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1. 

 

NO KĀ SASTĀV KATEHISMS? 

MAZĀ KATEHISMA SENĀKIE TEKSTI 

 

Daudziem pieaugušajiem vārds “katehisms” atsauc atmiņā mazo jautājumu un atbilžu 

grāmatiņu no skolas laikiem, kura reiz septītajā astotajā klasē izmantota, gatavojoties 

iesvētībām.
1
 Tā ir pārāk šaura izpratne par Mazo katehismu. Lutera attieksme pret katehismu 

bija gan dziļāka, gan tālredzīgāka. Baznīca katehismā ir apkopojusi tās Rakstu 

pamatpatiesības, kuras vistiešāk nosaka, ko nozīmē būt kristietim. Katehismā minēti 

pamatjautājumi, kuri nosaka pašu kristieša būtību, to, kas mēs esam. Tādējādi savas dzīves 

noslēgumā Luters, mierinādams Katiju, varēja viņai rakstīt: “Tu, mīļo Katij, lasi Jāņa 

evaņģēliju
2
 un Mazo katehismu, par ko Tu reiz teici: “Viss šajā grāmatā ir sacīts par mani”” 

(LW, 50:302). Tāpēc titullapā Luters Mazo katehismu nosauc par Enhiridionu, tas ir, – 

rokasgrāmatu jeb padomdevēju kristīgai dzīvei.
3
 Tikpat labi to varētu arī saukt par 

Vademecum, tas ir, – “garīgo pavadoni cilvēka ceļā no šūpuļa līdz kapam, kristieša dienišķo 

lūgšanu un pārdomu grāmatu”.
4 

Lutera dziļo un nopietno attieksmi pret katehisma audzinošo raksturu noteica viņa 

izpratne par to, kas tad veido katehismu.
5
 Lielā katehisma priekšvārdā viņš norāda, ka 

katehisms satur “mācību bērniem, kura noteikti jāzina katram kristietim. To, kas šo 

mācību nezina, nevar uzskatīt par kristieti, un tam nedrīkst ļaut piedalīties sakramentos. 

Arī amatnieku, kas neprot savu darbu un nezina savus pienākumus, padzen un uzskata par 

šim amatam nepiemērotu” (LK, 361. lpp.). Tas liek domāt, ka, “gluži tāpat kā amatnieka 

prasmes nav tikai intelektuālas, bet gan nodrošina viņa eksistenci, arī katehisma 

pārzināšana nosaka visu kristieša dzīvi. Tas ticībai piešķir saturu un virzienu”.
7
 Tas maina 

cilvēku domas un darbus. Citiem vārdiem sakot, katehisma uzdevums ir veidot kristieša 

sirds un prāta ieradumus, to, kā viņš “skatās uz dzīvi un dzīvo – nevis pēc mūsu 



ČĀRLZS P. ĀRANDS „LAI ES PIEDERĒTU VIŅAM: LUTERA KATEHISMU APSKATS” 

 

© 2009 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS    2 

 

priekšstatiem – tā būtu filozofija, bet gan – kā Dievs mūs redz – un tā ir teoloģija”.
8 

Parasti, lai arī ne vienmēr, pamatzināšanas par to, ko nozīmē būt kristietim, 

baznīca uztic cilvēkam brīdī, kad viņš ienāk baznīcā, proti, Kristībā. Priekšvārdā Vācu 

mesai Luters raksta: 

“Katehisms ir apmācība, kurā pagāni, kas vēlas kļūt par kristiešiem, tiek 

mācīti un vadīti uz to, kas viņiem saskaņā ar kristīgo ticību jātic, jāzina, jādara un 

no kā jāatsakās. Tādēļ kandidātus, kuri ir pielaisti šādai apmācībai un pirms 

Kristības ir mācījušies ticības apliecību, sauc par katehūmeniem”(LW, 53:64).
9 

Luters atzina, ka katehēzei un Kristībai ir līdzīgs uzdevums – darīt par mācekļiem. 

Ja ar Kristību mēs tiekam uzņemti baznīcā, pārcelti no sātana valstības Kristus valstībā,
10

 

tad ar katehēzi mums tiek dots Kristus prāts, lai mēs atmestu vecos uzskatus un pieņemtu 

jaunu domāšanas veidu.
11

 Baznīca uzņēmās Kristus lielā uzdevuma abas puses – 

kristīšanu un mācīšanu. Agrīnajā baznīcā katehūmenu apmācība notika pirms Kristības 

(pieaugušo Kristība šajā laikā bija ierasta lieta), savukārt viduslaikos, kā arī reformācijas 

laikā tā notika pēc Kristības (jo bērnu Kristība bija kļuvusi par normu). Abos gadījumos 

saņemt apmācību nozīmēja atzīt sevi par kristieti. 

Luters uzskatīja, ka katehisma radītās izmaiņas domāšanas veidā, kā arī tā saikne 

ar Kristību ir pamatota Rakstos. Jaunajā Derībā ir daudz piemēru, ka mūsu jaunajam 

Kristus dāvātajam stāvoklim ir mūs jānoved pie cita domāšanas veida un līdz ar to pie 

citāda dzīvesveida. Tā Jēzus mudināja Pēteri uzgriezt muguru sātanam un mācīties 

domāt, “kas Dievam patīk” (Mt. 16:23). No iepriekšējiem pantiem redzams, ka tas 

nozīmē apliecināt Evaņģēliju, proti, ka Jēzus ir Kristus (Mt. 16:16). Turpmākie panti 

rāda, ka tas nozīmē arī dzīvot saskaņā ar šo apliecinājumu, tas ir, – “ņemt savu krustu un 

sekot [Kristum]” (Mt 16:24). 

Citviet Pāvils šo pašu domu uzsver, sacīdams: “Netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet 

pārvērtieties, atjaunodamies savā garā” (Rom. 12:2). Pāvils šīs izmaiņas cilvēkā saista tieši 

ar Kristību, norādīdams uz to Vēstulē kolosiešiem 3:2–3: “Savas domas vērsiet uz augšu, ne 

uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā.” Vēstules 

filipiešiem 2. nodaļā Pāvils mudina pieņemt Kristus prātu, jo viņš “neturēja par laupījumu 
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līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu”. Šajā vēstulē Pāvils uzsver, 

ka, pirms vēl mēs dzīvojam un darbojamies kā kristieši, mums jāsāk domāt un ticēt kā 

kristiešiem. Domāt par Dieva lietām un dzīvot saskaņā ar Dieva prātu galu galā nozīmē 

izprast, kāda ir Dieva attieksme pret mums, lai izkoptu sirds un prāta ieradumu – dzīvot no 

ticības ticībā. 

KATEHISMA SIRDS UN BŪTĪBA  

 

Katehismu
12

 nevar definēt vienkārši kā kādu pamācību ticībā, pie tam neieslīgstot 

pārāk plašā skaidrojumā, kad jebkas, kas ir vai notiek baznīcā, var tikt uzskatīts par 

katehētisku. Kas tad ir tas, kas jāzina kristietim? Jau kopš baznīcas vēstures sākumiem 

dažus mācības jautājumus tā ir uzskatījusi par būtiskiem.
13

 Vēlīnajos viduslaikos, kad 

dažādo jautājumu loks bija ievērojami pieaudzis, šo mācību veidotāji nošķīra tādas 

zināšanas, kas vienmēr būs nepieciešamas pestīšanai, no tām, kuras attiecas tikai uz 

konkrētām vajadzībām vai situācijām.
14

 Saskaņā ar iepriekšteikto katram kristietim bija 

jāzina trīsdaļīgā ticības apliecība, lūgšana Mūsu Tēvs un morālās normas, kuras ietvertas 

desmit baušļos. 

Ticības apliecībā izteiktā ticība bija kristīgas dzīves pamats. Tajā tika izcelts Dieva 

būtiskais darbs, tas, uz kā balstās kristieša dzīve. Katehisma otra sastāvdaļa, lūgšana 

Mūsu Tēvs, pēc nozīmīguma tika pielīdzināta ticības apliecībai. Tā ietver visu, kas 

kristietim būtu jālūdz no Dieva. Visbeidzot, desmit baušļi kalpoja par kristīgās dzīves 

morālo normu. Tā kā šīs trīs daļas veido pašu katehisma būtību, Luters varēja teikt, ka 

pāvesta baznīcai ir patiesais katehisms (WA, 26:147, 15–38; LW, 40:23 u. trpm.). Tādas 

ir Lutera domas arī par katehisma sludināšanu (LK, 361. lpp.). Tāpēc arī, publicējot savus 

1528. gada decembra sprediķus, viņš tiem vienkārši devis virsrakstu Desmit sprediķi par 

katehismu (LW, 51:137–193; WA, 30:I, 57–122). 

Šie pamatteksti ir bijuši nozīmīgi visos laikos, un arī mūsdienās tie nosaka 

kristieša dzīvi. Tie labāk nekā jebkurš cits izklāsts vai apraksts izsaka to, kas tad padara 

katehismu par katehismu. Būtībā, identificējot katehismu ar tā pamatmācībām (dekalogu, 
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ticības apliecību un lūgšanu Mūsu Tēvs), jēdzienā “katehēze” jeb “katehisma mācīšana” 

mēs ietveram arī visdažādākās katehizācijas metodes (sprediķošanu, mācīšanu, 

jautājumus un atbildes), katehisma izklāstīšanas veidus (plakātus, attēlus, bukletus), 

telpas, kur notiek katehisma mācīšana (baznīcu, skolu, mājas), dažāda garuma tekstus 

(Mazo un Lielo katehismu), dažādas klausītāju grupas (garīdzniecību, vecākus, bērnus); 

tai var būt atšķirīgi uzdevumi (sagatavot Kristībai, grēksūdzei un Svētajam 

Vakarēdienam, rosināt uz pārdomām) un atšķirīgs rezultāts (reformācija, evaņģelizācija, 

uzņemšana draudzē). Arī paša Lutera darbos apzīmējumu “katehisms” mēs varam 

attiecināt uz tādiem atšķirīgiem sacerējumiem kā Īss izklāsts (1520),
16

 Mazā lūgšanu 

grāmata (1522), Mazais katehisms (1529) un Lielais katehisms (1529).
17 

Jau savās agrīnajās pārdomās par pamatmācību tēmu Luters par katehisma sirdi 

uzskatīja desmit baušļus, ticības apliecību un lūgšanu Mūsu Tēvs. Savas Vācu mesas 

sakarā Luters ierosināja, ka baznīcai līdzās dievkalpojumam dzimtajā valodā ir 

nepieciešams arī “īss katehisms par ticības apliecību, desmit baušļiem un lūgšanu Mūsu 

Tēvs” (LW, 53:64). Un viņš paskaidro, kāpēc: “Šie trīs īsi un skaidri aptver visu, kas 

jāzina kristietim” (LW, 53:64–65). 1528. gada sprediķos Luters šos trīs tekstus sauc par 

“kristīgu zināšanu un dzīves pamatu un sastāvdaļām” (LW, 51:135). Arī Lielajā 

katehismā viņš norāda, ka šīs trīs daļas ir kristietības mantojums no senbaznīcas (LK, 

361. lpp.). 

Dažus gadus vēlāk Luters paskaidro sīkāk, ko viņš ar to domājis. “To visu mēs 

esam saņēmuši no kristietības sākumiem. Jo tur mēs noprotam un redzam, kā ticības 

apliecība, lūgšana Mūsu Tēvs un desmit baušļi tika kopā salikti kā īss mācības 

apkopojums jauniešiem un tiem, kuriem nepieciešama pamācība. Jau kopš seniem 

laikiem tas ir tas, ko sauc par katehismu.”
19

 Vienlaikus Luters atzina, ka dažādos vēstures 

posmos baznīca ir piešķīrusi atšķirīgu nozīmi šīm trim daļām un ir tās izmantojusi 

dažādiem mērķiem. 

 

TICĪBAS APLIECĪBA UN LŪGŠANA MŪSU TĒVS  

Trešajā un ceturtajā gadsimtā ticības apliecībai
20

 un Mūsu Tēvs lūgšanai bija liela 
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nozīme katehūmenu apmācībā pirms kristībām.
21

 Kristību solījuma kontekstā tieši ticības 

apliecība un lūgšana Mūsu Tēvs vislabāk izteica par kristieti kļuvušā cilvēka jauno garīgo 

stāvokli. Ticības apliecība kā izvērsta kristību formula bija daļa no traditio un redditio 

symboli
22

, t. i., – tā publiski tika nolasīta katehūmenam priekšā, un pēc tam tieši pirms 

Lieldienām kristību kandidātam tā bija jānorunā.  

Romā pie ticības apliecības “atbildēšanas” piederēja arī traditio orationis 

dominicae (publiska Mūsu Tēvs lūgšanas noskaitīšana).
23

 Augustīna laikā ticības 

apliecību nolasīja katehūmeniem priekšā divas nedēļas pirms Lieldienām, vienlaikus 

vārdu pa vārdam izskaidrojot tās saturu un mudinot to iemācīties un pieņemt kā savu. Pēc 

nedēļas, astoņas dienas pirms Lieldienām, katehūmeni ticības apliecību norunāja 

bīskapam, un šajā laikā, Augustīns norāda, par to tiek sacīts vēl viens sprediķis.
24

 Tajā 

pašā dienā bīskaps tos iepazīstināja ar vēl vienu baznīcas dārgumu – Mūsu Tēvs lūgšanu, 

sniedzot arī tās izskaidrojumu. Pēc tam katehūmeniem tā bija jānorunā Lieldienu 

priekšvakarā.  

