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1. Ievads: Identitāte un atšķiršanās – identitāte un atvērtība 
 No filozofijas, psiholoģijas un socioloģijas nākušais termins 
“identitāte” norāda uz jautājumu – kas mēs esam kā cilvēki, kā kopiena, 
kā kristieši, kā luterāņi? Vai arī – kas ir mūsdienu luteriskās baznīcas 
“profils” jeb “seja”? 
 Termins “identitāte”, no vienas puses, raksturo norobežošanos un 
atšķirību pēc kāda noteiktu pazīmju kopuma, reizēm pat caur pretstatiem. 
Identitāti kā atšķirību gan luteriskās baznīcas, gan arī visu konfesionālo 
kopienu vēsturē, ilgu laiku noteica Baznīcas pašas izpratne par sevi. 
Tādējādi pēdējos gadsimtos luteriskā identitāte ļoti bieži tikusi definēta 
caur tās atšķirībām no citām konfesijām. Mēs esam luteriski, jo neesam 
reformāti, neesam katoļi, mums nav pāvesta. No otras puses, identitāti 
var aprakstīt arī pozitīvi. Tieši pēdējos gadu desmitos arvien biežāk 
priekšplānā nonāk pozitīvs skatījums uz luterisko identitāti. To veicinājuši 
dažādi notikumi. Pirmkārt, tās ir divpusējas sarunas starp dažādu 
konfesiju apvienībām, kuru ietvaros tiek atpazīti un atzīti konfesionālās 
identitātes nozīmīgākie elementi. Tāpat Pareizticīgo baznīcas un Romas 
katoļu baznīcas, kurām ir izteikta pašu identitāte, iesaistīšanās 
ekumēniskajā kustībā. Vēl jaunu skatījumu uz konfesionālo identitāti 
devusi sabiedrībā atdzimusī interese par vēsturisko, kultūras, garīgo un 
reliģisko mantojumu. 
 Sabiedrības pieaugoši multireliģiozajā un arī sekularizētajā vidē ir 
prasība pēc skaidras kristīgās un līdz ar to arī luteriskās identitātes 
definēšanas. Baznīcai jābūt skaidri atpazīstamai ar tās klātbūtni 
sabiedrībā, tās vēsti un izpausmēm, un tai jāatšķiras no citām 
organizācijām un sabiedriskiem strāvojumiem. Bez tam, iepretī 
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ekumēniskajām attiecībām ar citām baznīcām, jautājums par mūsu 
luterisko identitāti ir kļuvis svarīgāks kā jebkad agrāk. Proti, lai 
ekumēniskais dialogs vestu pie savstarpējas sapratnes, obligāts 
priekšnoteikums šādās sarunās ir skaidrs, atpazīstams abu pušu profils. 
Tādējādi mūsu identitāte tiek noslīpēta un bagātināta. 
 Tas viss motivē aprakstīt luterisko identitāti pozitīvi – kā tādu, kas 
uzrāda iekšējo saturu, profilu, sevis apzināšanos un arī misionārisko 
klātbūtni sabiedrībā. 
 
2. Luteriskās identitātes pamata elementi un orientācija 
 Evaņģēliski luteriskās ticības un baznīcas identitātes un profila 
pamata elementi 
- ir pamatoti Svēto Rakstu liecībā, 
- tiem saistošs ir apstiprinājums luteriskajā ticības apliecinājumā, 
- tie ir daļa no visas kopīgās kristīgās tradīcijas cauri gadsimtiem, 
- tos skaidro arvien no jauna atbilstoši laikmetam un situācijai,  
- tiem vienmēr no jauna jātiek formulētiem mācībā un īstenotiem dzīvē. 
 Šie elementi ir savstarpēji saistīti caur kopīgu pamata orientāciju. 
To  nosaka, no vienas puses, evaņģēlija vēsts - Dieva žēlsirdības un 
taisnošanas darba apsolījums cilvēku pestīšanai, un no otras puses - 
cilvēka ticības un dzīves pārliecība. Pārliecība ir iekšēja paļāvība uz to, 
ka Dievs tur savās rokās un vada. Tās pamats ir mīlošā Dieva žēlsirdība, 
kurš savu mīlestību darījis redzamu Jēzū Kristū un caur savu Svēto Garu 
ved pie ticības cilvēku sirdis un prātus un var dāvināt viņiem pārliecību 
dzīvei šajā laikā un pēc nāves. 
