Kalpojot mācītāja amatā gan Eiropā, gan Āfrikā, esmu allaž centies 
atklāt, cik būtiski ir tas, lai mūsu kristigā ticība un liecināšana būtu 
balstīta uz stingriem pamatiem. Tas nozīmē, ka šiem pamatiem ir 
jābūt bibliskiem un ari jāsakrīt ar to pieredzi, kuru gadsimtu laikā ir 
uzkrājusi vispārējā Baznica. 

Priecājos, ka mans doktrinālais darbs II Dzīvības celš" tagad kjūst 
pieejams ari latviešu lasītājiem, un novēlu jums bagātīgu Dieva 
svētību. Jēzus irteicis: liJa jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat 
mani mācekJi" (Jņ. 8:31). 

Alvestā, Zviedrijā, 1993. gada jūnijā. 
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I 
Ko mēs zinām par Dievu? 

Cilvēki dažkār1 jautā: "Kas es esmu?", "No kurienes es nāku?". 
Lai atbi Idētu uz šiem jautājumiem, mums jāatbi Id uz kādu citu 
jautājumu, kas ir daudzkā11 Iielāks un svarīgāks - kas ir Dievs? 

Vai tad ir iespējams uzzināt, kas ir Dievs, kādi ir Viņa darbi un 
kādi ir Vil,la nolüki attiecībā uz mums? Uz to mēs varam atbildēt ar 
noteiktu 'jā', jo Dievs mums ir atklājis pats sevi. Ir cilvēki, kuri apgalvo, 
ka ir meklējuši Dievu, taču patiesībā Dievs ir tas, kas müs ir meklējis 
pirmais. Viņš ir nācis pie mums, atklādams pats sevi: "Jebšu Vil)š nav 
tālu nevienam no mums" (Ap. d. 17:27). 

lr kāds visiem pazīstams Dieva atklāsmes veids, kuru sauc par 
vispārējo atklāsmi. iā ir Dieya atklāšanās pasaules radīŠanā, tautu 
vēsturē Un ikviena cilvēka sii:dsapziņā. Bet Diev~ ir atklājis ari sevi 
savā vārdā un Jēzü Kristü. Divi pēdējie Dieva atklāsmes v.eidi tiek 
dēvēti par īpašo atklāsmi. 

1. ~ Vispārējā atklāsme 
Sī atklāsme sākas ar Radīšanu. Viss, ko vien mēs šinī pasaulē 

ieraugām, skaidri norāda uz Dieva spēku un varenību (Ps. 19: 1-6). 
Nekas nav radies pats no sevis (Ebr. 3:4), un tikai bezprāši saka savā 
sirdi: "Dieva nav" (Ps. 14:1). 

Ari citās reliģijās un filozofijās mēs varam atrast domas par 
pasaules radīŠanuun kādu "Augstāko bütni". Tātad šie jautājumi ir 
pazīstami ne tikai kristietībā, taču to risinājumi kristīgajā ticībā fa(;Hkāli 
atšķiras no citām reliģijārn. Ja mēs aplükojam mācību par pasillIIes 
radīŠanu kā vienotu veselumu, izrādās, nav nevienas citas filozofijas 
vai reliģi jas, kura mācītu to, ko I11ēS sastopam kristietībā, proti, l11ācibu 
par Dievu kā pasaules Radītāju, kurš vienlaikus ir ari Pestītājs, Dievu, 
kurš glābj cilvēci, kJüdal11s par ci Ivēku, ciešot un mirstot par pasaules 
gi-ēkiem. Un šī pestīšana tiek dota ka žēlastība, bez jebkādiem cilvēku 
nopelniem. Tādējādi kjüst skaidrs, ka kristīgā mācība par radīšanu 
vienll1ēr jāsaprot vienīgi īpašās atklāsrnes gaisll1ā. 

Radīšana 
Tātad Dievs ir atklājis pats sevi pasaules radīŠanā. Taču tas ir 

noticis tā, ka Il1ēS nespējarn ieraudzīt ne Dievu pašu, ne Vil)a žēlastību. 
"Dievu neviens nekad nav redzējis" (ļņ. 1-18). Tas nozīI11ē, ka Viņš 
ir müsll jutekJiem nepieejams, jo Vil)š ir Gars (ļņ. 4:24). Bet radītajā 
pasaulē I11ēS varam redzēt Vil)a darbu, Viņa atstātās pēdas. Skatoties 
uz rad īto pasauli, mēs saredzam, kur garām gājis Dievs. Tas nozīmē, 
ka Il1ēS redzam Dievu "no muguras" (2. Moz. 33:23). 
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Uzlükojot radību, mēs varam apbrinot tās daudzveidibu un 
neaprakstāmo smalkumu, stingro uzbüves likumibu saskaņu, 
neizsakāmo skaistumu. Müsu personigie uzskati šajos jautājumos var 
atšķirties. Tas atkarigs ari no müsu pētīŠanas objektiem. Taču .ir tris 
radīšanas aspekti, kuri jāatzist par īpaši svarigiem. 

1. Visa pirmsākumā ir Dievs. "Bet Viņš pats ir pirms visa, viss 
pastāv Viņā" (Kol. 1-"17). 

2. Radišana vē1 nav pabeigta. Tā turpinās un ari patlaban tā sniedz 
atklāsmi par Dievu, Viņa eksistenci, spēku un godibu. 

3. Viss, kas ir radīts, dzivo, eksistē un pilnveidojas vienigi caur 
Dievu, kurš balsta un uztur visu. "Jo Viņā mēs dzivojam un rosāmies, 
un esam" (Ap. d. 17:28). 

Taču, runājot par šim lietām, mums jāpatur prātā zināms 
brīdinājums. Kā jau mēs par to pārliecinājāmies, radiba un daba spēj 
vēstīt par Dievu, norādot uz to kā uz "dzivibas avotu" (Ps. 36:10). 
Bet radība un daba nav Dievs. Ja mēs uzskatām, ka Dievs ir tas pats, 
kas debesu velve, skaistas puķes un koki, vareni sniegoti kalni vai 
jüras vilņi, tad kJüstam lidzīgi panteistiem, kuri Jzskata, ka Dievs ir 
visums un visums ir Dievs. 

Vēsture 
Radīšanas stāsts mums vēsta, ka Dievs ir radījis ne tikai zemi un 

pasauli, bet ari cilvēku un tautas. Viņš turpina savu radīšanas darbu 
ari pēc pasaules sākuma. Tāpēc mēs varam teikt, ka ari vēsturē un 
tautu likteņos slēpjas sava veida atklāsme. Büdams savas radibas 
uzturētājs un pasargātājs, Dievs ir lāvis cilvēkiem apmesties un dzīvot 
dažādās pasaules vietās. Pat ja viņi tic, ka viņi paši ir tie, kas visu 
izlemj un nosaka, tomēr visu vada Dievs, jo Viņš ir tas, kurš ir 
"nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzivot" (Ap. d. 
17:26). 

Arī pašai cilvēka pastāvēšanai ir savi morālie ietvari. Un ari 
apspiešanai, jaundarībai un netaisnibai ir savas robežas. Tās var 
neatklāties uzreiz, tomēr tās nāk gaismā, kad tā nolemj Dievs. Pat 
vareniem valdniekiem nākas dzirdēt un ielāgot: "Un es teicu. Līdz 
š~i vietai tu elüdīsi, bet ne tālāk, un šeit lai norimst tavi lepnie vilņi" 
(lj. 38:11). Sādus faktus var ievērot ikviens, kurš nopietni studē 
pasaules vēsturi. Līdz noteiktam bridim Dievs var laut attistīties 
Jaunumam, bet reiz Viņš to tomēr apturēs. Mēs drikstam zināt ari to, 
kā tas notiks: "[ .. ] kad bezdievji un elku pielüdzēji vairosies [ .. ]" 
(Dan. 8:23). 

Kad mēs runājam par Dieva atklāsmi pasaules vēsturē, mums 
jāatceras, ka ši atklāsme ir dala no atklāsmes raditajā pasaulē. Tādā 
pašā veidā, kā Dievs uztur radibuun cilvēkus, Viņš ari vada pasaules 
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tautu likteņus. Tas gan nenozīmē, ka, vērtējot pasaules un tautu 
likteņus, mēs iepazīstam Dievu vai Viņa dāvāto pestīšanu. Mēs varam 
nākt pie atziņas, ka Dievs ir, vē1 nebūdami pazīstami ar Viņa vārdu. 
Bet, kad mēs iepazīstam Dieva vārdu, š.is vārds apstiprina to, kas 
iepriekš mums atklāts caur radīšanu un vēsturi. Vienīgi iedziJinoties 
Dieva vārdā, mums paveras iespēja apgūt zināšanas par to, kā Dievs 
valda pasau!ē. 

Sirdsapziņa 
Trešais vispārējās atklāsmes veids ir cilvēka sirdsapziņa. Kad Dievs 

radīja pasauli, cilvēkus, tautas, Viņš tiem atkl~ja, ka pastāv atšķirība 
starp labo un Jauno, starp gaismu un tumsu. Sīs atšķirības cilvēkam 
palīdz saskatīt sirdsapziņa. Dievs kopš ci Ivēka radīšanas viņa 
sirdsapziņā ielicis noteiktas zināšanas. Tas attiecas ari uz pagāni~m. 
"Jo, ja pagāni, kam nav bauslības likuma, sekodami savai dabai, 
izpilda tikumības likuma prasības, tad viņi, būdami bez bauslīpas 
likuma, paši sev ir likums. Jo ar to viņi pierāda, ka likumu prasība 
ierakstīta viņu sirdīs" (Rom~ 2:14-15). 

Cilvēks atšķiras no pārējām dzīvām būtnēm arto, ka viņam piemīt 
spējas atšķirt labo no Jaunā, patieso no nepatiesā. TādēJ~cilvēks var 
tikt saukts pie atbildības par savām domām un darbiem. Sī atbildība 
kjūst saprotama Dieva dusmās un tiesā: "Jau Dieva dusmība no 
debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un cilvēku netaisnibu 
[ .. ]: Dievs pats viņiem to atklājis" (Rom. 1 :18-19). 

Tomēr, runājot par patiesību un nepatiesību, uz sirdsapziņu nevar 
pilnībā pajauties. Kopš cilvēces grēkā krišanas cilvēka domāšana ir 
aptumšota. Tādē1 sirdsapziņai jātiek atjaunotai un apgaismotai. 
Apgaismošana var notikt vienīgi ar kāda stiprāka gaismas avota 
palīdzību, gluži kā mēness var dot spožumu, vienīgi saņemot gaismu 
no saules. Tā ari sirdsapziņa var tikt pietiekami apgaismota, lai pati 
varētu sniegt gaišumu, vienīgi saņemot jaunu gaismu no Dieva vārda. 
Citās jomās, ārpus labā un Jaunā, sirdsapziņa nespēj dot zināšanas 
par Dievu vai atklāt Dieva noslēpumus. Zināšanas šajās jomās var 
iegūt vienīgi caur tā saucamo īpašo atklāsmi. 

2. īpašā atklāsme 
Kaut ari priekšstatu par Dieva varenibu un darbu var daJēji gūt no 

radītās pasaules, cilvēces vēstures un sirdsapziņas, tas vē1 nesniedz 
pietiekami dzijas zināšanas par Dievu. Tāpēc nevar pajauties uz mūsu 
pašu domām par Dievu, jo tās nevar mūs novest pie Dieva, tās var 
vienīgi palīdzēt "nojaust un atrast" (Ap. d. 17:27). Nepietiek ari ar 
sirdsapziņu, kura jūt atšķirību starp labo un Jauno. Mūsu zināšanas 
par Dievu ir ierobežotas, ja tās nāk vienīgi no raditās pasaules un 
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mCisu si rdsapzil~as. Pats Dievs ir atklājies daudz skaidr5kā veidā; Viņš, 
"atst5dams neievērotus nezin5šanas laikus, tagad aicina visus ci Ivēkus 
visur atgriezties no grēkiem" (Ap. d. 17:30). Tādēj ir sacīts: "Laiks ir 
piepi Idīts, un Dieva valstība ir tuvu atnākusi! Atgriezieties no grēkiem 
un ticiet uz Eval)ģēliju" (Mk. 1:15). Kopš pasaulei dots Eval)ģēlijs, ir 
skaidrs, ko sevi ietver šī atklāsrne: Dieva vārdu jeb Svētos Rakstus un 
ļēzlL Kristu, müsu Kungu un Pestītāju. 

Sī atklāsme ir pilnīga, jo t5 dod mums pilnīgu atziņu, palīdzību 
un vadību, lai mēs tiktu pestīti. Tas izskaidrojams tādējādi, ka Dieva 
vārdā mēs saņemam daudz pi Inīgākas zināšanas par Dievu, nekātās 
zināšanas, kuras mēs iegCistam, vērojot radīto pasauli vai iedziJinoties 
savā sirdsapzil)ā. ļēzCi KristCi, ar kuru mēs sastopamies Dieva vārdā, 
mēs iegCistam patiesas un pilnīgas zināšanas par Dievu: "Dievu 
neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva 
krCits, tas mums to ir darījis zināmu" (1).1:18). Bet ne tikai. Dēls ir 
ari vienīgais pestīšanas cejš, jo Vil)š ir" cejš, patiesība un dzīvība" 
(1). 14:6). Un nav pestīšanas nevien5 citā (Ap. d. 4:12). Tādēj mums 
ir jāapzinās, ka pastāv šāda īpašā atklāsme un "nezināšanas laiki" ir 
beigušies (Ap. d. 17:30). 
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II 
Dievs sevi ir atklājis savā vārdā 

Mēs nevaram atrast pestīšanas ceju, uzlūkojot vienigi Dieva 
darbu varenibu un skaistumu, nedz ari pētot pasaules vēsturi vai 
ieklausoties savas sirdsapziņas balsi. Vienigi paša Dieva sniegtā 
atklāsme mums pavēsta, kas ir Dievs un ko Viņš ir darījis cilvēka 
pestīšanas labā. Mēs saucam šo atklāsmi par Dieva vārdu, Bibeli 
vai Svētajiem Rakstiem. 

Bibele mums liecina pati par sevi, ka tā ir Dieva skaidrākā 
atklāsme (Ps. 19:7-14; Ps. 119:105; 2. Tim. 3:14-15). Bet ši atklāsme 
neizslēdz ari citus veidus, kādos Dievs atklāj sevi, piemēram, 
radišanu, vēsturi un sirdsapziņu. No otras puses, ari šie tris veidi 
neizslēdz Dieva vārdu, bet gan norāda uz to. Tādējādi mēs 
saprotam, ka visskaidrākā un vispilnigākā Dieva atklāsme ir 
atrodama Dieva vārdā. Tā ir atslēga jebkurām zināšanām par Dievu. 
Tas, ko mums saka daba un mūsu pašu sirdsapziņa, jāpārbauda, 
jāsaprot un jāizskaidro Dieva vārda gaismā. 

Dieva vārda atkļāsme iesniedzas dzijā senatnē 
Dievs atklāja sevi Adamam un Ievai vē1 pirms grēkā krišanas. 

Viņš gribēja, lai tie Viņu pazītu un zinātu Viņa gribu, Viņš uzrunāja 
tos (1. Moz. 1:28; 1. Moz. 2:16-17). Atklāsme nāca caur runāto 
vārdu, Dieva vārdu. VēIāk, pēc grēkā krišanas, cilvēkiem kJuva 
nepieciešama ipašā atklāsme, lai tie netiktu pazudināti. Tāda 
atklāsme viņiem tika dota Dieva vārdā (1. Moz. 3:15). Grēkā 
krišanas dienā Dievs atklāja kritušajiem cilvēkiem, kādā stāvokli 
viņi ir nokJuvuši, un norādija pestišanas ceju. Ļauno spēku, kas 
bija viQ.u grēkā krišanas cēlonis, satrieks "sievas dzimums" (1. Moz. 
3:15). Sie vārdi norāda uz Kristu, kurš ir šis "sievas dzimums" (Lk. 
1 :26-33; Gal. 4:4). 

Savukārt rakstitais Dieva vārds kjūst pazīstams vienīgi Mozus 
laikos. Viņš saņēma no Dieva rakstītus vārdus baušJu veidā (2. 
Moz. 24:12,31 :18). Viņam arītika pavēlēts pilnībā pierakstit Dieva 
doto bauslību. Tas, ko vēlāk pierakstīja pravieši, bija šis bauslibas 
un Dieva doto apsolijumu izskaidrojums. 

Kāds cits rakstītā Dieva vārda aspekts tika dots ļēzus Kristus 
laikos: "ļo bauslība ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība 
nākusi pasaulē caur ļēzu Kristu" (ļņ. 1 :17). Tas apstiprina, ka Mozus 
un praviešu teiktais ir bijusi patiesība. ļēzus atkārtoti uzsver, ka 
Dievs ir runājis caur Mozu un praviešiem (Lk. 24:25-27; ļņ. 5:46-
47). ļaunajā Deribā uzsvērts, ka: "Dievs vecos laikos daudzkārt un 
dažādi runājis caur praviešiem uz tēviem." Bet tam ir ari 
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turpinājums: "Šinīs pēdējās dienās Viņš uz mums ir runājis caur 
Dēlu, ko Viņš ir iecēlis par visu lietu mantinieku" (Ebr. 1: 1-2). 
TādēJ Rakstos bieži un noteikti tiek uzsvērts, ka Baznica un Dieva 
tauta ir "nams, uzcelts uz apustuJu un praviešu pamata, kura 
stūrakmens ir Kristus Jēzus" (Ef. 2:20). 

Atklāsmes cilvēciskais aspekts 
lr acīmredzams, ka Dievs ir devis mums savu vārdu caur 

ci Ivēkiem. Ci Ivēci skais asp~kts atklājas ari ci Ivēka izgud rotas 
materiālos - papīrā un tintē. 5i iemesla dēl Dieva vārds bieži ticis 
uzskatīts par neievērojamu, mazsvarīgu, pat nicināmu. Te mēs 
varam salidzināt Dieva vārdu ar Kungu Jēzu Kristu pašu. Jau kopš 
mūžibas Viņš bija Dieva Dēls, bet Viņš kJuva cilvēks, ienākdams 
šajā pasaulē kā mazs bērns, ietīts autiņos un guldīts silītē. 
Neskatoties uz šādu pazemibu, Viņš bija Dieva Dēls. Līdzigi tas ir 
ari ar Dieva vārdu. Vārds, kas nāk pie mums 5vētajos Rakstos, 
patiesi ir Dieva vārds. Tas neklūst par Dieva vārdu tad, kad cilvēki 
to ir pārbaudijuši, izvērtējuši un pieņēmuši. Dieva vārds ir patiess 
jau kopš tā izteikšanas briža. Tas, neatkarigi no cilvēku vērtējuma 
un pārbaudes, ir Dieva vārds jau kopš briža, kad to izteica pravieši 
un Kristus, un ari kad to pieraksttja apustuli un evaņģēlisti (1. Tes. 
2:13). Un tomērtas nāk pie mums ārējā veidā, tikpat vienkāršs un 
pazemīgs, kā nāca pats Kungs Jēzus Kristus. Tas ir Dieva vārds, 
kaut ari tas ir nācis pazemibā. 

Saprast Dieva Vārdu 
Dieva darbs pasaules ra.dīŠanā ir izteikts vārdos: "Jo Viņš runāja 

un tā notika" (Ps. 33:9). 50 izteikumu var attiecināt ari uz pašu 
Dieva vārdu: ikreiz, kad Dievs runā, kaut kas notiek. TādēJ Dieva 
vārdus nevar salīdzināt ar cilvēku teiktiem vārdiem, kas bieži ir 
nespēcīgi un tukši. Dieva vārds ir varens un dara lielus darbus (ļes. 
55-11 ). 

Kad Dievs mūs uzrunā, Viņš lieto ārējus un redzamus Iīdzeklus. 
Pamatā Dieva vārds tiek izteikts skaidri un nepārprotami (1. Kor. 
14:9-1"1). Bībelesvārdi "Vārdstapa miesa" (ļņ. 1:14) runā par Kristu, 
taču tos var saprastarī tā, ka Dieva vēsts ir kJuvusi dziva un 
saprotama ci Ivēkiem. Cilvēku valodas un vārdi ir ti kai instrumenti 
Dieva rokās, ar kuru palidzibu Viņš atklāj mums sevi (1. Jņ. 1: 1-3). 

Taču, no otras puses, dažkārt Dieva vārds ir grūti izprotams, 
pat "neizdibināms" (Rom. 11:33). Tad mums tas jāuzlūko tādu 
Rakstu vietu gaismā, kuras ir skaidras un saprotamas. Bet, ja ari 
tad mēs to nespējam izprast, tad jāpaJaujas uz to, ka pilnībā šo 
vārdu aptversim mūžibā (1. Kor. 13:12). 
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Svētos Rakstus ir devis Dievs 
Kaut g<ļn Bi\Jeli ir pierakstījuši cilvēki, katrs vārds tajā ir no 

Dieva. Savā vārdā Viņš mums atklāj sevi; mēs pilnibā neizprotam, 
kā tas ir iespējams, bet pati Bibele to apstiprina: "[ .. 1 bet Dieva 
cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā" (2. Pēt. 1:21). Svēto Rakstu 
neapšaubāmo patiesīgumu apliecina pats Kristus, teikdams: "Tavi 
vārdi ir patiesība" (Jņ. 17:17). Tā Svētie Raksti mums atklāj Dievu, 
Vārds liecina, ka Kristus ir Dieva Dēls, bet Dieva vārds ir ari 
žēlastības Iīdzeklis, kas rada mūsos ticību. Tāpēc tas ari tika dots: 
"Lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pieticības 
nākuši, dzīvību iegūtu Viņa Vārdā" (ļņ. 20:31). To dara ari Svētais 
Gars ("Gars dara dzīvu" (ļņ. 6:63), ko Jēzus apsola sūtīt saviem 
mācekJiem: "Bet kad nāks Viņš, Patiesības Gars, tas jūs vadis visā 
patiesībā" (ļņ. 16: 13). 

Cilvēka prāts un Dieva vārds 
Mūsu prāts nespēj patiesi izvērtēt Dieva vārdu. Prāts, 

neapšaubāmi, ir lieliska Dieva dāvana, bet tā jālieto Dieva 
noteiktajā veidā. Kad mēs dzirdam Dieva vārdu vai lasām to, mums 
jāmēģina to saprast. Pat ja mēs sākumā to nespējam, mums 
jāmēģina izprast Dieva vārdu atkal un atkal. Ja mēs pacietīgi 
uzklausām cilvēkus, kādēJ lai mēs būtu mazāk pacietīgi Dieva 
vārda priekšā? Pienācīga Viņa vārda uzņemšana ir nevis pieredzes, 
bet gan pazemības un pacietības jautājums. Ja mūsu cilvēciskais 
saprāts nav ar mieru būt kalps, bet gan vēlas būt Dieva vārda kungs, 
tad mēs sākam šo vārdu tiesāt, kaut ko no Svētajiem Rakstiem 
pieņemot un kaut ko noliedzot. Šādu pieeju Bībele noraida. 
Apustulis saka: "Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās 
iedomas, kas pacejas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, 
lai tie ir Kristum paklausīgi" (2. Kor. 1 0:5). 

No tā mēs varam secināt, ka baznīca nevar balstīties uz citām 
mācībām par Dievu vai par pestīŠanas veidu, kā tām, kas paustas 
Svētajos Rakstos. Tas atspoguJojas ari luteriskajās ticības apliecībās: 
"Mēs ticam, mācām un sludinām, ka Vecās un Jaunās Derības 
pravietiskie un apustuliskie raksti ir vienīgais likums un norma, 
saskaņā ar kuru vēltējamas un tiesājamas visas mācības un skolotāji, 
kā rakstīts: "Tavs Vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz visiem 
maniem ceJiem" (Ps. 119:105). Svētie Raksti paliek vienīgais 
tiesnesis, likums un norma, pēc kuriem visas doktrīnas var tikt un 
tām jātop saprastām un novērtētām kā labām vai launām, kā 
pareizām vai aplamām" (Konkordijas formula, citēts pēc Uuras 
Saarnivaara, "Celš, patiesība, dzivība", Helsinki, 1990.). 

Visbeidzot, mums ir skaidri jāapzinās, ka ne personiskas 
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"atklāsmes", ne"vizijas", ne "sapņi", ne ari kādas citas lidzigas 
parādibas nevar Dieva vārdam neko pielikt vai atņemt. "Ja kas ko 
atņem no šās grāmatas pravietojuma vārdiem, tam Dievs atņems 
viņa daJu pie dzivibas koka un pie svētās pilsētas, par ko rakstits 
šinī grāmatā" (Jņ. atkl. 22:19). Tas, kas mums ir dots Dieva vārdā, 
ir nepieciešams, skaidrs, iedarbigs un autoritatīvs visiem cilvēkiem 
visos laikos, kā tas skaidri norādīts pašos Svētajos Rakstos (Gal. 
1:6-9; Rom. 16:17-18). Ja nu kāds grib pievienot Dieva vārdam 
kaut ko no sevis, tad "tas ir uzpūties un nezina ne nieka" (1. Tim. 
6:4). 

Kristus Baznīcai ir ārkārtigi būtiski tas, kāda ir tās attieksme 
pret Dieva vārdā sniegto atķlāsmi. Tikpat nozimigs ir ari tas, kā 
baznīca lietu Dieva vārdu. Sis vārds ir tās pamats un stūrakmens 
(Ef. 2:20), tās ierocis, ar kuru tā var uzvarēt Jauno: "Tāpēc satveriet 
visus Dieva ierocus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties Jaunajā dienā 
un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt" (Ef. 6:13). Ja Baznicā tiek 
pareizi lietots Dieva vārds, tad pat "elles vārtiem to nebūs uzvarēt" 
(Mt. 16: 18). 
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III 
Dievs ir atklājies ļēzū Kristū 

1. Dieva atklāsme Vina vārdā un jēzū Kristū ir cieši 
saistītas ' 

Robežlīnija starp Veco un Jauno Derību Svētajos Rakstos ir 
novilkta ar ļēzus Kristus atnākšanu, Viņa dzīvi un darbību. TādēJ 
Viņš ir Svēto Rakstu centrs. Tajos atspoguJotais un skaidrotais uz 
Viņu attiecas vairāk, nekā uz jebkuru citu. Rakstos Viņam ir atvēlēta 
tāda loma, kura nepiemīt nevienam citam - ne Mozum vai 
praviešiem, ne apustujiem vai evaņģēlistiem. Visi šie cilvēki, 
neapšaubāmi, ieņem svarīgu vietu BībeTē un mūsu ticībā kā Bībeles 
grāmatu uzrakstitāji, bet Kristus nozimē daudz vairāk nekā tie visi 
kopā. Viņš ir Vārds. Tas nozīmē, ka Dieva vārds runā par Viņu un 
ir vispilnīgākā lieciba par Viņu. Tieši Kristus ir galvenais Bībeles 
pastāvēšanas iemesls. Uzrunājot pirmos cilvēkus, Dievs viņiem 
apsolīja Mesiju un pestišanu caur Viņu. Apsolijums tika piepildīts 
redzamā veidā: "Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, Lin 
mēs skatījām Viņa godibu, tādu godibu, kā Tēva vienpiedzimušā 
dēla, pilnu žēlastības un patiesības" (Jņ. 1:14). 

Tādējādi visskaidrākā Dieva atklāsme dota Svētajos Rakstos un 
ļēzū Kristū; nevis katrā atsevišķi, bet gan abos kopā. Ja mēs tos 
lietojam, mēs varam saprast, kas ir Dievs, kāds ir Viņa prāts, ko 
Yiņš mūsu dēJ ir darijis un ko Viņš vēlas darīt. Tā ir visskaidrākā 
Dieva atklāsme, taču abus tās aspektus nedrīkst nodalīt. Mēs 
pazīstam Kristu vienīgi no Bībeles, nevis no mūsu pašu fantāzijām 
un prātojumiem. Kristus vēlas būt mums zināms caur Svēto Rakstu 
dotajām liecībām. Viņš ir apsolījis ari to, ka Svētā Gara spēkā šie 
vārdi ir patiesi. Caur šo vārdu tiks īstenots Viņa darbs (Jņ. 16:13). 

2. Liecības par Kristu Jaunajā un Vecajā Deribā 
Kristus nāca pasaulē šim nolūkam izredzētā tautā, "lai pierādītu, 

ka Dievs ir patiesīgs, un lai apstiprinātu tēviem dotos solījumus, 
Lai pagānu tautas slavētu Dievu par Viņa žēlastību" (Rom. 15:8). 
~ie solījumi aptver visu Vecās Deribas laikmetu. To ir Joti daudz. 
Sajā laikā izredzētie cilvēki tika sagatavoti Pestītāja, Mesijas 
nākšanai. Daži Viņu gaidīja, citi nē, bet, vadīdams un mācīdams 
cilvēkus, Dievs vēlējās "sagatavot Tam Kungam padevīgus Jaudis" 
(Lk. 1 :17). 

Apsolījumi tika doti pakāpeniski. Pirmais solījums bija, ka 
Pestītājs būs no "sievas ~zimuma" un ka Viņš sadragās čūskai galvu 
(1. Moz. 3:15). VēIāk Abrahāmam tika dots solījums, ka Mesija 
nāks no Ābrahāma cilts, un tie, kuri staigās Ābrahāma ticībā, būs 
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svētīti un viņos būs svētitas visas zemes tautas (1. Moz. 12:3;17: 1-
7). TāIāk tika precizēts, ka Mesija nāks no Jūdas cilts (1. Moz. 
49: 1 0). Nākamais pravietojums atklāj, ka Mesija būs liels vadonis, 
lielāks, kā Mozus (5. Moz. 18: 18). Visbeidzot, kad Dāvida 
karalvalsts atradās savas varenibas augstumos, Dievs deva solijumu 
par Dāvida troni: "Es nostiprināšu viņa valstības troni uz mūžigiem 
laikiem" (2. Sam. 7:13). 

Vecās Deribas pravieši ir aprakstījuši galvenos Mesijas dzives 
notikumus. Tie Vi ņu apraksta kā pravieti (ļes. 61: 1-3), augsto 
priesteri (Cak. 6:13) un Ķēniņu (ļes. 9:5,6; Cah. 9:9; Mih. 5:1). 
Viņi ir pravietojuši par Mesijas priekšteci (Mih. 3: 1), par Viņa misiju, 
ciešanām un nāvi (ļes. 53). Viņi pieminējuši Mesijas nodošanu 
(Cah. 11: 12,13) lin augšāmcelšanos trešajā dienā (ļon. 2:7). 

ļaunajā Derībā tas kā piepildijums parādās evaņģēlistll liecībās 
par jēzu Kristu. Mēs redzam, kā piepildās apsolijumi par gaidīto 
Mesiju. Kristus nāca pasaulē tā laika cilvēkiem visatbilstošākajā 
veidā un laikā. "Bet kad laiks bija piepildijies, tad Dievs sūtīja 
savu Dēlu, dzimušu no sievas" (Gal. 4:4); "Jo tā tam bija jānotiek 
pēc Viņa mūžigā nodoma, ko Viņš piepildijis mūsu Kungā Kristū 
ļēzū" (Ef. 3:11). 

3. Kristus vēsts par Dievu 
Tas, ko mēs lasām jaunajā Derībā, nav kas pilnīgi jauns, 

daudzviet tas jau ir pazīstams no Vecās Deribas. Taču ļēzū tas viss 
klūst skaidrs un saprotams. Viņš to atklāj ne tikai vārdos, bet rāda 
to ari savā dzīvē un darbos. Vecajā Deribā daudzas lietas tiek dotas 
kā solījumi. ļaunajā Deribā šis lietas tiek piepi Idītas. Vecās Derības 
vēstīj ums ir tēlai ns, tādēl par to varam tei kt: "Šīs ir nākamo lietu 
ēna, bet istā būtība ir Kristus" (Kol. 2: 17). 

Dievs ir patiesība 
Dievā ir visa pilniba, ari patiesibas pilniba. Viens no Viņa 

vārdiem, Es esmu, nozīmē, ka Viņam piemit visa pilnība (2. Moz. 
3:14). Tas atklājas ari tajā, ka Viņš ir patiesība. TādēJ Viņš ir 
konsekvents savu solījumu pi Idīšanā. Patiesība atklājas visos Viņa 
vārdos. "Visi Tavi vārdi ir patiesiba, un mūžīgi paliek spēkā Tavi 
taisnie noteikumi" (Ps. 119:160). 

Dieva sacītais pirms Jēzus Kristus nākšanas kjūst skaidrāks Viņā 
un caur Vi ņu. Te jāmi n grieķu vārda "patiesiba" - alētei a - nozime: 
patiesība ir kas tāds, kas netiek apslēpts, bettop parādīts vai atklāts. 
Tāda ir ari ļēzus Kristus atnākšana: "Tas bija patiesais gaišums, kas 
nāca pasaulē [ .. lun patiesiba nākusi pasaulē caur ļēzu Kristu" (ļņ. 
1 :9;17). 

Kristus, pats būdams Dieva patiesiba, ir atklājis mums, kas ir 
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Dievs. Mācoties pazīt Kristu, mēs varam iepazīt ari Dievu. Jēzus 
Kristus ir patiesība, patiess visās lietās: "CeJš, patiesība un dzīvība" 
(ļņ. 14:6). Viņš ir patiesais vīna koks, patiesais gans, durvis caur 
kurām ieet viņa avis. Viņa miesā un asinis atrodama patiesā 
pestīšana (ļņ. 6:55-58). Viņa Baznīcu dēvē par "patiesības balstu 
un pamatu" (1. Tim. 3:15), jo ticība patiesībai, svētdarīšana caur 
$vēto Garu un pestīšana iet vienkopus (1. Tes. 2;13). 

Dievs ir visvarens 
Dievs ir visspēcīgs, kas ir izpaudies ari radīŠanā, bet cilvēkam 

Dieva dotās spējas irierobežotas. Vienīgi Dievs var pavēlēttā{ ka 
šī pavēle nenovēršami piepildās (Ps. 33:9). Jēzus nāca un uzrādīja 
vē1 nepieredzētas spējas. Viņš darīja lietas, kuras ir pa spēkain 
vienīgi Dievam. Tās tiek sauktas par zīmēm vai brīnumiem, bet 
vislielākā no tām ir "pravieša Jonas zīme" (Mt. 12:39), proti; Jēzus 
augšāmcelšanās. Augšāmcelšanās no mirušajiem ir lielākais 
notikums pēc radīšanas, tas ir ari neapgāžamākais Kristus dievišķā 
spēka pierādījums un pamats mūsu cerībai tikt pestītiem (1. Kor. 
15:12-28). 

Dievs ir taisnīgs 
Būt taisnīgavm nozīmē gan nepārkāpt Dieva baušJus, gan ari tos 

pilnībā pildīt. $āds taisnīgums nepiemīt nevienam ci Ivēkam (Rom. 
3: 1 0). TādēJ pasaulei bija vajadziga patiesās Dieva taisnibas 
atklāšanās, "iekāms viss notiek" (Mt. 5: 18). Tā atklājās Iīdz ar Kristus 
nākšanu pasaulē un kopš tā laika "Viņā iegūst taisnību ikviens, kas 
tic" (Rom. 10:4). 

Dievs ir žēlsirdīgs un žēlīgs 
Tas nozīmē, ka Viņš müs patiesi mil, bet šis milestības dažādos 

aspektus mēs saucam atšķirigos vārdos. Cilvēki nereti aplami domā, 
ka ir pelnījuši žēlastibu, bettā tiek dota neatkarigi no müsu darbiem 
vai nopelniem. Nevienam šajā pasaulē nav bijis ti.k daudz mīlestības 
un žēlastības, kā Kristum. Kristus žēlastību piedzīvojuši 
visdažādākie cilvēki: vienkārši, nabadzīgi un nospiesti, pat miruši. 
Kristus žēlsi rdība ir patiesa žēlastiba, jo tā tiek dota pilnīgi nepelnīti 
(Rom. 11 :6). Parādidams žēlastības pilnību, Dieva Dēls Kristus ir 
taisnigā, svētā un milošā Dieva patiesākā atklāsme. 
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IV 
Dievs ir atklājies kā trīsvienīgs Dievs 

1. Dievs ir viens un vienlaikus trīsvienīgs 
Kristietība atšķiras no citām reliģijām ar vairākām iezīmēm - ar 

Dieva vārdu, sakramentiem, Kristus nāvi un augšāmcelšanos, 
salidzināšanos ar Dievu, pastaro tiesu un mūžīgo dzīvošanu. Bet ir 
vē1 viena būtiska atšķirība: kristietības mācība partrīsvienīgo Dievu. 
Tas nozīmē, ka Dievs ir viens, bet vienlaikus Viņš ir gan Tēvs, gan 
Dēls, gan Svētais Gars. TādēJ kristiet!bu reizēm kritizē par 
politeisma jeb daudzdievības mācīšanu. Sī iemesla dēJ atsevišķas 
reliģijas pretendē uz it kā pilnīgāku, "augstāku" statusu, jo tās ir 
monoteiskas (tām ir tikai viens Dievs). Sī pret kristietību vērstā 
kritika būtībā ir aplama, jo kristietība vienmēr ir mācījusi, ka ir 
viens vienīgs Dievs. 

Par šo mācību un šo ticību Baznīca ir cīnījusies visos laikos. To 
apliecināja jau Vecās Derības pravieši: "Klausies, IsraēI, tas Kungs, 
mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs!" (5. Moz. 6:4). ļaunajā Derībā tas 
ir jau acīmredzams. Vairākkārt tiek atkārtots un aizvien no jauna 
apstiprināts, ka "mēs zinām, ka nav neviena elka pasaulē un nav 
neviena cita Dieva kā viens vienīgs" (1. Kor. 8:4). "Tu tici, ka ir 
viens Dievs, tu dari labi" (ļēk. 2:19). 
Tomēr jau Vecā Deriba runā par vienu Dievu kā Tēvu (5. Moz. 

32:6; ļes. 64:8), Dēlu (Jes. 63:8) un Svēto Garu (ļes. 63:10). Dievs 
ir viens tris personās un trīs personas ir vienā Dievā. Šī ir mācība 
un ticiba svētajai Trisvienībai. 

Skaidrāko Trīsvienības mācības pierādījumu mēs atrodam 
Kristības iestādīšanas vārdos un apustuliskās svētības vārdos: "Kunga 
ļēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība, un Svētā Gara 
sadraudzība lai ir ar jums visiem!" (2. Kor. 13:13). Kad Jēzus dod 
saviem mācekJiem pavēli kristīt, tam jānotiek "Tēva, Dēla un Svētā 
Gara vārdā" (Mat. 28: 19). Pie kam ļēzus nesaka: "Tēva vārdā, Dēla 
vārdā, Svētā Gara vārdā". Viņš lieto apzīmējumu "vārdā" vienreiz, 
jo tas kopumā attiecas uz vienīgo Dievu. 

Savukārt Pāvi ls savas apustuliskās svētības vārdos (2. Kor. 13: 14) 
sniedz kādu citu Trīsvienības mācības pierādījumu. Apbrīnojami, 
kā tādā īsā formulējumā var ietvert visu to, kas ir izteikts pestīšanas 
un Trīsvienibas mācībās. Tēva milestība sevi ietver visu - radišanu, 
radītā uzturēšanu un pestīšanu. Kristus žēlastība ir mūsu pestīŠanas 
pamats un cerība. Svētā Gara darbs parādās Baznīcā un mūsu si rdīs, 
lai dāvātu mums sadraudzību ar Tēvu un Dēlu. 
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2. Mācības par Trīsvienibu un Kristu ir cieši sa;stitas 
To nepār[lrotami apliecina pats ļēzus: "Patiesi, patiesi es jums 

saku: pirms Abrahāms tapa, esmu es" (Jņ. 8:58). Viņš ir bez grēka 
(ļņ. 8:46). Tas, kurš pazīst Dēlu, pazīst ari Tēvu (Jņ. 8:46). Dēlam 
ir dzīvība pašam par sevi, tāpat kā Tēvam (Jņ. 5:26). Viņam ir dota 
vara spriest tiesu pār pasauli (Jņ. 5:22). Skaidrāk sakot, "Tēvs un 
Dēls ir viens" (ļņ. 10:30). Tēvs ir DēIā un Dēls ir Tēvā (Jņ. 17:21). 

