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NESVĒTĀ TRĪSVIENĪBA –  
 

Mārtiņš Luters pret  
es, es pats, man pašam elku



Ievadpiezīmes
Es esmu labs!!!

Jebkuras slimības ārstēšanā pirmais solis ir precīzas diagnozes 
uzstādīšana

Ja mēs esam Lielā Ārsta (Lk 5:31–35) kalpi, sniedzot Viņa dziedināšanu 
pasaulei, kura ir slima ar grēku, tad ir ļoti svarīgi, ka atpazīstam šīs 
slimības patieso dabu

Mūsu diagnostikas rīks - desmit baušļi, īpaši pirmais bauslis



Ievadpiezīmes
Pirmais bauslis (Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, tev nebūs citus dievus turēt manā 
priekšā) ir ne tikai pirmais numerācijā, bet arī svarīgumā:

A. Ja mēs bīstamies, mīlam un paļaujamies uz Dievu vairāk par visu, tad 
atradīsim prieku sekot Viņa gribai, ievērojot baušļus

B. Ja mūsu sirdis pieķeras citām lietām, uzskatot, ka tās ir svarīgākas par 
Dievu, tad pārkāpsim visus baušļus

C. Luters: “Pirmais bauslis ir galvenais, tas ir avots, kas plūst cauri visiem 
citiem, un tie visi savukārt ir balstīti pirmajā bauslī un ir no tā atkarīgi.”



Ievadpiezīmes

Luters: “cilvēka sirds noteikti kaut ko mīlēs, kaut kam ticēs un uz kaut 
ko paļausies” 

Lutera skatījums: jebkas, ko mēs bīstamies, mīlam vai uz ko paļaujamies 
vairāk nekā uz patieso Dievu, patiesībā ir mūsu dievs jeb elks. Šāds 
skatījums atmasko daudzu šķietami sekulāro aktivitāšu reliģisko 
raksturu



Ievadpiezīmes
elkdievība ir visu grēku sakne un tā ir visu cilvēku problēma

pašpārliecinātais pašlabuma meklētājs pats vienmēr ir lielākais elks un 
galvenais dzinošais spēks aiz citiem elkiem

kad mēs nebīstamies, nemīlam un nepaļaujamies uz patieso Dievu 
(“trīsvienības tukšums”), tad esam spiesti atrast Viņa darbu aizstājējus 
(elkus). Tas nozīmē, ka ir jāatrod aizstājējs Tēvam un Viņa rūpēm par 
radību, aizstājējs Dēlam un Viņa glābšanas darbam, aizstājējs Svētajam 
Garam un Viņa apgaismošanas darbam



Tēvs Radītājs un mūsu radītie elki

Dieva darbs ir rūpēties par mums. Mūsu darbs – paļauties vienīgi uz Viņu.

Skaidrojot Dieva gādību par mūsu dienišķajām vajadzībām, Luters uzsver, ka 
to Viņš dara, “lai gan neesmu to pelnījis un neesmu tā cienīgs”. Mēs vienmēr 
esam ubagi, kuri dzīvojam no Dieva žēlastības.

Ikviens, kurš domā, ka varētu pats par sevi parūpēties, ir iecēlis sevi dieva 
kārtā un padarījis sevi par elku.

Kāpēc ir tik viegli pielūgt radību Radītāja vietā?  Dievs lieto radības, lai aiz 
tām nomaskētu Savu darbību.



Tēvs Radītājs un mūsu radītie elki
Luters izklāsta četrus veidus, kā Dievs darbojas lai rūpētos par radību. Viņš to nosauc par 
Dieva četrkārtīgo valdīšanu:

1. Kad Dievs darbojas savā paša spēkā bez jebkādas radības iesaistīšanas, piemēram, dodot 
radībām dzīvību, spēku un spējas. 

2. Kad Viņš darbojas caur eņģeļiem, lai vadītu un sargātu savas radības virs zemes. Bieži cilvēki 
domā, ka šī aizsardzība ir liktenis vai laime, taču patiesībā tā ir Dieva darbība.

3. Trešā valdīšana tiek veikta ar Evaņģēlija sludinātāju starpniecību, kuri sludina Dieva vārdus 
ārēji un šādi tiek dots Svētais Gars, kurš darbojas iekšēji, izmainot cilvēku sirdis. 

4. Ceturtā valdīšana ietver citus aicinājumus jeb profesijas, piemēram, laicīgā valdība un 
vecāku autoritāte mājās. Dievs caur šiem aicinājumiem rūpējas par mūsu ikdienišķajām 
vajadzībām. 



Tēvs Radītājs un mūsu radītie elki
No tā Luters izdara divus secinājumus:

1. Mums nevajadzētu nicināt tos līdzekļus, caur kuriem Dievs izvēlas 
darboties. 

2. Mēs nedrīkstam paļauties uz šiem ikdienišķajiem līdzekļiem, bet gan vienīgi 
uz Dievu. Luters raksta: “Dievs glābs ar zobenu, ja tas būs pie rokas, un bez 
zobena, ja tas nebūs pieejams. Tādēļ lietas ir jālieto, taču uz tām nav 
jāpaļaujas. Mums ir jāpaļaujas tikai uz Dievu, vienalga, vai tas, ko tu lieto, ir 
pie rokas, vai  nav.”



Tēvs Radītājs un mūsu radītie elki
Piemērs par darbu:

1. Ikdienā Dievs par mums rūpējas caur mūsu darbu. Tāpēc mēs nedrīkstam nicināt darbu, 
kuru Viņš mums aicina darīt ar pilnu atdevi. 