 Tādējādi visās luteriskās identitātes izpausmēs runa ir par 
evaņģēlija vēsti un tādas personiskās ticības pārliecības apliecināšanu, 
kas izaug no evaņģēlija apsolījuma. Uz šo vēsti un šīs pārliecības dēļ 
ticīgais atbild ar Dieva slavēšanu un kalpošanu visiem cilvēkiem. 
 
3. Luteriskās identitātes būtiskie elementi 
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 Kādi tad ir galvenie ticības elementi, kuri veido luteriskās identitātes 
pamatu evaņģēlija vēsts un ticības pārliecības gaismā? 
 (1) Jau no paša sākuma tas ir vienīgi Dieva darbs, kas mums 
nopelna pestīšanu. Luterisko teoloģisko un garīgo tradīciju nosaka 
ticība, ka pirms jelkādiem cilvēku centieniem iniciatīva mūsu pestīšanai 
nāk no Dieva. Tas ir Trīsvienīgais Dievs – Tēvs un Radītājs, Dēls un 
Pestītājs, Svētais Gars un ticības avots, kas nāk pie mums, pazudušajiem 
cilvēkiem. Dēlam topot par cilvēku, pie mums nāk tālais un 
neaptveramais Dievs. Viņš vienmēr no jauna nāk pie mums caur vārdiem 
evaņģēlija pasludināšanā, un caur radītajām lietām Svētā Sakramenta 
svinēšanā. Ar mūsu filozofiskajiem spriedumiem un garīgo iedziļināšanos 
mēs nevaram nokļūt pie Dieva. Viņš nāk pie mums Vārdā un Sakramentā, 
cieš pie krusta par mums, ir pie mums, kad mēs lūdzam, svinam 
dievkalpojumu, dziedam un palīdzam cilvēkiem. Visas luteriskās 
domāšanas vadmotīvs ir, ka virzība no Dieva pie cilvēkiem un nevis 
otrādi, ir patiesais un vienīgais ceļš uz pestīšanu, ticības pārliecību un 
piepildītu dzīvi. Koncentrēšanās uz Dieva darbu, nevis uz mūsu pašu 
darbiem, atrodama arī luteriskajā “tikai” – tikai Kristus, tikai žēlastība, 
tikai ticība, tikai Svētie Raksti. 
 (2) Dievs mūs attaisno un atbrīvo. Jau kopš Reformācijas 
pirmsākumiem mācība par grēcinieka taisnošanu vienīgi ticībā un Dieva 
žēlastībā atrodas evaņģēliskās ticības centrā. Attaisnošana jeb grēcinieka 
atbrīvošana nozīmē, ka bez paša nopelniem un bez nosacījumiem 
grēcinieka vaina tiek piedota un tiek atjaunotas sarautās attiecības ar 
Dievu un citiem cilvēkiem. Caur Dieva žēlsirdīgo pievēršanos mums, kas 
Jēzū Kristū kļuvusi redzama un aptverama, ticīgais tiek darīts taisnīgs. 
Kristus taisnība tiek viņam uzdāvināta, kad viņš šo dāvanu pieņem ticībā. 
Pie tam cilvēks, kas ir koncentrējies pats uz sevi (incurvatus in se), ar to 
tiek novērsts pats no sevis un pievērsts Dievam un citiem cilvēkiem. 
Grēks paliek, tomēr tā vara un valdīšana tiek dzēsta Kristus uzvarā pār 
grēku un nāvi. Šī varas nomaiņa no grēka uz Kristus žēlastību, 
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atbrīvošana, ir Dieva dāvana, kura jāpieņem un kurai mūs iekšēji 
jāpārveido. Tā mēs vienlaicīgi esam grēcinieki un taisnīgie (svētie). 
