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KopSavilKumS

Kā kristieši mēs zinām – Kristus ir atrisinājums cilvēka nožēlojamam 
stāvoklim. Taču kas ir šis nožēlojamais stāvoklis? Un kāpēc daudziem 
cilvēkiem nevajag Kristus piedāvāto risinājumu? Luters atbild, ka mēs 
nejūtam vajadzību pēc patiesā Dieva tik ilgi, līdz neesam vīlušies viltus 
dievos, kurus esam nolikuši Viņa vietā, domājot, ka tie mums dos visu 
vajadzīgo.

Šajā grāmatā tiks aplūkota Lutera elkdievības teoloģija, balstoties 
mācībā par Dieva Trīsvienību, un tā ir pirmais sistemātiskais pētījums 
par Lutera uzskatiem šajā jautājumā. Lai izprastu mūsdienu sabiedrību 
un tās pretošanos Evaņģēlijam, par pamatu tiks ņemti Lutera uzskati. 
Lutera skatījums – ka jebkas, ko mēs bīstamies, mīlam vai uz ko paļau-
jamies vairāk nekā uz patieso Dievu, patiesībā ir mūsu dievs – ir plaši 
izmantojams mūsdienu Rietumu pasaulē un atmasko daudzu šķietami 
sekulāro aktivitāšu reliģisko raksturu.

Luters mums māca, ka 1) pašpārliecinātais pašlabuma meklētājs pats 
vienmēr ir lielākais elks un galvenais dzinējspēks un, 2) kad mēs nebīs-
tamies, nemīlam patieso Dievu un nepaļaujamies uz Viņu, tad esam 
spiesti atrast Viņa pestīšanas plāna un darbu aizstājējus. Tas nozīmē, ka 
ir jāatrod aizstājējs Tēvam un Viņa rūpēm par radību, aizstājējs Dēlam 
un Viņa glābšanas darbam, aizstājējs Svētajam Garam un Viņa apgais-
mošanas darbam. Tādējādi Dievs kā mūsu dzīves mērķis un mīlestības 
objekts tiek nomainīts pret citiem dieviem.

Attiecībā uz mūsdienu sabiedrību Lutera analīze atklāj, ka galvenie 
tās elki ir cilvēku aktīvisms, racionālisms, pašapziņas kults un dzīšanās 
pēc personīgas laimes. Tie kalpo mums centienos parūpēties pašiem par 
sevi, attaisnot sevi, likt pasaulei griezties ap mums un mūsu vēlmēm. 
Tikai tad, kad tiek atmaskots šo centienu veltīgums un tukšums, Evaņ-
ģēlijs var tikt sadzirdēts kā ļoti laba vēsts. Proti, visas labās lietas, kuras 
gribējām paši iegūt un nopelnīt, tiek Dieva dotas par brīvu, pateicoties 
Viņa žēlastībai.
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autora ievadvārdi latviešu laSītājam

Kopš es uzrakstīju grāmatu “Nesvētā trīsvienībā”, arvien vairāk un 
vairāk pārliecinos par šīs tēmas nozīmīgumu. Pa šo laiku man ir bi-
jusi iespēja mācīt par elkdievību četrās dažādās valstīs: Austrālijā,  
Papua-Jaungvinejā, Vjetnamā un Nepālā. Šo četru valstu kultūra ir ļoti 
atšķirīga, tomēr katrā no tām pirmais bauslis un tā cilvēka stāvokļa  
novērtējums acumirklī tika uztverts un saprasts. Studenti Austrālijā 
teica: “Tagad mēs patiešām apzināmies savu īsto grēku un vajadzību 
dzirdēt labo vēsti.” Papua-Jaungvinejā man sacīja: “Tagad mēs precīzi 
zinām, kas ir mūsu valsts un Baznīcas problēmu galvenais cēlonis.” 
Tulks Nepālā atzina: “Šī mācība ir daudz dziļāka par tām, ko līdz šim 
esam dzirdējuši, un tieši to mums vajag.” 

Šāda pieredze atklāj, ka visdziļākajā līmenī mēs visi esam vienādi. 
Neatkarīgi no tā, cik mūsu kultūra un dzīvesveids ir atšķirīgi, lielākā 
problēma ir pirmā baušļa neievērošana, kad mēs paši sevi un dažādas 
lietas ieceļam Dieva tronī, ar tām aizvietojot dzīvo Dievu. Vienalga, vai 
tas būtu augsprātīgais austrālietis vai pašapzinīgais jaungvinejietis, mēs 
visi cīnāmies ar elkdievību, īpaši ar pašelku. Tieši šis elks vairāk nekā 
citi mazina mūsu spēju saņemt Dieva dāvanas, jo Viņš tās dod tikai 
tiem, kuri mīl Viņu un paļaujas uz Viņu pāri visām lietām.

Tajā pašā laikā vairums cilvēku par elkdievību nevēlas runāt un ir 
atturīgi – īpaši tajā ziņā, kā elkdievība attiecas uz mums pašiem. Ir 
ļoti sāpīgi tikt konfrontētam ar šo grēku un ieraudzīt, cik dziļi mūsos 
tas mājo, tāpēc bieži izvēlamies to noliegt. Pirms dažiem gadiem es 
pieņēmu aicinājumu kalpot draudzē, kur bija gadiem ildzis konflikts. 
Kad ierados pirmo reizi, ducis cilvēku pienāca pie manis un teica, ka 
konfliktā ir vainojami tie citi cilvēki. Neviens man neteica, ka konflikts 
ir viņa vaina. Citiem vārdiem sakot, visi gribēja izvilkt skabargu no 
otra acs, neredzot baļķi savējā. Tā turpinoties, nekad nevarēja iestāties 
miers. Es nedrīkstēju izvairīties no nepatīkamā darba likt katram ierau-
dzīt savu grēku un vajadzību to nožēlot – ieskaitot elkdievības grēku, 
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kas ir visu pārējo grēku sakne. To darot, es piedzīvoju lielu pretestību. 
Turpinot neatlaidīgi darboties, daudzu cilvēku dzīve tomēr radikāli iz-
mainījās un atjaunojās gan savstarpējās attiecības, gan prieks par Kristu 
un Viņa sniegto piedošanu.

Esmu pats izjutis šo nepatiku pret grēka ieraudzīšanu sevī. Pirms da-
žiem gadiem es sāku apmeklēt garīgo tēvu, kurš spēja ieraudzīt sirds 
elkus. Kādu dienu viņš man sacīja: “Maikl, tu patiešām esi darbaholiķis 
un to noliedz, taču tev tas ir jānožēlo.” Es zināju, ka viņam ir taisnība 
un ka mans darbs bija elks. Es vairāk uzticējos sev, lai atrisinātu prob-
lēmas baznīcā, nevis paļāvos uz manu Kungu. Tik daudz jau nu es 
spēju sevi izanalizēt. Galu galā es taču uzrakstīju grāmatu par šo tēmu! 
Tomēr es joprojām meklēju attaisnojumus savam darbaholismam, un 
kādam no malas to vajadzēja pamanīt. Paldies Dievam, viņš to izdarīja, 
jo šis elks pamazām mani nonāvēja. Tagad, kad esmu sācis ar drauga 
palīdzību šo problēmu risināt, piedzīvoju atjaunotu prieku dzīvē, darbā 
un manā Kungā.

Tāpēc priecājos šo grāmatu iedot rokās lasītājiem Latvijā. Elki mūs 
paverdzina un, to darot, pakāpeniski mums atņem brīvību, spēku un 
prieku, kas būtu mūsu, ja mēs paļautos tikai uz Kungu. Mēs varam iz-
vairīties no konfrontācijas ar elkdievību un dzīvot tā, it kā tās nebūtu, 
bet tad mēs aizvien būsim verga stāvoklī. Daudz labāk būtu pārbaudīt 
katru savas dzīves jomu, ko vēl neesam ielikuši Kristus rokās, lai to pēc 
tam iedotu Viņam! Šādi sevi pārbaudot, mēs iegūstam mieru, brīvību 
un prieku, jo Viens, kurš ir gan žēlsirdīgs, gan varens, dod mums visu, 
ko paši nekad nespētu sev sagādāt.

Maikls A. Lokvuds
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ievadS 
 

KāpĒC MĀCĪTIES NO LUTERA 
PAR ELKDIEVĪBU?

garīgā diagnoze

Jebkuras slimības ārstēšanā pirmais solis ir precīzas diagnozes no-
teikšana. Ja diagnoze ir nepareiza, cilvēku nevar izārstēt, tā viņu var pat 
nogalināt. Tas attiecas ne tikai uz ķermeņa slimībām, bet arī uz dvēseles 
kaitēm. Ja mēs kā kristieši esam Lielā Ārsta (Lk 5:31–32) kalpi, sniedzot 
Viņa dziedināšanu pasaulei, kura ir slima ar grēku, tad ir ļoti svarīgi, ka 
mēs zinām šīs slimības patieso dabu.

Kādi diagnostikas rīki ir mūsu rīcībā? Vai mēs paļaujamies uz cil-
vēku analīzes spējām un izmantojam psiholoģiju, socioloģiju un filozo-
fiju, lai atkailinātu dvēseles noslēpumus? Ja tā ir, tad mēs gūsim plašu 
ieskatu cilvēkā, bet nenonāksim līdz problēmas saknei. Pravietis Jere-
mija saka: “Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var 
izdibināt?” (Jer 17:9). Savukārt psalmists jautā: “Kas gan apzinās savu 
nomaldīšanos?” (Ps 19:13). Tomēr “Viņš [Dievs] taču zina siržu noslē-
pumus” (Ps 44:22; sal. Ps 139:1–4).

Šī grāmata ir balstīta uz pārliecību, ka, lai mēs patiesi izprastu sevi 
un savu garīgo panīkumu, Dievam ir mums jāparāda mūsu slimības 
patiesā daba. Tas nozīmē paļaušanos uz Dieva doto diagnostikas rīku – 
Viņa Bauslību, kuras kopsavilkums ir desmit baušļos. Bauslība ir kā 
spogulis, kurā ieraugām savus grēkus un līdz ar to arī vajadzību pēc 
grēknožēlas, piedošanas un atjaunošanās. Šis Bauslības teoloģiskais iz-
mantojums padara desmit baušļus par svarīgu darbarīku, lai saprastu 
mūsu un sabiedrības slimības.
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Īpaši tas attiecas uz pirmo bausli: “Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs.. Tev 
nebūs citus dievus turēt Manā priekšā” (2Moz 20:2–3; 5Moz  5:6–7). 
Šis bauslis ir ne tikai pirmais pēc kārtas, bet arī pirmais svarīguma ziņā. 
Kad mēs svarīgāko liekam pirmajā vietā un meklējam vispirms Kungu 
un Viņa valstību, tad otršķirīgās lietas sekos līdzi. Dievs parūpēsies par 
mūsu vajadzībām, turklāt mūsu sirdis atradīs īsto mājvietu. Ja mēs bīs-
tamies, mīlam un paļaujamies uz Dievu vairāk par visu, tad mēs atra-
dīsim prieku, sekojot Viņa gribai un ievērojot pārējos baušļus. Taču, 
ja mūsu sirdis pieķeras citām lietām, uzskatot, ka tās ir svarīgākas par 
Dievu, tad virzāmies pretējā virzienā – palīdzību meklējam nepareizās 
vietās un pārējie baušļi kļūst par nastu. Tā vietā, lai mīlētu Dievu un 
Viņa gribu, mūs paverdzina šīs citas lietas, turklāt mēs ne tikai pazau-
dējam pašu svarīgāko, bet arī izārdām pārējo dzīvi.

Tāpat kā visi baušļi, arī pirmais bauslis nosaka, kas ir labs, un atklāj, 
kas ir ļauns. No vienas puses, tas norāda uz to, kas ir garīga veselība, 
proti, pāri visam bīties, mīlēt un paļauties uz patieso Dievu. No otras 
puses, tas atmasko mūsu elkdievības slimību, proti, mūsu tieksmi lietas 
pārvērst par viltus dieviem, ieguldot tajos bijību, mīlestību un paļāvību, 
kas pienākas tikai Dievam.1 Lai cik tas būtu sāpīgi, šī atmaskošana ir 
pirmais solis ceļā uz dziedināšanu. Šādi Dievs mūs ved pie Kristus, kas 
vienīgais atjauno mūsu sadraudzību ar Viņu, tādējādi mūs darīdams 
veselus.

