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ASTOTĀ NODAĻA

Pirmais sPrediķis Par Jāņa evaņģēliJa astoto nodaļu

Sestdienā pirms Mihaela dienas, 1531. gada 23. septembrī

Jņ. 8:1–5  Bet Jēzus aizgāja uz Eļļas kalnu. Agri no rīta Viņš atkal 
gāja Templī, un visa tauta nāca pie Viņa, un Viņš apsēdās 
un mācīja viņus. Bet rakstu mācītāji un farizeji atveda 
sievu, kas bija pienākta laulības pārkāpšanā; un, to vidū 
nostatījuši, tie sacīja Viņam: “Mācītāj, šī sieva pienākta 
laulības pārkāpšanā. Un Mozus savā bauslībā mums ir 
pavēlējis tādas nomētāt ar akmeņiem. Ko Tu saki?” (to viņi 
teica, lai Jēzu kārdinātu, gribēdami Viņu apsūdzēt – vācu 
tekstā)

Te sākas cits sprediķis. Iepriekš dzirdējām par notikumu, kas risinā-
jies pēc sprediķa, kuru Kungs Kristus bija teicis templī, sludinādams par 
ēdienu, dzērienu un Garu. Kad nu Viņš ir apsēdies un pirms vēl Viņš ir sācis 
mācīt, farizeji nāk pie Viņa un atved sievu, kas pieķerta laulības pārkāp-
šanā. Tie Viņa priekšā apsūdz šo sievu pēc Mozus bauslības un saka, ka tā 
ir nāvi pelnījusi, jo Mozus ir stingri pavēlējis tādas nomētāt ar akmeņiem 
(3. Moz. 20:10).

Šis notikums ir aprakstīts tādēļ, lai mēs skaidri redzētu atšķirību starp 
bauslību un Evaņģēliju jeb starp Kristus valstību un šīs pasaules valstību. 
Farizeji bija dzirdējuši, ka Kungs Kristus daudz sludina par Dieva valstību, 
par to, ka tā ir žēlastības valstība, kurā grēki tiek piedoti. Turpretī jūdiem 
bija dota Mozus bauslība, kas draudēja Dieva baušļu pārkāpējiem ar Dieva 
dusmību, nežēlastību un sodu. Tāpat arī laicīgajai valdībai ir dota šī vara – 
sodīt un nepiedot rupjus grēkus un netikumus. Te šķietami rodas liela pret-
runa: Kunga Kristus valstībā grēkiem nebūtu jātiek sodītiem – tur jābūt 
tikai žēlastībai un grēku piedošanai, savukārt Mozus un pasaules valstībā 
nav jāvalda grēku piedošanai, bet tikai dusmībai un sodam; jo tam, kas 
grēko, jātiek nomētātam ar akmeņiem un nonāvētam.

Tā nu šie blēži gribēja Kungam Kristum “uzmest cilpu uz ragiem” – tie 
atveda pie Viņa sievu, kuru tiesnesis vēl nebija notiesājis. Tas tika darīts ar 
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viltīgu nodomu. Farizeji atstāj malā savus likumus un ved šo sievu Kunga 
Kristus priekšā, gribēdami pārbaudīt, ko Viņš sacīs. Tie domāja, ka ir 
aizšķērsojuši Viņam ceļu no abām pusēm – vai nu Viņš teiktu “jā” vai “nē”, 
Viņš būtu notverts un sagūstīts. Ja Kristus sacītu “nē” – Viņš nostātos pret 
Mozus bauslību, kas prasa laulības pārkāpēju nomētāt ar akmeņiem. Farizeji 
zināja, ka Kristus neuzdrīkstēsies runāt pretī Mozum, nedz sacīt “nē” un 
nosodīt Mozu – tā būtu nemiera celšana un nostāšanās pret Mozus godību, 
iejaukšanās Mozus valdīšanas lietās, kas taču bija Dieva iedibinātas; un 
Dievs bija Mozum pavēlējis tādas sievas nonāvēt. Farizeji domāja, ka būs 
aizdarījuši Kristum muti, ka Viņš neko neuzdrīkstēsies sacīt, lai nekļūtu par 
Mozus ļaunāko ienaidnieku.

Otrkārt, ja Kristus teiktu, ka sieva ir nonāvējama un nomētājama ar 
akmeņiem, kā to prasa Mozus bauslība un kā arī paši farizeji ir sacījuši, – 
arī tad Kristum mute būtu aizdarīta, un viņi varētu teikt: kur tad nu ir 
Tava mācība? Kungs Kristus ir sacījis: “Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat 
bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt” (Mt. 11:28). Tāpat arī triekas 
ķertajam Viņš ir teicis: “Ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti” 
(Mt. 9:2). Viņš ir runājis kā Sludinātājs, kas sūtīts mācīt grēku piedošanu. 
Šo godu un slavu farizeji labprāt būtu gribējuši Kristum atņemt un noliegt, 
apkaunodami Viņa mācību. Tas ir, itin kā viņi gribētu sacīt: mēs esam atve-
duši pie Tevis šo nabaga netikli. Taču Jēzum vajadzētu bīties teikt laulības 
pārkāpējai: tava laulības pārkāpšana ir piedota. Farizeji domā, ka nu Kristus 
ir notverts slazdā un nezinās, ko atbildēt, jo Viņam ir aizšķērsots ceļš uz 
abām pusēm.

Ko darīt Kristum, kas ir šādi iedzīts strupceļā? Klusēt Viņam neklātos. 
Ja Viņš teiktu “jā”, tas būtu pret Viņa pasludinājumu, ja teiktu “nē”, tas 
būtu pret Mozu. – Tāpat mūsu pretinieki saka par mums. Tie mūs lamā, 
teikdami, ka mēs šeit, Vitenbergā, esot nodibinājuši neliešu skolu, jo mācām 
grēku piedošanu. Viņiem šķiet, ka šīs lietas ir savstarpējā pretrunā – nosodīt 
grēku un piedot grēku. Kristum ir garīga valstība, un Viņš negrib sodīt, bet 
grib piedot un atraisīt. Turpretī Mozus grib sodīt un negrib piedot. Farizeju 
nodoms ir šāds: runā nu, ļauj mums dzirdēt Tavu sprediķi! Mozus ir pavēlējis 
tādu sievu nomētāt ar akmeņiem. Farizeji izturas viltīgi, jautādami Kristum 
par likumu, kas tiem jau iepriekš ir bijis labi zināms. Tie neko negrib mācī-
ties no Viņa, bet jautā vienīgi tālab, lai Viņu sagūstītu. Jo kurš gan viņiem 
ir licis un pavēlējis nākt pie Kunga Kristus, itin kā meklējot padomu? Taču 
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viņi mēģina panākt, lai Kristus izdarītu pārkāpumu pret viņu likumiem 
un tiesībām. Kāds gan Kungam Kristum sakars ar šo lietu? Viņš taču nav 
tiesnesis, nedz pilsētas galva, tādēļ Viņam nav uzticēts zobens. Kristus redz 
farizeju viltīgo nodomu un saprot, ka tie Viņu kārdina, jautādami par lietu, 
kas uz Viņu neattiecas un ko tie gluži labi varētu iztiesāt bez Viņa palīdzības. 
Farizeji tikai grib apkaunot Viņa mācību un darīt Viņu par nemiera cēlāju, 
tādēļ arī Viņš atbild tā, lai viņiem nāktos atkāpties.