Agrīnajiem baznīctēviem ticības apliecība bija īss Svēto Rakstu kopsavilkums. Tā 

izgaismoja Rakstus, savukārt Raksti apstiprināja ticības apliecības patiesumu.
25

 

Baznīctēvi bieži izmantoja tēlainus salīdzinājumus, lai izceltu Rakstu un ticības 

apliecības saistību. Kirils runāja par to, ka ticības apliecības teikumi galvenajās līnijās 

iezīmē “katehēzes ēku”, savukārt Bībeles vēstījums veido tās iekšieni. Arī Cēzarijs no 

Arlas ir izmantojis salīdzinājumu ar ēku: “Ticības apliecība ir kā bezgala skaista, labi 

iesākta celtne – tās pamats ir stingrs un tās virsotne ir neiznīcīga, jo tā ir cēlusies no 

Dieva un tās vainagojums ir mūžīgā dzīvība.”
26

 Augustīns ticības apliecībā saskatīja 

kristīgās ticības būtiskāko elementu apkopojumu,
27

 kas katehūmeniem dod iespēju 

pakāpties soli atpakaļ un ietvert savā redzeslokā visu Svēto Rakstu kopumu. Savā ziņā tā 

bija tāds kā Bībeles ceļvedis.
28

 Tādējādi ticības apliecība vienoja katehūmenu ar līdzīgu 

ceļotāju un meklētāju kopību. Hrizologas Pēteris (Peter of Chrysologus) saviem 

katehūmeniem mācīja, kā ticības apliecība viņiem dara pieejamas visas ticības bagātības. 

“Kā avots izlaužas no mazas plaisiņas un izplūst spēcīgās ūdens straumēs, tāpat arī 

mācība ticības apliecības lakoniskajā valodā paver visplašākos ceļus ticībai. Un, gluži kā 
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sakne, kas ietiecas dziļi zemē, dzen savus asnus augstu virs zemes, tāpat arī pārliecība, 

kura sakņota sirds dziļumos, laužas augšup līdz visaugstākajām ticības izpausmēm.”
29 

Ja ticības apliecība ir tā, kas sniedz Svēto Rakstu būtiskāko mācību kopsavilkumu, 

tad lūgšana Mūsu Tēvs ir tai līdzvērtīga sabiedrotā. Mūsu Tēvs lūgšana nodrošināja 

līdzdalību kopējā liturģiskajā dievkalpojumā, jo piedalīšanās dievkalpojumā nozīmē arī 

mācīšanos lūgt. Augustīns skaidro, ka ticības apliecība un Mūsu Tēvs lūgšana 

dievkalpojumā saista kopā orthodoxia (“pareizo ticību”) ar eusebeia (“pareizo 

pielūgšanu”). “Vispirms jums ir mācīta ticības apliecība, lai jūs zinātu, kam ticēt, un pēc 

tam lūgšana, lai jūs zinātu, ko pielūgt. Ticības apliecība pasaka, kam jums jātic, lūgšana – 

kas jums jālūdz.”
30 

Vairums baznīctēvu Mūsu Tēvs lūgšanu ir uzskatījuši par labāko no lūgšanām un 

par tādu, kas pamudina lūgt, jo to ir mācījis pats Kristus. To lieliski ir izteicis Hrizologas 

Pēteris. “Kristus mūs mācīja lūgt īsi. Kāpēc lai Viņš nenodotu Sevi tiem, kas Viņu lūdzas, 

ja jau Viņš Sevi bija nodevis tiem, kuri Viņu nelūdza? Vai kādēļ lai Viņš vilcinātos 

atbildēt, ja jau pats ir lūgšanu izteicis tā, lai ar prieku uzklausītu Savu lūdzēju vēlmes?”
31

 

Citi, kā, piemēram, Nisas Gregors aizvien vēl par Mūsu Tēvs lūgšanu runāja kā par vienu 

no kristieša garīgajiem ieročiem, uzsvērdams, ka lūgšana mūs vieno ar pašu Dievu, 

tādējādi nošķir no velna. “Jo lūgšana panāk vienību ar Dievu, un, ja kāds ir vienots ar 

Dievu, tas ir nošķirts no naidnieka.”
32

 Tālāk Gregors apraksta tās neskaitāmās svētības, 

pēc kurām lūgšana tiecas, un nelaimes, no kurām tā pasargā kristieti. 

Arī viduslaikos ticības apliecībai un lūgšanai Mūsu Tēvs joprojām bija liela 

nozīme katehizācijā, tomēr tajā parādījās vairākas būtiskas atšķirības. Sākot ar sesto 

gadsimtu, pieaugušo katehizācija pirms kristībām bija gandrīz pilnīgi izzudusi, jo gandrīz 

visur tās vietā bija nākusi bērnu Kristība.
33

 Nav ziņu par to, ka baznīca viduslaikos 

pieaugušo katehūmenu apmācību būtu aizstājusi ar tai atbilstošu baznīcas noteiktu kārtību 

– kristītu bērnu katehēzi. Baznīcas likumdošana bieži vien ieteica nodarbības bērnu 

apmācībai, bet šie ieteikumi reti tika pildīti.
34

 Vēlīnajos viduslaikos pamatizglītību varēja 

iegūt dažās klosteru un katedrāļu skolās (zēniem) un rātes vai vietējo draudžu skolās 

(kuras dažkārt apmeklēja arī meitenes). Tā kā gramatikas mācīšanai šajās skolās tika 
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izmantoti psalmi un citi reliģiska satura teksti, bērni līdz ar to guva arī reliģisku izglītību. 

Tomēr skola nekad nav bijusi tā vieta, kur draudzes locekļi pirmām kārtām saņem 

reliģisku izglītību.
35

 Galu galā, skolu nemaz nebija tik daudz, lai tām būtu pietiekami liela 

ietekme. Tā vietā senā katehumenāta tradīcijas un riti tika iekļauti bērnu Kristības rituālā. 

Bērna vietā ticības apliecības un lūgšanas Mūsu Tēvs traditio un redditio noturēja 

krustvecāki un garīdznieki.
36

 Kristību liturģijā viņi bērna vietā runāja to, ko pieaugušais 

katehūmens sacītu pats savā vārdā. Līdz ar to atbildība par bērnu katehizāciju gūlās uz 

vecāku un krustvecāku pleciem.
37

 Sākot ar astoto gadsimtu, sinodes noteica, ka vecākiem 

un krustvecākiem kā kristīgas dzīves pamatnostādnes ir jāzina no galvas lūgšana Mūsu 

Tēvs un ticības apliecība.
38

 Ap divpadsmito gadsimtu Kristības liturģijā bija iekļauta 

atbildības uzlikšana krustvecākiem par to, lai bērniem mājās tiktu mācīti šie abi 

kristietības pamatelementi.
39

 Tā laika likumi noteica, ka krustvecāki pirms kristībām 

jāpārbauda, vai viņi var noskaitīt ticības apliecību un lūgšanu Mūsu Tēvs no galvas.
40

  

Katehumenāta sistēmas pagrimums iestājās līdz ar klasiskās izglītības sistēmas 

pagrimumu, kas savukārt vēl vairāk apgrūtināja centienus mācīt katehismu. Baznīca 

mēģināja šo situāciju mainīt astotajā gadsimtā, laikā, kad baznīcas likumu prasības bija 

visai pieticīgas (dažkārt uz to mudināja ļoti grūtie apstākļi), proti, tika prasīta “vispārēja 

ticības apliecības un Mūsu Tēvs lūgšanas zināšana, kā arī pamatzināšanas jautājumos par 

kristīgu morāli”.
41

  

Klovešo (Clovesho) koncils (747) noteica, ka bīskapiem ir jāmāca draudzei ticības 

pamatlietas – mācība par Trīsvienību un ticības apliecība, kā arī jāgādā par to, lai tās 

zinātu krustvecāki. Kad 789. gadā līdz ar Admonitio Generalis
42

 laišanu klajā tika 

uzsāktas Karolingu reformas, tās noteica, ka ne vien vecākiem un krustvecākiem, bet arī 

bīskapiem un priesteriem aktīvi jāiesaistās kristīgās ticības pamatu mācīšanā un 

pagānisku ieradumu izskaušanā.
43

 Šis garīdzniecībai atkal uzliktais pedagoģiskais 

pienākums kļuva par visas turpmākās baznīcas likumdošanas raksturīgu iezīmi. 813. gada 

eklesiālo reformu koncilos pieņemtie kanoni uzsvēra, ka visiedarbīgākais līdzeklis laju 

mācīšanai ir sprediķis. Zīmīgi, ka šajos kanonos visai maz vērības veltīts Bībeles 

izskaidrošanai sprediķī, turpretī liels uzsvars tiek likts uz “katehēzes tēmām – ticības 
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apliecības un lūgšanas Mūsu Tēvs izskaidrojumu, morāli un tās izvērtējumu mūžības 

kontekstā, liturģijas skaidrošanu”.
44 

Tādējādi visos viduslaikos turpinājās kristīgās ticības un dzīves pamatu mācīšana, 

kā to bija noteikusi baznīcas tradīcija. Sinožu nolikumi mudināja mācītājus savos 

sprediķos likt uzsvaru uz ticības apliecību un Mūsu Tēvs lūgšanu, “jo tās sniedz 

pestīšanas atslēgu”.
45

 Katehēzē galvenā uzmanība tika pievērsta ticības apliecībai un 

lūgšanai Mūsu Tēvs, jo tika uzskatīts, ka vienkāršo draudzes locekļu mācīšanai ar to 

pietiek. Pati par sevi tā bija šī laika lielākā vērtība.
46

 Abi teksti bija iekļauti liturģijā, 

dzirdami no kanceles, ietverti grēksūdzes rokasgrāmatās. Tie abi tika uzskatīti par 

ieročiem cīņā pret grēku. 

Viduslaikos ticības apliecība saglabāja savu lomu – būt par kristieša identitātes 

pamatu. Turklāt, nosakot ticīgā garīgo identitāti, tā bija kļuvusi arī par kristīgā pilsoņa 

politiskās identitātes noteicēju.
47

 Katehēzē ticības apliecība bieži vien tika vienkārši 

nolasīta priekšā bez skaidrojuma. Ja tika dots izskaidrojums, tad tā tika izmantota kā 

ietvars vai plāns, kurā izvērst Bībeles vēstījumu. Citos gadījumos ticības apliecība tika 

pārstāstīta nedaudz izvērstā formā. Piemēram, Gersons (Gerson) savā darbā Īss ievads 

ticībā (Brief Introduction to the Faith) ir pievienojis trīs nozīmīgas piezīmes saistībā ar 

otro ticības locekli: “Es ticu, ka mūsu Pestītājs Jēzus Kristus tika ieņemts Svētā Gara 

darbības rezultātā brīnišķās Jaunavas Marijas miesās bez vīrieša līdzdalības un ka 

brīnišķā Jaunava dzemdēja bez sāpēm, un ka viņa palika šķīsta jaunava un pilnīga 

vienmēr – gan pirms dzemdībām, gan dzemdību laikā, gan arī pēc bērna piedzimšanas.” 

Līdzīgi viņš ir izvērsis apliecības daļu par Kristus nokāpšanu ellē: “Es ticu, ka mūsu 

Pestītājs Jēzus Kristus, pēc tam kad bija izcietis nāvi un mokas, nokāpa ellē un atbrīvoja 

svētīgo patriarhu, praviešu un visu to dvēseles, kuri bija nožēlojuši savus grēkus un kuri 

bija atstājuši savus pārkāpumus ticībā un cerībā uz pestīšanu.”
48 

Lūgšana Mūsu Tēvs saglabāja savu nozīmi visos viduslaikos. Draudzei sprediķos 

tika izskaidrots katrs tās lūgums vārdu pa vārdam. Mācītāji šādās reizēs bieži norādīja uz 

Mūsu Tēvs lūgšanu kā uz garīgās cīņas ieroci. Tāpat kā ticības apliecība, šī lūgšana kļuva 

par pareizās ticības simbolu, piemēram, vēršoties pret valdensiešu sludinātājiem, kuri 
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apgalvoja, ka Mūsu Tēvs lūgšana nav nekas vairāk kā lūgšanas paraugs un ka lūgšanai 

nav jāaprobežojas tikai ar šiem vārdiem.
49

 Vēlīno viduslaiku grēksūdzes rokasgrāmatās 

lūgšanai Mūsu Tēvs bija paliekoša vieta, lai arī bieži tā nebija pati ievērojamākā. Šajās 

grāmatās tā parasti bija tikai rožukroņa sastāvdaļa, nozīmīguma ziņā pielīdzināta Esi 

sveicināta, Marija [Ave Maria] lūgšanai. Šajās rokasgrāmatās Tēvreizes skaitīšana bija 

minēta kā līdzeklis, ar ko izlūgties piedošanu no Marijas, saņemt grēku atlaidas un 

atbrīvot savu mīļo dvēseles no šķīstītavas. Gan ticības apliecība, gan Mūsu Tēvs lūgšana 

bija jāzina no galvas, lai varētu piedalīties Lieldienu komūnijā. Gan ticības apliecība, gan 

Mūsu Tēvs lūgšana tika izmantotas grēksūdzē kā teksti, ko skaitīt grēku “apklāšanai” 

[gandarīšanai par grēkiem]. Lielākie grēki pret ticības apliecību bija – to nezināt no 

galvas, apšaubīt tās mācību un diskutēt par tās patiesumu. Arī lūgšana Mūsu Tēvs bija 

starp tiem tekstiem, kurus baznīcēniem vajadzētu zināt. 