KriStuS pretinieKu gāšana no troņa

Patiesais un dzīvais Dievs vienmēr ir gāzis pretendentus uz Viņa troni. 
Vecajā Derībā Dievs izglāba Savu tautu no verdzības Ēģiptes dieviem 
(2Moz 12:12; 4Moz 33:4; Joz 24:14),2 aizliedza Saviem ļaudīm pielūgt 
citus dievus (2Moz 20:3–6) un sūtīja Savus praviešus sakaut apkārtējo 

1 Šādi Luters definē elkdievību (SC I 2 = WA 30/1:354; LC I 1–25 = WA 30/1:133.1–136.3), un 
tādu izpratni es izmantošu šajā grāmatā. Šeit es lietošu terminu “kulta tēls”, kas ir vēl viens vārda “elks” 
skaidrojums, ja vien neuzsvēršu tā lomu kā viltus dievam, nevis tā dabu.
2 Faraonu Ēģiptē uztvēra kā dievišķu būtni (Samson Najovits, Egypt, Trunk of the Tree: A Modern Survey 
of an Ancient Land. New York: Algora, 2003–4, 2:13, 71–75). Viņš bija atbildīgs arī par valsts reliģiju un 
Ma’at, svētā rituāla, uzturēšanu, no kā bija atkarīga sabiedrības labklājība (turpat, 2:137; Jan Assmann, 
The Search for God in Ancient Egypt, trans. David Lorton. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2001, 
3–6). Tādēļ kalpošana faraonam bija arī kalpošana Ēģiptes dieviem un uzvara pār faraonu bija uzvara pār 
šiem dieviem.
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tautu dievus, kuri draudēja pavedināt Viņa izredzēto tautu. Arī Jaunajā 
Derībā apustulis Pāvils atgriešanos pie Kristus apraksta kā novēršanos 
no elkiem, lai kalpotu dzīvajam Dievam (1Tes 1:9; Gal 4:8–9). Mūs-
dienās Rietumu pasaulē mēs par atgriešanos lielākoties runājam kā par 
novēršanos no grēka un pievēršanos ticībai uz Kristu. Tas arī ir biblisks 
runasveids. Tomēr pastāv briesmas, ka, šādi runājot, mēs aizmirstam, 
ka elkdievība ir visu grēku sirds un sakne, tādējādi mums vienmēr ir jā-
nožēlo daudz vairāk par acīmredzamajiem grēkiem. Patiesa sirds nožēla 
ietver arī atsacīšanos no elkdievības, tāpēc neviens nevar patiesi atgriez-
ties, ja vien nav vīlies savos elkos.

Misionāri tālās zemēs jau sen ir novērojuši, ka pastāvošajai reliģis-
kajai praksei ir milzīga ietekme uz cilvēka spēju uzņemt Evaņģēliju. 
Piemēram, daudzi animisti dažādās pasaules malās ir labprātīgi pieņē-
muši kristīgo ticību.3 Turpretim musulmaņi un budisti ir bijuši daudz 
rezervētāki. Citiem vārdiem sakot, misionāriem ir bijis vieglāk animis-
tiem likt vilties viņu vecajos dievos nekā sagraut cilvēku ticību Allāham 
vai Budas mācībām. Misionāriem Indijā bija panākumi pie zemākas 
kastas hinduistiem, taču radās problēmas, konvertējot no augstākām 
kastām. Tas ir saprotami, jo hinduisma panteona dievi vairāk dod bra-
miniem nekā dalitiem jeb nepieskaramajiem.

Mācītājs Saimons Makenzijs (Simon Mackenzie), pirmais luterāņu 
misionārs no Austrālijas, kas tika sūtīts uz Taizemi, nesen atgriezās 
mājās pēc astoņu gadu kalpošanas. Kaut arī kristiešu misionāri Tai-
zemē ir darbojušies gadsimtiem ilgi, tomēr viņi ir ieguvuši ļoti maz 
Kristus sekotāju. Mans draugs strādāja jaunā misijas darbalaukā pie 
Lua cilvēkiem Taizemes ziemeļos. Daudzi no viņiem pievēršas kristie-
tībai. Kāpēc tā? Skaidrojums ir šāds – taji jeb siāmiešu etnoss ir budisti, 
savukārt Lua tradicionāli ir animisti.

To zinot, mums nevajadzētu secināt, ka mēģinājumi konvertēt bu-
distus, musulmaņus vai augstāko kastu hinduistus ir veltīga laika 

3 Ir taisnība, ka animisti, konvertējoties kristietībā, savieno jauno ticību ar saviem vecajiem reliģiskajiem 
uzskatiem. Tas kristiešiem Rietumos liek apšaubīt šīs atgriešanās patiesumu, sakot, ka “Āfrikas kristietība 
ir jūdzi plata un collu dziļa”. Kaut arī tās ir pamatotas šaubas, mums nevajadzētu noraidīt šo cilvēku 
ticību vienkārši tāpēc, ka redzam tajā sinkrētisma elementus, vai arī tāpēc, ka ir ne tikai patiesi ticīgie, bet 
arī kristieši tikai vārda pēc. Arī Rietumu pasaulē šādu nominālkristiešu netrūkst un neviens no mums nav 
brīvs no sinkrētisma. Pirms mēs tiesājam, vajadzētu atcerēties, ka sinkrētismu vieglāk ir ieraudzīt citos, 
nevis sevī. Šī grāmata ir mēģinājums atvērt Rietumu kristiešu acis, lai ieraudzītu mūsu pašu sinkrētiskos 
uzskatus.
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 tērēšana. Šiem centieniem joprojām ir nelieli panākumi, un Kristus mūs 
aicina sludināt Evaņģēliju visām tautām. Turklāt šī darbošanās mums 
palīdz ieraudzīt, ka evaņģelizējot ir jāņem vērā kultūrā pastāvošie dievi. 
Kristum nākot, lai gāztu no troņa Savus pretiniekus, kristīgais paslu-
dinājums vienmēr ir uzbrukums šiem dieviem. Tāpēc kompetentam 
misionāram ir jāzina, pret kādiem dieviem viņš stājas un kādus šķēršļus 
tie liek kristīgajai ticībai. Tā tas ir gan Rietumu pasaulē, gan arī jebkurā 
svešā zemē.

Es piedzimu un izaugu Papua-Jaungvinejā, kur mani vecāki bija 
līdzdalīgi luterāņu centienos sludināt Evaņģēliju Papua-Jaungvinejas 
ļaudīm. Pirmais luterāņu misionārs uz Papua-Jaungvineju tika nosūtīts 
1886. gadā no Austrālijas. Ir aprēķināts, ka Papua-Jaungvinejā ir ap-
mēram 1,3 miljoni luterāņu, un daudzi no viņiem Austrālijas Luterisko 
baznīcu sauc par mātes baznīcu. Tomēr Austrālijas Luteriskajā baznīcā, 
kurā es kalpoju kā mācītājs, ir tikai 75 000 aktīvo draudzes locekļu, 
un tā pakāpeniski noveco un skaitliski samazinās. Kā izskaidrot, ka 
Evaņģēlija sludināšana saviem ļaudīm ir nesusi tik maz augļu, turpretī 
centieni misijas laukā ir devuši tik daudz? Tā nav, ka esam mazāk cen-
tušies, lai sasniegtu savus ļaudis. Kāpēc tad sekulārie austrālieši ir tik 
ļoti noraidoši pret Evaņģēliju? Un kāpēc šis stāsts visā pasaulē arvien 
atkārtojas no jauna, proti, baznīcas Rietumu pasaulē nīkuļo, savukārt 
baznīcas citās pasaules daļās zeļ un plaukst? Nozīmīga atbildes daļa ir 
meklējama šķēršļos Evaņģēlijam, kurus rada sekulārās Rietumu kul-
tūras dievi, un mūsu biežā nespēja tos identificēt, kur nu vēl vērsties 
pret tiem.

nevĒrība pret elKdievību Kā analītiSKS rīKS

Rietumu pasaules teoloģijā elkdievības tēma ir atstāta novārtā. Pat 
pētnieki, kuri interesējas par Evaņģēlija ietekmi uz apkārtējo sabied-
rību, reti runā par elkdievību un nemēģina saprast kultūru, skatoties 
caur elkdievības brillēm.4 Tā vietā viņi ir mēģinājuši analizēt mūsdienu 
4 Pārlūkojot lielākos pēdējo gadu desmitu misijas žurnālus, es neatradu gandrīz nevienu norādi uz 
elkdievību. Viens autors pat ierosināja, ka sekularizācija un ateisms ir atbrīvojuši sabiedrību no elkiem un 
sagatavojuši ceļu nezināmā Dieva pasludināšanai. Viņš to darīja tā, it kā sekulārismam pašam nebūtu savu 
elku (Tomas Halik, “The Soul of Europe: An Altar to the Unknown God”, International Review of Mission 
95. Jul–Oct. 2006: 269).
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cilvēku, lietojot rīkus, kuru izcelsme ir psiholoģijā, socioloģijā un filozo-
fijā. Viņi ir plaši diskutējuši par to, vai cilvēki ir moderni, postmoderni, 
postkonstantīnieši, postkristieši vai postpostmoderni. Viņi ir runājuši 
par dažādām mērķauditorijām, piemēram, pēckara paaudzi, X paaudzi, 
Y paaudzi un Z paaudzi. Viņi ir debatējuši par pierādījumu (eviden-
tialist) vai iepriekšpieņēmumu (presupposionalist) apoloģētikas labu-
miem un par to, vai mums jālieto fundamentālistu (  foundationalist) 
vai  nefundamentālistu (non-foundationalist) epistemoloģija. Viņi ir dis-
kutējuši par dažādām komunikācijas un izglītības teorijām, ierosinājuši 
efektīvākas dažādu resursu un programmu pārvaldīšanas stratēģijas, 
mēģinājuši pārkārtot draudzes, lai pievērstu cilvēku uzmanību un pie-
pildītu cilvēku vajadzības. Es negribu to visu noraidīt. Ja šādas disku-
sijas notiek gudri un tālredzīgi, tad tās var būt piemērs tam, kā mēs 
uzticīgi lietojam Dieva dāvāto prātu. Taču tās nedrīkst aizvietot cilvēka 
situācijas analīzi Dieva vārdos. Tikai Dievs redz cauri cilvēkam viņa 
sirdi un tās nožēlojamo stāvokli, un tikai Viņš var piedāvāt risinājumu. 
Tāpēc, ja mēs no tiesas vēlamies saprast mūsu sabiedrības un to cilvēku 
kritušo stāvokli, kurus gribam sasniegt ar Evaņģēliju, tad nedrīkstam 
ignorēt viņu situācijas analīzi Bībelē. Centrālais šajā analīzē ir pirmais 
bauslis.

Ir viegli ieraudzīt, kāpēc cilvēkiem būtu jāpārvērtē elkdievības iz-
pratne Rietumu sabiedrībā. Sekulāras sabiedrības galvenās vērtības ir 
pasaulīgas, nevis reliģiskas – vismaz no pirmā acu skata. Mūsu sabied-
rībā ļoti maz cilvēku loka ceļus koka vai akmens dievu statuju priekšā 
burtiskā nozīmē; Rietumu sabiedrība uzskata, ka nenododas kādam 
no dieviem. Kaut arī citu reliģiju sekotāji (blakus kristietībai) ir nozī-
mīga minoritāte mūsu multikulturālajā sabiedrībā, tas nav galvenais 
iemesls, kādēļ cilvēki aiziet prom no kristīgās ticības. Tādēļ ir viegli 
iedomāties, ka elkdievība mūsu sabiedrībā ir minimāla. Tikai tad, kad 
mēs daudz dziļāk pārdomājam pirmo bausli un ieraugām, ka jebkas, 
ko bīstamies, mīlam un uz ko paļaujamies vairāk par patieso Dievu, 
ir elks, ar kuru aizvietojam Viņu, tad šī baušļa diagnosticējošā vērtība 
kļūst acīmredzama. Mums patiešām netrūkst lietu, kuras mīlam un 
uz kurām paļaujamies vairāk par patieso un dzīvo Dievu, un pirmais 
bauslis atmasko šo šķietami sekulāro pieķeršanos reliģisko raksturu.
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Otrs iemesls tam, kāpēc elkdievības kategorija ir reti lietota kā ana-
lītisks rīks, ir tas, ka šādai analīzei nav sistemātiskas struktūras. Ja 
elkdievībai ir jāfunkcionē kā diagnostikas līdzeklim, ar kuru izvērtēt 
nepatiesu ticību, tad nepietiek tikai ar elku kataloga izveidošanu. Mums 
ir arī jāpārdomā tā garīgā dinamika, kas liek cilvēkiem radīt elkus, un 
iemesli, kāpēc šiem elkiem ir tik liela vara pār mums. Ja cilvēki pieķeras 
elkiem nejauši, bez jebkāda pamatojuma, tad elkdievības teoloģijai būs 
ļoti ierobežota diagnosticējošā vērtība. Taču, ja mēs spējam ieraudzīt 
elkdievības dziļo struktūru, tad varam to lietot, lai saprastu un pare-
dzētu sirds apslēptākos stāvokļus.

Kad gatavojos kļūt par luterāņu mācītāju, es tiku mācīts lietot desmit 
baušļus diagnosticējoši, lai atklātu manus un citu cilvēku grēkus, sa-
gatavojot mūs Evaņģēlijam. No Lutera Lielā katehisma es mācījos ap-
lūkot pirmo bausli kā svarīgāko un ieraudzīt elkdievību kā visu grēku 
sakni. Taču manos pirmajos kalpošanas gados ar mūsdienu elkiem es 
spēju cīnīties tikai ļoti virspusēji, jo manai elkdievības analīzei nebija 
sistemātiskas struktūras. Es varēju identificēt acīmredzamus elkus, pie-
mēram, naudu, seksu un varu, bet mana domāšana reti devās dziļāk. 
Kad diskutēju par šo tēmu ar kolēģiem, atklāju, ka viņu elku analīze 
nav dziļāka par manējo. Tāpēc nav brīnums, ka mēs šo elkdievības ka-
tegoriju lietojam tik maz.

