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1.1. Sociāli politiskās pārmaiņas Eiropā
Daudzkārt ir atzīmēts, ka pārmaiņas, kas skāra lielāko daļu Eiropas 19. gs., raksturojamas
kā vienlīdz dziļas, tā arī visaptverošas un attiecināmas kā uz politiskām un ekonomiskām, tā arī
uz sociālām un mentālām izmaiņām.1 Saprotams, ka šāds vispārināts secinājums nerada
skaidrību par notiekošajiem procesiem 19. gs. Eiropā, lai arī visumā tam var pievienoties.
Notiekošos procesus nepieciešams apskatīt tuvplānā, tomēr šajā darbā izceļami vien daži
pārmaiņu aspekti, kas uz tām norāda.
Pirmkārt, bez sekām nepalika industriālā revolūcija Lielbritānijā, tātad Anglijā, bet arī
Skotijā un Velsā. Otrkārt, vietā ir norādīt uz reformu pasākumu konsekvencēm, ko realizēja

1

Greschat M. Christliche Erneuerung im Europa des 19. Jahrhunderts. In: Kursbuch Diakonie. – 1991. – S.185.

1

apgaismotais absolūtisms Viduseiropā, Austrijā, Prūsijā un citās Vācijas valstīs, kā arī Itālijā.
Treškārt, Francijā izvērtās konflikti starp dižciltīgajiem un karalisti, kapitālu un provinci,
pilsētām un iekšzemi lielās franču revolūcijas laikā. Visos gadījumos sekoja pārmaiņas, kas lielā
mērā izšķīra līdzšinējo kārtību.2
Visredzamāk minētās pārmaiņas skāra Franciju. Franču revolūcija (1789-1799) atcēla kārtu
privilēģijas, un tam bija tālejošas sekas feodālo tiesību likvidēšanā laukos. Tolaik kaismīgi
diskutēja par ekonomisko un sociālo vienlīdzības ideju. Tika radīta Cilvēka un pilsoņu tiesību
deklarācija (1789. gads 26. augusts, Parīze), kas pieprasīja atzīt individuālu brīvību tās dažādajās
izpausmēs – domu, vārda, uzskatu, reliģiskās ticības brīvību, tiesības darīt visu, kas netraucē otra

brīvības tiesības, tiesības uz īpašumu, kas padarīts par svētu un neaizskaramu, tiesības pretoties

apspiešanai. Deklarācija uzsvēra, ka visi cilvēki ir brīvi un vienlīdzīgi kopš dzimšanas.3 Sekoja

visdažādākie reformu likumi. Lielu publicitāti ieguva baznīcas īpašumu nacionalizēšana.
Neizpalika antiklerikālā un antikristīgā polemika un revolucionāru politika.4
Revolucionāru kari un Napoleona karagājieni iztrūcināja visattālākās Kontinenta daļas.
1815. gadā, kad notika Vīnes miera kongress, vienkārša atgriešanās pie apstākļiem pirms

revolūcijas vairs nebija iespējama. Revolūcijas ideju mantojums atstāja dziļu ietekmi, un šoreiz
ne tikai šaurā izglītoto kārtā. Daudzi cilvēki laukos, protams, dzīvoja kā agrāk. Tomēr neviens
vien bija ne tikai to piedzīvojis, bet arī piedalījies politiskajās pārmaiņās, vērojis ekonomiskās
izmaiņas un sociālo noslāņošanos, ka tagad ieņēma apdomīgu nostāju vai pat kritisku pozīciju.
Vispirms to varēja novērot starp studentiem un amatniecības zeļļiem. Tādā veidā attīstījās
sabiedrība, kura pārauga tradicionālās kultūru nesošās kārtas. Ja redz šīs kopsakarības, tad kļūst
saprotams, kāpēc ne tikai ekonomiskās un sociālās tēmas, bet arī pasaules uzskati un problēmas
nākamajos gadu desmitos pēc 1815. gada Eiropā gāja plašumā.5
Šai attīstībai Lielbritānijā būtiskas izrādījās industriālās revolūcijas sekas. Kontinentā
ierosinātie procesi turpinājās Francijā ar aptverošām reformām. Tālāk darbojās arī vecie
apgaismotā absolūtisma nospraustie mērķi. Bet būtiskākais izrādījās francūžu impulss.
Raksturīgā veidā šīs iesāktās reformas no augšas izpaudās Vācijas valstīs, kur tika runāts par
2
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jauninājumiem no pārvaldes puses. Tika meklētas iespējas zemnieku brīvlaišanai, reformēt
karaklausību, atsacīties no cunfšu un tirdzniecības priekšrakstiem. Birokrātija pastāvēja arī
turpmāk, kas pastiprināti nopūlējās radīt atbildīgu vidusslāni ar izglītību un audzināšanu, un
pēdīgi tā nopūlējās, lai uzceltu un sekmētu valsts baznīcas reliģiozu orientāciju, kā arī
pavalstnieku politisku integrāciju. Protams, pēc 1815. gada arī Francijā nepieciešamā
liberalizācija un vispārējie emancipētie koncepti ekonomikā un sociālajā jomā visbiežāk neguva
panākumus politiskajā telpā. Rezultātā radās saspīlēta atmosfēra, kas līdz pat gadsimta vidum
noveda pie neskaitāmiem nemieriem, sacelšanām, kā arī revolūcijām.6
Ietekmīgākais jaunais pasaules uzskats bez šaubām bija nacionālisms. Saprotams tas kļūst
vienīgi tad, ja to uztver kā atbildes reakciju uz franču revolūcijas sekām. Grešhats norāda, ka
cilvēki Spānijā un Krievijā, Austrijā, Prūsijā un daudz kur citur brīvības vārdā cēlās pret franču
iekarotājiem. Daudzi citi gan Lielbritānijā, gan Kontinentā neņēma rokā ieročus, bet aizrautīgi
proklamēja savas tautas un pagātnes cieņu un vērtību. Šis nacionālisms izrādījās savdabīgi
ambivalents. Tas uzsvēra vienlīdzību, pat demokrātiskā nozīmē. Bet šis nacionālisms nesa tikpat
izteiktus antirevolucionārus un pret apgaismību vērstus vaibstus, bija iracionāls un nereti uzsvēra
reliģiozumu, un bija pat izteikti kristīgi izveidots.7
Pret šo nacionālismu Eiropā pulcējās konservatīvie, iesākot ar Edmundu Burkē Anglijā,
šveicieti Kārli Ludvigu fon Halleru, kā arī prūšu augsti konservatīvie un Vācijas romantiķi līdz
pat franču leģitīmistiem, piemēram, de Maistre. Konservatīvie katrā gadījumā bija pirmie, kas

apvienojās. Jo viņi ļoti konkrēti aptvēra, ka konservatīvās vērtības un kārtība ilgāk pašas par sevi