Trīsvienigā Dieva godība, spēks un varenība atklājas Kristū, 
Dieva DēIā. lai atklātu citus aspektus mācībā par Trīsvienību, 
pievērslsimies galdnieka un pravieša no Nācaretes, jēzus, ārējai 
dzīvei. Si nī ārējā dzivē valdīja pasaulīga nabadzība un visai pieticigi 
dzīves apstākJi. Tas ir aprakstīts ari evaņģēlijos. Taču tad mums 
var rasties jautājums: "Kā šis Jēzus no Galilejas yar būt Kristos, 
Dieva vienigais Dēls, Trisvienības otrā persona?" Sim jautājumam 
ir tikai viena atbilde: "Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, 
un mēs skatījām Viņa godību, tādu godību, kā Tēva vienpiedzimušā 
Dēla, pi Inu žēlastības un patiesības" (ļņ. 1: 14). 

Divi atšķirīgi vēstījuma veidi 
ļautājumā par Trisvienību Bībelē mēs varam ievērot kādu svarīgu 

apstākli: tris personas Dievā ir skaidri nošķirtas viena no otras un 
uzmanība tiek koncentrēta uz to iekšējām attiecībām. Tēvs 
dzemdina Dēlu no m,ūžības un Svētais Gars nāk no mūžības, no 
Tēva un no Dēla. Tie visi ir viens Dievs. Savukārt, aplūkojot šo 
jautājumu saistībā ar cilvēku un pasauli, Trisvienības trīs personas 
nevar atdalīt vienu no otras. To ilustrēs daži piemēri. Par Tēvu var 
teikt, ka Viņš ir radījis pasauli, bet to pašu var sacīt ari par Dēlu 
{Jņ. 1 :3) un par Svēto Garu. līdzīgā veidā Trīsvienības personas ir 
nedalāmas pestīšanā, ticībā, svētdarišanā utt .. Tas izpaužas ari 
Dieva visuresamībā un visvarenībā. Trīsvienības trīs personas var 
uzrunāt un pielūgt. Tas viss mums apliecina, ka trīs Dieva perso
nas nevar nodalīt pēc to funkcijām šinī pasaulē. Tomērtas ircitādi, 
runājot par paša Dieva personību. Tikai par Tēvu mēs varam teikt, 
ka Viņš ir dzemdinājis Dēlu (ļņ. 5:26). Savukārt Dēls nav radījis 
Tēvu vai Svēto Garu. Svētais Gars nāk no Tēva un no Dēla {Jņ. 
15:26; 16:7), bet Tēvs un Dēls nekādā gadījumā nenāk no Svētā 
Gara. 

Svētā Trīsvieniba un cilvēka saprāts 
ja mēs vēlamies pilnībā izsaprast Trīsvienību, tad mūsu saprāts 

šeit mums nespēj palīdzēt. Dievs nav izzināms (Rom. 11 :33-36). 
To ir svarīgi atcerēties, jo, piemēram, neviens nekad nav spējis 
izskaidrot noslēpumu, kāpēc vienīgi Dēls nevis Tēvs vai Svētais 
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Gars ir kJuvis cilvēks. 5vētajos Rakstos var vienīgi lasīt, ka Dieva 
Dēls kJuva ci Ivēks, ka "Vārds tapa miesa" {ļņ. 1: 14). Mēs nezinam, 
kādēJ Dievs devis pestīŠanu tieši šādā veidā. Mēs varam vienīgi 
noliekt galvu šī noslēpuma priekšā. 

3. Mācība par svēto Trīsvienību ir jāaizstāv 
jēzus vārdi par Viņa dievišķo izcelsmi un vienību ar Tēvu 

izraisija jūdos lielu sašutmu (ļņ. 8:54-59). Tie viņiem šķita neticami, 
jo viņi pazina jēzu kopš bēmības. Bet jēzus palika pie šiem vārdiem: 
"Un tomēr es neesmu nācis no sevis, bet viens, kas ir patiess, mani 
sūtījis. To jūs nepazīstat" (ļņ. 7:28). TādēJ jūdi vainoja jēzu Dieva 
zaimošanā (ļņ. 10:33). Arī tiesā jēzu apsūdzēja Dieva zaimošanā 
(Mt. 26:62-66). Kad Poncijs Pilāts gribēja jēzu atbrīvot, farizeji 
protestēja: "Mums ir savs likums, un pēc šī liku~ma Viņam jāmirst, 
jo Viņš ir sevi darījis par Dieva Dēlu" (ļņ. 19:7). 5ajos vārdos skaidri 
atklājas vienkāršo cilvēku attieksme pret jēzus apgalvojumiem, ka 
Viņš ir Dievs. Viņiem likās absurdi, ka cilvēciska būtne vienlaikus 
varētu būt ari Dievs. 

Gadās, ka ari tie ci Ivēki, kuri tic jēzum Kristum, iebi 1st pret 
Viņa uzvedību atsevišķos gadījumos. Viņi vaicā: "KādēJ Viņš, ja 
vien patiesi ir Dievs, bija tik pazemīgs pret tiem, kas Viņu tiesāja 
un nolēma krusta nāvei, kādēJ Viņš skaidri un nepārprotami 
neparādija savu dievišķo spēku?" Te ir jāatbild: "ja Viņš patiesi 
bija apsolītais Dieva jērs, kas nes visas pasaules grēkus (ļes. 53:4-
12), Viņam nepieklājās lietot savu dievišķo spēku, lai triumfētu 
Golgātas kalnā (Mt. 26:53-54), nedz ari lai nokāptu no krusta" 
(Mt. 27:40). Tā būtu bijusi viltus uzvara. Kristus istā uzvara bija 
Viņa augšāmcelšanās, tādējādi Viņš "5vētajā Garā ar savu 
augšāmcelšanos no miroņiem paaugstināts par Dieva Dēlu spēkā" 
(Rom. 1:4). 

Tā kā māciba par svēto Trisvienibu bieži vien šķiet tik pretruniga, 
tā kjūst par robežjautājumu starp ticību un neticibu. Pastāv 
ievērojama atšķirība starp lietām, ko var pieņemt cilvēka saprāts, 
un lietām, kuras kristietis pieņem ticibas pazemībā. Ko saprāts 
nepieņem, to tas uzskata par ģeķību (1. Kor. 1 :20-25). Cilvēka prāts 
pūlas izprast Dieva gudrību no ārpuses, kaut gan tas iespējams 
tikai iekšēji, 5vētā Gara gaismā, ticibā un pazemibā. Dieva gudrība 
ir ~eizprotama un neizzināma (Rom. 11 :33-36). 

50 kristigās l1lācības daJu savā Lielajā Katehisl1lā labi izskaidrojis 
Mārtiņš Luters: "jo visa pasaule, lai gan tā ar visu cītību pēc tā ir 
dzi nusies, saprast, kas Dievs esot un ko Viņš gribot un darot, tad tā 
to tOI1lēr nemūžam nav varējusi dabūt zināt. Bet te tev tas viss ir jo 
bagātīgi dots, jo šajos trīs ticības 10cekJos Dievs pats ir devis zināmu 

1 8 



un atdarījis savas Tēva sirds un neizsakāmās mīlestības visdziJāko 
bezdibeni. ļo Viņš mūs uz to ir radījis, ka Viņš mūs atpestītu un 
darītu svētus, un, kad Viņš visu, kas vien ir debesis un virs zemes, 
mums jau bija dāvinājis un rokā devis par mantu, ko lietot, tad pār 
visu to Viņš mums vē1 devis savu Dēlu un Svēto Garu, caur ko 
Viņš mūs grib vilkt pie sevis. ļo mēs, kā jau sacījām, nemūžam pie 
tā nevarētu nākt, ka atzītu tā debesu Tēva žēlastību un laipnību, 
kā vien caurto Kungu ļēzu Kristu, kas ir Dieva Tēva sirds atspīdums, 
bet bez ļēzus mēs tikai dabūtu redzēt vienu briesmīgu un dusmīgu 
soģi. Bet ari no Kristus mēs nenieka nevarētu zināt, ja to tas Svētais 
Gars nebūtu mums devis zināmu un licis sludināt" (M.Luters, 
"Lielais Katehisms", R., 1894.). 
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V 
Radīšana, providence un pasargāšana 

1. Dievs ir radījis visu 
Pasaules sākums saistās ar Dieva vārdu (1. Moz. 1 :3-6). Pirms 

tam nebija nekā, izņemot pašu Dievu. Radot pasauli, Dievs 
neatņēma neko no sevis, Viņš nelietoja nekādus materiālus. Viņš 
radīja pasauli no nekā, sava vārda spēkā. "Viņš runāja, un tā notika, 
Viņš pavēlēja, un viss radās" (Ps. 33:9). 

Radišana nav šķirama no Dieva kā dzīvības pamata. Mācība 
par radīŠanu tādējādi lielā mērā apliecina Dieva godību un 
varenību. Ja I<āds cilvēks iedrošinātos radīšanas nolūkā sacīt: "Lai 
top!", tas nozīmētu, ka viņš sevi pielīdzina Dievam un tādējādi 
grēko pret Viņu. 

2. Laiks un telpa radišanā 
Visas mūsu domas par laiku un telpu saistās ar šo pasauli, radīto 

pasauli. Tām ir jēga vienīgi tad, kad mēs runājam par mūsu 
eksistenci radītajā pasaulē. Taču laiks un telpa nepastāvēja pirms 
pasaules radīšanas. Tāpat būs ari laiku beigās: "Bet visu lietu gals 
ir tuvu klāt pienācis" (1. Pēt. 4:7) - debesis un zeme izzudīs, laiks 
un telpa vairs nepastāvēs (Mt. 24:35). Paliks vienīgi mūžība. 

Bībele mums vēsta, kā tikuši radīti laiks un telpa. Visam, kas 
pastāv ārpusvDieva, ir savs sākums. Tas ir radies "iesākumā" (1. 
Mozus 1: 1). Sis viens vārds ir tik bagāts pēc sava satura, ka, spējot 
to pilnībā saprast, būtu atbildēts uz visiem jautājumiem, kas saistīti 
ar Svētajiem Rakstiem, atklāsmi, radīšanu un pestīšanu. To pierāda 
ari tas, ka Sv. Jānis savu evaņģēliju par mūsu Kungu un Pestītāju, 
kurš reizē ir ari pasaules Radītājs (1. Moz. 1:31), sāk ar to pašu 
vārdu: "Iesākumā" (ļņ. 1: 1). 

3. Ticiba radišana; un pestišana; 
Ticība radīŠanai un ticība pestīšanai irsavstarpēji saistītas. Jau 

radīŠanas laikā Dievam bija pasaules pestīŠanas nodoms (Ef. 1 :3-
10). Viņš zināja, ka cilvēks kritis grēkā. TādēI šis pestīšanas plāns 
bija sagatavots jau pirms pasaules radīšanas. Sajā nolūkā Dievs 
bija paredzējis sūtīt pasaulē to, kurš irVārds un Dēls (ļņ. 1 :3,9,14), 
kurš atpestīs grēkā kritušos cilvēkus. 

Jautājums par sešām radīšanas dienām (1. Moz. 1 :3-21) pamatā 
tiek skaidrots četros dažādos veidos. Dažiem Bībeles pētniekiem 
nedaudz nepatīkams šķitis tas fakts, ka Dievam pasaules radīŠanai 
bijušas nepieciešamas veselas sešas dienas. Tādēl, it kā lai 
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pagodinātu Dievu un uzsvērtu Viņa spēku un varenību, viņi māca, 
ka Dievs veicis radīšanas darbu acumirklī, taču tādējādi viņi noliedz 
Dieva vārdu. Viņi ir atkāpušies no Bībeles teksta. 

Citi izskaidrotāji ar vārdu "diena" saprot loti garu laika posmu, 
kas ilgst gadsimtus vai pat gadu miljonus. Sinī sakarībā daži pat 
atsaucas uz Bībeli: "Viena diena tam Kungam ir kā tūkstoš gadi t 

un tūkstoš gadi kā viena diena!l (2. Pēt. 3:8). Bet šie vārdi tiek 
skaidroti aplami. Izvēlētais citāts nerunā par radīšanas dienām, tas 
runā par Dieva pacietību pret cilvēku. Tas liecina, ka Viņš ir mūžīgs, 
pāri laikam un telpai esošs. 

VēI citi skaidro šis sešas dienas kā ārkārtīgi garu laika posmu, 
vēloties apvienot evolūcijas teoriju ar radīšanas mācību. Taču 
ikvienam, kurš izjūt kārdinājumu tā domāt, būtu jāsapzinās, kas 
tiek likts uz kārts. Ja kāds domā, ka kāda "pirmā un visvienkāršākā 
dzīvības forma" varētu būt radusies "pati no sevis" vai "nejaušības 
rezultātā", tad viņš ir paklāvis sevi lielām briesmām, jo ikviena no 
šāda doma ietver sevi tīšu vai netīšu Dieva noliegšanu, Viņa spēka 
vai pat Viņa eksistences apšaubīŠanu. 

Kristīgajam pasaules uzskatam piemērots ir viens vienīgs, t.i., 
pēc skaita ceturtais interpretācijas veids, tas, ko Baznīca mācījusi 
visos laikos - radīšanas stāsts, kurš ir jāsaprot atbilstoši Bībeles 
vārdiem. Mēs nevaram izskaitIat, cik sen atpakal tas noticis, jo 
Vecās Derības autori nav devuši pietiekoši daudz datu par laika 
posmu pēc pasaules radīšanas. Kas attiecas uz pašu šo radīšanas 
posmu, domājams, ka, ja Dievs būtu vēlējies radīt pasauli citādi -
ilgākā vai īsākā laikā - Viņš to būtu varējis darīt. Bet, tā kā Viņš 
aklājis mums, ka tas noticis sešās dienās, mums pie tā ari jāpaliek. 

4. Ticība un mācība par radīšanu ir savstarpēji 
saistītas 

Tas tā ir, pateicoties cilvēka vietai radīšanā. Dievs teica: 
"Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu Iīdzības" (1. Moz. 1 :26). 
Tādējādi cilvēks ieguva tādu dzīvības formu, kura kvalitatīvi atšķiras 
no augiem un dzīvniekiem. Ne par vienu dzīvnieku nevar teikt, ka 
tam būtu sirdsapziņa vai ka tas būtu radīts Iīdzīgs Dievam. Bet par 
cilvēku ir sacīts, ka viņš ir no Dieva cilts (Ap. d. 17:28). RadīŠana 
un pestīŠana iet roku rokā, jo, kad Dievs ienāca cilvēku pasaulē, 
lai to glābtu, "Viņš nāca pie savējiem" (Jņ. 1) 1). 

Radišanas mācību var pieņemttikai ticībā. Sinī ziņā nav nekādas 
starpības, vai mēs to salīdzinam ar citām mācībām vai nē. Tas, ka 
Dievs ir radījis pasauli, mums ir zināms tikai tādēJ, ka Dievs mums 
to ir atklājis savā vārdā. Mēs varam to apcerēt vai sajust, vērojot 
dabu, bet droši to zināt mēs varam vienīgi no Dieva atklāsmes 
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Svētajos Rakstos. Tā tiek pieņemta ticībā, tāpat kā citas būtiskas 
kristietības mācības. 

Cilvēks ir pasaulē vienigā radītā būtne, kurai ir iespējamas 
noteiktas attiecības ar Dievu. Cilvēka stāvoklis ir zīmīgs ari kādā 
citā sakaribā: radītā pasaule, kura ir pieredzējusi cilvēka grēkā 
krišanu, dod tam ari laiku un iespējas atgriezties. Taču, tiklīdz, kā 
šādas iespējas cilvēkam vairs nebūs vajadzigas, debesis un zeme 
var izzust (Mt. 24:35). Tās vairs nav nepieciešamas, "jo kas bija, ir 
pagājis" (ļņ. atk\. 21 :4). 

5. Providence un pasargāšana 
No vienas puses, radīŠana ir pabeigta (1. Moz. 2:2), bet, no 

otras- tā visu laiku turpinās. To var redzēt ik dienu: zeme ir pārpilna 
jaunu dzīvību. Taču tas viss atšķiras no sākotnējās radīŠanas. 
RadīŠana, kas turpinās mūsdienās, nesākas "no nekā". Tā norit ar 
tādu Iīdzeklu un instrumentu palīdzību, kas izveidoti agrāk, 
sākotnējā radīŠanā. Domājot par radīŠanu šajā otrajā nozīmē, mēs 
varam, piemēram, minēt dzīvnieku un cilvēku eksistences 
iesākumu. Bez šaubām, tie dzimst, bet ne no nekā. Dievs uztur 
dzīvu ari pasauli, atjaunojot zemes virsmu un dodot cilvēkam 
iespēju ievākt ražu (Ps. 104:30). Atcerēsimies, piemēram, ari to, 
kā tiek atjaunota atmosfēra - augi palidz uzturēt tīru gaisu, kas 
vajadzīgs dzīvniekiem un cilvēkiem. Mēs varam padomāt ari par 
to, kā saules stari iedarbojas uz kokiem un stādiem, lai, saskaņā ar 
Dieva apsolijumu,pastāvētu augu pasaule (1. Moz. 1 :30). Visu šo 
radītajā pasaulē veikto darbu varētu salidzināt ar žēlastības un 
pestīŠanas darbu: "Kā lietus un sniegs nāk no debesīm un tur 
neatgriežas, pirms tas nav veldzējis zemi, to apaug)ojis un tērpis 
zalumā, ka tā dod sēklu sējējam un maizi ēdājam, tāpat tas ir ar 
manu vārdu, kas iziet no manas mutes [ .. 1 pirms tam jāizdara tas, 
ko Es vēlos" (ļes. 55:10-11). 

Dievs ir ne tikai radijis šo pasauli, bet ari uztur un pasargā to. 
Dievs darbojas, "nesdams visas lietas ar savu spēcīgo vārdu" (Ebr. 
1 :5). Bet šis darbs, gluži tāpat, kā Viņa sakramenti, tiek veikts ar 
ārēju Iīdzeklu starpniecību. Būtiskākais un izšķirošais ir Viņa vārds, 
bet Viņš tomēr lieto ari ārējus Iīdzeklus. Raditajā pasaulē Viņš liek 
vienai būtnei kalpot citai. Kā augi un dzīvnieki kalpo cilvēkam, tā 
sabiedrības locekli kalpo viens otram. Tā cilvēks ir aicināts kalpot, 
nevis dzīvot slinkumā vai pasivitātē. Taču viņa darbs ir vienīgi riks 
Dieva rokās, jo tas viss ir pak)auts Dieva pārraudzībai. 

Kad brīnumainā veidā top mainīta ierastā lietu kārlība 
Reizēm mēdz notikt kas tāds, ko mēs šajā pasaulē esam uzskatījuši 

par pilnīgi neiespējamu. Neko nemaina tas, ka mēs nespējam noticēt 
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šādu parādību iespējamībai. Lai novērtētu šādus gadijumus, mums 
jāatzist, ka ne vienmēr esam spējīgi izdarīt pareizus spriedumus vai 
aprēķinus. Mēs nereti mēdzam kJūdities. Dieva vārds mums saka: 
"Vai tam Kungam kaut kas būtu neiespējams?" (1. Moz. 18:14); "Jo 
Dievam nekas nav neiespējams" (Lk. 1 :37). Ne mēs varam spriest, 
kas Dievam ir iespējams vai neiespējams, ne ari par Dieva vārda 
patiesigumu, runājot par zimēm un brinumiem. Ikviens, kurš to dara, 
vēlas kJūt gudrāks par Dievu (ļer. 8:9). Brīnumi kalpo kā Dieva godibas 
apliecinājums (ļņ. 2:11). Tādējādi tie atklāj cilvēkam, kas ir Dievs, 
un ari palīdz nest pestīšanas vēsti (Rom. 15: 18-19). 
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VI 
Eņģeļi un grēkā krišana 

1. fn 6eli un to radišana , 0' , 

5vētie Raksti runā par eņģeliem. Līdzīgi cilvēkiem, tie radīti 
"iesākumā". Nav minēta atsevišķa diena, kurā tie radīti, bet tas ir 
noticis vienā no sešām radišanas dienām, jo pirms šim dienām 
pastāvēja vienīgi Dievs un septītajā dienā Viņš atdusējās no visiem 
saviem darbiem. 

Vārda eņģeJis nozīme ir sūtnis, kurš ir Dieva sūtīts pildit kādu 
uzdevumu, "izsūtīts kalpošanai" (Ebr. 1: 13-14). Pravietis vai kāds 
cits Dieva cilvēks ari dažkārt tiek saukts par eņģeli. Ari ļānis Kristītājs 
tā tiek dēvēts Bibeles grieķu tekstā (Mk. 1 :1-4). Mūsu Kungu Jēzu Kristu 
Vecajā Deribā ari dēvē par eņģeli (Mal. 3:1). 

Parasti vārds eņģe/is apzīmē tādu būtni, kuru "iesākumā" ir radijis 
Dievs. Bet, atšķiribā no cilvēka, tā ir tikai garīga būtne, tai nav 
ķermeņa, tomēr ari bez ķermena tā ir pilnigāka par cilvēku. Atšķirība 
starp eņģeli un cilvēku ir būtiska: "Garam nav miesas un kaulu" (Lk. 
24:39). Dažkārt 5vētie Raksti mums vēstī, ka eņģeJi ieraduši~s 
ķermeniskā veidolā, ēduši un dzēruši kopā ar cilvēkiem utt .. 50 
parādīšanās formu viņi pieņēmuši ipašu iemeslu dēl. Dievam un 
eņģeliem ir viena ko piga ipašiba - tās ir garīgas būtnes bez ķermeņiem. 
Citādi starp tiem pastāv liela atšķiriba: tā ir atšķiriba, kas pastāv starp 
Raditāju un radibām. 

2. Grēkā krišana 
Pirmie cilvēki pēc radīŠanas bija lidzigi Dievam, jo tie bija raditi 

pēc Dieva tēla un Iīdzības (1. Moz. 1:26). Tas nenozimē, ka tiem 
būtu piemitušas visas Dieva ipašibas. Tie nebija visuresoši un 
visspēcīgi, bet pēc savas dabas tie bija lidzīgi Dievam. Viņi bija spējīgi 
pildit Dieva pavēles un nepazina grēku. Tādē1 ari viņi negrēkoja. 
Pretējā gadijumā viņi būtu par to pilnā mērā atbildigi, kā rakstīts 
Dieva vārdā: "Tu mirdams mirsi" (1. Moz. 2:15-17). 

5ākumā ari visi eņģeli bija labi - viss radītais bija labs (1. Moz. 
1:31). Taču gan eņģeli, gan cilvēki tika pārbauditi. Proti, tiem bija 
lauts izvēlēties starp paklausību un nepaklausibu Dievam. Grēkā 
krišana sākās ar viena eņģeJa krišanu, kuram sekoja citi. 5vētajos 
Rakstos ir norāde, ka pirmās grēkā krišanas cēlonis bija augstprātība 
un lepniba (1. Tim. 3:6; Jes. 14:13-14). Tam sekoja "karš debesis" 
(Atkl. 12:7-9). Kopš tā laika "velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un 
meklē, ko tas varētu aprit" (1. Pēt. 5:8). Pirmām kārtām, viņa dusmas 
ir vērstas uz Dievu, bet, tā kā Dievam nodarīt nekādu Jaunumu viņš 
nevar, tad savus uzbrukumus viņš vērš pret cilvēku (1. Moz. 3:1-24). 

24 



Grēkā krišana ir izšķirošs moments cilvēces vēsturē. To var 
salīdzināt vienīgi ar diviem citiem lieliem notikumiem - pasaules 
radīšanu un pestīšanu caur Kristus ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos. 
Grēkā krišanas notikums ir būtisks kristīgās ticibas izpratnē, jo tas 
paskaidro gan to, kā tas notika, gan ari to, kāds ir cilvēka stāvoklis 
pēc grēkā krišanas. Cilvēks veltīgi pūlas paslēpties no Dieva (Ps. 139:1-
12). Tas ir vismuJķīgākais, ko viņš var darīt. Kad viņš saprot, ka to 
nespēj, viņš sāk meklēt attaisnojumus savai rīcībai (1. Moz. 3:9-13). 
Beigu beigās, kā vienīgo atbildīgo par grēkā krišanu viņš vaino Dievu, 
tāpēc ka viņš ir radījis abus - cilvēku un kārdinātāju. Bībelē aprakstīto 
notikumu patiesīgumu mēs atklājam, ja vērojam mūsdienu cilvēku 
izturēšanos pret Dievu un vienam pret otru. 

Dažādās reliģijās ir doti dažādi skaidrojumi nāves pastāvēšanai. 
Vienīgi kristietība māca, ka nāve irtieši saistītē,. arcilvēka grēkā.krišanu 
(1. Moz. 2:17; 5:5). Nāve nav, kādaudzi to uzskata, kaut kas "dabisks". 
Tā ir pretdabiska, pilnīgi pretēja tai sākotnējai dabai, ko cilvēkam 
devis Dievs. Nāve atnāca caur viena cilvēka grēkā krišanu, un ir 
tikai viena cilvēka - ļēzus Kristus, mūsu Kunga - uzvarēta (Rom. 5:12; 
6:23). 

~. Cilvēka stāvoklis pēc grēkā krišanas 
50 stāvokli Svētie Raksti skaidro divējādi. Grēks ir atkarīgs gan no 

sātana, gan no ci Ivēka paša. Tas mums atklāj divas šī jautājuma puses; 
Kad velns dara savu darbu cilvēka sirdi, labais un Jaunais tiek sajaukti. 
Cilvēks sāk apšaubīt Dieva teikto un tā vietā uzticas "melu tēvam" 
(ļņ. 8:42-44). Reizēm cilvēks neapzinas, ko viņš dara. Viņš ir zaudējis 
saprašanu. Citkārt viņš apzinās, ka tas ir aplami, bet tomēr dara to. 
Tādējādi viņš kjūst par Dieva gribas pārkāpēju. Citu cilvēku priekšā 
mēs varam šķist labi un ļēzus saka, ka savā ziņā mēs tādi ari esam 
(Mt. 7:9-11). Tomēr, nopietni visu apsverot, mēs jau pašos pamatos 
izrādāmies samaitāti (Mt. 15: 10-20). 

Iedzimtais grēks . 
Lai aprakstītu cilvēka stāvokli ~ēc grēkā krišanas, mēs bieži 

lietojam vārdus "iedzimtais grēks". Sajos vārdos tiek ietverta gan 
vaina, gan samaitātiba. Grēks ir mūsos jau no paša mūsu dzīves 
sākuma. Tādējādi tas nav atkarīgs no patreizējiem grēkiem, jo tas 
nāk jau no Ādama (Rom. 5:18-19). Samaitāšana nozīmē to, ka visi 
cilvēki pēc Ādama ir dzimuši Jauni, novērsušies no Dieva un nespēj 
darīt to, kas ir labs, it īpaši to, kas ir labs ()ieva acis. TādēJ šie divi 
vārdi - vaina un samaitātība - gan katrs atsevišķi, gan abi kopā 
izskaidro grēkā kritušā cilvēka stāvokli. 

Taču stāvokli pēc grēkā krišanas Rakstos atklāj vē1 divi citi 
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apzīmējumi - "miesas prāts" (Kol. 2:18) un "cilvēka daba". Vārdi 
"miesas prāts" te nenozīmē ķermeni vai fizisko dzīvi pretstatā "garam 
un garīgai dzīvei". Cilvēkā pat gars ir kritis un grēcīgs. Vārdi "miesa" 
un 1/ miesīgs" attiecas uz grēkā kritušo un grēkā esošo ci Ivēku kopumā. 
TādēJ visi cilvēki ir "miesīgi" un tiem vajadzīgs jauns prāts, ko tie 
iegūst, piedzimstot no augšienes (ļņ. 3:6-7). Ar vārdu "daba" šeit 
domāts tas pats, kas ar "miesas prātu". "Daba" šinī kontekstā nozīmē 
kritušā cilvēka dabu, kas piemīt visiem cilvēkiem, kuri dzimuši pēc 
Ādama. Tiem nepieciešama jauna daba, "Lai jums ar tiem būtu daJa 
pie dievišķās dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību 
dēJ ir pasaulē" (2. Pēt. 1 :4). 

Ļaunums grēcīgajā pasaulē 
Mācība par iedzimto grēku nenozīmē, ka cilvēkam nepiemistu 

prāta spējas, vai ka tas būtu pilnīgi bezspēcīgs. Viņam joprojām piemīt 
daudzas Radītāja dotas dāvanas. Citās dzīves sfērās ci Ivēkam ir brīva 
griba, bet ne attiecībā uz Dieva taisnīgumu un mīlestību. Sekojot 
Dieva vārdam un mācot par iedzimto grēku, baznīca nenoliedz 
nozīmīgās, radīšanā saņemtas dāvanas. Tas nozīmē vienīgi to, ka tā 
pilnībā māca par to, kas notika radīšanā un pēc tās. Ik dienas gadās, 
ka ci Ivēki lieto Dieva dāvanas nepareizā veidā, tomēr joprojām 
iedomājas, ka ir gudri un talantīgi. Taču, salīdzinājumā ar Dieva 
gudrību, viņi ir muJķi (1. Kor. 1 :17-31). 

Mācība par grēkā krišanu parasti rada trīs jautājumus. Pirmkārt: 
"Vai Dievs ir radījis Jaunumu?"; "Kāpēc Dievs radījis tādu pasauli, 
kurā var pastāvēt Jaunums?" Lai ari atbildes uz šāda veida jautājumiem 
atrodas ārpus mūsu zināšanuloka, uz tiem var atbildēt šādi. Ja cilvēks 
būtu pilnībā saistīts ar labo un pildītu Dieva gribu, tad viņš nebūtu 
brīvs, bet drīzāk Iīdzinātos cietumniekam vai vergam. Patiesai 
radīšanai ir jābūt saistītai ar pilnīgu brīvību. Tas nozīmē, kaut arītas 
varētu mums likties neticami, ari ar brīvību krist grēkā. 

Otrs jautājums: "KādēJ Dievs mūsdienās piejauj Jaunumu?" Mēs 
nevaram pilnībā saprast, kā Dievs pārvalda šo pasauli, bet mēs varam 
saskatīt, ka Viņš atJ auj Jaunajiem spēkiem pastāvēt un darboties, taču 
vienīgi Iīdz zināmai robežai. Tomēr savā gudrībā un visspēcībā Dievs 
spēj vērst par labu pat grēcinieku izdarīto Jaunumu (1. Moz. 50:20; 
Rom. 8:28). 

Trešais jautājums: "Vai Dievs sadarbojas ar Jauno?" Nekad. Bet 
Viņš uztur pat Jaunu cilvēku dzīvi, atjaujot tiem dzīvot un darboties, 
jo "Viņš liek savai saulei uzlēkt pār Jauniem un labiem, un liek lietum 
Iīt pār taisniem un netaisniem" (Mt. 5:45). KādēJ tad Viņš neaptur 
Jaunumu cilvēkā? Viņš ir pretimnākošs cilvēkiem, nevēloties viņu 
pazušanu, bet gan viņu atgriešanos (2. Pēt. 3:9). Bet, ja Jaunie cilvēki 
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izlieto savu žēlastības laiku Jauniem mērķiem, tad tiem atliek vienīgi 
saņemt savu algu. 

4. Labo en6-elu datbība ,0' , 
Labie eņģeJi ir svētīti, jo tie vienmēr var raudzīties Dieva vaigā 

(Mt. 18:10). Viņu darbs ir bez mitas slavēt Dievu un pi Idit Viņa pavēles 
(Ps. 103:19-22), ko tie ari dara ar prieku. Viņu vēlēšanās ir pilnīgā 
saskaņā ar Dieva gribu. Labajiem eņģeJiem ir sevišķs uzdevums 
attiecibā uz bērniem un tādiem cilvēkiem, kas varētu tikt dēvēti par 
mazākajiem (Mt. 18:10), "vismazākajiem brāJiem" (Mt. 25:40), un 
ari visiem ticigajiem lidz pat bridim, kad Dievs aicina viņus atstāt šo 
pasauli, lai ievestu mūžībā (Lk. 16:22; Mt. 13:37-43). Labie eņģeJi 
apliecina sevi visā, kas kalpo cilvēka labklājībai un mūžigajai 
pestīšanai, tādēJ, saskaņā ar Dieva gribu, tie ir gatavi palīdzēt 
ikvienam, kuram tas ir nepieciešams. 
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VII 
ļēzus Kristus un mūsu pestīšana 

1. Visiem ci/vēkiem ir nepieciešams Pestītājs 
Grēks ietver sevi cilvēka launumu un viņa sirds naidīgumu pret 

Dievu (Kol. 1:21). Grēka rezultāts ir nāve, kas attiecas uz visiem 
ci Ivēkiem. Šeit mēs varētu runāt par triju veidu nāvēm: garīgo, fizisko 
un mūžīgo nāvi. Garīgā nāve nozīmē~ atsvešinātību no Dieva, 
cilvēkam klūstot par Viņa ienaidnieku. 50 nāves veidu var uzveikt 
cilvēka dzīves laikā, bet tikai piedzimstot no augšienes, ticībā, 
taisnošanā, ik dip.nas atgriežoties no grēkiem. Otrais nāves veids ir 
fiziskā nāve. n jāpiedzīvo, kad tiek sagrauta gara un miesas vienība, 
tomēr augšāmcelšanās bridi šī vienība tiks atjaunota. ja garīgā nāve 
netiek ~zvarēta pirms fiziskā ķermeņa nāves, tad tā pārtop mūžīgajā 
nāvē. 5is nāves veids atklāsies pastarās tiesas notikumos. Mūžīgā 
nāve ir mūžīga atkrišana no Dieva. 

Grēkā krišanas un iedzimtā grēka rezultāts ir šāds: visi cilvēki 
atrodas tādā stāvoklī, ka tiem ir nepieciešams Pestītājs. 

2. Solījumi par Pestītāju 
Mūsu Pestītājs jēzus K!istus ieradās šinī pasaulē, lai piepildītu 

Dieva dotos apsolījumus. 5ie apsolījumi caurauž Veco Derību no 
grēkā krišanas dienas (1. Moz. 3:15) Iīdz pat pēdējā zināmā Vecās 
Derības pravieša Maleahija dzīves laikam. 501ījumu ir loti daudz. 
jūdi, kas bija mācījušies 5vētos Rakstus, labi zināja šos apsolījumus 
un ar tiem saistītos apstāklus, un tāpēc mūs nepārsteidz vispārēja 
gaidu atmosfēra pirms jēzus Kristus atnākšanas. Kā piemērus tam var 
minēt notikumu templī ar 5imeānu un Annu (lk. 2:25-38), un cilvēku 
attieksmi pret ļāni Kristītāju (lk. 3: 15). 

Vecās Derības pravietojumi par Mesiju skaidri apliecina, ka Viņš 
ir reāls, īsts cilvēks, kā ari to, ka Viņš ir no jūdas cilts un no Dāvida 
dzimtas, cilvēks, kurš ir savā veidā saistīts ar Galilejas provinci utt .. 
Pravietojumi apraksta Viņa ciešanas kā īsta cilvēka ciešanas, kaut ari 
tās ar savu dzijumu un nozīmību pārsniedz jebkura cilvēka ciešanas. 

Evaņģēlijs mums vēsta, kā šie pravietojumi ir tikuši piepildīti. 
Kungs jēzus, apsolītais Mesija, nāca cilvēkiem vi spiemērotākajā laikā 
un vēsturiskajā situācijā. Tas bija Dieva noteiktais laiks (Gal. 4:4). 
Tam visam "bija jānotiek pēc Viņa mūžīgā nodoma, ko Viņš piepildījis 
mūsu Kungā Kristū jēzū" (Ef. 3:11). 

3. Vārdi, kādos saukts Pestītājs, atklāj Viņa būtību 
ļēzus un Kristus ir visbiežāk lietotie Pestītāja vārdi. Bieži vien tie 
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1 :21; Lk. l:31). Tas irViņa bērnības un Viņa jaunības vārds (Lk. 2:43; 
ļņ. 6:42). Sis vārds - ļēzus - nozīmē "Tas Kungs pestī" vai "Tas Kungs 
ir pestīšana". Tam ir vispārēja ~n ari konkrēta nozīme. Atbilstoši šī 
vārda vispārējai nozīmei, ari citus cilvēkus var dēvēt par glābējiem 
(Soģu 3:9,15.) vai pestītājiem. Bet šī vārda konkrētajā nozīmē vienīgi 
Dievs var tikt dēvēts par GIābēju, Pestītāju: "Vienīgi Es esmu Tas 
Kungs, bez manis nav cita GIābēja" (ļes. 43:11). 

Ik reizes, kad tiek runāts par ļēzu no Nācaretes, tiek uzsvērts, ka 
Viņš ir apsolītais Pestītājs. Jau Viņam vārdu dodot, bija zināms, ka 
"Viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem" (Mt. 1 :21). Ir noteikta 
saistība starp ļēzus vārdu un Veco Derību. Piemēram, pirmais, kurš 
tika nosaukts vārdā "ļēzus" (ebrejiski Jozua vai ļešua), ieveda savu 
tautu apsolītajā Kanaānas zemē, bet otrais ļēzus ved savu tautu uz 
citu apsolīto zemi, debesu Kanaānu (Ebr 4:1-11). 

Vārds Kristus nav personvārds tādā nozīmē kā ļēzus. Vārds Kristus 
norāda uz Viņa sūtību būt par Mesiju. Viņš netika dēvēts par Kristu, 
kad Viņš bija zēns no Nācaretes. Viņš pieņēma šo vārdu, uzsākot 
savu kalpošanu. Pēc tam tie, kas Viņu pazina kā Mesiju, sauca Viņu 
par Kristu. Kristus nozīmē svaidītais, respektīvi, parķēniņu svaidītais. 
Vārdiem Kristus un Mesija irviena un tā pati nozīme. Kristus ir grieķu 
vārds, Mesija ir ebreju vārds. Vārdi ļēzus Kristus nozīmē ļēzus - Tas 
Kungs vai ļēzus Mesija (Mt. 16:1~-20; Mt. 26:63-64). 

Bet ļēzum Kristum ir ari citi vārdi. Katrs šāds vārds norāda uz 
noteiktu pravietojumu piepildījumu, uz kādu no Viņa misijām, vai 
izteic ar to saistīto kalpošanu. 

4. Pestītājs ir patiess Dievs un patiess cilvēks 
Mūžīgais Dieva Dēls Kristus kJuva patiess cilvēks un ari dzīvoja, 

l!.n mira kā patiess cilvēks. To Viņam ~ajadzēja darīt kā otrajam 
Adamam.1 Ar savu nepaklausību pirmais Adams ienesa pasaulē grēku 
un nāvi (Rom. 5:12-21). Tas bija jālabo otraiam jeb pēdējam Ādamam. 
Tāpat kā visi cilvēki ir pārstāvēti pirŗnajā Adamā, tie ir pārstāvēti ari 
otrajā Ādamā, kad Viņš uzņēmās Dieva derības atjaunošanu. Kā 
patiesam un īstam cilvēkam, Pestītājam bija jācieš un jānomirst visu 
cilvēku dēJ, lai izpirktu cilvēku grēku parādu un salīdzinātu viņus ar 
Dievu (1. Tim. 2:5-6). Un tomēr, tajā pašā laikā, Viņam vajadzēja 
būt ari Dievam, jo vienkārša cilvēka taisnīgums nebūtu bijis 
pietiekams, lai Iīdzsvarotu visas cilvēces netaisnīgumu. 

