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PRIEKŠVĀRDS

Ir trīs iemesli, kāpēc esmu sarakstījis šo nelielo grāmatiņu. 
Pirmkārt, lai tiktu novērsts iztrūkums literatūras piedāvājumā par 
doto tēmu. Šķiet, ka baznīcas aprindās pieaug interese par krusta 
teoloģiju. Bieži vien man tiek prasīts – kas ir krusta teoloģija, un 
kas to padara tik atšķirīgu no citiem teoloģijas veidiem? Pēc tam, 
kad esmu mēģinājis uz to sniegt kaut cik noderīgu atbildi (kas ik-
dienas sarunas apstākļos parasti ir aptuvena un virspusēja), parasti 
seko nākamais jautājums, proti – vai ir atrodams kaut kas lasāms par 
krusta teoloģiju, kas palīdzētu gūt dziļāku ieskatu? Un tad diemžēl 
es nonāku lielās sprukās. Kaut arī vācu valodā ir pieejama viena otra 
grāmata, angļu valodā nav nekā tāda, ko es labprāt ieteiktu vien-
kāršajam lasītājam.1 Protams, ir tādi darbi kā Valtera fon Lēveniha 
(Walther von Loewenich) sarakstītā grāmata “Lutera krusta teoloģija” 
(Luther’s Theology of the Cross, Minneapolis: Augsburg, 1976, bet 
pirmoreiz publicēta Vācijā 1929. gadā), kas jau ir kļuvusi par kla-
siku šajā laukā. Šī vēl arvien ir saturīga lasāmviela ikvienam, kurš 
vēlas padziļināti apgūt krusta teoloģiju. Tomēr šī grāmata varētu 
būt smagnēja tiem, kuri nepārzina tās pētnieku diskusijas, kas bija 
aktuālas šā darba sarakstīšanas laikā. Turklāt tajā vairāk ir aplūkota 
Lutera teoloģiskā attīstība nekā krusta teoloģija kā tāda. Pirms kāda 
laika arī Alistērs Makgrats (Alister McGrath) sarakstīja tāda paša 
nosaukuma grāmatu – “Lutera krusta teoloģija” (Luther’s Theology 
of the Cross, Oxford: Basil Blackwell, 1985). Bet arī šis darbs drīzāk 
ir interpretācija par Lutera teoloģisko attīstību, nevis aplūko krusta 
teoloģiju, kaut arī tā ir vērtīga un noderīga lasāmviela. Tā nu mēs 
atrodam sevi situācijā, kur pastāv pieaugoša interese par krusta teo-
loģiju, bet ir maz konkrētu zināšanu par to, kas tieši tā ir. Kaut arī 
1 Pēdējā laikā gan ir saradies liels daudzums publikāciju un grāmatu, kas it kā pievēršas krusta 
teoloģijas tēmai, taču lielākā daļa no tā īstenībā skar dažādus atbrīvojošās teoloģijas; ciešanu no 
varmācības; spekulācijas par Dieva “ievainojamību” u. tml. jautājumus, tā arī nenonākot līdz 
krusta teoloģijas pamatjautājumiem, kurus esmu mēģinājis aplūkot šajā grāmatā.
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šī grāmata nevar pretendēt uz pilnīgu šīs tēmas izsmelšanu, es ceru, 
ka  ar to tiks sniegts pieticīgs papildinājums tam, lai mēs saprastu, 
kas ir krusta teoloģija.

Grāmatas sarakstīšanas otrais iemesls izriet no pirmā. Kad mums 
trūkst skaidras izpratnes par krusta teoloģiju, tad pastāv tendence šo 
tēmu sentimentalizēt, jo īpaši šajā laikmetā, kurā tik ļoti aktuāls ir 
cietēju jautājums. Par Jēzu tiek runāts kā par to, kurš “identificējas ar 
mums mūsu ciešanās”. Viņš ir tas, kurš “solidarizējas ar mums” mūsu 
bēdās. “Dieva ciešanas”, “Dieva ievainojamība” un citas līdzīgas 
banalitātes kļūst par ejošu preci tiem sludinātājiem un teologiem, 
kuri vēlas aizskart šodienas jūsmotāju dvēseles stīgas. Bet šāda slu-
dināšana noved pie visai vulgāras un smacējošas sentimentalitātes. 
Mūsu interesei par Dievu esot jāpieaug tā dēļ, ka viņš identificējas ar 
mums mūsu sāpēs un ciešanās. Sauklis “bēdas mīl kompāniju” kļūst 
par vārdos neizteiktu vadmotīvu šādai teoloģijai.

Tomēr krusta teoloģija nav sentimentālisms. Protams, tā daudz 
runā par ciešanām. Luters teic, ka krusta teologs uz visu raugās caur 
ciešanām un krustu. Un ir arī pilnīgi pareizi, ka caur Kristu Dievs 
ienāk mūsu ciešanās un nāvē. Bet krusta teoloģija mums ātri vien 
atklāj to, ka ciešanas pār mums nāk tieši tāpēc, ka mēs atrodamies 
dziļā pretrunā ar Dievu. Turpretī mēs pārsteidzīgi cenšamies sa-
skatīt kaut kādu vienlīdzību starp sevi un Dievu. Kā mums norādīs 
arī Luters – cilvēka un Dieva attiecībās Dievs un viņa Kristus ir tie, 
kas darbojas, nevis tiek darbināti (sk. Heidelbergas disputa 27. tēzi). 
Jāņa evaņģēlijā Jēzus norāda, ka neviens viņam neatņem dzīvību, 
bet viņš pats to atdod (Jņ 10:18). Galu galā Jēzus cieš un mirst, 
jo neviens ar viņu neidentificējas. Ļaudis kliedza: “Sit viņu krustā!” 
Viens no viņa mācekļiem viņu nodeva, cits noliedza, pārējie viņu 
pameta un bēga. Viņš nomira viens pats, arī paša Dieva pamests.