 Vēsts par taisnošanu ir kā Evaņģēlija kopsavilkums. Tā ir kristīgās 
esamības pamats un mēraukla, ar kuru mērīt Baznīcas sludināšanu un 
dzīvi. Kopš Reformācijas sākuma taisnošanas mācība bijusi galvenā 
atšķirība starp luterisko un Romas katoļu tradīciju. Vienošanās par šīs 
mācības izpratni, kas tikusi sasniegta pēdējos gadu desmitos luterāņu - 
katoļu dialogā, līdz ar “Kopīgā paziņojuma par taisnošanas mācību” 
pieņemšanu 1999. gada 31. oktobrī Augsburgā ir nozīmīgs notikums 
Baznīcas vēsturē.  
 (3) Dievs runā un darbojas Evaņģēlija sludināšanā un 
Sakramenta svinēšanā. Abi “žēlastības līdzekļi” - Vārds un Sakraments 
- luteriskajai baznīcai vienmēr bijuši vienādi svarīgi. Iepretī spirituālistu 
un jūsmotāju kustībām, kas apgalvo, ka viņi ir saņēmuši iekšēju, tiešu 
Svētā Gara apgaismību, Luters vienmēr ir uzsvēris, ka Dievs darbojas 
caur ārējiem līdzekļiem - savu Vārdu un Sakramentu. Tie nāk pie mums 
no ārpuses, extra nos. Trīsvienīgais Dievs savā brīvībā ir sevi ierobežojis 
šajos žēlastības līdzekļos. Caur pasludināto vārdu viņš dāvina žēlastību un 
piedošanu. Kristībā viņš mūs pieņem par saviem bērniem un dara mūs 
par savas Baznīcas locekļiem. Vakarēdienā Dievs patiesi nāk pie mums 
savā Dēlā Jēzū Kristū - ar un caur maizi un vīnu un dāvina mums 
piedošanu un pestīšanu. Caur tiem mēs sastopam dzīvo Kungu Jēzu 
Kristu, kurš paliek ar mums un savu Baznīcu. Caur tiem Svētais Gars rada 
ticību un ceļ Baznīcu. Tas viss ved pie pārliecības, kas nav atkarīga no 
mums! 
 (4) Uz cilvēkiem runātais Dieva Vārds ir gan kā Likums 
(bauslība) gan kā Evaņģēlijs. Šī atšķirība starp Likumu un Evaņģēliju 
(bet ne to atdalīšana) luterismā ir kļuvusi svarīga kā līdzeklis, lai 
Evaņģēlijam nodrošinātu nepelnītas dāvanas vietu. Par velti, bez 
iepriekšējas likumu, noteikumu vai reliģisku priekšrakstu izpildīšanas, 
Dieva žēlastība un ticības pārliecība tiek dāvināta tiem, kas uzticas 
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Dievam un viņa Evaņģēlijam. Vienlaicīgi Dieva Vārds saglabā arī likuma 
spēku. Dieva baušļi paliek spēkā, bet ne kā piedošanas nosacījumi ceļā uz 
pestīšanu. Likums ir spogulis, lai cilvēki tajā ieraudzītu savu vainu un 
meklētu patvērumu pie Dieva apžēlošanās. Līdzās šim svarīgajam 
uzdevumam Likums palīdz arī sakārtot un pasargāt cilvēka dzīvi. Tiem, 
kas pieņēmuši Evaņģēliju, tas dod morāles vadlīnijas viņu kristīgajai 
dzīvei. 
 (5) Baznīca ir ticīgo sadraudzība. Luteriskā Reformācija jau no 
pirmsākumiem ir sapratusi Baznīcu kā ticīgo dzīvu sadraudzību un tikai 
pēc tam kā institūciju vai organizāciju. Tomēr šī sadraudzība nerodas no 
tā, ka savstarpēji simpātiski cilvēki ar līdzīgām interesēm un no līdzīga 
sociālā slāņa dibina baznīcu. Arī šeit pirmā iniciatīva nāk no Dieva. Viņš 
savāc kopā, uzceļ, uztur un svētī Baznīcu “no ārpuses”, caur sava Svētā 
Gara darbību Vārdā un Sakramentā. Tādējādi ir radusies viena, svēta, 
apustuliska un katoliska Baznīca, kuru luteriskā Baznīca apliecina ar 
Nīkajas - Konstantinopoles ticības apliecības (381) vārdiem. Patiesā 
Baznīca izpaužas atbilstošā Evaņģēlija sludināšanā un Sakramenta 
svinēšanā. Tajā Dievs caur Svēto Garu dāvina grēku piedošanu un dara 
kristiešus svētus dzīvei paļāvībā uz Dievu un kalpošanā visiem cilvēkiem 
pasaulē. 