Svētie Raksti dod mums daudzus piemērus Jēzus Kristus 
patiesajam cilvēcīgumam. Viņš cieta izsalkumu un slāpes, Viņš bija 
noskumis un dusmīgs. Viņš gulēja laivā, kad bija noguris. Viņš raudāja 
dziJās sāpēs. Viņš grīJojās zem sava krusta smaguma. Svētie Raksti 

1 Ādams (senebr. adam)- cilvēks 
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Viņu apraksta ari ar vārdiem ķermenis, dvēsele un gars. Tie ir tikai 
cilvēkus un nevis eņģejus vai Dievu raksturojoši apzīmējumi (Lk. 
23:46; 24:39). Citiem vārdiem sakot: "No kuriem [patriarhieml ari 
Kristus cēlies pēc miesas, tas ir Dievs pārvisiem augsti teicams mūžīgi. 
Āmen." (Rom. 9:5). 

5. Kaut ari Kristus ir patiess cilvēks, Vinš atškiras no 
citiem ' , 

Kristus cilvēciskā dzīve sākās jau pirms Viņa dzimšanas, kad Viņš 
tika iel~emts no Svētā Gara. Vecajā Derībā ir sastopami pareģojumi 
par to, ka tam bija jānotiek tieši šādā veidā. ļaunajā Derībā ir 
daudzkārt norādīts, ka Vil~š ir bez grēka (Lk. 1 :35; Kol. 2:9), un 
uzsvērts, ka Viņa paša brīvība no grēka ir pamatā Viņa spējai izglābt 
grēciniekus. Apustuliskajā ticības apliecībā ir sacīts, ka mēs ticam 
uz ļēzu Kristu" [ .. l kas iel~emts no Svētā Gara, piedzi mis no Jaunavas 
Marijas [ .. lI!. Tas nav, kā daži cilvēki apgalvo, mazsvarīgi. 
Pravietojumi par sievas dzimumu (1. Moz. 3:15), "ļaunava kjūs grūta 
un dzemdēs dēlu" (ļes. 7: 14), un "kamērtā, kam jādzemdē, dzemdēs" 
(Mih. 5:2), pieder pie tiem pašiem pamatapsolījumiem, kā apsolījums 
par Viņa piedzimšanu Betlēmē (Mih. 5:1). 

Kristus dievišķība tiek apliecināta, Viņam darot tos darbus, ko 
darījis jau Tēvs (Jņ. 5:17). Ir skaidri noteikts, kuras lietas iespējamas 
Tēvam, taču nav pa spēkam cilvēkiem. Skaidrs Vil~a dievišķības 
pierādījums ir Bībeles liecība par to, ka Kristus veicis tieši tos pašus 
darbus, ko Tēvs. Pie tiem pieder ari pasaules radīšana un pasargāšana 
(Kol. 1:15-17), spējas izdziedināt kroplos un uzmodināt mirušos. 
Lielākais Kristus dievišķības pierādījums ir Viņa augšāmcelšanās no 
mirušajiem. ļa Viņš nebūtu augšāmcēlies, Viņa apgalvojums, ka Viņš 
ir Dieva Dēls, būtu bijis aplams. Nu Vil)a augšāmcelšanās ir noteikts 
pierādījums Viņa dievišķībai un kristīgās ticības patiesīgumam (Rom. 
1:3-4; 1. Kor. 15:14-20). 

Divējāds ,Kristus attēlojums 
Tā kā ļēzus Kristus ir patiess Dievs un patiess cilvēks, Svētie Raksti 

ataino Viņa dzīvi šajā pasaulē divējādi. Savas dzīves laikā šaisaulē 
ļēzus ir bagāts un nabags, vājš un visvarens, cietējs un uzvarētājs, 
mirstīgs un nemirstīgs. Mūsu saprātam tas skan neticami, kā kaut kas 
pretrunīgs. Tomēr Svētie Raksti dod mums vienīgo iespējamo 
skaidrojumu, runājot par Kristus pazemošanu un Vi ņa paaugstināšanu; 
tomēr mums jāatceras, ka tas attiecas vienīgi uz Kristus cilvēcisko, 
nevis Viņa dievišķo dabu. Dievišķo dabu nevar pazemot, tāpat kā 
Dievu nevar pazemot, noliedzot Viņa eksistenci vai Viņa spējas. Viņš 
vienmēr un nemainīgi ir tas pats (Ebr. 1 :7-12; Ebr. 13:8). Dievišķās 
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un cilvēcīgās īpašības Kristū ir apvienota~. Starp tām pastāv vienība, 
un tomēr tās nav sajauktas un ir nemainīgas. 

Kristus pazemošanai ir divkāršs mērķis. Pirmām kārtām, tā dara 
iespējamu grēkā kritušās ci Ivēces pestīšanu. Tas īstenojas, kad Dieva 
Dēls kjūst cilvēks, savā dzīvē, ciešanās un nāvē Dieva priekšā 
pārstāvot vi sus ci Ivēkus. Otrkārt, Vi ņam bija j ākJ ūst par pi emēru vi si em 
ci Ivēkiell] viņu tālākai sadraudzībai un savstarpējai kalpošanai (Fi 1. 
2:5-11). Sī pazemošanās atklājas veidā, kādā Kristus, lai gan Viņš ir 
Dievs, kategoriski atsakās ipnantot dievišķo godību un spēku, kas 
Viņam piemīt no mūžības. Sī atteikšanās bija nepieciešama, jo Viņš 
gribēja mūs pārstāvēt un kJūt par vienu no mums, "noliktu zem 
bauslibas, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja bausliba" (Gal. 4:4-5). 
Kristus paaugstināšana ir pretēja Viņa pazemošanai. Paaugstinātais 
Kristus atklāj sevi visus tos dievišķos spēkus, kurus Viņš nelietoja 
savas pazemošanās laikā. Pie paaugstināšanas mēs pieskaitām 
augšāmcelšanos no mirušajiem, nokāpšanu ellē, uzkāpšanu Debesīs 
un atrašanos pie Dieva labās rokas. Jēzus Kristus ir paaugstināts 
dievišķā spēkā un godibā ari attiecibā uz Viņa cilvēcisko dabu. Kā 
tāds, dievišķs un cilvēcisks godībā, Viņš ir visuresošs, visspēcīgs un 
viszinošs. Kā tāds Viņš ir valstības, spēka un godības Ķēniņš. Tā Viņš 
vada savu Baznīcu, gādā par saviem Jaudim (Ef. 3:14-21) un aizlūdz 
par tiem (Rom. 8:34). 
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VIII 
ļēzus Kristus - prav!e~isĻ augstais priesteris un 

Kenans , , 

lr tikai viena pestīšana, un tā piepildās caur ļēzu Kristu. Tomēr to 
var apskatīt no dažādiem viedokjiem. Saskaņā ar Svētajiem Rakstiem, 
šai pestīšanai irtrīs aspekti: pravietiskais, priesteriskais un ķēnišķais. 

Vecās Derības laikā tika veikts sagatavošanās darbs. Dažiem 
cilvēkiem bija uzdots mācīt par pestīŠanu, ari atspoguJojot to savās 
dzīvēs, pat ja viņi spētu sasniegt vienīgi vāju tās atblāzmu. Kristus 
atšķiras no visiem tiem vispirms jau ar piederibu visām trim grupām 
vienlaicīgi un ari ar savas misijas pilnīgu īstenošanu. 

1. }ēzus Kristus - pravietis 
Pravieša sūtība ir īpašā veidā pasludināt Dieva gribu. Mūsu Kungs 

Jēzus ir lielākais no visiem praviešiem ganpēc savas mācības dziJuma, 
gan skaidrības. Pie pravietības dažkārt pieskaita zīmju un brīnumu 
rādīšanu, taču ļēzus nekad nedarīja to, lai atstātu iespaidu uz 
cilvēkiem, lai tos šokētu, vai ari pašlabuma, personīga izdevīguma 
dēJ (Mt. 4:1-11). Brīnumus darot, Viņa mērķis bija palīdzēt cilvēkiem, 
dodot tiem ārēju, redzamu palīdzību un apliecinot, ka Viņš ir Tēva 
sūtītais, apsolītais Mesija. ļēzus dotās zimes nekad nav šķirtas no 
Dieva vārda vai no ticibas. Brinums ir redzamais Dieva Vārds. Tas 
rada ticību Dieva vārdam, bet tikai tajā cilvēkā, kas pieņem Dieva 
doto zīmi. Vienīgi Svētais Gars var dot tādu ticību vārdam un Dieva 
darbiem. 

Savu pravietisko darbību Kristus veica gan tieši, gan netieši. ļēzus 
no Nācaretes mācīja par Dievu un Viņa valstību, stāvot laužu vidū 
templi, staigājot pa tirgiem, ielām un mājām (ļņ. 18:20). īsajā laikā 
starp savu augšāmcelšanos un debesbraukšanu Viņš darbojās tiešā 
veidā : "Un četrdesmit dienas, viņu vidū redzēts, runājis par Dieva 
valstību" (Ap. d. 1 :3). Pēc Viņa debesbraukšanas tas notika citādi. 
Savu pravietisko darbību Viņš veica ari netieši - caur apustuliem, kā 
saviem darbarīkiem, to jau iepriekš viņiem pavēlējis (Mt. 28:18-20). 
Viņš teica: "Kas jūs klausa, tas klausa mani" (Lk. 10:16). Pirmie, kam 
tika dotas šādas pilnvaras, bija Viņa apustuli. VēIāk tiem sekoja citi, 
apustulu piepulcināti, un pēc tam apustulu sekotāju piepulcināti (2 
Tim. 1:6-14; Tit. 1:5-9). 

2. }ēzus Kristus - augstais priesteris 
Tas ir kristīgās ticības patiesais kodols. Mēs mācam un ticam, ka 

"Viņš jau savu paša Dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem 
nodevis nāvē" (Rom. 8:32). Tas attiecināms uz visu pasauli, visiem 
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ciJvēkiem (1. ļņ. 2:2), šo mācību var pieņemt vienīgi ticībā (Rom. 
4:23-25). Sv. Pāvils runā par šo mācību, sakot: "Negribēju neko citu 
zināt, kā vien jēzu Kristu un to pašu Krustā sistu" (1. Kor. 2:2). 

Tam pamatā ir doma, ka ir ticis aizskarts Dieva taisnīgums un 
patiesīgums. Aizskārējiem ir jāupurē, atbilstoši nodarijumam, lai 
šķīstītos un nomaksātu parādu. Vecajā Derībā ir spēkā likums: "Bez 
asins izliešanas nav piedošanas" (Ebr. 9:22). Priesteri veica daudzas 
dažādas upurēšanas darbības, kurās augstais priesteris bija vadošais 
(3. Moz. 21:10-12). Viņam bija divkāršs uzdevums- vadīt upurēšanu 
un lūgt par savu tautu. Upuri bija redzama vēsts tautai par Diev~ 
žēļastību un žēlsirdību, bettie ari atgādināja par to, kam jānāk, proti, 
par Mesiju (1. Kor. 10:1-4). Tādējādi Vecās Derības laikā cilvēki 
varēja pieņemt Dieva apsolījumus ticibā "Jo, tanī stāvēdami, tēvi ir 
saņēmuši liecību" (Ebr. 11 :2). Otrs augstā priestera uzdevums bija 
lūgt par savu tautu. Dažādi augstie priesteri darīja to atbilstoši katrs 
savām spējām. Bet, pat ja viņi ar savu labo gribu un pūlēm panāca 
vēlamo rezultātu, tiem nācās ari pašiem sevi ieklaut grēcinieku pulkā, 
par kuriem tie lūdza un upurēja. Viņu darbība nebija noslēgta: ja 
kāds aizgāja, tā vietu ieņēma pēctecis. 

Augstākais augstais priesteris 
No Jaunās Derības mēs zinām, ka kaut kas pilnīgi jauns nācis 

caur augsto priesteri Jēzu Kristu. Viņš iepriecin~ un pārsteidz visus 
tos, kuri. ir atzinuši un pieņēmuši Viņu. Tādēl Viņš ir nesis to upuri, 
kas attiecas uz visiem cilvēkiem visos laikos (Ebr. 7:23-28). Taču ši 
upurēšana nav nodalāma no Viņa personas. Citi augstie priesteri 
parasti upurēja kaut ko citu, bet Viņš vienīgais upurēja pats sevi. 
Viņa upuris, Viņa miesa un asinis, patiesi spēj salīdzināt cilvēkus ar 
Dievu un dzēst visus pasaules grēkus. Tā kā šī upurēšana ir pilnīga 
un noslēgta, tad nav nepieciešams to atkārtot. 

. Kad Kristus cieta, tas notika visas cilvēces vainas dēJ Dieva priekšā. 
Viņš, kā visu cilvēku pārstāvis, izcieta to, ko mums visiem vajadzēja 
ciest par saviem pārkāpumiem un grēkiem. Viņš tika ievainots un 
s<!-triekts mūsu grēku un pārkāpumu dēl (Jes. 53:5). TādēJ dievišķā 
mīlestība pameta Viņu, nedodot Viņam mierinājumu. Viņš bija tumsas 
apņemts. Viņš bija pamests viens ceJā, kurā pienācās būt grēcīgajai 
cilvēcei, jo tā bija pametusi Dievu. Pie krusta ļēzus kliedza: "Marts 
Dievs, mans Dievs! Kāpēc Tu mani esi atstājis?" (Mt. 27:46; Ps. 22:1). 
Patiesi, tā bija - Viņš bija atstāts, Dieva pamests, jo Dieva dusmas 
kJājās pār Viņu, kad Viņš nesa visu pasaules grēķu smagumu. 

ļēzus Kristus tiek dēvēts ari par salidzinātāju. Sai salīdzināšanai ir 
divas daJas. Izdarītajam Jaunumam ir jātiek izpirktam. Tas iekjauj 
sevi parāda nomaksu. Kad maksājums pieņemts, ir notikusi pilnīga 
salīdzināšanās. Tas viss bija daudzveidīgi apsolīts un aprakstīts Vecajā 

33 



Deribā. Viens no spilgtākajiem ir salīdzināšanās dienas apraksts, kurš 
atrodams 3. Moz. 16. Bet ši diena savā visaugstākajā un skaidrākajā 
izpallsmē pienāca, kad mira ļēzus Kristus, augstākais augstais 
priesteris (Ebr. 9:11-12). "Un, redzi, tempJa priekškars pārplisa no 
augšas Iīdz apakšai divos gabalos, un zeme trīcēja un klintis šķēIās" 
(Mt. 27:5 '1). Tā bija patiesa salidzināšanās diena, "ļo Dievs bija Kristü 
un salidzināja pasauli ar sevi" (2. Kor. 5:19). 

Dažkālt ļēZll dēvē par izpircēju, par tādu, kurš izpērk 
cietumniekus, lai atbrivotu tos. Te ir uzsvērta izpirkšanas maksa. Raksti 
skaidri pasaka, kāda ir ši cena. Tā nav vērtslietas, sudrabs vai zelts. 
Tas notiek "ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā jēra, dārgajām 
asinīm" (1. Pēt 1: 18-19). To mēs apliecinam Mazajā Katehismā: "Es 
ticu, ka ļēzus Kri stus [ .. ], kas mani, pazudi nātu un pazudušu ci Ivēkll, 
atpestījis un atpi rcis no visiem grēkiem, no nāves un no velna varas, 
ne ar zeltu, ne ar sudrabu, bet ar savām svētajām, dārgajām asinīm 
un ar savām nepelnītajām ciešanām un miršanu." 

3. jēzus Kristus - Kēninš 
Büdams müžīgais Dieva Dēls, Kristus ir ari Ķēniņš. Kad Dievs 

kJuva cilvēks, Viņa müžigais spēks un godiba tika doti cilvēkam 
ļēzum. Tādējādi varētu teikt, ka cilvēks ļēzus, kurš dzimis Betlēmē, 
audzis Nācaretē, miris pie krusta Golgātā un augšāmcēlies trešajā 
dienā, büs Ķēniņš müžigi un "Vil~a valstībai nebüs gala" (Lk. 1:31-
35). Büdams pazemots, Viņš nelietaja savu spēkll un varenibu (Fil. 
2:5-11). Dažkārt Viņam nācās to atklāt un kā piemēru tam varam 
mi nēt ViI~a apskaidrošanos kalnā (Mt. 17: 1-8) un Vil)a brīnumdarbus. 
Viņa vara, spēks un godiba pilnibā atklājās Viņa paaugstināšanas 
laikā (Mt. 28:181. 

Sakaņā ar Rakstiem, ir trīs dažādas valstibas. Tās ir Joti atšķirigas, 
bet tām ir ari kaut kas kopējs - Kristus, to valdnieks. Sis valstības tiek 
sauktas par spēka, žēlastības un godības valstībām. 

Spēka valstlba pastāv šajā pasaulē, lai gan ārpus baznicas tās 
pastāvēšana nebüs müžiga. Kad Jēzus Kristus Evaņģēlijs büs 
pasludināts visām tautām, pasaulē pastāvošā kārtiba beigsies (Mt. 
24: 14) un spēka valstība vairs nebūs nepieciešama. Tā nav Iīdziga 
nevienai redzamai valstībai vai valstij. Tā ir valstība bez robežām. 
Tajā Kristus valda pār sauli un vēju, lietu un üdeni. Viņam pieder 
vara pār kokiem un pllķēm, dzīvniekiem un cilvēkiem. Viņš valda ar 
ķēniņlI, valdnieku/valdibullll amatpersonu starpniecibu. Nekas nav 
par lielu vai par mazu, lai nevarētu tikt radīts, vadits, saglabāts vai 
apturēts ar šo spēku. Mēs nezinām neviena cita, kam "dota visa vara 
debesis un vi rs zemes" (Mt. 28: 18), un tādēJ Kristus ir" kungu Kungs 
un kēninll Kēninš" On. atkl. 17:14). 

'Žē/~stības ~alstlbJ ir citi likumi, nekā pasaulīgās valstis. Pār to 
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valda Kristus un vada tās pavalstniekus ar Dieva vārdu un Svētā Gara 
līdzekJiem. Kristiešiem jādzīvo pēc Dieva vārda, tā vadītiem un 
mācītiem: "Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi ~sat mani mācekJi" 
(ļņ. 8:31). Spēka valstība ietver sevi visus cilvēkus. Zēlastības valstībā 
ir citādi. Tur pieņem vienīgi tos, kuri piedzimuši no augšienes (ļņ. 
3:3-8), jo "Viņš mūs izrāvis no tumsibas varas un pārcēlis sava mīJā 
Dēla valstībā" (Kol. 1:13). 

Kādu dienu pienāks beigas ari žēlastibas valstībai. Katram 
atsevišķam ci Ivēkam tās iestāsies Iīdz ar viņa nāvi. Pasaulei un cilvēcei 
kopumā šis beigas pienāks, kad vairs nebūs ne laika, ne žēlastibas. 
Tad vairs nebūs i~spējams klausīties Evaņģēlija vārdus vai saņemt 
grēku piedošanu. Sis beigas iezimē pastarās dienas nākšana. Kad tā 
pienāks, žēlastības valstība tiks nomainita ar godibas valstību. 

Svētie Raksti mums dod skaidru un noteiktu godibas vaJstŗbas 
aprakstu. Tās galvenās īpašības - pilnīga uzvara pār visu Jauno, tieša 
Dieva klātbūtne (1. Jņ. 3:2) un visbeidzot - pastāvīga Tēva un Viņa 
Jēra godināšana. Tad Dieva un Viņa laužu valstībā vairs nebūs nekā 
netaisnīga. Visi strīdnieki un izsmējēji būs klusi, bet visi tie, kuri 
savas dzīves laikā bija pilnīgi atkarīgi no Dieva tādēl, ka viņos pašos 
trūka gaismas un taisnīguma, kas notiks ar tiem? Uz tiem attiecas 
vārdi "Kad nu atspīdēs Kristus, jūsu dzivība, tad ari jūs atspīdēsiet 
Iīdz ar Viņu" (Kol. 3:4). 
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IX 
Svētais Cars - cilvēku aizstāvis 

1. Svētais Gars ir Dievs 
Dievs ir viens. Tajā pašā laikā Viņš ir trīs personas vienā dievišķā 

būtībā: Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Svētais Gars ir Tēva un Dēla 
Gars. Nīkajas ticības apliecībā mēs liecinām, ka "mēs ticam uz vienu 
Dievu Tēvu visu valdītāju [ .. 1 un uz Kungu Svēto Garu, kas dzīvu 
dara, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu vienlīdz 
pielūdzams un godājams." 

Sv. Rakstos mums pavēstīts, ka Kungs ļēZlIS ir apsolījis sūtīt Svēto 
Garu saviem mācekliem kā aizstāvi (Jņ. 14:15-17). Tomēr tas 
nenozīmē, ka Svētais Gars nav darbojies cilvēku vidū ari pirms ši 
laika. ļēzus runā par Svētā Gara jauna veida darbību Viņa Baznīcā. 
Svētais Gars ir pastāvējis kopš mūžības un darbojies visos laikos. 
Pirms debesis un zeme pastāvēja, Dieva Gars jau darbojās. RadīŠanas 
laikā Dieva Gars lidinājās virs ūdeņiem (1. Moz. 1 :2). Pēc radīŠanas 
Svētais Gars darbojās pasaulē un cilvēku vidū. Bet lidz ar grēkā krišanu 
šis stāvoklis mainījās. Dieva Gars novērsās no cilvēkiem (1. Moz. 6: 
5-6), tomēr pilnīgi Viņš tos neatstāja. Tas ir Dieva Gars, kurš nesa 
solijumus par pestīšanu un darbojās ticibā visos tajos, kuri kluvuši 
pestīti savā cerībā Vecās Deribas laikā. 

Vecās Deribas laikā pastāvēja ipaša saistiba starp Svēto Garu un 
tiem cilvēkiem, kuri bija garīgie vadoņi - patriarhi, tiesneši, pravieši 
un citi Dieva cilvēki. Viņiem Svētais Gars bija dots kā īpaša dāvana, 
darba riks. To starpā daži ir īpaši izcelti: tie pravieši, kuri devuši 
mums Vecās Deribas grāmatas. ļēzus piemin Dāvidam doto 
inspirāciju. Tā palidzēja viņam dot pareizu liecību par Mesiju kā 
viņa Kungu (Mt. 22:41-46). Apustulis Pēteris ari atklāj Svētajo Rakstu 
pravietiskumu: "ļo praviešu sludināšana nav nekad cēlusies no ci Ivēku 
gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā" (2. Pēt. 1 :21). 

ļaunās Deribas laikā Svētais Gars darbojies ari pirms Vasarsvētkiem 
(Lk. 2:25- 27). Vēstījumos par pirmajiem ļēzus mācekJiem mēs 
redzam, kā Sv. Gars darbojies viņu vidū (ļņ. 1 :41; ļņ. 2;11). ļa tas 
nebūtu noticis, viņiem nebūtu iespējams pieņemt ticību ļēzum. 
Atsevišķos gadijumos Svētais Gars parādījies ipašā, revdzamā veidā. 
Pirmais tāds gadijums ir ļēzus Kristība (Mt. 3: 13-17). Sajā gadijumā 
tris Dieva personas minētas kopā: Tēvs runā no debesīm par savu 
labo prātu; Dēls ir tas, kurš ir sūtīts pasaules pestīšanai, un tagad ir 
sākusies Viņa patiesā misija; un Svētais Gars ir sūtīts kā balodis 
apstiprināt to, ka ļēzus patiešām ir apsolītais Mesija, un ka pienācis 
laiks apsolījuma piepildīŠanai. Otrs gadījums ir Svētā Gara sūtīšana 
daudz iespaidigākā veidā Vasarsvētku dienā (Ap. d. 2). 

Svētā Gara darbs ir ļēzus Kristus darba turpinājums uz zemes. 
ļēzus, pabeidzis dalu pestīšanas darba, vairs nav kopā ar saviem 
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mācekliem redzamā veidā. Taču tas nenozimē, ka Viņš tos atstājis 
bez palidzības. Viņš tiem sacija: "Un es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu 
Aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi.J .. l Es jūs neatstāšu bāreņos, 
bet nākšu pie jums" (Jņ. 14:16-18). Sis apsolijums tika piepildīts 
pirmajos Vasarsvētkos, un kopš tā laika Kristus baznīca dzīvo 
nepārtrauktā Svētā Gara vadībā. 

2. Svētais Gars ir mums devis Dieva vārdu un 
darbojas saskaņā ar šo vārdu 

Dievs ir mums atklājies radīšanā un mūsu sirdsapziņā. Tomēr 
daudz skaidrākā veidā Viņš ir atklājis sevi tiem Israēla cilvēkiem, 
kuri tiek saukti par praviešiem. To lielākais uzdevums bija nodot 
tālāk viņu tautai apsolijumu par Mesiju - Pestītāju - un sagatavot 
pasauli Viņa atnākšanai. Kad Kristus atnāca, Viņš teica par sevi tos 
vārdus, kurus pravieši bija sacījuši par Mesiju. Tādējādi Viņš 
uzskatāmā veidā saistīja sevi ar Veco Deribu (lk. 4:16-21; ļņ. 4:25-
26). Bet Kristum ir ari skaidra saistība ar nākotni. Viņš pulcināja sev 
apkārt sekotāju grupu, kurai pavēlēja doties pa visu pasauli un darīt 
par mācekJiem visas tautas, tās kristot un mācot (Mt. 28:18-20). 
Neskatoties uz šo pavēli, Viņš neatstāja saviem mācekJiem nevienu 
pašu rakstītu vārdu, vienīgi pavēlēja viņiem Svētā Gara vadībā 
piepildīt visu, ko bija tiem licis. Viņš solija, ka Svētais Gars tos visā 
apgaismos un novedis viņus, un ari mūs, pie patiesibas (Jņ. 14:25-26; 
ļņ. 16:12-15; ļņ. 20:30-31). Tādējādi ļēzus ir darījis zināmu, ka 
apustuJu raksti ir Viņa patiesā atklāsme, un ka Viņš ir ari licis saviem 
apustujiem sniegt mums mācibu, kura ir nepieciešama visos laikos, 
Iīdz pat pasaules galam (lk. 24:25-27; lk. 10: 16; Ap. d. 1: 1-3). 

Kā gan šādi raksti var būt Dieva vārds? 
Dievs caur apustujiem un evar,lģēlistiem ir runājis uzticamus un 

patiesus vārdus. Kā tas ir iespējams? Baznica vienmēr ir teikusi, ka 
Svētie Raksti ir Dieva iedvesmoti, proti, tie tikuši rakstīti tāpēc, ka 
Svētais Gars ir virzijis un vadijis to autorus. Vispirms tas nozīmē !o, 
ka Dievs caur savu Garu ir devis praviešiem pamudinājumu. Sie 
cilvēki tikuši Svētā Gara vaditi daudz noteiktākā un stingrākā veidā, 
nekā tas bija ar citiem Dieva kalpiem. Svētais Gars vadija apustuJus 
viņu sapulču laikā ļeruzālemē (Ap. d. 15:8-28). Reizēm Svētais Gars 
pamudināja, citkārt atturēja šos vīrus šķērsot citu zemju robežas, kad 
tie devās sludināt Evaņģēliju (Ap. d. 19:21 ;16:7). līdzīgi Svētais Gars 
darbojās uz apustujiem un evaņģēlistiem, iedvesmojot viņus sarakstīt 
Svētos Rakstus. 

Kad Dievs caur Svēto Garu devis kādam autoram pamudinājumu 
rakstit, Viņš ari vadijis to attiecibā uz rakstāmā saturu. Bībelē nav 
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nevienas norādes uz to, ka rakstītāji bütu šaubījušies par to, ko rakstīt, 
vai ka viņi bütu uzrakstījuši kaut ko atšķirīgu no tā, ko viņiem sacījis 
Dievs. Svētā Gara vadība skar ari sarakstītā sti listi ku, kas pierādās 
gan Vecajā, gan Jaunajā Derībā. Svēto Rakstu autori ir bijuši pilnīgi 
pārliecināti par to, ka Dievs tiešā veidā vada viņu mēles un spalvas 
(2. Sam. 23:1-4). 

Mācība par Svēto Rakstu inspirāciju nenozīmē, ka autori, 
atrodoties Svētā Gara ietekmē, pi Inīgi zaudējuši savu personīgo gribu. 
Ikviens autors saglabājis sev raksturīgas sti la iezīmes. Bet viņa talants 
un viņa spējas bija pakjautas Svētajam Garam. Ikviens vērīgs lasītājs, 
studējot Bībeli, var to ievērot pats. Bībeles autori, rakstot Svētā Gara 
vadībā, pilnībā nodevuši šim darbam savas prāta un gara spējas. Pat 
par vienkāršiem pasaulīgiem autoriem dažkārt mēdz teikt, ka tie, 
rakstot kādu no saviem darbiem, bijuši inspirēti jeb iedvesmoti. Tas 
apliecina, ka vārds inspirācija ir aizgüts no Bībeles, lai apzīmētu 
kādu spēcīgu impulsu no ārienes un augstu koncentrēšanās pakāpi. 
Bet kristietības jomā ir daudz vairāk iemesla runāt par šādiem 
impulsiem, koncentrēšanos un garīgu vadību. 

Inspirācija ari neizslēdz tos darbus, kuri parasti saistās ar grāmatu 
rakstīšanu: Bībeles grāmatu autori ir vākuši materiālus rakstīšanai un 
veikuši ari pētniecisku darbu vēsturisku faktu fiksēšanā. Jau no seniem 
laikiem ir zi nāms, ka vi ņi ir citējuši tiem pieejamos infonnācijas avotus 
(Joz. 10:13; 2. Sam. 1 :18). Bibliskam autoram nav bijis nepieciešams 
gaidīt personīgas atklāsmes, jo viņam nepieciešamais materiāls bija 
pieejams caur esošām drošām liecībām vai varēja tikt paša savākts 
(Lk.1:1-4). 

3. Svētais Gars darbojas ari patlaban 
Lai ari JēZllS Kristus ir paveicis pestīšanas darbu vienreiz un visu 

ci Ivēku labā, šis darbs tomēr turpinās Iīdz pat pasaules galam. Tas 
tiek darīts, kad uz cilvēkiem individuāli iedarbojas Svētais Gars. Tas 
noris, uzklausot Dieva vārdu un Svētajam Garam to izskaidrojot, 
palīdzot to saprast. Klausītājam saņemot ticības apsolīto žēlastību, 
viņš tiek salīdzināts ar Dievu (2. Kor. 5:18-20). Tādējādi, kad Svētais 
Gars darbojas caur Svētajiem Rakstiem un tā atklāj ticību, tas ir vē1 
viens pierādījums tam, ka šie Raksti nav vienkārši "Iiterāri darbi", 
bet gan "gars un dzīvība" (JI). 6:63), un ka "raksti nevar tikt atcelti" 
(Jņ. 10:35). Diezgan pi Inīgs izskaidrojums Dieva žēlastības 
pasniegšanai un pieņemšanai caur Dieva vārdu un Garu, caur ticību 
Dievam, kas noved pie personīgas salidzināšanās ar Dievu, dots 
Mālti I)a Lutera "Lielā Katehisma" trešajā nodaJā: 

"Mums jāieņem sava nostāja [attiecībāl uz Svētā Gara vārdu, 
tamdē), ka tas ir tik vērtīgi dārgs un visu izsakošs, ka mēs nespējam 
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atrast kādu citu. Tā1āk, lai ari Svētajos Rakstos ir minēti daudzu veidu 
gari, kā tas cilvēka gars, debesu gari un Jaunie gari, tomēr Dieva gars 
ir viens - saukts Svētais Gars. Tas ir Viņš, kas svētdarījis un joprojām 
svētus dara mūs. Jo, kā Tēvs tiek saukts par Raditāju, Dēls par Pestītāju, 
tā Svētajam Garam pēc Viņa darbiem jātop sauktam par to, kas dara 
svētu. [ .. 1 Jo ne tu, ne es kādreiz varam kaut ko zināt par Kristu, vai 
ticēt Viņam, un teikt Viņu par mūsu Kungu, lidz kamērtas nav mums 
vēlēts un ieli kts mūsu si .. dis no Svētā Gara caur Evaņģēlija sludināšanu. 
Darbs ir darīts un pabeigts; jo Kristus ir ar savām ciešanām, nāvi un 
augšāmcelšanos mums izcīnījis debesu dārgumus. Bet, ja darbs paliek 
apslēpts tā, ka neviens par to nezin, tad tas ir veltīgs un pazaudēts. 
TādēJ šiem dārgumiem, raugi, nav jāguJ apraktiem, bet par tiem 
jāpriecājas un tiem noteikti jātiek lietotiem. Dievs ir pavēlējis vārdam 
doties tālāk uz priekšu un tapt spēkā sludinātam. Tajā Viņš dod 
Svētajam Garam nest šos dārgumus katrā mājvietā un lietot tos pie 
mums." 

39 



X 
Pestīšanas avots: ļēZIIS Kristus Baznka 

Varētu teikt, ka Baznīca ir pastāvējusi kopš tā laika, kad cilvēki ir 
izjutuši nepieciešamību pēc pestīšanas,t.i., kopš grēkā krišanas (1. 
Moz. 3: 15). jau tanīs dienās tika apsolīta pestīšana. Vecās Derības 
laikā vecais ciJvēks varēja tikt glābts ticībā šim solījumam (Jņ. 8:56; 
Gal. 3:7; Ebr. 11 :2; 7:32-40). Seit mēs atrodam priekšnosacījumus 
un sagatavošanos ticībai un pestīŠanai, tiesa, atšķirīgus no tiem, kas 
ir ļaunajā Derībā. 

1. Baznīca ir svēto sadraudze 
To mēs apliecinam apustuliskajā ticības apliecibā: tiEs ticu uz 

vienu svētu kristīgu Baznīcu, svēto sadraudzi, [ .. ]ft Kā cilvēki var kJūt 
par šādas sadraudzes dalībniekiem? Bez Dieva vārda un Viņa 
sakramentiem tas nav iespējams. 

Par to teikts Augsburgas ticibas apliecībā: II Baznīca ir svēto kopība, 
kurā tiek pareizi sludināts Evaņģēlijs un pareizi izdalīti sakramenti." 
Kopš tā laika, kad mūsu Kungs ļēzus Kristus staigāja laužu vidū šai 
pasaulē, ir nolikts tā, ka Viņš vada savu Baznīcu un tas notiek dalēji 
ar Viņa cilvēku palīdzību un daJēji caur Viņa vārdu un Garu, bet tas 
nenozimē, ka ir divi vadības veidi. Ir tikai viens veids - caur tiem 
ci Ivēkiem, kuru pienākumos ieti Ipst Kristus Baznīcas darbības 
turpināšana, ko nevar darīt citādāk, kā vienīgi sludinot Dieva vārdu 
un izdalot sakramentus. Tādā veidā kjūst skaidrs, kurš ir piederīgs 
Kristus Baznīcai. Tie ir cilvēki, kuri ir pieņemti baznīcā ar Kristības 
sakramentu, un kuriem ir dziva ticība uz ļēzu Kristu kā mūsu Kungu 
un Pestītāju. Ticiba ļēzum Kristum vienmēr iekjauj sevi ari ticību 
Dievam kā mūsu Radītājam un Tēvam, un ticību Svētajam Garam kā 
mūsu svētdaritājam. Tas atspogulots ari apustuliskājā ticības apliecībā. 
Māciba par Baznīcu ir nepārprotami saistīta ar pestijošo ticību uz 
Tēvu, Dēlu un uz Svēto Garu. Tāpēc ari te nav runa tikai par kādu 
domāšanas vai zināšanu veidu; tā irticība, kas pamatojas Dieva dotajā 
apsolijumā un darbojas caur ļēzu Kristu, saņemot žēlastību caur Viņa 
ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos. 

Vienigi ticībā Kristum ir iespējams būt par Kristīgās Baznīcas 
locekli. Nepietiek būt par kādas draudzes locekli, ne ari ārēji 
piedalīties sakramentos, vai ari būt saistītam ar citiem ci Ivēkiem kādā 
noteiktā konfesijā. Nepietiek būt saistītam ar Baznīcu tikai pasaulīgās 
attiecībās. Vienīgi personiga ticība ļēzum Kristum kā vienīgajam 
Pestītājam un Kungam ir tas faktors, kas nosaka to, vai kāds cilvēks 
pieder Viņa Baznīcai vai nē. 
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Baznīcas tālākie raksturojumi 
Baznīca ir viena, tikai viena visā pasaulē. Tā kā Dievs ir vienīgais 

patiesais Dievs (ļņ. 17:3) un ļēzus Kristus ir vienīgais Pestītājs (Ap. d. 
4:12), var būt tikai viena Baznīca. Svētie Raksti Joti skaidri pasaka 
par mūsu Kungu ļēzu Kristu, ka "Vi ņš ir savas miesas, proti, draudzes 
galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem bütu 
pats pirmais" (Kol. 1: 18). Svētie Raksti ari paskaidro, ko tas nozīmē: 
"Viena miesa, viens Gars, [ .. 1 Viens Kungs, viena ticība, viena Kristība; 
viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem, iekš visiem" (Et. 
4:4-6). 

Baznica ir svēta. Tas nenozīmē, ka kristiešiem pašiem piemistu 
kāds svētums, ne ari to, ka kristiešus pirmajā acu mirklī iespējams 
atšķirt no pārējiem cilvēkiem. Pirmām kārtām, šī mācība runā par 
Kristu. Viņš ir vienīgais, kurš pats ir taisns un svēts, pilnīgs un 
nevainojams. Visi pārējie kristieši ir vienoti ar viņu ticībā un Dieva 
žēlastībā, viņiem ir dalība Kristus svētumā un taisnīgumā. Ticībā 
Kristum viņi ir atzīti par taisnīgiem Dieva priekšā (Rom. 3:21-26; 
Rom. 5: 12-19). Pēc tam Dieva Gars darbojas viņos tā, lai to pasaulīgā 
dzīve, to vārdi un darbi varētu tikt svētīti - būtu atbilstībā Kristus 
likumiem un jaunajai dzīvei, kurā tie aicināti ienākt Viņa valstībā. 
Tādē/ un vienīgi tādēl kristieši var tikt dēvēti par "svētajiem", tiem, 

,"kas svētīti Kristū ļēzū" vai "svētajiem brāliem" (Fil. 1 :8; I Kor. 1 :2; 
Ebr. 3: 1). Tādējādi mācība par Baznicas svētumu ir saistīta ar Kristus 
svētumu, un tikai pēc tam ar Svētā Gara darbu. Šis darbs jau ir paveikts 
caur to, ka Viņš ir vedis kristiešus pie taisnošanas ticībā, un tas tiek 
turpināts Iīdz pat Dieva laužu nonākšanai debesis. Bez šādas 
svētdarīŠanas "neviens neredzēs to Kungu" (Ebr. 14: 12). 

Otrkālt, Baznīca ir vispārēja jeb katoliska. Katolisks ir grieķu vārds, 
kas tulkojum~ nozīmē "vispārējs, visuaptverošs, visai pasaulei 
paredzēts". Sādā nozīmē Baznīca ir katoliska - vispārēja. 
Salīdzināšana un pestīšana ir gūta caur Kristus veikumu un attiecas 
uz visu pasauli. Tādē/ ir tikai viens ce/š uz pestīšanu (Ap. d. 16:31). 
"Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules 
grēku" (1. ļI}. 2:2). Tas tādē/, ka Dievs "grib, lai visi cilvēki tiek izglābti 
un nāk pie patiesības atziņas" (1. Tim. 2:4). 

Baznica ir ari apustuliska. Tā ir saistīta ar Dieva vārdu trīs veidos. 
Pirmkārt, šis vārds ir ticis mums pasniegts ar tā Kunga apustu/u 
starpniecību. Bez tā mūsu Baznīca nepastāvētu. Kristus ari ir mums 
teicis, ka Viņš vadis un mācīs mūs caur saviem apustuliem (Lk. 10:16; 
ļņ. 16:12-15; JI}. 20:19-23). Otrām kārtām, Svētais Gars darbojas 
tikai caur Dieva vārdu. Ci Ivēks nespēj ticēt vai tapt pestīts bez 
apustuliska Dieva vārda pielietojuma. Treškārt, Dieva vārds ir 
vienīgais tiesnesis ticības lietās un baznīcas iekšējā dzīvē. ļa kāds 
novirzās no Dieva vārda, vienalga, vai tas ir vienkāršs cilvēks, vai 
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garidznieks, tas atmet apustulisko pamatu: "Mēs ticam, mācām un 
apliecinām, ka vienigais likums un mērs, pēc kura visam (ari 
mācītājiem) jābūt novērtētam un izspriestam, ir vienigi praviešu un 
apustuJu raksti Vecajā un ļaunajā Deribā" (Konkordijas formula). 