tālāk nepastāvēs. Tāpēc viņi daiļrunīgi un cītīgi propagandēja dievišķu iedibināmu kārtības
ideju.8
Kā atzīst Grešhats, kristietībai un baznīcai šajos garīgi politiskajos strāvojumos bija liela
nozīme. Protams, ka bieži vien nevarēja noteikt, ko visi šie jēdzieni un daudzas citas
kopsakarības eksakti noteica un kas katrā atsevišķajā gadījumā ar to bija domāts. Vienu gan
nevar nepamanīt, – ka šie jaunie uzskati ieņēma nozīmīgu vietu. Nacionālisma fenomena
gadījumā tas bija visacīmredzamāk. Politiskās ticības laikmetā nācija ieguva reliģiozus vaibstus,
reliģiskus predikātus – mūžību un piepildītu nākotni, svētumu, brālību, upuri un martīriju. Taču
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vienlaicīgi ir arī jāierauga, ka ne tikai nacionālisms, liberālisms vai demokrātiskās kustības tādā
veidā kvalificējās, bet arī konservatīvisms. Ievērojamu daļu sava spēka un varenības tas ieguva
ar to, ka tika radīts ieskats par konservatīvismu kā aizstāvi patiesajai reliģijai, tātad baznīcai un
kristietībai.9
Latvijā tā saucamie Kauguru nemieri 1802. gadā ievadīja 19. gs. sabiedrības
modernizācijas simtgadi, kas noslēdzās ar 1905. gada revolūciju. Šajā laika periodā Latvijas
teritorijā un visā Baltijā notika pāreja no dzimtbūšanas saimniecības uz individuālās iniciatīvas
attiecībām. Vienlaikus ar ilgstošo un ieilgušo saimniecisko pārkārtojumu vēsturi sākās pāreja no
tradicionālas uz sarežģītāku un modernāku sabiedrību, izglītību, kultūru un pilsonisku
sabiedrību.10 Pārejas sarežģītību Baltijā noteica ne tikai ieilgusī tradicionālisma situācija un
vardarbīgi uzturētā dzimtbūtnieciskā atkarība, bet arī tas, ka tā noritēja Baltijas novadam
raksturīgās dubultās varas – Krievijas impērijas un baltvācu – apstākļos.11
Ne vienmēr sinhroni, bet ar nelielu laika atstarpi, arī latviešu sabiedrībā ienāca idejas, kas
piemīt 19. gs. Eiropai: pirmkārt, liberālisms un individuālās neatkarības un brīvības ideja;
otrkārt, nacionālā ideja; treškārt, sociālās idejas, kas ievirza sabiedrību un cilvēku izteiktākā
politiskajā domāšanā un darbībā.12
Liberālisms un individuālās neatkarības un brīvības idejas pirmo reizi Latvijā izpaudās
1802. gadā, kad Kauguru un Koku muižas nemiernieki pieprasīja ne tikai lokālu saimnieciskā
stāvokļa un tiesību uzlabošanos, bet arī iestājās par cilvēka tiesībām vispār.13 Dumpis tika
apspiests, tomēr, neskatoties uz dažādiem sodiem un draudiem, latviešu zemniecība turpināja
izteikt savas prasības protestos, sūdzībās, dumpjos, nepaklausībā. Tie līdz ar līdzšinējās agrārās
un feodālās iekārtas saimnieciskajām grūtībām noveda pie radikālām pārmaiņām saimnieciskajā
un politiskajā dzīvē Baltijā – dzimtbūšanas atcelšanu Kurzemē 1817. gadā, Vidzemē 1819.
gadā.14 Pēc zemnieku sacelšanās 1841. gadā Vidzemē pieņēma reformas zemes iegūšanai

īpašumā zemniekiem, kuras realizēja sešdesmitajos gados.15
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Līdz ar šīm pārmaiņā gadsimta otrajā pusē būtiski izmainījās iedzīvotāju izvietojums
Latvijas teritorijā, kā arī iedzīvotāju profesionālā un sociālā struktūra – notika urbanizācija,
migrācija no laukiem uz pilsētām. Gadsimta gaitā iedzīvotāju skaits pilsētās palielinājās gandrīz
trīskārt. Attīstījās industriālie uzņēmumi, kuriem bija nepieciešamas brīvās darba rokas, savukārt
laukos veidojās brīvu bezzemnieku slānis, kas pilsētās veidoja jaunu šķiru – strādniecību.16
No liberālisma idejām un dzimtbūšanas atcelšanas pašiem pirmsākumiem izauga ar tiem
saistītā ideja, kurai bija lemts kļūt par vienojošo un centrālo notikumu 19. gs. vēsturē Latvijā, –
nacionālisma ideja.17 Ar latviešu inteliģences eliti – J. Alunānu, A. Kronvaldu, K. Valdemāru, K.
Baronu, F. Brīvzemnieku un citiem – sākās kultūrnacionālisma kustība, kurā tika apzināta un
vēstīta latviešu valodas esamība, kurā lika pamatus modernai nācijai, attīstīja pašapziņu, lai
varētu sekmēt zinātni, kurā notiktu izglītības veicināšana, biedrību dibināšana, ekonomiskā un
politiskā pamata veidošana.18
Latviešu apgūtajai tiesiskajai un saimnieciskajai brīvībai 90. gados pievienojās sociālās
brīvības ideja. Apzinoties aizvien jaunas atkarību formas, nacionālas piederības elements vairs
nebija tik izšķirošs, jo aizstāvamo lokā iekļāva strādniekus, citus sociāli un materiāli
neaizsargātos, sievietes un bērnus. „Dienas Lapa” kļuva par Rietumeiropā izplatīto marksistisko
pieejas paudēju. Latviešu inteliģence mācījās domāt politiski, marksistisko opozīciju pretnostatot
oficiālajam skaidrojumam un uztverei.19
Latvijas teritorijā 19. gs. beigās kristīgi konservatīvās vērtības pauda „Latviešu Avīzes”.

Šim izdevumam savas īpašās simpātijas izrādīja arī Kurzemes provinces sinode. Mācītājs

Bīlenšteins 1885. gadā aicina sinodāļus aktīvi piedalīties avīzes izdošanā.20 „Latviešu Avīzes”
ziņas pasniedza varas iestāžu izklāstā, kas bija domātas nolasīšanai baznīcās. Šajā laikrakstā 20.
līdz 40. gados skartās sociālpolitiskās tēmas liecina par atbalstu vietējai muižniecības politikai,
kuras mērķis bija jaunajos apstākļos iedzīvināt veco sabiedrības attiecību modeli, kurā latviešiem
bija paredzēta vienīgi zemnieku vieta.21 Kristīgi konservatīvā platforma Latvijas teritorijā kļuva
16
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par aizstāvi iekšmisijas un diakonijas iniciatīvām, tāpat kā tas pēc analoģijas notika
Rietumeiropā.
Mūsdienu veiktajā pētījumā par Latviju 19. gs.22 izteikta doma, ka aiz katras no idejām, kas
izplatījās latviešu sabiedrībā, meklējami atbilstoši procesi Rietumeiropā. Turpat norādīts uz
apgaismības ietekmi, Adama Smita un Dž. Stjuarta Milla liberālismu, romantiskā nacionālisma
un nacionālās kustības vēsturi – J. G. Herders, J. G. Fihte –, kā arī vēlāk marksistisko sociālās
atbrīvošanās ideoloģiju. Tā kā Rietumeiropas teoloģiskā telpa 19. gs. atradās baltvāciešiem
vistuvāk, pēc līdzīgas analoģijas luterismā Latvijas teritorijā aizgūtas teoloģiskās idejas un
prakses. To apliecina nākamo luterāņu baznīcas mācītāju un diakonijas darbu veicēju Latvijas
teritorijā ciešās attiecības ar Vācijas mācību iestādēm, kur tie ieguvuši teoloģisko izglītību, un tie
nebija atsevišķi izņēmumi.23
1.2. Pārmaiņu procesi kristietībā
Ap 1800. gadu Eiropā ļoti liela nozīme joprojām bija baznīcai. Neņemot vērā dažkārt

valdošo vienaldzīgumu, naidīgumu, īpaši jau revolucionārajā Francijā, baznīcas pavadīja un

veidoja individuālo un tāpat arī sociālo dzīvi kā agrāk, pilsētās un laukos. No šūpuļa līdz
slimības gultai kristietība pavadīja cilvēku, sniedza orientierus un jēgu kā atsevišķajam, tā arī

sabiedrībai kopumā. Izmaiņas modernizētas kristietības virzienā izkristalizējās ļoti lēnām. Nav
mazsvarīgi novērot, kā neatkarīgi viens no otra kristieši dažādās konfesijās un valstīs uztvēra
notiekošās pārmaiņas un kā uz tām dažādā veidā noreaģēja. Martins Grešhats raksta, ka kristīgais
atjaunošanās process vispirms bija vērsts pārkonfesionāli. Kā piemēru viņš piemin Vāciju, kur
iesāktās atmodas pazīmes vienādi varēja manīt kā katoļu, tā arī protestantiskajos apgabalos.
Turklāt lielu ietekmi atstāja dažādas tradīcijas: gan atmodas – pietiskās un vēlīni apgaismotās –