2. Lai gan mēs, nestrādājot, varam zaudēt Dieva svētību, tomēr Viņš mums dod nevis mūsu 
darbu dēļ, bet vienīgi Savas labestības dēļ. Mūsu darbs pats par sevi neko nerada vai neko 
nesaglabā, jo “ja Tas Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā” (Ps. 127:1). 

3. Ja esam ļoti noraizējušies par savu darbu un neesam vairs spējīgi atlicināt laiku lūgšanām 
un Dieva vārda pārdomām jeb svētīt sabatu, tad mums ir elks. 

4. Luters par sabata dienu raksta, ka “mūsu grēcīga daba ļoti nevēlas nomirt un būt pasīva, 
un tāpēc diena, kurā tai ir jāatpūšas no darbiem un jāmirst, ir visrūgtākā diena”.



Tēvs Radītājs un mūsu radītie elki
Paļaušanās uz savu darbošanos rada divas neizbēgamas sekas:

1. Kļūstam uzpūtīgi, kad ir panākumi.

2. Kļūstam bailīgi un izmisuši, kad parādās problēmas, un cenšamies strādāt vēl smagāk.

Tie, kuri visas lietas ieliek Dieva rokās, nebūs augstprātīgi, ja labi klāsies, jo viņi visu 
piedēvēs Dieva svētībai nevis savam darbam. Tāpat viņi nebūs arī satraukušies, ja 
parādīsies problēmas. Tieši otrādi. Viņi darīs savu darbu ar priecīgu sirdi, dosies gulēt 
ar mieru sirdī, zinot, ka Kungs ir apsolījis parūpēties par tiem un visas lietas vērsīs par 
labu.



Tēvs Radītājs un mūsu radītie elki

Luters bieži runā par elkdievības tukšumu jeb niecību:

1. Vācu teiciens: vairāk sviedru ir jāizlej, lai nokļūtu ellē nekā debesīs. 
Elki mūs nokausē, liekot strādāt viņu labā, taču attalgo mūs ar postu 
un nemieru, pieviļot mūs pašā vajadzīgākajā brīdī. 

2. Bet kāpēc elkdievim bieži labāk klājas nekā Dieva bērnam? Luters 
apzinājās, ka “Dievs ir lēns atalgotājs”. Viņš raksta: “Dievs ir pacietīgs 
un lēns, lai piepildītu Savus apsolījumus un draudus”.



Kristīgā atbilde
Lutera aicinājums paļauties vienīgi uz mūsu debesu Tēvu kā avotu visām labām dāvanām ir 
radikāls izaicinājums mūsu laikmetam, kurš cilvēka spējas ieceļ dieva jeb elka kārtā. Kā tad 
mēs lai sludinām cilvēkiem, kuri ir šādas elkdievības satverti?

Atvērt cilvēku acis, lai tie ierauga savu veltīgo, tukšo un neauglīgo darbošanos: 

1. Norādīt uz sviedriem, kuri ir jāizlej, kalpojot dažādiem elkiem 24/7. 

2. Nogaidīt, kamēr šie elki sāk pievilt, kas agri vai vēlu parasti notiek. 

3. Pārdomāt par acīmredzamiem cilvēka spēju ierobežojumiem.  

4. Kad cilvēka acis sāks atvērties, tad tas sāks novērtēt to, ko saka Dievs caur mums: “Nebīsties, 
jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es 
tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!” (Jes 41:10) 



Pašelks un mīlestība

Kāds man no tā labums?

Es mīlu sevi. Es esmu pasaules centrs. Visiem ir jākalpo man, ieskaitot draudzi 
un Dievu.

Mēs meklējam pašlabumu visās lietās, ne tikai zemes, bet arī debesu.



Pašelks un mīlestība

Luters (Magnificat):  
“Nešķīstie un aplamie mīlētāji meklē pie Dieva paši savu labumu. Tie neslavē un 
nemīl vien Dieva labestību, bet raugās paši uz sevi un ievēro tikai to, cik Dievs 
ir labs pret viņiem, tas ir, cik lielā mērā Viņš tiem ir sajūtami parādījis Savu 
žēlastību, cik daudz laba viņiem darījis. Tie slavē Dievu, priecājas un dzied 
Viņam slavas dziesmas tikai tik ilgi, kamēr turpinās šādas sajūtas. Brīdī, kad 
Dievs Sevi apslēpj, slēpdams Savas labestības spožumu tā, ka viņi paliek kaili un 
nožēlojami, arī viņu mīlestība un slavēšana uzreiz beidzas.”



Pašelks un mīlestība
Morāli terapeitiskais deisms:
 
• Eksistē Dievs, kurš ir radījis un uztur kārtībā pasauli un raugās uz cilvēka 

dzīvi virs zemes.
• Dievs grib, lai cilvēki ir labi, jauki un taisnīgi viens pret otru, kā to māca 

Bībele un vairums pasaules reliģiju. 
• Dzīves galvenais mērķis ir būt laimīgam un labi justies pašam par sevi. 
• Dievam nevajag īpaši iejaukties cilvēka dzīvē, ja nu vienīgi lai palīdzētu 

atrisināt kādu problēmu. 
• Labi cilvēki, kad tie nomirst, nonāk Debesīs



Kristīgā atbilde

• nesolīt laicīgus labumus 

• atmaskot savtīguma un uz sevi vērstas laimes meklēšanas bezjēdzīgumu

• mums ir jāpalīdz cilvēkiem ieraudzīt, cik garlaicīgi un neauglīgi ir domāt tikai 
par sevi, savām vajadzībām un iekārēm. Daudz interesantāk ir pacelt acis no 
sevis, lai palūkotos ārpus sevis, uz to, kas ir skaists un labs, neatkarīgi no tā, 
kāds mums no tā būs labums