Jņ. 8:6 Bet Jēzus, pie zemes noliecies, rakstīja ar pirkstu smiltīs.

Kristus noliecas un kādu brīdi raksta ar pirkstu smiltīs. Viņš neko neat-
bild, itin kā nebūtu dzirdējis jautājumu. Viņš labi zina, ka Viņam uz šo jautā-
jumu nebūtu jāatbild. Turklāt arī farizeji nav cienīgi saņemt Viņa atbildi, jo 
šis jautājums uz Viņu nemaz neattiecas. Tas ir, itin kā, ja tiesnesis gribētu 
saņemt no manis spriedumu par zādzību, vai arī kā, ja kāds nāktu pie manis 
un jautātu, ko darīt ar netiklu sievu, – es domātu, ka viņš mani kārdina. 
Tādēļ arī Kungs Kristus grib sacīt: kādēļ jūs to jautājat Man? Kristus pat 
negrib atvērt Savu muti, lai tiem atbildētu, – Viņš raugās citā virzienā un 
negrib farizejus uzlūkot, nedz tiem atbildēt. Taču farizeji no Viņa neatkāpjas 
un grib Viņu apkaunot, uzstādami, lai Viņš saka spriedumu, lai atbild “jā” 
vai “nē”. Te nu Kristus meistarīgi aizskar viņus pašus un saka:

Jņ. 8:7, 8  Kad nu tie uzstāja Viņam ar savu jautāšanu, Viņš pacēla 
galvu un sacīja: “Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met 
akmeni uz viņu!” Un, atkal noliecies, Viņš rakstīja smiltīs.

Tāpat atbildētu arī es. Tā kā farizeji negrib pildīt savu amatu un veikt to, 
kas viņiem pavēlēts, bet grib kārdināt, izaicināt un piespiest Kungu Kristu, 
Viņš tiem saka: ja negribat būt mierā ar savu amatu un gribat dzirdēt, kā 
notiek Manā valstībā, kā Es spriežu tiesu, tad klausieties: “Kas no jums ir 
bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu!” Nu šie ļaudis ir saņēmuši 
īsto atbildi. Tie negrib turpināt pildīt savu amatu, bet grib uzzināt Kristus 
spriedumu, ko Viņš saka, pildīdams Savu amatu, un nu viņi to dzird. Kristus 
spriedums ir tāds: ja viens ir dievbijīgs, tad arī visi pārējie nav grēcinieki; ja 
viens ir pelnījis sodu, tad to ir pelnījuši arī visi pārējie. Ja vienam grēki tiek 
piedoti un atlaisti, tad tie ir jāpiedod un jāatlaiž arī visiem pārējiem. Taču 
laicīgajā valstībā tā nenotiek. Te ir jānotiek tā: ja kāds ir laulības pārkāpējs, 
tad viņš ir nāvi pelnījis; tāpat to ir pelnījis ikviens, kas dara tādu grēku. 
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Te katru cilvēku tiesā viņa paša darbi un rīcība – kur ir darbi, tur seko arī 
sods. Citādi, kaut arī visi cilvēki uz zemes ir ļauni, tomēr, ja kāds tikai savā 
sirdī ir laulības pārkāpējs, zobens viņu netiesā, un viņš nevar tikt sodīts par 
laulības pārkāpšanu. Ja nu jūs negribat iemantot mieru, bet gribat dzirdēt 
spriedumu, kāds tiek teikts Manā valstībā, tad teikšu: Manā priekšā stāv 
laulības pārkāpēja – tas tiesa. Taču Es šeit redzu vēl daudzus citus laulības 
pārkāpējus – Manā valstībā! Kristus neatņem farizejiem viņu tiesības un 
atstāj spēkā Mozus bauslību; Viņš nesaka ne “jā”, ne “nē”. Tomēr meistarīgā 
veidā Viņš tiem pasaka gan vienu, gan otru. Kādēļ jūs nedarāt to, ko Mozus 
jums pavēlējis? Bet, ja gribat spriest par Manu valstību, tad atstājiet to Manā 
ziņā! Mans spriedums ir tāds: šī laulības pārkāpēja nav vienīgā; jūsu vidū 
nav neviena tāda, kurš nebūtu tikpat ļauns kā šī nelaimīgā netikle. Jūs viņu 
esat atveduši, klausīdami Mozus bauslībai; bet pēc Mana likuma jums jāļauj 
viņai iet. Ja nu jūs negribat viņu tiesāt pēc Mozus bauslības, Es klausos, ko 
jūs Man jautājat. Tad nu Es saku: jūsu vidū nav neviena, kurš nebūtu tikpat 
ļauns kā šī nabaga netikle.

Šis ir sprediķis, kas attiecas uz garīgo Kristus valstību. Tas skan: uz zemes 
nav neviena cilvēka, kas nebūtu grēku varā un nebūt nāvi pelnījis – bez izņē-
muma, vai nu cilvēks būtu dižciltīgs, izglītots, pilsētnieks vai zemnieks. Visi, 
no jaunākajam līdz vecākajam, visi bez izņēmuma (Rom. 3:23) ir pakļauti 
grēkam un Dieva dusmībai, pelnījuši mūžīgu nāvi un mūžīgu elles uguni. 
Dieva priekšā neviens nav taisns – visi ir pārdoti grēka varā un pelnījuši 
nāvi, mūžīgi pazuduši. Tā tiek sludināts Kristus valstībā. Kad nāk šis paslu-
dinājums, tas atceļ zobenu, tiesneša varu, rātsnamu, juristus, bendi un visu 
citu. Jo, ja viens ir krietns un dievbijīgs, tad arī visi citi ir tādi paši; ja viens 
ir grēkojis, tad ir grēkojuši visi. Tādēļ, ja visi cilvēki ir vienādi un starp tiem 
nav atšķirības, tad neviens nevar būt tiesnesis, jo tie, kuri grēkojuši, ir tikpat 
krietni, kā tas, kuram jātiesā. Tādēļ Kristus valstībā Viņa acu priekšā nav 
laicīgas varas un valstības, un te zobenam nav īstā vieta. Te visi cilvēki jau 
iepriekš ir saņēmuši spriedumu: tie ir pakļauti Dieva dusmībai un nāvei, tā 
ka nevarētu tikt nolādēti vēl smagāk. Šis arī ir daudz bargāks spriedums par 
visiem spriedumiem, kas cilvēkiem var tikt teikti pasaulē – laicīgajā valstībā.