romantiskās kustības, gan konfesionāli teoloģiskās, gan arī reģionālās kustības. To visu
pastiprināja dažādi lokāli apstākļi. Par Vācijas atmodas kustībām varēja runāt kā par sevišķu
dažādību fenomenu. Šajos gadījumos vienmēr uzsvēra personīgo dievbijību, kur centrālo vietu
ieņēma grēkapziņa un atgriešanās Kristus nāves nopelnā, kā arī jauna dzīve sekošanā un
svētdzīvē. Laika ziņā pirms notikumiem Vācijā atmoda iesākās Anglijā un ASV. Radās
22
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metodistu baznīca, kura ātri attīstījās dažādos virzienos. Arī anglikāņu valsts baznīcā radās
ietekmīgas evaņģelikālas aprindas. Visbeidzot atmodas kustību izpratnē pārformēja arī tradīciju
bagātās kalvinistiskās Anglijas brīvbaznīcas.24
19. gs. otrā puse Lielbritānijā filantropijas ziņā bija uzplaukuma laiks. Lai gan likums par
trūcīgajiem un draudžu sistēmas piedāvāja vien vienkāršāko pamatvajadzību nodrošinošu aprūpi,
kas bija pārslogota, neizmērojami pieauga brīvprātīgo karitatīvo organizāciju skaits, turklāt tās
kļuva daudz pieejamākas. Bija radies pārticis, pašpārliecināts vidusslānis, kas bija nemierā ar
savu grēkapziņu. Viņi ikreiz izšķīrās radīt kādu jaunu iestādi, – katrai problēmai, ko apzināja. Šī
straujā sabiedrību izplatīšanās 1869. gadā noveda pie „Charities Organisations Society”, kas
koordinēja visas labdarības organizācijas.25
Stihiski attīstījās notikumi ASV. Visupirms atmodas viļņi pēc 1800. gada gāja pāri
„mežonīgajiem rietumiem”. Sanāksmes, kuras pulcēja cilvēkus brīvā dabā, modinot emocijas un
reliģisku aizgrābtību, bieži vien aizrāva sev līdzi simtiem cilvēku. Samērīgāk notikumi attīstījās
Velsā un Skotijā. Taču jau 1843. gadā Edinburgā dibināja „Brīvo Skotijas baznīcu”, kas izcēlās
ar reliģiozu aktivitāti, misionāru briedumu un gatavību uz lieliem finansiāliem ziedojumiem. No
šīs atmodas ietekmējās francūžu Šveice, Ženēva un Vauda, kur 1845. gadā izveidojās „Vaudas
kantona brīvbaznīca”. Šeit aizgūtie strāvojumi tālāk izplatījās Francijā, arī Nīderlandē, turklāt
vāciski runājošā Šveices daļa visupirms uzņēma Dienvidvācijas protestantismu.26
Atmodas kustības ietekmēja arī luterisko Skandināviju. Diakonijas attīstību Norvēģijā un
Skandivijā kopumā pēdējo simts gadu laikā noteica tie paši teoloģiskie, kulturālajie un
sabiedriskie nosacījumiem kā pārējā luteriskajā baznīcā Eiropā. Vācijas impulsi bijuši noteicošie.
Tomēr nevar arī nenovērtēt specifiskus nosacījumus norvēģu (skandināvu) sabiedrībā un
baznīcā. Šeit vietā ir norādīt uz norvēģi Hansu Nilsenu Haugi (1771-1824), kurš uzsvēris jaunas
kristīgas dzīves nozīmi un uzskatījis, ka arī „pasaulīgas lietas” viennozīmīgi pieder pie kristiešu

ētiskās atbildības jomas. Daudzi Hauges piekritēji bijuši tirgotāji. Haugiānistu kustībā valdīja
solidaritāte, kas palīdzību izprata gan ekonomiskā, gan arī garīgā jomā. Īpaši svarīgi tas izrādījās

krīzes un kara laikā. Šai kustībai bija liela ietekme gan politiski, gan diakoniski. Vecākā
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diakonisu institūcija Norvēģijā dibināta 1868. gadā,27 trīs gadus pēc tam, kad diakonisu nams
dibināts Rīgā. Kopumā Norvēģijā bija novērojama neparasti liela laju dalība, kas darbojās
patstāvīgi, to noteica evaņģelikālās dievbijības izplatīšanās, kā arī apstāklis, ka jaunatgrieztos
centās iekļaut valsts baznīcā.28
Dānijā diakonijai svarīgus impulsus ar savu sociālpedagoģisko interesi deva Nikolajs F. S.
Grundvigs (1783-1872).29 No Dānijas izgāja dažādi „atgriešanās viļņi”, kas dziļi ietekmēja tautas
baznīcu. Līdzīgi noticis arī Somijā. Atmodas kustībām Zviedrijā drīzāk bija nosliece atdalīties no
baznīcas un veidot savas draudzes. 19. gs. Zviedrijā darbojies Kārlis O. Rozēnius (1816-1868),
kas ar savu iniciatīvu dibinājis diakonijas sabiedrības un pirmo diakonijas iestādi Ziemeļeiropā.
Šī iestāde 1851. gadā Stokholmā dibināta pēc Vācijas parauga.30
Saprotams, lai aprakstītu visus notiekošos pārmaiņu procesus Eiropā, tos nepieciešams
apskatīt atsevišķi, analizējot gan vēsturiski, gan arī koncentrējoties uz sistemātiski teoloģiskajām
ietekmēm. Šeit vietā ir pievienoties Grešhata ieskatam par to, ka palīdzēt var sociāli vēsturiskas
un socioloģiskas interpretācijas, kas norāda, ka šajos kompleksajos un komplicētajos procesos
lielā mērā tiek runāts par kristietības modernizēšanos, kas akcentē emancipāciju un indivīda
iesaistīšanu. Bez tā, ka šajos pārmaiņu procesos iesaistījās mācītāji un teologi, izšķiroša nozīme
19. gs. atvēlēta laju kustībai. Neskaitāmi vīrieši un sievietes, kas pārstāvēja dažādas sabiedriskas
kārtas, kristīgo ticību uztvēra kā savu aicinājumu un atbilstoši tam arī centās dzīvot. Liela
nozīme izrādījās individuālai dievbijībai, kas lika uzsvaru uz ticības subjektivitāti, bet tai nebija