 Šī baznīca ir sadraudzība – Koinonia – ticībā, sakramentālajā dzīvē, 
liecībā un kalpošanā. Tās primārā forma ir ap Vārdu un Sakramentu 
sapulcinātā vietējā draudze, kas kopā ar citām draudzēm ir daļa no 
universālās Jēzus Kristus baznīcas. Šajā sadraudzībā ir jābūt noteikumiem 
un  kārtībai, tomēr tajā nedrīkst būt nedemokrātiskas varas struktūras un 
autoritāras garīgās hierarhijas. 
 (6) Laji un ordinētie ir līdztiesīgi locekļi vispārējā visu ticīgo 
priesterībā. Luteriskā Reformācija apliecina visu kristiešu vienlīdzību 
Dieva priekšā, kas pamatota kristībā. No tās izriet “visu kristīto ticīgo 
vispārējā priesterība”. Tās ietekme pastāv savstarpējās aizlūgšanās un 
grēku piedošanas apliecināšanā. Tajā pat laikā ordinētie mācītāji un 
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mācītājas ir Baznīcai nepieciešama amata nesēji. Tas ir Dieva paša 
iedibināts publiskās (t.i., Dieva un Baznīcas priekšā atbildīgas) Vārda 
pasludināšanas, Sakramenta svinēšanas un pastorālās vadības amats. 
Šajā amatā Dievs ar Baznīcas starpniecību aicina piemērotus vīriešus un 
sievietes. Tos ordinē ar lūgšanu un roku uzlikšanu mācītāji/mācītājas, kas 
ir bīskapu statusā. Viņu amats pastāv apustuļu mācības un Evaņģēlija 
pasludināšanas apustuliskajā sukcesijā (pēctecībā), kuru var simbolizēt 
arī bīskapa amata sukcesija (pēctecība). Šis amats sniedz atbalstu citu 
vispārējās priesterības locekļu kalpošanai un ir atkarīgs no sadarbības ar 
viņiem. 
 (7) Kontinuitāte un tradīcija ir svarīgi luteriskās baznīcas 
elementi. Luteriskie reformatori nevēlējās dibināt jaunu baznīcu, bet gan 
atjaunināt esošo. Viņu pretenzijas uz kontinuitāti un ortodoksiju 
apstiprināja piekrišana kristīgās ticības pirmajos gadsimtos izveidotajām 
un nostiprinātajām pamata dogmām un mācībām. Tas tika pasvītrots ar 
Baznīcas visu trīs seno ticības apliecību – Apustuļu, Nīkajas un Atanāsija – 
iekļaušanu luteriskajos apliecību rakstos. Šie raksti joprojām norāda arī uz 
Baznīcas pirmo gadsimtu lielajiem teologiem, baznīctēviem, jā, arī 
pāvestiem un veco, nemainīgo Baznīcas kārtību, lai tādējādi skaidri 
parādītu, ka netiek ieviests nekas jauns, nenotiek norobežošanās un 
sektas veidošana. 
 Tomēr ne tikai ticības mācībā tika uzsvērta kontinuitāte un tradīcija, 
bet arī baznīcas dzīves un kārtības formās, kuras gan tikušas reformētas, 
taču vienmēr balstoties bibliski -reformatoriskos principos. Te 
pieskaitāmas dievkalpojuma formas un liturģijas, bikts un absolūcija, 
bīskapa amats, noteiktas kristīgās paražas un svētki, kristīgās mākslas 
formas utt. Pēc šīs “konservatīvās” attieksmes luterisko Baznīcu joprojām 
visskaidrāk var atšķirt no citām protestantu baznīcām. Ja tradīcijas paliek 
atvērtas jaunām interpretācijām un formām, tad tās kā luteriskās 
identitātes elements var ļoti daudz gan iekšēji, gan ārēji palīdzēt mūsu 
daudzējādi dezorientētajā sabiedrībā. 