Kopš tā laika esmu atklājis dažus mūsdienu pētniekus, kuri ir pre-
tojušies vispārējai tendencei un ir izmantojuši elkdievību kā galveno 
kategoriju, runājot par mūsdienu kultūras maldīgajām ticībām un pie-
ķeršanos. Daži no šiem pētniekiem ir ievērojami attīstījuši elkdievības 
analīzes struktūru un palīdzējuši man ieraudzīt šādas struktūras iespē-
jamību.

Tomēr neviens no pētniekiem nav izveidojis patiesi visaptverošu 
struktūru, un viņu darbs joprojām gaida tālāku attīstību un piln-
veidošanu.5

5 Visvērtīgāko darbu autori, kuri ir iekļauti bibliogrāfijā, ir Ričards Kīss (Richard Keyes), Čārlzs Teibers 
(Charles Taber), Deivids Poulisons (David Powlison), Pols Ahtemaiers (Paul Achtemeier), Gregs Bīls (Greg 
Beale) un Timotijs Kellers (Timothy Keller).
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lutera ieguldījumS elKdievībaS izpratnĒ

Luters šeit var palīdzēt. Viņa rakstos ir izkaisīts tūkstošiem atsauču 
uz elkdievību, sākot no Lutera komentāriem par elkdievību Bībeles tek-
stos un beidzot ar pārdomām par to, kā elkdievība manifestējas kul-
tūrā, kur pagānisma dievi ir aizvietoti ar neredzamiem un smalkiem 
sirds elkiem. Apkopojot šīs Lutera domas sistemātiski, izveidojas visap-
tveroša un dziļa elkdievības analīzes struktūra.

Lutera elkdievības teoloģija ir stingri balstīta Rakstos. Līdzīgi kā 
citos teoloģijas jautājumos, Luters noraidīja filozofiskas spekulācijas par 
 elkdievību un, rūpīgi lasot Bībeli, izveidoja savus uzskatus.6 Tas vieš 
uzticamību viņa domām, vismaz tiem cilvēkiem, kuri tāpat kā Luters 
ciena Svēto Rakstu autoritāti. Turklāt viņa nodošanās Rakstiem nozīmē 
arī to, ka Luters, dalīdamies ar savām domām, dalās arī ar bibliskās pa-
tiesības bagātību un skaidrību un spēj uzrunāt ne tikai viņa laikmetu, 
bet arī mūsējo. Lutera ģenialitāte ir viņa spēja organiski saistīt bibliskās 
mācības ar ikdienu tādā veidā, kas var likties acīmredzami, kad atklāts, 
tomēr paliek nepamanīts, kad mēs paši lasām Bībeli.

Diemžēl Lutera domas par elkdievību nav viegli pieejamas. Daļēji 
tas ir tāpēc, ka viņš nekad tās neapkopoja vienuviet un nesistematizēja. 
Kaut kāda sistēma ir ieraugāma Lielajā katehismā, skaidrojot pirmo 
bausli. Tomēr Luters apzinājās, ka viņš rada materiālu ģimenes galvai, 
lai viņš mācītu mājas saimi, un negribēja mulsināt bērnus ar saviem 
smalkajiem ieskatiem.7 Ja kāds vēlas atrast Lutera teoloģiju nobriedu-
šiem pieaugušajiem, kuru, piemēram, viņš mācīja saviem universitātes 
studentiem, tad ir jāmeklē citur, īpaši Bībeles grāmatu komentāros.

Cits iemesls, kāpēc Lutera domas par šo tēmu nav viegli atrodamas, 
ir viņa pētnieku nevēlēšanās tai pievērst uzmanību. Kaut arī daudzās 

6 Jau agrīnajā karjerā Lutera mērķis bija izvairīties no filozofiskām spekulācijām un tiekties pēc bibliskas 
teoloģijas (Letter to Johann Braun [1509], WA BR 1:17, 42–46). Tādēļ viņš Rakstos iedziļinājās tik 
pamatīgi, kā reti kurš darīja pirms un pēc viņa. Lutera pētnieks Jūdžīns Klugs (Eugene Klug) norāda, ka 
Luters deva vasaļa zvērestu kalpot savam kungam, par kungu uzskatot Svētos Rakstus. Tas notika tad, 
kad viņš kļuva par teoloģijas doktoru (1512. gadā). Luters to uzskatīja par svētu pienākumu visas dzīves 
garumā, proti, būt par Svēto Rakstu doktoru (Eugene F. Klug, Word and Scripture in Luther Studies 
Since World War II, in Biblical Authority and Conservative Perspectives: Viewpoints from Trinity Journal, ed. 
Douglas Moo [Grand Rapids, MI: Kregel Publications, 1997], 117). Jo vairāk studēju Lutera uzskatus 
un Rakstus, jo labāk saprotu, ka Luters bija izcils eksegēts, un arī to, ka viņa teoloģiskie ieskati ir radušies, 
ilgstoši cīnoties ar Rakstiem.
7 LC I 23 = WA 30/1:135.27.
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diskusijās par Lutera teoloģiju tiek pieminēts, cik svarīgs viņam bija 
pirmais bauslis, tomēr pētnieki reti gāja tālāk par Lielo katehismu, lai 
iedziļinātos Lutera uzskatos par elkdievību. Daudzi Lutera pētnieki 
elkdievības jautājumam pievērsa uzmanību tikai garāmejot – kā mazai 
daļai no plašākas diskusijas par ticību, dievkalpojumu, krusta teoloģiju, 
katehismiem. Taču tikai retais Lutera elkdievības teoloģiju ir izvēlējies 
par savas uzmanības centrālo objektu vai ir mēģinājis to izklāstīt siste-
mātiski.8

Grāmatas pirmais mērķis ir paveikt līdz šim nepadarīto, proti, izvērtēt 
Lutera rakstos tās daudzās vietas, kur viņš runā par pirmo bausli vai arī 
lieto tādus jēdzienus kā “idolum”, “idolatria”, “Abgott”, “ Abgötterei”, un 
sistematizēt viņa domas. Ja kāds to mēģinās darīt, tad ātri vien sapratīs, 
ka Luters nerakstīja sistemātiskā veidā, tomēr viņš domāja konsekventi 
un secīgi, izmantojot galvenās tēmas un ieskatus, kuri viņa domas sais-
tīja vienā organiskā veselumā. No Lutera īpaši varam mācīties šādus 
uzskatus:

• elkdievība ir visu grēku sakne, tādēļ tā ir ikviena cilvēka prob-
lēma;

• cilvēka “es” ir visnozīmīgākais elks, tas ir nepatiesas ticības un 
pielūgsmes ārējo izpausmju galvenais cēlonis;

8 Visnozīmīgākais izņēmums ir Drjū Universitātē aizstāvēta doktora disertācija: Tae Jun Suk,  
The Theology of Martin Luther between Judaism and Roman Catholicism: A Critical-Historical 
Evaluation of Luther’s Concept of Idolatry, Ann Arbor, MI: UMI Dissertation Services, 2001. Tomēr 
autors vairāk ir ieinteresēts Lutera elkdievības teoloģijas vēsturiskajā pieejā un tajā, kā tā izskaidro viņa 
polemiku pret katoļiem un jūdiem. Autors neveic sistemātisku Lutera domas apkopojumu, kas mums 
šodien varētu būt noderīgs. Citi darbi, kuros aplūkoti daži Lutera elkdievības teoloģijas aspekti: Vilmos 
Vajta, Luther on Worship, Philadelphia: Muhlenberg Press, 1954, 67–84, 125–148; Carlos M. N. Eire, 
War Against the Idols: The Reformation of Worship from Erasmus to Calvin, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1986, 65–73; Charles P. Arand, Luther on the God Behind the First Commandment, 
Lutheran Quarterly 8, Winter 1994: 397–423; Heinrich Bornkamm, Luther and the Old Testament, 
trans. Eric W. Gritsch and Ruth C. Gritsch, ed. Victor I. Gruhn. Philadelphia: Fortress, 1969, 46–55; 
Michael Parsons, Luther on Isaiah 40: the Gospel and Mission, in Text and Task, ed. Michael Parsons, 
Waynesboro, GA: Paternoster, 2005, 69–70; B. A. Gerrish, Grace and Reason: A Study in the Theology 
of Luther, Oxford: Oxford University Press, 1962, 100–113; John A. Maxfield, Martin Luther and 
Idolatry, in The Reformation as Christianization: Essays on Scott Hendrix’s Christianization Thesis, ed. 
Anna Marie Johnson and John A. Maxfield, Tübingen: Mohr Siebeck, 2012, 141–168; Ingemar Öberg, 
Luther and World Mission: A Historical and Systematic Study, trans. Dean Apel, St. Louis: Concordia, 
2007, 37–81; Albrecht Peters, Commentary on Luther’s Catechisms: Ten Commandments, ed. Charles 
P. Schaum, trans. Holger K. Sonntag, St Louis: Concordia, 2009, 103–148; Randall C. Zachman, The 
Idolatrous Religion of Conscience, in The Assurance of Faith: Conscience in the Theology of Martin 
Luther and John Calvin, Minneapolis, MN: Fortress, 1993, 19–39.
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• kad cilvēki nebīstas patiesā Dieva, nemīl Viņu un nepaļaujas uz 
Viņu, viņi ir spiesti atrast aizvietotājus, kuri pildīs Viņa lomu. 
Viņi atrod aizvietotājus Trīsvienības personām, Tēvam, Dēlam 
un Svētajam Garam, un visam, ko Tās dara, pārvaldot šo pasauli.

Mans mērķis, apkopojot Lutera domas, nav saistīts ar vēstures pēt-
niecību. Es mēģināšu gūt no Lutera to, kas ir svarīgs mums, lai izprastu 
šodienas elkdievību. Tas savukārt aizved mūs līdz šīs grāmatas otrajam 
mērķim, kas ir saistīts ar Rietumu kultūru – kā to apraksta mūsdienu 
psiholoģija, socioloģija, filozofija un teoloģija –, lai attēlotu, kā Lutera 
domas var izmantot, atmaskojot un kritizējot mūsdienu elkdievību. 
Mērķis nav izsmeļoši aprakstīt mūsu kultūras elkdievību, bet gan atklāt 
Lutera elkdievības izpratnes noderīgumu un nākotnē rosināt diskusijas 
un jaunas pārdomas. Vairums piemēru tiks ņemti no ASV sabiedrības, 
lai gan dažkārt atsaukšos arī uz manu dzimteni, Austrāliju, kurā ir lī-
dzīgas problēmas.

Pēdējais šīs grāmatas mērķis ir palīdzēt Baznīcai Bauslības un Evaņ-
ģēlija pasludināšanā mūsdienu sabiedrībai. Ja mēs pasludinām Bauslību, 
runājot par pārējiem baušļiem (no otrā līdz desmitajam), neidentificējot 
to, kā mūsu grēki pret šiem baušļiem ir saistīti ar pirmā baušļa pārkāp-
šanu (t. i., mūsu elkdievību), tad esam to pasludinājuši tikai virspu-
sēji, neaplūkojot problēmas sakni. Ja mūsu problēmas diagnoze, lietojot 
Bauslību virspusēji, ir pavirša, tad arī Dieva dotās zāles Evaņģēlijā būs 
virspusējas. Tādēļ elkdievības izpratne ir ļoti svarīga mūsu Bauslības un 
Evaņģēlija pasludināšanā, mūsu centienos aicināt cilvēkus uz nožēlu un 
ticību. Galvenais mērķis, pētot elkdievību, ir dot brīvību Jēzus Kristus 
Evaņģēlijā, nevis palikt Bauslības verdzībā.

Par elkdievību es sāku domāt, interesējoties par evaņģelizāciju. Es 
gribēju saprast nekristiešus, lai varētu tiem efektīvi sludināt Evaņģēliju. 
Taču, jo vairāk es pētīju ārpus Baznīcas esošo cilvēku elkus, jo vairāk 
sapratu, ka gan es, gan Baznīca cīnās ar vieniem un tiem pašiem el-
kiem. Tādējādi elkdievības izpratne un attiecīga vēsts pasludināšana ir 
noderīga visiem, gan cilvēkiem ārpus Baznīcas, gan Baznīcā. Ja Luters 
var rosināt mūs domāt par elkdievību sabiedrībā, tad viņš var mums 
palīdzēt arī ar Evaņģēlija pasludināšanu dažādās jomās – evaņģelizā-
cijā, sprediķošanā, katehēzē un pastorālajā aprūpē.
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grāmataS Satura izKlāStS

Pirmajā daļā es aplūkošu trīs iepriekš pieminētās galvenās tēmas, 
kuras veido Lutera elkdievības izpratni, un īsi aprakstīšu biblisko pa-
matojumu šādai elkdievības izpratnei. Otrajā, trešajā un ceturtajā daļā 
es detalizēti aplūkošu, kā Luters attīsta šīs tēmas saistībā ar Trīs vienības 
personām – Tēvu, Dēlu un Svēto Garu –, koncentrējot uzmanību uz 
noteiktu Apustuļu ticības apliecības artikulu (par radīšanu, pestīšanu 
un svētdarīšanu). Katrā nodaļā šajās daļās tiks pievērsta  uzmanība 
 dažādiem Dieva pestīšanas plāna aspektiem. Tā iesāksies ar Lutera 
domu, to turpinās mūsdienu Rietumu sabiedrības analīze tās gaismā, 
un noslēgumā būs dažas idejas par to, kā tas mums var palīdzēt Evaņ-
ģēlija pasludinājumā.