vairs tik daudz no svara, vai to ieģērba mistiskā vai ētiskā, dogmatiskā vai bibliskā ietvarā. Šim
garīgumam piemita pārliecība, ka ticība aptver visu personību un ka tā meklē iespēju izpausties
vārdos un darbos.31
Šos pārmaiņu procesus var palīdzēt izprast arī līdz šim nenosauktu motīvu analīze, kas
blakus individuālajam aspektam identificē vēl citus. Arnds Gotcelmans, manuprāt, pamatoti
norāda, ka atmodas kustības, kurām bija liela ietekme 19. gs. kristietībā, savā vēsturiskajā
kontekstā ir apskatāmas kopumā piecos motīvos, kā tos jau iepriekš aprakstījis Ulrihs Gēblers.
27
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Pirmkārt, saskaņā ar „pravietisko motīvu”, reliģiskie entuziasti gadsimtu miju ap 18.gs. beigām
un 19. gs. sākumu izprata kā internacionāla „mesiāniska apmēra apvērsuma” tuvošanos. Otrkārt,
„hiliastiskais motīvs”, tūkstošgades iesākšanās un Dieva valstības uzcelšana. Treškārt, saskaņā ar
„universālo motīvu” atmodas aprindas savās vīzijās redzēja „universālu, tālas pasaules malas
sasniedzošu Dieva valstību, kuru neierobežo nacionālās un konfesionālas barjeras”. Ceturtkārt,
„individuālais motīvs”, atsevišķu kristiešu reliģiskas pieredzes (Heilserfahrung). Piektkārt,
saskaņā ar „sociatīvo motīvu” reliģiskie entuziasti pieslējās brīvām biedrībām un apvienībām ar
misionāriski evaņģēliskiem un diakoniski sociāliem mērķiem. Arnds Gocelmans, analizējot
atmodas kustību motīvus, secina, ka bez atmodas kustību karitatīvajiem impulsiem organizēta
iekšmisija 19. gs. un modernā diakonija 20. gs. gandrīz nav iedomāja, nedz arī tādā veidā
eksistētu.32
Analizējot pārmaiņu procesus kristietībā Latvijas teritorijā, jāņem vērā, ka 19. gadsimta
sākumā tā bija apvienota zem vienas politiskās varas – cariskās Krievijas, bet atšķirības iezīmēja
novadi, kas izpaudās arī reliģisko institūciju darbībā – Latgalē bija pārstāvēta katoļu baznīca,
Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē – divas evaņģēliski luteriskās baznīcas – Vidzemes un
Kurzemes sinodes, kuras baudīja monopoltiesības vietējo iedzīvotāju garīgajā aprūpē. Vienlaikus
baznīcas veica arī citas funkcijas, pastiprinot savu ietekmi. Baznīcas pārziņā bija izglītība,
sociālā aprūpe, tā sniedza statistikas ziņas, to pārraudzībā paralēli laicīgām iestādēm bija arī
kārtības un likumības funkcijas, atsevišķos gadījumos – sodu izpilde. Līdzīgi kā Rietumeiropā
19. gs. sākumā baznīca ieņēma nozīmīgu vietu visu iedzīvotāju vidū un kārtu ikdienas dzīvē, tā
pavadīja cilvēku mūža garumā no šūpuļa līdz kapam. Kopumā reliģisko institūciju statuss palika
nemainīgs visa 19. gadsimta garumā. Tajā pašā laikā baznīcas tapa iejauktas iekšējos politiskos
procesos un tām nācās piedzīvot nevienu vien konfliktu, mainoties spēku samēriem un darbības
uzsvariem garīgajā dzīvē. Baznīcas darbu ietekmēja varas simpātijas un antipātijas.33
Vislielākajiem satricinājumiem 19. gs. bija pakļauta Vidzeme. Lielākoties izmaiņas noteica
brāļu draudžu kustība, 1832. gada baznīcas likums, masu konvertēšanās pareizticībā – gadsimta
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pirmajā pusē un otrajā – baznīcas dzīvi ietekmēja rusifikācija34, visa gadsimta garumā
pakāpeniski pieaugošā nacionālā spriedze un baltvācu ietekmes saglabāšana. 1819. gadā cars

Aleksandrs I pavēlēja dibināt luterāņu draudzēm kopīgu pārvaldes aparātu – ģenerālkonsistoriju.
Ar 1832. gada baznīcas likumu luterāņu baznīca Baltijā zaudēja savu neatkarību, ko tā paturēja
iepriekšējos gadsimtos. Krievija ar to veiksmīgi realizēja savu ietekmi, kas Nikolaja I laikā kļuva
izteikti slavofiliska un skaidri iezīmēja policejiskas valsts izveidošanu. Ģenerālkonsistoriju

izsludināja par augstāko pārvaldes orgānu. Baznīcas jaunā likuma darbības sākumposmā vācu
muižniecībai un mācītāju vairākumam izmaiņas nevēstīja neko ļaunu, to spēja saskatīt vien

atsevišķi prāti.35 Piemēram, 1832. gada baznīcas likuma 254. paragrāfs noteica, ka obligāti bērns
kristāms pareizticībā, ja viens no vecākiem ir pareizticīgais. Šī iemesla dēļ pret katoļu un
luterāņu mācītājiem bija izvirzītas tiesas prasības, jo garīdznieki nebija ņēmuši vērā šos

noteikumus.36
Rusifikācija sasniedza aizvien jaunus apmērus un kulminēja ap 19. gs. 40. gadiem, kad

konversijas rezultātā pareizticībā pārgāja ļoti liels skaits luteriskās baznīcas draudžu locekļu.
Šajos notikumos iejauca brāļu draudžu kustību, kuru visnaidīgāk noskaņotie garīdznieki
uzskatīja par konkurējošo reliģisko virzienu, meklējot šajā situācijā vainīgos. Vidzemes luterāņu
baznīcas nostādne un brāļu draudžu darbības izvērtējums 40. gadu notikumos gan atklāja, ka
hernhūtieši var kļūt par baznīcu stabilizējošu elementu.37
19.gadsimtā veica vēl citus pasākumus, lai mazinātu vācisko luterāņu baznīcas un līdz ar to
arī rietumeiropeiskā faktora nozīmi.38 Šī tendence bieži izrādījās izšķiroša diakonijai un
iekšmisijai, jo tapa kavēta šo iniciatīvu iesakņošanās Latvijas teritorijā.39
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1.3. Iekšmisija un diakonija 19. gs. Rietumeiropā
Nav viegli aprakstīt to, kādas aktivitātes pasāktas 19. gs., jo šis process bieži vien izvērtās
nepārskatāmi, tā ka dažādība bija mulsinoša. Iemesls bieži vien tam izrādījās veids, kā katrā
konkrētajā gadījumā reaģēja un kā iekšmisijas un diakonijas aktivitātes katrreiz izprata. Ikreiz,
kad konstatēja kādu vajadzību vai apzinājās trūkumu, tika meklētas iespējas, kā iesaistīties. Par
vadošo skata punktu kļuva paša darītāja reliģiozā pārliecība. Nereti spontāns angažements

nonāca priekšplānā, un it īpaši lielajās pilsētās viena otrai blakus ne tikai nekoordinēti dibinājās
reliģiskas organizācijas, bet arī tādā veidā darbojās tālāk. Grešhats ir spiests atzīt, ka gandrīz nav
iespējams iegūt reprezentatīvu iespaidu par visām veiktajām aktivitātēm.40
Īpašu uzmanību veltīja reliģiozai publicistikai. Celsmes literatūra pārplūdināja sabiedrību,
turklāt tās ne vienmēr bija grāmatas, bet vispirms brošūras, traktāti un kalendāri. Vienmēr atradās
kolportieri, kas šo literatūru izplatīja ielās un apdzīvotās vietās. Mērķis bija mācīt, emocionāli

iekustināt un pārliecināt, izsakoties īsi – misionēt. Visās konfesijās šajā izpratnē radās liela

dedzība uz izglītību. Kur vien tas bija iespējams, ierīkoja skolas. Katoļu baznīca šajā ziņā
izmantoja ordeņa priekšrocības. Anglosakšu apgabalā radās svētdienas skolas, kur nonāca bērni
no zemākiem slāņiem un ieguva gan reliģiozu izglītību, gan arī lasīšanas, rakstīšanas un
rēķināšanas pamatus. Liela nozīme bija labu un dievbijīgu skolotāju izglītībai.41
Vācijā un citviet Eiropā ievērojamu uzmanību veltīja bērniem, lai rūpētos par bāreņiem,

bet arī zēniem un meitenēm, kas nāca no asociālām ģimenēm un īpaši trūcīgiem apstākļiem.
Novārtā atstāto bērnu aprūpes pirmsākumi Rietumeiropā 19. gs. galvenokārt meklējami
Adelberta fon Reke-Volmeršteina (1791-1878), Johana Falka (1768-1826), Kristiāna Frīdriha
Špitlera (1782-1867) un Kristiāna Heinriha Cellera (1779-1860) darbībā. Vēlāk diakonijas darbu
ar bērniem uzsāk arī Johans Hinrihs Viherns42 (1808-1881). Sociālo trūkumu gadsimta sākumā
veicināja atbrīvošanās kari, manufaktūru attīstība, kārtu sociālo nosacījumu atcelšana un bads.
Liela nozīme šajos apstākļos izrādījās tieši pedagoģiskajiem aspektiem, kas deva pamatu novārtā
atstāto bērnu aprūpei.43 Kristiāna Heinriha Cellera atvērtā iestāde Beugenā (1820) un Johana
Hinriha Viherna „Raupjā māja” (1833) Hamburgā kļuva par neskaitāmu dibinājumu piemēriem
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visā Eiropā.44 Skolotāji vispirms iepazinās ar „glābšanas pedagoģiju” audzināšanas iestādē, lai