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  (8) Kristieši pasaulē ir Dieva līdzstrādnieki. Luteriskā 
Reformācija skaidri nošķīra Baznīcu un pasauli kā divus dažādus Dieva 
darbības laukus. Baznīcā Dievs darbojas caur Vārdu un Sakramentu un 
dāvina cilvēkiem pārliecību par pestīšanu. Pasaulē Viņa darbs notiek caur 
laicīgo iekārtu un institūcijām, un tajās - caur kristiešiem un 
nekristiešiem, kuri uzņemas atbildību savā ģimenē, profesijā un ierēdņa 
amatā. Tā Dievs sargā un atjauno savu pasauli un savu radību. Laicīgās 
institūcijas un personas nevar cilvēkiem dot pestīšanu. Savukārt Baznīca 
nevar pārvadīt pasauli ar evaņģēliju. 
 Tā ir luteriskā mācība par divām valstībām. Tā ir sastapusies ar 
neizpratni un aplamu pielietojumu ikreiz, kad vien abas - baznīca un 
pasaule - tikušas nošķirtas viena no otras tādā veidā, ka pasaulei 
piedēvēta autonomija, neatzīstot Dieva un Viņa Baznīcas ietekmi. Taču 
pareiza šīs mācības izpratne ir, ja tiek atšķirtas abas Dieva darbības 
formas: Baznīcā - visu ticīgo pestīšanai un pasaulē - visu cilvēku 
labklājībai. Dievs darbojas abās jomās. Kristieši dzīvo abās. Kā Dieva 
attaisnotajiem viņiem arī ir jābūt atbildīgiem Dieva līdzstrādniekiem 
radības saglabāšanā, cīņā pret ļaunā varu un tiecoties uz lielāku 
taisnīgumu un mieru visiem cilvēkiem. 
  (9) Svētie Raksti ir augstākā autoritāte Baznīcas ticībai un 
dzīvei. Tāpat kā Reformācija visā Eiropā, arī luteriskā Reformācija bija 
Svēto Rakstu liecības iedvesmota kustība. Humānisma kustība ar 
jaunajiem oriģinālo ebreju un grieķu Bībeles tekstu izdevumiem bija 
atvērusi ceļu padziļinātai zinātniskai Bībeles pētniecībai un daudziem 
jauniem tulkojumiem. Ar tulkojumu palīdzību Svētie Raksti nonāca pie 
daudziem cilvēkiem un veicināja ticības izpratni laju vidū. No 
reformatoriem luteriskā baznīca iemācījās ievērot un čakli izmantot 
Svētos Rakstus kā šķīrējinstanci ticībai un Baznīcai. Pie tam luterāņi 
vienmēr Rakstus uztvēruši kā to satura, proti, Evaņģēlija autoritāti, nevis 
“burta”, t.i., tīru, “svētu” vai vārdiski iedvesmotu tekstu apkopojumu 
vienā grāmatā. Luteriskajā baznīcā Bībeles autoritāte arī nekad netiek 
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saprasta šķirti no Baznīcas teoloģiskās un garīgās tradīcijas. 
  (10) Luterāņu baznīca ir apliecinoša baznīca. Ticības 
apliecināšana Dieva un cilvēku priekšā luterāņiem vienmēr ir bijis kristīgās 
dzīves pamatelements. Kopīgā apliecināšana un ticības apliecības tika 
saprastas kā nepieciešama cilvēku atbilde Dieva pestīšanas dāvanai. Pie 
tam formālā apliecība dod kristīgajai sadraudzībai virzību un identitāti: 
“Redziet, tas ir tas, kam mēs ticam un kas ir mūsu personīgās pārliecības 
un mūsu sadraudzības pamats.” Tādēļ senbaznīcas ticības apliecībām 
pienākas centrālā loma dievkalpojumos, un luteriskajiem apliecību 
rakstiem - laju un ordinēto izglītībā, kā arī tie ir teoloģiski saistoši baznīcu 
Satversmēm un ordinācijā. Atbildība ticības apliecību un rakstu priekšā 
kalpo kā orientieris Rakstu skaidrošanā un kā vadlīnija Baznīcas ticības 
izpratnei, kā arī par kritēriju pareizās un maldu mācības atšķiršanai. 