 

pirmā daļa  
 

LUTERA SKATĪJUMS UZ BĪBELES 
TĒMĀM
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pirmā nodaļa   
 

ELKDIEVĪBA IR IKVIENA CILVĒKA PROBLĒMA

Elkdievība ir ikviena cilvēka problēma, jo patiesajam Dievam ir tik 
milzīga loma mūsu dzīvē, ka katram ar Viņu ir jārēķinās. Ja Dievs būtu 
tāls un cilvēku ikdienā neiesaistīts vai arī būtu izsapņots fantāzijas tēls, 
līdzīgi kā Ziemassvētku vecītis un Lieldienu zaķis, tad varētu dzīvot 
kā patiesi sekulārs cilvēks un bez problēmām vienkārši ignorēt Dievu. 
Taču patiesais Dievs nav tāds. Pat ja mēs pagriežam muguru Dievam, 
Viņa lielā ēna arvien krīt pār mūsu dzīvi. Pat visnelokāmāko ateistu 
dzīve ir veidota no tā, ko viņi mēģina noraidīt.

Luters atzina, ka trīsvienīgajam Dievam ir tik milzīga loma cilvēka 
dzīvē, ka nav iespējams Viņu atmest, lai radušos tukšumu neaizpildītu 
ar ko citu. Viņš raksta, ka “cilvēka sirds noteikti kaut ko mīlēs, kaut 
kam ticēs un uz kaut ko paļausies”.1 Mēs nespējam dzīvot garīgā va-
kuumā, tādēļ elkdievība nav izvēles lieta. Mēs varam domāt, ka ne-
esam reliģiozi, taču, ja negribam bīties Dieva, mīlēt Viņu un uzticēties 
Viņam jebkurā mūsu dzīves posmā, tad esam spiesti Viņa vietā izveidot 
elkus.

Luters uzskatīja, ka elkdievība ir cilvēka pamatproblēma un visu 
grēku sakne. Tāpēc viņš rakstīja, ka “pirmais bauslis ir galvenais, tas ir 
avots, kas plūst cauri visiem citiem, savukārt tie visi ir balstīti pirmajā 
bauslī un ir no tā atkarīgi”.2 Ar to Luters gribēja pateikt, ka, ievērojot 
pirmo bausli – bīstoties Dieva, mīlot Viņu un uzticoties Viņam –, mēs 
ar patiku ievērosim arī pārējos baušļus – godāsim Viņa Vārdu, prie-
cāsimies par Dieva vārdiem jeb Rakstiem, cienīsim tēvu un māti un 
rūpēsimies par tuvākajiem. Un pretēji – jebkura šī baušļa pārkāpšana 
liecina, ka mums ir problēma ar pirmo bausli. Tas nozīmē, ka mēs ne 
tikai neesam mīlējuši un paļāvušies uz Dievu, bet arī esam izveidojuši 
Viņa vietā citu prioritāti. Piemēram, Kungs pavēl mums runāt tikai 
patiesību, tomēr “visi cilvēki ir meļi” (Ps 116:11). Kāpēc mēs melojam? 
1 Martin Luther, Martin Luther’s Complete Commentary on the First Twenty-Two Psalms, trans. Henry 
Cole, 2 vols.; London: W. Simpkin and R. Marshall, 1826, 1:141 = WA 5:104.14–15.
2 LC I 329 = WA 30/1:181.21–22; cf. Luther, Commentary on the First Twenty-Two Psalms, 2:45 = 
WA 5:392.26–35; LC I 321–328 = WA 30/1:180.3–181.24; LW 1:329; 9:69–70; 13:150; 31:353; 
34:154.
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Iespējams, mēs melojam tāpēc, ka baidāmies no citu cilvēku domām 
par mums, ja viņi uzzinās patiesību. Tādā brīdī cilvēku atzinība ir kļu-
vusi svarīgāka par patiesības Dievu un cilvēku viedokli esam pārvērtuši 
par elku. Līdzīgi zem katra paveiktā grēka atrodas kāds elks. Tādēļ 
ikvienam, kurš grēko, ir elkdievības problēma, un, tā kā mēs visi grē-
kojam, tad elkdievība ir mūsu visu problēma.

vai taS ir bibliSKi?

Lutera uzmanība nav vērsta tikai uz tiem elkiem, kas ir saistīti ar pār-
dabiskām būtnēm vai kulta tēliem, viņš par elku sauc jebko, kas aizvieto 
Dievu kā mūsu paļāvības un pielūgsmes centru.3 Viņš liek mums ierau-
dzīt, ka mēs visi dzīvojam ticībā un ka visi mūsu ticības solījumi beigu 
beigās ir reliģiski neatkarīgi no tā, cik sekulāri no pirmā acu uzmetiena 
tie izskatās. Mūsu ticība ir vērsta vai nu uz vienīgo patieso Dievu, vai 
arī uz kādu elku, kas ieņem Viņa vietu. Šāda plaša elkdievības izpratne 
dara iespējamu to arī plaši izmantot un ir pat nepieciešama, lai kriti-
zētu sekulārismu vai neiemiesošanās garīgumu, kas ir izplatīts Rietumu 
kultūrā.

Cik tas ir pamatoti bibliskā skatījumā? Vai Luters nav paplašinājis 
elkdievības izpratni tik daudz, ka tā vairs nesakrīt ar Bībelē aprakstīto 
elkdievību? Vai arī Bībele runā par elkdievību šādi?

Galvenais pamatojums Rakstos, lai skatītos uz elkdievību paplašinātā 
izpratnē, ir atrodams Shema vārdos (5Moz 6:4–9),4 kurus citē Jēzus: 
“Un tev būs To Kungu savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas 
savas dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka” (Mk 12:30; 
sal. 5Moz 6:5; Mt 22:37; Lk 10:27; 1Kor 8:5–6). Šis veids, kā izteikt 
pirmo bausli, rosina domāt, ka jebkas, ko mēs pielūdzam vairāk par 
Dievu, ir uzurpējis Viņa vietu. Turklāt Bībelē ir aprakstīti gadījumi, 
kuros viss, kas aizvieto Dievu šādā veidā, tiek saukts par viltus dievu jeb 
elku. Pravietis Habakuks saka, ka babilonieši savu spēku ir  pataisījuši 
par dievu (Hab 1:11). Kad Jūdas ļaudis, meklējot drošību, paļāvās uz 

3 LC I 2–28 = WA 30/1:133.1–136.26.
4 Šie panti, vai nu citēti vieni paši vai kopā ar 5Moz 11:13–21 un 4Moz 15:37–41, ir zināmi kā 
Shema un tiek lietoti kā ticības apliecība jūdu liturģijās jau kopš senajiem bibliskajiem laikiem līdz pat 
mūsdienām. Nosaukums “Shema” nāk no pirmā vārda 5Moz 6:4 un ebreju valodā nozīmē “klausies”.
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aliansi ar Ēģipti, nevis uz Dievu, tad Jesaja viņus apsūdzēja, ka tie ir 
novērsušies no Kunga un uzticas viltus dievam (Jes 31:1–3).

Vēstulēs efeziešiem un kolosiešiem apustulis Pāvils πλεονεξία 
( pleonexia, mantkārība) nosauc par elku kalpību (Ef  5:5; Kol  3:5). 
πλεονεξία burtiski nozīmē “gribēt vairāk”. Parasti tas attiecas uz vēlmi 
iegūt vairāk bagātību, taču var attiekties uz jebkura veida kāri pēc varas, 
popularitātes, baudām, izpriecām utt.5 Līdz ar to, saskaņā ar Jauno De-
rību, visas tā sauktās “sekulārās” lietas var kļūt par elkiem (piemēram, 
Lk 16:13). Vēstulē filipiešiem Pāvils raksta par Kristus ienaidniekiem, 
kuru “Dievs ir vēders” un “viņu prāts vērsts uz zemes lietām” (Fil 3:19).

Un, visubeidzot, apustulis Jānis savu pirmo vēstuli noslēdz ar vār-
diem “bērniņi, sargaities no elkiem” (1Jņ 5:21), kaut arī ne reizi vēstulē 
nepieminēja koka vai akmens dievu tēlus. Pirms tam viņš rakstīja par 
pasaules mīlestību (1Jņ 2:15), par “miesas kārību, acu kārību un lepnību 
par to, kas kādam pieder vai ko tas dara” (1Jņ 2:16, autora tulkojums), 
par pieķeršanos mantai, kas traucē mums dot tiem, kam ir vajadzība 
(1Jņ 3:17), par velna krāpšanos, kas aizved cilvēkus prom no Kristus 
(1Jņ 2:3–6, 22–23, 3:4–10, 4:1–6, 5:19). Jāņa noslēguma vārdi atklāj, 
ka viņš visu laiku ir rakstījis par elkdievību un ka pieminētās problēmas 
ir saistītas ar elkiem.

Tiklīdz mēs uzlūkojam elkdievību šādā veidā, kļūst acīmredzams, 
ka elkdievība Bībelē ir ļoti nozīmīga tēma. Var pat apgalvot, ka pir-
mais bauslis un tas, kā mēs pret to izturamies, ir Rakstu galvenā tēma. 
Tas nenozīmē, ka tiek pazeminātas citas tēmas, piemēram, Bauslība un 
Evaņģēlijs, bet gan tiek norādīts, ka pirmais bauslis ir pamats tālākai 
sarunai par Dieva tiesu un žēlastību. Īpaši skaidri tas ir redzams Vecajā 
Derībā. Bauslības skolotāji jeb Rakstu mācītāji Jēzus laikā atzina, ka 
pielūgt vienīgi Dievu, kā tas ir aprakstīts pirmajā bauslī un Shema, ir 
vissvarīgākais bauslis (Lk 10:25–27). Jēzus piekrita, ka tas ir augstākais 
bauslis (Mt 22:24–40). Nesaskatot pirmā baušļa nozīmīgumu, lielākā 
daļa Vecās Derības paliek neskaidra – gan tās vēsture (Joz–2Ķēn), kurā 
Israēla uzticība vai neuzticība Dievam ir izšķirošais faktors, kas nosaka 
tā vēstures gaitu, gan praviešu trimdas cēloņu skaidrojums, gan tas, 
kādēļ Dievs atmeta Saulu (no modernā sekulārā skatījuma par nenozī-

5 Gerhard Kittel, Gerhard Friedrich, and Geoffrey W. Bromiley (ed.), Theological Dictionary of the New 
Testament, trans. Geoffrey W. Bromiley, Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1964, 6:266–268.



Pirmā nodaļa. Elkdievība ir ikviena cilvēka problēma  

15

mīgiem, pat ieteicamiem grēkiem), gan laulības pārkāpēja un slepkavas 
Dāvida slavēšana par to, ka viņš ir vīrs pēc Dieva prāta (1Ķēn 11:4, 
14:8; Apd 13:21–22).

Vecās Derības pravieši arvien nebeidz nosodīt elkdievību, tādēļ var 
šķist, ka Jaunā Derība piemin to ļoti reti. Taču mums ir jāpatur prātā 
divas lietas. Pirmkārt, pēc Bābeles gūsta jūdi vairs neklanījās koka vai 
akmens dievību priekšā. Tādējādi, ja elkdievība bija klātesoša Jēzus laika 
jūdu dzīvēs, tad tā bija daudz grūtāk ieraugāma. Otrkārt, Vecā Derība 
vienmēr bija Jaunās Derības tekstu rakstītāju prātā. Ja to atceras, dau-
dzas atsauces uz elkdievību kļūst ieraugāmas. Piemēram, Jēzus citē pra-
vieti Jesaju, kā tas izlasāms visos četros evaņģēlijos un Apustuļu darbu 
noslēgumā: “Ej un saki šai tautai: dzirdēt dzirdiet, bet nesaprotiet, re-
dzēt redziet, bet neizprotiet un neapjēdziet! Apcietini šās tautas sirdi un 
padari tās ausis nedzirdīgas, un apstulbo tai acis, ka tā neredz ar savām 
acīm, nedzird ar savām ausīm un nesaprot ar savu sirdi un neatgriežas, 
lai taptu dziedināta” (Jes 6:9–10).6

Lasītājs, kas labi zina Veco Derību, ievēros, ka Jesajas 6 ir 115. psalma 
piepildījums un šī psalma paralēlā atsauce ir 135. psalms. Mēs lasām 
115. psalmā: “Viņu dievekļi ir sudrabs un zelts, tie ir cilvēku roku da-
rināti. Tiem ir mute, bet tie nerunā; tiem ir acis, bet tie neredz; tiem 
ir ausis, bet tie nedzird; tiem ir deguns, bet tie neko nesaož; tiem ir 
rokas, bet tās nedarbojas; tiem ir kājas, bet tie nestaigā; to rīkle neizdod 
skaņas. Tādi paši ir arī tie, kas tos darina un kas paļaujas uz tiem” 
(Ps 115:4–8).