Atjaunojot baznīcas katehēzi, Mārtiņš Luters pierādīja, ka viņš nav radikāli 

noskaņots. Tā kā Luters sevi uzskatīja par katolisku kristieti, bija tikai likumsakarīgi, ka 

viņš savā katehismā iekļāva lūgšanu Mūsu Tēvs un ticības apliecību. Tā viņš apliecināja, 

ka jo stingri balstās uz baznīcas katolisko tradīciju un patiesībā nav baznīcu pametis. 

Vienlaikus Luters šos tekstus pielāgoja reformācijas mērķiem. Šādā nolūkā viņš 

atbrīvoja tos no daudzajiem pielikumiem un uzslāņojumiem, kas aizēnoja pašus tekstus, 

un no jauna tiem piešķīra īpašu un svarīgu nozīmi kristieša dzīvē. Viņš tos izklāsta tādā 

veidā, lai tie varētu nest reformācijas vēsti. Tagad ticības apliecība ir tas ietvars, kurā 

kristietis visu savu dzīvi – no ieņemšanas brīža līdz augšāmcelšanai – var ieraudzīt kā 

dzīvi, ko Trīsvienīgais Dievs nodrošina ar savām dāvanām. Šādā kontekstā ticības 

apliecība vairs nav tikai vēsturisku notikumu zināšana, bet tā uzsver paļāvību un ticības 

nozīmi. Lūgšanā Mūsu Tēvs Luters saskatīja kristīgas lūgšanas modeli un paraugu, pēc 

kura ir izvērtējamas visas citas lūgšanas. Tā ļauj kristieša dzīvi ieraudzīt kā dzīvi zem 

krusta. 
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DEKALOGS 

Baznīcas tradīcijā desmit baušļi kļuva par nozīmīgu katehisma sastāvdaļu diezgan 

vēlu. Agrīnajā baznīcā mācība par diviem ceļiem (dzīvības ceļu un nāves ceļu), kā tā 

izklāstīta Didahē un arī otrā trešā gadsimta Apustuliskajās konstitūcijās, kļuva par pamatu 

lielākajai daļai morāles mācību.
50

 Dekalogs (desmit baušļi) varēja būt šo mācību pamatā, 

tomēr tas nefunkcionēja kā kristīgās morāles mēraukla. Ļoti ticams, ka Augustīns bija 

pirmais, kurš ieteica lietot dekalogu kā šādu standartu. Iespējams, uz to viņu rosināja 

konflikts ar menihejiešiem. Augustīns izmantoja divdaļīgo mīlestības bausli uz Dievu un 

savu tuvāko kā desmit baušļu kopsavilkumu, kuru viņš ir nosaucis par kristīgās morāles 

pamatu.
51

 Tomēr Augustīns ilgu laiku tā arī palika vienīgais šī uzskata paudējs, jo līdz pat 

vēlīnajiem viduslaikiem vairums teologu, sludinātāju un katehētu nesekoja viņa 

priekšzīmei.  

Agrīnajos viduslaikos baznīcas attieksmē pret dekalogu nebija vienprātības. 

Iespējams, ka šīs nenoteiktības pamatā bija baznīcas un sinagogas naidīgās attiecības, 

proti, spriedze starp baznīcu pirmsākumos un tās attīstību nākotnē. No vienas puses, 

kristieši sevi redzēja kā jaunas derības saņēmējus – tā bija apzīmogota ar Jēzus nāves 

upuri, un tagad viņus vadīja jauna un labāka “bauslība” – Kalna sprediķis. Citiem 

vārdiem sakot, kristietība bija aizstājusi jūdaismu un Jaunā Derība – Veco Derību. No 

otras puses, baznīca bija noraidījusi Markiona piedāvājumu atmest Veco Derību. Šāda 

rīcība pilnībā atņemtu kristietībai tās jūdaiskās saknes. Noraidot Markionu, baznīca bija 

atzinusi, ka Vecā Derība ir neatņemama kristietības pausto patiesību daļa. Kristieši 

mazināja šo spriedzi, apgalvodami, ka dekalogs “nav atcelts, bet Jēzus to ir paplašinājis 

un pastiprinājis”.
52 

Tomēr baznīca agrīnajos viduslaikos nevis sekoja Augustīnam, izmantojot 

dekalogu, bet gan pāvesta Gregora Lielā piemēram (miris 604. g.). Viņš uzskatīja, ka 

dekalogs salīdzinājumā ar Evaņģēlija mācībām ir otršķirīgs. Kristieši tiecās pēc 

nevainojamas dzīves, kura būtu saskaņā ar Jauno Derību, un tādēļ viņiem bija 

nepieciešamas garīgās normas, pēc kurām izvērtēt savus nodomus un rīcību. Viņi varēja 

secināt, ka desmit baušļi attiecas tikai uz ārēju darbību, turpretī Evaņģēlijs skar to, kas 
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attiecas uz sirdi. Gregora Moralia
53

 uz vairākiem gadsimtiem kļuva par kristīgās ētikas 

mācības pamatu.
54 

Aizgūdams ētiskās pavēles un aizliegumus gandrīz vienīgi no evaņģēlijiem un 

patristiskās teoloģijas, Gregors radīja “morāles mācību kompilāciju, kuru sagrupēja 

septiņos tikumos (mīlestībā, cerībā, ticībā, apdomībā, mērenībā, drosmē un taisnīgumā)
55

 

un septiņos netikumos jeb “nāves grēkos” (lepnībā, skaudībā, dusmās, mantkārībā, 

negausībā, slinkumā un izvirtībā)”.
56

 Šāda sistēma bija izdevīga, lai akcentētu sabiedrības 

ētiskās normas laikā, kurā valdīja gluži pretējas tendences,
57

 un tā piedāvāja jau 

izstrādātus jēdzienus, ko varētu uzskatīt par nekristīgiem. Pie tam netikumi bija pieminēti 

kristību liturģijā, kurā katehūmens atteicās no sātana un visiem viņa darbiem, kas rādīja 

piemēru šiem netikumiem. Šīs sistēmas vājums bija tas, ka tajā netika uzsvērti pienākumi 

pret Dievu un tā sākotnēji nebija pamatota Svētajos Rakstos. Vidusmēra cilvēkam tā lika 

domāt, ka svētums ir “īpašas kategorijas kristiešu – “reliģiozo cilvēku” darīšana”.
58 

Ap divpadsmitā gadsimta vidu sāka atzīt dekalogu, un tas aizvien biežāk aizstāja 

septiņu grēku sarakstu. Roberts Basts (Bast) pauž viedokli, ka Bībeles studiju atdzimšana, 

kura sākās no Parīzes un Šartras, paplašināja biblisko tekstu studijas ārpus Pāvila 

vēstulēm un Psalmiem. Interesi par desmit baušļiem veicināja arī jaunais uzsvars uz 

Rakstu burtisko nozīmi, kā arī pastiprinātā uzmanība, kas tika veltīta tām Vecās Derības 

grāmatām, kuras iepriekš bija pamestas novārtā, it īpaši praviešu un vēsturiskajām 

grāmatām. Hugo no Sv. Viktora skolas Parīzē ar savu darbu Institutiones in decalogum 

legis dominicate
59

 “atradās augošas kustības sākumos. – Tā desmit baušļiem ierādīja 

aktīvu nozīmi morālās dzīves veidošanā”.
60

 Viņš atsaucas uz dekalogu kā uz “pilnības 

taku un šauro ceļu”, pa kuru jādodas kristiešiem. Pēteris Lombardietis, kurš bija 

klausījies Hugo lekcijas Parīzē, savās slavenajās Sentencēs ir iekļāvis īsu dekaloga 

izskaidrojumu. 

Sākot ar trīspadsmito gadsimtu, nāca klajā sinožu lēmumi, kuri pieprasīja dekaloga 

mācīšanu. Šajā laikā baznīca sāka saistīt desmit baušļus ar grēksūdzi. Ceturtais Laterāna 

koncils 1215. gadā iedibināja oficiāli noteiktu zināšanu pārbaudes un grēksūdzes 

apvienojumu, norādot, ka visiem ticīgajiem, lai tie netiktu izslēgti no baznīcas, jāiet pie 
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bikts vismaz reizi gadā.
61

 Šis bija pirmais visu baznīcu aptverošais likums, kas attiecās uz 

privāto grēksūdzi.
62

 Kad bērni bija sasnieguši atbilstošu vecumu, viņiem pirms 

grēksūdzes bija jāiziet dziļāka apmācība, kurā sagatavoja arī cienīgai Vakarēdiena 

saņemšanai.
63

 Līdz ar to brīdi, kad lielajā gavēnī tika sasniegta baznīcas gada kulminācija 

– Lieldienu sakramenta svinēšana, aizsākās laiks, kurā ļaudis tika mudināti piedalīties 

ikgadējā grēksūdzē un Komūnijā. Lielā gavēņa sprediķiem “vajadzēja būt vērstiem uz 

grēku un desmit baušļu izskaidrojumu”, tāpat kā Eihštetē (Eichstätt), kur draudzes 

mācītāji tika mudināti pievērsties “desmit baušļiem vismaz reizi gadā, lai tiktu novērsti 

tajos aplūkotie netikumi.”
64 

Drīz vien pēc Laterāna koncila lēmuma, reģionālās sinodes sāka izdot rīkojumus, 

ka dekalogam vajadzētu ieņemt noteiktu vietu grēku nožēlošanā. Pēc Trīras sinodes 1227. 

gadā lielākajā daļā draudžu dekalogs tika ieviests kā morāles norma un tika arī pieprasīts 

pie tā palikt.
65

 Nākamās sinodes arī pieprasīja dekaloga lietošanu (Klermontā 1268. g., 

Lambetā 1281. g., Utrehtā 1284. un 1310. g.). 

Tomēr dekalogs tūdaļ neaizstāja tikumu/netikumu mācību. Dekaloga kā “vispārēji 

pieņemtas kristīgās ētikas sistēmas” izplatīšanās tika kavēta vēl arī trīspadsmitajā un 

četrpadsmitajā gadsimtā. Desmit baušļiem lielākoties bija “nenozīmīga loma, bet 

septiņiem grēkiem – noteicoša”.
66

 Šo parādību izraisīja vairāki faktori. Pirmkārt, 

grēknožēlas sakramentā tika saglabāta septiņu nāves grēku nozīme. Otrkārt, bija arī 

praktiski iemesli: šie septiņi grēki bija vairāk izplatīti, vieglāk pielāgojami un labi 

pazīstami vairumam ļaužu. Septiņi grēki arī labi iederējās septiņdaļīgajā sistēmā, kura 

bija radīta, lai sekmētu to iegaumēšanu. Visbeidzot, šo grēku akcentēšana lielā gavēņa 

grēknožēlas laikā saglabāja savu ietekmi visa gada garumā. 

No vienas puses, grūtības desmit baušļu sakarā izraisīja tas, ka cilvēkiem tie šķita 

grūti izsakāmi un iegaumējami.
67

 Bellarmīns (Bellarmine) piemin, ka ir grūti paturēt 

prātā kaut ko, kas skaita ziņā pārsniedz septiņas vienības. No otras puses, bija arī 

teorētiski jautājumi. Kādēļ kristiešiem būtu jālieto desmit baušļi, ja Jaunā Derība ir 

pārāka par Veco Derību? Galu galā, teologi formulēja divas atbildes: Akvīnas Toms 

pamatoja desmit baušļus dabiskajā likumā, bet Gabriēls Bīls (Biel) – atklāsmes 
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autoritātē.
68 

Taču četrpadsmitā gadsimta beigās, kā arī piecpadsmitajā gadsimtā “desmit baušļi 

kļuva par tik ievērojamiem, ka īstenībā izslēdza visas pārējās katehisma grēksūdzes 

daļas”.
69

 Piecpadsmitā gadsimta reformatori pauda pārliecību, ka haoss ir pārvarējis 

kārtību, visas autoritātes ir apdraudētas un ka drošības garants ir iznīcināts. Šādos 

apstākļos cilvēkiem bija nepieciešama jauna “ticības apliecība”, kurā vienoties, un desmit 

baušļi kļuva par šādu ticības apliecību. Šī galējā nepieciešamības izjūta, kura valdīja 

vēlīno viduslaiku katehēzē, izpaudās Žana Gersona izstrādātajā katehētiskajā 

programmā.
70

 Ap 1400. gadu viņš personīgi uzsāka kampaņu, lai atjaunotu katehēzes 

pamatus. Gersons sasaistīja šos septiņus netikumus ar desmit baušļiem, tādējādi radīdams 

to sintēzi, pēc kuras parauga desmit baušļi tika lietoti sešpadsmitajā gadsimtā.
71 

Tomēr iespējams, ka labāko dekaloga jaunās aktualitātes piemēru var atrast 

Johannesa Volfa (Johannes Wolff) darbā Beichtbüchlein
72

, kurā katru tā daļu autors 

sasaista ar desmit baušļiem; tādēļ viņš pats ieguvis titulu “Dieva desmit baušļu doktors”.
73

 

Pirmās divas viņa darba daļas rāda desmit baušļu mācības nozīmi grēksūdzē. Pirmā daļa 

domāta bērniem un nepieredzējušiem grēknožēlniekiem, bet otrā daļa – jau zinošākiem 

ticīgajiem. Trešā daļa parāda, ka visas tradicionālās kategorijas grēku un tikumu 

sistematizācijai var ietilpināt dekaloga kategorijā. Pēdējā daļā ar teorētiskiem 

pieņēmumiem, kuri pamato katehētisko praksi, Volfs skaidro, kāds varētu būt regulāras 

desmit baušļu mācīšanas rezultāts. 