Atšķirība ir tāda, ka garīgajā, Kristus valstībā nav ne bendes, ne valdības, 
ne likumu – te visi ir vienādi. Tādēļ, kurš grib dzirdēt spriedumu, lai iet un 
jautā Kristum, kas saka: “Kas no jums ir bez grēka..”, tas ir, ja gribat pareizi 
runāt par šo jautājumu Manā valstībā un dzirdēt spriedumu no Manis, tad 
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lūdziet, lai šī sieva jums piedod, un arī viņa lai lūdz, ka jūs piedotu viņai; 
un tad jūs visi lūdziet Man, lai arī Es jums piedodu! Tā visi ir saspiesti itin 
kā vienā pikā, visi savienoti kopā. Kungs Kristus grib sacīt: tu, farizej, gribi 
dzirdēt Manu jautājumu un Manu spriedumu, kāds tas ir Manā valstībā, kas 
ir garīga? Tad Es tev teikšu tā: ja tu esi šķīsts un bez grēka Dieva priekšā, tad 
sāc pirmais un met akmeni uz šo sievu! Jā, dari tā!

Ar šo sprediķi Kristus ir dziļi aizskāris un kā ar uguni aizdedzinājis 
farizeju sirdis. Šiem vārdiem ir spēcīgs uzsvars – īpaši tādēļ, ka Viņš runā 
tiem tieši sirdī, atklādams grēku. Tie sajūt, ka pats Dievs ar viņiem runā, 
un nu tiem ir gana darba pašiem ar saviem grēkiem, tā ka viņi aizmirst par 
visiem pārējiem. Citi grēcinieki, salīdzinot ar viņiem, ir visīstākie svētie. Tā 
nu viņi ir izbiedēti ar šo pērkona grāvienu; Kristus sprediķis kā zibens iesper 
un iemirdzas viņu sirdīs, un nu elle ir viņu acu priekšā. Viņu sirdis pēkšņi 
ir atvērtas gluži kā grāmatas ar visu viņu grēku sarakstu, un tie pavisam 
aizmirst par šo sievu, domādami, ka viņu grēki tiem ir kā uz pieres uzrakstīti, 
ka, raugoties uz viņu deguniem, ir redzams, ko tie darījuši tajā vai citā laikā; 
viņi pat neuzdrīkstas uzlūkot cits citu. Farizejiem šķiet, ka akmeņi raugās uz 
viņiem, un bezgalīgi ilgs viņiem šķiet laika sprīdis, līdz tie beidzot var tikt 
ārā pa durvīm. Tie nespēj priecīgi pacelt savas acis un ar prieku uzlūkot kādu 
cilvēku, māju, sauli vai pat suni, jo viņu sirdis ir tā satriektas, ka tie pazaudē 
pat savas piecas maņas un nespēj ilgāk paciest to, ko jūt savā sirdī, nedz 
arī uzlūkot citus. Viņiem vienkārši ir jābēg, steigšus jāskrien ārā no tempļa, 
jāmūk – gluži kā suns mūk no virtuves, kad ir apdedzinājis savu purnu.

Tā notiek Kristus valstībā. Kad tu tur nonāc, tad esi tāds pats kā es un es 
esmu tāds pats kā tu, kaut arī šajā pasaulē mēs neesam vienādi. Ja es esmu 
laulības pārkāpējs, esmu zadzis utt., bet tu to neesi darījis – tam tomēr nav 
nozīmes, jo es sevī atrodu vēl daudz lielākas, smagākas vainas, kuru dēļ man 
kļūst baisi, tā ka nezinu, kur lai glābjos. Kristus valstībā tiek sacīts: kas ir 
bez grēka, tas lai met pirmo akmeni. Tādēļ, mīļie, atstājiet akmeņus guļam 
zemē, un arī Es nevienu akmeni no zemes nepacelšu! Atstājiet tos guļam un 
nemetiet cits uz citu; ļaujiet, lai visi jūsu paceltie akmeņi turpat nokrīt, un 
sakiet tā: Dimitte nos debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris 
(Mt. 6:12, Lk. 11:4)! Visiem ir jāsaka: es esmu grēkojis, lūdziet Dievu par 
mani! Ja farizeji tā darītu, tad viss būtu labi. Taču viņi izturas pavisam citādi. 
Ja šie blēži būtu palikuši savā valstībā un valdīšanā, tiem nebūtu nācies 
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dzirdēt šo Kristus atbildi, bet, tā kā viņi iejaucas Kristus valstībā, Viņš tos 
izgaismo gluži kā ar zibens spērienu.

Mozus valstībā un amatā būtu citādi. Tam ir sava nozīme un izpratne. 
Te viņiem ir savs amats; arī tad, ja tienesis būtu darījis to pašu grēku, tas 
viņam nekaitētu. Likumi, tiesības un amats jeb zobens, karātavas un moku 
rats ir nevis mūsu, bet mūsu Kunga Dieva īpašumā (Rom. 13:4). Dievam 
pieder zobens, uguns, ūdens un visi citi sodi; Viņš ir pavēlējis un grib, lai tie 
tiktu lietoti, – Viņš pats ir tas, kurš sadedzina, pakar un nonāvē pārkāpējus. 
Ja arī valdnieks, pilsētas galva vai tiesnesis ir ļaundaris un nelietis, tomēr ir 
jāatceras, ka viņa rokā nodots Dieva zobens. Ja man ir šāds amats, bet es 
esmu ļauns nelietis, tad, lai gan es pats pirmais būtu pelnījis, ka mana galva 
tiktu nocirsta, tomēr man piederas spriest tiesu, un mans pelnītais sods vēl 
tiek atlikts. Ļauns tiesnesis arī ir saņēmis Dieva dāvanu, Dieva amatu jeb 
Dieva pavēli, tāpat kā dievbijīgs tiesnesis, kura rokā dots zobens, – gluži 
tāpat viņam ir dota miesa un dvēsele, kas arī ir Dieva radīta. Tāpat arī viņam 
ir jāēd un jādzer; ļauniem neliešiem Dievs sniedz Savu radību – tāpat kā 
dievbijīgajiem. Ļauns tiesnesis ir Dieva radīta būtne, kam Viņš ir devis Savu 
pavēli, – tāpat kā ir radīta saule un mēness. Tā nu ļauniem valdniekiem ir 
dots zobens, gluži tāpat kā dievbijīgajiem, un viņiem tas ir jālieto. Ļaunam 
nelietim ir jāēd, jādzer un jāapģērbjas, tāpat kā dievbijīgam cilvēkam, – tam 
nav jāsamaitā sava miesa, nedz pašam sevi jānonāvē.