Turpretī mums ir jāpacieš Dieva iedarbība uz mums, kas ir abso-
lūta un bez nosacījumiem. Mums tas sagādā ciešanas, jo, būdami vēl 
vecais cilvēks, mēs nespējam paciest šādu iedarbību. Dievišķās dar-
bības dēļ mēs tiekam padarīti pasīvi. Šeit būtu jāatceras, ka “pasīvs” 
nāk no tās pašas vārda saknes kā “pasija”, kuras nozīme, protams, 
ir “ciest”. Tāpēc pasaule mums ir no jauna jāuzlūko Kristus ciešanu 
gaismā, “caur ciešanām un krustu” (sk. 20. tēzi), kā tādiem, kas 
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pacieš Dieva suverēno darbību. Sentimentalizētā teoloģija mums 
rada iespaidu, ka caur Kristu Dievs nāk, lai pievienotos mums mūsu 
cīņā pret kādu nezināmu ienaidnieku, un tad viņš tiek padarīts par 
upuri un cieš gluži kā mēs. Līdzīgi Jeruzālemes meitām mēs jūtam 
viņam līdzi. Bet patiesa krusta teoloģija ir lielā neizpratnē iepretim 
šāda veida sentimentalitātei. Jēzus saka Jeruzālemes meitām: “.. ne-
raudiet par mani, raudiet par sevi un saviem bērniem.” (Lk 23:28; 
LBB, 2012)

Trešais iemesls, kāpēc uzņēmos sarakstīt šo grāmatu, ir saistīts ar 
otro. Ir acīm redzams, ka šodienas teoloģijai pastāv nopietnas prob-
lēmas ar jēgas pazaudēšanu tās lietotajā valodā. Sentimentalitāte 
teoloģijā noved pie fokusa maiņas, tāpēc tās valoda pazaudē savu 
ietvaru. Kā piemēru varētu minēt visai pazīstamo situāciju – vairs 
netiek runāts par to, ka mēs esam grēcinieki, bet mēs tiekam parā-
dīti kā cietēji, kurus apspiež ļaunie pāridarītāji, kurus mēs nemitīgi 
mēģinām atrast un apsūdzēt. Protams, mūsu kultūrā ir sastopami 
cietēji un pāridarītāji – pat pārāk daudz. Bet šī “kolektīvā paranoja”, 
kas liek mums sevi nodarbināt ar šādu sava bēdīgā stāvokļa attēlo-
šanu, nevar neizraisīt pārmaiņas mūsu lietotajā valodā. Jēgas nobīde 
bieži vien ir ļoti sīka un neievērojama, taču tieši tas šo lietu padara 
tik maldinošu.

Šodien mēs vairs nedzīvojam vainas apziņas kultūrā, bet esam 
nonākuši “bezjēdzībā” – tā mums tiek apgalvots. Tāpēc mūsu valoda 
pazaudē ietvaru. Atbildība par vainu ir jānes mums kā grēciniekiem, 
bet kurš būs atbildīgs par bezjēdzību? Katrā ziņā ne mēs! Grēka 
apziņa, ja tā vispār nonāk līdz mūsu sirdsapziņai, parasti ir kaut kas 
tāds, ko “tie pārējie” ir nodarījuši mums. Kā reiz ir sacījis Sanfran-
cisko episkopālās baznīcas katedrāles dekāns Alans Džouns: “Mēs 
dzīvojam laikmetā, kad viss ir atļauts un nekas netiek piedots.”

Tā kā mēs tagad esam kļuvuši par cietējiem un ne vairs grēci-
niekiem, mums ir nepieciešams rast “stiprinājumu”, “atbalstu” utt. 
Mūsu lietotā valoda pazaudē sākotnējo ietvaru, tāpēc tās jēga aiz-
plūst prom. Tā kļūst drīzāk terapeitiska nekā evaņģēliska. Mūsu 
valoda arvien vairāk ir “ jāapcērp”, lai tikai mēs kādu neaizskartu ar 
saviem vārdiem. Heidelbergas disputa 21. tēzē Luters apgalvo, ka 
krusta teologs “saka tā, kā ir”, kamēr godības teologs ļauno sauc par 
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labu un labo par ļaunu. Ar to tiek parādīts, ka krusta teologam ļoti 
svarīga ir valoda un tās pareizs lietojums teoloģiskajos jautājumos. 
Lutera vārdi liek saprast, ka valodas nepareizam lietojumam un 
jēgas pazaudēšanai ir teoloģiskas saknes. Ja balstāmies pieņēmumā, 
ka valodu ir nepieciešams nemitīgi “apcirpt”, lai ar to kāds netiktu 
aizskarts, un dvēseli nepieciešams paijāt, nevis konfrontēt, tad mūsu 
valoda pakāpeniski nogrimst līdz apsveikuma kartītes sentimenta-
litātei. Tādi vārdi kā grēks, bauslība, apsūdzība, atgriešanās, tiesa, 
dusmība, sods, pazudināšana, nāve, velns, lāsts un arī krusts, gandrīz 
vai puse no teoloģiskā vārdu krājuma, vienkārši izzūd. Tie pazaudē 
savu teoloģisko pamatojumu, līdz ar to mums arī zūd iespēja tos 
izmantot saziņā.