Desmit baušļiem salīdzinājumā ar septiņiem grēkiem [un tikumiem], kuri veidoja 

kristīgās ētikas struktūru, bija vairākas priekšrocības. Pirmkārt, tie bija bibliski, turpretī šie 

netikumi bija atvasināti no grieķu filozofijas. “Tā bija Bauslība – paša Dieva Bauslība, 

kuru Viņš ar savu pirkstu bija rakstījis akmens plāksnēs un devis Sinaja kalnā, pērkonam 

dārdot, līdz ar mūžīgas svētības apsolījumu tiem, kas to turēs, un ātru, drausmīgu sodu tās 

pārkāpējiem.”
74

 Tātad uzvedība ir aplūkota kā paklausība vai nepaklausība dievišķajām 

pavēlēm. Otrkārt, baušļi pienākumu pret Dievu uzsvēra tādā veidā, kā to nedarīja šie 

septiņi tikumi un nāves grēki. Tie labākajā gadījumā aplūkoja izturēšanos pret savu tuvāko. 

Pirmais bauslis arī pamato visu Bauslību, turpretī pirmais grēks netikumu sarakstā nespēj 
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pamatot pārējos. Treškārt, baušļi deva norādījumus attiecībā uz konkrētu rīcību, bet šie 

septiņi grēki drīzāk bija saistīti ar izjūtām vai cilvēka nosliecēm nekā šo izjūtu izpausmēm 

darbībā. Noslēgumā Džons Bozijs (John Bossy) vēl piemin to, ka ceturtā baušļa uzliktais 

pienākums nav bijis visai labi pamanāms tikumu/netikumu sistēmā. Tam pievienotais 

apsolījums šo bausli padarīja vēl jo ievērojamāku.
75 

Luters desmit baušļus labprāt pieņēma un ietvēra tos savā katehismā, gluži tāpat 

kā viņš to bija darījis ar ticības apliecību un lūgšanu Mūsu Tēvs. Patiesību sakot, Luters 

neiekļāva katehismā baušļus tādus, kādi tie ir, bet izmantoja viduslaikiem ierasto 

saīsināto teksta variantu un tradicionālo numerāciju, kura bija pazīstama viņa laikā. Laika 

posmā starp 1518. un 1528. gadu Luters piecpadsmit savus rakstus un traktātus bija 

veltījis desmit baušļus skaidrojumam.
76

 Viņa desmit baušļu interpretācija izgaismoja arī 

viņa izpratni par reformāciju. Pirmkārt, viņš uzsvēra to, ka desmit baušļi ir labākais Dieva 

gribas izklāsts attiecībā uz kristīgu dzīvi pretstatā cilvēku ieviestajām tradīcijām un 

darbiem Romas katoļu baznīcā. Baušļu gaismā īpašie sasniegumi zaudēja vērtību Dieva 

priekšā. Otrkārt, ticība kļuva par visu labo darbu cēloni, no tās izrietēja arī desmit baušļu 

piepildīšana. Šis uzsvars noveda pie dekaloga pieprasīto ikdienas darbu pārvērtēšanas. 

Luters apgalvoja, ka desmit baušļi apraksta cilvēka dzīvesveidu, kuru Dievs ir paredzējis 

radīšanā. Iebilstot antinomiāņiem un libertīniešiem, kuri uzstāja, ka kristiešiem, kas tagad 

“staigā garā”, vairs nav jāsludina Bauslība, Luters uzsvēra, ka cilvēks pēc dabas ir 

grēcinieks, kuram šajā dzīvē ir nepieciešami desmit baušļi. Šādu secinājumu izvirzīšanos 

priekšplānā sekmēja debates ar Johanu Agrikolu par grēku nožēlošanu.
77

 Tas daļēji 

izskaidro, kādēļ Luters gandrīz pusi visa Lielā katehisma ir veltījis desmit baušļiem. 

 

KRISTĪBA UN SVĒTAIS VAKARĒDIENS 

Luters saprata, ka papildus tām trim daļām, kuras viņš sauca par “kristietības 

mantojumu”, katehismā nepieciešams iekļaut vēl citu tekstu grupu. Lielajā katehismā 

Luters raksta: “Kad šīs daļas ir apgūtas, ir nepieciešams arī zināt, kas teikts par mūsu 

sakramentiem (kurus Kristus pats ir iestādījis) – par Kristību un Kristus svēto miesu un 

asinīm.” (LK, 363. lpp.) Sakramentu tematika pakāpeniski ienāca Lutera katehētiskajos 
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darbos sešpadsmitā gadsimta divdesmitajos gados. 

Jau savā darbā Formula Missae
78

 (1523) Luters uzsver saikni starp mesu un tās 

dalībniekiem, proti, nav iespējams noturēt mesu bez komunikantiem. Kopīgi piedalīties 

mesā varētu atļaut tikai tiem, kuri nedzīvo savos grēkos, skaidri zina, kas ir Svētais 

Vakarēdiens, un patiesi vēlas to saņemt. Šādu zināšanu pārbaudei vajadzēja notikt apmēram 

reizi gadā. Lai palīdzētu mācītājiem šajā uzdevumā, Luters 1523. gadā Īsajam izklāstam 

(1520) pievienoja Piecus jautājumus par Svēto Vakarēdienu (WA, 11: 79–80).
79

 Šie 

jautājumi bija ņemti no Lutera tajā pašā gadā sacītā sprediķa par Altāra sakramentu. Pēc 

diviem gadiem pirmā Vitenbergas katehisma sastādītājs to nosauc par Eyn buchlin fur die 

leyen und kinder
80

 (1525), pievienodams trīs tradicionālajiem tekstiem aprakstu par Kristību 

no Mk. 16 un Svētā Vakarēdiena iestādīšanas vārdus.
81

 Visbeidzot, Vācu mesā (1526) 

Luters pirmo reizi runā par piecām galvenajām [mācības] daļām, saistot tās ar jēdzienu 

“katehisms”.
82 

Iekļaujot Kristību un Svēto Vakarēdienu katehismā, Luters atdzīvināja agrīnās 

baznīcas praksi, kura pirms Kristības katehēzē iekļāva arī ceturto daļu, proti, mācību par 

sakramentiem. Divās dažādās agrīnās baznīcas tradīcijās, kuras pārstāvēja dažādas 

pedagoģiskas metodes, mācība par sakramentiem tika noturēta dažādos laikos. Hrizostoma 

un Mopsuestijas Teodora tradīcijā tā notika tieši pirms Lieldienu vigīlijas, lai katehūmens 

varētu labāk sagaidīt šo notikumu. Jeruzālemes Kirila un Ambrozija izveidotajā kārtībā 

sakramentu mācība sekoja tūlīt pēc Kristības nakts dievkalpojumā, tātad tā norisinājās 

Lieldienu nedēļas laikā. Kirils bija pārliecināts, ka pēc sakramenta saņemšanas 

katehūmeni kļūst labāk spējīgi uztvert mācību vielu. Acīmredzot šis pedagoģiskais 

princips pamatojās uz to, ka vispirms ir jābūt pieredzei un tikai tad seko skaidrojums, 

turklāt šī kārtība tika uzskatīta par vispiemērotāko cilvēka ievešanai mistērijā. Bieži vien 

pati liturģija sniedza vadlīnijas sakramentu mācīšanai. Pazīstamākie no šādu mācību 

piemēriem ir Jeruzālemes Kirila, Ambrozija un Mopsuestijas Teodora mistagoģiskās
83

 

lekcijas.
84

 Augustīns mistagoģisko apmācību noturēja Lieldienu rītā.
85 

Viduslaikos mācība par sakramentiem kā neatņemama katehēzes daļa bija 

izzudusi. Par tās trūkumu Luters ir raizējies un kritiski izteicies Lielajā katehismā (LK, 
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439. lpp.). Par sakramentiem sprediķoja reti līdz pat 1215. gada ceturtajam Laterāna 

koncilam, kurā tika pieprasīta ikgadēja dalība Lieldienu Komūnijā. Bet arī tad 

sprediķošana par sakramentiem galvenokārt ietvēra ļaužu pamudināšanu, it īpaši gavēņa 

laikā, iet pie bikts un Lieldienās piedalīties Svētajā Vakarēdienā. Priesteriem sarakstītajās 

rokasgrāmatās bija atrodamas izvērstas pamācības par to, kā pienācīgi izdalīt 

sakramentus. Daudzajās vēlīno viduslaiku grēksūdzes rokasgrāmatās bija septiņu 

sakramentu uzskaitījums, kuram reizēm tika pievienotas īsas piebildes.
86

 Cilvēkiem 

pietika zināt vien to, kuri riti ir sakramenti. Šīs rokasgrāmatas arī aprakstīja, kā 

sakramenti palīdz cilvēkam pret grēku, kā cilvēks grēko pret sakramentiem (piemēram, 

Volfa (Wolff) Bleichtbüchlein). Tomēr skaidrojumi par sakramentu dabu un labumiem, ko 

tie sniedz, nebija bieži sastopami.
87

 Salīdzinot ar pārējiem sakramentiem, grēksūdzei, 

iespējams, tika pievērsta vislielākā uzmanība. Vismazāk uzmanības saņēma Kristība. 

Kaut arī vēlākie viduslaiku mises komentāri bija diezgan izsmeļoši, tie tomēr nebija 

pieejami vidusmēra priesterim. 

Lutera katehismos paustā attieksme pret sakramentiem asi kontrastē ar viduslaikos 

izplatīto, diezgan nevērīgo nostāju pret tiem. Ar savu darbu Baznīca Bābeles gūstā Luters 

uzsāka ilgstošu un spēcīgu uzbrukumu viduslaiku baznīcas sakramentālajai sistēmai. 

Samazinādams sakramentu skaitu līdz diviem, Luters skaidri formulēja to evaņģēlisko 

raksturu. Tā kā Kristībai viduslaikos bija pievērsta diezgan neliela uzmanība, jo 

grēknožēlas sakraments to bija padarījis par mazsvarīgu kristīgās dzīves sfēru, Luters 

Kristību pārvietoja kristīgās dzīves centrā kā visas kristieša dzīves miniatūru attēlojumu. 

Luters “Hieronīma nodeldētos izteikumus par Kristību un grēknožēlu (par to, ka gan 

viena, gan otra salabo grēka dēļ avarējušo kuģi) apvērsa otrādi. – Kristība pati ir kuģis, 

kas nekad negrimst”.
88

 Grēksūdze neaizvietoja Kristību – tā drīzāk kļuva par ceļu, kurā 

kristietis izdzīvoja savu Kristību. Lai gan mise (it īpaši hostijas pielūgšana) ciematos bija 

baznīcas dzīves galvenais notikums, ap kuru norisinājās visas citas reliģiskās ceremonijas 

un svētceļojumi, laji sakramentu saņēma ļoti reti (varbūt divas vai trīs reizes gadā). 

Luters atkal pievērsa uzmanību pašam sakramentam kā tādam, kas cilvēku dzīvē ienes 

Evaņģēliju. 
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PALĪGMATERIĀLI 

 

Lai arī dekaloga, ticības apliecības, lūgšanas Mūsu Tēvs, Kristības un Svētā 

Vakarēdiena teksti un tēmas noteica katehisma būtību, katehēze neaprobežojās tikai ar 

tām. Bieži vien šiem pamattekstiem tika pievienoti citi materiāli. Atšķirībā no vienmēr 

svarīgajiem pamattekstiem šie palīgmateriāli laiku pa laikam tika paplašināti vai 

sašaurināti, pamatojoties uz konkrētām vajadzībām vai situācijām. Papildmateriāli 

viduslaiku grēksūdzes rokasgrāmatām bija veidoti kā palīgmateriāli katram nākamajam 

grēknožēlnieka izklaušināšanas posmam. Šie materiāli ietvēra grēku uzskaitījumus 

(septiņus nāves grēkus, citus grēkus, smagos grēkus, grēkus pret Svēto Garu) un labo 

darbu sarakstus (sešus vai septiņus miesīgās un garīgās žēlsirdības darbus, septiņas Gara 

dāvanas, divpadsmit Gara augļus, astoņas svētības un septiņus tikumus). Garīgās celsmes 

rakstus papildināja priekšraksti un lūgšanas, ar kurām varēja gūt nopelnus pestīšanai vai 

izlūgties grēku atlaidas no svētajiem. Tādējādi pielikumā lūgšanai Mūsu Tēvs bieži tika 

pievienotas citas lūgšanas, kuras vērstas uz svētajiem, kā arī Esi sveicināta, Marija. Šie 

papildmateriāli bieži vien aizēnoja galvenos tekstus. 