Ir redzams, ka Jesajas grāmatas 6. nodaļā pieminētā Dieva tiesa pār 
Israēlu nav par kādu nejaušu grēku, bet gan par elkdievību. Dievs lika 
pieredzēt viņu elkdievības sekas, proti, kļūt tikpat akliem, kurliem un 
bez dzīvības kā viņu elki.7 Līdz ar to, kad Jēzus citē šos pravieša Jesajas 
vārdus, Viņš liek domāt, ka cilvēku nespēja dzirdēt ir elkdievības rezul-
tāts. Līdzīgi, kad Jēzus par farizejiem saka, ka “velti tie Mani godā, slu-
dinādami mācības, kas ir cilvēku likumi” (Mt 15:9), tad vērīgs  lasītājs 
pamanīs, ka Viņš farizeju dievkalpošanu salīdzina ar elkdievību, ko no-

6 Tas tiek citēts Mt 13:13–15; Mk 4:12; 8:17–18; Lk 8:10; Jņ 12:39–40; Apd 28:26–27. Netieši uz to 
tiek norādīts arī Jaunās Derības vārdos “kam ausis dzirdēt, tas lai dzird” (Mt 13:9; Atkl 2:7).  
Cf. G. K. Beale, We Become What We Worship: A Biblical Theology of Idolatry, Downers Grove,  
IL: IVP Academic, 2008, 163, 198–200, 271.
7 Beale, We Become What We Worship, 36–64.
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soda Jesaja, un ar Jerobeāma izdomāto dievkalpošanu, kurā tas izvei-
doja divus zelta teļus (Jes 29:13; 1Ķēn 12:25–33; 2L 13:8–12).

Pāvils turpina šo tēmu, apsūdzot savus tautiešus jūdus elkdievībā, 
kaut arī viņi nelocīja ceļus koka vai akmens dievību priekšā. Vislabāk 
tas ieraugāms Vēstulē romiešiem pirmajās trīs nodaļās. Pāvils iesāk ar 
pagānu kritiku par viņu elkdievību, bet tad raksta, ka arī jūdi ir pie tās 
vainīgi. Kulminācija tiek sasniegta Rm 3:9–12, kur viņš raksta: “Kā 
tad nu ir: vai mēs, jūdi, esam labāki? Nebūt ne!” Jo nav “neviena, kas 
meklē Dievu. Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi”. Tas ir 
graujošs secinājums, ka jūdi – ar visu savu dedzību pret Dieva Baus-
lību – tomēr nemeklē Dievu. Ko tad viņi meklēja? Iespējams, viņi ar 
dievbijību cerēja gūt peļņu (1Tim 6:5). Iespējams, viņi meklēja cilvēku 
atzinību (Mt  6:5, 16; 23:5). Iespējams, ka viņi bija tik ļoti koncen-
trējušies uz paš attaisnošanu, ievērojot savus likumus un tradīcijas, ka 
aizmirsa to, ko pieprasa patiesais Dievs (Mt 15:9). Iespējams, farizeju re-
liģija koncentrējās uz manipulēšanu ar Dievu, lai iegūtu sev labklājību 
un politisko varu, nevis uz Dieva meklēšanu (Lk 16:4; Jņ 11:47–50). 
Viņi patiesībā meklēja kādu elku, nevis Dievu. Pāvils Vēstulē galatie-
šiem apsūdz tos, kuri vēlas pagānu kristiešus pataisīt par jūdiem.8 Viņš 
raksta: ja šie jūdu kristieši grib sevi attaisnot, balstoties Mozus Bauslībā 
un ceremonijās, tad viņi ir novērsušies no Dieva un kļuvuši par vergiem 
“tiem, kas pēc būtības nav dievi” (Gal 4:8–10).

Tad, kad Luters elkdievību aplūko kā galveno teoloģisko tēmu un 
attiecina to uz jebko, kas ieņem Dieva vietu mūsu sirdīs, viņš atbalso 
Svētos Rakstus. Ja elkdievība bija problēma pirmā gadsimta jūdam, 
kurš nekad neklanījās koka tēlu priekšā, tad Luters varēja pamatoti se-
cināt, ka elkdievība bija kristiešu problēma arī viņa laikā. Līdzīgi arī 
mēs varam analizēt sekulārismu, kas ietekmē šodienas cilvēkus. Jāņa 
atklāsmes grāmatā ir rakstīts par milzīgu skaitu cilvēku, kuri nekad 
nenovērsīsies no saviem elkiem līdz pat pēdējai dienai (Atkl 9:20). Tas 
liecina, ka elkdievība ir problēma visos laikos un vietās.

8 Tie bija pirmā gadsimta jūdu kristieši, kuri uzsvēra, ka, lai pagāns kļūtu par kristieti, tam vispirms ir 
jāapgraizās un jāievēro Mozus bauslība.
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ŽĒlaStība un tiCība – CilvĒKa dzīveS būtiSKaS SaStāvdaļaS

Lutera apgalvojums, ka cilvēku vislielākā problēma ir elkdievība, 
izriet no viņa izpratnes par Bībeles Dievu un Viņa attiecībām ar cil-
vēci. Vēstulē ebrejiem autors visu Israēla vēsturi no Ābela līdz Jēzum 
attēlo kā ticības stāstu. Proti, tas ir stāsts par Dieva žēlsirdīgajiem un 
uzticamajiem solījumiem un cilvēkiem, kuru dzīvi ietekmē tas, vai viņi 
uzticas vai neuzticas šiem apsolījumiem (Ebr 3:1–4:16; 11:1–12:2). Lī-
dzīgi arī Luters visu biblisko stāstījumu skaidro kā vēsti par žēlsirdīgo 
devēju Dievu, kas mūs aicina dzīvot ticībā uz Viņu, jo Viņš dod mums 
pats Sevi un visu, kas mums vajadzīgs. Galvenais varonis šajā stāstā ir 
Dievs – ārkārtīgi bagāts Devējs.

Luters to izklāsta savā darbā “Apliecība par Kristus Vakarēdienu” 
(1528): “Tās ir trīs Personas un viens Dievs, kas pilnīgi atdeva mums 
Sevi visu, līdz ar visu, kas Viņš ir un kas Viņam pieder. Tēvs atdod 
mums pats Sevi līdz ar debesīm, zemi un visu radību, lai tā mums kal-
potu un nestu labumu. Taču ar Ādama grēkākrišanu šī dāvana ir aiz-
ēnota un kļuvusi nevajadzīga. Tādēļ arī Dēls ir atdevis pats Sevi mūsu 
labā, dāvājis mums visus Savus darbus, ciešanas, gudrību un taisnību, 
samierinājis mūs ar Tēvu, lai mēs, atkal kļuvuši dzīvi un taisnoti, spētu 
atzīt un iemantot Tēvu līdz ar visām Viņa dāvanām.

Bet, tā kā šī žēlastība nevienam nenestu labumu, ja tā paliktu apslēpta 
un nespētu mūs sasniegt, tad nāk Svētais Gars, kas arī atdod mums 
Sevi visu. Gars māca mums šo Kristus žēlastības darbu, kas ir paveikts 
mūsu labā, palīdz to saņemt un paturēt, lietderīgi izmantot un izdalīt, 
vairot un veicināt. Gars to dara kā iekšējā, tā arī ārējā veidā, proti, iek-
šēji – ar ticību un citām garīgām dāvanām, bet ārēji – ar Evaņģēliju, 
Kristību un Altāra Sakramentu; ar šo triju līdzekļu palīdzību Gars nāk 
pie mums un dara tā, ka Kristus ciešanas nes mums pestīšanu.”9

Šeit mēs redzam, kā Luters runā par visu mūsu dzīvi – no dzimšanas 
kā Dieva radībai līdz jaunai dzimšanai kā Dieva bērnam – kā dāvanu 
no Dieva, kas ir vienīgais visu labu lietu Devējs. Turklāt mēs redzam arī 
to, ka Dieva galvenā dāvana ir Viņš pats.

Mūsu dzīve tiek veidota šajās attiecībās ar žēlsirdīgo Devēju. Dieva 
dabā ir dot dāvanas, un tas mūs padara par Viņa dāvanu saņēmējiem. 

9 Apliecība, 168. lpp.
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Tā kā Dievs dod no Savas tēvišķās mīlestības vien, bez jebkāda mūsu 
nopelna, ir labi un pareizi, ka mēs esam pateicīgi un mīlam Viņu. Tā 
kā mēs arvien esam pilnīgi atkarīgi no Dieva nemitīgajām rūpēm par 
mums, tad mums ir jādzīvo ticībā uz Viņu vai arī klupsim un kritīsim. 
Kopš grēkākrišanas mūsu neuzticības dēļ mēs arvien klūpam un vienīgi 
ticības atjaunošana var mūs dziedināt. Līdz ar to pirmā baušļa pavēle 
mīlēt un uzticēties Dievam no visas sirds nav patvaļīga uzspiešana, bet 
gan taisnīga un saprātīga atbilde Dievam un Viņa dāvanām.10

Luters savā darbā “Disputs par cilvēku” (1536)11 raksta par to, cik 
svarīga cilvēka dzīvē ir ticība. Filozofiskā tradīcija definēja cilvēku kā 
saprātīgu dzīvnieku. Tā vietā, lai pieņemtu šo definīciju, Luters meklēja 
palīdzību Pāvila vārdos – “mēs spriežam, ka cilvēks tiek taisnots ticībā, 
neatkarīgi no bauslības darbiem” (Rm 3:28). Uz tiem balstoties, Lu-
ters definēja cilvēku kā hominem iustificari fide, “cilvēka būtībai ir jātop 
taisnotai ticībā”.12 Ar šādu definīciju viņš vēlas teikt, ka mūsu vajadzība 
pēc dzīves ticībā nav tikai viens mūsu dabas aspekts starp citiem, bet 
gan mūsu būtības pamatiezīme. Tālāk Luters norāda, ka dzīvei ticībā 
ir trīs virzieni. Pirmkārt, tikai no Dieva Radītāja mēs saņemam dzī-
vību.13 Otrkārt, tikai no Dieva mūsu Pestītāja mēs saņemam brīvību 
no grēka, nāves un velna un iemantojam mūžīgo dzīvību.14 Treškārt, 
tikai pateicoties Dievam, kas pārveido un pilnveido mūs pēc Sava tēla, 
mēs savā dzīvē varam atrast piepildījumu.15 Tādējādi mums ir jādzīvo 
ticībā visos mūsu dzīves – radīšanas, pestīšanas un galīgās pagodinā-
šanas – aspektos.

Ja ticība patiešām ir cilvēka dzīves centrā (kā tas ir norādīts Lutera 
Rakstu skaidrojumā), tad, katru reizi noraidot dzīvi ticībā patiesajam 
Dievam, mēs dzīvosim maldīgā ticībā nepatiesajiem dieviem. Tā tas 
notiek gan pagānu, gan arī sekulārajā sabiedrībā. Lai to ilustrētu, ap-
lūkosim Čārlza Teibera (Charles Taber), bijušā Amerikas Misioloģijas 
biedrības prezidenta, novērojumu. Teibers norāda, ka senās pagānu die-

10 Par šo skatījumu uz Lutera teoloģiju esmu pateicīgs Osvaldam Baieram (Oswald Bayer, Martin Luther’s 
Theology: A Contemporary Interpretation, trans. Thomas H. Trapp [Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2008], 
95–105). Baiers Lutera Trīsvienības teoloģiju nosauc par kategoriskās dāvanas teoloģiju (turpat, 254).
11 Disputation Concerning Man (WA 39/ 1: 176, 32. tēze).
12 Turpat.
13 Turpat, 14., 17. un 21. tēze (LW 34: 138 = WA 39/ 1: 175–176).
14 Turpat, 22.–34. tēze (LW 34: 138–139 = WA 39/ 1: 176–177).
15 Turpat, 35.–38. tēze (LW 34: 139 = WA 39/ 1: 177).
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vības bieži bija dažādu spēku personifikācijas – reālas, bet ne dievišķas. 
Mūsu sabiedrībā cilvēki šos spēkus personificē reti, tomēr tas neno-
zīmē, ka mēs tos nelietojam savam labumam. Cilvēki turpina pielūgt 
Erosu – seksuālās baudas dievu, Dionīsiju – vīna un izpriecu dievu, 
Mamonu – bagātības dievu, Prometeju – spēka un sasniegumu dievu, 
Marsu – rases, zemes un nācijas dievu. Šāda pielūgsme sekulārajā sa-
biedrībā ir ļoti bīstama, jo to parasti neidentificē ar elkiem un, kad cil-
vēki pievienojas Baznīcai, viņiem neprasa atteikties no šīs pielūgsmes.16 
Luters mūs mudina neļaut sevi šādi apmuļķot.