2. Baznīca ir Dieva Svētā Gara instruments 
Runājot par Kristu, Baznicu un Dieva vārdu, mēs runājam ari par 

Svēto Garu. Kristus dara savu darbu ari caur Svēto Garu, jo Dieva 
vārds un Svētais Gars nevar tikt nodalīti ne no Kristus, ne ari savstarpēji 
nošķirti. Viss, ko mūsos veic Kristus un kas tiek darīts pēc Viņa vārda, 
tiek darits caur Svēto Garu (ļņ. 16:12-15). To var izskaidrot šādi: 
"Svētais Gars veic mūsu svētdarīŠanu caur svēto sadraudzi jeb kristīgo 
Baznicu, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžigo 
dzivošanu. Vispirms Viņš ieved mūs savā draudzē, kur pēc tam Vil)š 
sludina mums Evaņģēlijuun ved mūs pie Kristus" (Lielais Katehisms). 
Vārdi "Baznica" un "draudze" šeit tiek lietoti kā sinonīmi. Ar tiem 
domāta lielāka reliģiskā kopiena, kas ietver sevi visu pasauli, un 
uzstāda sev par mērķi visu cilvēku pestīšanu: "Viņam pieder īpaša 
draudze pasaulē, kura ir kā māte, kas auklē un audzina ikvienu kristieti 
ar Dieva vārdu, kuru Viņš atklāj un sludina, (un caur kuru) Viņš 
izgaismo un mikstina sirdis, ka tās saprot Dieva vārdu, pieņem to, 
pieturas pie tā un pasargājas tajā" (Lielais Katehisms). 

3. Kalpošanas amati Baznīcā 
"Viņš ari devis citus par apustujiem, citus par praviešiem, citus 

par evaņģēlistiem, citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos 
sagatavoty kalpošanas darbiem, Kristus miesai par stiprinājumu" (Ef. 
4:11-12). Sie amati irtikai daži piemēri tam, kas ļaunajā Derībā minēts 
par Baznīcas darbu (1. Kor. 12:27-31). Taču tiem visiem jātiek 
pildītiem, godājot Dievu, kalpojot brāJiem un māsām Kristū un ceJot 
kristīgo draudzi (Rom. 12:3-8). 

Starp dažādiem atšķirīgiem kalpošanas veidiem mums ipaši 
jāatzīmē divi. Pirmais tiek bieži dēvēts par vispārējo priesterību un 
nozimē to, ka katrs kristietis kaut kādā veidā ir aicināts būt par priesteri 
(1. Pēt. 2:5,9). Ikviens kristietis pats var izkopt savu garigo dzivi. To 
nevar izdarīt neviens cits, un tādējādi viņš var tikt uzskatīts par sevis 
paša priesteri. To apliecina ari tas fakts, ka viņš var brivi piekjūt 
Dievam bez jebkādu citu personu starpniecības. Bet šis priesteribas 
veids ietver sevi ari noteiktu atbildību par savu tuvāko. Kad kristietis 
lieto Dieva vārdu, lūdz, piedalās svētdienas dievkalpojumā un saņem 
sakramentus, vil~š sniedz liecību apkārtējai pasaulei. Ikviens savā 
mājā un savos pasaulīgajos pienākumos ir Dieva aicināts kalpot 
saviem brāJiem tās kalpošanas dēJ, ko Dievs viņam dāvinājis, tas ir, 
kalpot "saviem vismazākajiem brāJiem". 
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Vispārējā priesterība atšķiras no sevišķās priesterības, kura nav 
izveidojusies no pirmās. Evaņģēliski luteriskajā baznīcā tā bieži tiek 
dēvēta par garīdzniecību vai par Evaņģēlija pasludināšanas un 
sakramentu izdalīŠanas garīdzniecību. Tā aprakstīta ari Augsburgas 
ticības apliecības 5. artikulā "Par Dieva vārdu sludinātāja amatu": 
"Dievs radījis Dieva vārdu sludinātāja amatu, devis Evaņģēliju un 
sakramentus. Tādējādi Viņš dod Svēto Garu." Tas aprakstīts ari kā 
"Dieva dota vara vai bauslis sludināt Evaņģēliju, piedot un atlaist 
grēkus, un izdalīt sakramentus" (turpat). 

Svētie Raksti mums liecina, ka šo garīdzniecību jeb priesterību ir 
iedibinājis pats ļēzus Kristus (Mt. 28: 18-20; ļņ. 20:19-23; ļņ. 21 :15-
19). Ar savu apustulisko autoritāti dažus no saviem lidzstrādniekiem 
apustuli nozīmēja par "avju ganiem", "skolotājiem", "biskapiem" 
un "priesteriem". Sāda nozīmēšana saistīta ar roku uzlikšanu un 
11Igšanām (1. Tim. 22; Tit. 1 :5-9). Tādā veidā garīdzniecības amats ir 
ticis nodots no paaudzes paaudzē Iīdz pat mllsu laikiem un tā būs 
"lidz laiku beigām". Garidznieka amatā var tikt lietoti vienīgi garīgi 
ieroči. Garīdzniekam, savus amata pienākumus pildot, nav dotas 
tiesības lietot pasaulīgu varu vai ieročus, vienīgi "gara zobenu, tas ir, 
Dieva vārdu" (Ef. 6:17; 2. Kor. 10:3-4). 
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v XI 
Zēlastības līdzekJi 

1. Žēlastības līdzekli mums norāda uz to, kur ir 
Baznīca ' 

Pasaule valdošo apstāk)u dej Kristus baznīca ir neredzama. 
Neredzama ir ari ticība Kristum: "Dieva valstība nenāk ārīgi redzamā 
veidā. Nevarēs ari sacīt: Redzi, še vil~a ir vai tur. Jo redziet, Dieva 
valstība ir jüsu vidü" (Lk. "17:20,21). 

Bet, par spīti faktam, ka Baznīca ir neredzama, mes varam redzet 
Dieva pielietotas pasaulīgos Iīdzek)us Vil)a Baznīcā, kad Viņš rada 
un uztur dzīvo ticību Kristum. Mēs varam redzet Dieva vārda veidolu 
- grāmatu vākus, papīra lapas, burtus, ti nti. Mēs varam ari redzet 
Kristības üdeni un Svetā Vakarediena maizi un vīnu. Bet neviens no 
mums nevar redzet ticību, ko caur šiem ārējiem IīdzekJiem veidojis 
Svetais Gars. Bez šaubām, ir atsevišķas lietas, kuras mes varam 
pārbaudīt LIn no kurām mes varam izdarH kādus seci nājumus, vēltejot 
kāda ci Ivēka ticību - pārliecība, kas nāk no vil)a mutes, viņa dzīves 
augli (Rom. 10:10; Mt. 7:15-23). 

Bet ko baznīca spēj iesākt ar bezdievjiem? Kāda ir to nostāja pret 
patieso Bazllīcu? Varam atbildet šādi - vienīgi tie, kuri patiesi tic 
JeZlll11 Kristum kā savam Kungam un Pestītājam, pieder Vil)a Baznīcai, 
bet bezdievji un liekuJi atrodas ārpus tās. Un nav svarīgi,kāda tiem 
varetLl büt reputācija pasaulīgajā sabiedrībā (2. Tim. 2: 19). 

Patiesā Baznīca ir neredzama un tam ir savas sekas. Bez šaubām, 
ir neiespejami atšķirt visus viltus kristiešus. Kristus ir mums 
paskaidrojis, kāde) to nav iespejams izdarīt: mums nav tiesību šķirot 
to, kas piederīgs Dievam (Mt. 13:24-30). Bet ko tad mes varam darīt? 
Mums jātic tam, ko konkrēta persona saka, kad" [ .. 1 ar savu muti tā 
apliecina ticību )ezum Kristum un vēlas tā pievienoties baznīcai" 
(Rom. 10:"10), iZI)emot gadījumus, kad ir neapšaubāmi pierādījumi 
tam, ka šis ci Ivēks vienkārši velas müs apkrāpt. Un kā tad ir ar ci Iveku 
izslēgšanu no draudzes un no baznīcas? Vienīgi gadījumos, ja kāds 
atklāti noliedz Kristus dievišķību (1. )I~. 2:20-23; 1. )1). 9: 11) vai 
nepārprotami atkrit no kristīgās ticības, tas ir: "Pieķeras maldu gariem 
un demonu mācībām" (1. Tim. 4:"1), mums irdotastiesības izslegt 
vi I)U no kristīgās draudzes, un ari tad vienigi darot to kā brīdinājumu 
vil)am noželot grekus, lai vil)š varētu tikt pestīts (1. Kor. 5:5). 

Baznīcas neredzalllā daba izraisa ari citaus grütus jautājumus. 
Viens no tiem - kUl' tad tieši ir Baznrca? Mēs varam atbildēt, ka tā ir 
visur, kur "tiek sludināts Eval)ģēlijs un saskal)ā ar Evaņģeliju izdalīti 
sakral1lenti" (Augsburgas ticības apliecības 7. artikuls). Tam, 
iespejams, varētu iebilst, ka šadā gadījumā tās robežas ir visai 
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nosacītas un var pastāvēt zināma? grütības baznīcas darba vadīšanā 
un tās īsto apmēru noteikšanā. 50 jautājumu bütu pareizāk atstāt 
paša Kunga zir)ā. Viņš ari ir mums norādījis, kad tas viss kJüs īsti 
zināms - pastarajā tiesā. 

2. Patiesai dzīvei Kristus baznīcā ir nepieciešami 
žēlastības Iīdzekli 

Kristīgā Baznī~a ir tā vieta, tas iestādījums, kurā var saņemt 
pestīšanu. Par šo pestīŠanu ir teikts: "Tāds ir Dieva nolikums, ka glābts 
irtas, kas tic Kristum. Un ne ar darbiem, bet vienīgi savas ticības dēJ, 
bez paša nopelna saņemot grēku piedošanu" (Augsburgas ticības 
apliecības 6. artikuls). Bet kā var büt pārliecināts par šo pestīšanu un 
to saņemt? "Lai mēs pie šis ticības nāktu, Dievs radījis sludinātāja 
amatu, devis Evaņģēlijuun sakramentus. Tādējādi Viņš dod savu 5vēto 
Garu, kas Evaņģēlija uzklausītājos rada ticibu, kur un kad Viņš to 
grib" (Augsburgas ticības apliecības 5. artikuls). 

5vētais Gars lieto konkrētus līdzekJus. Luteriskajās ticības 
apliecībās irbieži un skaidri uzsvērts: "Dieva Svētais Gars nedarbojas 
pats par sevi, bet šim mērķim lieto Dieva vārda sludināšanu un 
klausīšanos, [ .. ] lin tā ir Dieva griba, ka Vi ņa vārdam ir jābūt 
sadzirdētam lin ausīm nav jābüt aizslēgtām (Ps. 95:8). Caur šo vārdu 
Svētais Gars darbojas un atver sirdis, tā ka tie, kas to uzklausa, Iīdzīgi 
Lidijai no apustuJll darbiem 16: 14, to labprāt uzņem un tiek atgriezti 
caur Svētā Gara spēkll un žēlastību, kuri ir vienīgie, kas spēj sniegt 
pestīŠanu" (Konkordijas formula). ~ 

Līdzīgā veidā tas ir izteikts ari kādā citā dokumentā. Seit vē1 vairāk 
uzsvērts svēto sakramentu nozīmīgums: "Tajās lietās, kuras attiecas 
uz izrunāto, ārējo Dieva vārdu, mums stingri jāievēro, ka Dievs 
neapsola Vir)a Garu vai žēlastību citādi, kā vien caur šo ārējo vārdu. 
L.] Tādējādi müsu pienākums un müsu nepieciešamība ir vienmēr 
nemt vērā to, ka Dievs nevēlas ar mums runāt citādi, kā vien caur 
~avu vārdu un sakramentiem" (Šmalkaldes artikuli). 
Mēs esam pārliecinājušies, ka Svētie Raksti mums liecina par Svētā 

Gara darbu ci Ivēkos. Bet, par spīti tam, daudzu ci Ivēku vidü ir izplatīts 
uzskats, ka 5vētajam Garam jādarbojas brīvi, "bez j~bkādiem ārējiem, 
pasaulīgiem IīdzekJiem, tikai un vienīgi garīgi." Sī iemesla dēJ viņi 
apgalvo: "Garam nav nepieciešami līdzekJi vai darbarīki." Müsdienās 
šo uzskatu mēdz formulēt šādi: "Pie ticības nevar nonākt caur kādiem 
ārējiem līdzekJiem, tas ir, vārdiem kādā grāmatā vai sakramentiem, 
bet gan vienīgi caur personīgu kontaktu ar vēsturisko realitāti." Ko 
gan nozīmē šie vārdi? Tie atspoguļo viE!nīgi vieglprātīgas un gaisīgas 
domas. Kā atbilde tādām domām ir Smalkaides artikulos rakstītie 
vārdi. Tie apstiprina, ka Kristus un Dieva valstība, grēku piedošana 
un müžīgā dzivošana šajā pasaulē nenāk pie mums citādi, kā vienīgi 
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caur Dieva vārdu un Vi I~a sakramentiem. Viss pārējais ir vai nu mums 
nederīgs, vai pat bīstams. Tā ir vai nu vienkārša fantazēšana, vai ari 
kaut kas pi Inīgi svešs Kristum. 

Bet kā tad ir ar praviešiem? 
Cilvēki mēdz jautāt: "Vai gan praviešiem nav tiešs kontakts ar 

Dievu? Vai tad tie nerunā lietas, kas nav iepriekš dzirdētas? Vai vil~iem 
nebija atklāts vairāk nekā tas, kas rakstīts Rakstos?" Tas ir Joti bīstams 
salīdzinājums. Ir nepieciešams novi Ikt stri ktu robežu starp tiem 
Jaudīm, kuri ir aicināti büt par praviešiem un apustuliem, un tiem 
cilvēkiem, kuri nav aicināti šādiem uzdevumiem, bet vienkārši tic 
jau dotajai atklāsmei, tic ļēzum Kristum. Par dažiem apustuliem un 
praviešiem Svētajos Rakstos mums teikts, ka tiem ir bijušas atklāsmes 
un vīzijas. Citi pravieši un apustuli ari bez šādām vīzijām un 
atklāsmēm spēja saskatīt lietas, kuras parasti cilvēkiem ir apslēptas. 
Bet abos gadījumos tas notiek Dieva vadībā (Jes. 6: 1-13; ļņ. atkl. 
1:1-3; 2. Kor. 12:1-10; Ef. 1:3-14; Ef. 3:2-13). Tas, ko mums šādā 
veidā stāsta pravieši un apustuli, visos laikos ir Dieva vārds. Bet 
cilvēkam, kurš nav pravietis vai apustulis, nav pamata gaidīt vīzijas 
vai atklāsmes, ne ari palauties uz šādām "atklāsmēm", kuras viņš 
iedomājas esam piedzīvojis. Parastam cilvēkam šāda rīcība būtu 
pretrunā ar Dieva vārdu: "Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Bet 
kā lai dzird, ka nav, kas sludina? Un kā lai sludina, ka nav sūtīti? 
Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana - no Kristus pavēles" 
(Rom. 10: 14-17). Līdztekus Dieva vārdam IllUIllS jāpielllin ari 
sakramenti: "Svētais Augustīns ir labi teicis, ka Sakraments ir 
redzamais Dieva vārds, jo šo rituālu uztver ar aCī1ll un tas ir Dieva 
vārda attēls, kurš apzīlllē to pašu, ko Dieva vārds. Tādējādi tie abi 
sasniedz vienādu rezultātu" (Augsburgas ticības apliecības apoloģija). 

3. Dieva vārda un sakramentu lietošana 
Kristus baznīcā IllēS pievēršalllies Dieva vārdam un sakramentielll, 

lai taptu Illācīti un iegūtu ticību. "Nonākšana pie Kristus" var būt 
izskaidrota sekojoši: "Tēvs to nedara bez ārējiem Iīdzekliem, bet ir 
iepriekš noteicis ši m Illērķim savu vārdu un sakramentus kā žēlastības 
Iīdzeklus, un tā nav ne Tēva, ne Dēla griba, ka cilvēks Viņa vārda 
sludināšanu neuzklausa un gaida uz kādu īpašu Tēva aicinājumu 
ārpus Viņa vārda un sakramentiem. ļo Tēvs atklājas sava Svētā Gara 
spēkā un tomēr ari atbi Istoši Vi ņa notei ktajai kārtībai, uzklausot Vi ņa 
svēto vārdu. [ .. 1 Svētais Gars savā spēkā atklāsies Viņa vārdā un 
darbosies tajā, un tieši tā mUllls atklājas Tēvs" (Konkordijas formula). 

Vārds "sakraments" nav atrodams Svētajos Rakstos. Bet svētās 
darbības, kuras vēlāk nodēvētas par sakralllentiem, ir aprakstītas un 
pavēlētas Dieva vārdā. Tās var izskaidroti dažādos veidos. Viens no 
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šadiem uzskatiem ir, ka baznīcā ir vairākas svētdarbības, bet tām, 
kas tiek dēvētas par sakramentiem, ir raksturīga notiekta ārēja forma, 
kā Kristības ūdens, maize un vīns 5vētajā Vakarēdienā. Taču, ja mēs 
uzskatām, ka svētdarbības tiek dēvētas par sakramentiem tikai tad, 
ja tajās tiek izmantoti ārēji redzami līdzekJi, tad būtībā par 
sakramentiem var uzskatīt vienīgi Kristību un 5vēto Vakarēdienu. 
Bet ir ari cits izskaidrojums: ja mēs neuzskatām, ka obligāts 
sakramenta priekšnosacījums ir kāda ārēja forma, tad ir vē1 kāda 
svētdarbība, ko iedibinājis Jēzus Kristus, un kuru ari var dēvēt P!lr 
sakramentu. Tā ir grēku piedošana, ko sauc ari par "absolūciju". 50 
svētdarbību iedibināja Jēzus Kristus, kad Viņš sacija: "Ņemiet Svēto 
Garu! Kam Jūs grēkus piedosiet, tiem tie būs piedoti, kam Jūs tos 
paturēsit, tiem tie paliks" {ļņ. 20:22-23; Mt. 18:18). 

Kāds cits, daudz vispārīgāks jēdziena "sakraments" izskaidrojums 
varētu būt šāds: "Ja mēs saucam par sakramentiem ceremonijas, klJras 
tiek veiktas pēc Dieva pavēles un kurām irticis pievienots žēlastības 
apsolījums, tad ir viegli izlemt, kas patiešām ir sakramenti. Jo par 
sakramentiem nevar saukt tādus rituālus, kurus iedibinājis cilvēks 
pats, jo ci Ivēkam nav tiesību apsolīt žēlastību. Tāpēc tās zīmes, kuras 
iedibinātas bez Dieva pavēles, nav patiesas žēlastības zīmes. [ .. ] Tāpēc 
Kristība, 5vētais Vakarēdiens un absolūcija, kura ir grēku nožēlas 
sakraments, ir patiesi sakramenti, jo tie ir iestādīti pēc Dieva pavēles 
un žēlastibas solījuma ļaunajā Derībā" (Augsburgas ticības apliecības 
apoloģija). 
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XII 
Svētā Kristība 

1. Kas ir svētā Kr;stība? 
Kristība ir svētdarbība, ko iedibi nāj i s mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus 

Kristus: "Visstingrākajā un visneapšaubāmajākā veidā ir pavēlēts, 
ka mums ir jātop kristītiem, vai ari mēs .nevaram tikt pestīti. [ .. ] Tā 
saka Dieva Vārds, iedibinot, uzturot un apstiprinot Kristību. Bet ko 
Dievs iedibina un pavēl, tas nevar būt bezjēdzīgs, bet [tai] jābūt 
pašai vērtīgākajai lietai, kaut ari pēc skata tā ir mazāk vērta kā salmil)Š" 
(Lielais Katehisms). 

Reizēm mēdz iebilst, ka Kristība ir vienīgi kāds simbols, zīme vai 
ārēja izpausme kaut kam pilnīgi garīgam. Pret visiem šāda veida 
argumentiem mums cieši jāturas pie tā, ko mums māca Svētie Raksti. 
Kristība ir" mazgāšana atdzimšanai. II "Vi ņš mūs izglāba nevis tai snības 
darbu dēJ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības, ar 
mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos Svētajā Garā" eTit. 3:5). 
Tas, kas notiek Kristībā, ir nevis cilvēka, bet Dieva darbs. Sis darbs 
tajā pašā laikā sevi ietver sevi vecā cilvēka nāvi un jaunā cilvēka 
piedzimšanu. Kristība nozīmē ari to, ka mēs sal)emam grēku 
piedošanu, kJūstam vienoti ar Kristus miesu un sal)emam jaunu dzīvi 
Svētajā Garā. 

2. Kā jānotiek Kristībai? 
Patiesai Kristībai nepieciešams ūdens. Ūdens tiek lietots visās 

Jaunajā Derībā aprakstītajās Kristībās. Bet nav norādīts precīzs 
nepieciešamā ūdens daudzums, lai ari ir pietiekošs pamats uzskatīt, 
ka samērā bieži ir tikusi lietota Kristība, pagremdējot kristāmo zem 
ūdens. Obligāts priekšnosacijums ir tas, ka ūdenim jātiek lietotam 
kopā ar "Dieva vārdu, kas pie ūdens klāt. [ .. ] Jo bez Dieva vārdiem 
ūdens irtikai ūdens vien, un nav nekāda Kristība" (Mazais Katehisms). 

Patiesi kristīgai Kristībai jānotiek svētās Trīsvienības vārdā, proti, 
Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. To ir pavēlējis pats Jēzus Kristus: 
"[ .. ] tā, kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā" (Mt. 28:19). Citi 
ļaunajā Derībā lietotie izteicieni nav fonnālie Kristības iestādījuma 
yārdi, bet gan vienīgi apraksta Kristības saturu, piemēram: "Kristīti 
Kristus vārdā" (Gal. 3:27); "Kristībā esam aprakti nāvē" (Rom. 6:4); 
"liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku 
piedošanu" (Ap. d. 2:38). 

Patiesi kristīgai Kristībai nepieciešama Svētās Trīsvienības for
mula, t.i., Trīsvienīgā Dieva vārds. Te neiet runa par konkrētu skaņu 
izrunāšanu. Svarīga ir šo vārdu nozīme un saturs. Mēs esam sal)ēmuši 
Jēzus Kristus un Viņa apustuJu dotās instrukcijas, tādēJ mums nav 
tiesību vai iemesla novirzīties no šis mācības. 

48 



3. Kas notiek Kristibā? 
Ar savām ciešanvām un nāvi mūsu Kungs Jēzus ir veicis visu cilvēku 

grēku izpirkšanu. Sī grēku izpirkšana ir apsolīta katram cilvēkam un 
to saņem Kristībā, kas ir šim mērķim iedibināts žēlastības Iīdzeklis. 
"Sakraments ir ceremonija vai darbība, kurā Dievs mums sniedz to, 
kas ir apsolīts šinī cermonijā; tā Kristība ir darbība, kuru nevis mēs 
veltam Dievam, bet kurā Dievs mūs kristi, proti, garīdznieks Dieva 
vietā. Un Dievs šeit piedāvā un sniedz grēku piedošanu utt., atbilstoši 
Marka evaņģēlijam 16:16: "Kas tic un top kristīts, tas top svēts" 
(Augsburgas ticības apliecības apoloģija). Vārdi "grēku atlaišana" šeit 
ir kopsavilkums visam tam, ko mēs Kristībā saņemam no Dieva. 
Jaunajā Derībā Kristības dāvanas tiek aprakstītas dažādi. Ir teikts: "Jo 
jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristū" (Gal. 
3:27). Tas nozīmē, ka tas, kurš tiek kristīts, noliek savu veco cilvēku 
kā novalkātu un netīru apģērba gabalu un tā vietā saņem Kristu un 
Viņa taisnurnu. Tas var notikt vienīgi Kristus ciešanu, nāves un 
augšāmcelšanās dēJ: "Jeb vai Jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus 
Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa nāvē? Jo mēs Iīdz ar 
Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus sava Tēva godības 
spēkā uzcelts no miroņiem, ari mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē" (Rom. 
6:3-4). 

Mums jāpatur prātā abus Kristības aspektus - vecā cilvēka nāvi 
un jaunā cilvēka dzimšanu. Kristība atjauno, proti, dod jaunu dzīvi. 
Pat ja šī mācība reizēm tiek aizmirsta un atmesta, kristīgajā baznīcā 
mums tai ir jāseko. Patiesībā Kristība ir "mazgāšana atdzimšanai" 
(Tit. 3:5), jo "tā nozīmē, ka vecajam Ādamam mūsos ik dienas ar 
grēku nožēlošanu jātop noslīcinātam un jāmirst ar visiem grēkiem 
un Jaunajām kārībām, un atkal ik dienas jāceJas jaunam cilvēkam, 
kas taisnībā un šķīstībā Dieva priekšā dzīvo mūžīgi" {Mazais 
Katehisms}. 

Svētā Kristība dod ari Svēto Garu: "Atgriezieties no grēkiem un 
liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku 
piedošanu un Svētā Gara dāvanu" (Ap~ d. 2:38,39). Tātad Svētā Gara 
sanemšana ir cieši saistīta ar svēto Kristību. Pastāv tikai viena veida 
Kristība. Un šajā Kristībā mūsu Kungs Jēzus dod mums savu Garu, lai 
mēs varētu tajā pastāvēt visu savu tālāko dzīvi. 

'!. No kurienes nāk svētās Kristibas spēks? 
Sis spēks nenāk no kaut kā, ko darām mēs paši, vai ari no ārējās 

formas, vai konkrētas Kristības ceremonijas, ari ne no ūdens lietošanas. 
Gan Lielajā, gan Mazajā Katehismā ir norādīts, ka patiesai Kristībai 
ir vajadzīgs ūdens, bet Kristības spēks nenāk no ūdens: "Ūdens to 
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gan nedara, bet Dieva vārdi, kas pie ūdens klāt un ticība tādiem 
vārdiem ūdenī. ļo bez Dieva vārdiem ūdens ir tikai ūdens vien, un 
nav nekāda Kristība, bet ar Dieva vārdiem tas ir Kristība, proti: 
žēlastības pilns dzīvības ūdens un mazgāšana atdzimšanai Svētajā 
Garā" (Mazais Katehisms). 

"Tas nav vienkārši ūdens, bet ūdens, kas ietverts Dieva vārdā un 
pavēlēs, un Iīdz ar to svētīts, tā ka tas nav nekas cits, kā dievišķs 
ūdens; ne kā ūdens pats par sevi un labākumā pārāks par citiem 
üdeņiem, bet [tādēJ], ka Dieva vārds un pavēles tam klāt pieliktas. 
[ .. 1 ļo tā būtība ūdeni ir Dieva vārds jeb pavēle, un Dieva vārds ir 
lielāks un vērtīgāks dārgums, kā debesis un zeme. Tad ievērojiet, ka 
Kristības ūdens būtiski atšķiras no visiem pārējiem ūdeņiem, ne dēJ 
tā dabiskajām īpašībām, bet tamdēJ, ka kaut kas vērtīgāks te ir klāt 
likts, jo Dievs pats tam piešķir savu godu, spēku un varenību. TādēJ 
tas nav vien dabisks ūdens, bet dievišķs, debešķīgs un svētīts ūdens" 
(Lielais Katehisms). 

5. Kas var tikt kristīts 
Pirmkārt, jāievēro lielā un galvenā mūsu Kunga ļēzus Kristus paša 

dotā pavēle (Mt. 28: 18-20). Seit Viņš, dod vispārējus norādījumus, 
tādēJ nav nekāda iemesla uzskatīt, ka tie neattiecas uz bērniem, jo 
nav nekādas ipašas norādes, ka bērnus nedrīkstētu kristīt. Lai saprastu, 
kādē) tas tā, mums jāatceras Vecās Derības mācības. Vecajā Derībā 
bērni tiek pieņemti derībā ar Dievu. KādēJ tad lai tie būtu no tās 
izslēgti ļaunajā Derībā? Tas nav mūsu salīdzinājums, tas ir izteikts 
jau ļaunajā Derībā: "Viņā jūs ari esat ieguvuši derības zīmi, ne cilvēku 
roku darinātu, bet Kristus zīmi, ar kuru esat vaJā tikuši no savas 
grēcīgās dabas, Kristībā Iīdz ar viņu aprakti" (Kol. 2: 11-12). 

Neskatoties uz to, nereti mēdz iebilst, ka ļavunajā Derībā nekur 
netiek norādīts, ka bērni kādreiz būtu kristīti. Sādam argumentam 
nav nekāda pamata. Vairumā gadījumu tiek uzsvērts, ka cilvēki ir 
tikuši kristīti "ar visu saimi", "ar visu ģimeni" utt. (Ap. d. 16:15-33). 
Tomēr, neskatoties uz šo faktu, mēdz teikt, ka "ļaunā Derība klusē 
attiecībā uz bērnu Kristību". Ņemot vērā vārdu "saime" un "ģimene" 
nozīmi šinī kontekstā, mums jāsecina, ka patiesībā šis jautājums netiek 
noklusēts. Mums jāatceras, ka nejūdi, respektīvi, pagāniskas izcelsmes 
Jaudis, tikuši pieņemti jūdu reliģiskajā kopienā jau samērā sen. Šādas 
pieņemšanas ceremoniju veidoja apgraizīŠanās rituāls vīriešiem un 
Kristība sievietēm, un maziem bērniem. Bērnu kristīšana ti ka 
praktizēta jau 100-200 gadus pirms tam, kad sāka kristīt ļēzus un 
Viņa apustuJi (ļņ. 3:22; ļņ. 4:2). Tā kā bērnu kristīšana tajos laikos 
starp jūdiem bija plaši izplatīta, mums jāsecina, ka, ja ļēzus būtu 
gribējis savā baznīcā kristīt tikai pieaugušos, Viņa morālais pienākums 
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būtu bijis to atklāti pateikt. Tādēl ari šī tJaunās Derības klusēšana" 
jāsaprot loti konkrēti: jūdi, Jēzus un Viņa apustuli jau bija pieņēmuši 
bērnu kristīšanu. Tieši šādā $aismā mums jāsaprot vārdi "ar visu 
saimi", "ar visu ģimeni" utt .. Sis secinājums sakrīt ar agrīnās kristīgās 
baznīcas apgalvojumiem, ka bērnu kristība ir tikusi saņemta jau no 
apustlllll laikiem. To apstiprina ari kāds cits fakts. Jāņa evaņģēlijs 
nepiemin Kristības iedibināšanu, jo tā bija pazīstama jau no 
agrākajiem evaņģēlijiem, taču tas pilnīgi skaidri runā par ieiešanu 
Dieva valstībā (ļņ. 3:5). Ja šī ieiešana, vienīgā iespējamā ieiešana, ir 
saistīta ar Kristībll, kā to norāda vārdi "ūdens un gars", kā gan bērnlls 
var no tās izslēgt? Nav cita veida, kā viņiem ieiet debesu valstībā, un 
to apliecina ari Jēzus vārdi: "kristīdami, [ .. ] mācīdami" (Mt. 28:18-
20). Ne ar vienu vārdu evaņģēlijos netiek norāds, ka bērniem ir 
jāpieaug, lai tos varētu uzskatīt par pi Invērtīgām ci Ivēciskām būtnēm, 
spējīgām ieiet Dieva valstībā. Jaunās Derības mācība liecina par 
pretējo - pieaugušajiem ir jākJūst kā maziem bērniem, ja tie vēlas 
ieiet Dieva valstībā (Mt. 18: 1-3). Pats JēZllS ir atbildējis ari uz 
jautājumu, vai bērni spēj ticēt, sakot: "[ .. ] šie vismazākie, kas tic uz 
mani [ .. ]" (Mt. 18:6). 

Bez šallbām, šai mācībai par bērnu kristīŠanu jāseko ari attiecīgai 
garīgai aprūpei. Pēc Kristības jāseko ari atbi Istošai mācīšanai. Tādēl 
bērnu kristīšana iespējama vienīgi kristiešu ģimenēs vai ari ar 
krustvecāku starpniecibu, kuri uzņemas kristāmo apmācīšanu. 
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XIII 
Svētais Vakarēdiens 

1. Šim sakramentam ir daudz nosaukumu 
Svētajos Rakstos šis sakraments tiek dēv*s par "Tā Kunga mielastu" 

(1. Kor. 11 :20) vai "Tā Kunga galdu" (1. Kor. 10:21). Bet mēs lietojam 
ari tādus nosaukumus, kā "Svētais Vakarēdiens"," altāra Sakraments" 
un "Euharistija" . Vārdi "Tā Kunga mielasts" norāda, ka šis Sakraments 
iedibināts vakariņu laikā pirms ļēzus ciešanām un nāves. Nosaukums 
"altāra Sakraments" tiek lietots kristīgajā baznīcā jau kopš seniem 
laikiem. Tas mums liek caur "lielu, segām izklātu, sagatavotu istabu" 
(Mk. 14:15) pārcelties atpaka) laikā un telpā uz templi ļeruzālemē, 
kur notika regulāras upurēšanas uz altāra. Taču tas ir pareizi jāizprot. 
Upuris, ko pats Jēzus Kristus nesa pie krusta, netiek atkārtots uz mūsu 
altāriem, bet 5vētajā Vakarēdienā pie altāra mums ik reizi tiek 
atgādināts, ka tas, kurš šinī Vakarēdienā mums nodod pats sevi, ir 
solītais Pestītājs, Mesija, Dieva ļērs (ļes. 53; ļņ. 1 :29), kurš dienu no 
dienas tika atspogu)ots upuros uz ļeruzālemes temp)a altāra. 

2. Svēto Vakarēdienu ir iestādījis mūsu Kungs jēzus 
Kristus 

Šeit mums jāizdara Iīdzīgi secinājumi, kā runājot par svēto Kristību. 
Mums jāpatur prātā, ka "pats svarīgākais, proti, galvenais ir Dieva 
dotais vārds un rīkojums. ļo tas nav kāda ci Iyēka izdomāts vai ieviests, 
bet bez citu padomiem vai nolūkiem tas ir paša Kristus iedibināts" 
(Lielais Katehisms). 

Dažkārt tiek uzskatīts, ka 5vētais Vakaŗēdiens ir bijis iestādījums 
"vienkāršām un primitīvām draudzēm agrīnajā baznīcā", un ka 
mūsdienās draudzes spēj pastāvēt ari bez tā. Taču tas netiek 
apstiprināts Svētajos Rakstos. GJuži otrādi, tiek apgalvots, ka ļēzus 
vārdi attiecas uz visiem laikiem. 50 viedokli apstiprina apustu)a Pāvila 
vārdi: "Citkārtļūs no šis maizes ēdat un no šī kausa dzeŗat, pasludiniet 
Tā Kunga nāvi, tiekāms Vil)š nāk" (1. Kor. 11 :26). 5ī iemesla dē) 
5vētais Vakarēdiens tiks svinēts kristīgajā baznīcā Iīdz pat tai dienai, 
kad mūsu Kungs ļēzus no jauna nāks godībā "un tiesās dzīvus un 
mirušus" (2. Tim. 4:1). 

Runājot par Svētā Vakarēdiena elementiem, proti, redzamajām 
lietām, kuras mēs lietojam, mēs sekojam paša Jēzus dotajam 
piemēram. Vakarēdiena iestādīšanas vārdos Viņš ir minējis vīnu un 
maizi, tādē) mēs nevaram vīnu un maizi 5vētajā Vakarēdienā nomainīt 
pret citām lietām. Mēs zinām, kad un kā ticis iestādīts 5vētais 
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Vakarēdiens: tas notika pirms Lieldienām, saistībā ar Pashā jēru ēšanu, 
un tādēl mēs zinām, ka ļēzus un Viņa apustuli lietoja neraudzētu 
maizi un īstu vīnu. Runājot par maizi, galvenais mums ir tas, ka tā ir 
maize, bet, ēdot neraudzētu maizi, mums tiek atgādināts, cik lielā 
mērā Svētais Vakarēdiens ir radniecīgs Vecās Derības Pashā svētķiem. 

Tātad Kristus iedibināja šo sakramentu ar maizi un vīnu. ļaul}ajā 
Derībā uzsvērts, ka katrs no šiem elementiem sevi slēpj noteiktas 
dāvanas. Ipaši skaidri tas atspogulojas ļēzus vārdos, kā ari apustula 
Pāvila vārdos: "Svētības kauss, ko mēs svētījam, vai tas nav 
savienošanās ar Kristus asinīm? Maize, ko laužam, vai tā nav 
savienošanās ar Kristus miesu?" (1. Kor. 10: 16). Tātad, ja mēs vēlamies 
sekot jēzus Kristus vārdiem un viņa iedibinātajam Svētajam 
Vakarēdienam, tad, svinot šo Sakramentu, mums jālieto abi tā 
elementi. 

3. Ko nozīmē tas, ka Svētais Vakarēdiens ir 
Sakraments? 

Mārtiņa Lutera "Lielajā Katehismā" ir teikts: "Tā ir mūsu Kunga 
ļēzus Kristus patiesā miesa un asinis zem vīna un maizes [zīmēm1, 
ko mēs kā kristieši pēc Kristus vārda pavēlējuma esam saņēmuši ēst 
un dzert. Un kā mēs esam teikuši par Kristību, ka tā nav vienkārš.i 
ūdens, tā ari šeit mēs sakām, ka Sakraments ir maize un vīns, bet ne 
vairs [tāds] vīns un maize, kā tas parasti tiek galdā likts, bet gan vīns 
un maize, kas saistīts un savienots ar Dieva vārdu." 

Visā tajā ir tikai viens patiesi noteicošs faktors - Kristus vārdi. 
"Tas ir Dieva vārds (es saku), kas piepilda šo Sakramentu, ka tā vairs 
nav maize un vīns, bet ir un tiek saukta par Kristus miesu un asinīm. 
[..] ļa mēs atņemam Dieva vārdu vai lietojam šo Sakramentu bez 
Dieva vārdiem, tev nav nekas vairāk kā [vien] maize un vīns. Bet, ja 
Dieva vārdi paliek, kā tiem vajdzētu būt un jābūt, tad šī paša iemesla 
dēl tā ir patiesa Kristus miesa un asinis. ļo tā saka Kristus un Viņš 
nek~ad nevar melot vai klūdīties" (Lielais Katehisms). 

Seit minētie livārdi", kuriem irtik liela nozīme, nav nekas cits, kā 
Sakramenta iestādīšanas vārdi. Tie mums jālieto ik reizi, kad mēs 
svinam Svēto Vakarēdienu. Kādē1 tas tā - to mēs varam izskaidrot 
šādi: "Izdalot Svēto Vakarēdienu, tā iedibināšanas vārdiem jābūt skali 
un skaidri izrunātiem vai izdziedātiem draudzes priekšā, un tie nekādā 
ziņā nevar tikt izlaisti, lai tādā veidā tiktu paklausīts Kristus pavēlei: 
"To dariet [ .. ]", un, otrkārt, lai klausītāju ticība attiecībā uz šī 
Sakramenta dabu un augjiem (attiecībā uz Kristus miesas un asiņu 
klātbūtni, attiecībā uz grēku piedošanu, visiem labumiem, kuri gūti 
ar Kristus nāvi un asins izliešanu, un piešķirti mums Kristus 
novēlējumā) varētu tikt Kristus vārda atmodināta, stiprināta un 
apstiprināta, un (bez tam) lai maizes un vīna elementi varētu tikt 
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konsekrēti jeb svētīti šai svētajai lietošanai tādā kārtā, ka Kristus miesa 
un asinis varētulīdz arto büt mums celtas priekšā ēšanai un dzeršanai" 
(Konkordijas formula). 