Savos agrīnajos katehētiskajos rakstos Luters atjaunoja katehisma sākotnējos 

tekstus, galvenokārt atbrīvojot tos no vairuma pievienoto palīgmateriālu. Tomēr 

nākamajos gados pēc Lutera paša Mazā katehisma publicēšanas arī tas tika paplašināts. 

Pēc pirmizdevuma gandrīz katram nākamajam izdevumam tika pievienoti jauni materiāli. 

Dažos gadījumos paši izdevēji komerciālos nolūkos pievienoja katehismam citus tekstus, 

lai varētu laist apgrozībā “jaunu un uzlabotu” versiju. Tie bija dažādi psalmu un lūgšanu 

teksti, liturģijas daļas, kā arī ilustratīvas grafikas. Nedaudzos gadījumos Luters pats 

pievienoja papildmateriālus, piemēram, īsu grēksūdzi, dienišķās lūgšanas, “mājastāfeli”, 

kā arī pielikumus par laulībām un Kristību.
89

 Ievietojot katehismā kaut ko jaunu, Luters 

vēlreiz pierāda, ka viņš nav radikāli noskaņots un neveido šos materiālus ex nihilo. Tāpat 

kā pārējām katehisma daļām, arī šīm Luters izmanto labāko no kristīgās tradīcijas 
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mantojuma, taču piešķir tam izteikti evaņģēliskas iezīmes. 

 

GRĒKSŪDZE 

Viduslaikos daudzos ciematos grēksūdzei, tāpat kā misei, bija centrālā loma 

reliģiskajā dzīvē. Salīdzinot ar šo sakramentu, pārējie šķita maznozīmīgi. Grēksūdze un 

Svētais Vakarēdiens bija ļoti cieši saistīti. Tika prasīts, lai ļaudis saņemtu Vakarēdienu 

vismaz reizi gadā. Tos, kuri šo prasību neievēroja, varēja izslēgt no baznīcas, liedzot arī 

kristīgu izvadīšanu. Taču Vakarēdienu nebija iespējams saņemt, vispirms neizsūdzot 

grēkus, jo grēksūdze šķīstīja cilvēku un darīja to cienīgu Vakarēdiena saņemšanai. 

Tā kā grēksūdzē tika prasīts pilnīgs grēku uzskaitījums, daudzus baznīcēnus 

biedēja prasība izsūdzēt grēkus – pat ja tas jādara tikai reizi gadā. Lielajā katehismā 

Luters piemin šīs izbailes, saukdams tās par “smagu lietu” un “vienām vienīgām bailēm 

un elles mokām, tā ka ikviens bija spiests sūdzēt grēkus un tomēr ienīda grēksūdzi vairāk 

par visām lietām” (LK, 461. lpp.). Pēc Lutera darba Baznīca Bābeles gūstā iznākšanas 

privātās grēksūdzes prakse tika pakļauta kritikai. Bet divdesmito gadu beigās grūtības 

vairs nesagādāja grēksūdzes smagums, bet gan tendence pilnīgi atsacīties no tās 

jaunatklātās evaņģēliskās brīvības vārdā (LK, 464.–465. lpp.). Debates par to saasinājās 

divdesmito gadu otrajā pusē Melanhtona un Agrikolas debatēs par Bauslības un 

grēknožēlas nozīmi.
90 

Kaut arī Bībelē privātā grēksūdze nav pavēlēta un tā arī nav plaši praktizēta līdz 

vienpadsmitajam gadsimtam, kad to ieviesa īru mūki, Luters tomēr to atzina par noderīgu 

dvēseļkopšanas darbā. Grēksūdzes daļa neparādījās nedz Mazā, nedz Lielā katehisma 

pirmajos izdevumos. 1529. gadā tā tika iekļauta Lielajā katehismā. Mazā katehisma 13. 

jūnija izdevumam tika pievienots īss grēksūdzes paraugs. Divus gadus vēlāk, 1531. gada 

nozīmīgajā Vitenbergas izdevumā, Luters ievietoja trīs jautājumus par grēksūdzi un 

pārstrādātu grēku izsūdzēšanas paraugu. Grēksūdzes iekļaušana abos katehismos 

noslēdza desmit gadus ilgušās debates par tās paliekošo vietu luteriskajā baznīcā 

evaņģēliskās kustības piekritēju starpā.
91

 Tas rāda, ka luteriskie reformatori tomēr 

neatmeta privāto grēksūdzi, kā to darīja kalvinisti, paturot vienīgi vispārējo grēksūdzi. 
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Turpretī viņi to pārveidoja un iekļāva savos pastorālajos uzdevumos. 

 

IKDIENAS LŪGŠANAS 

Dzīves sākumā Luters bija pieredzējis ikdienas lūgšanu vērtību, bet vēlāk, 

kļūdams par mūku, – viduslaiku klosteros plaši attīstīto lūgšanu kārtību, kura veidoja viņa 

dienu ritumu. Šāda regulāra disciplīna izveidoja dvēselisku ievirzi uz Dievu visas dienas 

un visas dzīves garumā.
92

 Nu viņam bija jāpalīdz izkopt lūgšanu dzīvi arī lajiem. Šādas 

dievbijīgas lūgšanas un padomus Luters jau bija sniedzis Pamācībā lajiem un bērniem, 

1525.
93

 Izmantojot mājas lūgšanas, “Luters lūgšanu vingrinājumus (vienkāršotā veidā), 

kurus bija apguvis savā “klostera ģimenē”, ieviesa “laicīgajā” ģimenē, veicinādams 

dievbijību”.
94

 Šāda rīcība bija nedaudz ironiska. Agrīnajā baznīcā klosteru kustība 

sākotnēji bija aizsākusies kā laju kustība, kura nošķīrās no pasaules, lai protestētu pret 

baznīcas pielāgošanos pasaulei. Līdzko Luters bija ieviesis “klosteru lūgšanu dzīvi 

kristīgo (laju) ģimeņu vidē”, šī laju kustība saņēma jaunu ierosmi doties citā virzienā. 

Tagad ģimene nevis aizgāja no pasaules, bet kļuva par daļu no baznīcas pasaulē!
95

  

Ir grūti precīzi izpētīt lūgšanu tekstu veidošanās gaitu, aplūkojot Lutera lūgšanu 

dzīvi klosterī, tomēr šķiet, ka Luters, sastādot lūgšanu pielikumu, ir izmantojis Romas 

breviāru
96

 un piecpadsmitā gadsimta katehētiskos rakstus. Šo lūgšanu iekļaušana Mazajā 

katehismā ir nodrošinājusi tām paliekošu vietu luterāņu dzīvē un radījusi nozīmīgu 

saistību ar vispārējās baznīcas lūgšanu dzīvi. Lutera mājas lūgšanas pēc to izcelsmes, 

veida un satura ir ekumeniskas lūgšanas, kuras varētu atrasties ikviena kristieša lūgšanu 

grāmatā. 

Rīta un vakara lūgšanas ir ļoti līdzīgas, tādēļ varētu domāt, ka tām bijusi vienota 

izcelsme un viens autors. Tomēr tās vairāk izskatās pēc kompilācijām, nevis oriģināliem 

sacerējumiem. Piemēram, Lutera rīta lūgšanas ievadvārdi (“Es Tev pateicos, Debesu 

Tēvs, .. ka Tu mani šajā naktī esi pasargājis..”), iespējams, nāk no Žana Mombāra
97

 (Jean 

Mombaer) Rosetum (Rožu dārza) rīta lūgšanas. To varētu uzskatīt par tekstu, kas 

izmantots Lutera rīta lūgšanas pirmajā daļā. Fakts, ka lūgšana sastādīta no dažādiem 

tekstiem, aizved mūs vēl tālāk atpakaļ, devītajā gadsimtā. E. Sanders (Sander) norāda uz 
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šīs rīta lūgšanas līdzību ar kādu lūgšanu, kuras izcelsme meklējama Karolingu periodā un 

kura, nedaudz pārveidota, kopā ar piemērotu vakara lūgšanu vēl joprojām bijusi aktuāla 

sešpadsmitajā gadsimtā.
98

 Tēma mantota pat no vēl senākiem laikiem – no kāda ēģiptiešu 

mūka Makarija (Makarios, miris 390. g.) grieķu teksta.
99

 Abu lūgšanu nobeigums arīdzan 

ņemts no klosteru lūgšanām un Romas breviāra. Šķiet, ka Luters tās veidojis no 

kompletorija
100

 pantiem, kuru viņš, būdams mūks, ik dienas lūdzās un zināja no galvas.
101

 

Frīders Šulcs (Frieder Schulz) pieļauj, ka vakara lūgšanas pēdējais teikums, iespējams, 

tika pievienots rīta lūgšanai. 

Tāpat kā rīta un vakara lūgšanas, arī galda pateicības lūgšanas Luters ņēma no 

latīniskās baznīcas tradīcijas, tulkoja tās vāciski un iekļāva savā katehismā. Viņš 

neizmainīja ne šo lūgšanu formu, ne saturu. Attiecībā uz struktūru Šulcs norāda, ka 

svētības lūgšana stipri līdzinās latīņu kolektas lūgšanai,
102

 jo tā paredz, “ka galda 

sadraudzība lūgšanās iesākās ar psalmu un lūgšanu Mūsu Tēvs, kam sekoja lūgums pēc 

svētības”.
103

 Šīs lūgšanas tika rakstītas klosteru galda liturģijām, iespējams, dialoga 

formā, kurā viens no runātājiem saka psalma pantu, bet pārējie atbild ar lūgšanu. 

Abām lūgšanām Luters ir saglabājis arī to latīniskos nosaukumus – Benedicte un 

Gratias (kas vēlreiz apstiprina to, ka tās ir pārņemtas no klosteru galda lūgšanām), turklāt 

pirmajā ir ietverts uzaicinājums vadītājam: “Benedicte,” t. i.: “Saki svētību.” Vācu valodā 

abas lūgšanas atrodamas arī katoļu dziesmu grāmatā Gotteslob.
104

 Šo lūgšanu izcelsme 

meklējama senākā baznīcas vēsturē, konkrētāk – Rietumu baznīcas vēsturē. Jau astotā 

gadsimta [Decretum] Gelasianum
105

 satur divas īsas galda lūgšanas: Lūgšanu pirms 

ēšanas un Lūgšanu pēc ēšanas.
106 

 

MĀJASTĀFELE (PIENĀKUMU SARAKSTS) 

To ievada šāds teikums: “Mājastāfele ar dažām Rakstu vietām dažādiem svētajiem 

iestādījumiem un kārtām, lai ar šo īpašo lekciju viņi tiktu pamudināti sava amata 

pildīšanai.” (MK, 353. lpp.) Šāda pienākumu saraksta izcelsme nav tieši un nepastarpināti 

saistīta ar viduslaikiem, tomēr dažādiem dzīves apstākļiem paredzētu pienākumu 

uzskaitei ir gara priekšvēsture. Jaunajā Derībā ir vairāki “saraksti” jeb “uzskaitījumi”, 
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kurus Luters izmanto sava pienākumu saraksta veidošanā (Kol. 3:18–4:1; Ef. 5:22–6:9; 

1. Tim. 2:3–15; 6:1–2; Tit. 2:1–10; 1. Pēt. 2:13–3:7). Parasti viduslaiku grēksūdzes 

rokasgrāmatās vai katehētiskajos rakstos šādi uzskaitījumi netika ietverti. 

Jau ap 1000. gadu sabiedrība tika dalīta garīdzniecībā (lūdzējos), bruņniecībā 

(karotājos) un vienkāršajos tautas pārstāvjos (strādniekos).
107

 Vismaz kopš trīspadsmitā 

gadsimta katehēti ir izmantojuši šo dalījumu, lai pieprasītu paklausību tradicionālajiem 

saimes vecākajiem, baznīcai un politiskajām institūcijām.
108

 Pamatā šie trīs grupējumi 

tika dalīti sakrālajā (garīdzniecība) un sekulārajā (vienkāršie ļaudis un bruņniecība) ļaužu 

daļā, pirmo uzskatot par pārāku. Valsts politiskie līderi tika turēti cieņā un godā vismaz 

līdz piecpadsmitā gadsimta otrajai pusei.
109

 Turklāt “garīgo tēvu augstāko autoritāti 

varēja vieglāk aizstāvēt, ja to lika atzīt tikai vienkāršajiem ļaudīm”.
110 

Viens no pašā reformācijas priekšvakarā tapušajiem darbiem, kas piedāvā kaut ko 

līdzīgu mājastāfelei, ir Žana Gersona Traktāts par dzīves ceļu visiem ticīgajiem (Tractate 

Concerning the Way of Life for All the Faithful). Šis augsti vērtētā Parīzes kanclera 

traktāts tika izdots Vitenbergā 1513. gadā. Tādēļ ir iespējams, ka Luters bija iepazinies ar 

to. Šajā darbā Gersons arī iezīmē eklesiālās, militārās un civilās kārtas triādi. Viņš 

piedāvā ētiskās normas, kuras koncentrētas divdesmit trijos “apsvērumos” jeb “likumos”. 