Krusta teologs “saka tā, kā ir”. Šodienas valodā izsakoties: krusta 
teologs lietas sauc īstajos vārdos. Tāpēc tam, kurš “visas lietas uz-
lūko caur ciešanām un krustu”, nākas paust vienīgi patiesību. Proti, 
krusta teoloģija mums sniedz teoloģisku iedrošinājumu un koncep-
tuālu ietvaru, lai mēs spētu saglabāt valodu bez liekām pārmaiņām. 
Bez šaubām, tas paredz arī mūsu valodas un tās lietojuma kritisku 
novērtējumu. Un mums patiešām būs jāatzīst, ka tā puse no vārdu 
krājuma, ko esam pazaudējuši, kādam var būt biedējoša un aizska-
roša. Taču mēs arī skaidri ieraudzīsim to, ka vienīgais problēmas 
risinājums ir rodams tieši Kristus krustā un augšāmcelšanā, nevis 
pastāvošās problēmas noliegšanā un jēgas pazaudēšanā. Tāpēc es 
ceru, ka šis pētījums kaut nedaudz mums palīdzēs paglābt teolo-
ģisko valodu un tās jēgu no bezjēdzīgām pārmaiņām.

Tas ir savādi, ka, neskatoties uz mūsu centieniem izvairīties no 
visa, kas var būt aizskarošs, neizskatās, ka no tā būtu kāds labums. 
Mēs gan tiecamies pēc iedrošinājuma, bet šķiet, ka mēs to piedzī-
vojam arvien mazāk un mazāk. Mēs gan meklējam pēc atbalsta, bet 
mūsu līdzcilvēki paši ir pārāk aizņemti ar tā meklēšanu, lai varētu 
sniegt atbalstu mums. Sludinātāji mēģina pacelt mūsu pašcieņu ar 
optimistiskiem glaimiem, bet izskatās, ka arvien vairāk un vairāk 
cilvēku cieš no pašcieņas iešanas mazumā. Iespējams, ka aicinājums 
“lietas saukt īstajos vārdos” šobrīd ir īsti vietā. Tāda vismaz ir cerība, 
kas mani ir pavadījusi, strādājot pie šīs grāmatas.
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Tomēr ar šo es nevēlos apgalvot, ka iedrošinājumam, mierinā-
jumam, atbalstam, pašapziņas celšanai utt. nebūtu vietas teoloģiskajā 
valodā. Cilvēcisko attiecību līmenī visas šīs lietas var būt diezgan 
nepieciešamas un noderīgas. Tomēr tās visas ir otršķirīgas vaja-
dzības. Tās ir rūpes par cilvēku labklājību šaisaulē. Problēmas bīsta-
mība parādās tad, kad šāda teoloģiskā valoda mūs pārņem tik ļoti, 
ka tiek aizsegts mūsu galējais mērķis. Tas ir tāpat kā ja alkoholiķis 
sava ieraduma pārtraukšanu sajauc ar dvēseles pestīšanu. Otršķirīgi 
dziedinājumi tiek sajaukti ar mūsu galējo pestīšanu. Kad tas notiek, 
tad baznīca pārtop par atkarības cietēju atbalsta grupu, nevis Kristus 
miesas sapulci, kur tiek pasludināts un uzklausīts Dieva vārds par 
Kristus krustu un augšāmcelšanos. Šis kārdinājums mūsu zemē ir 
plaši izplatīts, un tam vajag pretoties.

Kaut arī var itin viegli uzskaitīt iemeslus, kāpēc ir vajadzība pēc 
šādas grāmatas, tomēr drīz vien nākas atdurties pret sarežģītu jautā-
jumu – kā to uzrakstīt? Tad arī mēs ieraugām, kāpēc ir tā, ka par šo 
tēmu ir pieejams tik maz literatūras. Proti, par krusta teoloģiju ir ļoti 
grūti rakstīt, varētu pat sacīt – riskanti. Lasītājs, bez šaubām, šeit 
varēs par to pārliecināties. Kas tad galu galā ir krusta teoloģijas ap-
lūkojamais priekšmets? Vai krusta teoloģija ir vienkārši Kristus cie-
šanu stāsta atkārtošana? Ne gluži. Varbūt tā ir vēl viens mēģinājums 
izklāstīt izpirkšanas mācību? Arī ne. Vai tā mums sniedz kaut kādu 
citādu reliģiskās pieredzes veidu vai, kā mēs šodien teiktu, – garī-
gumu? Jau tuvāk patiesībai, bet arī ne gluži. Drīzāk tas ir veids, kā 
mēs varam uztvert pasauli un mūsu stāvokli. Luters to sauca – “visu 
lietu uzlūkošana caur ciešanām un krustu”. Un tas izriet no Lutera 
bieži aplūkotā usus jautājuma, proti – kādā veidā Kristus krusts tiek 
lietots mūsu dzīvē.