 (11) Luteriskā baznīca ir teoloģiski aktīva baznīca. Luterismā 
teoloģijas studijas un pētniecība ir ļoti nozīmīgas. Luterisko teologu 
zinātniskie panākumi ir būtiski bagātinājuši pēdējo piecu gadsimtu ideju 
vēsturi. Tiesa, luterāņu teologu pamata strīds par īsto patiesības atziņu 
brīžiem ir pieņēmis arī groteskus izmērus un pat novedis pie baznīcu 
šķelšanās. Tomēr aiz lielās un karojošās teoloģiskās tradīcijas atrodas 
centieni katrai paaudzei no jauna izskaidrot un interpretēt Svēto Rakstu 
autoritāti un kristīgās ticības patiesību, kas pasludināma šeit un tagad. Šīs 
teoloģijas pūles ap kristīgās dzīves un sabiedrības jautājumiem ir būtiski 
ietekmējušas daudzu zemju sociālo un garīgo dzīvi. 
 (12) Luteriskās identitātes formas garīgajā, dievkalpošanas 
un sociālajā dzīvē un darbībā. Līdz šim nosauktās teoloģiski - garīgās 
pamata pārliecības papildina citas kristīgās dzīves un domāšanas formas, 
kuras arī ir daļa no luteriskās Baznīcas identitātes. 
 Audzināšana un kultūra. Luteriskā Reformācija vienlaikus bija arī 
kultūras revolūcija. Baznīcas laji tika atbrīvoti no viņu pasivitātes un 
nezināšanas. Viņiem bija jākļūst spējīgiem lasīt Bībeli savā valodā un 
saprast evaņģēlija pasludinājumu. Tādēļ visur luteriskajās zemēs tika 



9 | P a g e  w w w . s i e v i e s u o r d i n a c i j a . l v   
 

atvērtas skolas, klosteri tika pārveidoti par skolām, mācītājiem bija 
jāpabeidz intensīvas teoloģijas studijas, lai viņi varētu kļūt arī par ticības 
skolotājiem. Luterisma uzsvars uz audzināšanu dziļi ietekmēja arī 
vispārējo kultūru lielā daļā Eiropas. Tā kļuva par daļu no luteriskās 
baznīcas profila. 
 Baznīcas dziesmas un baznīcas mūzika. Reformācijas izraisītā 
kultūras revolūcija tiecās arī pasīvos dievkalpojuma apmeklētājus darīt 
par aktīviem, dziedošiem dievkalpojuma dalībniekiem. Tādēļ luteriskajās 
baznīcās radās plašs garīgo dziesmu krājums. Tās ir tulkotas un 
nonākušas luterisko un arī citu baznīcu (ieskaitot Romas katoļu) dziesmu 
grāmatās daudzās zemēs. Daudzās no šīm dziesmām ir izdziedāta ticības 
apliecība ar lielu garīgu un poētisku dziļumu. Tās atšķiras no daudzām 
jaunajām dziesmām, kuras bieži ir banālas un sentimentālas. Līdz ar 
garīgajām dziesmām luteriskajā baznīcā ir attīstījusies brīnišķīga baznīcas 
mūzikas tradīcija. Tā vēl šodien ir starptautiskās mūzikas kultūras daļa. 
Tādējādi garīgās dziesmas un baznīcas mūzika ir būtiska luteriskās 
identitātes daļa. 
 Dievkalpojums un liturģija. Luteriskajai tradīcijai un identitātei ir 
raksturīgi, ka tā līdz ar Reformāciju nav pārtraukusi senbaznīcas un 
viduslaiku dievkalpojumu tradīciju. Tā attīstīja un atjaunoja Mesas un citu 
dievkalpojumu liturģiskās struktūras un saturu. Intensīva un dzīva 
dievkalpojuma dzīve ir tipiska daudzām luterāņu draudzēm. Tādēļ 
luteriskās baznīcas ir cieši saistītas ar Romas katoļu un anglikāņu baznīcas 
liturģiskajām formām. 