vēlāk to īstenotu savās jaunajās darba vietās, nododot to tūlīt tālāk saviem skolniekiem. Kā

skolotāji trūcīgo iestādēs un vēlāk kā mājas tēvi viņi izplatīja Cellera pedagoģiju tālu aiz
Beugenas robežām.45 19. gs. pirmajā pusē tā sasniedz arī Baltijas provinces.
Bērnu patversmes pēc Viherna koncepta izveidoja kā aizstājēju ģimenei, kuru savienoja ar
mācību iestādi lajiem. No tā radās viņu nodarbošanās kā diakoniem patversmēs, slimnīcās vai

pilsētas misijās. Darbs, dievbijība un kopība, kur pēdējais no tiem orientējās uz ģimeniskuma
vērtību, Vihernam šķita kā pamats sabiedrībai. Tā kā valsts baznīca acīmredzami aizvien mazāk
aizsniedza iedzīvotājus, lajiem un angažētiem kristiešiem no visām profesijām un kārtām
vajadzēja ar palīdzības darbiem un iesaistīšanos savā apkārtnē izdzīvot savu kristīgo ticību.46
Radās grupas, kas devās mājapmeklējumos pie nespējīgiem, veciem un slimiem, lai tos
atbalstītu ar naudu un sadzīvē nepieciešamo. Dibināja patversmes, lai apdraudētos cilvēkus
uzmeklētu ielās un dotu viņiem labākus apstākļus pēc iespējas ilgstošākā laikā.47 Ar lielu dedzību
„atmodinātie” kristieši no visām zemēm un konfesijām centās palīdzēt prostitūtām. Šajā vidē
notika intensīva evaņģelizācija, kā arī pielika pūliņus, lai pret šo „tautas sērgu” ieviestu
valstiskus aizliegumus. Vienlaicīgi katrai sievietei ierīkoja patvēruma vietu, kā arī mēģināja

viņas iekārtot dievbijīgās ģimenēs. Ievērojamas pūles visbeidzot ieguldīja, īpaši jau lielajās
pilsētās, lai jaunām un nepieredzējušām meitenēm no provinces radītu darba uzsākšanas iespējas,
kur tās varētu tikties un izrunāties un kur palīdzēja, blakus reliģiozai celsmei iegūt praktiskas

iemaņas, piemēram, šūšana, adīšana un ēdiena gatavošana.48

Vācu katoļu zemēs īpašus panākumus rādīja Adolfa Kolpinga centieni aprūpēt ceļojošos
amatniecības zeļļus. Viņa zeļļu apvienības saņēma uzdevumu jaunajiem ceļojošajiem vīriešiem

sniegt ne tikai nakšņošanas un satikšanās iespēju, bet arī sava veida kristīgu ģimeni. Dibināja
neskaitāmas apvienības un grupas, lai mazinātu šausminošos apstākļus ieslodzījumu un
audzināšanas iestādēs, sniedzot pretī garīgu un morālu atjaunošanos, kā arī centās viņus pēc soda
izciešanas iekļaut atpakaļ sabiedrībā un atbalstīja viņu ģimenes materiāli un garīgi. Kā šis darbs

44
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sekmējās tālāk, ļoti labi var izsekot Teodora Flidnera darbībā49, piešķirot tam diakonisku virzību.
1827. gadā viņš dibināja Reinas-Vestfāles ieslodzījuma biedrību, pirmo šādu iestādi Vācijā. No
ieslodzījuma atbrīvotajām sievietēm jau 1833. gadā pēc Flidnera iniciatīvas Kaisersvertā dibināta
„Evaņģēliskā patversme”. Kā šī darba turpinājums sekoja 1836. gadā Kaisersvertā atvērtā
slimnīca, patversmes un visupirms izglītības iespējas plaši pazīstamajām diakonisēm, kuras
darbojās kā slimnieku kopējas un vēlāk vadīja arī aprūpes darbu. Šie nosauktie piemēri raksturīgi
rāda, kā tajā laikā dažādos virzienos sekmēja un organizēja aprūpes darbu un kā to par savu
uzdevumu uztvēra šī darba iniciatori dažādās konfesijās.50
Pie

augstāk

minētā

vēl

nosaucami

citi

darbības

virzieni-palīdzības

sniegšana

bezdarbniekiem, ubagiem, klaiņotājiem, vai arī tas, ko kristieši kā palīdzību sniedza cilvēkiem ar
ierobežotām spējām un garīgi slimiem. Grešhats norāda, ka visos šajos gadījumos iesaistīšanās
palīdzības darbā notika pēc viena parauga, kas nereti iesākās ar tā cilvēka situāciju, kas pats bija
nonācis sociālā trūkumā vai garīgā krīzes situācijā. Kā risinājumu šajās situācijās uztvēra kāda
darbības virziena uzsākšanu, lai palīdzētu citiem. Šādas iniciatīvas bieži notika spontāni un ne
vienā vien gadījumā tas izrādījās nekompetentas, reālajā darbībā sevi neattaisnoja vai iesāktais
vienkārši izira.51
Lai labāk īstenotu palīdzības darbu, ieinteresētie cilvēki, bieži privātas iniciatīvas vadīti,
19. gs. dibināja dažādas biedrības, kas ietekmēja arī reliģisko dzīvi. Jaundibinātās biedrības
apvienoja brīvprātīgo spēkus, kur ikviens bija svarīgs un varēja piedalīties kopīgo mērķu
sasniegšanā. Šīs apvienības palīdzības darbam meklēja finansiālus līdzekļus. Ar to bija
jānodrošina ne vien veicamās ieceres un jāpaplašina līdzšinējā darbība, bet jāiegūst vēl arī
sabiedrības atzinība, tādā veidā aizsniedzot jaunas grupas, kas varēja iesaistīties palīdzības darbā.

Ar šīm aktivitātēm uz āru aizsniedza ne tikai sabiedrību, bet arī politiskās dzīves vadītājus.
Ikvienā zemē un konfesijā bija personības no augstākām aprindām un īpaši no muižnieku kārtas,

kuri sniedza savu pienesumu daudzām labdarības iecerēm.52
Šo biedrību priekšgalā atradās kāds teologs, mācītājs vai kapelāns. Līdz ar to šīs asociācijas

atradās tuvāk baznīcai. Vienmēr gan jāpatur vērā, ka protestantismā, īpaši jau Vācijā, visas šīs
49
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aprindas, grupas un apvienības bija patstāvīgas organizācijas, kas eksistēja un darbojās neatkarīgi
no baznīcas.53
Analizējot reliģiskā faktora nozīmi sociālajā darbā šajā apskatāmajā laika posmā Vācijā un
citviet Eiropā, Johens Kristofs Kaizers tāpat norāda, ka ap 18.gs. beigām un 19. gs. sākumu
veicināti kristīgu biedrību dibinājumi, kas no protestantu puses darbojās neatkarīgi no zemes
baznīcām, bet nedarbojās pret tām, bet piebilst, ka šīs apvienības juta pienākuma sajūtu iepretī
kopējai labklājībai un stāvēja uz atšķirīgiem garīgiem pamatiem. Vispirms bija runa par
grupējumiem, kas iedvesmu smēlās humānistiskos ideālos vēlīnajā apgaismības ietekmē, kur
sajaucās pilsoniskā atbildība ar kristīgās tradīcijas mantojumu, un ko saprata ar tā sauktajām
„patriotiskajām sabiedrībām”. Kā otrs virziens 18.gs. beigās atzīmējamas neopietiskās atmodas
kustības, kas stipri iespaidojās no augšvāciešu – šveiciešu un, visupirms, angļu ietekmēm, ko
noteica agrīnās industrializācijas apstākļi, reflektējot to kristīgās mīlestības darbībā un kļūstot par
augsni iekšmisijai, kas saskārās ar masu nabadzību – pauperismu.54 Atskaņas šiem abiem
virzieniem 19. gs. nonāca arī Latvijas teritorijā un lielā mērā ietekmēja sabiedrību.
Ja par šo reliģiski entuziastiskajām kristiešu aktivitātēm varēja sacīt, ka tās bija ļoti
dažādas un daudzpusīgas, tad tas notika vien tamdēļ, ka viņi sekoja vienam lielākam, kopējam
mērķim ar vēlmi pārstrukturēt sabiedrību saskaņā ar kristīgās ticības garu un spēku. Grešhats
tūlīt piebilst, ka neatņemams priekšnoteikums tam bija paša reliģiozā atjaunošanās. Vienlaicīgi
visas šīs aktivitātes ietiecās pasaulē, lai izplatītu kristīgo ticību un lai tā kļūtu darbīga sabiedrībā.
Un tas varēja nozīmēt tikai vienu: visu šo pūliņu vidus un centrs bija dievbijības izplatīšanās,
tātad misija un evaņģelizācija.55
Eiropu 19. gs. jauno atmodas kustību kontekstā raksturo tautas misionāriskais aktivitāšu