Un tomēr – par krusta teoloģiju ir diezgan sarežģīti rakstīt. Tik 
tiešām, kā es to vēl un vēl uzsvēršu – krusta teoloģiju nevar uzrakstīt. 
Arī pats Luters neraksta krusta teoloģiju. Drīzāk varētu sacīt, ka viņš 
izklāsta, ko dara tie, kurus ir satriecis un augšāmcēlis Kristus krusta 
notikums, kā tas it īpaši labi ir redzams Heidelbergas disputa tēzēs. 
Tāpēc pārdomājot, kā es varētu ķerties pie šā darba izpildes, man 
pamazām kļuva skaidrs, ka, pirmkārt, šīs grāmatas nosaukumam ir 
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jābūt “Kā kļūt par krusta teologu”.2 Otrkārt, jo vairāk es strādāju ar 
šīs grāmatas avotiem, jo vairāk mani piesaistīja tieši Heidelbergas 
disputs kā darbs, kurš aplūko to, ko dara krusta teologs. Proti, pats 
Heidelbergas disputs ir krusta teologa veikums – tas, ko krusta teo-
logs noliek pasaules priekšā “disputēšanai”. Jo vairāk es studēju šo 
seno tekstu, jo skaidrāk ieraudzīju to, ka savam laikam tas ir bijis 
tik ļoti radikāls un dziļš, ka savu aktualitāti tas ir saglabājis līdz 
pat mūsdienām, neskatoties uz to, ka tas ir izklāstīts 16. gadsimtam 
raksturīgā valodā. Šim disputam ir tik radikāls raksturs, ka jau to-
reiz tanī ir aplūkoti jautājumi, kas mūs nodarbina arī šodien, un 
pavisam noteikti nodarbinās vienmēr. Bet Heidelbergas disputam 
nav nepieciešama nekāda aizstāvība, nedz arī ir vajadzīgs pamatot 
tā aktualitāti šodien, jo tanī atrodamā teoloģija ir tik svarīga, ka šis 
teksts pats par sevi jau ir pelnījis mūsu uzmanību. Rūpīgi pārdomājot 
šo tekstu, mēs varam gūt vērtīgu teoloģisko pieredzi. Tādējādi mēs 
varēsim teoloģiskos pamatjautājumus ieraudzīt jaunā gaismā. Tas ir 
tas, ko Luters domāja, sacīdams, ka krusta teologs “saka tā, kā ir”. 
Galu galā man kļuva skaidrs, ka manis iecerētajam darbam ir jātop 
vienkārši kā pārdomām par Heidelbergas disputu, ar ko būtu mēģi-
nāts lasītājam “atslēgt” šo tekstu, iztirzājot šā disputa tēzes un to pa-
matojumus. Šī grāmata nekādā gadījumā nesniedz pilnīgi izsmeļošu 
krusta teoloģijas izklāstu, bet ir vienīgi mēģinājums palīdzēt mums 
spert pirmos soļus šajā virzienā.

Bet man ir ne tikai konkrēti iemesli rakstīšanai par to, kā kļūt 
par krusta teologu, bet ir arī kādas bažas. Daudzi varētu prasīt – vai 
tad šodien mums ir kāda vajadzība pēc krusta teologiem? Kā mēs to 
vēlāk redzēsim – salīdzinot ar godības teoloģijas optimismu, krusta 
teologi var šķist ļoti kritiski un negatīvi. Vai nav nežēlīgi uzbrukt 
tam nelielajam optimismam, kas mums vēl ir? Vai nav par vēlu tam 
uzbrukt? Uzbrukums optimismam Heidelbergas disputā iesākas bez 
žēlastības, sagraujot visus mūsu priekšstatus par labo darbu lomu 
pestīšanā. Bet uz to šodien daudzkārt tiek aizrādīts, ka neviens jau 
tāpat vairs nemēģina veikt labos darbus. Vai nav tā, ka krusta teolo-
ģija ir brīnišķīgs uzbrukums, vērsts pret ienaidnieku, kurš neeksistē? 

2 Grāmatas oriģinālais nosaukums angliski – On Being Theologian of the Cross.
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Vai krusta teoloģija nav brīnumainas zāles pret slimību, ar kuru 
neviens neslimo? Vai ar to nevarētu būt līdzīgi kā ar vakcīnu pret 
bakām, proti, ka vakcīna izraisa vairāk problēmu nekā pati slimība? 
Vai nav tā, ka krusta teologs ir savdabīga vēsturiska palieka, kas 
izplata pesimismu visur tur, kur izmisuša cilvēka cerība karājas mata 
galā?

Bet man, protams, nevajadzētu pārsteidzīgi iesaistīties strīdos 
par savu centienu vērtību vai noderību. Ļausim šai grāmatai pašai 
sevi aizstāvēt! Taču lasītājam varētu būt interesanti uzzināt, kas lika 
man iepriekš minētās bažas nobīdīt malā un tomēr sākt darbu pie šīs 
grāmatas. Pirmkārt, ikviens, kurš guvis kaut nelielu priekšstatu par 
to, ko nozīmē krusta teoloģija, tūlīt sapratīs, ka godības teoloģijas 
nestais posts ir nezūdošs. Godības teoloģija ir kritušās cilvēces ne-
zūdošā teoloģija. Tieši tāpēc mums neatlaidīgi ir jāturas pie krusta 
teoloģijas, lai šī patiesība netiktu noklusēta. Otrkārt, savas bažas es 
nolieku malā, jo man ir tāda sajūta, ka tieši godības teoloģija šobrīd 
ir nonākusi smagā krīzes situācijā. Ja tas ir tiesa, ka neviens vairs 
necenšas darīt labu, tad par ko gan tas liecina? Vai tas nozīmē, ka 
“svētie vārdi” vairs nenes jēgpilnu nozīmi, kā šodien sacītu postmo-
dernisti? Vai godības teoloģijas vēstījuma pavediens ir pazaudēts? 
Vai optimisms, kas ir “Ziemeļamerikas oficiālā vērtība”, kā par to 
ir izteicies Duglass Džons Hols (Douglas John Hall),3 beidzot ir 
noskrējis no sliedēm? Vai tas varētu būt par iemeslu tai bezcerībai 
un haosam, kuru varam novērot savās dzīvesvietās? Vai slāpes pēc 
godības beidzot ir pārtapušas par to bezcerību, kuru paredzēja jau 
Luters? Šī grāmata ir sarakstīta, balstoties pieņēmumā, ka šodien 
valdošās bezcerības patiesais avots ir tieši godības teoloģijas sērga, 
nevis krusta teoloģija. Un viss tālāk rakstītais izriet no pārliecības, 
ka krusta teoloģija mums sniedz cerību. Tik tiešām – vienīgo patieso 
cerību!

3 Sk. Lighten Our Darkness (Philadelphia: Westminster, 1976), kā arī citus viņa darbus. Hols ir 
bijis viens no redzamākajiem krusta teoloģijas paudējiem mūsdienu teoloģijā.
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IEVADAM

Crux sola est nostra theologia.