Šajā savā dzīvē un amatā farizejiem būtu vajadzējis palikt, iztiesājot 
laulības pārkāpējas lietu, kā to prasa viņu amats, tad viņi būtu varējuši iztu-
rēties mierīgi, nevis šādi lamāties. Taču, ja viņi grib būt svēti un ielavīties 
Dieva valstībā, jautādami, ko Kungs Dievs par viņiem saka, cik tad svēti un 
dievbijīgi viņi ir, ja tie grib nomazgāties balti, itin kā nemaz nebūtu viltīgi 
blēži, tad viņiem tiek atbildēts: kas ir bez grēka, tas lai met pirmo akmeni! 
Tas ir, itin kā Kungs Kristus gribētu sacīt: pasaules priekšā Es ļauju, lai tiekat 
uzskatīti par dievbijīgiem, lai arī jūsu amats tiek atzīts par pareizu, kaut arī 
esat blēži un nelieši, bet šeit, Manā valstībā, nāciet un nolieciet savu amatu, 
tiesības un zobenu, kā tas nabaga neliešiem ir jādara – te esat nolādēti līdz 
pašiem elles dziļumiem.

Tas ir tas, ko Kristus izsaka ar vārdiem: “Kas no jums ir bez grēka..” Šī 
ir liela, apbrīnojama spītība un spēcīga pretestība. Kurš var iebilst pret šādu 
spriedumu, kurš spēj to mainīt? Tas jādzird ikvienam, kurš man tagad gribētu 
parādīt kādu svēto, kas līdzīgs šiem farizejiem. Tas bija pats kodols, izlase, 
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paši labākie vīri savas tautas un visu cilvēku vidū. Viņi bija paši svētākie, 
un tomēr viņiem nācās dzirdēt šos vārdus: “Kas no jums ir bez grēka..” Cik 
gan apkaunojoši tas ir, ka šādi tiek runāts par pašiem svētākajiem ļaudīm! 
Turi ciet savu muti, paliec durvju priekšā un nenāc, kad tevi šādi nolamā! 
Ja gribu būt svēts un šķīsts, Kristus dod šādu pliķi un saka: “Kas ir bez 
grēka..” Ar šiem vārdiem Kristus ir atdarījis farizeju sirdis, atvēris viņu grēku 
sarakstu un durvis, lai tie aizmirstu par citiem cilvēkiem. Tā nu viņiem ir 
jātiek padzītiem no baznīcas un aizpūstiem prom no Kristus valstības – šiem 
ļaudīm, kas ir tik svēti un tā dižojas ar saviem darbiem. Kristus saka: Es jūs 
itin drīz padzīšu!

Tāda ir atšķirība starp Kristus valstību un pasaules valstību: Kristus visus 
ļaudis dara par grēciniekiem. Tomēr Viņš pie tā neapstājas – ļaužu grēki 
tiek piedoti. Nabaga netikle stāv un cieš mokas. Tā nav joka lieta – viņa ir 
pieķerta grēka darbā un apsūdzēta tiesneša priekšā, viņai ir pasludināts sprie-
dums saskaņā ar likumu: laulības pārkāpējai jātiek nomētātai ar akmeņiem 
līdz nāvei. Tā nav dziesma, kas aicina uz deju, – sievas sirds būs degusi un 
drebējusi bailēs, jo nāve jau ir bijusi viņas acu priekšā. Padomnieks un lieci-
nieki ir klāt, tie viņu apsūdz un spriež tiesu, secinādami, ka viņa ir pelnījusi 
nāvi. Viņas sirds saka: es esmu to darījusi; tiesneši un liecinieki spriež, ka 
viņa ir pelnījusi nāvi, un viņa pati savā sirdī ir jau mirusi. Tā ir viena vienīga 
nāve, un sieva šajā brīdī vairs nav stingri turējusies pie dzīvības. Varbūt viņai 
vēl ir bijusi klusa cerība, un tā ir gaidījusi glābiņu no šī Vīra, kas raksta ar 
pirkstu smiltīs. Sākumā Viņš izturas tā, itin kā viņu neredzētu. Bet cik lielu 
mierinājumu sieva izdzird, kad Viņš saka: “Kas no jums ir bez grēka, tas lai 
pirmais met akmeni uz viņu!” Tomēr viņa vēl ir nāvē un grimst tajā arvien 
dziļāk.

Šādi grēcinieki ir tie, kam ir īstā vieta Kristus valstībā. Kristus negrib 
slinkus, vieglprātīgus un nekaunīgus grēciniekus, kas ir grēcinieki, tomēr 
negrib sevi par tādiem atzīt, nedz arī tādus, kas grib sevi saukt par grēcinie-
kiem, lai gan viņi tādi nav. Jo tie grib, lai viņu grēks nebūtu liels, lai Dievs 
viņiem nebūtu vajadzīgs, tomēr tie vēlas piesaukt Dieva žēlastību – itin kā, ja 
būtu gana daudz lūguši, tad varētu kļūt dievbijīgi.

Agrāk, mūka kārtā dzīvodams, es arī tā darīju. Es teicu: šodien neesmu 
darījis nekā ļauna; esmu bijis paklausīgs savam prioram, esmu gavējis un 
lūdzis, tādēļ, Dievs, esi man žēlīgs! Es domāju, ka Dievam vajadzētu piedot 
manus grēkus, kurus es neuzskatīju par grēkiem, jā, tos, kuri arī nebija grēki. 
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Un šāda nelaime man ir vēl tagad! Tie ir neprātīgi grēki, ko cilvēks pats 
izdomā. Bet ir jādomā par īstajiem grēkiem! Dieva žēlsirdība ir tāda žēlas-
tība, kas nenodarbojas ar daļējiem vai izdomātiem grēkiem, kuri īstenībā nav 
grēki, bet gan nodarbojas ar īstiem grēkiem, kurus tu sajūti, kā, piemēram, 
to, ka tu nebīsties no Dieva, nepaļaujies uz Viņu, netici Viņam, nemīli savu 
tuvāko, nelūdz, neuzklausi sprediķi un nedari to, ko tev pavēl Mozus baus-
lība. Tie visi ir grēki pret Dieva baušļiem, un tiem tu nevari tikt pāri – lai 
notiktu patiesa grēku piedošana, kas nav nekāds joks. Tā notiek arī ar šo 
sievu. Viņa ir pieķerta laulības pārkāpšanā – tas nav izdomāts grēks, bet 
laulības pārkāpums, grēka darbs. Ar šādiem grēkiem ir jācīnās, un šādus 
grēciniekus grib atrast Evaņģēlijs. Mēs visi esam grēkojuši šādā veidā un 
esam nogrimuši īstos grēkos, īpaši lielajos grēkos pret pirmā galdiņa bauš-
ļiem – pret pirmo, otro un trešo bausli, lai gan pasaule par šīm lietām neko 
daudz nezina. Šie grēki cilvēku atbruņo –, kad tie nāk, tie lieliski prot viņu 
uzrunāt, daudz labāk, nekā to spēj zagšana vai laulības pārkāpšana. Jo grēki 
pret pirmā galdiņa baušļiem ir daudz augstāki par grēkiem pret otrā galdiņa 
baušļiem.