elements iekšzemē, taču aizvien pieauga interese misiju īstenot arī Āzijā un Āfrikā, kas gāja roku
rokā ar Bībeļu vai atsevišķu to daļu, traktātu, kalendāru un celsmes literatūru. Lielu uzmanību
pievērsa jaunu un vecu, bērnu un arī pieaugušo audzināšanai. Šeit minams kaut vai Svētdienas
skolu piemērs anglosakšu zemēs. Vēl nosaucamas grupu un interešu apvienību aktivitātes, kuras
sabiedrībā sekoja līdzi reliģisko un morāles normu ievērošanai. Kā piemēri minami atturēšanās
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no darbu veikšanas svētdienās un cīņa pret alkoholismu, kā arī visām netikumības formām.
Kurus nevarēja aizsniegt ar pasludinājumu un audzināšanu, tiem pievērsās karitatīvās formās un
diakoniskās aktivitātēs, rādot to, ka Dievs cilvēku mīl bez nosacījumiem. Visas šīs dažādās
aprūpes formas un atbalsts izrietēja no pārliecības, ka vislielākā nozīme ir piešķirama dvēseles
glābšanai. Palīdzības sniegšana slimiem un nespējīgajiem, cilvēkiem ar ierobežotām spējām un
tiem, kas atrodas zem priviliģēto kārtas, kā arī vācu protestantismā jaunradītie diakonisu un
diakonu amati – viss bija orientēts uz šīs vīzijas sasniegšanu. Izvērtējot šīs aktivitātes,
neapšaubāmi var izvirzīt daudzas kritiskas iebildes, konstatē Grešhats. Tajā pašā laikā mūsdienu
kontekstā nevar aizmirst, cik lielā mērā kristietības atjaunošanos Eiropā, kas notika ap 19. gs.
sākumu, noteica diakoniskie centieni un veiktais ieguldījums.56
Iepriekš iezīmētie vēsturiskie un idejiskie konteksti Rietumeiropā ar paralēlajiem
procesiem Latvijas teritorijā 19. gs. un 20. gs. sākumā veido apstākļu kopumu un
priekšnosacījumus, kas palīdz izprast iekšmisijas un diakonijas pirmsākumus luterismā Latvijā.
Šos apstākļus un priekšnosacījumus veidoja ne tikai baltvācu luterisms vai luterisko zemes
baznīcu tradīcijas iepriekšējos gadsimtos, bet arī būtiski impulsi, kuri izraisīti kritiskākajos
sociāli politiskajos momentos, kas pakāpeniski sagatavoja augsni iekšmisijai un diakonijai
Latvijas teritorijā luterismā darbā apskatāmajā laika periodā.
Vien pieminot norādāms, ka diakonijas darbs ap 20. gs. pašu sākumu ienācis arī baptistu
draudzēs un līdz 1. pasaules karam atbilstošu izglītību apguva vairākas baptistu diakonises
Hamburgā.57
1.4. Spilgtākie iekšmisijas un diakonijas aizsācēji Vācijā
Tā kā latviešu valodā pētījumi par iekšmisijas un diakonijas vēsturi 19. gs. Rietumeiropā
nav veikti, līdz ar to daudzi šī darba veicēji Latvijā nav pazīstami. Turpmāk vien jāpiemin dažas
spilgtākās personības un viņu veikums, lai atklātu viņu ietekmi uz iekšmisijas un diakonijas
veicējiem 19.gs. Latvijas teritorijā. Rietumeiropas luteriskajā vidē tās ir autoritātes pašas par
sevi, ar kuru atstāto mantojumu uzaugušas vairākas paaudzes.
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1.4.1. Teodors Flidners (1800-1864) kā apustuliskā diakonisu amata atjaunotājs
Teodoru Flidneru diakonijas vēsturē uzskata par apustuliskā diakonisu amata atjaunotāju.
Viņa darbības rezultātā tālu pasaulē kļūst pazīstamas tā sauktās „Mātes mājas” (Mutterhaus).
Līdz ar to Flidners uzskatāms par vienu no nozīmīgākajiem sieviešu diakonijas iniciatoriem.
Pirmo pamudinājumu šim diakonijas darba virzienam viņš saņēma Holandē un Anglijā. Kad viņš
kā jauns mācītājs 22 gadu vecumā nokļuva nabadzīgajā draudzē Kaisersvertā, viņš sastapās ar
lielām finansiālām grūtībām, ko izraisīja manufaktūru slēgšana un agrīnās industrijas problēmas,

tā ka viņam vajadzēja doties ziedojumu meklējumos ārpus savas zemes robežām, lai vāktu

līdzekļus savai trūcīgajai draudzei. Pirmajā ceļojuma laikā 1823./1824. g., tā sauktajā „Kolekšu
ceļojumā uz Holandi un Angliju”, viņš ne tikai nonāca saskarsmē ar atmodas kustībām, kas
būtiski izmainīja viņa teoloģisko domāšanu, bet viņam bija arī iespēja studēt holandiešu un angļu
sistēmas publiskajai un konfesionālajai labdarībai. Arī nākamajos ceļojumos viņš ieguva
nozīmīgus impulsus draudzes sociālajam darbam un sastapa nozīmīgas personības.58
Visizšķirošāk Flidneru ietekmēja Britu un ārzemju Bībeles biedrības un Britu cietuma
biedrības, kas tolaik ar savu misionāriski diakonisko darbību kļuva nozīmīgas tālu pasaulē.
Ceļojumu laikā Anglijā Flidners iepazina ietekmīgās londonietes kvēkeres Elizabetes Frei (17801845) organizēto cietumu darbu un veiktās reformas audzināšanas iestādē, un konkrēti, – kā
varēja izpausties sieviešu diakoniskā kalpošana. Viņš pats 1828. gadā aprecēja Fredriki, dz.
Minstere, – grāfa Adelberda fon Reke-Volmaršteina līdzstrādnieci Glābšanas iestādē pie
Diseldorfas. Ar viņas palīdzību Flidners tuvāk iepazina grāfa veikto darbu un vēlāk ar viņu pat
nonāca konkurences attiecībās, dibinot pirmo diakonisu namu. Rekes traktāts par diakonisēm
1835. g. modināja vēlmi radīt Kaizersvertas nodibinājumu. Arī tās sauktās sieviešu apvienības
atbrīvošanas karu laikā (1813-1815) Flidners uztvēra kā pierādījumu sieviešu sniegumam
slimnieku aprūpē.59
Viņa agrīnos meklējumus diakonisu kustības sākumam uzrāda arī kaimiņu kolēģa Frīdriha
Klones (1795-1834) raksta „Par pirmkristīgās baznīcas diakonisu atjaunošanu mūsu sieviešu
apvienībās” izraisītā ietekme. Žēlsirdīgo māsu priekšzīme, kuru ordeņa nolikumu viņš modificēja
savām diakonisēm, līdzīgā ziņā veidoja viņa kontakti ar holandiešu menonītu diakonisēm un
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diakoniem Amsterdamā. Arī hernhūtiešu brāļu draudzes un Amalijas Sīvekingas ideja, kuru viņš
1837. gadā vēlējās aicināt kā Kaizersvertas virsmāsu, ietekmēja viņa apsvērumus, dibinot paša
diakonisu namu. 1826. gadā, sekojot savai Londonas pieredzei ar Elizabetes Frei psihosociālo
cietuma darbu, viņš dibināja Reinas – Vestfālenes Cietuma biedrību, kuras kontekstā viņš
iniciēja reformas cietumos. Vēlākos gados sekoja nodibinājumi „Patversme sodu izcietušajām
sievietēm Kaisersvertā” (1833), kā arī „Evaņģēliskā apvienība kristīgai slimnieku kopšanai
Reinas un Vestfālenes provincēs” (1836), kas veidoja organizatoriski juridisko ietvaru diakonisu
iestādei Kaisersvertā, kuru tai pašā gadā arī dibināja. Mīlenheimas pastorālās palīdzības iestāde
Rūrā 1844. gadā deva Flidnera pienesumu tā sauktajai „vīriešu diakonijai”.60
Diakonisu ietekme un viņu sociālās un aprūpes institūcijas līdz pat tā sauktajai Ārzemju un
Orienta diakonijai (Auslands - und Orientdiakonie) būtiski veidoja „sieviešu diakoniju” vairākus
gadu desmitus uz priekšu. Kopš 1861. gada tā atrada organizatorisku uzbūves formu
internacionālajā „Kaizersvertas ģenerālkonferencē” (Kaiserswerther Generalkonferenz) un tad