Kristus krusta notikums ir, pirmkārt, Dieva uzbrukums cilvēka 
grēcīgumam. Otrkārt, protams, mēs tanī iegūstam pestīšanu no 
grēka. Taču daudz kas mums paliks nepamanīts, ja mēs neievērosim 
to, ka vispirms tas ir uzbrukums grēkam. Tiesa gan – tas ir ļoti sa-
vāds uzbrukums – ciest un mirt no mūsu rokas! Luters to nosauc par 
Dieva “svešo darbu”. Ar šo uzbrukumu krusts4 mums atklāj to, ka 
grēka īstenais mājoklis nav miesā, bet gan mūsu garīgajos centienos, 
mūsu “godības teoloģijā”. Lietas būtība ir tāda, ka tas, kas notiek pie 
krusta, ir pilnīgi pretējs mūsu ierastajai reliģiskajai domāšanai. Un 
arī Sv. Pāvils to ļoti labi zināja, sacīdams:

“Vēstījums par krustu ir muļķība tiem, kas iet pazušanā, bet 
tiem, kas tiek izglābti, tas ir Dieva spēks. Jo ir rakstīts: gudrajo 
gudrību es izdeldēšu un saprātīgo saprātu es atmetīšu. – Kur tad 
ir gudrais? Kur Rakstu skaidrotājs? Kur šī laikmeta vārdu 
meistars? Vai Dievs nav vērtis šīs pasaules gudrību muļķībā? 
Tā kā pasaule ar savu gudrību nav atzinusi Dievu viņa gud-
rībā, Dievs nolēma tos, kas tic, glābt ar muļķīgu sludināšanu. 
Kad nu jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, mēs tā 
vietā sludinām krustā sisto Kristu, kas jūdiem ir piedauzība, 
bet pagāniem – muļķība, bet aicinātajiem – gan jūdiem, gan 
grieķiem – Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Jo Dieva 
muļķība ir gudrāka par cilvēku gudrību un Dieva nespēks ir 
daudz stiprāks par cilvēku spēku.” (1Kor 1:18–25; LBB, 2012)

4 Ar vārdu “krusts” šeit un visā turpmākajā grāmatas daļā tiek domāta visa vēsts par krustā 
sisto un augšāmcelto Jēzu. Tas sevī ietver arī tās norādes, kuras varam atrast Vecās Derības 
pravietojumos (daudzas rakstvietas, kas ir ļoti būtiskas krusta teoloģijai, ir atrodamas tieši Vecajā 
Derībā!), kā arī Jēzus krustā sišanu un augšāmcelšanos, un viņa uzkāpšanu debesīs. Ir ļoti svarīgi 
šeit iekļaut augšāmcelšanos un uzkāpšanu debesīs, jo ir izplatīts diezgan liels sajukums par to, 
kādu nozīmi šiem notikumiem piešķir krusta teoloģija. Piemēram, bieži vien tiek apgalvots, 
ka godības teoloģija ir augšāmcelšanās teoloģija, kamēr krusta teoloģija aplūko “tikai” krustā 
sišanas notikumu. Nekas nevar būt tālāk no patiesības! Īstenībā krusta teoloģija nav iedomājama 
bez augšāmcelšanās. Nav iespējams aptvert krustā sišanas notikuma dziļumu, ignorējot 
augšāmcelšanos.
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Tāpēc krusta teoloģija ir aizskaroša teoloģija. Tā ir aizskaroša 
tā iemesla dēļ, ka atšķirībā no citām teoloģijām tā uzbrūk tam, 
ko mēs visbiežāk uzlūkojam par pašu labāko savā reliģijā. Kā mēs 
to vēlāk redzēsim, krusta teologus daudz neuztrauc tas, kas mūsu 
reliģijā ir acīmredzami slikts, proti, mūsu sliktie darbi, bet daudz 
vairāk viņiem rūp tās pretenzijas, kas pavada mūsu labos darbus. 
Tā ka pareizi runāt par krusta teoloģiju var vienīgi tad, ja tā tiek 
pretnostatīta visiem citiem teoloģijas veidiem. Lai to labāk izteiktu, 
Luters ieviesa divus pretējus jēdzienus: krusta teoloģija un godības 
teoloģija. Tāpēc krusta teoloģija sevi nepasniedz kā vēl vienu iespēju 
starp daudzām citām. Kaut arī šķiet, ka pasaulē pastāv nebeidzama 
reliģiju un teoloģiju dažādība, īstenībā no šā skatpunkta varētu droši 
sacīt, ka pamatā ir tikai divi teoloģijas veidi – godības teoloģija un 
krusta teoloģija. “Godības teoloģija” sevī iekļauj gandrīz visas teo-
loģijas un reliģijas, kamēr krusts stāv atstatus no tām visām un pāri 
tām. Viens no šā pētījuma mērķiem būs padarīt kontrastu starp šiem 
diviem teoloģijas veidiem, cik vien iespējams skaidri saskatāmu, lai 
mēs spētu gan precīzāk identificēt krusta teoloģiju, gan arī lai krusta 
sludināšana saglabātu savu “muļķību, kas izdeldē gudrajo gudrību”, 
lai tādējādi tiktu izglābti arī viņi.

Kā tad mēs paveiksim šo uzdevumu? Kā jau es iepriekš sacīju, ir 
ārkārtīgi grūti rakstīt par krusta teoloģiju. Īstenībā ir diezgan neie-
spējami šādu teoloģiju uzrakstīt. Nav šaubu, ka, mēģinot to darīt, 
mēs tikai nāktu klajā ar kārtējo “beidzamo un galējo” atbildi Jēzus 
saucienam no krusta: “Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc tu esi mani 
atstājis?” Mēs nevaram atbildēt uz šo Jēzus jautājumu. Mēs varam 
vienīgi nomirt līdz ar viņu un caur viņu gaidīt uz Dieva atbildi. Nākt 
klajā ar atbildi uz šo jautājumu nozīmētu uzgriezt muguru pašam 
krustam, lai tā vietā pievērstos tai teoloģijai, kas atrodas mūsu grā-
matās. Tā būtu tikai vēl viena teoloģija par krustu, nevis teoloģija, 
kas nāk no krusta. Praktiski visas teoloģijas, kas ir par krustu, galu 
galā ir godības teoloģijas.