16 Charles R. Taber, God vs. Idols: A Model of Conversion, Journal of the Academy for Evangelism in 
Theological Education 3, 1987–1988: 23–29.
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otrā nodaļa   
 

ES, MAN UN PATS

galvenaiS elKS un elKdievībaS avotS

Rūpēties par sevi es labi spēju pats,
Tad varbūt lai tev prātā cits,
Kad reiz māsi ardievas.
Es pats labi zinu, kurš šeit galvenais,
Jo lielo lietu sarakstā vissvarīgākais tas.

Lūk, kašķīgais bērns ir liels nu izaudzis
Un, kas viņā ļauns, to no jums apslēpis.

Kurš gan dziedās šo dziesmu savtīgo,
Ja ne es pats? Tad man līdzi nedungo.
Kurš gan izkausēs sirdi ledaino?
Ak, Dievs, mana dzīve kļūst par dziesmu savtīgo!1

Divgadīgs bērns vēl nemāk paslēpt savu grēku tā, kā to dara pieau-
gušie. Noliec vienu lelli starp diviem divgadniekiem, un kas notiks? 
Trešais pasaules karš, kurā katrs apgalvos, ka tā ir “mana”. Šis neapslēp-
tais egoisms atklāj grēku, ko mēs visi darām.

Cilvēku egoisms ne tikai liek iegūt kārotās lietas, bet arī rada pārlie-
cību, ka esam tās pelnījuši, un vēlmi kontrolēt. Mans divgadīgais dēls 
lepnībā staroja, kad viņš kaut ko varēja izdarīt “visu viens pats”. Pat 
tad, kad viņš tomēr to vēl nespēja, viņš uzstāja, ka pamēģinās, noraidot 
jebkādu palīdzību, un pēc tam lepojās, ka visu ir izdarījis pats, kaut arī 
bija saņēmis palīdzību. Vairumā gadījumu šāda uzvedība ir veselīga, jo 
tā bērns mācās neatkarību no saviem vecākiem. Taču, ja cilvēks šādi uz-
vedas Dieva priekšā, tad tam ir postošas sekas. Attiecībās ar Viņu mūsu 
neatkarība ir tikai veltīga izlikšanās.

1 Paul Colman, Selfish Song, New Map of the World, Franklin, TN: Essential Records, 2002, track 8. 
Latviešu valodā atdzejojis Didzis Meļķis.
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Pirmais bauslis man liek mīlēt un paļauties uz patieso Dievu pāri 
visam citam un godināt vienīgi Viņu. Taču, kad es daru to, ko vēlos 
(t. i., sekoju savām grēcīgajām iegribām, nevis Svētā Gara vadībai), tad 
ko es patiesībā mīlu? Sevi pašu. Uz ko es paļaujos? Uz sevi. Un kam 
pienākas slava un gods? Man.

Luters šajā cilvēka egoismā saskatīja grēka sakni. Viņam bija rakstu-
rīgi cilvēka pazušanas stāvokli aprakstīt kā vēršanos uz sevi.2 Sekojot 
savas grēcīgās dabas balsij, mēs sevi noliekam pasaules centrā vismaz 
divos veidos. No vienas puses, mēs domājam, vispirms par sevi un 
savām vēlmēm, tā ka viss šajā pasaulē ir domāts mūsu vajadzību apmie-
rināšanai, un pat pret Dievu mēs izturamies tā, it kā Viņš pastāvētu 
tikai mūsu dēļ un mūsu labad.3 No otras puses, mums ir pārspīlēta gan 
svarīguma izjūta, gan paļaušanās uz savām spējām, it kā visa pasaule 
būtu atkarīga no mums.

Lutera skatījumā šī vēršanās uz sevi ir visas elkdievības avots. Pie-
mēram, savās lekcijās par Vēstuli romiešiem viņš pašlabuma meklēšanu 
nosauc gan par vislielāko elku, gan par avotu pārējiem elkiem. Luters 
saka, ka, kopš kritusī cilvēka daba mēģina visu, ieskaitot Dievu, iz-
mantot savu mērķu sasniegšanai,4 tā “noliek sevi visu pārējo lietu vietā, 
pat Dieva vietā, un meklē tikai to, kas pašai vajadzīgs, nevis Dievam. 
Tāpēc tā pati sev ir vislielākais elks. Otrkārt, tā pārvērš Dievu par elku 
un Dieva patiesību – par meliem, un beigu beigās visas radītās lietas, 
visas Dieva dāvanas tiek pataisītas par elkiem” 5.

Lekcijās par piekto Mozus grāmatu Luters apgalvo, ka mēs iemācā-
mies mīlēt Dievu pāri visām lietām tad, kad esam iemācījušies Viņam 
uzticēties pāri visām lietām. Luters raksta, ka “tev ir jāpazemojas un 
2 No latīņu “incurvatus in se”. Luters šo jēdzienu aizņēmās no Augustīna (City of God, 14.13, 14.28). 
Luters par vēršanos sevī īpaši daudz ir runājis savās lekcijās (1513–1515) par psalmiem (LW 10:241; 
11: 69, 262, 289, 386), kā arī lekcijās (1515–1516) par Vēstuli romiešiem (LW 25:245, 291–292, 313, 
345–346, 351, 426, 513). Tas notika laikā, kad Lutera izpratne par Evaņģēliju joprojām bija pumpurā un 
nebija vēl pilnībā izplaukusi. Tomēr būtu maldīgi uzskatīt, ka viņš šo domu vēlāk atmeta (sk., piemēram, 
“Par gribas verdzību”, 141.–142. lpp. The Bondage of the Will [1525], LW 33: 176 = WA 18: 709.14;  
sk. arī Martin Luther, Martin Luther’s Complete Commentary on the First Twenty-Two Psalms, trans. Henry 
Cole, 2 vols.; London: W. Simpkin and R. Marshall, 1826, 1: 202 = WA 5: 139.12). Vēlākā karjerā 
Luters izmantoja citu valodu, lai izteiktu to pašu domu par cilvēka pazušanu un elkdievības sakni.
3 LW 21: 309 = WA 7: 556–557; LW 25: 345–346 = WA 56: 356–357.
4 Lectures on Romans (1515–1516), LW 25: 291 = WA 56: 304–305.
5 Lectures on Romans (1515–1516), LW 25: 346 = WA 56: 357.2–6. Kaut arī Luters šīs lekcijas lasīja vēl 
pirms pilnīgas Evaņģēlija atklāšanas, tomēr arī vēlākā darbībā viņš arvien bija ieinteresēts elkdievības tēmā 
(sk., piemēram, Magnificat, Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 216, 10.–14. lpp. Commentary on  
the Magnificat (1521), LW 21: 309 = WA 7: 556–557).



22

jākrīt izmisumā, lai tu netaisītu sev daudzus dievus un ka tev būtu 
tikai viens Dievs”6. Savukārt skaidrojumā par pravieša Jesajas grāmatu 
Luters paļaušanos uz sevi – savu spēku, gudrību, bagātību un taisnī-
gumu – nosauc par augstāko elkdievību7 un avotu visai elkdievībai8.

Šādi formulējumi palīdz saprast Lutera elkdievības teoloģiju. Tie nav 
ieraugāmi Lielajā katehismā, kurā viņš tikai garāmejot piemin sevis lik-
šanu Dieva vietā un naudu nosauc par vislabāk zināmo elku uz  zemes.9 
Tomēr, kā jau tika minēts ievadā, Luters šo darbu rakstīja bērnu iz-
glītošanas vajadzībām un nevēlējās viņus apgrūtināt ar daudz dziļāku 
ieskatu elkdievībā.10 Luters bez jebkādiem sirdsapziņas pārmetumiem 
sevis likšanu Dieva vietā jeb pašelku dēvēja par vislielāko elku. Balsto-
ties uz šādas izpratnes, mēs varēsim saprast turpmāko nodaļu materiālu, 
kur pašlabumu, pašattaisnošanos, pašapgaismību un pašizdomātu reli-
ģiju aplūkosim kā visviltīgākās elkdievības izpausmes. Kad Luters runā 
par pašelku kā vislielāko elku, viņš neapgalvo, ka tas ir mūsu vienīgais 
un redzamākais elks. Tieši otrādi, šis elks parasti ir paslēpies zem citiem 
elkiem. Tas liek mums veidot daudzus citus dievus, kuri kalpo mūsu 
vajadzību apmierināšanai, mūsu varas, spēka un slavas palielināšanai. 
Visiem dieviem ir jākalpo panteona galvenajam dievam – man.

vai taS ir bibliSKi?

Vai Luters šīs domas ir nosapņojis, vai tās tomēr ir balstītas Svētajos 
Rakstos?

Daži mūsdienu teologi ir ievērojuši, ka Bībelē elkdievības tēma ie-
sākas ar Ādamu un Ievu, kuru vēlme būt kā Dievam pārtapa dumpi-
nieciskā gribā būt neatkarīgiem. Tā vietā, lai klausītos Kunga vārdos, 
viņi meklēja dievišķu brīvību pašiem sev noteikt, kas ir labs un kas – 
ļauns, un iecēla sevi kungu kārtā, darot to, ko vēlas. Kopš tā laika visi 
viņu pēcnācēji priekšroku arvien ir devuši nevis patiesajam Dievam, 

6 Lectures on Deuteronomy (1525), LW 9:68 = WA 14:609.22–23.
7 Lectures on Isaiah (1527–1530), LW 16:216 = WA 31/2:153.31.
8 Sk., piemēram, Jesaja, 239. lpp. Lectures on Isaiah (1527–1530), LW 17:17 = WA 31/2:273.14;  
cf. LW 17:107.
9 LK, 2. lpp. LC I 6 = WA 30/1:133:23–25.
10 LC I 22–23 = WA 30/1:135.17–27.
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bet citiem dieviem, jo tie mazāk traucē viņu iedomātajai neatkarībai 
(1Moz 3:4–6).11

Visā pārējā Bībelē ir izklāstīts, kā šis iedzimtais grēks ir noteicis turp-
māko kritušās cilvēces vēsturi, kurai ir raksturīgs lepnums, patmīlība, 
ambīcijas, paštaisnība, paļaušanās uz sevi un uzticēšanās citiem viltus 
dieviem, kurus, mūsuprāt, spējam kontrolēt.

Vecā Derība

Par to ir runāts visā Vecajā Derībā. Pēc tam, kad esam izlasījuši par 
grēkākrišanu Ēdenes dārzā, tālāk mēs lasām par Bābeles torni, kura cē-
lēji vēlējās, lai viņi netiktu izkaisīti pa visu zemi, un sagādāt sev vārdu 
(1Moz 11:4–7). Pēc tam Dievs aicināja Ābrahāmu atstāt visus parastos 
drošības un svētības avotus – zemi, cilti, tēva namu, pat savu dēlu – 
un paļauties vienīgi uz Dieva apsolījumiem (1Moz 12:1–3; 15:1–6; 
 22:1–18). Līdzīgs modelis ir ieraugāms vairāku citu Bībeles personu 
dzīvēs. Piemēram, Jēkabs ar viltu izkrāpa tēva svētību, taču beigu beigās 
saņēma to no Dieva, kad nokļuva bezizejā. Vispirms tad, kad bēga no 
Ēsava, lai glābtu savu dzīvību (1Moz 28:10–17), un pēc tam, kad atkal 
baidījās par savu dzīvību, jo Dievs ar viņu cīnījās, nospiežot līdz zemei 
(1Moz 32:22–32).

Šis modelis atklājas arī Israēla tautas vēsturē. Kad tā iegāja apsolītajā 
zemē, Dievs teica, ka viņi ir izredzēti par Viņa tautu tāpēc, ka Dievs 
viņus mīl un ir uzticīgs Saviem solījumiem, nevis tāpēc, ka viņi ir spē-
cīgi, lieli un taisni (5Moz 7:6–9; 9:4–29). Tikai paļaušanās uz Dievu 
var padarīt viņus par lielu un pārtikušu tautu. Tāpēc Dievs Israēlu 
pārbaudīja, pazemoja un skubināja viņus nekad neaizmirst Viņa rūpes 
un savā sirdī neteikt: “..mans spēks un manu roku stiprums ir man šo 
bagātību devis” (5Moz 8:17, sal. 5Moz 7:12–8:20). Taču, tā vietā, lai 
paļautos uz Dieva gādību, Samuēla laikā ļaudis pieprasīja ķēniņu, kļū-
daini ticot, ka tas viņus padarīs lielus (1Sam 8:4–20).