Ko tad mēs saņemam Svētajā Vakarēdienā? 
Kad mēs svinam šo Sakramentu saskal~ā ar ļēzus Kristus pavēli, 

mēs sal~emam maizi un vīnu, bet kopā ar to mēs saņemam ari Viņa 
miesu un asinis. Tomēr reizēm nākas dzirdēt iebildumus, ka vārds 
"ir" vārdos "tā ir mana miesa, tās ir manas asinis" (Mt. 26:26-28) 
jāsaprot kā "tā simbolizē", vai "tā norāda". Taču tas nav pareizi. 
Mazais vārdil~š "ir" stāv kā šķērslis maldus mācībām, kuras apgalvo, 
ka maize un vīns irtikai Kristus miesas attēlojums un simbols. Bez šī 
vārdi I~a "ir" pastāv ari kāds cits šķērslis - Svētais Pāvi ls saka: "Svētības 
kauss, [ .. ] vai tas nav savienošanās ar Kristus asinīm?" (1. Kor. 10: 16). 
Ikvienam jāsaprot, ka mēs nepiedalāmies kādās ārējās zīmēs vai 
si mboliskos rituālos, bet gan reālās lietās. 

Patiesā Kristus klātbütne Vi ņa Svētajā Vakarēdienā ir attkāltoti 
uzsvēlta müsu ticības apliecībās. Tur rakstīts, ka tas darīts,"lai visi 
[ .. ] visskaidrāk varētu saprast, ka mēs aizstāvam visā baznīcā saņemto 
mācību, ka Svētajā Vakarēdienā Kristus miesa un asinis ir patiesi 
klātesošas, un tās patiešām tiek piešķirtas redzamajām lietām - maizei 
un vīnam. Un mēs runājam par dzīvā Kristus klātbütni" (Augsburgas 
ticības apliecības apoloģija). 

4. Ko nozīmē piedalīties Svētajā Vakarēdienā? 
Müsu Kungs ļēzus Kristus iedibināja Svēto Vakarēdienu tā paša 

iemesla dēj, kā svēto Kristību un grēku atlaišanu. Tie ir "žēlastības 
Iīdzekji", instrumenti, kas domāti, lai mēs varētu saņemt Dieva 
žēlastību, kura var mums tikt dota ļēzus Kristus dēj, kurš cieta un 
mira par pasaules grēkiem. 

Tomēr starp Svēto Vakarēdienu un Kristību pastāv zināmas 
atšķirības. Kristība ir sakraments, caur kuru var ieiet Dieva valstībā, 
turpretī ar Svēto Vakarēdienu kristieši var tikt spēcināti un atjaunoti, 
lai kā Dieva bērni dzīvotu šajā valstībā. Tie kjüst pārliecināti un tic, 
ka ir sal~ēmuši žēlastību un grēku piedošanu. "TādēJ tā patiesi tiek 
saukta par dvēseju barību, kas balsta un stiprina jauno cilvēku. Lai 
gan pirms tam Kristībā esam no jauna piedzimuši, [ .. 1 cilvēkā tomēr 
paliek vecā, grēcīgā miesas un asins daba, un ir tik daudz traucējumu 
un velna kārdinājumu, ka mēs bieži nogurstam, topam vāji un dažkārt 
ari klüpam. TādēJ ikdienas dvēseles uzturēšanai un gara barībai ir 
dots, ka ticība pati sevi var atjaunot un stiprināt, lai tādā cīniņā tā 
neaizietu bojā, bet kJlItu arvien stiprāka un stiprāka. [ .. ] Tad nu tieši 
tam tiek dots šis stiprinājums, un, ja sirds jOt, ka tajā apslēptais kjūst 
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par smagu, tā šeit var gūt jaunu spēku un atspirdzinājumu" (lielais 
Katehisms). 

5. Kā šim Sakramentam jātop lietotam? 
Kristietim būtu jāvēlas šo Sakramentu saņemt bieži. Taču ne viss 

ir atkarīgs no regulāras vai biežas tā lietošanas. Svētais Vakarēdiens 
ir stiprinājuma un pateicības Sakraments, bet tas ir jāuztver godīgi 
un nopietni. Te nepieciešama personīga sagatavošanās, kas nozīmē, 
ka mums ir sevi jāsagatavo, lai mēs būtu gatavi sastapt pie Vakarēdiena 
mūsu Kungu. Tas nenozīmē, ka, piedaloties šinī Sakramentā, mums 
pašiem sevi jābaida, vai ari jādara sevi nedrošu. Māltiņš Luters ir 
norādījis, kā cilvēki var sevi ar šo sakramentu iebaidīt un apgrūtināt: 
"Cilvēks pats sevi moka "vecajā veidā", pirms viņš sāk redzēt 
Eval)ģēlija gaismu, lai būtu tiļ< absolūti tīrs, ka Dievs nevarētu atrast 
pie viņa ne mazākās vainas. Sī mērķa dēJ mēs kJūstam tik bailīgi, ka 
ikviens nekavējoties krīt izmisumā un saka pats sev: "Ak, tu neesi 
nekā VēltS!" [ .. ] Tā kā cilvēka daba un saprāts to saprot, tie atsakās 
piedalīties Svētajā Vakarēdienā Iīdz brīdim, kamēr tie ir 
sagatavojušies, un tas ievelkas nedēJu pēc nedēJas, mēnesi pēc 
mēneša. Bet, ja tev jātop atzītam pēc tā, cik labs un tīrs tu esi, un 
jāstrādā, lai nebūtu ne mazāko sirdsapziņas pārmetumu, tu nekad 
nevari tikt pieņemts Dieva priekšā" (Lielais Katehisms). 

Pareizam sagatavošanās procesam jānorit citādi. Kad mēs 
izmeklējam un caurskatam mūsu dzīves un mūsu sirdi, mūsu domas, 
vārdus un darbus, mēs tur atrodam ilgas pēc mūsu Pestītāja,pēc 
Viņa mīlestības un taisnīguma, izsalkumu un slāpes pēc Dieva 
valstības. Tad mums ir jāapzinās, ka Kristus no savas puses dedzīgi 
vēlas mūs sastapt pie sava Vakarēdiena: "Redzi, es stāvu durvju priekšā 
un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie 
vil)a un turēšu ar vil)u mielastu, un viņš ar mani" Oņ. atkl. 3:20). 
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XIV 
Ticība un grēku piedošana 

1. Kristība un ticība 
Vai Kristība ir nepieciešama pestīšanai? Uz šo jautājumu var 

atbildēt apstiprinoši. PestīŠanai nepieciešama piedzimšana no jauna: 
"Patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst üdenī un Garā, 
netikt tam Dieva valstībā!" (ļI~. 3:5) Müsu ticības apliecība saka: 
"Pēc Ādama grēkā krišanas visi dabiski dzimušie cilvēki ir dzimuši 
grēkā, proti, viņi visi no mātes klēpja ir pilni tieksmēm un kārēm 
pēc Jauna, pēc dabas tiem nav ne dievbijības, ne ticības Dievam. 
Sis iedzimtais Jaunums, šis irīsts grēks, un tāpēc visi, ja vien tie nav 
no jauna dzimuši caur Kristību un Svēto Garu, ir nodoti nolādētībai 
un müžīgai nāvei" (Augsburgas ticības apliecības 2. artikuls). TādēJ 
par Kristību tiek ari mācīts, "ka tā ir nepieciešama pestīšanai, un ar 
to Dievs dāvā savu žēlastību. Un jākrista ir ari bērni - Kristībā viņi 
tiek nodoti Dievam, un Dievs viņus pieņem" (Augsburgas ticības 
apliecības 9. artikuls). 

Caur Kristību un Dieva vārdu cilvēks top vienādi atjaunots, jo 
abos gaclījumos darbojas tas pats Svētais Gars. TādēJ ir iespējami 
arītādi gadījumi, kad caur Dieva vārdu ci Ivēks tiek pievērsts dļĪvai 
ticībai un mi rst šajā ticībā, nesaņēmis iespēj u kri stīties. Sajos 
gadījumos tas, ka nav noti kusi Kristība, neizslēdz pestīšanas iespēju. 
No tā mēs varam secināt: ja kāds nav kristīts un nāk pie ticības, tam 
jātop kristītam pēc iespējas ātrāk, citādi kristības noliegšana vai 
novi lcināšana var vi ņam kaitēt. No otras puses, ja kāds ticis kristīts 
bez patiesas ticības - un tas var atgadīties pat starp tiem, kuri saņem 
Kristību, būdami pieauguši - viņam nav vajadzīga jauna Kristība, ja 
viņš nonāk pie ticības vēlāk. Kristība ir spēkā pati par sevi. Tā nav 
balstīta mūsu personiskajā ticībā. 

Vai maziem bērniem var büt ticība? Atbilstoši "saprātam" vairums 
cilvēku uz šo jautājumu atbildēs ar noteiktu "nē". Bet, lai ari kādi 
iebildumi mums nebütu, šis jautājums ir atbilclēts jau sen pirms 
mums. Līdztekus tam, ka ari Vecajā Derībā mazi bērni ir bijuši 
derībā ar Dievu, ari Jēzus ir vairākkārt atbildējis uz šo jautājumu. 
Viņš teicis, kā jau mēs to pieminējām, ka mums jāatdzimst üdenī 
un Garā, un ka bez tā mēs nevaram ieiet Dieva valstībā. TāIāk Vil~š 
ir teicis: "Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem 
pieder Dieva valstība" (Mk. 10:14). Turklāt Viņš ir ari norādījis, ka 
pieaugušiem cilvēkiem jātop kā maziem bērniem, nevis bērniem 
kā pieaugušiem, ja tie grib ieiet Dieva valstībā (Mk. 10:13-16). Ja 
šie vārdi mūs nepārliecina, tad, lūk, vē1 kādi citi Jēzus teiktie vārdi 
par mazu bērnu ticību: liJa jüs neatgriežaties un netopat kā bērni, 
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tad jūs nenāksiet Debesu valstībā. [ .. ] Un tas, kas uzņem tādu bērnu 
manā vārdā, tas uzņem mani. Bet kas apgrēcina vienu no šiem 
vismazākajiem, kas tic uz mani, tam būtu labāk, ka tam piesietu 
dzi rvnu akmeni pie kakla un to noslīci nātu jūras dzi lumā" (Mt. 18: 1-
7). Sajos vārdos slēpjas jautājuma būtība. Mums jāmāca un jātic, 
ka mūsu Kungs Jēzus Kristus Kristībā tieši iedarbojas uz bērniem un 
tas nenotiek tikai caur vecākiem, krustvecākiem vai draudzi. Viņš 
vēlas tos pieņemt savā valstībā. Viņš dod tiem savu žēlastību un 
savu Garu. "Jo Dievam nekas nav neiespējams" (Lk. 1 :37). 

2. Ticība un žēlastības Iīdzekji 
Dievs darbojas caur žēlastības lidzekliem. Viņš to dara ar savu 

Svēto Garu, ar savu vārdu, ar ārējiem, redzamiem Iīdzekliem. Dieva 
darbs ir objektīva realitāte. Tas nesastāv tikai no domām, idejām 
vai jūtām. Māciba par to, ka tas irobjektīvā reālitāte, iršķērslis pret 
ticējumiem, kuri ir balstīti uz sensacionāliem "atgadijumiem" vai 
"garīgo pieredzi". 

Saskaroties ar šādu Dieva darbību, mums jāņem vērā divi tās 
aspekti. Pirmais ir Dieva vārda nozīmigums, otrs ir ticība. Kas dod 
Kristībai, Svētajam Vakarēdienam un grēku atlaišanai to spēku un 
saturu? Tā nav ārēja darbība, vai redzmās lietas, bet gan Dieva 
vārds: "Ūdens to gan nedara kristībā, bet Dieva vārdi, kas pie ūdens 
klāt un ticiba: [ .. ] Ēšana un dzeršana gan nedara tādas lielas lietas, 
bet vārdi, kas tur stāv: "Par jums dota" un "izlietas grēku piedošanai"" 
(Mazais Katehisms). Bet šeit mums jāņem vērā ari otrs aspekts: "Un 
kas šiem vārdiem tic, tas iegūst, ko tie saka un ko tie sola, proti, 
grēku piedošanu" (Mazais Katehisms). 

Tā abi, gan Dieva vārds, gan ticiba ir uzsvērti vienlaikus. Mums 
jāsargā sevi no domas, ka ārēja darbība vai vienkārša piedališanās 
sakramentos dod mums kādu labumu vai stāvokli. No otras puses, 
is skaidri jāsaprot - Dieva dotā žēlastiba nav atkarīga no mūsu ticības. 
Zēlastiba mums netiek dota mūsu ticības dēl, ne ari ticiba ir tā, kas 
dod spēku žēlastības Iīdzekliem. Dieva žēlastiba ir tas pats, kas 
grēku piedošana, miers un mūžīgā dzivība. Ticības nozīme šajās 
lietās ir tāda pati, kā tukšai rokai, kura pasniegta to dāvanu 
saņemšanai, kuras ir pilnīgi nepelnītas (Ef. 2:8). 

3. Žēlastības kārtība 
Kad Dievs dod savu žēlastību un rada ticibu grēku piedošanai 

Kristus nopelnu dēl, mēs runājam par noteiktu kārtību - žēlastības 
kārtību. Pie šis kārtības pieder aicinājums, apgaismošana, atgriešanās 
no grēkiem, ticība, taisnošana, atjaunošana, svētdarīŠana, 
pasargāšana un pagodināšana. Dažas no nosauktajām sastāvdalām 
ir vienīgi dažādi vienas un tās pašas lietas aspekti, proti, ticības 
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radīŠana un turpināšanās, un tās ir cieši saistītas. Tomēr skaidrības 
labad mēs apskatām tās katru atsevišķi. 

Runājot par aicinājwnu (pievērsties Kristum, kJüt par kristieti, 
atgriezties no grēkiem), ir nepieciešams atzīmēt, ka pastāv izteikta 
atšķirība starp Dieva darbu un to, ko spēj paveikt cilvēks. Cilvēks 
nevar ne lemt par Dieva aicinājuma laiku, ne traucēt nākt 'Dieva 
aicinājumam. Sis aicinājums var büt tikai īsu laika sprīdi, bet tas 
var ari turpināties ilgākā laika posmā. Tas var büt redzams vai 
dzirdams ārējā veidā, vai ari Iīdzināties mai gai balsij cilvēka sirdī. 
Dažkārt šis aicinājums ir saistīts ar saldām un burvīgām jütām, bet 
ir svarīgi jau pašos pamatos zi nāt, ka šādas jütas nav nepieciešamas 
un nākotnē uz tām nav jāpaJaujas. Jāatzīmē, ka šādas sajütas nedrīkst 
tikt jauktas ar ticību, atgriešanos no grēkiem vai atjaunošanos. 

Dieva aicinājums vienmēr nāk caur Dieva vāldu, precīzāk, 
vienīgi caur to Dieva vālda da/u, kuru sauc par Evaņģēliju (Rom. 
10: 14-17). Kad Dievs aicina cilvēkus, Viņš vēlas tos darīt par saviem 
bērniem un savas valstības iemītniekiem (Mt. 28:28-20; Jņ. 3:16). 
Dievs "grib, lai visi ci Ivēki tiek izglābt un nāk pie patiesības atzil)as" 
(1.Tim.2:4). 

Cilvēka sirds apgaismošana tiek veikta caur bauslību un 
Evaņģēliju. Caur svēto bauslību Dieva Svētais Gars süta ci Ivēku 
sirdis savu gaismu. Tad cilvēks, izbaiJu pān)emts, savā sirdi kJüst 
pārliecināts par Dieva svētumuun vil)a paša nesvētumu. Tad gribot 
negribot nākas atzīt, ka bauslības spriedums ir taisnīgs. Ja bauslības 
izteikais spriedums bütu galējs, tad cilvēku sagaidītu pazudināšana. 
Apgaismošana caur Evaņģēliju ir citāda. Tā norāda uz Kristu, Viņa 
darbu, Viņa žēlastību un godību. VēI vairāk, tā ir nepārtraukts 
aicinājums, jo grēkā krišanas gadījumos Svētais Gars aici na ci Ivēku 
atpaka) pie Kristus pēc palīdzības. 

Cilvēka atgriešanās no grēkiem ir novēršanās no vecās, Jaunās 
dzīves un pievēršanās Dievaŗn, Kristus taisnīgumam un žēlastībai, 
kura tiek tādējādi saņemta. Sāda atgriešanās nekad nenotiek bez 
ticības, pat ja šī ticība ir vienīgi savā agrīnākajā un vājākajā stadijā. 
Atgriešanās procesam ir divas galvenās daJas: grēku nožēlošana un 
ticība. Grēku nožēlošanai jāattiecas uz grēku pašu un nevis uz 
iespējamo sodu, kas var büt sagaidāms šī grēka dēJ. Grēcinieks 
nožēlo pašu faktu, ka viņš ir domājis un darījis tādas lietas, kas ir 
Jaunas un sliktas, un tādējādi aizvainojis svēto Dievu. Dieva Svētais 
Gars vēlas atklāt cilvēka sirdij "dievišķās skumjas", kuras ':dod 
atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos" (2. Kor. 7-10). Sādu 
svētību sniedz vienīgi Kristus. TādēJ patiesa atgriešanās vienmēr 
notiek ticībā Kristum. Cilvēki, kurus satriekusi bauslība, atrod 
pestīšanu Kristü (Gal. 3:24). 
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GIābjošā ticība ir paša Dieva darbs cilvēku sirdis, taču tajā pašā 
laikā mums jāl)em vērā, ka tā nav nodalīta no cilvēka kā kaut kas 
viņam pilnīgi svešs. Tas nav Dievs vai Svētais Gars, kurš tic; tas, 
kurš tic, ir pats cilvēks. Neviens cits nevar to darīt viņa vietā. Taču 
šo darbu viņā veic Dieva Gars. 

Taisnošana irtik Joti saistīta ar atgriešanos no grēkiem un ticību, 
ka šos jēdzienus bieži lieto alternatīvi. Ir teikts: "Tikai ar ticību 
Kristum, ne caur mīlestību, ne mīlestības vai darbu dēJ mēs gūstam 
grēku piedošanu, lai ari mīlestība seko ticībai. Tādē} ticibā vien 
mēs esam taisnoti, saprotot taisnošanu kā netaisnu ci Ivēku veidošanu 
par taisniem vai to atdzemdināšanu" (Augsburgas ticības apliecības 
apoloģijal. Par spīti tam, ka šie vārdi tik bieži sastopami kopā, mums 
tomēr nepieciešams zināt katra šī vārda nozīmī. "Ticība" ir instru
ments, caur kuru mēs saņemam Dieva vārda dāvanas, savukārt 
"taisnošana" apraksta jauno stāvokli Dieva priekšā, kurā nonākuši 
ticīgie. Līdzīgā veidā pastāv atšķirība ari starp taisnošanu un 
atdzimšanu. "Atdzimšana" ir jauna cilvēka dzimšana (Jņ. 3:3-8), tā 
ir pārveidotā cilvēka sirds un jaunas dzīves sākums pēc tam, kad ir 
nomiris "vecais cilvēks" (Ef. 4:22-24). No otras puses, "taisnošana" 
nerunā ne par cilvēka sirdi, ne par viņa dzīvē notiekošo, tā stāsta 
to, kas norisinās debesis, Dieva tiesas priekšā. Taisnošana ir tikai 
un vienīgi Dieva darbs, bet tā parādās tikai tad, kad cilvēks, ticot 
Kristum, saņem Dieva žēlastību Kristū. Šī taisnošana notiek gan 
Kristībā, gan vēlāk dzīvē, kad grēcinieks nožēlo grēkus un vēršas 
pie Dieva patiesā ticībā un atdzimšanā. 

Ticībai nepieciešams ari noteikts turpinājums. To visu paredz 
žēlastības kārtība. Pirmā šī turpinājuma daJa ir svētdarišana. 
Svētdarīšana ir Dieva svētuma un mīlestības izpausme cilvēka 
Lkdienas dzīvē gan Dieva priekšā, gan starp cilvēkiem šinī pasaulē. 
Sādai darbībai cilvēkam ir nepieciešama ikdienas atgriešanās no 
grēkiem. Svētdarīšana ir nepieciešama ari tādēJ, lai cilvēks varētu 
paliktticībā. Tā ir pasalgāšana. Visbeidzot, kad ticība sasniedz savu 
mērķi, cilvēkstiek pagodināts(Ebr. 12:14; 2. Tim. 2:10). 
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XV 
Grēksūdze 

1. Grēksūdzes loma baznīcas dzīvē un darbā 
Grēksūdze tiek saukta ari par absolūciju. Nav grūti paskaidrot, 

kādēj. Grēksūdze un absolūcija irdivas ši žēlastības lidzek)a daJas, 
kuras tādēJ var saukt gan vienā, gan otrā vārdā. Neatkarigi no tā, 
kurš vārds tiek lietots, svarigi irtas, lai mēs izprastu tā būtību. Dažkārt 
šim žēlastības lidzeklim kristīgajā baznīcāir bijusi slikta reputācija. 
Dažkārt ir teikts, ka tas ir ticis aizliegts. Bet tas nav pareizi: "Mēs 
nenoraidām grēksūdzi baznicās, jo Tā Kunga miesa tiek pasniegta 
tikai tiem, kuri iepriekš ir uzklausiti un ir saņēmuši grēku piedošanu. 
Un cilvēkiem caur absolūciju tiek rūpigi izskaidrota ticiba, par ko 
lidz šim netika teikts ne vārds. Mūsu jaudis tiek mācīti, ka tiem 
augstu jāvērtē absolūcija kā paša Dieva balss, kas atskan saskaņā ar 
Viņa pavēli" (Augsburgas ticibas aplieciba). 

No ši citāta ari top skaidrs, ka grēksūdze un grēku atlaišana Joti 
bieži notiek kopā ar Svēto Vakarēdienu. Tas var tikt darits divos 
veidos. Sākotnēji tika praktizēts tikai viens veids: personiga 
grēksūdze pi rms Svētā Vakarēdiena, taču vēlāk draudžu skaitliskais 
lielums radija nepieciešamibu pēc grēksūdzes, kurā vienlaicīgi 
piedalās visa draudze. Tomēr visiem kristiešiem jātop pamudi nātiem 
lietot ari personīgo grēksūdzi, pat ja biežāk lietotā ir kopigā 
grēksūdze. 

Tomēr būtu ari jāatzimē, ka grēksūdze pastāv ari atsevišķi no 
Svētā Vakarēdiena svinēšanas. Grēksūdze katram kristietim ir 
pieejama jebkurā bridi, kad viņš vēlas izmantot šo žēlastības Iīdzekli. 

2. Kas ir grēksūdze? 
Lai to saprastu, mums jāatceras, ka ir teiks: "Grēksūdze ietver 

sevi divas daJas: vienā mēs izsūdzam savus grēkus; otrā mēs 
saņemam grēku atlaišanu vai piedošanu no grēksūdzes vaditāja kā 
no paša Dieva, nekādi nešaubidamies, bet pi Inīgi ticot tam, ka mūsu 
grēki tādējādi ir piedoti Dieva priekšā debesis" (Mazais Katehisms). 
Tā tas ir, raugoties no cilvēka viedokja. Tomēr to var izdarīt ari 
daudz precizāk, lietojot jēdzienus "grēku nožēlošana" un "ticība": 
"Mēs uzskatām, ka grēku nožēlošanai ir divas daJas, proti, grēku 
nožēlošana un ticiba. [ .. 1 Mēs sakām, ka grēku nožēlošana liek 
sirdsapziņai notrisēt patiesās šausmas, jūtot, ka Dievs ir nikns par 
grēkiem un jūtoties sāpinātai par to. Un ši grēku nožēlošana notiek 
tādējādi, ka grēki tiek vērtēti saskaņā ar Dieva vārdu, jo Evaņģēlija 
sludināšanas būtība ir radīt grēka atziņu un Kristus dēJ izlūgties 

60 



grēku piedošanu un taisnošanu, 5vēto Garu un mūžigo dzīvošanu, 
un kā atjaunotiem cilvēkiem mums ir jādara labi darbi. Lūkas 
evaņģēlija pēdējā nodaJā Kristus pasaka Evaņģēlija būtību: "Manā 
vārdā jums jāsludina atgriešanās un grēku piedošana visām tautām 
(Lk. 24:47)" (Augsburgas tic. apl. ap~loģija). Otra grēku nožēlošanas 
sastāvdaJa ir ticiba Kristum, jo: "5ajā dvēseles nemierā Kristus 
Evaņģēlijam jābūt vērstam uz sirdsapziņām, jo tajā apsolīta grēku 
piedošana Kristus vārdā. Tāpēc tiem jātic, ka Kristus dē1 tiem grēki 
tiek pilnībā atlaisti" (Augsburgas tic. apl. apoloģija). 

Kad baznica aicina cilvēkus izsūdzēt grēkus, caur Dieva 5vēto 
Garu cilvēkus uzrunā gan bauslība, gan Evaņģēlijs (ļņ. 16:8-11). 
Ar baušJu palīdzību tie, kuri dzird, iegūs pārliecību par saviem 
grēkiem - gan redzamajiem, gan neredzamajiem. Tas nenotiek tikai 
ar truliem, rupjiem un bezdievīgajiem Jaudim. Dieva baušJi attiecas 
uz visiem cilvēkiem: "Jūs visi neesat ne nieka vērti, vai nu jūs esat 
atklāti grēcinieki, vai svētie (pēc jūsu pašu uzskata); visiem jums 
jākJūst citādiem un jārīkojas citādi, nekā jūs rīkojaties patlaban 
(neatkarīgi no tā'vkādi Jaudis jūs esat), pat ja jūs esat lieli, gudri, 
vareni un svēti" (Smalkaides artikuli). 

No otras puses, Evaņģēlijs "patiesi ir mācība kura māca, kam 
ci Ivēkam būtu jātic, lai viņš varētu saņemt no Dieva grēku 
piedošanu, proti, ka Dieva Dēls, mūsu Kungs Kristus, ņēmis uz sevi 
un izcietis visu bauslības Iāstu, izpircis un samaksājis par visiem 
mūsu grēkiem; caur Viņu vienigo mēs no jauna tiekam taisnoti Dieva 
priekšā, ticībā gūstam grēku piedošanu, esam atbrīvoti no visām 
elles mocībām un mūžīgi pestiti" (Konkordijas formula)' 

3. Grēku sūdzēšana ir cieši saistīta ar kristību un 
Svēto Vakarēdienu 

Žēlastība, kura ir dota grēku piedošanā, ir tā pati kas Kristības 
sakramentā: "Te jūs redzat, ka Kristība savā spēkā un savā nozīmē 
ietver sevi ari trešo sakramentu, kurš nosaukts par grēku nožēlošanu 
un tas patiesi nav nekas cits kā Kristība. [ .. ] Ja tu dzivo grēku nožēIā, 
tu dzīvo Kristībā, kura ne tikai iezīmē jaunas dzīves sākumu, bet ari 
aizsāk, veido un risina to. [ .. ] Tāpēc grēku nozēlošana ir nekas cits 
kā atgriešanās no glēkiem un turēšanās pie Kristības: tā mēs 
atkārtojam un pildam to, ko iepriekš esam uzsākuši, bet pametuši" 
(Lielais Katehisms). Tādējādi grēku nožēlošana ir cieši saistīta ar 
Kristību. 

Bet grēku nožēlošana ir ari aridzan saistīta ar 5vēto Vakarēdienu. 
Ikreiz, kad cilvēks grēko, vil)š atkrit no Kristībā dot~s žēlastības, ja 
vien vil)š to nenožēlo un nelūdz Dievam piedošanu. 5āda piedošana 
ir saņemama grēksūdzē, jo tā stiprina tos kristiešus, kuri ir krituši 
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grēkā. Büt stiprinātam un atjaunotam ticībā, nOZlme no jauna 
atgriezties Kri stības derībā. Svētai s Vakarēdiens ir zvērests, redzama 
zīme tam, ka kristiešiem ir dota žēlastība, un ka ir pamats ticēt 
grēku piedošanai. Grēku piedošana, kura ir atjaunojusi kri sti eti 
žēlastībā, tāpat ari norāda, ka Svētais Vakarēdiens jālieto bieži un 
regulāri. 

4. Grēksūdze ir cieši saistīta ar ticību 
Grēku piedošanai, kas notiek caur absolüciju, pamats ir c;lots 

Kristus veiktajā salīdzināšanas darbā (2. Kor. 5:19-21). Tātad 
priekšnosacījumi grēku piedošanai ir nevis cilvēka, bet gan Dieva 
zil)ā, Kristü (Ef. 1:11-14). No tā var izsecināt, ka ticība patiesībā 
nav priekšnosacijul11s grēku piedošanai. Vienīgais priešnosacījums 
ir jau veiktā salidzināšana. Ticība ir kā cilvēka rokai kura izstiepta 
apsolītās dāvanas sal)emšanai. 

Bieži saka, ka grēksüdze kā žēlastības Iīdzeklis var tikt lietota 
nepareizi. Uz to varētu atbildēt, ka lielākā dala dāvanu var tikt 
piel)emtas un pielietotas nepareizi, bet tas nav iemesls atteikties no 
to parei zas lietošanas vai pi I nībā noraidīt šo dāvanu. Aplamai 
lietošanai jātiek novērstai ar pareizu mācīšanu , parādot cilvēkiel11, 
ka grēku piedošanu iespējams saņemt vienīgi patiesā grēku nožēIā. 
Cilvēkiem ari jāatgādina, ka grēku piedošana ir cieši saistīta ar Dieva 
vārdu , Kristību , Svēto Vakarēdienu un lügšanu, ka tā nav šķirama 
no šim lietāl11 .. 

lr vē1 kāds bieži izsacīts iebi Idums pret grēku südzēšanu: kā 
grēksüdzes pieņēmējs, tas ir, Dieva vārda sludinātājs, var pietiekami 
labi zināt, kas ir südzētāja sirdī, pirms vil)š pasludina tam grēku 
piedošanu? Taču šī jautājuma pamatā ir pārpratums. Kas gan 
mācītājam bütu jānoskaidro, pirms viņš pasludina grēku piedošanu? 
Vai ir jābüt noteiktam grēku nožēlas Iīmenim , konkrētām dzīves 
veida izmail)ām, vai grēksüdzētājam jābüt sasniegušam noteiktu 
labuma pakāpi, un tā tālāk? Te mums jāsaprot, ka vienīgais 
nosacījums grēku piedošanai ir Dieva žēlastība. Dievs ir pilnīgi 
salidzinājies ar pasauli Kristü tad, kad Kristus ir izpircis pasaules 
grēkus (Rom. 5:11; 1. )1). 2:2). Tādēl ari cilvēkiem var tikt dota 
grēku piedošana. Nav vajadziga nekāda paplidus izmeklēšana. Nav 
vajadzīga nekādu papi Idus nosacījumll izpi Idišana vai lIzlikšana. 

5. Kā jānoris šim sakramentam ? 
Tas noris caur apsolījumu: I/Es tev došu savas valstības atslēgas!l 

(Augsburgas ticības apliecība; Mt. 16: 19; )ņ. 20:22-23). I/Tādēl, ka 
Dievs patiesi dara dzivu caur savu vārdu, šim atslēgām patiesi piemīt 
vara atlaist grēkus Dieva priekšā (šeit, uz zemes, grēki tiešām tiek 
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piedoti tādā pašā veidā, kādā tie ir piedoti ari Dieva priekšā Debesīs). 
Lk. 10: 16: "Kas jūs klausa, tas klausa mani". TamdēJ ikviena grēka 
atlaidēja balsij jātic ne mazāk, kā mēs ticētu balsij no debesīm. Un 
absolūcija (šis svētīgais mierinājuma vārds) patiesi var tikt saukts 
par grēku nožēlošanas sakramentu" (Augsburgas ticības apliecības 
apoloģija). Grēku piedošanu "nepieciešamības gadījumā" var 
pasludināt pat laji ("Par pāvesta varu un primātu"), bet parasti atslēgu 
vara pieder ordinētam garīdzniekam. Labs to lietošanas piemērs 
aprakstīts šādi: "Jums jāsaka biktstēvam tā: "Cienījamais mācītāja 
kungs, es lūdzu jūs uzklausīt manu grēksūdzi un Dieva vārdā 
pasludināt man piedošanu." "Turpiniet, lūdzu." "Es, nabaga 
grēcinieks, atzīstos Dieva priekšā vainīgs savos grēkos, sevišķi es 
izsūdzu jūsu priekšā to, ka ... " Tad biktstēvs saka: "Dievs lai ir jums 
žēIIgs un stiprina jūsu ticību! Āmen." TāIāk: "Vai jūs ticat, ka mana 
grēku piedošana ir Dieva piedošana?" Atbilde: "Jā, tēvs." Tad Jaujiet 
viņam sacīt: "Ja jūs ticat, lai tad tas tiek jums darīts. Un pēc mūsu 
Kunga Jēzus Kristus pavēles es piedodu jums visus jūsu grēkus Dieva 
Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Ejiet ar mieru" (Mazais Katehisms). 

Vai ir iespējams izsūdzēt visus grēkus? 
Mēdz uzskatīt, ka, lai uzskatītu grēku piedošanu par pi Invērtīgu, 

ir nepieciešama šāda visu grēkuuzskaitīšana. Bet ci Ivēciskai būtnei 
ir pi Inīgi neiespējami pieminēt vislIs savlIs grēkus. To var izskaidrot 
šādi: "Dieva priekšā mums jālūdz piedošana par visiem grēkiem, 
pat par tiem, kurus mēs nepazinamies, kā mēs to darām Tēvreizē. 
Bet grēksūdzes pieņēmēja priekšā mums jāizsūdz vienīgi tie grēki, 
kurus mēs apzi nami es un jūtam mūsu sirdis. [ .. 1 Bet, ja kāds neatrod 
sevi tādus vai lielākus grēkus, viņam nav jāuztrauc pašam sevi, nav 
jāmeklē vai jāizgudro citi grēki un tādējādi jāpadara grēksūdzi par 
mocību, bet jāmin tie grēki, kurus vir)š apzinās" (Mazais Katehisms). 
Iemesls šeit minētā mācīŠanai var tikt apstiprināts ari ar citātu no 
Augsburgas ticības apliecības: "Nav nepieciešams grēksūdzē 
uzskaitīt visus Jaunos darbus un grēkus, jo tas nemaz nav iespējams: 
II Kas gan apzi nās savu nomaldīšanos?" (Ps. 19: 12). Ja ti ktu piedoti 
tikai tie grēki, kas tikuši uzskaitīti, sirdsapziņa nekad nevarētu atrast 
mieru; jo daudzus grēkus tā nedz redz, nedz spēj atcerēties. Arī 
ticības tēvi norāda, ka pi Inīga grēku uzkaitīšana nav nepieciešama." 
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XVI 
Kristieši pasaulē 

1. Tie dzīvo zem divām dažādām varām 
Ši pasaule daudzējādā ziņā ir launa, un par to varētu teikt: "Un 

visa pasaule ir iegrimusi launumā" (1. jņ. 5: 19). Tomēr Svētajos 
Rakstos mēs pārliecināmies, ka Dievs kā Raditājs tur savu roku pār 
visu pasauli. Viņš uztur visas tautas un visas zemes, kā ari visas 
pārējās raditās būtnes un lietas. Viņa valdišana pār pasauli attiecas 
ari uz pasauligo sabiedribu un valsts pārvaldi, bet ši valdīŠana ir 
netieša. Tā ir atšķiriga no veida, kādā Viņš valda pār savu Baznicu 
un tās locekliem. Tādēl mums ari jāizšķir pasauligā valdīŠana un 
garigā valdīŠana. Ja mēs vēlamies izvairities no neskaidribas šajās 
lietās, nepieciešams ievērot šo atšķiribu. 

Garīgā valdīšana ir saistīta ar pestīšanas darbu, ko veicis jēzus 
Kristus. Zināmā mērā šis darbs turpinās Viņa svētajā, kristigajā 
Baznicā. Tajā un caur to Viņš "dod savu Svēto Garu, kurš mums 
lauj to izprast caur Viņa svēto vārdu un savā spēkā mūs apgaismo, 
un stiprina ticibā" (Lielais Katehisms). 

Pasaulīgā valdīšana, respektīvi, valsts varas, vietējās pašvaldibas 
utt., pieder vienigi šai pasaulei. Bet par spi+i tam, visiem kristiešiem 
jāuzskata šis varas par Dieva darba dalu pasaules pārvaldīšanā. Ja 
šis varas struktūras labi paveic savu darbu, tad tās ir labas, pat ja tās 
neuzskata sevi par kristigām. Kā pasauligām varām tām ir pienākums 
darboties pareizi, būt taisnigām un labām, tik labām, cik vien laba 
pasauligā vara var būt grēcigā pasaulē. Kristietis dala atbildibu par 
to kopā ar visiem pārējiem pi Isoņiem - kristiešiem un nekristiešiem. 
Labākais lidzeklis, kā to veikt, ir uzticigi pildit savus pienākumus, 
pavadot tos ar lūgšanām ("1. Tim. 2:1-2). Kad mēs lūdzam par 
pasauligām varām, tad mūsu vēlme Dieva priekšā ir, lai tās apzinātos 
savus pienākumus un pi Iditu tos atbi Istoši atbi Idibai savu lidzci Ivēku 
un savas sirdsapziņas priekšā. Baznicai ir jāpilda pravietisks 
pienākums: parādit, ko radišanas likums un bauš!i mūsu sirdsapzi ņā 
pieprasa no mums visiem. Tā darot, baznica palidz pasaulīgajām 
amatpersonām izpildit viņu pienākumus. 

Tomēr pastāv situācijas, kurās Svētie Raksti ne tikai pielauj 
ņepaklausibu pasauligām varām, bet pat pavē1 šādu nepaklausibu. 
Sādas situācijas iespējamas tad, ja yaldibas ir "neitrālas", 
"pagāniskas", "ateiskas" vai "kristīgas". Sādas situācijas rodas tad, 
ja varas iestādes iejaucas tajās lietas, kuras pieder pie II garīgās 
valdišanas" - Dieva valstibas, ticibas un pestīšanas lietām utt. (Mt. 
22:21). Šādos gadijumos pasauligajām varām nav nekādas teikšanas. 
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Ja rodas šādas situācijas, tad par tām Raksti mums pavēl: "Dievam 
vairāk jāklausa nekā cilvēkiem" (Ap. d. 5:29). 

2. Māja un laulība 
Visi cilvēki dzivo tani kopibā un sabiedribā, kuru ir radījis un 

uztur Dievs. Māja un lauliba ir viena no šis sabiedrības sfērām. Bez 
šaubām, ikvienam no mums nav iespējams apprecēties vai tikt 
precētam. Tomēr vairumam cilvēku ir bijušas mājas, kurās tie ir 
uzauguši un saņēmuši pirmo aprūpi, pirmos savas dzīves iespaidus. 

Pareiza mājvietas izveidošana un milestība starp virieti un sievieti 
var norisināties vienigi laulibas stāvokli, kur abām pusēm jāievēro 
uzticības un iejūtības nosacījums. Un tādēJ, ka Dievs tik brīnišķā 
veidā "godā un cildina šo stāvokli, Viņš ari ar saviem baušjiem gan 
atbalsta, gan sargā to. [ .. ] Vil)š ari vēlas, lai mēs to godā turētu un 
izturētos pret ar to kā pret dievišķu un svētītu stāvokli" (Lielais 
Katehisms). 

Attiecības starp vecākiem un bērniem ir cieši pakārtotas 
attiecībām starp viru un sievu laulībā. TādēJ "Dievam visvairāk ir 
no svara, lai tiktu audzināti bērni, kuri var kalpot pasaulei un attīstīt 
zināšanas par Dievu, dievbijīgu dzivošanu un visiem tikumiem, un 
cīnīties pret kārdinājumiem un Jauno" (Lielais Katehisms). No tā 
var izdarīt vē1 vienu secinājumu: "[ .. ] ka jauniem cilvēkiem jābūt 
tā virzītiem, lai viņi iegūtu patikšanu pret precētu stāvokli un 
apzinātos, ka tas ir svētīgs un Dievam patīkams stāvoklis. Jo tādējādi 
pēc kāda laika mēs varētu panākt to, ka tiek atjaunots ģimenes 
dzīves godpilnais stāvoklis un top mazāk dažādu netīru, nekārtigu 
un izlaidigu izdarību, kuras pašlaik pārņem pasauli, kā atklāta 
prostitūcija un citi apkaunojoši netikumi, kas rodas no laulibas dzives 
noniecināšanas" (Lielais Katehisms). Arī bērniem ir noteikta atbildība 
attiecībās ar saviem vecākiem: "Katram bērnam, kas to zin un dara, 
pirmām kārtām sirdi ir liela pārliecība, ka viņš var Iīksmi teikt un 
lepoties (par spīti un pretī visiem, kuri ir aizņemti ar darbiem sevis 
pašu labā): "Lūk! Es droši zinu, ka šis darbs ir iepriecinoša dāvana 
manam Dievam debesīs" (Lielais Katehisms). 