Viņš iesāk ar dižciltīgo pienākumiem un, tāpat kā Luters, noslēdz ar pamudinājumu 

visiem kristiešiem. Savos apsvērumos un pamācībās viņš brīvi citē gan Rakstus, gan 

baznīctēvus. Citi viduslaiku autori garīgo kārtu paaugstina pāri vienkāršajai kārtai. Tāpat 

kā Luters, Gersons vispirms vēršas pie valdošajiem un pēc tam pie padotajiem.
111 

1522. gada Mazajā lūgšanu grāmatā Luters jau bija sācis veidot pienākumu 

uzskaitījumu jeb sarakstu. Tajā viņš norāda uz Pāvila vēstuli Titam, lai pamācītu savus 

lasītājus dzīvot kristīgu dzīvi (LW, 43: 42). Pirmajā nodaļā Luters sniedz norādījumus 

“kādam jābūt bīskapam vai draudzes ganam”, otrajā – “cilvēkiem jebkurās dzīves 

situācijās – jauniem un veciem, sievietēm un vīriešiem, kungiem un kalpiem”, bet trešajā 

nodaļā atrodams Pāvila pamudinājums “godāt valsts varu un paklausīt tai” (LW, 43: 42). 

Noslēgumā Luters aicina vairīties no stūrgalvjiem un maldu mācītājiem. Īsi pirms 

katehismu sarakstīšanas Luters vēlreiz pievēršas šai tēmai 1528. gadā tapušajā Lielajā 
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grēksūdzē saistībā ar otro ticības artikulu. Šķiet, ka pienākumu sarakstu viņš apkopojis 

1528. gadā, strādādams pie Laulību pielikuma. Viņš bija pārliecināts, ka tas labi piederas 

pie katehisma, kā to rāda viņa 1528. gadā rakstītais ievads Godājamā licenciāta Stefana 

Klingbeila kunga ordinācijai: 

“Mūsu nelielajā kopībā mums ir īstais katehisms, kas sastāv no lūgšanas 

Mūsu Tēvs, ticības apliecības, desmit baušļiem, grēksūdzes, Kristības, lūgšanām, 

krusta, dzīves, nāves un Altāra sakramenta. Papildus tam tas aplūko laulību, 

laicīgās autoritātes, tēvus un mātes, sievas un bērnus, tēvus un dēlus, kalpus un 

kalpones. Kopumā ņemot, es esmu runājis par visiem dzīves ceļiem, kādi vien ir 

pasaulē labas sirdsapziņas un kārtības dēļ, lai katrs zinātu, kā viņam jādzīvo un 

jākalpo Dievam savā vietā..” (WA, 26:530, 28).
112 

Lutera mājastāfele ar tās daudzajiem izdevumiem, sprediķiem un visa veida 

literārajiem žanriem ir dziļi iespaidojusi luterisma vēsturi. 

 

LAULĪBU UN KRISTĪBAS DIEVKALPOJUMA PIELIKUMI 

Luters Mazajā katehismā iekļāva arī divus liturģiskos pielikumus: laulību 

dievkalpojumu (ar ievadu) un Kristības dievkalpojumu (ar ievadu).
113

 Tie abi bija rakstīti, 

lai novērstu vairuma garīdznieku nožēlojamo nezināšanu, kura sāpīgi atklājās draudžu 

vizitācijās. Tādējādi Luters sagatavoja šo Laulību kārtību draudžu mācītājiem (Order of 

Marriage for Common Pastors) un publicēja to 1529. gada agrā pavasarī, vēl pirms Mazā 

katehisma iznākšanas. Vēlāk Luters to ievietoja 16. maija izdevumā aiz piektās daļas. 

Kristības pielikums tika pievienots mēnesi vēlāk 16. jūnija izdevumā. Šie pielikumi bija 

iecerēti kā rokasgrāmata mācītājiem rita vadīšanai un arī kā pamudinājums ļaudīm aktīvi 

piedalīties draudzes dievkalpojumā. 

Atšķirībā no citiem dievkalpojumiem laulību dievkalpojumam nebija stingri 

noteiktas tradicionālas kārtības. Kā norāda Martins Brehts (Martin Brecht), Luters 

izmantojis “agrākos baznīcas ritu principus, kuri ņemti no Brandenburgas misāles un bija 

paredzēti Vitenbergai”.
114

 “Luteram kāzu ceremonija un laulība neapšaubāmi bija 

“laicīga norise”, tomēr tai bija saistība ar “dievišķo kārtu” un arī ar nozīmīga lēmuma 
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pieņemšanu.” Laulību ceremonija notika ārpus baznīcas, tās durvju priekšā. Tā ietvēra 

“laulību jautājumus, gredzenu mīšanu un pasludinājumu par laulības noslēgšanu”. Pēc 

laulības noslēgšanas mācītājs un laulību viesi devās iekšā baznīcā. Kad tie nonāca altāra 

priekšā, mācītājs nolasīja vairākas laulībām piemērotas Svēto Rakstu vietas. Tam sekoja 

Rakstu kopsavilkums, kas iesākās ar sagaidāmo krustu “laulības kārtai ar dzemdību 

sāpēm un smagu darbu, bet tad turpinājās ar apsolījumu, kas ietverts Dieva pavēlē 

augļoties un vairoties”. Dievkalpojuma noslēguma lūgšana ietvēra Dieva pavēli doties 

laulībā un lūgumu pēc pacietības un izturības laulāto starpā.
115 

Atšķirībā no laulību ceremonijas Lutera pārmantotās Kristības liturģijas izcelsme, 

attīstība un arī sabrukums meklējams pieaugušo katehumenāta laika agrīnajā Romas 

Kristības liturģijā. Pirmais tās paraugs apvienoja liturģijas daļas no Gregora Lielā 

laikiem.
116

 Savu pirmo Kristības pielikuma izdevumu ar ļoti nepieciešamo dievkalpojuma 

kārtību, kurā sev saprotamā veidā varētu piedalīties arī laji, Luters publicēja 1523. gadā 

(LW, 53:95–105; WA, 12:42–48). Šādu kārtību par tik nepieciešamu padarīja Lutera 

pārliecība, ka bērna ticības pamats ir baznīcas aizlūgšanas. Visumā tā sekoja Romas 

ritam, tomēr bija arī atšķirības – tika saīsināta eksorcisma daļa, ticības apliecība no tās 

līdzšinējās atrašanās vietas pirms lūgšanas Mūsu Tēvs tika pārvietota pie jautājumiem un 

kolektas lūgšanu aizstāja tā saucamā “plūdu” lūgšana. Jaunā kārtība aizsāka jaunu, 

evaņģēlisku Kristības praksi, kuru tomēr vēlāk kritizēja pat Nikolass Hausmanis 

(Nicholas Hausmann), kurš vēlējās “attīrīt” latīņu ritu.
117

 Tādēļ Luters pārskatīja šo 

kārtību un 1526. gada izdevumā veica vairākas svarīgas izmaiņas.
118

 Luters atmeta 

daudzās cilvēku ieviestās ceremonijas un paradumus, kuri aizēnoja sakramenta būtību 

(LW, 53:106–109; LW, 19:537–541).
119 

 

CITI MATERIĀLI 

Jau pāris pirmajiem izdevumiem tika pievienoti vairāki citi materiāli. Piemēram, 

16. jūnija izdevumam tika pievienota vācu litānija ar notīm, trīs kolektas lūgšanas un 

divdesmit ilustrācijas. Privātie grāmatu izdevēji vēl vairāk palielināja pielikumu skaitu. 

Tādējādi pēc 1531. gada katehismā laiku pa laikam tika ievietoti dažādi papildmateriāli. 
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Dažreiz tika pievienots 111. psalms, kuru dziedāja Svētā Vakarēdiena laikā; Te Deum, 

Magnificat un lūgšana pret turkiem (Kungs, uzturi mūs drošus Savā vārdā). Pēc Lutera 

nāves tika pievienotas vairākas citas daļas, kuras viņš nebija rakstījis, piemēram, daļa par 

atslēgu varu
120

 un kristīgu jautājumu un atbilžu daļa.
121

 Šīm divām pēdējām daļām, 

vismaz anglosakšu tradīcijā, ir bijusi pastāvīga un ietekmīga vieta katehismā. 

 

KOPSAVILKUMS 

 

Lai gan Mazo katehismu ir pierasts saukt par Lutera Mazo katehismu, nav nevietā 

to saukt arī vienkārši par Mazo katehismu vai par baznīcas Mazo katehismu. Citiem 

vārdiem sakot, tas pieder visai baznīcai. Katra katehisma daļa liecina par tā vispārējo 

raksturu. Tajā ietvertas un to veido tās Svēto Rakstu daļas, kuras baznīca visos laikos un 

visās vietās uzskatījusi par pamatmācībām, kas nosaka kristīgo dzīvi un veido kristīgo 

identitāti. 

 

Atsauces 

1 Patiešām, daudziem tika iemācīts šāds formulējums. Piemēram, otrais jautājums 

katehismā, kuru sagatavojusi Luteriskā baznīca Misūri sinode, skan šādi: “Kas ir 

katehisms? Katehisms ir mācību grāmata jautājumu un atbilžu formā.” A Short 

Explanation of Dr. Martin Luter’s Small Catechism: A Handbook of Christian Doctrine 

(St. Louis: Concordia, 1943), 39. lpp. 

2 Iespējams, ka šeit domāti Lutera sprediķi par Jāņa evaņģēliju. G. Krodel, T. Lehmann, 

LW, 50. sēj., Letters, III, Philadelphia: Fortress Press, 1975. – Tulk. piez. 

3 Vārdam “enhiridions” ir divējāda nozīme. Tā ir vai nu plāna rokasgrāmata, kuru var 

viegli noturēt rokā, vai arī neliels ierocis, piemēram, duncis. Šķiet, ka Augustīns domā 

pirmo nozīmi, rakstīdams: “Tagad jūs lūdzat man īsu rokasgrāmatu – tādu, ko var viegli 

nēsāt līdzi, nevis tādu, kuru noglabāt savos plauktos.” Tā satur vissvarīgāko, kas 

cilvēkam jāzina par dzīves nozīmīgākajiem posmiem. St. Augustine, The Enchiridion of 
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Faith, Hope, and Love (red. Henry Paolucci; South Bend, Ind.: Gateway Editions, 1961), 

5. lpp. Roterdamas Erasms izceļ otro nozīmi, traktēdams enhiridionu kā garīgo ieroci, kas 

kristietim nepieciešams visa mūža garumā, – šī ir tēma, kura caurauž viņa mazo 

grāmatiņu ar tās sākotnējo nosaukumu Enchiridion militis Christiani. The Enchiridion of 

Erasmus (tulk. un red. Raymond Himelick; Bloomington: Indiana University Press, 

1963). Pirmo reizi publicētajam izdevumam 1503. gadā sekoja daudzi atkārtoti izdevumi. 

Lutera katehisms daudzējādi lieliski parāda abas nozīmes. Katram kristietim no visa 

spēka ir jācīnās ar pasauli, miesu un velnu. Tiem, kuri nav mācējuši rīkoties ar gladium 

Spiritus (lat. val. – Gara zobenu – tulk. piez.), kā lasāms Vulgātā (Bībeles tulkojumā 

latīniski – tulk. piez.), ir nepieciešams “kas līdzīgs plaši izmantojamam ierocim, kaut kas 

līdzi paņemams, praktisks un pietiekami konkrēts, lai piešķirtu patieso nozīmi Svēto 

Rakstu metaforai” (13. lpp.). Duncim bija neliels asmens, ne pārāk traucējošs, lai vienmēr 

būtu pie rokas, tomēr pietiekami iedarbīgs un labi izmantojams. “Ja ļaudis domā, ka ir 

nepieciešams fiziski apbruņoties pret lielceļa laupītāja dunci, vai tad nav daudz svarīgāk 

apbruņot prātu un garu, lai tiktu galā ar kristīgās dzīves ikdienas patiesajām grūtībām?” 

(13.–14. lpp.)  

4 Gottfried Krodel, “Luther’s Work on the Catechism in the Context of Late Medieval 

Catechetical Literature,” Concordia Journal, 25 (October 1999), 364.–404. lpp. 

5 Sk. Hans Jürgen-Frass, Wolfgang Grünberg, Gerhard Bellinger, Peter Hauptmann, 

“Katechismus” Theologische Realenzyklopädie (red. Gerhard Krause & Gerhard Müller; 

Berlin: de Gruyter, 1988), XVII, 710 u. trpm. 