11 Paul J. Achtemeier, Gods Made with Hands: The New Testament and the Problem of Idolatry, Ex 
Auditu 15 (1999): 48–50, 58; Charles R. Taber, God vs. Idols: A Model of Conversion, Journal of  
the Academy for Evangelism in Theological Education 3 (1987–1988): 26–27, 29; Richard Keyes, The Idol 
Factory, in No God but God: Breaking with the Idols of our Age, ed. Os Guinness and John Seel, Chicago: 
Moody, Chicago, 1992, 31–32, 48; Richard Keyes, The Dynamics of Idolatry.
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Laikā, kad Israēls nometinājās apsolītajā zemē, Dievs bieži brīdināja 
Savus ļaudis nepaļauties uz armiju vai politiskajām savienībām, bet gan 
vienīgi uz Viņu (Soģ 7:2; 2Ķēn 17:7–10; Jes 30:1–31:3; Hoz 14:3). Taču 
Israēls neievēroja šos brīdinājumus, tādēļ piedzīvoja daudz posta un 
nelaimju. Tikai tad, kad viņi pazemojās, Dievs novērsa Savas dusmas 
(1Ķēn 21:27–29; 2Ķēn 22:19; 2L 12:6–12; 32:26; 33:12–13, 19, 23–24; 
34:26–28; 36:12; sal. 2Sam 22:8). Beigu beigās Viņš Savu tautu iz-
nīcināja, jo tā arvien ignorēja brīdinājumus par lepnību (Jes 28:1–4; 
Jer 13:8–19; Ech 7:10, 20, 23; Hoz 5:5; 7:10; Am 6:8). Pat Usija un His-
kija, Israēla dievbijīgākie ķēniņi, piedzīvoja Dieva dusmas savas augst-
prātības un lepnības dēļ (2L 26:16; 32:25).

Šī tiesa par lepnību izpletās arī pār apkārtējām tautām (Jer  48:29–31; 
49:16; 50:31–32; Jes  13:11; 16:6–7; 23:9; 25:10–12; Ech  31:10–11; 
Ob 3; Cef 2:9–10). Asīrijas ķēniņš Sanheribs lepojās ar to, ka neviens 
dievs nevar pasargāt savus ļaudis no viņa rokas (2Ķēn 18:28–35), tāpēc 
Dievs izpostīja viņa armiju vienas nakts laikā. Dievs nosodīja un paze-
moja faraonu un Nebukadnēcaru par to, ka tie sevi uzskatīja par savas 
apkārtējās vides radītājiem (Ech 29:9; Dan 4:29–32), iznīcināja Tiras 
valdnieku par apgalvojumu “es esmu dievs” (Ech 28:1–10) un lika noga-
lināt Belsacaru, kas atsacījās pazemoties Kunga priekšā (Dan 5:18–23). 
Habakuks un Jesaja mums stāsta, ka babilonieši savu spēku bija patai-
sījuši par dievu un tika iznīcināti par savām dievišķajām pretenzijām 
(Hab 1:11; Jes 14:12–15; 47:8–11). Savukārt Jeremija pasludināja Dieva 
lāstu pār ikvienu, kas paļaujas uz cilvēkiem, nevis Kungu (Jer 17:5–6).

Līdzīgas tēmas parādās Bībeles dzejas un gudrības literatūrā. Sala-
mana pamācībās paļaušanās uz Kungu ir pretstats paļāvībai uz sava 
prāta gudrību (Sak  3:5) un Dievs pasludina, ka Viņš ir pret lepna-
jiem un tos pazemos (Sak 8:13; 15:25; 16:18–19; 21:4; 29:23). Psalmos 
lasām, ka lepnība ir saistīta ar Dieva noliegšanu (Ps 10:4), un tie sauc 
uz Kungu sodīt lepnos (Ps 59:12; 31:18; 94:2; 123:4). Psalmos ļoti bieži 
izskan aicinājums nebaidīties no cilvēkiem un tiem uzticēties, jo jāpa-
ļaujas ir tikai uz Dievu. “Palīdzi mums bēdu laikā, stāvi mums klāt 
cīņā pret ienaidniekiem, jo niecīga ir cilvēku palīdzība!” (Ps 108:13). 
“Nepaļaujieties uz dižciltīgajiem, uz cilvēku bērniem, kas taču nevar 
palīdzēt!” (Ps 146:3). “Celies, Kungs, lai cilvēks nedabū virsroku, lai 
tautas saņem savu tiesu Tava vaiga priekšā! Iztrūcini tās, ak, Kungs! Lai 
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tautas atzīst, ka mēs esam tikai cilvēki!” (Ps 9:20–21; sk. arī Ps 10:2–6; 
20:7–8; 33:16–17; 49:5–20; 127:1–2; 147:10–11). Lai arī cilvēki cīnās 
un karo, lai gūtu pārākumu, beigu beigās tiks paaugstināts Dievs, nevis 
mēs (Ps 46).12

Varētu domāt, ka Vecajā Derībā koka un akmens dievības bija lie-
lāka problēma nekā cilvēka lepnība. Tomēr, kā norāda Vecās Derības 
pētnieks Kristofers Raits (Christopher Wright), pagānu elkdievība un 
lepnība iet roku rokā. Bībele ne tikai kritizē šādu elkdievību un ai-
cina nepaļauties uz cilvēku spēkiem,13 bet arī pagānu elkus apraksta 
kā cilvēku roku darbu.14 Tas nav Bībeles grāmatu autoru naivums vai 
negodīgums, it kā viņi nespētu atzīt, ka ļaudis, kuri locīja ceļus dievību 
statuju priekšā, saprata atšķirību starp transcendentajiem dieviem un 
statujām, kuras reprezentēja tos. Kad pravieši elkus nosauc par cilvēku 
roku darbu, tas nenozīmē tikai to, ka statujas ir amatnieku veidotas. 
Tas nozīmē, ka tā saucamie dievi, kurus šīs statujas reprezentē, ir ne-
esoši. Tie nav nekas cits kā cilvēku cerību un augstprātīgo centienu 
projekcija. Līdz ar to šie dievi nav stiprāki par cilvēkiem, kuri viņus ir 
izsapņojuši.15 Tāpēc paļaušanās uz tiem ir tas pats, kas paļauties uz cil-
vēka spēku; tā ir maska, zem kuras apslēptas cilvēka ambīcijas.

Mēs redzam šo elkdievības un cilvēka lepnības pāri Daniēla grāmatā, 
kur Belsacars parādīja savu lepnību, slavējot metāla, koka un akmens 
dievus patiesā Dieva vietā (Dan 5:22–23). Tas pats ir sacīts par Amonu 
un Jūdas un Jeruzālemes ļaudīm (2L 33:22–23; Jer 44:2–10).

Taču vislabāk šo lepnības un citu dievu pielūgšanas saistību var ierau-
dzīt pravieša Jesajas grāmatā, kurā autors vienā elpas vilcienā vēršas pret 
lepnību un elkdievību: “Viņu zeme ir pilna ar sudrabu un zeltu, tiem ir 
mantas bez gala. Viņu zeme ir pilna ar zirgiem, tiem kara ratu ir bez-
gala daudz. Bet viņu zeme ir arī elka dievu pilna, viņi pielūdz paši savu 

12 “Nāciet un skataities Tā Kunga darbus, briesmīgas lietas, kuras veicis virs zemes. [Kas ir šīs briesmīgās 
lietas cilvēkiem, kuri mēģina sevi paaaugstināt ar saviem kara ieročiem?] Viņš liek kariem mitēties visā 
pasaulē. Viņš salauž stopus. Viņš šķēpus sadauza un bruņas ar uguni sadedzina! Apstājieties un atzīstiet, 
ka Es esmu Dievs. Es tikšu paaugstināts tautu starpā, un Es tikšu cildināts pa visu pasauli!” (Ps 46:9–11. 
Autora tulkojums. Šādu psalma skaidrojumu man ierosināja Dr. Džons Klainigs, emeritētais profesors no 
Austrālijas Luterāņu koledžas.)
13 Christopher J. H. Wright, The Mission of God: Unlocking the Bible’s Grand Narrative, Downers Grove, 
IL: IVP Academic, 2006, 147–161; sal. Jes 2:6–22.
14 Wright, The Mission of God, 147; piemēram, 2Ķēn 19:17–19; Ps 115:1–4; Hoz 8:4, 6; Hab 2:18–19; 
Jer 10:3–5, 9, 14; Jes 40:18–20; 44:9–20.
15 Wright, The Mission of God, 149–157.



26

roku darbu, to, ko viņu pašu pirksti darinājuši. To priekšā liecas vien-
kāršā tauta, un pazemojas arī dižciltīgie; Tu to viņiem nepiedosi. Lien 
iekšā klints alā un paslēpies zemē bailēs no Tā Kunga un Viņa varenās 
godības! Cilvēku lepnās acis tiks apkaunotas un vīru iedomība paze-
mota, vienīgi Tas Kungs augsti stāvēs tanī dienā. Jo Tas Kungs Cebaots 
turēs tiesas dienu pār visiem, kas lieli un lepni, pār visiem varenajiem, 
lai tos pazemotu, pār visiem Libānas augstajiem ciedru kokiem un pār 
Basanas ozoliem, un pār visiem augstajiem kalniem un pakalniem, pār 
visiem augstajiem torņiem un pār visiem stiprajiem mūriem, pār visiem 
Taršišas kuģiem un pār visām lieliskajām laivām. Tad cilvēku lepnība 
tiks pazemota un vīru augstprātība lauzta, vienīgi Tas Kungs augsti 
stāvēs tanī dienā. Bet elka dieviem būs beigas. Cilvēki paslēpsies klints 
alās un zemes plaisumos aiz bailēm no Tā Kunga un Viņa varenās go-
dības, kad Viņš celsies, lai iztrūcinātu zemi. Tanī dienā cilvēki atmetīs 
savus sudraba un zelta elka dievus, ko viņi bija darinājuši pielūgsmei, 
aizmetīs tos projām žurkām un sikspārņiem un paslēpsies klinšu aizās 
un klinšu alās bailēs no Tā Kunga un Viņa varenās godības, kad Viņš 
celsies, lai zemei iedvestu bijību. Nepaļaujieties uz cilvēku, kam tikai 
dvaša nāsīs, jo par ko gan tas turams?” (Jes 2:7–22).

Jaunā Derība

Jaunā Derība mums stāsta par Jēzu, kas ir pazemīgs un lēnprātīgs ķē-
niņš (Mt 21:5) un nāk paaugstināt zemos un gāzt lepnos (Lk 1:51–52). 
Apustulis Pāvils raksta par Kristus pazemību un paļaušanos uz Tēvu 
kā piemēru, kuru mums atdarināt (Fil 2:3–8). Lielu daļu no Savas kal-
pošanas Jēzus velta, mēģinot atvērt farizeju un rakstu mācītāju acis, 
lai tie ieraudzītu savu muļķīgo paštaisnību (Lk 5:19–32; 7:36–50; 15; 
18:9–14; 19:1–10; Jņ 8:1–11), sakot tiem, ka Viņš nav nācis, lai aici-
nātu atgriezties no grēkiem taisnos, bet gan grēciniekus (Lk  5:32). 
Jēzus mācekļi sacenšas savā starpā par varu un stāvokli, bet Viņš māca 
tiem, ka lielākais debesu valstībā ir tas, kurš ir pēdējais un visu kalps 
(Mk  9:33–37; 10:35–45; Jņ 13:13–15). Patiešām, ja viņi vēlas ieiet de-
besu valstībā, tad tiem jākļūst pazemīgiem kā bērniem (Mt 18:1–4), jo 
Dievs pretojas lepnajiem, bet dod žēlastību pazemīgajiem un garā na-
bagajiem (Mt 5:3, 5; 23:12; Lk 1:51–52; 14:11; sal. Jēk 4:6; 1Pēt 5:5–6).
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Savukārt Hērods Agripa tika tārpu saēsts, jo nedeva Dievam godu, 
kad Tiras un Sidonas ļaudis nosauca viņu par dievu (Apd 12:20–23). 
Daudzi valdības vīri sāka ticēt Jēzum, taču neapliecināja Viņu, jo “viņi 
cilvēku atzinību mīlēja vairāk nekā godu Dieva priekšā” (Jņ 12:42–43). 
Taču apustulis Pāvils, kas lepojās ar savu taisnīgumu saskaņā ar Baus-
lību (Fil 3:4–8), tika pazemots un padarīts par efektīvu debesu valstības 
kalpu. Lai netaptu iedomīgs un nepaļautos uz saviem spēkiem, Pāvils 
no Dieva saņem dzeloni miesā (2Kor 12:7–10). Pāvilam un viņa darba-
biedriem bija jāpiedzīvo daudz grūtību, lai tie nepaļautos “paši uz sevi, 
bet uz Dievu, kas uzmodina mirušos” (2Kor 1:9). Kamēr superapustuļi 
Korintā plātījās ar savu supergarīgumu un galatieši lepojās ar saviem 
Bauslības darbiem, Pāvils lielījās ar savu vājumu un Kristus spēku viņā 
(2Kor 11:1–12:10; Gal 6:12–14; 1Kor 3:21).