3. Pasaulīgajā profesijā 
Dievs ir radījis pasauli un licis tajā cilvēkam valdīt pār radītajām 

lietām (1. Moz. 1 :28-30). Tādējādi mūsu darbam ir būtiska loma 
radīšanas kāltībā. Bet cilvēks ir radīts nevis būt par vergu, bet par 
brīvu cilvēku savā darbā. Savu darbu darot, viņam nav jākJūst 
noverdzinātam vai pāTgurušam, bet drīzāk laimigam un Iīksmam. 
Tā tam vajadzētu būt, bettas ir pi Inīgi izmainījies pēc grēkā krišanas 
(1. Moz. 3:1-19). Izmaiņas visskaidrāk saredzamas pašā cilvēkā. 
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Gandrīz vai visi darbi viņam ir smaga piepūle ar sviedriem sejā. Un 
tā tas paliks tik ilgi, Iīdz viņš tiks izglābts no sava grēcīgā stāvokla. 
Sāda pestīšana nāks: "Reiz tiks atsvabināta no iznīcības verdzības, 
[..] iegūs Dieva bērnu apskaidrībuun svabadību" (Rom. 8:21). Tāds 
stāvoklis nevartikt pilnībā sasniegts šajā pasaulē un patreizējā laikā, 
tomēr tas var iesākties jau tagad. Tādēl ari pasaules uzskats, attieksme 
pret darbu un pienākumiem šinī pasaulē var mainities. 

Kas attiecas uz kristieša darbu šajā pasaulē, tad atsevišķi var 
UZSVēlt divas tā sastāvdalas - pirmā ir aicil1ājums, un otrā -
uzticīgums. Ja kristietis savā pasaulīgajā darbā kalpo Dievam, tad 
tas ir labs darbs. Nav svarīgi, vai tas ir kāds prestižs pienākums vai 
nē. Nav svarīgi, vai tam ir liela ietekme cilvēku vidü vai nē. Svariga 
ir uzticība, izturība, patiesa milestība un gataviba kal pot (Mt. 25: 14-
30; Lk. 16: 1 0-12; '1. Kor. 4:4-5). 

4. Mīlestība pret Iīdzcilvēkiem 
Pasaules lejupslide sākās ar ci Ivēku un tādēl ari tās atjaunošanai 

jāiesākas ar cilvēku (Rom. 8:20-21). Runājot par mīlestību, nav ne 
pamata, ne tiesibu teikt: "Bez šaubāIl1, ll1ums visiem ir mīlestība." 
Mums tās nav. "Dabiskā mīlestiba", tāda, kā tā pastāv šajā grēkā 
kritušajā pasaulē, padara mūs spējīgus mīlēt müsu pašu tuvos 
cilvēkus (un ari tad reizēm gaužām vāji), vai tos, "kuri ir pelnījuši, 
ka viņus mil." Atbilstoši kristīgajai mācibai un ticibai, Dievs ir 
pavēlējis mums mīlēt gan Dievu, gan savus lidzci Ivēkus. 
Atzīmēšanas vē11s ir tas, ka "šajos abos baušlos ir saņemta kopā 
visa bauslība un pravieši" (Mt. 22:40). 

Bet ir daudzi tādi, kuri vēlas izvairities no bauslibas skaidrās 
norādes par milestību, jautājot: "Kurš tad ir mans tuvākais?" (Lk. 
"10: 25-3 7). Tie domā: "Kā gan es varu zi nāt kurš starp vi siem 
cilvēkiem, kurus man gadās satikt šajā pasaulē, ir mans tuvākais?" 
Mums jāatzīmē, ka Jēzus to ir pagriezis pilnīgi otrādi, norādot mums: 
"Jūs esiet tuvākie, nemeklējiet kādu citu!" Tas ir aicinājums visiem, 
katram kurš pazīst Dievu un Vil)a vārdu un kam ir ll1ācīts, kas ir 
mīlestība, iet un palidzēt katrā vajadzībā,katrā nelaimē, katrā bēdā, 
un tā apliecināt sevi kā "tuvāko cilvēkam, kurš kritis starp 
laupitājiem." 

5. Kā liecinieks par mūsu Kungu un mūsu ticību 
Kristīgā ticība izsaka pati sevi divējādi: vārdos un darbos, pie 

kam ari darbi izpaužas divos veidos: aicinātajā darbā un milestībā 
uz Iīdzci Ivēkiem. Lai to pi Inīgāk izprastu, mums jāapskata baznīcas 
aicinājumu tajās sfērās, kuras sauc par misijas un diakonijas darbu. 
Pi nnkārt, "Eita pa visu pasauli un pasludiniet Evaņģēliju visai radībai" 
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(Mk. 16: 15). Otrkār1, ikviens kristietis ir Kristus miesas loceklis: "Un 
kad viens loceklis cieš, tad visi 10cekJi cieš lidzi vai, kad viens 
loceklis top godāts, tad visi 10cekJi priecājas lidzi" (1. Kor. 12:26). 
Līdz tam laikam, kad Kristus nāks atpakaJ godibā (Mt. 25:31), 
kristīgās Baznicas uzdevums ir sludināt Evaņģēliju, "labo vēsti" un 
aicināt lidzcilvēkus saņemt jau esošo pestīŠanu. Tas ir misijas darbs. 
Bet lidztekus tam baznīcai jāveic milestibas darbs ari citā nozimē
tas ir diakonijas darbs. Mēs nevaram izvēlēties starp diakonijas un 
misijas darbu. Tāda veida izvēle nepastāv. Ir jādara abi šie darbi. 

Kad nu mēs esam apskatījuši šo darbu attiecibā uz Baznīcu 
kopumā, mums jāatzīmē ari katra atsevišķa kristieša pienākums un 
tad jāapsver katra iespējas un dāvanas: "Kad nu mums, pēc mums 
piešķir1āS žēlastības, ir dažādas dāvaņas, tad lai tās [ .. 1 izpaužas 
saskaņā ar ticības mēru" (Rom. 12:6). Sajās Iietās itin viss ir atkarigs 
no mūsu attiecībām ar Dievu un Viņa vārdu, un no mūsu ticibas 
mēra. Ticiba, grēksūdze, lūgšanas un ziedojumi ir pamats Baznicas 
darbam un kristiešu cinai, un darbam Dieva valstības labā (2. Tim. 
2:3-7). ' 

6. Kristīgā sadraudzībā ar brāJiem un māsām 
Kristietis nevar dzivot pilnīgā vienatnē. Viņam jāapzinas gan 

vietējā, gan pasaules kristīgā sabiedrība. Viņš var neapzināties to 
visu iesākumā, bet ir bütiski sekot šajā virzienā. Jo ir nepieciešams 
lietot draudzes un Baznīcas līdzekJus, tas ir, žēlastības līdzekJus, 
lūgšanas, grēksūdzi un mīlestības darbus. 

Kā tas tiek praktizēts vārdos un darbos, tas nav tik daudz ticības 
tnācības jautājums, kā Baznīcas mācības, draudzes aprūpes un 
garīgās aprūpes jautājums. T omēr īpaši šeit būtu jāuzsver tāda 
kristīga !ieci nāšana, ko varētu dēvēt par ciešanām. Ciešanas dažkār1 
nāk caur mums pašiem, caur mūsu pašu nodarītām kJūdām un 
grēkiem, bet dažkār1 tās tiek mums ir uzliktas ar Dieva ziņu. 

Kad kristietis cieš, ir bütiski skatīties uz ciešanām ne tikai kā uz 
kaut ko tādu, ar ko jāsamierinās, bet gan drīzāk kā uz pienākumu, 
kā uz uzdevllmulln cīņu, kāda mums pavēlēta: /JCieti lidz ar citiem 
Jaunumu, būdams labs Kristus Jēzus kareivis" (2. Tim. 2:3). Tas ir 
pazemības un pacietības jautājums, tādēJ tikai ticīgs cilvēks atradis 
no tā pareizo izeju. Bet neviens nevar pats to visu izturēt. Kristietis 
var cīnīties un pastāvēt vienigi tad, ja viņš paliek sadraudzībā ar 
Kristu, ar Baznīcu un saviem brāJiem un māsām Kristū (1. Kor. 
12:26). 
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XVII 
Pasaule ārpus Baznīcas 

Šeit mums jāapskata jautājums par citām reliģijām, citām 
morālām sistēmām un tiem cilvēkiem, kuri atrodas ārpus kristīgās 
Baznīcas. Kā Baznīca attiecas pret viņiem? Izšķirošajiem principiem 
kristieša domās un darbībā ir jābūt šādiem: Dievs ir visas pasaules 
un visu ci Ivēku Radītājs. Visi tie, kuri kjūst par Dieva bērniem caur 
ļēzu Kristu, tiek aicināti klūt par zemes sāli un pasaules gaišumu 
(Mt. 5:13-14), un tādēl ari par cilvēku kalpiem. Un visbeidzot
ļēzus Kristus ilgojas klūt par visu ci Ivēku Pestītāju. 

1. Attieksme pret citām reliģijām 
Saskaņā ar Dieva vārdu, Baznīca māca, ka Dievs ir atklājis sevi 

visās zemēs un visu cilvēku vidū (Rom. 1 :20; Rom. 2:14-15). Ar to 
tiek atzīts, ka ari citās reliģljās varpastāvēt noteiktas zināšanas par 
Dievu. Visiem cilvēkiem ir piejama vispārējā atklāsme, kas izpaužas 
radīšanā, vēsturē un ci Ivēka si rdsapzi ņā. 

Tomēr, neskatoties uz to, veids, kādā vairums cilvēku pielūdz 
Dievu, ir neauglīgs, jo viņi nepazīst vienīgo patieso Dievu. Dažkārt 
šī pielūgšana izpaužas kā daudzdievība, bezjēdzība, zaimojoši 
ziedojumi un amorāls dzīves veids (Ap. d. 17: 16-31; Rom. 1: 18-
32; 1. Kor. 10-20). 

Dažādās reliģijās tic neskaitāmu dievu un garu eksistencei. Šādā 
situācijā kristīgajai Baznīcai ir jāmāca, ka patiesā Dieva atklāsme 
ir nākusi Dieva vārdā un caur ļēzu Kristu. Tas, ka to māca kristieši, 
nebüt neliecina par iedomību vai pašpārliecinātību. Kristietis vienīgi 
pieņem un atkārto to, kas ir dots Dieva vārdā, un ko ir teicis pats 
Kristus (Mt. 28:18-20; ļņ. 14:6; Ap. d. 14:12). 

Dažkāli mēdz teikt, ka kristietība ir augstākā reliģijas forma. 
Tas ir bīstams izteikums, no kura būtu jāizvairās. To var saprast tā, 
ka kristietība it kā būtu attīstījusies un kluvusi par to, kas tā ir pašlaik, 
un ka ari pārejās reliģijas var sekot tai un attīstīties Iīdzīgā veidā. 
Bet tas tā nebūt naV. Kristietība nav attīstījusies no zemākas stadi jas 
uz augstāku. Kristietība ir atnākusi pie mums tādēJ, ka Dievs ir 
atklājies mums caur praviešiem, caur ļēzu Kristu un caur savu vārdu. 
Viss pārējais, kas pastāv pasaulē citu reliģiju veidā, ir vienīgi kādi 
"Dieva meklējumi". Tās nav jstas zināšanas par Dievu vai patiesa 
savienība ar "vienīgo patieso Dievu" (Ap. d. 10:34-43; 17:26-27). 

Kā kristiešiem būtu jāizturas pret tādiem cilvēkiem, kuri atzīst 
savu ticību citiem dieviem? Domāju, ka pietiks, ja sacīsim, ka ar 
personīgu spriedumu un asiem vārdiem mēs neko neiegūsim. 
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Parliecinātam kristietim pašam nav ar ko lielīties. Tas, kas viņam 
pieder, piemēram, gaisma garīgās Iietās un mūžīgā cerība, ir ticis 
viņam dots Dieva žēlastībā. Kad kristietis vēršas pie ateista vai citas 
reliģijas pārstāvja, tam jānotiek mīlestības garā un vēlmē dalīties 
tajā, ko viņš pats jau saņēmis, ar kādu citu, kurš to vē1 nav saņēmis. 
Tā nav pārākuma apziņa, tas ir veids, kā pagodināt "[ .. ] vienīgo 
patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, ļēzu Kristu" (Jņ. 17:3). 

2. Attieksme pret citām morālajām sistēmām 
Pastāv atsevišķi jautājumi, kuros var vienoties visi cilvēki, 

piemēram, jautājums par radīšanu un jautājums par morālajiem 
principiem. Ikvienam cilvēkam būtu jāinteresējas un jārūpējas par 
tādiem jautājumiem, kā: "Kas ir pareizs un kas ir nepareizs?", "Ko 
mēs spējam darīt, lai visi cilvēki uz šis zemes varētu sadzīvot un lai 
pār šo pasauli valdītu labie spēki?" Visstiprākie spēki morāles jomā 
ir bauslība un sirdsapziņa. 

Kā kristieši mēs varam runāt par bauslību vairākos veidos, 
piemēram, bauslība kā audzinātāja vai kā aizbildnis (Gal. 3:24), 
kas norāda mums uz Kristu, vai kā vadlīnija, kā nolikums, pēc kura 
mēs varam dzīvot ticībā, mīlestībā un svētībā (Mt. 5:14-18; 1. Tes. 
4: 1-8). Mēs nevaramtajā dalīties ar nekristiešiem. Tas, kas ir kopīgs 
kristiešiem un nekristiešiem, ir [autājums par labo un Jauno šajā 
pasaulē un sabiedrības dzīvē. Sīm lietām būtu jāinteresē visus 
~i1vēkus, jo tie visi dzīvo Dieva radītajā pasaulē (1. Tim. 1 :8-'11). 
Sajā sfērā kristiešiem jāatzīst, ka zināmas mor~lās sistēmas var 
pastāvēt ari to cilvēku vidū, kuri nav kristieši. Sīs sistēmas veic 
nozīmīgas funkcijas. ļa tās sekmīgi funkcionē, tad tas ir vē1 viens 
pierādījums tam, kaPievs neizlaiž no acīm radīto pasauli, pat ja tā 
ir atkritusi no Viņa. Sajā jomā nozīmīga loma piemīt "saprātam". ļa 
saprāts veic savus pienākumus, pārbaudot un lemjot par pasaulīgām 
Iietām un par cilvēka morālo dzīvi šajā pasaulē, tad to var uzskatīt 
par labo spēku. Bet "saprātam" nevar atjaut iejaukties ticības sfērā, 
kas ir Dieva paša atklāsme: pestīšana, debesis, mūžīgā dzīve un 
svētlaime. Ir būtiski, lai mēs apzinātos šo atšķirību, kad tiek diskutēts 
par kristiešu iespēju būt savienībā ar nekristiešiem. Patiesa savienība 
šeit var pastāvēt vienīgi pasaulīgās lietās un morāles jomā, respektīvi, 
ētikā. Sajās sfērās radīšanas un saprāta likumam ir atjauts būt 
noteicošajam, gūt virsroku, un šajās jomās visiem cilvēkiem būtu 
jāsadarbojas un jāstrādā pašu cilvēku un sabiedrības labā. 
Nesadarboties šādās lietās nozīmē izvairities no morālās atbildības 
un neveikt savu kristieša pienākumu. 

Raugoties no kristieša viedokJa, nekristīgās morālās sistēmas 
nevar tikt pilnīgi nosoditas. Vispirms mums jāapzinās tā izteiktā 
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atšķirība, kas pastāv starp tām. No vienas puses, tajās izpaužas 
zināma pagānisko reliģiju ietekme. No otras puses, pastāv ari 
nereliģiskas vai pat ateistiskas morāles sistēmas. Tās jāvērtē dažādi. 
Pagāniskajās morāles sistēmās mēdz būt arī daudz tādu principu, 
kurus var respektēt ari citi ci Ivēki, jo tajās !iek runāts par radīšanu 
un par Dievu, kā šis pasaules uzturētāju. Sie morāles principi var 
ti kt pieņemti, ja tie ir" saprāta" robežās. Atsevi šķi atzīstami morāles 
principi ir iespējami pat nereliģiskās morāles sistēmās, taču tajās 
pārlieku liela nozīme tiek piešķilta "saprātam". Tas viss jāņem vērā, 
analizējot citas morālas sistēmas un apsverot sadarbības iespējas ar 
tām. 

Sabiedrībā zināma nozīme ir jebkurai morālai sistēmai, pat ja 
tā noliedz Dieva eksistenci. Ja šo sistēmu sekotāji tomēr spēj atšķirt 
labo no Jaunā, pareizo no neP!lreizā, tas nozīmē, ka viņi darbojas 
saskaņā ar savu sirdsapziņu. Sādi cilvēki var būt gatavi palīdzēt 
morāles jomās, lai mēģinātu uzturēt pasaulē pēc iespējas labāku 
morālo kārtību. Tādējādi pat tie, kuri noliedz Dievu, var ti kt lietoti 
Vi I)a radītās pasaules uzturēšanai. 

Pagāniskās un citas nekristīgās morāles sistēmas var dod vē1 kādu 
ieguldījumu sabiedrības morāles nostiprināšanā. Ir neapstrīdami, 
ka, gribot vai negribot, tās daJēji vai reizēm pat pilnībā atkārto un 
māca daudz kristigu domu. Kristīgās Baznīcas gadsimtiem ilgi 
mācītais ir izgājis pasaulē, lin to ir pieņēmllši dalldzi cilvēki lin 
tautas. Lai ari viņi nezin, no kurienes tas ir nācis, viņi to ir ieklāvllši 
savos ticējumos un pasallles uzskatos. Nav iespējams uzskaitīt visus 
šādlls "aizguvumlls" dažādās morālās un reliģiskās domas sistēmās. 
Tomērvē1 būtiskāk irtas, lai ari Baznīca lIzmanigi sekotulidzi visam, 
ko tā māca lin sludina. Vienīgi tās lietas, kurli vērtība ir apstiprināta 
dievišķajā Kristus atklāsmē lin atbilst Dieva vārdam, ir "Iabā sēkla" 
(Mt. 13:18-23; Mt. 13:36-43). 

3. Vispārēja attieksme pret cilvēkiem 
Kristieši atšķiras no pārējiem ci Ivēkiem ne tikai ar savll attieksmi 

pret ticibu, bet ari ar saviem morālajiem uzskatiem. Lai to izprastu, 
mums bütll jāapskata divas Bibelē aprakstītas ipašibas (Mt. 5:7; Gal. 
5:22-26; Ef. 5:1-11; Kol. 3:12-15). Pirmā no šim īpašibām ir 
mllestlba. Kristīgā mīlestība atšķiras no dalldzām citām īpašībām, 
kuras tiek saliktas par "mīlestību" šajā pasalllē. Kristīgā mīlestība ir 
dala no paša Dieva mīlestības. Ja kristietis dzivo Dieva mīlestībā, 
bet tas viņam ir jādara, ja viņš vēlas būt kristietis, viņš tiek pārveidots 
šajā dzīvības un pastāvēšanas formā, kuru sauc par milestibu. Kad 
mūsu Kungs jēzus Kristus runā par milestību uz saviem mācekliem, 
Viņš to dara šādi: "jūs esat mani draugi, ja jūs tā darāt, ko es jums 
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pavēlu." "Palieciet mani un es jūso,;;, [ .. 1 jo bez manis jūs ne nieka 
nespējat" {Jņ. 15: 12-14; ļņ. 15:45). Sajā vietā Joti bieži tiek pielaista 
liela kJūda: daudzi cilvēki uzskata, ka tiem var būt kristīga morāle 
bez kristīgās ticības un mācības. Citiem vārdiem sakot, tie tic, ka 
tiem var būt mīlestība tās kristīgajā izpratnē bez Kristus kā viņu 
personīgā Kunga un Pestītāja. Viņi neaptver, ka ar savu domāšanu 
un darbību tie ir aizdambējuši pašu šis mīlestības avotu, tomēr 
iedomājas, ka vi ņi varētu pamācīt citus, kā no tā dzert. Svētie Raksti 
šo stāvokli apraksta Joti skaidri: "Cilvēks nevar nekā ņemt, ja tas 
viņam nav dots no debesīm" (ļņ. 3:27). "MīJie, mīlēsim cits citu, jo 
mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas mīI, ir no Dieva dzimis un atzīst 
Dievu" (1. ļņ. 4:7). "MīIēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis" (1. ļņ. 
4:19). 

Otrā kristiešu īpašiba viņu attiecībās ar apkārtējo pasauli ir viņu 
balstīŠanās uz mūžīgām lietām. Būdami ticīgi kristieši, tie ir kādas 
laicīgas valsts pilsoņi, taču tiem ir ari "piederība debesīs" (Fi 1. 3.20). 
Tas loģiski izriet no viņu ticibas Dievam kā viņu Radītājam un 
Tēvam, un ļēzum Kristum kā viņu Kungam un Pestītājam. Ja mēs 
esam kādas valsts pilsoņi, tad mūsu pienākums ir pakjauties dotās 
zemes likumiem (Mt. 22:15-22; Rom. 13: 1-1 0). Bet, tajā pašā laikā, 
mūsu pienākums ir dot Dievam to, kas Viņam pienākas. Tai būtu 
jābūt ikvienas valsts civiltiesību praksei. Tā ir daJa no kristiešu 
pienākumiem - rūpēties "par tās pilsētas labklājību", kurā mēs 
dzīvojam, vai kur mēs esam nosūtīti. No otras puses, ir jābūt pi Inīgi 
skaidram, ka valsts vai pi Isēta, kuras pi Isoņi mēs esam, nekādā ziņā 
nav mūsu galapunkts. Gluži otrādi: mums jāapzinās sava virzība 
pretī mūžīgajai valstibai (Ebr. 13: 14; 1. Pēt. 2: 11-17). CeJā uz šo 
valstību mums nākas sastapties ar citiem cilvēkiem, kuriem var būt 
ari atšķirīgi uzskati. Tādos brīžos mums jābūt gataviem viņiem 
palīdzēt, Iiecināt par Kristu. 
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XVIII 
Dieva Jaudis - Jaudis ceJā 

1! Tie ir žēlastības un patiesības Jaudis 
Zēlastība un patiesība ir nākušas pasaulē caur Jēzu Kristu {ļņ. 

1 :17), bet tās nenāk pie mums bez žēlastības /īdzekJiem. Kristībā 
cilvēks kjūst par Dieva bērnu, vai, citiem vārdiem sakot, iegūst 
grēku piedošanu, dzīvību un svētību. Kristībā Dieva bērni nokJūst 
saskarsmē ar Kristu, tā ka viņi var būt Iīdzdalīgi Viņa ciešanās, nāvē 
un augšāmcelšanās notikumā: "Jeb vai jums nav zināms, ka mēs 
visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa 
nāvē? Jo mēs Iīdz ar Viņu Kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā 
Kristus sava Tēva godības spēkā LJzcelts no miroņiem, ari mēs dzīvotu 
atjaunotā dzīvē" (Rom. 6:3-4). Seit tiek īpaši uzsvērtas divas lietas, 
kas raksturīgas kristiešiem un viņu dzīves veidam. Pirmais 
paskaidrojums attiecināms uz Kristību un ticības iedibināšanu. Ar 
šo žēlastības Iīdzekli mēs esam kristīti "Jēzus Kristus vārdā" (Ap. d. 
2-38; Ap. d. 10:34-48; Ap. d. 16:31-33), lai pēc tam varētu dzīvot 
ticībā Viņam. Ticības pamats mums tiek dots Kristībā. Tā ir nepelnīta 
dāvana, ko mēs saņemam vienīgi no Dieva žēlastības. Otrkārt, šeit 
ir runa par dzīvi pēc Kristības, 'par pareizā ceja izvēli "atjaunotajā 
dzīvē". Neviens nevar iet pa šo ceju pilnīgā vienatnē. Turpmākajai 
dzīvei ari jābūt balstītai Jēzū Kristū, Viņa pestīŠanas darbā. 

Tā Kristībā mēs rodam pamatu jaunai dzīvei Jēzū Kristū. Kristība, 
citi žēlastības līdzekJi un lūgšanas ir saistītas ar vietējās draudzes 
dzīvi. "Kad nu Dievs caur Svēto Garu ir Kristībā aizsācis mums 
atklāt patiesās zināšanas par sevi un ticību, mums jālūdz Viņš bez 
mitēšanās, lai caur to pašu Garu un žēlastību, ik dienas lasot un 
pildot Dieva vārdu, Viņš uzturētu mūs ticībā un savās debesu 
dāvanās, ik dienas stiprinātu mūs ticībā un uzturētu mūs Iīdz pat 
pasaules galam" (Konkordijas formula). 

2. Tie ir ticības Jaudis 
Ja mēs vēlamies izprast to, kas ir kristīga dzīve un kā tā izpaužas, 

tad mums ir jāpaskaidro vārds "ticība". Ticībai ir ar liela nozīme 
visās ci Ivēku dzīves sfērās. Mēs neuztic am ies citiem cilvēkiem, pirms 
neesam pārliecināti, ka tie ir uzticības vērti, respektīvi, kamēr mēs 
neesam pārliecināti, ka mēs varam tiem ticēt. Ar šī praktiskā 
salīdzinājllma palīdzību mēs varētu izskaidrot ari to, kas ir kristīgā 
ticība. DaJa no tās ir zināšanas par Dievu, par to, ka Viņš eksistē un 
ka Viņam var lIzticēties. Bettā ir tikai viena ticības puse. Otra ir pat 
vē1 svarīgāka - pārliecība un paJāvība uz Dievu. Ticība šī vārda 

72 



patiesi kristīgajā nozīmē apzīmē uzticēšanos Dieva dotajiem 
apsolījumiem, pieķeršanos Dieva rokai, kas pastiepta mums 
žēlastībā. Bet ticibai ir vē1 kāds cits aspekts: tā ir aktīva un darbīga. 
Tā nevar apstāties pie kaut kā jau sasniegta, nekad nevar būt pi Inīgā 
drošībā. Tā ir pastāvīgi progresējoša. Tā paJaujas uz Dieva mīlestību 
{ļņ. 3:16; 1. ļņ. 2:24-29), bettā ir ari "ticība, kas darbojas mīlestībā" 
(Gal. 5:6). 

Kristieša dzīve visās lietās ir vērsta uz Dievu. Tas tā notiek, 
pateicoties radīšanas laikā dotajām Dieva dāvanām. Tomēr tikpat 
lielā mērā kristieša dzīve ir atkarīga ari no pestīšanas un ticības 
Kristum. Pilnībā mēs iepazīstam Dievu vienīgi caur~Svētajiem 
Rakstiem un caur ļēzu Kristu - Dieva mūžīgo Dēlu. Sīs lietas ir 
nepieciešams rūpīgi izskaidrot, jo bez skaidrības zināšanās par Dievu 
un bez Dieva bīšanās kristietību var sajaukt gandriz ar jebkuru citu 
reliģiju. Kas attiecas uz Dieva mūžīgo Dēlu, ļēzu Kristu, mums 
vienmēr jāatceras ka "katram, kas noliedz Dēlu, nav Tēva, tam, kas 
apliecina Dēlu, ir ari Tēvs" (1. Jņ. 2:20-23). 

3. Tie ir Jaudis, kas lūdz 
Lūgšanu ir jāatcerās vienmēr. Ir neiespējami, ka kāds, kurš jau 

ilgāku laiku ir kristietis, varētu dzīvot bez lūgšanas vai uzsākt lūgt 
tikai kaut kad vēlāk. Kristieša dzīve ir nepārtraukta cīņa par ticibu, 
taču tā ir cīņa caur lūgšanu. Tāpēc var droši teikt, ka kristieša dzīvi 
raksturo lūgšana, tā attīstās lūgšanās un sastāv no tām (1. Tes. 5;17). 

Kas ir kristīga lūgšana? To mēs vislabāk uzzinām no lūgšanas, 
ko mums mācījis pats Kristus (Mt. 6:9-13). Tā ir visu lūgšanu paraugs 
no visiem aspektiem: lai ari tā nav gara vai īpaši daiJskanīga, tajā ir 
daudz dižu un bagātu domu; tā dod iespēju cilvēkam izeikt visas 
viņa lielās un mazās nepieciešamības, taču pāri visam tajā ir Dieva 
vārds, Viņa griba un valstība. Ja jau Dievs ir mums devis kādu 
lūgšanu, ko Viņš vēlas, lai mēs lietotu biežāk par citām, tad tajā ir 
ietverts liels apsolījums. Tāpēc mums "jātiecas un jāvēlās lūgt, jo 
piedevām šim bauslim un solījumam, Dievs to no mums sagaida, 
pats mums dodot šis lūgšanas vārdus un formu, un liek to mums uz 
lūpām, pamācot, ko un kā mums būtu jālūdz, lai mēs varētu redzēt, 
cik patiesi Viņam žē1 mūs mūsu nelaimēs, un nekad nešaubītos, ka 
šāda lūgšana ir Viņam patīkama un noteikti tiks atbildēta; tai [ .. ] 
patiešām ir lielas priekšrocības, salīdzinājumā ar visām citām 
lūgšanām, kuras mēs paši varētu sacerēt" (Lielais Katehisms). 

Tēvreize it īpaši ir lūgšana "Jēzus vārdā" {Jņ. 16:23-28). Tas tā 
irtādēJ, ka šinī lūgšanā mēs lūdzam "Tavs prāts lai notiek" tādā pat 
veidā, kā Jēzus pats lūdza Ģetzemanes dārzā (Mt. 26:36-46). Lūgt 
"Jēzus vārdā" nozīmē lūgttā, kā Viņš pats to mums ir mācījis, kā ari 
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norādīt uz Viņa dotajiem apsolijumiem: "ļēzus vārdā". 

Ko mēs drīkstam lūgt 
Bieži tiek uzskatīts, ka "dienišķā maize" ietver sevi visu, kas 

mums nepieciešams ikdienas vajadzibu apmierināšanai. To varētu 
tālāk izskaidrot šādi: "Kad jūs pieminiet un lūdziet par dienišķo 
maizi, jūs lūdziet pēc visa, kas nepieciešams, lai iegütu un bauditu 
šo dienišķo maizi, un, no otras puses, pret visu to, kas tam traucē. 
Tāpēc mums ir jāraugās plašāk un jādomā ne tikai par krāsni un 
miltu toveri, bet ari par attālo lauku un visu zemi, kas mums sniedz 
dienišķo maizi un visu citu iztiku. ļo, ja Dievs neliktu tai augt, un 
nedotu tai laukā savu svētību un aizsardzību, tad mums nekad 
nebūtu maizes, kuru izņemt no krāsns un likt galdā" (Lielais 
Katehisms). 

Nepieciešamība lūgt Dievu rodas ne tikai ārējo ienaidnieku dēJ. 
Mūsu garīgais stāvoklis mūs spiež lūgt palīdzību, lai mēs spētu palikt 
ticibā: lai kristietis paliktu ticībā, garigai dzīvei ir nepieciešama 
lūgšana. Lūgšana ir nepieciešama ari tādēJ, lai turpi nātu dzīvot svētu 
dzīvi. Tā ir nemitīga ikdienas ciņa: "Lai ari mēs esam saņēmuši 
grēku piedošanu un mūsu sirdsapziņa ir pilnigi tīra, tomēr mūsu 
dzīvē no grēka neviens nav pasargāts. Tāpēc, pat ja šobrīd mēs 
esam dievbijīgi un mūsu sirdsapziņa Dieva priekša ir tīra, mums tik 
un tā ir jālūdz, lai Viņam nebūtu jāredz, kā mēs atkrītam no ticības 
un padodamies pārbaudijumiem un kardinajumiem" (Lielais 
Katehisms). 

Kāda nedrīkst būt lūgšana 
Kristietis sava lūgšanā bieži sastopas ar kārdinājumu kJūt savtīgam. 

Mācot par pirmo un vienkāršāko lūgšanas formu, parasti tiek sākts ar 
to, kas mums pašiem ir vajadzīgs. Ļoti svarīgi šai lūgšanai cik vien 
drīz iespējams pievienot vē1 kaut ko: lūgšanai jākJūst par veidu, kādā 
mēs varam palīdzēt un kalpot citiem, tas ir, mums jāmācās bez mūsu 
vajadzibām un vēlmēm saskatīt ari to, kas nepieciešams citiem. ļa 
tas nenotiek, mūsu lūgšana ir Joti savtīga, un mēs ap-:ien vairāk 
noslēdzamies sevī. 5āda lūgšana nav patiesi kristīga. Isti kristīga 
lūgšana vienmēr tiecas pēc stiprākas ticības, lielākas mīlestības, kā 
ari dedzigākas vēlēšanās un spēka palīdzēt, kalpot citiem cilvēkiem. 

Vēršanās pie mūsu lidzcilvēkiem izskan ari Tēvreizē: "[ .. ] kā ari 
mēs piedodam saviem parādniekiem". Visas kristīgās mācības svariga 
daJa ir vērst mūsu domas un lūgšanas uz to, lai vairotos sadraudzība, 
mīlestība un rūpēšanās vienam par otru: "Tāpēc mums ikvienam jau 
kopš agras jaunibas jāradinas lūgt par visam savam vajadzībām, kad 
vien mēs apzināmies kaut ko, kas skar mūsu intereses vai to cilvēku 
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intereses, kas dzivo ap mums. Tāpat ari ir jālūdz par mācītājiem, 
valdibu, kaimiņiem, kalpiem, un vienmēr (kā jau mēs esam 
piekodinājušil jānes Dieva priekšā Viņa bauš/us un apsolijumus, zinot, 
ka Viņš tos nepametīs novārtā" (Lielais Katehisms). 

4. Tie ir laudis, kas apliecina Dievu 
Savā šis pasaules ce/ā kristieši ir aicināti apliecināt savu Kungu 

gan vārdos, gan darbos; viņiem jābūt "zemes sālij" un "pasaules 
gaismai" (Ml. 5:13-16). Kristigo liecināšanu nevar attiecināt uz 
noteiktu vietu vai laiku, piemēram, baznicas kanceli vai "ipašām 
liecināšanas sanāksmēm". Gluži otrādi, piemērotās situācijās ir 
jāliecina vienmēr un visur - savā ikdienas darba vietā, mājās, draugu 
lokā, privātajā dzīvē un sabiedribā. 

Taču, ja kristietis vēlas, lai viņa lieciba izpelnitos uzmanibu, tā 
nedrikst izpausties tādos vārdos vai tādā formā, ka klausitājs justos 
nomākts vai pilnigi bezpalidzigs liecinošo cilvēku priekšā. Liecibai 
ir jānotiek dabigi, jo tā ir personiga, un tai ir jārada sapratne un 
saskarsmes iespēja. Ja mēs rikosimies pēc ši principa, mums izdosies 
"izmantot laiku" lietderigi (Ef. 5:15-16). Tikai tie kristieši, kas dzivo 
ticībā, lūgšanā u'! svētdarīšanā, varēs pietiekoši skaidri saredzēt 
iespējas liecināl. Sīs iespējas ir "labie darbi, kurus Dievs iepriekš 
sagatavojis" (Ef. 2: lO). 

Daudzi kristieši pārāk augstu vērtē Iiecināšanas veidu, kas izpaužas 
garās "runās particību". Bieži liecība caur kristieša dzīvi un darbu ir 
iespaidīgāka par garu runāšanu. lespējams, ka daudzi ci Ivēki "bez 
sludināšanas tiktu atgūti", pateicoties pazemīgu kristiešu dzīves 
piemēram (1. Pēl. 3:1-5; 2:12), kurā tie saskatītu viņu godbijību un 
šķīstību. Tādē/ pareizi ir vārdi: nav vienmēr nepieciešams nest savu 
kristīgo ticību uz mēles, bet tā vienmēr jānes sirdi un savā ikdienas 
dzīvē. Tas saskan ar apustu/a pamudinājumu: "Dzīvojiet krietni 
(godīgi) pagānu starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā /aundarus, redzētu 
jūsu labos darbus un pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā." 
(1. Pēl. 2: 12) 
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XIX 
Dieva tautas dna , 

1. Cīņa pret ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem 
Pašai Dieva tautai pimīt kāda liela nepilnība - tās vājums. Viena 

no šī vājuma visbiežāk sastopamajām izpausmēm ir zināšanu trūkums. 
Vispārīgi runājot, "nepilnīga ir mūsu atziņa" (1. Kor. 13:9). Taču 
patiesībā tas nozīmē ko vairāk: tas ir tādu zināšanu trūļ<ums, kurām 
mums vajadzētu būt un kurām mums īstenībā ir jābūt. Sim zināšanu 
trūkumam bieži ir bijušas visai bēdīgas sekas. Korintas draudze 
sašķēIās, jo tās 10cekJi neredzēja atšķirību starp uzticību saviem 
vadītājiem un uzticību Kristum (1. Kor. 1:10-31). Galatijā zināšanu 
trūkums lika draudzes locekjiem pievērsties jūdu, nevis kristiešu 
pestīšanas mācībai (Gal. 3:1-5). 

Cilvēces vēsturē nav bijis daudz tādu laikmetu, kad cilvēki ir 
varējuši lepoties ar savām kristīgajām zināšanām. Dažreiz dzirdams 
izmisīgs palīdzības sauciens: II Apžēlojies! Ak Dievs! Kāds posts gan 
man jāredz! Vienkāršajiem cilvēkiem, īpaši laukos, nav pilnīgi 
nekādas izpratnes par kristīgo mācību un - ak vail- ari daudzi mācītāji 
nespēj un nezin, kā mācīt (tas izpaužas tik izteikti, ka kauns par to 
pat runāt). Tomēr viņi visi apgalvo, ka ir kristieši, ka ir kristīti un 
saņem svētos sakramentus. Taču viņi (nesaprot un pat) nespēj noskaitīt 
ne Tēvreizi, ne ticības apliecību, ne ari desmit baušJus; viņi dzīvo kā 
mēmi mežoņi un nesaprātīgi cūkas; tomēr tagad, uzzinājuši 
Evaņģēliju, viņi ir iemācījušies smalki izmantot tā sniegto brīvību 
savā labā" (Lielais Katehisms). 

Zināšanu trūkumam kristīgos jautājumos bieži nāk Iīdz ari 
iedomiba un iedomāta drošibas izjūta~ Visiem kristiešiem jāuzmanās 
no šāda veida garīgiem maldiem. Sādu kristiešu - vē1 "nestipru 
dvēseJu" (2. Pēt. 2:14) - dzīvē pastāv vē1 kādas lielas briesmas: viņus 
nomoka jautājumi, kas liek tiem doties garīgos meklējumos, lai atrastu 
jaunas, "svešas mācības" (2. Tim. 4:1-4; Ebr. 13:9). ļaunajā Derībā 
minētajās draudzēs sastopamas daudzas šādas bīstamas mācības, kas 
uzrunā daudzus ci Ivēkus ari mūsdienās, vienalga, vai tiek runāts par 
ēdienu un dzērienu, "miesas mērdēšanu", "gudrību", "kalpošanu 
eņģeJiem" vai "parādībām" (Kol. 2:16-23). ApustuJa vārdi: "Pārbaudait 
visu; kas labs, to paturiet" (1. Tes. 5:21), nenozīmē, ka mums būtu 
jāatmet kristīgās tradīcijas. Viņš iesaka pārbaudīt Baznīcā izsacīto 
pravietojumu patiesīgumu. Apustulis vēlas, lai tiktu noskaidrots, vai 
mācība, ko sludina laiku pa laikam parādošies pravieši, ir saskaņā ar 
"veselīgo mācību" (Tit. 2: 1). 
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Cīņa pret viltus dieviem . 
Pastāv ari viltus dievbijība. Tā ir vērsta ljz viltus dieviem un tādēJ 

to dēvē par elku kalpību. Kad Israēla tauta bija celā uz apsolīto zemi, 
tai bieži radās kārdinājums atmest patieso dievbijību (4. Moz. 11-
16). Visjūtamāk šim kārdinājumam Israēls padevās, kad nolēma 
izveidot zelta teju, ko viņi sauca par savu dievu un kura priekšā 
upurēja un lūdza (2. Moz. 32). Visizplatītākais elku kalpības veids 
mūsdienās ir Mamona pielūgšana (Mt. 6:19~21,24; Lk. 12:16-31): 
"Daudzi cilvēki domā, ka, ja viņiem ir nauda un daudz mantas, tad 
viņiem gan Dieva, gan visa cita ir pietiekoši; viņi uzticas mantai un 
lielās ar to ar tādu stingru pārliecību, ka nekas cits viņus v,!-irs 
neinteresē. Redzi, šādiem cilvēkiem ari ir dievs, Mamons vārdā, tas 
ir, nauda un manta, pie kuras ir visa viņa sirds un kas ari ir 
visparastākais elks zemes virsū" (Lielais Katehisms). 