7 Mary Jane Haemig, “Preaching the Catechism: A Transformational Enterprise”, 

Dialog, 36 (1997), 101. Hemiga iztirzā jautājumu par to, kādas izmaiņas katehismam 

būtu jāizraisa cilvēkā. 

8 Robert Rosin, “Christians and culture: Finding Place in Clio’s Mansions”, Christ and 

Culture: The Church in a Post-Christian America, Symposium Papers, Number 4 (St. 

Louis: Concordia Seminary Monograpf Series, 1996), 85. lpp. 

9 Sk. Wilhelm Maurer, Historical Commentary on the Augsburg Confession (tulk. 

George Anderson; Philadelphia: Fortress, 1986), 210, 586. piez. Sk. arī LW 47:52–53 
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(WA 30.3:367.19–20); LW 34:91 (WBr, 5, Nr. 1572.39 u. trpm.); LW, 49:307 (WBr, 5; 

Nr. 1602.49–50, 1590.70 u. trpm). Vēstulē viņš raksta: “Pateicoties tam, jaunie cilvēki, 

gan zēni, gan meitenes, izaug tik labi mācīti katehismā un Svētajos Rakstos, ka es esmu 

dziļi aizkustināts, redzēdams, ka jaunie zēni un meitenes spēj lūgt, ticēt un runāt par 

Dievu vairāk, nekā viņi to būtu varējuši klosteros, labdarības iestādēs un iepriekšējo laiku 

skolās vai pat mūsdienās.”  

10 Šajā jautājumā skatīt ievadu Lutera Kristību brošūrā (Taufbüchlein). Šajā grāmatiņā 

Luters vispilnīgāk apraksta pārcelšanu Kristus valstībā. Viņš raksta, ka Kristība 

iedarbojas pret velnu, padzenot to projām no bērna. Sk. Timothy Wengert’s A 

ContemporaryTranslation of Luther’s Small Catechism: Study Edition (Philadelphia: 

Augsburg Fortress, 1994), 67.–68. lpp. 

11 Sk. Mary Jane Haemig, “Preaching the Catechism: A Transformational Enterprise”, 

Dialog, 36 (1997), 100.–104. lpp.; Charles P. Arand, “Does Catechesis in LCMS Aim for 

the Ars Vivendi Fide?”, Concordia Journal, 22 (January 1996), 57.–65. lpp. 

12 2. Klem. 17:1 lieto šo terminu, lai ar to apzīmētu mācības pirms kristībām. Darbības 

vārds latīņu valodā catechizare parādās Tertuliāna, Ambrozija un Augustīna kristīgās 

mācības darbos iesācējiem, kad tie tika sagatavoti Kristības sakramenta saņemšanai. 

Viljams Harmless (W. Harmless) norāda, ka senbaznīcā darbības vārdam catechizare bija 

plašāka nozīme nekā mūsdienās. “Latīņu autori, sākot ar Tertuliānu un Viktorīnu līdz 

Hieronīmam un Augustīnam, sliecās apvienot vienā vārdā catechizare to, ko mēs 

tiecamies izšķirt: evaņģelizāciju un katehizāciju.” Augustine and the Catechumenate 

(Collegeville, Minn.: Liturgical, 1995), 108. lpp. 

13 Augustīns bija pirmais, kurš lietoja lietvārdu catechismus, lai ar to apzīmētu kristīgās 

mācības pamatus. Augustine, “Faith and Works”, tulk. māsa Marija Ligjēri (Marie 

Liguori), Saint Augustine, Treatises on Marriage and Other Subjects, The Fathers of the 

Church, 27. sēj. (New York: Fathers of the Church, 1955), 221.–282. lpp. Sk. arī 

Charlton T. Lewis, Charles Short, A Latin Dictionary (Oxford: Clarendon, 1975). 

14 P. Egino Weidenhiller. Untersuchungen der deutchsprachigen katechetischen 

Literatur des späten Mittelalters (München: C. H. Beck’sche Veragsbuchhandlung), 16. 
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lpp. 

16 Lutera darbs, kurā apskatīti desmit baušļi, ticības apliecība un Mūsu Tēvs lūgšana. – 

Tulk. piez. 

17 Šāda rakstura teksti atrodami arī citos katehismos, piemēram, Heidelbergas katehismā 

un nesenajā katoļu baznīcas katehismā. Sk. Joseph Cardinal Ratzinger, 

Christoph Schönborn Introduction to the Catechism of the Catholic Church (San 

Francisco: Ignatius, 1994), 16. lpp.  

19 Martin Luther, “An Open Letter to Those in Frankfurt on the Main, 1533”, tulk. 

Jon D. Vieker, Concordia Journal (October 1990), 343. lpp. 

20 Domāta Apustuļu ticības apliecība. – Tulk. piez.  

21 Leonel L. Mitchell. “The Development of Catechesis in the Third and Fourth 

Centuries: From Hippolytus to Augustine”, John H. Westerhoff III, O. C. Edwards, Jr., A 

Faithful Church: Issues in the History of Catechesis (Wilton, Conn.: Morehouse-Barlow, 

1981), 76. lpp.  

22 Latīņu val. burtiski – ticības apliecības nodošana un atpakaļ nodošana. – Tulk. piez. 

23 Josef Andreas Jungmann, Handing on the Faith: A Manual of Catechetics (London: 

Burns & Oates, 1959), 5. lpp. 

24 Sv. Jeruzālemes Kirila laikā, iespējams, ticības apliecība katehūmeniem tika nolasīta 

piektās nedēļas [pirms Lieldienām] beigās. Un divu nedēļu laikā pirms Klusās nedēļas 

ticības apliecība tika izskaidrota.  

25 Piemēram, Kirils raksta: “Bet, mācoties un sludinot ticību, iemācieties un paturiet 

tikai to, ko jums tagad sniedz baznīca un kas ir izaudzis vienīgi no Svētajiem Rakstiem. 

Tā kā ne visi prot lasīt Rakstus, – dažus kavējusi nemācēšana, citiem pietrūcis brīvā laika, 

mēs ietveram visu ticības mācību pāris rindās, lai dvēsele nepazustu nezināšanas dēļ. Es 

ceru, ka šo kopsavilkumu jūs paturēsiet prātā un savā starpā cītīgi mācīsieties.” 

Jeruzālemes Kirils, Catechetical Orations, 5:12, 33. lpp., 520. sleja. Viņš turpina: “Šīs 

rindas satur visu ticības mācību.” Jeruzālemes Kirils, The Works of St. Cyril of 

Jerusalem: Procatechesis and Catecheses, 1–12, Catechesis, 13–18, Mystagogical 

Lectures, The Fathers of Church, 61. un 64. sēj. (tulk. Leo P. McCauley, Anthony A. 
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Stephenson; Washington: Catholic University of America, 1968). 

26 Saint Caesarius of Arles: Sermons or Admonitions on Various Topics, Fathers of the 

Church (tulk. māsa Marija Magdalēna Mjuellere (Mary Magadeleine Mueller); New 

York: Fathers of the Church, 1956), 55. lpp. 

27 Augustīna ticības apliecības traktējumu skatīt Harmlesa darbā Augustine and the 

Catechumenate, 274.–286. lpp. 

28 Harmless, Augustine and the Catechumenate, 278. lpp. Augustīns raksta: “Vārdi, 

kurus jūs esat dzirdējuši dažādās Svēto Rakstu vietās, ir šeit apkopoti, vienkāršoti un cieši 

saliedēti. Mūsu kūtrajam prātam ir dots atvieglinājums, tā ka  katram vajadzētu būt 

spējīgam skaidri sacīt un darīt to, kam viņš tic.” Robert I. Bradley, The Roman Catechism 

in the Catechetical Tradition of the Church: The Structure of the Roman Catechism as 

Illustrative of the “Classic Catechesis” (Lanham, Md.: University Press of America, 

1990), 31. lpp. 

29 “Saint Peter Chrysologus: Selected Sermons and Saint Valerian Homilies”, Fathers of 

the Church (tulk. George E. Ganss; New York: Fathers of the Church, 1953), 111. lpp. 

30 Harmless, Augustine and the Catechumenate, 287. lpp. 

31 “Saint Peter Chrysologus”, 115. lpp. 

32 St. Gregory of Nyssa: The Lord’s Prayer, Ancient Christian Writers (tulk. Hilda C. 

Graef; Westminster: Newman, 1954), 24. lpp.  

33 Protams, lieli Vācijas apgabali tikai nesen bija pieņēmuši kristietību, taču parasti šī 

masveida pāriešana kristietībā un Kristība notika ar minimālām vai pavisam bez 

mācībām. No šī perioda nav saglabājušās rakstiskas pamācības, kuras domātas barbariem, 

vai katehēzes mācību grāmatas. Sk. Peter Göbl, Geschichte der Katechese im Abendlande 

vom Verfalle des Katechumenats bis zum Ende des Mittelalters (Kempten: Verlag der 

Joseph Kösl’schen Buchhandlung, 1880), kas joprojām ir labākais darbs par šo tematu. 

Sk. Veisenburgas katehismu, kas deva mācītājiem mācību vielu laju katehizācijai, 789.–

820. lpp. Wilhelm Braune, Karl Helm, Althochdeutsches Lesebuch, 15. izd. (red. Ernst 

A. Ebbinghaus; Tübingen: Niemeyer Verlag, 1969), 34.–37. lpp.   

34 Ričards Pūre (R. Poore) un Roberts Grositeste (R. Grosseteste) ieteica draudžu 
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mācītājiem noturēt mācības bērniem. H. Leith Spencer, English Preaching in the Middle 

Ages (Oxford: Clarendon, 1993), 211. lpp. 

35 Dictionary of the Middle Ages (red. Joseph R. Strayer; New York: Charles Schribner’s 

Sons, 1988), 10:301. Savā galda runā Luters slavē “mazās skolas”, kuras māca ticības 

apliecību un lūgšanu Mūsu Tēvs un tādējādi saglabājušas baznīcu cauri viduslaikiem: 

“Mazie zēni ir iemācījušies vismaz lūgšanu Mūsu Tēvs un ticības apliecību skolās, un 

baznīca ir lielā mērā saglabājusies šādu mazo skolu dēļ.” LW, 54:452. 

36 Milton McC. Gatch, “Basic Christian Education from the Decline of Catechesis to the 

Rise of the Catechisms”, John H. Westerhoff III and O. C. Edwards, Jr., A Faithful 

Church: Issues in the History of Catechesis (Wilton, Conn.: Morehouse – Barlow, 1981), 

88. lpp.  

37 Darbā, kas tiek piedēvēts Sv. Elīgijam (Eligius, miris 659), viņš uzsver vecāku 

atbildību ticības patiesību mācīšanā. “Atcerieties no galvas ticības apliecību un Tēvreizi 

un māciet tās saviem bērniem. Pamāciet un brīdiniet bērnus, kurus jūs ar Kristības ūdeni 

esat saņēmuši kā no jauna piedzimušus, vienmēr dzīvot, bīstoties Dievu. Atcerieties, ka 

jūs esat zvērējuši viņu vārdā” (PL, 87:527) citēts NCE, 3: 209. Devītā gadsimta 

apcerējums, saukts Liber Manualis, kas piedēvēts kristietei Dodanai (Dodana), parāda, kā 

vislabāk veikt katehēzi mājās (PL, 106:109–118). 

38 P. Egino Weidenhiller, Untersuchungen der deutschsprachigen katechetischen 

Literatur des späten Mittelalters (München: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung), 

13.–14. lpp. 

39 Sk. Ratisbonas Bertolds, citēts M. Reu, Dr. Martin Luther’s Small Catechism: A 

History of Its Origin, Its Distribution and Its Use (Chicago: Wartburg, 1929), 1. lpp. 

40 Berard L. Marthaler, The Catechism Yesterday and Today: The Evolution of a Genre 

(Collegeville, Minn.: Liturgical, 1995), 10. lpp. Šādu uzskatu, ka vīrieši un sievietes 

nedrīkstētu kļūt par krustvecākiem, ja viņi nezina ticības pamatjautājumus, pauž arī 

M. Gatch, 87.–88. lpp. Arī Luters piemin šādu praksi. Viņš uzsver, ka pieaugušie, kuri 

labi nezina katehismu, “nedrīkst būt par kūmām nevienam bērnam” (MK, 338. lpp). Šādu 

praksi ar labiem panākumiem turpināja piekopt sešpadsmitajā gadsimtā. Sk. Robert Kolb, 
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“The Laymen’s Bible: The Use of Luther’s Catechisms in the German Late 

Reformation”, Luther’s Catechisms – 450 Years: Essays Commemorating the Small and 

Large Catechisms of Dr. Martin Luter (red. David Scaer, Robert D. Preus; Fort Wayne, 

Ind.: Concordia Theological Seminary Press, 1979), 16.–26. lpp. 

41 NCE, 3:210. 

42 Latīņu val. – vispārīgi norādījumi. – Tulk. piez. 

43 Rosamond McKitterick, The Frankish Church and the Carolingian Reforms, 789–895 

(London: Royal Historical Society, 1977), 6. lpp. 

44 Milton McC. Gatch, “Carolingian Preaching,” Preachingand Theology in Anglo-

Saxon England: Aelfric and Wulfstan (Toronto: University of Toronto, 1977), 37. lpp. 