Šis stāstījums tiek viscaur pastiprināts ar citām Jaunās Derības mā-
cībām. Kristus un Viņa apustuļi regulāri brīdina mūs, lai nepaļaujamies 
uz savu dievbijību vai labajiem darbiem (piemēram, Rm 9:16; Ef 2:8), 
nedz uz ģimeni (Mt 10:37), bagātību (Lk 12:13–34; 1Tim 6:17), pa-
saules kārībām (Lk 8:14), sociālo stāvokli vai reputāciju (Lk 14:7–14; 
Ebr  13:12–14), savu izcelsmi (Jņ  8:39 u. t.; Apd  10:34–35), cilvēku 
gudrību un filozofiju (1Kor 1:18–2:16; Kol 2:8, 22) vai cilvēku tradī-
cijām (Mt 15:1–9; Kol 2:8). Tā vietā, lai atļautu mums sevi paaugstināt 
šādā veidā, Dievs izredz ģeķīgos, vājos un šīs pasaules nicinātos, lai ne-
viens nelielītos Viņa priekšā (1Kor 1:27–29). Apustulis Pāvils raksta, 
ka cilvēki ir atsvešinājušies no Dieva – ne tāpēc, ka tiem nebija zinā-
šanu par Viņu, bet gan tāpēc, ka tie nav gribējuši pagodināt Dievu. 
Tas ir licis viņiem apslāpēt zināšanas par Viņu, piekopjot elkdievību 
(Rm 1:18–25). Tādēļ mums arvien ir jāmācās nepaļauties uz labajiem 
darbiem, gudrību un visu pārējo virs zemes, bet gan dzīvot vienīgi paļā-
vībā uz Dieva žēlastību (piemēram, Rm 1:16–17; Gal 2:16–3:29).

Diemžēl cilvēces augstprātīgā pašlabuma meklēšana turpināsies tik 
ilgi, cik pastāvēs šī pasaule. Apustulis Pāvils, apmācot jauno Kristus 
liecinieku Timoteju, raksta: “Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies 
grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantas kārīgi, lielīgi, augst prātīgi, 
zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdīgi, 
nesamierināmi, apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, 
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 nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dievu” 
(2Tim 3:1–4; autora izcēlums).

Tā kā šī lepnā pašlabuma meklēšana būs pastāvīga problēma, Pāvils 
turpina pamācīt Timoteju un arī mūs, lai labi pārzinām Gara piepil-
dītos Svētos Rakstus, kuri arvien ved mūs pie Kristus (2Tim 3:10–17).

Kopsavilkums

Skaidrs ir tas, ka pašelks un Dieva atbilde uz to nav kāda nenozīmīga 
tēma Svētajos Rakstos. Ļaunums, ko rada lepnība, paļaušanās uz sevi 
un pašattaisnošanās, no vienas puses, un mūsu vajadzība pēc pazemīgas 
paļaušanās uz Dieva žēlastību, no otras puses, ir mācības, kas piepilda 
visu Bībeli. Bez šīs atslēgas visa Bībeles mācība tā arī paliek aizslēgta 
un nesaprotama. Piemēram, ikviens, kurš Bībelē meklē izcilus paraug-
cilvēkus, lai tiem līdzinātos, tos neatradīs. Šie dzīvesstāsti ir saprotami 
tikai tad, kad mēs tos lasām kā vēstījumu par cilvēku kļūdām un Dieva 
žēlastību. Ja kāds Rakstos grib gūt palīdzību Dieva atrašanā, tad tā 
vietā viņš izdzirdēs: “Nav neviena,.. kas meklē Dievu. Visi ir novirzīju-
šies, visi kopā kļuvuši nelietīgi” (Rm 3:11–12), un: “Neviens nevar nākt 
pie Manis, ja viņu nevelk Tēvs..” (Jņ 6:44).

Svētie Raksti runā par krišanu un glābšanu. Krišana nozīmē to, 
ka, atstāti savā vaļā, mēs izvēlamies darīt to, kas mums šķiet taisns 
un pareizs pašu acīs (Soģ  21:25), un raugāmies katrs uz savu ceļu 
(Jes 53:6; 1Pēt 2:25). Savukārt glābšana nozīmē to, ka mēs – grēcinieki 
(Rm  5:6–10) ar paverdzinātu, uz sevi vērstu gribu – tiekam glābti pa-
teicoties Kristum, kas meklē un glābj pazudušos (Lk 19:10).

CilvĒKa patība pretStatā dieva ŽĒlaStībai

Kā Lutera apraksts par cilvēku kā būtni, kura ir vērsta uz sevi, atbilst 
Dieva, dāsnā Devēja, attēlojumam? Protams, patmīlīgam cilvēkam tas 
varētu patikt, ka Dievs visu dod par brīvu. Tomēr tas tā nav. No vienas 
puses, pats Devējs ir problēma. Mēs ar prieku saņemam dāvanas, taču 
Devējs arvien apdraud mūsu iemīļoto vietu pasaules centrā. No otras 
puses, pati dāvanas būtība ir problēma. Dāvanas tiek vienkārši dotas, 
un kā patmīlīgiem cilvēkiem mums nepatīk viss, kas tiek dots tāpat 
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vien, bez maksas. Ja kaut kas tiek dots, tad tas nozīmē, ka mēs nevaram 
izvēlēties, kontrolēt, noteikt vai slavēt sevi par to.16 Mēs esam atkarīgi 
no Devēja, un tas apdraud mūsu autonomiju.

Luters raksta: “Kas tad ir Dieva žēlastība? Vienīgi no žēlastības, tikai 
Kristus dēļ, kas ir mūsu mīļotais Bīskaps un Vidutājs, Dievs piedod 
visus mūsu grēkus. Viņš izbeidz Savu dusmošanos un ved mūs ticībā 
prom no elkdievības un maldiem uz patiesību. Un Svētais Gars šķīsta 
mūsu sirdi, apgaismo, svētī un attaisno, izvēl mūs par bērniem un man-
tiniekiem, apdāvina ar Savām dāvanām, glābj un pasargā mūs no ļaunā 
varas un beigu beigās dod mums mūžīgo dzīvību. Tāpat Viņš apgādā 
mūs ar visu nepieciešamo šajā pārejošā dzīvē, to dod un pasargā, iz-
mantojot visas radības debesīs un virs zemes, kalpošanu un sadarbību. 
Visa pasaule nav nopelnījusi pat vismazāko no šīm dāvanām.. Ja tā ir 
taisnība – un tā neapšaubāmi ir –, tad Dieva priekšā mūsu darbiem, 
gudrībai un svētumam nav nekādas nozīmes. Jo, ja ir Dieva mīlestība, 
tad nevar būt mūsu nopelnu. Un, ja ir mūsu nopelni, tad nav Dieva 
mīlestības (Rm 11:6). ..

Kāpēc viņi cīnās pret šo Dieva žēlastības mācību un nosauc to par 
herēzi? Jo nevēlas ieraudzīt, ka viņu pašu mācība un darbi tiek nicināti 
un atmesti. Kā jau sacīju iepriekš, Dieva žēlastību, kura mums dod tik 
daudz, viņi grib pieņemt. Taču to, ka viņu darbi nav nekas un tikai 
Dieva žēlastība ir viss, viņi sauc par herēzi. Viņi ļoti vēlas ar savu brīvo 
gribu nopelnīt Dieva žēlastību un nopirkt to no Dieva kopā ar visiem 
iepriekš minētajiem labumiem. Līdz ar to žēlastību sniedz mūsu no-
pelni, nevis Dieva mīlestība. Mēs esam strādnieki, kuri liek pamatus, 
uz kuriem Dievs ceļ Savu žēlastību un mīlestību, un Viņam ir jāslavē, 
jāgodina mūs un jāpateicas mums. Tā mēs kļūstam par Viņa dieviem, 
nevis Viņš ir mūsu Dievs.”17

Šeit Luters skaidri pasaka, ka vienīgi Dievs ir visu labo dāvanu avots 
katrā dzīves jomā – glābšanā, svētdarīšanā un Viņa rūpēs par mūsu ik-
dienišķajām vajadzībām. Viņš arī uzsver, ka cilvēkiem, kuri vēlas kon-
trolēt savu dzīvi un piedēvēt sev visus sasniegumus, šīs Dieva dāvanas ir 
apvainojums. Kad mūs vada mūsu grēcīgā daba, tad mēs  nelūkojamies 
uz Dievu kā vienīgo avotu jebkurai dāvanai un domājam, ka varam 
16 Par šo domu esmu pateicīgs Džoisai Litlai. Joyce Little, The Church and the Culture War: Secular 
Anarchy or Sacred Order, San Francisco: Ignatius Press, 1995, 38, 124.
17 Commentary on Psalm 117 (1530), LW 14:25 = WA 31/1:243a.12–244a.6.
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sniegt savu artavu šo dāvanu iegūšanai. Tādējādi mēs ieliekam sevi 
Viņa vietā un izkropļojam izpratni par Dievu tā, ka Viņš kļūst par lelli, 
kurai ir jādejo pēc mūsu stabules.

Šī nepatika pret Dieva žēlastību nenozīmē to, ka uz sevi vērstie cilvēki 
noteikti ir nereliģiski. Drīzāk viņiem ir kārdinājums veidot attiecības ar 
Dievu saskaņā ar saviem noteikumiem. Par to Luters raksta darbā “Hei-
delbergas disputs”, kurā viņš nodala godības teologu no krusta teologa. 
Šī terminoloģija vienkārši ir cits veids, kā izteikt atšķirību starp patiesu 
ticību un elkdievību,18 kuru Luters apraksta, izmantojot tās pašas tēmas 
un bibliskos tekstus.19 Godības teologs nav nekas cits kā elku pielūdzējs.

Heidelbergas disputā Luters nosauc divas godības teologa īpašības. 
Pirmkārt, viņš mēģina satvert neredzamo Dievu ar sava prāta palīdzību, 
pārdomājot lietas, kuras Dievs ir radījis, nevis caur Dieva vārdiem un 
krustā sisto Kristu.20 Otrkārt, viņš cer nodrošināt savu taisnīgumu un 
sadraudzību ar Dievu caur saviem labajiem darbiem, nevis caur Kristus 
krustu.21 Abos šajos veidos viņš pats mēģina satvert Dievu. Viņš ļaun-
prātīgi izmanto vislabākās lietas vissliktākajā veidā, jo piedēvē sev no-
pelnus par darbiem un gudrību un nedod godu Dievam.22 Viņš nespēj 
cerēt uz Dievu, jo vēl joprojām nejūtas izmisis un līdz ar to nav gatavs 
pilnīgi paļauties uz Dievu.23 Tā vietā viņš izbauda savus darbus un pie-
lūdz sevi kā elku.24 Viņš nezina, kāds ir Dievs, jo patiesa teoloģija un 
18 Luters bieži runā par krusta teoloģiju, taču viņš nekad neliek tai pretstatā godības teoloģiju. Izņēmums 
ir divi darbi – “Heidelbergas disputs” un “95 tēžu skaidrojums” (LW 31:227); jēdzieni “godības teoloģija” 
un “godības teologs” parādās tikai šajos divos 1518. gada darbos (cik man zināms no meklējumiem LW 
un WA Lutera kopoto rakstu izdevumos). Savukārt pretstats starp patiesu, uz Kristu centrētu ticību un 
elkdievību Lutera darbos ir ļoti bieži atrodams. Lutera darbu pētniecībā atšķirībai starp krusta teoloģiju 
un godības teoloģiju ir pievērsta liela uzmanība, turpretim atšķirībai starp krusta teoloģiju un elkdievību – 
ļoti maza. Tā ir nelīdzsvarota pieeja. Jēdziens “godības teoloģija” patiešām pievērš uzmanību ar elkdievību 
saistītam ārējam spožumam pretstatā krusta kaunam un pazemībai. Tā kā elkdievībai ir jāatbilst grēcīgajai 
cilvēka dabai, tad tā vienmēr izceļ to, kas grēciniekam liekas varens un spožs. Tomēr “godības teoloģija” ir 
visai neskaidrs jēdziens, un, iespējams, tāpēc Luters to atmeta.
19 Luteram Rm 1:20 ir centrālais citāts, runājot par dabiskajām zināšanām par Dievu un to, kā tās noved 
līdz elkdievībai, kā redzēsim nākamajā nodaļā. Luters lieto arī Jēzus vārdus “neviens netiek pie Tēva kā 
vien caur Mani” (Jņ 14:6) un “kas Mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu” (Jņ 14:9), lai atšķirtu patiesas 
zināšanas par Dievu caur Kristu un Evaņģēliju no maldīgām zināšanām par Dievu, kuras tiek iegūtas ar 
prātu (LW 12:84; 24:23–24; cf. LW 22:148–159; 43:54–55). Atsaucoties uz 2Moz 33:18–23, Luters 
pierāda, ka patiesas zināšanas par Dievu mums var tikt atklātas tikai aizklātā veidā (LW 22:157). Šie 
Bībeles teksti un tēmas tiek lietoti Lutera Heidelbergas disputa 19. un 20. tēzē.
20 19.–22., 24., 29.–30. tēze (LW 31:40–41 = WA 1:354–355).
21 1.–18., 21.–28. tēze (LW 31:39–41 = WA 1:353–354).
22 Lutera diskusija par 24. tēzi, LW 31:55 = WA 1:363.29–30.
23 Lutera diskusija par 11. tēzi, LW 31:48 = WA 1:359.
24 Lutera diskusija par 7. tēzi, LW 31:46 = WA 1:358.