Mūsu uzdevuma grūtība slēpjas tanī apstāklī, ka pats krusts ir 
teo-loģija jeb Dieva logos. Vēstījums par krustu ir viņa uzbrukums. 
Krusta vēsts sevi nepasniedz kādā ērtā teoloģiskā ietvarā, kuru mēs 
spētu tā viegli aptvert, bet tad turpināt tālāk savu ierasto ceļu. Vēsts 
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par krustu mūs nogalina un dara dzīvus. Tā sit krustā veco cilvēku, 
lai augšāmceltos jaunais. Luters teiktu: “Vienīgi krusts ir mūsu 
teoloģija.”5 Un šie viņa daudzkārt citētie vārdi ir jāsaprot burtiski. 
Bet mēs nevaram nepamanīt, cik savāds ir šis apgalvojums. Kā gan 
krusts varētu būt teoloģija? Krusts taču ir notikums. Teoloģija ir 
pārdomas par šo notikumu un tā skaidrojums. Teoloģija ir par no-
tikumu, vai tad ne tā? Un tomēr, tieši tas šo uzdevumu – krusta 
teoloģijas uzrakstīšanu – padara neiespējamu. Labākais, ko šāda 
pierakstīta teoloģija spētu – pavērt ceļu īstenajam krusta pasludinā-
jumam – muļķībai, kas izdeldē gudrajo gudrību.

Ar to ir jāsaprot, ka krusts nav bezdarbīgs vai miris. Krusts vis-
pirms ir Dieva uzbrukums vecajam grēciniekam un grēcinieka teo-
loģijai. Krusts ir Dieva nodarījums mums. Bet vienlaikus tas pats 
krusts (un vienīgi krusts) paver jaunas un nedzirdētas iespējas, kas 
nav pieejamas vecajam grēciniekam un viņa teoloģijai. Tas nozīmē, 
ka krusta teoloģija neizbēgami ir diezgan polemiska. Tā pastāvīgi 
tiecas atsegt un atmaskot tos veidus, kādos grēcinieki apslēpj savu 
neuzticību aiz dievbijīgas ārienes. Problēmas delikātums slēpjas tanī 
apstāklī, ka krusta teoloģija uzbrūk labākajam, ko varam no sevis 
dāvāt, nevis sliktākajam. Tas izskaidro to, kāpēc par krusta teoloģiju 
ir ierasts runāt, pretnostatot godības teoloģijai. Šīs divas teoloģijas 
vienmēr sastopas cīņā, kura ir uz dzīvību un nāvi. Ja kaut kur tiek 
pieminēta krusta teoloģija, nenorādot uz šo cīņu, tad īstenībā runa 
nav par krusta teoloģiju. Dieva vārda sludinātājiem tas ir jāiegaumē 
un jāiemācās – kā lietot vēsti par krustu šajā cīņā.

Domājot par šo krusta un godības teoloģijas cīņu, kā arī par 
sludinātāja pienākumu, man šķiet, ka būtu labi šajā ievadā aplūkot 
vēl divus jautājumus, pirms pārejam pie paša Heidelbergas disputa 
teksta. Pirmkārt, mēs varētu mēģināt ieskicēt šo divu teoloģiju cīņas 
fonu, pārdomājot divas pilnīgi atšķirīgas “vēstis” jeb, kā teologi 
šodien mēdz sacīt, divus atšķirīgus “naratīvus”, kas ir pamatā visai 
cilvēka eksistencei un pašizpratnei. Otrkārt, pamēģināsim ieraudzīt 
tos divus atšķirīgos veidus, kā mēs varam būt teologi, kuri kā pa-
matu  izmantos minētos “naratīvus”. Man ir cerība, ka, pievēršot 
5 CRUX sola est nostra theologia. Sk. M. Lutera darbu kritiskajā izdevumā Weimarer Ausgabe 
(turpmāk WA) 5.176.32.
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uzmanību šiem diviem teologa ceļiem, mēs varam novērst dažas no 
tām grūtībām, ar ko ir jāsastopas, mēģinot rakstīt par krusta teo-
loģiju. Jo tas, ko šī teoloģija grib pasniegt, nav kāds konkurējošs 
doktrīnu kopums, bet gan atšķirīgs darbošanās veids, kā mēs vēlāk 
par to varēsim pārliecināties. Mūsu mērķis šeit ir kļūt par krusta 
teologu, nevis vienkārši runāt vai rakstīt par krusta teoloģiju.