Tā nu Kristus valstība darbojas ar tādiem grēciniekiem, kas sajūt grēku un 
sava grēka dēļ jūt bailes un mokas, tā ka viņu sirdis sajūt nāvi, kad bauslība 
un sirdsapziņa saka: tu to esi darījis, tu esi nāvi pelnījis! Citi grēcinieki tā 
nedara. Ja arī tiem ir grēka atziņa, viņi tomēr nelabojas; tie nejūt savu grēku, 
bet prot vēl jokot par to un paliek tādi paši, kādi bijuši. Taču, kad pienāk 
īstās sadursmes brīdis, kā tas ir noticis šai nabaga netiklei, tad gan grēcinieks 
citreiz būs piesardzīgāks.

Tādēļ Kristus šeit izmanto otru Sava pasludinājuma daļu, proti, par grēku 
piedošanu. Viņa valstības pirmais amats ir – darīt visus cilvēkus par grēci-
niekiem. Jo Svētajam Garam ir uzdevums tiesāt pasauli grēka dēļ (Jņ. 16:8). 
Visiem tiek sacīti šie vārdi: “Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met 
akmeni uz viņu!” Kristus saka: nav neviena cilvēka, kas nebūtu pelnījis 
Dieva dusmību un nāvi, elli un mūžīgu pazušanu savu grēku dēļ. Kurus šis 
pasludinājums aizskar, tie saka: palīdzi, mīļais Dievs! – Kurš ir Tas, kurš 
palīdz? – Šī laulības pārkāpēja stāv pašos elles vārtos un raugās elles bezdi-
benī; taču Kungs Kristus viņu atkal pieceļ un saka: sieva, kā gan tas nākas, 
ka tu esi brīva? Kur ir tavi apsūdzētāji, kur ir tiesnesis? Vai viņi ir devušies 
projām? Viņi ir nogrimuši grēkos dziļāk par tevi. Vai tu te stāvi viena? – Šie 
ļaudis ir gribējuši panašķoties, nogaršojot Kristus valstību; un Kungs Kristus 
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ir uzlējis šo zupu uz viņu purniem, kā tas virtuvē mēdz notikt kāram sunim. 
Nu sieva atkal atgūst elpu, saņem mierinājumu, jo Kristus saka:

Jņ. 8:10, 11  Un Jēzus, atkal galvu pacēlis, sacīja viņai: 
“Sieva, kur viņi ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis?” 
Viņa atbildēja: “Neviens, Kungs!” Tad Jēzus sacīja: 
“Arī Es tevi nepazudinu; ej un negrēko vairs!”

Kristus valstība nav tā, kas pazudina. Kristus saka: Es esmu šeit ne tālab, 
ka gribētu tevi pazudināt, bet gan, lai piedotu grēkus tādiem, kāda esi 
tu, – tiem, kuriem iepriekš acu priekšā bijusi tikai nāve, velns, apgrūtināta 
sirdsapziņa, tāpat arī apsūdzētāji un tiesneši, kas ļaudis ir mocījuši. Manā 
valstībā tiek sacīts tā: Es tev piedodu tavu grēku. Jo Manā valstībā neviens 
nepaliek bez grēku piedošanas; tādēļ arī tev ir jāsaņem grēku piedošana. 
Mana valstība nevar palikt tukša, un visiem, kas tajā ienāk, visiem, kas tajā 
ir, jābūt grēciniekiem. Bet tie, kas ir grēcinieki, nevar dzīvot bez grēku piedo-
šanas. Ja esmu grēcinieks, es pie tā vien nevaru palikt – man vajadzīga grēku 
piedošana.

Tā nu Kristus valstībā nevar nākt neviens cits – tikai grēcinieks. Tomēr 
tādēļ tev neklājas sacīt: nu tad paliksim grēkos! Nē, tas nozīmē, ka tev 
jāmācās sajust un atzīt savu grēku; arī farizejiem nevajadzēja kļūt par grēci-
niekiem – viņi tādi bija jau iepriekš, un kļuva vēl lielāki grēcinieki, nekā 
iepriekš bijuši. Viņu grēks tiem tika atklāts, kad Kungs Kristus sacīja: “Kas 
no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu!” Par grēcinieku 
tiek saukts tas, kas sajūt savu grēku. Farizeji, šie blēži, nebija grēcinieki, bet 
kļuva par grēciniekiem tikai tajā brīdī, kad Kungs Kristus tiem sacīja: “Kas 
no jums ir bez grēka..” Nu viņi kļuva par grēciniekiem; taču tie krita izmi-
sumā un devās prom, apslēpdami savu grēku. Viņi bija pārāk augstprātīgi, lai 
sagaidītu vārdus, kurus Kungs Kristus sacīja vēlāk: “Arī Es tevi nepazudinu.”

Tādēļ Kristus valstībai piederīgi ir tikai tie grēcinieki, kas atzīst un sajūt 
savu grēku, un tad kāri satver vārdus, kurus Kristus saka šajā vietā: “Arī Es 
tevi nepazudinu.” Tie ir viņi, un tā ir Kristus valstība. Kristus šajā valstībā 
neuzņem nevienu svēto – tādus, kas paši grib būt svēti, Viņš izstumj no 
Savas baznīcas. Bet grēcinieki, kas ienāk Kristus valstībā, nepaliek grēci-
nieki. Viņš apklāj tos ar Savu apmetni un saka: ja esi grēkojis, Es tev piedodu 
tavu grēku un apklāju to. Patiesi, grēks šiem cilvēkiem ir, taču Kungs Kristus 
Savā valstībā negrib šo grēku redzēt, bet grib to apklāt, piedot, apslēpt un 
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nepielīdzināt. Tā nu laulības pārkāpēja kļūst par dzīvu svēto, par Kristus 
locekli, kas gan bija grēka pilna, taču nu viņas grēki ir apklāti un piedoti. 
Jo, lai gan grēcinieki ir ļaundari un nelieši, kas sajūt tikai grēku, tomēr šis 
grēks viņiem tiek piedots – tiem tikai no sirds jānožēlo savi grēki un jālūdz 
piedošana. Ja esi nogaršojis un zini, kas ir bauslība un grēks, ja zini, kādas 
sāpes grēks nodara, tad šeit vari sajust, cik salda ir Dieva žēlastība, kas mums 
tiek sniegta Evaņģēlijā. Tā ir absolūcija, ko Kungs Kristus šeit saka laulības 
pārkāpējai.

otrais sPrediķis Par Jāņa evaņģēliJa astoto nodaļu

Sestdienā pēc Mihaela dienas, 1531. gada 30. septembrī

Jņ. 8:12  Tad Jēzus atkal runāja uz viņiem, sacīdams: 
“ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi 
nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.”