 Dievbijība. Cieši saistītas ar dievkalpojuma lielo nozīmi ir arī 
personiskās un kopīgās dievbijības formas, kas luteriskajā baznīcā 
kļuvušas par tipiskām. Tām pieder lūgšanu un svētbrīžu dievbijības 
tradīcija, kas nav pārāk emocionāla, drīzāk pārdomu pilna un neizpušķota. 
Bieži tiek izmantoti īsi Bībeles lasījumi un dažādas grāmatas ar gatavām 
rakstītām lūgšanām (piemēram, Lutera rīta un vakara lūgšana). 
Mūsdienās luteriskās dievbijības formas tiek papildinātas ar 
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ekumēniskajām, piemēram, no Tezē kopienas. Pie luteriskās dievbijības 
tradīcijas pieder arī lielā Sakramentu nozīme – gan kristība, gan jo īpaši 
Svētais Vakarēdiens. Daudzās draudzēs, svinot Svēto Vakarēdienu ar 
grēksūdzi un absolūciju, ļoti nopietni tiek apcerēta Kristus klātbūtne un 
Viņa piedošanas un žēlastības dāvana cilvēkiem. 
 Diakonija un sociālais darbs. Būtisks luteriskās identitātes 
aspekts mūsdienās ir intensīvs diakonijas un sociālais darbs. Tā 
pirmsākumi meklējami Reformācijā un reakcijā uz tālaika briesmīgo 
sociālo situāciju. Specifiskas luteriskā diakonijas darba formas attīstījās 
18. un 19. gadsimtā. To attīstīšana daudzviet ir apdāvinātu un neparastu 
sieviešu nopelns. Viņas dibināja diakonišu kopienas, kurās 19. gadsimtā 
tūkstošiem sieviešu saņēma sociālu, pedagoģisku un misionāru 
uzdevumu. Kopš tā laika luteriskās baznīcas ir izveidojušas daudzas 
sociālā darba institūcijas. Mūsdienās lielākā daļa sociālā darba Vidus- un 
Ziemeļeiropas valstīs un Ziemeļamerikā – līdzās katoļu institūcijām – veic 
luteriskās baznīcas un to sociālā darba institūcijas. 
 Ekumēniskā darbība. Lai gan luteriskās baznīcas 19. un 20. 
gadsimtā sākotnēji negribīgi iesaistījās ekumēniskajā kustībā, mūsdienās 
tās ir vienas no aktīvākajām šīs kustības dalībniecēm. Luterāņi ir atkal no 
jauna atklājuši, ka jau Mārtiņam Luteram bija svarīga “visas kristīgās 
draudzes” atjaunošana (Mazais Katehisms). Šī universālā un ekumēniskā 
perspektīva nosaka Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF, dibināta 1947.) 
domāšanu un darbību, kas apvieno 70 miljonus luterāņu visā pasaulē. 
Kopš 1970. gada PLF bilaterālās teoloģiskās sarunas ar citām pasaules 
mēroga kristīgajām baznīcām ir vedušas pie savstarpējas tuvināšanās un 
vienošanās par svarīgiem teoloģiskiem jautājumiem. Dažās zemēs 
nacionālie dialogi ir darījuši iespējamas vienošanās par pilnu (altāra un 
kanceles) sadraudzību (Full Communion). Piemēram, Evaņģēliski luteriskā 
Baznīca Amerikā (ELCA) ir noslēgusi pilnu sadraudzību ar trim ASV 
reformētajām Baznīcām (1997.) - ar Amerikas (anglikāņu) Episkopālo 
Baznīcu (2001.), ar ASV Morāvijas baznīcu (1999.) un ar Apvienoto 
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metodistu Baznīcu ASV (2009.). Arī Kanādā luterāņi un anglikāņi 2001. 
gadā svinēja pilnas sadraudzības noslēgšanu. 