Pēc naudas un mantas nāk vara un gods: "Kas vien domā un lielās, 
ka viņam ir spējas, apdomība, vara, stāvoklis, draugi un gods, lai zin, 
ka ari viņam ir savs dievs, taču ne vienīgais un patiesais Dievs. To 
var novērot vienmēr, kad mēs pamanām, cik šādi cilvēki ir 
pašpārliecināti, pārdroši un lepni, domājot, ka viņiem ir šis lietas, un 
cik liela bezcerība iestājas, kad to vairs nav vai tās tiek atņemtas:' 
(Lielais Katehisms). 

Elku kalpībai ir daudzas un dažādas formas. Pat ticigi kristieši var 
krist šai grēkā vai nu nezināšanas, vai savas nenoturibas dēJ. Daud;zu 
elku kalpības veidu piemērotāks nosaukums būtu māņticība. Dažādie 
ticējumi par "veiksmi" vai "neveiksmi", "Jauno aci", horoskopi, 
talismani un Iīdzīgas lietas atgādina par elku kalpību senos laikos un 
tiek izmantoti īstai elku kalpibai ari mūsdienās. Ja vien tā nav vienkārša 
muJķošanās, tā tiešām ir elku kalpība. Ja cilvēki, izdarot noteiktas 
darbības, lai no kaut kā izsargātos, nodrošinātu sev labu veiksmi utt., 
domā to nopietni, viņi kalpo elkiem. Taču, ja viņi nevēršas ne pie 
dieviem, ne elkiem un runā tukšus vārdus, viņi krit kādā citā grēkā: 
"Par ikkatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem büs jāatbild tiesas 
dienā. Jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots lin pēc saviem vārdiem 
tu tiksi pazudināts" (Mt. 12:36-37). 

Pēdējā laikā vārds "elks" saistās ari ar to, ko varētu saukt par 
populālu personu dievināšanu. Tā noteikti nav dievu pielūgšana, taču, 
ja mākslinieki, dziedātāji, mūziķi, spol1isti u.c. tiek dievināti, un viņu 
pielūdzēji sauc tos par saviem elkiem, tā ir vai nu mētāšanās ar 
vārdiem, vai īsta elku kalpība. Lielajā Katehismā par to teikti patiesi 
vārdi: "Tad nu es jums saku: tas, pie kā jūs piesaistiet savu sirdi un 
kam_uzticaties, ir tiešām jūsu dievs." 

Seit teiktais neattiecas tikai uz īpašumu, naudu, varu un slavu. 
Tikpat lielā mērā tas attiecas uz idejām, domām un filozofijām, jeb 
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"Jaunajiem gariem pasaules telpā" (Ef. 6:10-17). Tādi spēki bieži 
sagūsta ci Ivēkus. Tie satver ari tādus ci Ivēkus, kas ar šo garu dāvanu 
palīdzību izliekas labi, lai gan patiesibā ir Jauni. Dažreiz mēs 
neapjēdzam, ka šie gari pieprasa no mums paklausibu. Reizēm tie to 
pieprasa atklāti: "To visu es~tev gribu dot, ja tu, zemē mezdamies, 
mani pielūgsi" (Mt. 4:8-9). Seit mēs jau aizskaram jautājumus, kas 
attiecas uz velnu un anti kristu. 

2. Cīņa pret antikristu 
Reiz ļēzus vaicāja saviem mācekJiem: "Vai Cilvēka Dēls, kad tas 

nāks, atradis ticibu virs zemes?" (Lk. 18:8) Raksti paši atbild uz to 
šādi: "Gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritis no ticibas, 
pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām, padodamies 
melkuJu liekulīgajiem vārdļem, kam pašu sirdsapziņa ar kauna zīmi 
apzīmēta" (1. Tim. 4: 1-2). Sie notikumi pašā Baznīcā būs iespējami, 
pateicoties anti krista iekJūšanai Dieva tempJa vissvētākajā vietā. 
Kristus Baznīcas vēsturē pastāv ari fakts, ka "jau tagad daudzi antikristi 
ir cēlušies" (1. ļņ. 2: 18) un ka laiku beigās parādīsies vē1 kāds lieli\ks 
- istenais antikrists. Saskanā ar Svēto Rakstu mācību katrs vi Itus 
mācītājs un skolotājs ir anti k'ri sts (1. ļI). 2:19). Šādus mācītājus raksturo 
viņu attieksme pret Svētajiem Rakstiem, Dieva Dēlu un Viņa upuri 
(2. ļn. 7-11; 1. ļn. 2:20-25). 

Starp visiem' viltus mācītājiem antikrists būs visspēcīgākais. Par 
viņu ir teikts, ka viņš visskaidrāk sevi atklās laiku beigās. Apustulis 
Pāvi ls savā otrajā vēstulē tesaloni ķiešiem sniedz plašu izklāstu par 
šo jautājumu (2. Tes.2:1-12). Tajā laikā notiks vē1 nepieredzēta 
atkrišana no Baznīcas, neparasti lielas "nelikumības", un tas, kas būs 
par to at~ildīgs, "ieņems vietu Dieva templī, pats sevi celdams par 
Dievu". Sī mācība ir vienlaicīgi vienkārša un ari grūti saprotama. Tā 
ir vienkārša, jo ir skaidrs, ka šie jautājumi ir Joti nopietni; to ir grūti 
saprast, jo mēs vē1 nezinām, kad un kur šis lietas notiks. TādēJ mēs 
nedrīkstam pārsteidzigi norādīt uz kādu kā, mūsuprāt, "pazušanas 
dēlu", tomēr mums jāuzmanās no Jauno spēku darbiem, lai negadās, 
ka kāds "ar saviem saldajiem vārdiem un skaistajām runām pievij 
vientiesīgo sirdis" (Rom. 16:17-18). TādēJ mūsu modrībai arvien 
jāpieaug, jo šie vārdi "ir rakstīti par brīdinājumu mums, kas esam 
nonākuši pie laika robežām" (1. Kor. 10:11). 

3. Cīnas ieroči 
Mācot par spēcīgajiem ienaidniekiem, apustulis Pāvils uzskaita 

ari mums pieejamos cīņas ieročus (Ef. 6:10-17). īpaši uzsvērti 
"pestišanas bruņu cepure un gara zobens, tas ir, Dieva vārds". Dieva 
vārdu nevar ne ar ko salīdzināt, jo tas ir dzīvs un spēcīgs, un asāks 
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par katru abās pusēs griezīgu zobenu, un spiežas dziji iekšā, Iīdz 
kamēr pāršķir dvēseli un garu, 10cekJus un smadzenes, un ir domu 
un sirds prāta tiesnesis" (Ebr. 4:12). Rakstos tāpat teikts, ka spēcīgo 
ienaidnieku spēj pieveikt vienīgi Dieva vārds (2. Tes. 2:8). 

Pastāv vairāki izplatni, kJūdaini uzskati par Baznīcu: viens no 
tiem apgalvo, ka Baznīca svin nepārtrauktas uzvaras un beigu beigās 
aptvers un pārveidos visu pasauli; otrs ir, ka, ja Baznīca cieš, tad tas 
ir vienīgi tāpēc, ka tā ir pielaidusi kādas kJūdas, un bez šim kJūdām 
nebūtu ari ciešanu. Bībele māca citādi: tieši tad, kad Baznīcas mācība 
atbi 1st Dieva vārdam, tā cieš visvai rāk. Kristus savai Baznicai ir salijis, 
ka tai būs jāseko Viņam ciešanu ceJā (Mt. 10:24; ļņ. 16:33). 

Taču kā gan mēs varam runāt par Baznīcas galīgo un beidzamo 
uzvaru, ja patiesg kristiešu ir maz un laiku beigās tiem paredzētas 
lielas vajāšanas? Sī uzvara izpaužas tādējādi, ka tiek piepi Idīta Dieva 
griba. Dievs nevēlas, lai kāds no mums pazustu; gluži otrādi, viņš 
grib, lai visi cilvēki taptu glābti (1. Tim. 2:4). Taču, nesot pas~ulē 
pestīšanas vēsti, daudzu vidū joprojām pastāv šķelšanās /l par krišanu 
un augšāmcelšanos" (Lk. 2:34). Tādējādi tiks sapulcināti Jaudis /lno 
visām tautām, no ciltīm, tautībām un valodām" (ļņ. atkl. 7:9), visi, 
kas saņēmuši pestīšanu caur ticību Kristum. Pasaules acīs tie varē1u 
likties kā mazs pulciņš, taču patiesībā viņu ir /IIiels pulks - ko saskaitīt 
neviens nevarēja" (ļņ. atkl. 7:9). Viņam, kas sēž troni, pieder uzvara, 
jo Viņš ir sakāvis visus savus ienaidniekus. Bet uzvara pieder arītiem, 
kas pieņēmuši Vi ņu kā savu Kungu un Pestītāju. Tos ari sauks par 
uzvarētājiem, jo ari viņi ir sakāvuši savu spēcīgo ienaidnieku: "Viņi 
to uzvarējuši ar tā ļēra asinīm un ar savas liecības vārdu" (ļņ. atkl. 
12:11). 
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XX 
Cilvēka laiks 

1. Dievs ir visu laiku Kungs 
Saskal)ā ar kristīgo mācību, laiks ir radības dala. Laiks ir viens no 

müsu šis pasaules dzīves nosacījumiem. Katram notikumam un katrai 
cilvēka darbībai ir savs laiks (Sal. māc. 3:1-8). Tāpēc katrs laikmets 
pēc sava satura ir citāds. Dažreiz tas ir nelaimes vai "bēdulaiks" (Ps. 
37:39), atriebības vai Dieva piemeklēts laiks. Citreiz tie ir" atspirgšanas 
laiki", "auglīgi laiki", "vislabvēlīgākais laiks" vai "pestīšanas diena" 
(Ap. d. 3:19; 14:17; 2. Kor. 6:2). 

Katram laikam ir kāda īpaša nozīme Dieva plānā. Noteikts laika 
periods nav tik daudz svarīgs tā ilgu'!la dēl, kā tāpēc, ka to ir radījis 
Dievs. Tad tam ir īpaša nozīme. Sinī laikā jārisinās zināmiem 
notikumiem, kuriem ir jāpalīdz cilvēkam piepildīt Dieva gribu: "Tas 
vārds ir loti tuvu pie tevis, tavā mutē un tavā sirdi, lai tu to godam 
turētu. Redzi, es šodien esmu nolicis tavā priekšā dzīvībuun labumu, 
nāvi un launumu" (5. Moz. 30:14-15). 

Dievs ir visu laiku Kungs (Ef. 1 :21). Tādēl vil)š ir nolicis tautu 
robežas gan telpā, gan laikā, "nospraudis noteiktus laikus un robežas, 
kur tiem dzīvot" (Ap. d. 17:26). PestīŠanas vēsturē Jo~ uzskatāmi 
parādīts, kā Dievs rīkojas ar laiku, cilvēkiem un tautām. Sinī sakarībā 
tāds jēdziens kā "laiks" ir ārkārtīgi svarīgs, it īpaši, lai parādītu, ko 
nozīmē Evaņģēlijs. Eval)ģēlijs nes labo vēsti par to, ka "Vārds tapa 
miesa un mājoja müsu vidü, un mēs skatījām viņa godību, [ .. 1 pilnu 
žēlastības un patiesības" (ļņ. 1:14). Tas notika "Iaikā". TādēJ ir 
iespējams noteikt, kad Dieva Dēls ieradās pasaulē: tas notika, kad 
Cēzars Augusts valdīja Romā un kad Kirēnijs bija Sīrijas pārvaldnieks 
(Lk. 2: 1-2). Līdzīgā veidā mēs uzzinām, kad ļēzus "oficiāli" iesāka 
savu darbību, kad Viņš cieta un kad mira, kad Viņš augšāmcēlās no 
mirušajiem. Kad darbības apraksts nonāk Iīdz Viņa biedzamajām 
ciešanām un Viņa nāvei, tiek uzrādītas pat konkrētas stundas. Kad 
Dieva nospraustie priekšnosacījumi piepi Idās, ir piepi Idījies ari lai ks 
(Gal. 4:4). Svētie Raksti jautājumu par laiku un pestīšanu apkopo 
šādos vārdos: "Kristus par mums, bezdievīgajiem, miris tanī laikā, 
kad vē1 bijām nespēcīgi" (Rom. 5:6). 

Kad mēģinam saprast īsteno laika nozīmi dižajos pestīšanas 
vēstures notikumos, mums jāatceras patiesība, ka Dievs ir visa laika 
Kungs. Tā kā Vil)š ir radījis visu, ieskaitot laiku, Vil)am vienīgajam ir 
vara izlemt laika robežas un katram laika periodam piešķirt noteiktu 
saturu. Vi ņš ir vienīgais, kurš var to izdarīt. Viņš ir müžīgs Dievs, pāri 
laikam stāvošs (2. Pēt. 3:8; Ps. 90:4). Viņš to radīja, lai tas kalpotu 
cilvēkam. Kad Viņš "nosprauda noteiktus laikus un robežas, kurtiem 
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dzīvot", Viņš to darīja, "lai tie meklētu Dievu, lai tie Viņu varētu 
nojaust un atrast, jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums" (Ap. d. 
17:26-27). 

2. Laika nozīme mūsu personīgajā pestīšanā 
Laiks kalpo žēlastībai. Attiecībā uz katru atsevišķo cilvēku, tas 

nozimē: savas dzives laikā viņš var saņemt Dieva žēlastību, ja vien 
viņš nepalaiž garām pēdējo iespēju, nocietinot savu sirdi. Cilvēks 
top tiesāts tādēl, ka viņš nav pieņēmis Dieva piedāvāto iespēju, kad 
Dievs viņu ir uzrunājis (Lk. 19:41-44; Mt. 23:37-39). 

Taču cilvēka pestīšana ir saistīta ari ar mūžigām lietātn. Vārdus 
"mūžigs" un "müžība", stingri ņemot, var attiecināt vienigi uz Dievu. 
Tā kā Viņš "bija", pirms pastāvēja pasaule un cilvēks, Viņš ir mūžigs 
ši vārda vistiešākajā nozīmē: Viņš ir tas, kurš pastāvēja pirms visiem 
laikiem, un tas, kurš pastāvēs, kad visi laiki büs beigušies (Ps. 90:2; 
ļes. 40:28). Tāpēc Viņš tiek saukts ari par "sākumu un galu" (ļņ. atkl. 
22:13; ļes. 43:10). 

Vārdu "müžigs" lieto ari runājot par lietām, kas raksturo Dieva 
personu un Viņa darbus. Viņa cilvēces pestīšanas plāns pastāv jau 
kopš müžibas, jo savā tālredzibā Viņš zināja, ka cilvēks kritis grēkā. 
Tādējādi ari Viņa pestīŠanas plāns ir "müžigs" (Ef. 1 :9; 3:9; Kol. 1 :26; 
DZI'. 37:26). Un lidzigā veidā ari cilvēki, kas radīti "Iaikā" un savas 
šis pasaules dzīves laikā tik daudzos veidos ierobežoti, tiek iesaistīti 
müžībā. "Tā Kunga žēlastība paliek müžigi müžam dziva tajos, kas 
Viņu bīstas" (Ps. 103:17), un tāpēc ari cilvēkiem iespējams saņemt 
müžīgo dzīvību. Dievs to dod visiem tiem, kas vienojas ar Kristu 
Viņa svētajā Baznīcā (ļņ. 17:3). Bet mums jāatceras, ka müžīgā dzīve 
sākas jau šajā dzīvē. Tas pierāda, ka "laiku" un "müžību" nedrīkst 
saprast kā pilnīgi pretējus jēdzienus, izslēdzot jebkādas to savstarpējās 
saistības iespējas. Gluži otrādi, kristīgā mācība atklāj: "Kas tic Dēlam, 
tam ir müžīgā dzīvība" (ļņ. 3:36) jau šajā laikā. Protams, jāapzinās, 
ka ticīgais saņem tikai müžīgās dzīvības sākumu. Tā turpināsies, kad 
šis pasaules laiks büs izpildījis savu pienākumu un pāries müžībā 
(Fil. 3:12; 1. Kor. 13:8-12). 

"Labā vēsts" - Evaņģēlijs - uzrunā müsšeit un pašlaik. Tieši tādēl 
"laikam" ir tik liela nozīme attiecībā uz mums. Laiks, kurā mēs 
dzīvojam, izvēršas par "vislabvēlīgāko laiku" (2. Kor. 6:2). Kad tas 
notiek, katrs laiks un vieta, ikkatra cilvēka sirds var klüt par jaunu 
Betlēmi, Nācareti, ļeruzālemi, Kapernaumu, Horazinu un Betsaidu, 
jo tur mājo ļēzus Kristus. Tas nozīmē, ka tur tiek sludināta "prieka 
vēsts nabagiem" (Lk. 4: 18-19). Bet, ja šī vēsts netiek uzņemta tā, ka 
atvēlētais laiks klüst par "žēlastības gadu", žēlastības vietā nāks tiesa, 
"jo tu neesi atzinis savu apžēlošanas laiku" (Lk. 19:41-44). Vārda 
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"laiks" vissvarīgākā nozīme ir šāda: tas ir posms cilvēka dzīvē, kad 
viņš piedzīvo mūžīgā Dieva žēlastību (Lk. 19:41-44). 

3. Vai dzīve ir gara vai īsa? 
Rakstos cilvēka dzīve reizēm tiek aprakstīta kā "dvašas pūsma" 

un viņa dzīves dienas "kā ēna" (Ps. 144:3-4). 5ādi vārdi mums māca, 
ka dzīve ir īsa. Ja reiz tā, tad ir svarīgi padomāt par dzīves jēgu un 
mērķi, "kamēr ir diena" (Jņ. 9:4). 

Pūloties padarit savu mūžu garāku, ci Ivēki var Joti maldīties. 
Daudz ir tādu, kas dzīvojuši ilgu mūžu, taču piepi Idījuši to ar 
mazvērtīgām un apšaubāmām lietām. 5avukārt citu ci Ivēku mūžs ir 
bijis Joti jss, taču piepildīts ar vērtīgām lietām, kas šo nedaudzo dienu 
laikā saņēmušas lielu svētību. To Joti labi var novērot Jēzus Kristus 
dzīvē, trīs gadus ilgajā darba posmā kopš dienas, kad Viņš parādījās 
sabiedrībā pēc klusajiem jaunības gadiem. Rodas jautājums: vai 
ci Ivēces vēsturē ir sastopama vē1 kāda ti k Joti i ntensīva un svētīta, 
tomēr tik īsa dzīve vai darbs? Neviens nav raksturojis Viņa darbus tik 
precīzi, kā Vil)š pats: "Man Ilākas strādāt tā darbus, kas mani sūtījis, 
kamēr ir diena; nāk nakts, kad neviens nevar strādāt." 

Jēgu un nozīmi dzīvei nepiešķir tās ilgums. Šinī sakarībā bieži 
sastopama vē1 kāda tikpat bīstama doma: būt bagātam šinī dzīvē 
nozīmē būt bagātam ārēji, t.i., būt apveltītam ar naudu, mantu, 
veiksmi, varu, ietekmi vai slavu. Jēzus noraida šādas idejas: "Uzmanait 
un sargaities no mantkāribas, jo neviens nedzīvo no tā, ka viņam ir 
daudz mantas" (Lk. 12:15). Dieva valstībā pastāv likums, ka pasaulīgu, 
ārēju zaudējumu vai neizdevīgu stāvokli kompensē ieguvumi vai 
priekšrocības garīgās un mūžīgās lietās (Mt. 16:24-26). Jo daudz 
svarīgāk par garu un "veiksmīgu" dzīvi ir "iemantot dzīvību" - reālo, 
īsto dzīvi. T~as Ilotiek ar tiem, kas "sev izraudzījušies labo daJu" (Lk. 
10:41-42).50 cilvēku dzīve ir Kristus (Fil. 1:21). 

Dzivība cilvēkam ir uzticēta kā aizdevums, par kuru ir jāatskaitās. 
Taču vienīgi visu zinošajam Dievam pienākas izšķirt, vai konkrētā 
cilvēka dzīvei jābūt garai vai īsai. Tieši tādēJ ir tik svarīgi "mūsu 
dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam" (P.s. 90:12). Daudz 
svarīgāka par mūsu dzīves garumu ir Dieva žēlastība, kuras dēJ mums 
piešķirta dzīve un darbs uz šis zemes (Ps. 63:3; 1. Tes. 5:24). 

No visa augstāk minētā mēs varam secināt, ka tik biežās domas 
par garu, laimīgu un veiksmigu dzīvi mēdz būt diezgan neaugligas. 
Turpretī, ja dzive ir dzive "Kristū", ticībā, milestībā, uzticībā un vēlmē 
ziedot sevi, kā Kristus mums to ir mācijis, tad būtu labi šādi dzīvot 
ilgi. Bet vai to vēlas cilvēki, kas tiecas pēc "ilgas dzives"? Turpinot 
dzivot savu "ilgo dzīvi", viņi arvien dziJāk laiž saknes zemē, no kuras 
viņiem tās kādreiz būs jāvelk ārā. TādēJ Raksti mūs bridina: "Brāji, 
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es saku: [atvēlētaisllaiks ir īss" (1. Kor. 7:29). "Tāpēc esiet modrīgi, 
jo jüs nezināt, kurā stundā jüsu Kungs nāk" (Mt. 24:42). 

Ja pārdomājam, cik īsa ir cilvēka dzīve un cik ātri skrien laiks, 
mums rodas atklāts jautājums: kā gan ir iespējams dzīvot mūsdienu 
pasaulē, laicīgajā sabiedrībā un vienlaicīgi büt drošam par savu vietu 
müžīgajā debesu valstībāt bl!ļ: gatavam jebkurā bridi atstāt šo pasauli 
(Fi 1. 1: 19-26; 2. Tim. 4:6-8)? Seit nevar Iīdzēt nekādi konkrēti padomi 
vai noteikumi. Dažādi padomdevēji un filozofi ir mēģinājuši palīdzēt, 
lietojottādus simbolus vai vārdus, kā "Memento mori", t.i., "Atceries, 
ka tu mirsi." Bet ir kāds cits, labāks veids: kristīga ikdienas dzīve, 
strādājot savu dienišķo darbu cilvēku vidū, lietojot Dieva vārdu, lūdzot 
un slavējot Dievu; tas ir vislabākais veids, kā vienmēr paturēt prātā, 
ka nozīmētais laiks tuvojas beigām (1. Kor. 7:29L "jo mums šeit nav 
paliekamas pilsētas, bet mēs meklējam nākamo" (Ebr. 13:14). 
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XXI 
Dzīvība un nāve 

1. Dzīvība kā dāvana 
Dziviba ir Dieva dāvana. Tāpēc Viņš mums liks atskaitīties par to, 

ko būsim ar savu dzivi izdarījuši (Rom. v4:12). Tas attiecas kā uz 
mūsu ķermeni, tā ari uz garu un dvēseli. Si iemesla dēJ mums būtu 
jārūpējas par savu fizisko un garīgo spēku, lai tas netiktu veltigi 
izlietots. Fiziskā dzīvība nav vienkārši beigas visam, tāpēc to jācenšas 
saglabāt jebkuros apstāk)os. Fiziskā dzīviba mums ir dota kā Iīdzeklis, 
lai mēs varētu veikt savu pienākumu. TādēJ mēs nedrīkstam rūpēties 
par to tik Iielā mērā, lai pavirši sāktu pildit vai pat aizmirst savus 
pienākumus, it kā šis lidzeklis būtu visu lietu cēlonis jeb galvenais 
mūsu dzīvē. 

Šinī sakarībā labākais piemērs mums ir Jēzus, kas teica: "Nevienam 
nav lielākas milestības kā ši, ja kāds savu dzivibu nodod par saviem 
draugiem" (Jņ. 15: 13). Ja kristietis kādā grūtā savas dzīves bridi ai zmi rst 
šo patiesību vai nu bailēs no nāves vai, apsverot savas dzīvības vērtību, 
tas tikai norāda uz nepietiekamu Kristus mācības izpratni (1. Jņ. 4: 18-
21). 

2. Kāpēc pastāv nāve? 
"Kā viena cilvēka vainas dēJ pasaulē ienāca grēks un ar grēku -

nāve, un tādā kāltā visu,S=ilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo viņi visi ir 
grēkojuši" (Rom. 5:12). Sī mācība atšķir kristīgo reliģiju no visām 
citām reliģijām un filozofiskajām mācībām. Mēs nespējam 
iedomāties, kāda šodien būtu bijusi pasaule, ja nebütu bijis pirmās 
grēkā krišanas. Müsu pieredze un zināšanas ir pārāk nabadzīgas, lai 
iedomātos šādu stāvokli. Taču no šādām zināšanām mums ari nebütu 
nekāda labuma, jo "viena cilvēka pārkāpuma dēJ nāve caur šo vienu 
kluvusi par valdnieci" (Rom. 5: 15-19). 

Reizēm tiek minēti ari citi nāves CēIOI)i, piemēram, vecums, 
vājums un slimība. Taču tie jāuzskata tikai par otršķirīgiem šī procesa 
faktoriem. Ja cilvēks sasniedz parasto 70 vai 80 gadu robežu (Ps. 
90:7 -12), tad šie faktori drīzāk liecina par to spēku, kas sāka darboties 
pēc pinnās grēkā krišanas. 

3. Kas ir nāve? 
Svētie Raksti mums atklāj, ka fiziskajā nāvē ķermenis un dvēsele 

tiek šķilti, bet netiek iznīcināti pilnīgi. Mēs mirstam Joti dažādos 
veidos, tāpat tiekam dažādi apglabāti, taču visos gadījumos ķermenis 
"atgriežas pie zemes, jo no tās tas ir I)emts" (1. Moz. 3: 19). Ja mums 
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ir grūti saprast, kā Dievs spēs atkal atdzīvināt ķermeņa mirstīgās 
atliekas, mums jāpadomā ari par to, ka radīt jaunu dzīvību ir ne 
mazāk grūti. Nenoliedzami ir tas, ka mēs esam izpratuši dzīvības 
sākumu tikpat daudz, jeb, pareizāk sakot, tikpat maz, cik nāvi: "Tu 
radīji manas īkstis un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. [..] 
Manas miesas veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu 
radīts, zemes dziJumos veidots" (Ps. 139:13-15). 

Ja mēģinam izprast, kā ķermenis un dvēsele var tikt šķirti, 
nepieciešams ari saprast atšķiribu starp kristīgo mācību un dažu 
filozofijas un ideālistisko skolu mācībām. Daudzās no tām ir doma, 
ka dvēsele ir "i~slēgta ķermel)a cietumā" un ka to var atbrivot tikai 
ķermeņa nāve. Sādas idejas ir pretrunā ar biblisko mācību par pasaules 
radīŠanu. Saskaņā ar šo mācību gan ķermeni, gan dvēseli ir radījis 
Dievs un tos abus ir vienlīdz lielā mērā ietekmējusi cilvēka grēkā 
krišana, tiem abiem vajadziga pestīšana. Lidz ar to ķermeņa nāve 
neietver sevi dvēseles atbrivošanu vai glābšanu. Nāves bridi ķermenis 
un dvēsele tiek šķirli, taču tikai uz laiku. Augšāmcelšanās bridi .tie 
tiks atkal savienoti un no jauna izveidoti par pilnīgām cilvēciskām 
būtnēm, kam būs jāstājas savas mūžīgās nākotnes priekšā. 

Jāatzīst, ka nāve ir šausmīgs notikums. Tā ir šokējoša iejaukšanās 
cilvēka iekšējā vienotībā. Taču ši iejaukšanās ir pārejoša. Mirušais 
ķermenis uz laiku tiek nolikts atpūtā. Savukārt dvēsele dodas uz savu 
atpūtas "telpu", kur tā gaida uz ķermeņa augšāmcelšanos lin 
atkalapvienpšanos arto. Tādējādi nāve nepieliek beigu punktu cilvēka 
vienotībai. Sī vienotība tiks atjaunota augšāmcelšanās bridi (Lk. 16:22; 
23:43,46; 1. Kor. 15:35-58; 1. Tes. 5:23). 

Kristīgā mācība par dZīvi un nāvi jāizšķir no pārējām mācibām 
un filozofijām, vienalga, vai tās Iīdzinās kristīgajai mācībai vainē. 
Visām filozofijām un uzskatiem par nāvi, ja tie tiek saukti par 
kristīgiem, jābalstās uz šeit minētajām mācibām: radīŠanu,grēkā 
krišanu, pestīšanu Jēzū Kristū, ķermeņa un dvēseles savienošanos. 
Dievs pasauli radīja labu, bez grēka un nāves, taču caur ci Ivēka grēkā 
krišanu un sacelšanos pret Dievu pasaulē ienāca Jaunie spēki un lidz 
ar to ari nāve. Tāda ir vispārējā infonnācija par nāvi. No šis vi spārējās 
informācijas mums jāspriež ari par konkrētu cilvēku nāvi. Ja cilvēks 
mirst, tas nav pierādījums viņa grēcīgumam vai vainai. Tas pierāda 
vienIgi to, ka viņš, cilvēks būdams, ir paklauts vispārējam cilvēces 
stāvoklim, kā teikts: "Cilvēkiem nolemts vienreiz milt, bet pēc tam 
tiesa" (Ebr.9:27; 2. Tim.4:1l. 

4. Nāve ir jau tikusi pie veikta 
Kad apustulis Pāvils izsaucas: "Es nožēlojamais cilvēks! Kas mani 

izraus no šis nāvei lemtās miesas?", viņš turpina, priekā izsaucoties: 
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"Pateiciba Dievam müsu Kungā ļēzü Kristü!" (Rom. 7:24-25) KādēJ 
tik krasa atšķiriba? Vil~š izskaidro to, ka Kristus, müžigais Dieva Dēls 
ir nācis pasaulē un kJuvis par cilvēku, lidzigu mums. Tas notika ne 
tikai ārējā veidā, runājot par Vi ņa bērnibu, izglitibu, rnācekJa gadiem, 
darbu, nogurumu, asarām un ciešanām. Daudz svarigāk ir tas, ka 
Viņš cieta par mūsu pārkāpumiem, nomira, tika apbedits un 
augšāmcēlās no mirušajiem. Pēc visiem šiem notikumiem müsu 
stāvoklis ir mainījusies, "lai tāpat, kā lidz šim grēks ir valdījis nāvē, 
turpmāk valdītu žēlastība ar taisnibu uz müžigu dZivību, caur mūsu 
Kungu ļēzu Kristu" (Rom. 5:21). "[Tas ir rakstīts] müsu dēJ, kam tas 
tiek pielidzināts, kas ticam tam, kas müsu Kungu ļēzu Kristu 
uzmodinājis no miroņiem, viņu, kas nodots nāvē müsu pārkāpumu 
dēJ un uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti" (Rom. 4:24-25). "ļa jau 
viena ci Ivēka pārkāpuma dēJ nāve caur šo vienu kJuvusi par valdnieci, 
cik daudz vairāk tie, kas saņēmuši žēlastības un taisnibas dāvanas 
pārpilnibu, kJūs dzivības valdnieki caur šo vienu ļēzu Kristu!" (Rom. 
5:17) 

Un tā, nāve ir tikusi pieveikta. Tā ir sastapusies ar savu uzvarētāju, 
mūsu Kungu ļēzu Kristu. Taču mūsdienās cilvēki Joti bieži jautā: "ļa 
tas tā ir, kāpēc mums vispār ir jāmirst?" Uz šo jautājumu jāatbi Id no 
divām pusēm. Pirmkārt, iedzimtā grēka dēJ visi cilvēki ir grēcinieki 
un tāpēc ir pakJauti nāvei. Cilvēks, kas tic Kristum, ir salīdzināts ar 
Dievu un '~no nāves ir iegājis dzīvē" (ļņ. 5:24), tomēr ari vil~š ir 
samaitāts. Si iedzimtā nosliece uz: Jaunumu viņā pastāvēs Iīdz pat 
viņa dzīves beigām un tā var viņam likt novirzīties no dzīvības ceja, 
un jebkurā laikā aiziet neceJā. Nāve ir grēka alga visiem cilvēkiem, 
jo visi cilvēki ir Ādama grēka mantinieki. Otrkārt, tas, kurš tic, mirs 
tikai ārēji, t.i., viņa ķermenis tiks ārējinošķirts no dvēseles. Taču 
smagākās nāves sekas viņu vairs neskars: "Kas tic, tam ir mūžīga 
dziviba" (ļņ. 6:47). "ļa kas manus vārdus turēs, tas nāves neredzēs 
nemūžam!" (Jņ. 8:51) "Kas man tic, dzīvos, ari ja tas mirs, un ikviens, 
kas dzīvo un tic man, nemirs nemüžam!" (ļņ. 11 :25-26) 

Neskatoties uz to, ka nāve ir pieveikta, nevienā Rakstu vietā nav 
teikts, ka nāve vairs nespēs izraisīt sāpes, bēdas, bailes un nedrošību. 
Ticīgs kristietis var vēlēties "atraisīties un büt kopā ar Kristu" (Fil. 
1 :23), bet pattad viņš nav atbrīvots no sāpēm un bēdām, kas tik bieži 
ir saistītas ar nāvi. Sāpes un ciešanas var izraisīt daudzi iemesli, 
piemēral1l, pēdējās dzives dienas un stundas, ķenneņa un dvēseles 
nošķi ršana, kā ari šķiršanās no tiem, kas paliek šini pasaulē (Fi 1. 1 :21-
26). TādēJ mēs, iespējams, svārstamies, par ko mums būtu jālūdz: no 
vienas puses - lai I1lēS tiktu atpestīti no šis dzīves rūpēm un ciešanā11l 
un paceltos mūsu debešķigā aicinājuma pasaulē, bet no otras - lai 
mums tiktu atjauts turpināt kalpot saviem Iīdzcilvēkiem. 
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5. Škiršanās brīdis 
Attie~ibā uz nāvi jautājums "kā" irdaudz svarigāks, nekā jautājums 

"kad". Tas nozimē, ka ir mazsvarigi, vai mirstam ātrāk vai vēlāk, pēc 
slimibas vai büdami veseli, utt .. Vissvarigākais ir - vai mēs esam 
gatavi savai nāvei. Mēs varētu sev teikt: "Es varu nomirt jebkurā bridi." 
Ja mēs no tā izdarām pareizus secinājumus, mēs sagatavosimies nāvei 
un tiešām büsim tai gatavi jebkuru mirkli. To var izskaidrot ari citādi: 
savas dzives laikā mums nākas sastapties ar dažādiem 
pārbaudijumiem, piemēram, biznesa darīšanām, eksāmeniem, 
slimibām, utt .. Ja mums šajās lietās atkāltoti neveicas, pastāv iespēja 
mēģināt vēlreiz un, iespējams, piedzivot veiksmi. Ir tikai viens 
izņēmums - nāve. Nāves pālbaude ir tikai vienu reizi, un šis notikums 
nosaka mūsu dzīves nākotni - vai tā tiks svētīta vai nē. Tāpēc ir tik 
svarīgi nomirt pareizi. To apdomāt nozimē "sataisīties stāties sava 
Dieva priekšā" (Am. 4: 12). Dievs savā žēlastibā dod mums daudzas 
iespējas šādi sagatavoties: dažreiz müsu slimibas laikā, vai citu, mums 
tuvu cilvēku slimibas laikā, nelaimes gadijumos vai kritiskos mūsu 
laikmeta notikumos. Caur visām šim lietām skan Dieva balss: 
"Nākošreiz var būt tava kālta." 

Mums visiem ir atšķirigas domas par to, kas ir viegli un kas ir grūti 
attiecibā uz mūsu nāvi; piemēram, mēs prātojam, vai pirms l1āves 
mēs slimosim ilgi vai nē; vai mēs būsim pie pilna prāta, vai varbūt 
mēs büsim bezsamaņā utt .. Visus šos jautājumus mums jāatstāj Dieva 
ziņā. Tomēr pastāv zināmas lietas, kuras ir jādara un par kUrām ir 
jāizšķiras mums pašiem. Vissvarigākais ir neatstāt neko nenokārtotu 
attiecibās ar Dievu un ar cilvēkiem (Mt. 5:21-26). Ja visas nesaskaņas 
ar citiem cilvēkiem ir nokārtotas, kamēr tās vē1 ir "svaigas", un ir 
lügta un saņemta piedošana, "ja iespējams, cik tas atkarīgs no jums" 
(Rom. 12:18), tad mēs esam gatavi sastapties ar nāvi. Vai tā nāk 
agrāk vai vēlāk, tā neko nemaina müsu attiecībās ar Dievu. Tad, 
agrāk vai vēlāk, kā Dievs to büs gribējis, mēs varēsim "aiziet mierā" 
(Lk.2:29). 
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XXII 
Kristus atgriešanās 

1. Nesatricināma valstība 
Kad Dieva tauta dzīvo ticībā, tā ilgojas pēc "paliekamas pi I sētas" , 

"nesatricināmas valstības" (Ebr. 13:14; 12:28). Dzīvojot šādā 
pār1iecībā, var gūt lielu drošības sajūtu. Taču šī drošības sajūta pati 
par sevi nav cēlonis dzīvei Kristū. Drošibas sajūta ir rezultāts dzivei 
Kristū. 

Galvenā šis "nesatricināmās valstības" iezīme ir ceri ba. Taču 
kristīgā cerība ir rūpīgi jāatšķir no visām pasaulīgajām cerībāIl1, kuras 
neizsaka neko vairāk, kā tikai nenoteiktas vēlmes: "Nu, cerēsim," 
"Cerēsim uz to labāko". Kristīgā cerība ir "dzīva cerība", "cerība uz 
dzīvo Dievu" (1. Pēt. 1:3-9; 1. Tim. 4:10). Tāda cerība "nepamet 
mūs kaunā, jo mūsu sirdis izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas 
mums dots" (Rom. 5:5). 

2. jēzus Kristus atgriezīsies godībā 
Svētajos Rakstos Kristus atgriešanās tiek bieži un skaidri attēlota. 

Tam ir vairāki iemesli. Viens šāds iemesls ir ticības ienaidnieku 
nievājošā un izsmejošā attieksme (2. Pēt. 3:3-4). Cits iemesls ir bieži 
sastopamā kristiešu tendence atslābt savā modrībā un kJūt remdeniem, 
beigu beigās pavisam zaudējot ticību. Tāpēc müsu Pestītājs saka: 
"Bet ko es jums saku, to es saku visiem: esiet nomodā!" "Vai Cilvēka 
Dēls, kad tas nāks, atradis ticību virs zemes?" (Mk. 13:37; Lk. 18:8) 
Taču Kristus atgriešanās laiks mums ir apslēpts, kā Viņš pats saka: 
~Tāpēc esat modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, nedz stundu" (Mt. 25: 13). 
Sis apstāklis var mums šķist pārsteidzošs un neticams. Taču tad, kad 
kristieši pārdomā šo jautājumu rūpīgāk, viņi ir pārsteigti par gudrību 
un žēlastību, kādu Dievs mums izrādījis, turot noslēpumā Kristus 
atgriešanās bridi. 