Astotās nodaļas sākumā mums tiek stāstīts notikums ar laulības pārkā-
pēju. Tas ir brīnišķīgs piemērs, kas parāda, kā Kungs Kristus apliecina Savu 
žēlastību šai nabaga sievai, kura notverta laulības pārkāpšanā. Šeit Viņš ar 
darbiem pierāda, ka bauslība, kas pavēl laulības pārkāpēju nomētāt ar akme-
ņiem, ir pakļauta Viņa varai. Tomēr Kristus to parāda pieticīgā veidā – viņš 
nevis ar varu atņem farizejiem šo laulības pārkāpēju, bet runā tā, lai viņi 
paši ietu projām un atstātu sievu vienu stāvam Kristus priekšā. Farizeji ir 
pārsteigušies; viņi atkāpjas no savas varas un atstāj to Kristum. Te nu Kristus 
pasludina sievu par brīvu un piedod viņas grēku. Tālāk seko sprediķi, kuros 
dzirdēsim, cik augstu Kungs Kristus ir vērtējis Savu sludināšanas amatu, 
cildinādams to augstāk par visiem pasaules pasludinājumiem, mācībām un 
dzīvi un vilkdams pie Sevis visus, kas grib tikt atpestīti. Tādēļ – atbilstoši 
pasaules un cilvēka prāta spriedumam – šī nodaļa ir ķecerību pilna, tajā nav 
ne vārda patiesības, bet vienas vienīgas velna mācības. Jo cilvēka prātam – ja 
tam tiek lūgts padoms šajā lietā – nav paciešama doma, ka Kristus šeit runā 
patiesību.

Pirmais apgalvojums un izteikums šķiet esam pati lielākā ķecerība, proti, 
tas, ka Kristus saka: “ES ESMU pasaules gaisma.” Te viņi saka: kā tev šķiet, 
ko izsaka šie vārdi: Ego sum lux mundi totius? Vai gan ar to ir pateikts kaut 
kas cits kā: kur nav Manis, tur ir tumsība; kur Es izdziestu, tur neviens neko 
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neredz? Ko tad dara Mozus līdz ar visiem pārējiem mācītājiem un doktoriem, 
ja Kristus saka: Es tas esmu!? Es gribu vienīgais tikt saukts par Lux mundi, 
pasaules gaismu. Kristus nošķir Sevi no visiem pārējiem sludinātājiem, teik-
dams: “ES ESMU pasaules gaisma.” Kur Manis nav, tur viss ir viena vienīga 
tumsība. Ja Viņš būtu izvēlējies mērenāku izteikumu un runājis saprātīgāk, 
piemēram, ja Viņš teiktu: Es esmu šīs zemes, šīs ķēniņvalsts, nama, tautas 
vai šī tempļa gaisma – tas būtu izklausījies pamatoti un taisnīgi. Taču tik ļoti 
lepoties un saņemt kopā visu pasauli, sludinot par to, kā par kādu nieka lietu 
vai joku, sakot, ka bez Viņa it viss, kas ir pasaulē, ir viena vienīga tumsība, – 
tas ir ļoti ass sprediķis, kam ir augstprātības vai pārgalvības pieskaņa. Šādi 
Kristus aizdara visas mutes, liek visiem klusēt, nosaukdams visus gudros 
ļaudis par ģeķiem un sacīdams: jūs neko nezināt, neko neredzat, esat nogri-
muši tumsībā; ja Es jums neatspīdu, tad jums nespīd nekāda gaisma!

To jūdi nav spējuši paciest, tādēļ tie viņam “ber kaļķus ķiršos” un saka: 
ko Tu liecini pats par Sevi? Sevis slavēšana ir nelāga lieta; kam kaimiņu vidū 
nav laba slava, tam nākas slavēt pašam sevi! Jūdi saka: vai gan kāds varētu 
runāt vēl ģeķīgāk par to, kas pats sevi slavē, jo neviens cits negrib viņu slavēt? 
Es nedzirdu, ka Tavi tuvākie par Tevi teiktu to pašu, – viņi klusē! Tev ir 
misējies, un nu Tu dari tā, kā ģeķi mēdz darīt, – slavē pats Sevi. Tādēļ šis ir 
pārgalvīgs un ļoti piedauzīgs, lepns pasludinājums, kurā Kristus uzdrīkstas 
uzstāties tik lepnu ļaužu un doktoru priekšā, apgalvodams, ka viņi visi ir akli 
muļķi un tumsības apņemti ļaudis, turpretī par Sevi sacīdams: “ES ESMU 
pasaules gaisma.”

Arī šodien ir tādi ļaudis, kas grib pilnīgi iznīcināt un apkaunot Evaņģē-
liju. Tādiem arī ir nepieciešams vispirms sacīt šos piedauzīgos un ķecerīgos 
vārdus: “ES ESMU pasaules gaisma” un teikt: mīļie bīskapi, pāvest, kardi-
nāli, firsti, priesteri un mūki, jūs visi ar savu mācību esat tumsībā, ja vien 
nesludināt tā, kā sludinu es un kā sludina Kristus. – Tas viņiem nav paciešams 
un skan ķecerīgi, apkaunojoši. Otrkārt: ja arī tas ir patiesi – un es ar skaidru 
sirdsapziņu varu sacīt, ka Kristus saka patiesību, tāpat arī mūsu pasludinā-
jums ir pareizs un godīgs, tādēļ, ja ķēniņi, firsti un kungi to neuzņem, tad 
viņi visi ir nolādēti un pazuduši –, tomēr ir ārkārtīgi piedauzīgi, ja kāds tik 
ļoti slavē pats sevi, kā to dara Sv. Pāvils, sacīdams: “..Es esmu iecelts ..par 
mācītāju pagāniem ticībā un patiesībā”, esmu sūtīts, lai būtu Dieva vārda 
kalps visā pasaulē, gaisma pagāniem visā pasaulē, lai tie iemantotu pestīšanu 
(1. Tim. 2:7, 2. Tim. 1:11). Arī Kristus šādi lepojas un saka skaļus vārdus. Arī 
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tad, ja tā ir patiesība, tas tomēr šķiet netīkami, ja kāds tā slavē pats sevi, un 
pasaulei tas ir neciešami; tādēļ mēdz sacīt: Leudet te os alienum; un pagāns 
Katons saka: Non te laudaris, nec te culpaveris ipse etc. Pasaulei ir netīkami, ja 
kāds pats sevi slavē vai norāj. Tā mēdz rīkoties ģeķīgi ļaudis. Gods ir jāsaņem 
no citiem cilvēkiem, un tas tiek saņemts tad, ja esmu slavas cienīgs, – tad 
tieku cildināts un pagodināts. Tas skan nosodāmi un ķecerīgi, ka Kristus 
saka: “ES ESMU pasaules gaisma.” Turklāt pasaules priekšā šie vārdi skan 
ģeķīgi un apkaunojoši, kaut arī tie ir patiesi. Šim izteikumam vajadzētu tikt 
pasacītam ar kāda cita muti.