godības vēsts un krusta vēsts

Vispazīstamākā vēsts, kuru mēs paužam par sevi, ir tā, kuru mēs 
sauksim par godības vēsti. No godības mēs nācām un godībai esam 
nolemti. Protams, pa vidu tam mēs esam tā kā noskrējuši no sliedēm. 
Vai tas ir noticis saskaņā ar kādu dievišķu mērķi vai nejauši – mēs 
skaidri nezinām. Bet tā ir tikai tāda īslaicīga neērtība, ko mēs no-
vērsīsim ar atbilstošu reliģiozu centienu palīdzību. Tas, kas mums 
ir vajadzīgs – nokļūt atpakaļ uz “godības ceļa”. Šī vēsts tiek pausta 
neskaitāmās variācijās. Parasti šajā vēstī darbojas kāda “dvēsele”. 
Daudzi filozofi spriež par dvēseli kā ieslodzītu materiālajā pasaulē, 
kurā valda iznīcība un nāve, kas ir noticis dēļ kāda kosmiska nelaimes 
gadījuma, ko izraisījuši vai nu dievi, vai mirstīgie. Pamatshēma ir 
tas, ko Pols Rikērs (Paul Ricoeur) ir nosaucis par “izraidītās dvēseles 
mītu”.6 Dvēsele ir izraidīta no savām mājām. Tagad tā vai nu kaut 
kur gulšņā, vai arī ir aizmirsusi ceļu mājup. Bet tās īstenais mērķis 
ir atgriezties atpakaļ. Mājupceļš ved caur zināšanām, gnosis, caur ko 
dvēsele tiek uzmodināta tās nemirstīgajam mērķim un atbilstošai 
rīcībai. Parasti tas nozīmē attīrīšanos un atbrīvošanos no miesas un 
tās kārībām. Šai vēstij gan ir daudz variāciju, taču shēma paliek lielā 
mērā nemainīga, proti, tā ir dvēseles aizraidīšana prom no “Viena” 
un tās atgriešanās atpakaļ pie Tā.

Godības vēsts, izraidītās dvēseles mīts, ir spēcīga vēsts. Galu galā 
sapnis par dvēseles neiznīcināmību ir pievilcīgs un mierinošs.

6 Paul Ricoeur, The Symbolism of Evil. New York: Harper and Row, 1967. 279. lpp. un tālāk.
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Jel nestāsti man bēdu skaitu, 
Ka dzīve ir vien sapnis tukšs! 
Jo mirusi ir dvēsele, kas snauž, 
Un nekas nav tāds kā šķiet.

Dzīve ir patiesa, tā ir no sirds! 
Tās mērķis nav kaps; 
Pīslis esi, pie pīšļiem atgriezies – 
Tas nav sacīts par dvēseli.7

Tā savā dzejolī “Dzīves psalms” ir sacījis Henrijs Vodsvorts 
Longfelovs (Henry Wadsworth Longfellow), amerikāņu sentimenta-
litātes godalgotais dzejnieks. Arī šodien, it kā sekulārā laikmetā, 
izraidītās dvēseles mīts turpina piesaistīt mūsu eksistences pamatā 
esošās reliģiskās jūtas. Par to liecina arī plaši izplatītā ticība dvēseļu 
pārceļošanai un reinkarnācijai “Jaunā laikmeta” kustībā un citās lī-
dzīgās reliģijās. Tik tiešām, mīts par izraidīto dvēseli ir bijis tik ļoti 
vilinošs visā cilvēces vēstures gaitā, ka savā varā tas ir pārņēmis arī 
biblisko vēsti. Pastāv centieni biblisko grēkā krišanas stāstu padarīt 
par vēl vienu izraidītās dvēseles stāsta variāciju.8 Par to liecina jau 
nebibliskais krišanas jēdziens. Ādams, kurš sākotnēji ir sirdsšķīsts 
(vai nu pēc savas dabas, vai Dieva žēlastības dēļ), tiek zemišķu 
tieksmju kārdināts un “krīt”, pazaudējot žēlastību un līdz ar sevi 
ievelkot pazudināšanā arī savus pēcnācējus. Tad ir jānotiek gandarī-
šanai, žēlastībai jātiek atjaunotai, jānotiek šķīstīšanai, lai atgriešanās 
godībā būtu iespējama. Protams, krustu var diezgan ērti ievietot šīs 
vēsts gandarīšanas shēmā, tā padarot mums iespējamu atgriešanos. 
Un beigās mēs iegūstam ļoti labi pamatotu godības teoloģiju!

Šī godības vēsts sajaukšanās ar krusta vēsti ir zīme šai cīņai uz 
dzīvību un nāvi, kurā viena otru ir satvērusi godības un krusta teo-
loģija. Tiešām, viena no grūtībām, mēģinot nošķirt krusta teoloģiju 

7 Tas ir interesanti, kā šīs vārsmas, apzināti vai nē, atspoguļo iepriekš minēto mītu. Mītā “dvēseles 
snauda” apzīmē “krišanu” pašu par sevi. Dvēsele savā snaudā “aizmirst” atšķirību starp tās garīgo 
dabu un materiālo ķermeni, kurā tā ir ieslodzīta. Tā ka mirusi ir tieši tā “dvēsele, kas snauž”. 
Pestīšana nāk līdz ar pamošanos. Tāpēc “pīslis pie pīšļiem” nedrīkst būt daļa no šīs pestīšanas 
vēsts.
8 Sk. turpat, 330. lpp. Savā tipoloģijā Rikērs par biblisko vēsti runā kā par “Ādama mītu”. Tas, kas 
ir noticis – Ādama stāsts –, ir izskaidrots ar izraidītās dvēseles stāsta palīdzību. “Krišana” ir stāsts 
par dvēseles “izraidīšanu” no tās īstajām mājām.
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no godības teoloģijas, ir tā, ka atšķirības starp tām bieži vien ir ļoti 
grūti pamanīt. Protams, ka kristīgo teologu vidū abās teoloģijās tiek 
lietota vairāk vai mazāk tā pati valoda. Tāpēc viens no šīs grāmatas 
mērķiem ir padarīt redzamākas atšķirības starp tām. Krusta teolo-
ģija piedzimst no atskārsmes, ka tas ir vienkārši postoši, ja vēsts par 
krustu izšķīst godības vēstī. Kā norāda arī Vēstule ebrejiem – Jēzus 
tika sists krustā “ārpus nometnes”,9 nevis Jeruzālemes Tempļa go-
dībā. Krusta vēsts pastāv uz to, ka tai pašai ir kaut kas, ko mums 
pavēstīt. Tā neļauj mums vienkārši nostāties atstatus un noskatīties. 
Tā neprasa no mums, lai mēs nemitīgi maldītos apkārt, meklējot pēc 
kādas jēgas viņpus un pāri visam, ko varam aptvert, lai visbeidzot 
tiktu uzmodināta un apgaismota izraidītā, snaudošā dvēsele. Krusta 
vēsts mūs ievelk sevī, tā ka mēs kļūstam par šīs vēsts dalībniekiem. 
Kā Pāvils to ir izteicis Gal 2:19–20: “Līdz ar Kristu esmu krustā 
sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad 
dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis 
un nodevies par mani.” Tāpat kā Jēzus tika sists krustā, tā arī mēs 
esam sisti krustā līdz ar viņu. Krusts padara mūs par daļu no savas 
vēsts. Krusts kļūst par mūsu stāstu. Tieši to nozīmē līdz ar Luteru 
sacīt, ka “vienīgi krusts ir mūsu teoloģija”.