Par spīti Rakstu nepārprotamajai mācībai par Kristus atgriešanās 
laiku, ne vienmēr cilvēki ir ar to samierinājušies. Baznīcas vēsturē ir 
bijuši periodi, kad cilvēkiem radies kārdinājums ar smalku aprēķinu 
palidzību noteikt precīzu Kristus atgriešanās laiku. To ir darījuši gan 
vienkārši kri stieši, gan slaveni Baznīcas zi nātnieki. Vi ņi ir saskaitīj uši 
un izvēltējuši šur un tur Rakstos minēto gadu vai dienu skaitu, tomēr 
izskaidrojotto visu pēc savas izpratnes. Tomēr, atspēkojot vil)ulietotās 
metodes un ar to palīdzību gūtos rezultātus, mēs nedrīkstam izdarīt 
pārsteidzīgus spriedumus par viņu ticību Tam Kungam vai ari viņu 
ilgošanos pēc "Kristus dienas" (Fi 1. 1: 1 0). Noraidot vi ņu centienus Tā 
Kunga dienas notiekšanā, jāuzsver viens: viņi vai llU apzillāti vai 
neapzillāti nOIlāk pretrullā ar Bībeles mācību (Mt. 25:13). 
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3. Kristus atgriešanās pazīmes 
Tiek minētas vairākas pazīmes, kuras norāda šī brīža tuvošanos 

(Mt. 24). Tās ir triju veidu: pazīmes cilvēku sabiedrībā, zīmes dabā 
un visumā, un zīmes kristīgajā Baznīcā. Starp pirmā veida pazīmēm 
varētu uzskaitīt karus, slimību epidēmijas, badu un vajāšanas. Dabas 
zīmju vidū varētu būt zemestrīces, lieli plūdi un lielas izmaiņas, un 
katastrofas zvaigžņu pasaulē. Starp zīmēm Baznīcā varētu mi nēt vi Itus 
praviešu parādīšanos lielākā skaitā kā jebkad, pārsteidzošu un 
neredzētu bezkaunību, arvien izteiktāku un uzkrītošāku novēršanos 
no patiesā Kristus Evaņģēlija, un, visbeidzot, anti krista parādīŠanos 
un darbību. 

Runājot parpazīmēm cilvēku sabiedrībā un dabā, nereti mēdz 
iebilst, ka tās ir izpaudušās visā cilvēces vēstures gaitā un tām nevarētu 
piešķirt konkrētu nozīmi attiecībā uz Kristus atgriešanos. Taču, kā 
liecina Svētie Raksti, šis zīmes ir pietiekoši skaidras, ja tiek pareizi 
izprastas. jo tuvāk nāk laika beigas, jo biežāk šis zīmes izpaužas un 
jo skaidrāk var ievērot to saistību ar citām zimēm. 

ja mūsdienās lielā mērā piepildās paredzējumi partālāko pasaules 
attīstību, tad nav jābrīnās, ka ari zīmes Kristus Baznīcā kjūst arvien 
skaidrāk saskatāmas un uzkrītošākas. Pravietojumi par vispārējo 
novēršanos no pašiem kristīgās mācibas pamatiem, piemēram, 
jautājumos par Kristus dievišķo dabu un Viņa veikto salīdzināšanu, 
jau ir piepildijušies daudzās pasaules baznīcās (2. Tim. 4:1-3; 2. Tim. 
3: 1-9; 2. Pēt. 3:3-7; 1. jņ. 2:8-25; jūd. 17-21 l. Tas ir izraisījis ari to 
ticīgo vajāšanas, kuri atsakās novirzities no gadsimtiem ilgi 
pastāvējušajiem Baznīcas uzskatiem (Mt. 5:11-12; 1. Pēt. 4:12-19). 
Cilvēki, kas ar formāli apliecina savu uzticibu Kristum un Viņa 
vārdam, piedalās šajās vajāšanās kopā ar atklātajiem un zvēri nātaj iem 
Kristus ienaidniekiem (Mt. 24:9-10). 

Vissvarīgākās zīmes 
Kopumā varētu tei kt, ka daudzas no šim zīmēm jau ir piepi Idījušās 

vai turpina piepildīties vi~na pēc otras. Taču ir tādas zimes, kuras 
izraisa vislielāko interesi. Sīs zīmes ir Evaņģēlija pasludināšana visām 
tautām, jūdu tauias siāvoklis un pēdējā anti krista parādīšanās (Mt. 
24:14; Mk. 16:15-16). Taču šajos jautājumos ir Joti jāuzmanās. 
jāatceras Kristus izteiktais brīdinājums par pārlieku piesardzību. To 
var ilustrēt ar konkrētu piemēru: jeruzālemes krišanu un sagraušanu 
(Mt. 24). Pat neskatoties uz to jeruzāleme ir "paceJams sacīkstes 
akmens visām tautām; visi, kas lūkos to pacelt, sagriezis sevi uz tā" 
(Cak. 12:3). Līdz šim nevienam nav izdevies Iīdz galam izskaidrot, 
kuri Mateja evaņģēlija 24. nodaJas vārdi attiecas uz jeruzālemes 
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krišanu un kuri - uz pēdējiem laikiem. Daudzos aspektos šis nodalas 
teksts runā par abiem šiem periodiem. Runājot ar sayiem pirmajiem 
mācek)iem, jēzus sasaista šos abus periodus kopā. Sķiet, ka to Vil)š 
darījis tāpēc, lai šie vārdi kā informācija, brīdinājums un mierinājums 
kalpotu gan toreizējiem mācekJiem, gan cilvēkiem visos laikos, 
uzturot tos modrībā (Mt. 24:1,11,13,25,42). 

Turpinot šo tēmu, jāsaka, ka pilnīga šo pravietojumu un zīmju 
izpratne iespējama vienīgi tad, kad parādījušās pēdējās zīmes: "Kad 
jūs to visu redzat, tad ziniet, ka vil)š irtuvu priekšdulvīm" (Mt. 24:33). 
Visbeidzot, mums jāsaredz vē1 kāda problēma, ja vēlamies zināt, ka 
Kristus atgriešanās laiks irtuvu - mums jāprot izvērtēt, cik lielā mērā 
Kristus Evaņģēlijam ir jābūt zi nāmam pasaules tautu vidū pirms laiku 
beigām (Mt. 24:14). Vai nepieciešams, lai pestīšanas Vārdu būtu 
dzirdējis ikvienscilvēks katrā tautā, jeb varbūt pietiek arto, ka Dieva 
vārds ir kJuvis par "Iiecību" ci Ivēcei kopumā? Lai ari kāda būtu atbi Ide 
uz šo jautājumu, pašreizējām pānnail)ām pasaulē notiekot, drīz var 
pienākt brīdis, kad mēs ar pilnām tiesībām, balstoties Dieva vārdā, 
varēsim teikt: "Tagad ir jābūt laiku beigām, nu jau Kristum jābūt pie 
pašiem vārtiem". 

4. Zīmes, kas attiecas uz Israēla tautu lin tās zemi 
Zināmā mērā Kristus atgriešanās ir saistīta ar Viņa tautu, kurai 

Vil)š pēc miesas pieder, un ar tās zemi. Par šiem jautājumiem mums 
jādomā un jārunā Joti uzmanīgi. Tāpat kā Mateja evaņģēlija 24. noda)ā 
Jeruzālemes krišana un laiku beigas caurvij viena otru, tā ari jūdu 
jautājums un Kristus atgriešanās ir cieši saistīti. Pirms I1lēS varam 
gaidīt Kristus atgriešanos, jūdu tautā jānotiek noteiktiem procesiem. 
Dieva vārds saka, ka jüdi ir"derību" tauta (Rom. 9:4), un viņus noteiktā 
veidā un ar kādu īpašu mērķi sargā Dievs. Vil)š vēlas mūsu acu priekšā 
atklāt savu spēku un godību, savu tiesu un žēlastību pār šo tautu. 
Taču Viņš ari vēlas mums parādīt, ka gan starp tautām, gan atsevišķiem 
cilvēkiem ir žēlastības laiki un siržu nocietināšanās laiki, bet kādu 
dienu visi pravietojumi, draudi un solījumi büs piepi Idīti. 

jautājums par saistību starp jūdu tautu un Kristus atgriešanos 
centrējas ap šiem vārdiem: "Es jūs, brā)i, negribu atstāt neziņā par šo 
noslēpumu, [ .. 1 proti, ka vienai Israēla dalai sirds tikusi nocietināta, 
Iīdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas, un tādā kāltā 
viss Israēls tiktu glābts" (Rom. 11 :25-27). Daudzi, šos vārdus izlasījuši, 
nonāk pie secinājuma, ka visu jüdu sirdis paliks nocietinātas, Iīdz 
visi pagānu tautu pārstāvji büs glābti un pilnā skaitā iegājuši Dieva 
valstībā. Taču Iīdz šim katru gadsimtu zināms skaits jüdu tomēr ir 
atgriezušies pie Dieva. Tā ir viena šī jautājuma puse. Otru pusi izsaka 
vārdi "visā pilnībā" ("pilnā skaitā"). Tas atklāj to, ka jüdi neatšķiras 
no pagānu tautām. Lai gan kristiešu misijas darbs ir norisinājies jau 

90 



kopš apustu/u laikiem, mēs nevaram domāt, ka ikviens pagāl1u tautu 
pārstāvis pievērsīsies Dievam. T~pat jānotiek ari ar jūdiem: daži 
pievērsīsies Dievam, bet daži nē. Sajā ziņā stāvoklis pagānu un jūdu 
vidū ir Iīdzīgs. Tomēr pastāv ari zināl1la atšķirība, kura ir izteikta 
vārdos "tādā kāltā": "[ .. 1 un tādā kārtā viss Israēls tiktu glābts" (Rom. 
11 :26). "Tādā kārtā" nozīmē - "tādā pašā veidā": tādā pašā veidā, kā 
daudzi no pagāniem ieies Dieva valstībā jūdu tautas nocietināšanās 
laikā, ari Israēla glābtie tur ieies, kad šis nocietināšanās laiks viņu 
vidū būs beidzies. Kad šis lielais skaits jūdu, kas šeit saukts par "visu 
Israēlu", būs sākuši ticēt, ari mūsu Kungs Jēzus Kristus nāks savā 
godībā. 

Bet kā gan apustulis Pāvils to var saukt par noslēpumu? (Rom. 
11 :25) Mums jāsaprot atšķirība starp vil,la laiku un mūsdienām. Kā 
gan viņa vēstllles lasītāji Romā varēja iedomāties, ka, pirmkārt, jūdi 
gadsimtiem ilgi varētu palikt 110cietināti, un, otrkārt, ka pēc šī 
nocietināšanās posma viņi "visā pilnībā" varētu ieiet Dieva valstībā? 
Pāvils saviem lasītājiem teica, ka tas ir "noslēpums". Mums tas nav 
tik liels noslēpums, jo mēs esam redzējuši, kā apustu/a vārdi ir 
piepi Idījllšies; tomēr zināma neskaidrība paliek, jo mums var rasties 
jautājums: "Kā šī jūdu ieiešana "visā pilnībā" varēs notikt, kā tas ir 
iespējams?" Tas ir vē1 viens piemērs Dieva visuredzošajai rīcībai 
pestīšanas jautājumos, un tajā pašā laikā tā būs viena no varenākajā11l 
zīmēm, kura piepildīsies pirms Kristus atgriešanās. 

5. Antikrista zīme 
Nedaudz papildināsim to, kas šajā grāmatā jau teikts par antikristu. 

Antikrista gars caur dažādiem antikristiem ir darbojies visos laikos, 
taču viņš pats parādīsies atklātībā tikai nei Igi pirms Kristus atgriešanās. 
Apustulis Pāvils sauc viņu par "grēka cilvēku", "pazušanas dēlu" un 
saka, ka viņš sacelsies "pret visu, kas saucas Dievs vai svētums" un 
ka viņš ieņems "vietu Dieva templī, pats sevi celdams par Dievu" (2. 
Tes. 2:3-4). Kad šis briesmīgās lietas notiks, un Dieva vārds mums 
liecina, ka tas tā noteikti būs, tad vairs nebūs nekādu šaubu; tad 
"Cilvēka Dēls nāks savā godībā, un visi eņģe/i Iīdz ar Viņu" (Mt. 
25:31). 
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XXIII 
Pēdējā tiesa 

1. Tiesa un Tiesnesis 
Pēdējā tiesa, kā jau paši šie vārdi norācla, būs pēdējā jau iepriekš 

notikušo tiesu virknē (Rom. 9:28). Kad Tas Kungs pasludinās savu 
spriedumu, tas nozimē, ka tiks teikts pēdējais vārds par labo un Jauno, 
taisnību un netaisnību, godbijību un negodbijību. Cilvēce būs 
sasniegusi savu gala punktu. Neviens nedrīkstēs neko iebi 1st pret 
tiesneša Iēmumu (ļņ. atkl. 19: 1-2). Taisnība svinēs pi Inīgu uzvaru. 
Tādējādi pēdējās tiesas rezultāts būs taisnīgā un mūžīgā Dieva 
slavēšana un pagodināšana. Viņš ir augstākais tiesnesis. Taču Viņš ir 
Trīsvienigs Dievs, un Viņam savā godībā ir labpaticies Trīsvienības 
vārdā nodot pēdējā sprieduma izpildīŠanu Trīsvienības otrajai 
personai, kas ir gan Pestītājs, gan tiesnesis (1).5:26-27; Ap. d. 17:31). 

2. Kas tiks tiesāts? 
Cilvēka Dēla priekšā "tiks sapulcētas visas tautas" (Mt. 25:32). 

Vārdi "dzīvie un mirušie" apustuliskajā ticības apliecībā liecina par 
to pašu. Vienigā atšķirība ir tā, ka ticības apliecībā tiek nodalīti tie, 
kas ir miruši Iīdz pastarās tiesas dienai ("mirušie"), un tie, kas pēdējās 
tiesas dienā būs dzivi ("dzīvie"). Tādējādi ticības apliecība uzsver, 
ka pēdējā tiesa attiecas uz visiem cilvēkiem, "visām tautām". 

Taču Svētajos Rak~tos ir tāpat teikts, ka "sods sākas pie Dieva 
nama" (1. Pēt. 4: 17). Sķiet, ka ši doma pirmajā acu uzmetienā ir 
pretrunā ar daudziem citiem Svēto Rakstu vārdiem, kuri apgalvo, ka 
tiem, kas tic Kristum, nebūs nekādas tiesas. Taču, ja tas ir taisnība, 
kāgan iespējams runāt par tiesu pār "visām tautām" jeb pār "dzīvajiem 
un mirušajiem"? Ja mēs papētam, kas par šo jautājumu tiek teikts 
Svētajos Rakstos, mēs atklājam, ka patiesībā viss Joti labi saskan (ļņ. 
5:24; 2. Kor. 5: 10). Mēs gūstam izskaidrojumu, ja paturam prātā, ka 
pastāv individuāla, apslēpta tiesa un publiska, atklāta tiesa. Pēdējā ir 
pirmās atklāts, formāls un svinīgs apstiprinājums. Savā ziņā patiesa, 
ticīga kristieša tiesāšana notiek jau tad, kad viņš pieņem Kristu kā 
savu Pestītāju un Kristus nopelna dēJ tiek pasludināts par taisnu (Rom. 
3:22). Tas ir debesu tiesas attaisnojošais spriedums un šis spriedums 
tiks svinīgi apstiprināts pastarajā tiesā laiku beigās. Pēdējā tiesa ir 
nepieciešama ari kāda cita iemesla dēJ: cilvēku vidū ir pasludināti 
un ir spēkā daudzi nepareizi spriedumi. Tāpēc viss tiks nests gaismā, 
lai pār visiem cilvēkiem tiktu pasludināt~ taisnīgs galīgais spriedums 
(Mt. 5:11-12; 1. Kor. 4:5). 

Tiem, kas netic, tā būs ne tikai oficiāla, bet ari reāla, istenibā 
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notiekoša tiesa. Viņi nevarēs aizsegties ar Kristus dotu taisnīgumu, jo 
viņiem tā nebūs. Tāpēc viņi stāvēs tiesneša priekšā, tērpti vienīgi 
savos pašu darbos (Mt. 25:41-46). Tajā bridi viss būs atkarīgs no tā, 
ka viņi nebūsticējuši savam Pestītājam un nebūs tērpušies Viņa dotajā 
taisnīgumā (Rom. 13: 11-14). 

3. Tiesas "grāmatas" 
"Grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vē1 cita grāmata, tā irdzīvības 

grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu 
darbiem" {Jņ. atkl. 20:12}. Lai pareizi izprastu šos vārdus, mums jābūt 
uzmanīgiem. Protams, Dievam nav vajadzīgi kādi saraksti vai 
piezīmju grāmatas, kā mums, cilvēkiem, lai atcerētos lietas, kas Viņam 
jāiztiesā (Ebr. 4:13). ļa nu tomēr Rakstos ir minētas kādas grāmatas, 
tad tas vienīgi simbolizē to, ka Dieva tiesā neko nevar no Viņa noslēpt. 

Var gadīties, ka šis "grāmatas" liek mums uztraukties par to, kādas 
apsūdzības pret mums nāktu gaismā tiesas gaitā. Tad mums jāatceras 
kāda~ cita, jau minēta grāmata - "dzīvības grāmata" (ļņ. atkl. 20: 11-
lS). Zēlastība, kas mums sniegta mūsu dzīves laikā, nozīmē, ka mūsu 
vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā (Lk. 1 O:20). Tas liecina, ka cilvēks 
jau šaisaulē tiek pieskaitīts tiem, kas lielās, pēdējās pārbaudes laikā 
tiks attaisnoti, pamatojoties uz to, ka šis zemes dzīves laikā viņi ir 
nākuši pie dzīvas ticības Kungam ļēzum Kristum {ļņ. atkl. 3:5}. 

lr vē1 kāds jautājums, kas saistīts ar šim "grāmatām". Vai visi grēki, 
ari piedotie, tiks no jauna sīki un smalki pārskatīti? Daudzi Bībeles 
pētnieki ir bijuši par to pārliecināti. Taču šī doma nav pareiza, jo tā 
ir pretrunā ar biblisko mācību par grēku piedošanu: "Es, Es tas esmu, 
kas izdzēšu tavus noziegumus manis paša dēJ un nepieminu tavus 
grēkus" {ļes. 43:25; ļer. 31 :34}. "Visus mūsu grēku darbus Tu liec 
iemest jūras dziJumos" (Mih. 7:18-19; ļes. 1 :18). 

4. "Atalgojums" un "alga" pēdējā tiesā 
Reizēm Svētie Raksti runā par atalgojumu ticīgajiem, jā, dažreiz 

pat visai cilvēcei. Atalgojumi ir minēti ari saistībā ar pēdējo tiesu. Tā 
kā mēdz būt dažāda veida atalgojumi, nepieciešams zināt atšķirības 
starp tiem. 

Vissvarīgākais šeit ir zināt, ka cilvēks, ir grēcinieks, un ka viņam 
piemīt tik daudz nepilnību, ka viņš neko nevar no Dieva pieprasīt. 
Tāpēc viņam nav ari nekāda iemesla vai tiesību pieprasīt kādu 
atalgojumu. VēI svarīgi iŗtas, ka pestīšana nekad nav bijusi un nekad 
nebūs atkarīga no mūsu '(pašu pūlēm Vili darbiem. Pestīšana ir dota 
vienīgi no Dieva žēlastības, ļēzus Kristus dēJ. Pat tik laba lieta, kā 
ticība Dieva vārdiem vai ticība ļēzum Kristum kā Pestītājam, nav 
uzslavas vai atalgojuma4Vērta. Ticība ir vienīgi roka, kas pastiepta, 
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lai absolūti nepelniti sar)emtu dāvanu, kas mums tiek pasniegta par 
brivu. Tāpēc nevar būt ne runas par ticibas atalgošanu vai ticigā 
atalgošanu vir)a ticibas dēJ. 

Tikai tad, kad šie jautājumi ir pārdomāti, var sākt pētīt !ās Svēto 
Rakstu vietas, kur tiek runāts par" atalgojumu" vai" algu". Sis vietas 
atklāj dažādu šo vārdu skaidrojumu. Pirmais izskaidrojums attiecas 
uz labajiem darbiem, ko ci Ivēki darijuši šajā pasaulē. Dievs šos "labos" 
darbus lieto savu nodomu istenošanai. Būdams pasaules Radītājs un 
uzturētājs, Viņš liek ci Ivēkam palidzēt un kalpot citiem. Šo labo darbu 
starpā nav neviena paša, kas netiktu atalgots. Pat, ja mēs tikai 
pasniedzam savam tuvākajam vai svešiniekam krūzi ūdens, šis 
vienkāršais darbir)š nepaliks neatalgots (Mt. 10:42). Mēs ne vienmēr 
zinām, kā Dievs rīkojas, atalgojot šādus darbus, taču mums ir Viņa 
solijums, ka Viņš to daris. Sajā zir)ā starp ticigajiem un neticigajiem 
nav nekādas atšķiribas. Bet šis atalgojums tiek dots šis dzīves laikā. 

Otrais skaidrojums attiecas uz pašu pestīšanu. Lai ari pestīŠanu 
gūst vienigi žēlastībā, ļēzus Kristus nopelna dēJ, neatkarīgi no 
jebkādiem paša cilvēka darbiem, Svētie Raksti vietām runā par to, 
ka pestīšanu var sa/īdzināt ar algu, ko saņem strādnieks. Pestīšana 
vienādā mērā pienākas visiem, kas tiek pestīti. Neviens nevar tikt 
pestīts vairāk vai labāk par citiem. Lai uzskatāmi paskaidrotu šo faktu, 
ļēzus izteica Iīdzibu, kurā Vi ņš iekJāva kaut ko no pasaulīgajiem 
priekšstatiem par darbu. Ar šo lidzibu Vi ņš atklāj, ka visi ci Ivēki, gan 
agrāk, gan vēlāk pestītie, vienādā mērā saņem šo mūžīgo pestīŠanu 
(Mt. 20:1-16). Tas nozirnē "sar)ernt denāriju", "pilnu dienas algu". 
Tas ari ir būtiskākais šajā lidzibā: pestīšana visiem ir viena un tā pati. 
Tāpēc nav iespējams izskaidrot šo lidzibu no sociāla vai politiska 
viedokJa. ļa,mēs mēģinam lietas apskatīt no šādiem viedokJiem, tad 
maldāmies. Si lidziba runā vienigi par to, ka Dievs ir labs un žēlsirdigs: 
Viņš atjauj tam, kurš ieradies vēlu, saņemt to pašu pestīšanu, kura 
pienākas tiem, kuri ieradušies agri. Tas notiek pat tad, ja vēlāk 
atnākušais ir noziedznieks (Lk. 23:39-43). 

Trešais skaidrojums attiecas uz atalgojumu tiem, kuri tic Dieva 
valstībai. Tāpat kā Dievs ataigo visus, kas dara labu (skat. pirmo 
skaidrojumu), tos, kas Viņam tic, Viņš ataigo ari mūžibā. Pastarajā 
tiesā Vir)š atalgos visu labo, ko viņi savas dzives laikā darijuši, pat to, 
ko vir)i būs "darijuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāJiem" 
(Mt. 25:40). Dievs pārzina visus šos labos darbus. Viņš "nav netaisns, 
ka aizmirstu jūsu darbu un milestibu, ko esat parādijuši viņa vārdā ar 
to, ka esat kalpojuši svētajiem" (Ebr. 6:10). 
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5. Mūžīgais sods 
Kad tie, kas būs notiesāti, dosies no Dievavuz "mūžīgā soda vietu", 

tiks izpildīts spriedums, ko nevarēs mainīt. Sis sods būs pazušana. 
Te jāpiezīmē, ka Jaunā Derība skaidri nodala mirušo valstību no 

elles. Ar mirušo valstību tiek domāta vieta, kur uzturas mirušās 
dvēseles laikā starp nāvi un augšāmcelšanos. Elle, protams, pastāv 
ari pirms pēdējās tiesas, jo tā ir sagatavota velnam un viņa eņģeliem, 
bet mirušo dvēseles nenonāk tajā pirms tiesas sprieduma 
pasludināšanas (Mt. 25:41,46). 

Kas !ad ir galvenais, kas Svētajos Rakstos teikts par elli un mūžīgo 
sodu? Sī kristīgās mācības dala skaidri atklāj to karastāvokli, kurš 
pastāv starp cilvēku un Dievu kopš pirmās grēkā krišanas. Tā ari 
atklāj, ka šo plaisu var pārvarēt vienīgi Dievs pats, "pēc sava labā 
nodoma (Kristū)" (Ef. 1 :7-10). 

Tādējādi cilvēks nevar rikoties citādi, kā vienīgi pieņemt Kristu 
vai Viņu noliegt (Ml. 11 :20-30; 25:41-46). Pēdējā tiesā viss tiks 
pārskatīts un Dievs pasludinās savu mūžīgo spriedumu. Mēs nevaram 
pret to iebilst, minot tādus argumentus, kā: "Tas būtu pretēji Dieva 
milestībai". Ja cilvēki tā domā, tad viņus ir maldinājušas viņu pašu 
iedomas. Vispirms viņi savā iztēlē ir uzbūruši "mīlestības Dieva" 
tēlu, un tad pārbaudījuši un tiesājuši Dievu, vadoties pēc ši tēla. 
Taču jānotiek otrādi - mums jātop pārbaudītiem pēc tā mīlestības 
tēla, ko Dievs ir devis mums (ļņ. 3:16). Mācība par Evaņģēliju un 
mācība par pēdējo tiesu ir jāsaista cieši kopā, un starp tām nevar būt 
pretrunu. Ja tas tiek darīts, mācība par pēdējo tiesu un mūžīgo sodu 
īpaši uzsver fvaņģēlija nozīmi: mēs saprotam Dieva žēlsirdību un 
neizbēgamo izvē1i starp sodu un mūžigo pestīšanu: "Evaņģēlijs būtībā 
ir māciba par to, kam ir jātic, par to, ka cilvēks no Dieva var saņemt 
grēku piedošanu, pateicoties tam, ka Dieva Dēls, mūsu Kungs Kristus 
ir uz sevim uzņēmies un iznesis bauslības Iāstu, izcietis sodu un 
samaksājis par visiem mūsu grēkiem; vienigi Viņā mēs atkal 
iemantojam Dieva labvēlību, saņemot grēku piedošanu ticībā, un 
tiekam uz müžību glābti no nāves un soda par grēkiem" (Konkordijas 
Formula). 
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XXIV 
Mūžīgā svētlaime 

1. Jaunas debesis un jauna zeme 
Kad notiks lielā tiesa, pašreizējai pasaulei pienāks beigas. Būs 

"jaunas debesis un jauna zeme" (1). atkl. 21:1; 2. Pēt. 3:13). Vai 
Dievs, radot visu no jauna, izmantos kaut ko no vecās radibas? Ja 
Viņš to darītu, tā vienalga būtu jauna debess un zeme, "jo pirmā 
debess un pirmā zeme bija zudusi". Kā tas viss izskatīsies un notiks, 
mums nav zināms (1. Kor. 3:9-12). Taču šeit svarīgākais nav lielums, 
forma vai krāsa. Daudz svarīgāk ir apzināties, ka "tur nekas neieies, 
kas nesvēts, un neviens, kas dara negantību un melo" Oņ. atkl. 21 :27). 
Tas būs tādēj, ka tur valdīs Dieva griba. Tur valda Viņa godība, tur 
stāv Dieva un Jēra tronis, un Dieva kalpi kalpo Viņam mūžigi, jo 
dienas un nakts vairs nav (1). atkl. 21 :1-22:5). 

Dažkārt kristīgie zinātnieki runā par radības un pasaules 
"atjaunošanu" tādā nozīmē, ka ne tikai radība tiks glābta un atjaunota, 
bet ari visi cilvēki tiks glābti un saņems mūžīgo svētlaimi. Taču pareizā 
vārda "atjaunošana" nozīme, ja to vispār lieto, irtāda: Dēls tika sūtīts, 
lai glābtu pasauli. Velnam, kas savā vēlmē sacelties pret Dievu 
pamudināja cilvēkus uz grēkā krišanu, vairs nav nekādas varas. Visi 
ienaidnieki, ieskaitot grēku un nāvi, ir uzvarēti. Ļaunums, ko radīja 
pirmā grēkā krišana, ir sadziedēts. Dieva radītajā pasaulē ir atjaunota 
kāltība. Tas viss tiks apstiprināts beigās, kad Dievs būs "viss iekš 
visa" (1. Kor. 15:24-28). 

2. Debesu godība 
Kad vēlamies iedomāties vai izprast, kas ir debesis, parasti nākas 

dzirdēt, ka tas ir kaut kas, "ko acs nav redzējusi, un auss nav dzirdējusi, 
un kas neviena cilvēka sirdi nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, 
kas vil)u mīl" (1. Kor. 2:9). Mūsu nepilnīgo prāta spēju iemesls nav 
tik daudz mūsu parastā cilvēciskā ierobežotība; tas atkarīgs ari no tā, 
ka neviens nevar redzēt Dievu un tad turpināt dzīvot šajā pasaulē (2. 
Moz. 33: 12-23; Soģu 13:22). Pravietim Jesajam bija jāstājas Dieva 
godības priekšā un viņš baidījās, ka nomirs (ļes. 6:1-7). Apskaidrošanas 
kalnā trīs Jēzus mācekJi redzēja mūžīgās pasaules godību. Viņus šis 
skats tik Joti satrauca, ka vil)i nokrita pie zemes, pilni godbijības (Mt. 
17: 1-8). Kad farizejs Sauls, ceJodams uz Damasku, satika Pestītāju 
visā Viņa godībā, viņš nokrita pie zemes, mūžīgās pasaules gaismas 
apži Ibināts (Ap. d. 9:1-19). 

Svētajiem Rakstiem piemīt skaidra tendence būt ārkāltīgi 
lakoniskiem, runājot par mūžīgo svētlaimi un citām lietām, kas 
attiecas uz debesu valstību. Mūsu Kungs Jēzus noraidija nesaprātīgās 
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idejas, kurus iztieca Viņa mācekJi (Mt. 20:20-23). Viņš ari mācīja, ka 
pirms smalkām zināšanām par debesu svētlai mīgo dzivi ir jābūt sti pŗai 
vēlmei ieiet Dieva valstībā un tādējādi iegūt mūžigo svētlaimi. Sai 
vēlmei jāuzvar jebkurš šķērslis (lk. 13:22-30). 

Kā aprakstīt Nneaprakstāmo" 
Svētajos Rakstos mūžigā dzīve un svētlaime bieži tiek aprakstīta 

ar salīdzinājumu palidzibu. Bieži tā tiek saukta par valstību - "mūsu 
Kunga un Pestītāja valstību" (2. Pēt. 1: 11), vai "to valsti, ko viņš ir 
apsolījis tiem, kas viņu mīl" (ļēk. 2:5). Debesis un svētlaime tiek 
aprakstītas ari kā pilsēta. Tā ir "svētā pilsēta, jaunā ļeruzāleme" (ļņ. 
atkl. 21:2). "Viņš tiem sagatavojis pilsētu", "dzīvā Dieva pilsētu, 
debesu ļeruzālemi", nākamo pilsētu (Ebr. 11:16; 12:22; 13:14). 
Debesis un svētlaime raksturotas ari kā mājas. Saskaņā ar ļēzus doto 
aprakstu šim mājām jeb namam ir "daudz mājokJu" (ļņ. 14:2; 2. Kor. 
5:8). 

Bez šiem salidzinājumiem ir ari citi apraksti, piemēram, ka 
svētlaime ir brīvība. "Augšējā ļeruzāleme ir svabada, tā ir mūsu māte" 
(Gal. 4:26). Svētlaimīgs cilvēks būs mūžigi brivs no visa tā, kas viņam 
ir sagādājis raizes un mokas šis pasaules dzīves laikā. Viņš būs mūžīgi 
brivs no grēka, pret kuru viņam bija jāizcina gara un grūta cīņa (Rom. 
7: 14-20; Ef. 6: 12; Ebr. 10:32). VēI jo vairāk - viņš būs brīvs no nāves, 
no kuras viņš bija tik ilgi baidijies un ko beidzot būs piedzīvojis (ļņ. 
atkl. 21:4). . 

Svētlaimigam cilvēkam būs ari noteiktas īpašības, kuru viņam 
pietrūka šis zemes dzives laikā. Debesis viņa saprāts tiks pilnīgi 
apgaismots (1. Kor. 13:9-10). Ari viņa griba būs pilnīgi taisna un 
spēcīga, un būs pilnigā saskaņā ar Dieva gribu. Viņš būs ari pilnīgā 
drvšībā, jo vairs nebūs nekādas varas, kas varētu viņu nošķirt no 
"Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū ļēzū, mūsu Kungā" (Rom. 
8:31-39; ļn. atkl. 21 :22-22:5). 

Šo svētlaimīgo stāvokli nevar salidzināt ne ar kādiem šis zemes 
apstākJiem. Tas būs stāvoklis, kurā valdīs pilniga sapratne, šķīstība, 
drošiba un spēks Kristū. "Viņam (t.i., izglābtajam) nebūs vairs 
vajadzīga ne bauslības sludināšana, ne tajā izteiktie draudi, ne ari 
Evaņģēlijs; jo tie visi pieder šai (mi rstīgaj ai un) nepilnīgajai dzīvei. 
Kad viņi redzēs Dievu vaigu vaigā, viņi ar visu caurstrāvojošā Dieva 
Gara palīdzību darīs Dieva (debesu Tēva) gribu ar neviltotu prieku, 
brīvprātigi, nepiespiesti un neviena netraucēti, pilnīgā taisnibā un 
svētumā, un viņi būs mūžigi laimigi" (Konkordijas Formula). 
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3. Kas mūžīgajā svētlaimē ir visaugstākais un 
varenākais? 

Kopsavilkumā to var raksturot šādi: kJūt Iīdzīgam svētajiem 
eņģeJiem. Visas fiziskās nepilnības un slimības büs pazudušas. 
Apskaidrotie ķermeņi büs tikai brīnišķīgi un skaisti, jo tie büs Iīdzīgi 
Kristus apskaidrotajam ķennenim (Fil. 3:21). Tos vairs netraucēs tās 
vajadzības un tieksmes, kas tik bieži bija raksturīgas šis zemes dzīvei 
(Lk. 20:34-36). 

Svētlaimīgais cilvēks büs Iīdzīgs eņģeJiem ari debesu kalpošanas 
zil)ā. Svētlaimīgie nav aicināti dzīvot bezrüpīguun bezdarbīgu dzīvi 
debesis, lai gan tā Joti bieži tiek domāts. Tāpat kā tā Kunga varenie 
el)ģeJi "pi Ida Vil)a pavēles, klausīdami Viņa vārda balsi" (ps. 103:20-
21), tā ari svētlaimīgie kalpos Dievam Viņa valstībā. Tāpēc "tie ir 
Dieva goda krēsla priek}ā un kalpo vil)am dienām un naktīm viņa 
namā" (Jņ. atkl. 7:15). Sī kalpošana nozīmēs ari Dieva slavēšanl!' 
Viņu slavēs "visas tautas, ciltis, tautības un valodas" (Jņ. atkl. 7:9). Sī 
slavas dziesma büs "kā lielu üdeņu krākšana un kā stipra pērkona 
rükšana". Tas büs varens izglābto un svētlaimīgo koris, kas dziedās: 
"Alleluja! Jo ir sācis valdīt Kungs müsu Dievs, visuvaldītājs. 
Priecāsilllies, gavilēsim un dosim viņam godu" (Jņ. atkl. 19:5-8). 
Debesu kalpošana nozīlllē ari lūgšanu. Tas var likties kas neparasts 
situācijā, kad visas vajadzības un vēlmes ir jau piepildītas. Taču, 
neskatoties uz debešķīgo pilnību un prieku, viena vajadzība büs 
palikusi: vajadzība pēc pateicības, slavēšanas un pielügsmes: "Lieli 
un brīnišķīgi ir tavi darbi, Kungs Dievs, visuvaldītāj; taisni un patiesi 
tavi ceJi, tautu ķēniņ! [ .. 1 tavas taisnības darbi ir kJuvuši redzami" 
(JI). atkl. 15:3-4). 

Tomēr, kad svētlaimīgie kJüs Iīdzīgi el)ģeJielll, tas augstākais un 
varenākais nebüs ne kalpošana, ne ari slavas dziesmas un lügšanas. 
Augstākais un varenākais büs vil)u dziJāko ilgu piepildīŠanās. To jau 
savā veidā izteica Mozus, teikdams Dievam: "Rādi man, lüdzams, 
savu godību!" (2. Moz. 33:18; JI). 14:8) Tas nozīmē - tas varenākais, 
kas vispār var büt ir - redzēt Dievu. Protams, ir brīnišķīgi redzēt svētos 
eņģe)us, kas agrāk cilvēkiem lielākajā daJā gadījumu bija apslēpti, 
tāpat ari redzēt un pazīt ti k daudzus no svētlai mīgajiem debesis, taču 
pāri visam ir šis neizsakāmais - redzēt Dievu, redzēt Viņu, kas vairs 
nebüs Neredzamais; redzēt Viņu - un ne no mugurpuses, bld Viņš 
jau pagājis garām; ViI)u, kas vairs neJaus nevienam krist pie zemes, 
kad Vil)a svētā un müžīgā godība büs atklājusies (Ebr. 11 :27; 2. Moz. 
33:17-23; Jes. 6:1-7; Mt. 17:1-8; Ap.d. 9:3-5), Tāpēc, "kad tas atklāsies, 
mēs büsim Viņam Iīdzīgi, jo mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir" (1. Jņ. 
3:2; 1. Kor. 13: 12). 
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Redzēt Dievu vienā ziņā nozīmē to pašu, ko redzēt mūsu Pestītāju, 
ļēzu Kristu. Cilvēka Dēls, mūžīgais Dieva Dēls, ir atklājis mums Dievu 
(ļņ. 1:14-18; 14:8-11; 1. ļņ. 1:1-3). Tas ir apstiprināts ari debesis: 
redzēt Dievu nozīmē redzēt ļēru. Debesīs mūsu Kungs ļēzus Kristus 
ir ļērs, kas stāv uz Ciānas kalna un kuru pagodina visi izglābtie: 
"Pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd goda krēslā, un ļēram. [ .. ] 
Tiešām, teikšana un slava, gudrība un pateicība, gods, vara un spēks 
mūsu Dievam mūžu mūžos! Āmen!" (ļņ. atkl. 7:9-12; 14: 1-5). 

Ar neizsakāmu prieku i~glābtie uzlūkos ļēzu, kas ir uzņēmies viņu 
un visas pasaules grēkus. Sis ļērs izskatās "kā nokauts" (ļņ. atkl. 5:6; 
ļes. 53:4-12). Pat mūžībā ļēzus Kristus nes savas cīņas un uzvaras 
zīmes, kuras Viņš rādīja saviem mācekJiem (ļņ. 20:19-29; Lk. 24:30-
31). Cīņa un uzvara ir debesis caurstrāvojošās slavas dziesmas tēma: 
Izglābtie ir uzvarējuši viņu lielo ienaidnieku "ar tā ļēra asinīm" (ļņ. 
atkl. 12:11). Viņa nopelna dēJ viņu vārdi ir rakstīti "ļēra dzīvības 
grāmatā" (ļņ. atkl. 21 :27). Un viņi vienmēr priecāsies, ka var redzēt 
Dieva seju, ka var "stāvēt goda krēsla priekšā un ļēra priekŠā" (ļņ. 
atkl. 7:9) un būt debesu pilsētā, "jo Dieva spožums to apgaismo, un 
viņas gaisma ir ļērs" (ļņ. atkl. 21 :23). 

GODS LAI IR TĒVAM, 
DĒLAM 

UN SVĒTAļAM GARAM; 
KĀ IESĀKUMĀ BIļA, 

TĀ TAGAD IR UN BŪS 
NO MŪŽīBAS UZ MŪŽīBU 
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