Taču arī šodien notiek gluži tāpat. Abām šīm lietām tā jāpaliek un jātur-
pinās: Kristum ir jāsaka, ka Viņš ir pasaules gaisma. Tā pati par sevi arī 
ir patiesība – ārpus Kristus it viss ir tumsība. Tādēļ Viņam nākas runāt 
pašam par Sevi, gluži kā dzeguzei saucot Savu vārdu. Tas pats ir jādara 
arī man un ikvienam sludinātājam, jo, ja es sevi neslavēšu, tad ilgi nāksies 
gaidīt, līdz kāds cits mani slavēs. Citi to nedara. Man jābūt pārliecinātam, 
ka mūsu mācība un pasludinājums ir pareizs, jā, jābūt pārliecinātam, ka tas 
ir Dieva vārds un pasaules gaisma, proti, tā gaisma, bez kuras viss pārējais ir 
viena vienīga tumsība. Tāpat man ir jālepojas ar to, ka esmu sludinātājs jeb 
mācītājs – patiesības mācītājs. Jo, ja es nevaru lepoties ar to, ka esmu šāds 
sludinātājs, tad esmu nodots, un man labāk būtu bijis nemaz nepiedzimt. Jo, 
ja man jāsludina citiem cilvēkiem un jāved viņi uz kristietību, uz Kristību 
un mūžīgo dzīvību, tad vispirms man pašam jābūt pārliecinātam par to, ka 
šī mācība ir pareiza. Es esmu šīs mācības kalps, un man skaidri jāzina, ka tā 
ir patiesība – nevis mani, bet Kristus vārdi, ka esmu krietns, godīgs sludi-
nātājs. Kad nu es to saku, tad itin drīz kāds norāda, ka es slavēju pats sevi. 
Tā pilsētas galva var slavēt pats sevi, teikdams: es zinu, ka esmu šīs pilsētas 
galva un valdības vīrs, – par to man nav nekādu šaubu. Saksijas hercogs 
Hanss var teikt un lepoties, ka Dievs viņu ir iecēlis par Saksijas valdnieku, 
par kungu pār šo zemi un pilsētu. Viņš to arī dara, savu vēstuļu sākumā 
rakstīdams: no Dieva žēlastības – Johans, Saksijas hercogs. Ja viņš par to 
nebūtu pārliecināts un nevarētu šādi lepoties, tas būtu slikti. Arī vecākiem 
jāsaka, ka viņi no Dieva žēlastības ir sava dēla vecāki; un bērns, savukārt, var 
sacīt: tēvs, ar Dieva žēlastību es esmu jūsu dēls! Nama kungs līdzīgā veidā 
var teikt: es esmu kungs šajā namā, esmu tēvs un māte; tas ir mans vārds un 
mans lepnums.
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Šāda lepošanās nāk no Dieva pavēles, jo ikviens ir pārliecināts, ka pēc Dieva 
pavēles ir saņēmis savu amatu, ka tas ir Dieva amats, ka viņa  pasludinājums 
ir Dieva vārds, viņa valdīšana ir Dieva spriedums. Kas šādi lepojas, tas dara 
pareizi. Ja tad nu kāds saka: tie ir ģeķi, kas slavē paši sevi, – jā, tā tas ir, bet 
vai tu zini, ka es sevi slavēju kā sludinātāju ne sevis paša dēļ? Es sevi lepni 
saucu par valdnieku ne sevis dēļ! Aiz manas lepošanās ir vēl kāds, kas ar šiem 
vārdiem tiek slavēts, proti, mūsu Kungs Dievs, kas man ir uzticējis amatu 
un kas saka, ka man jābūt tēvam, sludinātājam, firstam, grāfam, dižciltīgam 
vīram, pilsētniekam vai zemniekam. Ja Viņš to saka, tad es ne tikai pats 
sevi slavēju; ja es lepotos ārpus un bez Dieva, tad gan es būtu ģeķis. Tā, 
piemēram, ja kāds jauna novirziena veidotājs nāktu un teiktu: es esmu šurp 
sūtīts, es gribu sludināt! – tad es sacītu: pagaidi, tu slavē pats sevi, jo nāc 
pats no sevis. Tev nav vairāk liecinieku par tevi pašu. Es savā sirdī sajūtu, ka 
tava lepošanās nav patiesa, un tavi tuvākie par tevi neko labu neteiks. Tāds 
sludinātājs tikai pats sevi slavē, un nav tā, ka viņš patiesi varētu sacīt: Svētais 
Gars man ir pavēlējis sludināt. Tāpat arī, ja kāds gribētu nākt manā namā un 
teikt: man jābūt šī nama saimniekam! – es teiktu: nē, brāli, Svētais Gars man 
ir sacījis, ka man jābūt kungam manā namā! Lai nu Svētais Gars, kur Svētais 
Gars, bet tev jāiziet no mana nama – liec mierā manu saimi, sievu, bērnus un 
mantu! – Kad Svētais Gars tev ko tādu ir pavēlējis? – Arī man ir Svētais Gars, 
un man ir Dieva pavēle, kas skan tā: Dievs man pavēl valdīt pār šo namu un 
saimi, un es esmu šī nama kungs – tev tas ir zināms.

Tā tas ir arī laicīgās lietās attiecībā uz valdību. Tas neskan piedauzīgi, 
bet gluži labi un piedienīgi, jā, firstiem ir atvēlama šāda dižošanās, ka 
viņi raksta: mēs, Hanss, Saksijas hercogs. Te dzirdama Dieva liecība, kas 
nāk līdzi rakstam, un pasaule ir tik gudra, ka zina: tā ir Dieva pavēle, kas 
jāpieņem. Turpretī garīgās lietās viņi nespēj paciest, ka es saku: es zinu, kas 
ir tas, ko sludinu pret pāvestu un novirzienu veidotājiem, proti, tas ir Dieva 
vārds, tādēļ es ar savu mācību esmu gaisma, bet viņi ir viena vienīga tumsība. 
Garīgajā amatā tas neskan labi, bet izskatās tā, itin kā mēs slavētu paši sevi. 
Tas notiek tādēļ, ka tiek uzlūkota tikai persona, nevis amats. Kad mācītājs 
sludina, ļaudis domā, ka tas ir tikai Johans Bugenhāgens jeb Pommers, kam 
tomēr līdzi nāk liecība, ka viņš ir mācītājs. Nē, ne Johans, ne Mārtiņš nav 
tie, kas tiek slavēti; taču viņi ir mācītāji, gluži kā hercogs Johans ir Saksijas 
valdnieks, gluži kā tēvs un māte ir vecāki un nama kungi. Tā nu amata dēļ 
viņš ir gluži cits vīrs.
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Astotā nodaļa