arī „Kaizersvertas vācu diakonisu mātes māju apvienībā” (Kaiserswerther Verband deutscher
Diakonissenmutterhäuser). Flidnera aktīvā ceļošana un publikācijas par „sieviešu diakoniju”
palīdzēja viņa idejām un sociālajām invencijām izplatīties tālu pasaulē. Gotcelmanis gan kritiski
piezīmē, ka viņa pienesums atbildēm uz sociālajiem jautājumiem palika visai šauri konservatīvs.
Flidnera kontakti ar aristokrātiskajām aprindām, kas viņu atbalstīja ar bagātīgiem ziedojumiem,
principiāls demokrātiskās politikas noliegums, antikristīgi izprastā sociālisma un komunisma
cīņa neļāva viņam saredzēt strukturālas un politiskas atbildes uz sociālajiem jautājumiem.61
1.4.2. Vilhelma Lohes (1808-1872) „sakramentālais luterisms”
Ar savu luteriski draudzes diakonijas konceptu un Neuendetelsau diakonisu iestādes
nodibinājumu (1853) viņš panāca ietekmi uz luterismu tālu pasaulē.62 Viņa rūpes bija baznīcas
radikāla reforma, kuru viņš izprata pirmkristietības studijās kā baznīcas tālāku attīstību un
luterisma nostiprināšanos pasaulē. Vilhelms Lohe (Wilhelm Löhe) uzauga piētiskā ģimenē

Bavārijā, kur valdīja luteriskā ortodoksija, un studiju gados Erlangenā 1826./1827. g. viņu
ietekmēja reformētās teoloģijas profesora, nozīmīga atmodas teoloģijas augstskolas pārstāvja
Kristiāna Krafta uzskati. Berlīnē 1828. gadā viņu ietekmēja Šleiermahera sprediķi. Grešhats par
60
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Lohi izsacījās, ka „blakus apgaismībai mīņājās atmodas kustība un blakus mistikai –
luterisms”.63
Pēc eksāmeniem (1830) Lohe īsāku vai ilgāku laiku bija gan vikārs, gan mācītājs dažādās
franku draudzēs, līdz 1837. gada augustā kā mācītājs devās uz Neuendetelsau, kur viņš darbojās
turpat 35 gadu garumā. Tur viņš ne tikai publicēja dažādus eklesioloģijas un pastorālteoloģijas
rakstus, bet arī iejaucās baznīcpolitiskos satversmes jautājumos un diskusijās par vakarēdienu.
Politiskajos piegājienos 1848. gadā viņš cerēja uz brīvākām attiecībām starp valsti un baznīcu.
Kad neatbalstīja viņa ideju par „apustuliski episkopālu brāļu baznīcu” nedz savā zemes baznīcā

un neizdevās ar atsevišķas baznīcas dibināšana, viņš mēģināja realizēties diakonijas laukā, īpaši
diakonisu iestādē, kur tā drīzāk tapa par „māsu baznīcu” vīriešu vadības pārraudzībā.

Lohe vēlējās atjaunot pirmkristīgo draudzes diakonises amatu kā luterismam atbilstošu
iepretī Flidnera apvienotajam konceptam, taču nesaņēma nepieciešamo rezonansi no draudžu
puses un 1849. gadā dibināja „Luteriskās baznīcas iekšmisijas biedrību”. Jau 1848. gadā viņš
rakstiski izplatīja „Priekšlikumus luteriskai apvienībai par apustulisku dzīvi”, bet 1853. gadā
atvēra „Luterisko apvienību sieviešu diakonijai”, kurai vajadzēja pacelt draudzes diakoniju un
kalpot kā izglītības iestādei trūcīgo un slimnieku aprūpes darbam. Viņa diakonises aizmetināja
katoliskos paraugus un drīz kļuva par topošās „Mātes mājas” organizatorisko formu luteriskajām
žēlsirdības māsām, kuras dzīvoja ciešā garīgā un liturģiski sakramentālā kopībā.
Lohes „sakramentālā luterisma” katoliskā skice teoloģiski norobežojās no Flidnera,
Viherna apvienotā koncepta. Diakonisu iestādei pievienojās daudzveidīgas sociālās palīdzības
māsu institūcijas. Lohe kopš 1841. gada blakus iekšmisijai darbojās ārmisijā, radīja sociālās

palīdzības formas vācu izceļotājiem, attīstīja pats savu misijas konceptu, dibināja misijas un
diasporas semināru, palīdzēja luterāņu franku kolonijām un luteriskajām sinodēm (Misūrī 1847.
gadā, tad Aiovā 1854. gadā) Ziemeļamerikā un ietekmēja indiāņu misiju. Lohe izvairījās no
kontaktiem un kooperācijas ar Flidneru un Vihernu, nekad neapmeklēja Kaisersvertu un
nepiedalījās Centrālajā iekšmisijas komisijā. Viņš vēlējās palikt konfesionālajā neatkarībā.64
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1.4.3. Johana Hinriha Viherna (1808-1881) iekšmisijas iniciatīvas
Johanu Hinrihu Vihernu pamatoti var uzskatīt par vienu no lielākajiem organizēta
labdarības darba iniciatoriem un nozīmīgākajiem evaņģēliski sociālās kustības tēviem, viņš
dēvēts par „Iekšmisijas heroldu” un zināms kā „Centrālās iekšmisijas komisijas” dibinātājs.65
Viherns ir tas, kurš radīja iekšmisijas jēdzienu. Vispirms viņš 1840. gadā lietoja
apzīmējumu „iekšzemes misija”, ko viņš attiecināja uz daudzējādajiem sociālajiem uzdevumiem,
ko veica viņa palīgi, vēlāk saukti „brāļi”, „Raupjajā mājā” Hornā pie Hamburgas (Rauheshaus).
Viņa diakoniskie sākumi ir meklējami tieši bērnu aprūpes darbā, vispirms ietekmējoties no J. D.