Krusta teoloģiju ļoti precīzi ir aprakstījis Luters savā nelielajā 
rakstā “Meditācija par Kristus ciešanām”,10 kas sarakstīts 1519. 
gadā, neilgi pēc Heidelbergas disputa. Šajā rakstā Luters pievērš 
īpašu vērību tam, kā mums pareizi pārdomāt Kristus ciešanu noti-
kumu. Viņš teic, ka, ja šādā meditācijā mēs vainojam jūdus par viņu 
rīcību, tad tas ir darīts nepareizi, jo tas tikai vairo ienaidu. Tāpat 
tas netiek pareizi darīts, ja Kristus ciešanas tiek izmantotas kā sava 
veida vingrinājums vai talismans, ar ko atvairīt ciešanas, valkājot 
krustus kā aizsardzību pret nelaimēm u. tml. Tāpat netiek pareizi 
meditēts, ja mēs žēlojam un izrādām līdzjūtību Jēzum, līdzīgi kā 
Jeruzālemes meitas, kuras ar savām raudām pavadīja viņa došanos 
uz krustā sišanu. “Īstais un patiesais Kristus ciešanu darbs ir – pa-
darīt cilvēku saskanīgu ar Kristu, tā ka cilvēka sirdsapziņa piedzīvo 
mokas par saviem grēkiem, līdzīgi kā Kristus tika mocīts savā miesā 
9 Sk. Ebr 13:11–13.
10 LW 42.7.–14.
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un dvēselē mūsu grēku dēļ.. Nu visa pasaule aizveras pār tevi.”11 Tad 
mūsu sirdsapziņa vairs nespēj mūs aizstāvēt. Tā Luters mums attēlo 
to neizbēgamo apziņu, ka mēs tiekam ievilkti šajā notikumā:

“Tev jāļauj šai domai iziet caur tavu apziņu, un nešaubies, ka 
tu esi tas, kurš šādi spīdzina Kristu, jo pavisam noteikti tie 
ir tavi grēki, kas to ir izraisījuši.. Tāpēc, redzot naglas, kas 
caurdur Kristus rokas, vari būt drošs, ka tu to esi nodarījis. 
Kad uzlūko viņa ērkšķu kroni, vari būt drošs, ka tās ir tavas 
ļaunās domas.. utt.”12

Tā nu krusta vēsts kļūst par mūsu vēsti. Tā sevi uzspiež mums 
virsū tik ļoti, ka tas kļūst neizbēgami. Tā cīnās, lai aizvietotu go-
dības vēsti. Tādējādi krusts kļūst par bibliskās vēsts atslēgu un paver 
jaunas iespējas, kā visa bibliskā vēsts var tapt mums pieņemama 
jeb vairāk gan – kā tā mūs var padarīt pieņemamus. Nav nekāds 
brīnums, ka būtiskākie teksti, kas liecina par labu krusta teoloģijai 
iepretim godības teoloģijai, nāk no Vecās Derības.13 Tiešām, varētu 
sacīt, ka tā saucamā kristoloģiskā Vecās Derības interpretācija, kuras 
pētniecībā ir tik daudz tintes izliets, galu galā nav nekas cits kā vien 
apgalvojums, ka Vecās Derības teoloģijai piemīt “krusta forma”, un 
tā pavisam noteikti nav godības teoloģija. Protams, bieži vien kris-
toloģiskā interpretācija ir veikta vienkāršotā, alegoriskā veidā, bet 
savā dziļākajā būtībā tā patiešām ir mēģinājums vēlreiz izdalīt Vecās 
Derības vēstījumu ārpus izraidītās dvēseles mīta piesārņojuma. Pa-
tiešām, krusta teoloģijas gaismā Vecā Derība visbeidzot atklājas pati 
par sevi. Ir ļoti svarīgi apzināties, ka īstena krusta teoloģija nepievērš 
uzmanību tikai krusta notikumam. Taču “krusta notikums” ir īsā-
kais ceļš, pa kuru varam nonākt pie visas krusta vēsts, kura kulminē 
krustā un augšāmcelšanā. Krusts ir atslēga, ar ko atslēgt visu vēsti.

Galu galā krusta vēstij ir jāpasludina uzvara pār mums. Un ne-
baidīsimies – tam tā ir jābūt. Ja vien krusta vēsts mūs neiekaro un 
nekļūst par mūsu vēsti, mēs neizbēgsim no godības vēsts tvēriena. 
Tas nav nekas tāds, ko mēs varētu izvēlēties vai apsvērt. Viens no 

11 LW 42.10.
12 LW 42.9.
13 Piemēram, 2Moz 33:18–23, 5Moz 32:39–42, 1Sam 2:6–7, psalmi, it īpaši grēknožēlas un žēlabu 
psalmi, Jes 28:21; 45; 53 utt.