Laicīgajā valstībā tas neskan slikti, ja kāds lepojas un saka: es esmu tēvs, 
māte vai pilsētas galva; jo es zinu, ka arī eņģeļi saka to pašu. Taču šeit šķiet 
smieklīgi, ka Kristus grib dižoties, saukdams Sevi par pasaules gaismu. Uzreiz 
atrodas ļaudis, kas saka: lielies vien, kāpostiņ, ka esi pats lielākais sava tēva 
kāpostu laukā! – Tā šķiet esam neganta lielība. – Labi, Kristus saka, Mana 
lielīšanās ir pareiza – to jūs redzat paši savām acīm. Es zinu, ka esmu pasaules 
gaisma, un to Man ir pavēlējis sacīt Tēvs, kas Mani ir sūtījis. Viņš dod liecību 
par Mani; Es neesmu nācis pats no Sevis. Ja es būtu tikai pats par Sevi kā 
atsevišķa persona, tad Es to šeit neteiktu, bet Es esmu publiska persona, 
esmu nācis un sūtīts, lai būtu pasaules gaisma. Tādēļ Es Sevi slavēju pama-
toti. – Tāpat arī sludinātājam piederas un labi piestāv, ja viņš šādi lepojas, 
stādamies pretī jūsmotājiem. Ja arī kāds jūsmotājs būtu divdesmit četras 
reizes izglītotāks par mani, tomēr es neļautu viņam šeit sludināt. Un arī pats, 
ja es būtu daudz izglītotāks, nekā es esmu, tomēr negribētu doties sprediķot 
uz Leipcigu, jo tur man nav pavēlēts pildīt sludināšanas amatu. Tādēļ, ja es 
gribētu doties turp un lepoties ar šo amatu, mana lepošanās nebūtu vietā, 
jo es slavētu pats sevi. Tāpat arī, ja tēvs dzirdētu kādu citu sakām: es esmu 
šī bērna tēvs vai māte, viņam vajadzētu teikt: tā gan nav! Kurš ir bijis klāt 
tavās kāzās, kurš ir redzējis, ka tu esi salaulāts ar līgavu un kurš ir vedis 
līgavu uz baznīcu? – Man, tev un katram cilvēkam ir jābūt pārliecinātam par 
savu amatu. Šī prasme mums ir zināma – ikvienam jābalstās uz sava amata 
pamata, lai zinātu, ka amats, kurā viņš ir iecelts, kārta, kurā viņš dzīvo, ir 
Dievam tīkama un ka Dievs grib, lai es būtu tēvs vai māte, vīrs vai sieva.

Iepriekš, pāvestībā, mēs to nezinājām, bet domājām, ka nav iespējams 
kalpot Dievam, dzīvojot laulības kārtā un dzemdinot bērnus vai arī kopjot 
zemi. Mums nebija drošas pārliecības par saņemto aicinājumu attiecībā 
uz mūsu amatiem, taču mēs to neņēmām vērā un uzskatījām, ka Dievam 
jākalpo, kļūstot par mūkiem un mūķenēm. Taču tagad es varu sacīt: es esmu 
šajā amatā – par spīti velnam un pasaulei, kas manu amatu nopeļ! Doktors 
Johans Pommers var sacīt: es esmu īstais Vitenbergas mācītājs un sludinātājs! 
Kūrfirsts hercogs Hanss var sacīt: es esmu Saksijas firsts! Te ir liela atšķirība 
un pavisam citāda dižošanās. Kas slavē pats sevi, tas ir ģeķis, turpretī tas, kas 
slavē savu amatu, nav ģeķis; jo slavēt amatu – tas ir kaut kas cits, nekā slavēt 
pašam sevi. Jūdi, par kuriem šajā vietā lasām, domā, ka Kristus slavē pats 
Sevi. Taču tas, kas slavē amatu, neslavē pats sevi, bet godina to, kurš viņam 
šo amatu ir pavēlējis pildīt. Kristus lepojas ar To, kurš ir debesu augstībā 



15

un ir uzticējis Viņam amatu, turklāt pavēlējis ar šo amatu lepoties. Tādēļ 
Kristum nekaitē šī lepošanās, proti, tas, ka Viņš saka: “ES ESMU pasaules 
gaisma.”

Ar šo pasludinājumu Kungs Kristus apgāž visu pārējo, kas vien tiek sludi-
nāts. Uz zemes ir daudz dažādu mācību. Augstākā no tām ir Mozus bauslība, 
desmit baušļi, kuri tiek sludināti; tomēr tie nespēj izvest cilvēku no tumsības 
gaismā. Bauslība nemāca, kā cilvēkam iespējams dzīvot mūžīgi un iemantot 
pestīšanu. Šajā mācībā gan dzirdam, kas cilvēkam jādara (jo desmit baušļi 
sludina par mūsu darbiem), taču to nav iespējams paveikt. Ja šis pasludi-
nājums paliek viens, tas cilvēku neved gaismā. Bauslība māca darīt labus 
darbus, taču cilvēks to nespēj paveikt – viņam ir tikai bauslības pasludinā-
jums. Ir vajadzīga vēl cita, proti, Evaņģēlija mācība, kas saka: Es, Kristus, 
esmu gaisma! Bez šīs mācības ir neiespējami tikt atpestītam, jo tu esi grēkos 
un paliec tajos, grimdams tumsībā – tur bauslība tevi atstāj, nespēdama palī-
dzēt. Turpretī Evaņģēlijs saka: ja tu tici Man un uzlūko to, ka Es, Kristus, 
esmu miris par tevi, atņemdams tavus grēkus, tad tev ir palīdzēts! Ja vien tu 
šādi uzlūko Kristu, tad šī mācība tev nemāca, kas jādara, bet gan parāda, ko 
vari iegūt un saņemt no Kristus.

Bauslības mācība jeb pirmā gaisma ir mēness, kas māca par laba koka 
augļiem – māca, kas mums jādara. Otrā gaisma ir saule; tā māca par jaunu 
cilvēku – par gluži citādu koku, par to, ka no Kristus saņemam Evaņģē-
liju. Te dzirdam, no kurienes un kādā veidā cilvēks kļūst labs; jo tas notiek 
caur ticību. Tā nu Evaņģēlijs ir sprediķis, kas runā nevis par mūsu darbiem, 
bet par žēlastību un dāvanām, par labo, ko Dievs mums dara un dāvā caur 
Kristu. Desmit baušļi saka, kas mums jādara attiecībā pret Dievu. Mēness 
gan spīd nakts laikā, taču mēness gaisma nespēj vērst nakti par dienu – nakts 
tomēr ir un paliek nakts. Turpretī Kristus ir patiesā Saule, kas liek pienākt 
rītam un uzaust dienas gaismai. Viņš mums māca, kā nonākam līdz pestī-
šanai, kā tiekam atpestīti no grēkiem un nāves. Tādēļ Viņš saka: Es esmu 
gaisma, kas apgaismo un apspīd visu pasauli; jo tikai Viņš glābj no grēkiem, 
velna, nāves un elles.

Šis gods un šī atziņa jūdiem un visai pasaulei nav bijusi zināma. Taču nu 
gaisma atkal ataust un apgaismo ne tikai jūdus, bet visu pasauli – tai tiek 
sludināts, ka grēku spēj ņemt prom vienīgi Kristus, ka mēs kļūstam brīvi no 
grēkiem bez mūsu pašu darbiem, bez mūsu dižošanās un darbošanās, tikai 