Falka konceptiem un radot „Raupjo māju”, kur viņš īstenoja ģimeniskuma principu. Glābšanas

iestādi, kādu to atvēra Viherns, ir Dieva valstības darbs jeb „glābjošās mīlestības darbs”.
Jēdziens „glābjošā mīlestība” radies 1833. gadā, taču nav zināms, kas ir to tieši radījis.66 19. gs.
sākums Dienvidvācijā un Šveicē ir laiks, kad strauji iet plašumā šīs „glābšanas mājas”, atbildot
uz tā laika sociālajiem jautājumiem, „glābjot” no posta un iznīcības novārtā atstātos bērnus.67
Cits sociālpedagoģiskais princips bija brīvprātība, kur, neņemot vērā mērķtiecīgu bērnu
uzraudzību, vajadzēja atsacīties no audzināšanas iestādes iezīmēm un bērniem vajadzēja brīvi
piedalīties mājas diakoniskajā kopībā. Šī iemesla dēļ Viherns noraidīja jebkuru publisku
finansējumu.68
Viherns ietekmējās no atmodas kustībām un 18 gadu vecumā satikās ar mācītāju Johanu
Klaudiju. Teoloģijas studiju gados viņš apguva luteriskās teoloģijas pamatus: no 1828. gada
Getingenā pie Fridriha Lukes un no 1830. gada Berlīnē pie D. E. Šleiermahera, Augusta
Neandera un G. Frīdriha V. Hēgeļa. No Šleiermahera un Neandera viņš saņēma būtiskāko par
visu ticīgo priesterību. Neanders Dieva valstību aprakstīja kā kristīgā gara pakāpenisku
atgriešanos visās dzīves jomās, kas Vihernu blakus citām teoloģijas ietekmēm uzvedināja uz
konceptu par Dieva valstības pēctecības tālāku attīstību vēsturē.69
Citu svarīgu ietekmi Viherns aizguva no barona fon Kotvica. Studiju laikā Berlīnē viņš
iepazina arī franku iestādes Hallē. 1849. gadā savā memorandā Viherns iekšmisiju norobežoja no
65
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piētisma, jo piētisma ierobežojošās, „uz iekšu vērstā kristīguma būtības” dēļ apšaubīja abu

ģenēzes saistību. 1832. gadā Vihernu aicināja kā virsskolotāju Svētdienas skolai Sv. Georga
priekšpilsētā, kas bija radusies ar Londoner Continental Society (Bībeles biedrība) aģenta Johana

Gerharda Onkena (1800-1884) starpniecību, kurš dibināja pirmo vācu baptistu draudzi
Hamburgā. Šeit Vihernam bija iespēja iegūt tiešus iespaidus par lielo trūkumu un nolaistību, ko
viņš rakstiski fiksēja. Viņa pirmās publikācijas visupirms bija recenzijas par Hamburgas trūcīgo
iestādi.70
Berlīniešu un ziemeļvācu atmodināto kustību tuvums Kotvica, Hudvalkera, Sīvekingas un

Rautenberga vadībā baznīcai un politiskajai varai, jo īpaši Prūsijas karaļa Frīdriha Vilhelma
aprindām, noveda pie tā, ka ziemeļvācu atmoda laika gaitā ieguva politisku seju un visbeidzot
kļuva par reakcijas instrumentu. Tā kā drīz tas noveda pie saspēles ar atmodināto idejām,
baznīciski konservatīvas un politiski restaurētas varas Prūsijā, Viherns 1857. gadā kļuva par
referējošo padomnieku Iekšlietu ministrijā un par evaņģēliskās virskonsistorijas padomnieku
Berlīnē.71
Savus risinājumus sociālajiem jautājumiem pēc 1848. gada marta revolūcijas vēlāk viņš
formulēja tieši šajā politiski konservatīvajā horizontā. Pēc dažiem novatoriskiem rakstiem par
novārtā atstātu bērnu „glābšanu” „Raupjajā mājā” un par sociālpedagoģisko „palīgu”
kvalifikāciju Viherns spēra soli diakonisko iniciatīvu tīklošanai. Sociālie jautājumi prasīja lielas

investīcijas, ko Viherns mēģināja īstenot dažādos soļos. Tā tapa „Raupjās mājas aģentūra” un
sabiedrisko attiecību institūcija „Lidojošās lapas” (1844).72
Nākamais pakāpiens pretī organizētai iekšmisijai notika jau 1848. gada revolūcijas
kontekstā. Par vēsturiskām kļuva baznīcas dienas Vitenbergā, kur 500 dalībnieku klātbūtnē
Viherns sacīja iedvesmojošu uzrunu.73 Klātesošie izšķīrās dibināt „Centrālo iekšmisijas
komisiju” un uzticēja Vihernam sagatavot programmu. Tam vajadzēja kļūt par baznīcas
teoloģisku atbildi iekšmisijas izpratnē, kā atbildes reakcijai uz sociālistiskajām un

70

Turpat. – S.53.–54.
Turpat. – S.54.
72
Turpat.
73
Johana Hinriha Viherna runa no 1848. gada baznīcas dienām Vitenbergā publicēta: Wihern H. J. Erklärung, Rede
und Vortrag auf dem Wittenberger Kirchentag (1848). – Zur Diakonie im 19. Jahrhundert. – Heidelberg, 2005. –
S.192.–213.
71

20

komunistiskajām idejām. Programmu 1849. gadā publicēja ar virsrakstu „Vācijas evaņģēliskās
baznīcas iekšmisija. Memorands Vācijas tautai, Centrālās iekšmisijas komisijas uzdevumā”.74
Memorands izprotams kā kopsavilkums iekšmisijas izpratnei un viņa atbildei uz
sociālajiem jautājumiem konkrētajos sociāli politiskajos apstākļos. Pirmkārt, pret antikristīgajām
kustībām Viherns prasīja koncentrētu rīcību no iekšmisijas, baznīcas un valsts sektora, kas
nostātos pret to „garu”, kurš nāk no apgaismības, racionālisma un franču revolūcijas, kā
pretdievišķīguma principu. Turklāt jāsniedzas pāri individuālajai palīdzībai un, lai šo soli veiktu,
jādod pamudinājums kristīgām asociācijām. Šeit Viherns neiedomājas tīrā veidā pašpalīdzību,
bet šādu asociāciju iesaistīšanos, piemēram, darba kolonijas, kuras inkorporējas veselīgas
kristīgas draudzes miesā. Otrkārt, sociāli slimai masai ar trūcīgajiem un bezpajumtniekiem
jāpieslēdzas veselīgam kodolam, lai atveseļotos šajā kopībā un saņemtu aprūpi. Šos jautājumus
varot atrisināt vienīgi ar „kristīgas reģenerācijas principu”, nevis ar „revolūcijas principu”.
Viherns šeit domāja par kristīgi veidotu sabiedrības organismu, kuras virsotnē atrodas kristietība
un tālāk sadalās mazākās vienībās kā tauta, valsts, baznīca, sabiedriskās kārtas un pašā pamatā

visbeidzot ģimene.75

Līdz praktiskai rīcībai Viherns nenonāca un palika apelācijas līmenī. Piemēram, cietumu
reforma kopš 1857. gada, kuru uzsāka prūšu valstsvīrs Viherns un kas eksemplārā veidā tika
ieviesta Berlīnes-moābiešu pāraudzināšanas iestādē, palika bez tālejošākiem panākumiem.76
Kopumā tomēr nevar nenovērtēt Viherna ieguldījumu „Raupjās mājas” atvēršanā un
diakoniskajā „Jāņa nodibinājumā” Berlīnē (1858), tāpat arī viņa konceptuālās idejas attiecībā uz
diakonātu, ko viņš prasīja kā regulāru baznīcas amatu, kā arī viņa impulsus iekšmisijas
integrācijai valsts baznīcā, kā arī dažādu diakonijas organizāciju sazarošanā.77
Nozīmīgākās personības un viņu pienesums iekšmisijā un diakonijā luterismā Latvijas
teritorijā 19. gs. un 20. gs. sākumā pētītas šī darba 3. nodaļā.
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