 Īpaša nozīme ir 1996. gada Porvo deklarācijai, ar kuru četras 
anglikāņu baznīcas Lielbritānijā un Īrijā kopā ar sešām luterāņu baznīcām 
Ziemeļeiropā. atrisināja apustuliskās sukcesijas problēmu un noslēdza 
savā starpā pilnu sadraudzību. Latvija nav viņu vidū. Jau agrāk, ar 1973. 
gada Loienbergas vienošanos sadraudzību noslēdza lielākā daļa Eiropas 
luterāņu, reformēto un apvienoto baznīcu. Arī citās zemēs luteriskās 
baznīcas ir nodibinājušas ciešas attiecības ar citām baznīcām. 
 Visbeidzot, vēsturiski nozīmīgs ir arī 1999. gada Pasaules Luterāņu 
Federācijas un Romas katoļu Baznīcas “Kopīgais paziņojums par 
taisnošanas mācību”. Ar šo paziņojumu pirmo reizi jaunākajā Baznīcas 
vēsturē tika oficiāli pieņemta ekumēniska pamata vienošanās 
(diferencētais konsenss) ar Romas katoļu baznīcu par centrālajiem ticības 
jautājumiem. Tas viss parāda, ka luterāņu baznīcu aktīva piedalīšanās 
ekumēniskajā kustībā ir kļuvusi par būtisku luteriskās identitātes aspektu. 
 Mārtiņš Luters. Luteriskajai identitātei ir vēl kāds aspekts, kurš 
tādā veidā nav sastopams citās baznīcās – liela teologa vārds. 
Reformators Mārtiņš Luters ar savu dzīvi, domāšanu un vēsturisko ietekmi 
skaidri redzamā un jūtamā veidā pieder luteriskajai identitātei. Luters 
negribēja dibināt jaunu baznīcu un negribēja, ka Reformācijas kustība un 
baznīca izmanto viņa vārdu. Tomēr viņš ar savu teoloģisko, garīgo un 
kulturālo nozīmi un ietekmi ir kļuvis par veidojošo un saistošo luteriskās 
identitātes elementu. Mēs neesam luterāņu baznīca Mārtiņa Lutera dēļ, 
bet esam tajā kopā ar viņu. 
 (13) Ir izveidojusies pasaules mēroga luterāņu sadraudzība. 
Salīdzinoši jauns luteriskās identitātes aspekts ir luterāņu baznīcu 
vispasaules sadraudzības eksistence un tās pieredze. Tikai 20. gadsimtā 
luterāņu baznīcas saprata, ka tās īstenībā pieder vienai Baznīcas ģimenei. 
Tā ir klātesoša ne tikai daudzās vietās Eiropā, bet arī Ziemeļamerikā un 
Austrālijā, tāpat arvien lielākā mērā arī Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā. 
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Luteriskās sadraudzības pamats un vienotība pastāv kopīgā ticības 
apliecībā un vienotā evaņģēlija pasludināšanā Vārdā un Sakramentā. Tās 
konkrētās izpausmes ir sakramentālā un garīgā sadraudzība citam ar citu, 
kā arī daudzi palīdzības projekti visā pasaulē. Vienotības un identitātes 
saikne ir luteriskās ticības apliecības, kuras visas luteriskās baznīcas atzīst 
par saistošām. Pasaules luterāņu federācijā (Lutherischer Weltbund) 
luteriskās baznīcas apvienotas (verbunden) ticībā, sakramentālajā 
sadraudzībā un kalpošanā. 
 
 Nobeiguma piezīme.   
   Uzskaitītās luteriskās identitātes izpausmes formas bieži vien 
luterāņu baznīcās un draudzēs īstenojas nepilnīgi vai pat tiek pavisam 
atmestas. Tomēr te attēlotā luteriskā identitāte paliek spēkā kā pamata 
perspektīva un orientieris, un tā liek tiekties uz pastāvīgu atjaunošanos 
(semper reformanda). Tāpat vairākas no minētajām luteriskās identitātes 
iezīmēm līdzīgā veidā atrodamas arī citās baznīcās. Tomēr visas kopā šīs 
pārliecības un izpausmes nepārprotami formē 70 miljonu luteriskajā 
sadraudzībā esošo kristiešu ticību un dzīvi. Tās savā īpašajā veidā 
vēsturiski un mūsdienās ir fundamentālās kristīgās identitātes 
iemiesojums. 
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