45 Thomas L. Amos, “Preching and the Sermon in the Carolingian World”, De Ore 

Domini: Preacher and the Word in the Middle Ages (Kalamazoo: Medieval Institute 

Publications, 1989), 45. lpp. 

46 Gatch, “Basic Christian Education from the Decline of Catechesis to the Rise of 

Catechisms”, 90. lpp. 

47 Agrīnajā baznīcā ticības apliecību sauca arī par symbolum, t. i., “paroli”, pēc kuras 

tika atpazīti uzticamie kristieši, vai arī par spoguli, kurā katrs var redzēt pats sevi. Šīs 

ticības apliecības funkcijas radās tādēļ, ka Romas imperators Teodosijs 380. gadā Romas 

impēriju pasludināja par kristīgu impēriju. To, kas tad ir “kristīgs”, noteica ticības 

apliecība. Tādēļ tam, kurš vēlējās kļūt par labu Romas impērijas pilsoni, bija jāapliecina 

ticība Trīsvienīgajam Dievam. Tādējādi ticības apliecība mācīja paklausību, sniedza 

zināšanas un apstiprināja personas pilsonību un piederību baznīcai. Kristība un ticības 

apliecība iezīmēja pāreju no pagānisma kristietībā un pārtapšanu no barbariem par 

romiešiem. Šīs ticības apliecības tiesiskās jeb konstitucionālās funkcijas sociāli 

politiskajā sfērā pārņēma viduslaiku ķēniņvalstis, un to nozīme saglabājās līdz pat 1000. 

gadam. Harmless, Augustine and the Catechumenate, 283. lpp. Skaidrojumu par vārda 

symbolum izcelsmi un nozīmi sk. J. N. D. Kelly, Early Christian Creeds, 3. izd. (London: 

Longman Group Limited, 1979), 52.–61. lpp.  

48 Jean Gerson, Brief Introduction to the Christian Faith, tulk. Pauls Robinsons no Je 
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croy en la benoiste et sainte Trinité, Oeuvres Complètes, VII sēj.: L’Oeuvre francaise 

(red. P. Glorieux; Paris: Desclée & Cie, 1966), 206.–209. lpp. 

49 Par šiem ieskatiem esmu pateicību parādā prof. Paulam Robinsonam. Pašlaik viņš 

Čikāgas Universitātē izstrādā doktora disertāciju par to, kā viduslaikos katehūmeniem 

sludināja par lūgšanu Mūsu Tēvs. 

50 Sk. Veinriha pētījumu par šo “divu ceļu” mācību: William C. Weinrich, “Early 

Christian Catechetics: An Historical and Theological Construction”, Luther’s Catechisms 

– 450 Years: Essays Commemorating the Small and Large Catechisms of Dr. Martin 

Luther (red. David P. Scaer, Robert D. Preus; Fort Wayne, Ind.: Concordia Theological 

Seminary Press, 1979), 65.–73. lpp. 

51 Jau 397. gadā Augustīns savos sprediķos (9.7 un 13) norāda uz desmit baušļiem kā uz 

kristīgās morāles ietvaru. Sk. P. Rentschka, Die Dekalogkatechese des h. Augustinus: ein 

Beitrag zur Geschichte des Dekalogs (Kempten, 1905), 106. lpp. Augustīns “ir pirmais 

katehismu autors, kurš pievērš uzmanību tam, ka desmit baušļu apkopojums abos lielajos 

mīlestības baušļos uz Dievu un savu tuvāko ir kristīgās morāles pamats”. “Introduction”, 

St. Augustine: The First Catechetical Instruction [De Catechizandis Rudibus] (tulk. un 

piez. autors Joseph P. Christopher: Westminster, Md.: Newman Bookshop, 1946), 5.–6. 

lpp. Sk. arī Robert I. Bradley, The Roman Catechism in the Catechetical Tradition of the 

Church: The Structure of Roman Catechism as Illustrative of the “Classic Catechesis” 

(Lanham, Md.: University Press of America, 1990) un NCE, 3:226. 

52 Sk. Robert James Bast, Honor Your Fathers: Catechisms and the Emergence of a 

Patriarchal Ideology in Germany, 1400–1600 (Leiden: Brill, 1997), 33. lpp. Īpašu 

uzmanību pievērst nodaļai: “The Ten Commandments and the ‘Crisis Dynamic’”, 34. lpp.  

53 Latīņu val. – morāle. – Tulk. piez. 

54 Bast, “The Ten Commandments and the ‘Crisis Dynamic’”, 34. lpp. 

55 Pirmie trīs, ņemti no Pāvila, bija pazīstami kā svarīgākie teoloģiskie tikumi, kuri tika 

dāvāti cilvēkiem Kristībā. Nākamie četri, aizgūti no grieķu filozofijas, bija pazīstami kā 

vispārējie tikumi, kuri attiecas uz visiem – gan kristiešiem, gan nekristiešiem.  

56 Bast, “The Ten Commandments and the ‘Crisis Dynamic’”, 34. lpp. Par “nāves 
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grēkiem tos sauca tādēļ, ka ilgstoši piekopjot jebkuru no tiem, tie varēja nolādēt dvēseli, 

iznīcinot tās spējas mīlēt. Parasti tie bija sakārtoti sākot ar svarīgāko un beidzot ar mazāk 

svarīgo, pēc to spējām iznīcināt mīlestību. Trāpīgam kopsavilkumam un aprakstam skatīt 

Bernard Hamilton, Religion in the Medieval West (London: Bernard Hamilton, 1986), 

132.–141. lpp. 

57 Gregora laikā sabiedrība izcēlās ar sevišķu reliģiozitāti, taču vienlaikus tajā valdīja 

morāls pagrimums. Tas bija “pārejas periods, kurā bruka senās Romas civilizācija, bet uz 

tās drupām jaunā vēl nebija uzcelta”. Schaff, Philip History of the Christian Church (Oak 

Harbor, WA: Logos Research Systems, Inc.), 1997. – § 81. Christian Charity. – Tulk. 

piez. 

58 John Bossy, “Moral Arithmetic: Seven Sins into Ten Commandments”, Consistence 

and Casuistry in Early Modern Europe (red. Edmund Leites; Cambridge: Cambridge 

University Press, 1988), 215. lpp. Viņš iezīmē pāreju katehizēšanā no “nāves grēkiem” uz 

desmit baušļiem un kā tie, kopā vai atsevišķi, tika izskaidroti. 

59 Latīņu val. – Kunga likuma dekaloga pamati. – Tulk. piez. 

60 Bast, “The Ten Commandments and the ‘Crisis Dynamic’”, 35. lpp. 

61 Par to, ar kādiem paņēmieniem grēksūdze tika iedzīvināta vidusmēra draudzes locekļu 

ikdienas dzīvē, raksta W. David Myers, Poor Sinning Folk (Ithaca, N.Y.: Cornell 

University Press, 1966), 27.–60. lpp. Šajā darbā viņš arī parāda, kā sakramenta adorācijas 

pastiprināšanās radīja bažas par sakramenta cienīgu saņemšanu. 

62 Pirms tam vietējās sinodes laiku pa laikam noteica, ka iet pie bikts un saņemt Svēto 

Vakarēdienu nepieciešams no divām līdz četrām reizēm gadā. No tā izriet, ka Laterāna 

koncilā pieņemtais likums par vienu reizi gadā patiesībā samazināja šīs prasības. 

63 Sk. P. Egino Weidenhiller, Untersuchungen zur deutschsprachigen katechetichen 

Literatur des späten Mittelalters (München: C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 

1965), 12., 16.–24. lpp. Veidenhillers ir prasmīgi iztirzājis viduslaiku katehismu saturu. 

Īpašu vērtību šim darbam piešķir tas, ka tajā vācu katehismu materiāli ir aplūkoti 

atsevišķi. 

64 Myers, Poor, Sinning Folk, 39. lpp. 
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65 Harmut Jetter, Erneuerung des Katechismusunterrichts. Theologische und 

pädagogische Grundfragen zu Luters Kleinem Katechismus in der Gegenwart 

(Heidelberg: Quelle & Meyer, 1965), 9. lpp. 

66 Bossy, “Moral Arithmetic: Seven Sins into Ten Commandments”, 218. lpp. 

67 Bossy, “Moral Arithmetic: Seven Sins into Ten Commandments”, 220. lpp. 

68 Bossy, “Moral Arithmetic: Seven Sins into Ten Commandments”, 220.–222. lpp. 

69 Lewis W. Spitz, “Further Lines of Inquiry for the Study of ‘Reformation and 

Pedagogy’”, The Pursuit of Holiness in Late Medieval and Renaissance Religion (red. 

Charles Trinkaus, Heiko A. Oberman; Leiden: E. J. Brill, 1974), 295. lpp. 

“Pirmsluterisma un daudzi mūsdienu katoļu grēksūdzes un katehētiskie mācību materiāli 

saskaņā ar J. Tusāra (Toussaert) vārdiem liecina, ka kristietība satur 80 procentus 

morāles, 15 procentus dogmatu un 5 procentus sakramentu” (Spitz, 300. lpp.). 

70 Viņa mācība iezīmēja jaunu virzienu kristīgajā katehēzē, lietojot baušļus kā kristīgās 

ētikas pamatu, iedibinot tradīciju iedarbīgam baušļu skaidrojumam dzimtajā valodā un 

iesaistot šīs lietas plašākā katoliskās dievbijības kontekstā un sistēmā, kura ietvēra arī 

grēksūdzes praksi. 

71 Sk. Bossy, “Moral Arithmetic: Seven Sins into Ten Commandments”, 224. lpp. 

72 Vācu val. – Bikts rokasgrāmata. – Tulk. piez. 

73 Beichtbüchlein des Magisters Johannes Wolff (Lupi) (red. F. W. Battenberg; Gießen: 

Verlag von Alfred Topelmann, 1907), 112.–117. lpp. Basts (Bast) stāsta, ka pēc sava 

mācītāja nāves Sv. Pētera kapelas draudzes locekļi viņam izveidojuši ievērojamu 

piemiņas vietu. Pie kapelas sienas ir novietota skulptūra, kura sastāvējusi no divām 

daļām. Viena daļa attēlo pašu Volfu, kurš lūkojas uz savu skatītāju. Viņa roka, skaitot 

saliekusi pirkstus – šī aina trāpīgi norāda, kā viņš no kanceles mācījis baušļus. Ap viņu 

iegravēts pagodinošais tituls “Dieva desmit baušļu doktors” (27. lpp.). 

74 Bast, “The Ten Commandments and the ‘Crisis Dynamic’”, 43. lpp. 

75 Bossy, “Moral Arithmetic: Seven Sins into Ten Commandments”, 232. lpp. u. trpm. 

76 Decem praecepta Wittenbergensi praedicata populo, WA, 1:398–521 (1518, balstīts 

uz 1516. un 1517. gada sprediķiem); Eine kurze Erklärung der zehn Gebote, WA, 1:250–
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256 (1518); Instructio pro confessione peccatorum, WA, 1:258–265 (1518); Eine kurz 

underwysung, wie man beichten sol, WA, 2:59–64 (1519); Von den guten Werken, WA, 

6:202–276 (1520); Eyn kurz form der zehen gepott. Eyn kurz form der glaub. Eyn kurz 

form des Vaterunsers, WA, 7:204 u. trpm. (1520); The Abrogation of the Mass WA 

8:457–554, (1521–1522); Judgement on Monastic Vows, WA, 8:573–669 (1521–1522); 

Betbüchlein, WA, 10 II:377–388 (1522); Sermon Exodus 20:12, WA, 11:30–48 (1523); 

Predigten über das 2. Buch Mose, WA, 16:422–528 (1525); Unterricht der Visitatoren 

an die Pfarherren ym Kurfurstenthum zu Sachsen (Lutera prologs, Melanhtona teksts), 

WA, 26:207 u. trpm. (1527); Katechismuspredigten (trīs turpinājumos: 1528. gada 18.–

23. maijs, 14.–21. septembris, 30. novembris – 7. decembris), WA, 30:1–58; Auslegung 

D. Martin Luthers über etliche Capitel des fuenfften Buchs Mosi, Gepredigt zu 

Wittenberg (1529), WA, 28:509–762; Mazais katehisms un Lielais katehisms. 

77 Sk. Timothy J. Wengert, Law and Gospel: Philip Melancththon’s Debate with John 

Agricola of Eisleben over Poenitentia (Grand Rapids: Baker Books, 1998). 

78 Latīņu val. – Mesas priekšraksts. – Tulk. piez. 

79 “A Brief Explanation of the Ten Commandments, the Creed, and the Lord’s Prayer”, 

Works of Martin Luther, The Board of Publication, U. L. C., II sēj. (Philadelphia: 

Muhlenberg Press, 1943), 354.–355. lpp. Sākotnēji šis darbs bija iecerēts kā palīgs, lai 

sagatavotos grēksūdzei. Tomēr tam bija arī plašāks lietojums – palīdzēt sagatavoties 

Svētā Vakarēdiena saņemšanai. 

80 Vācu val. – Grāmatiņa lajiem un bērniem. – Tulk. piez. 

81 Pēc Timoteja Vengerta (Timothy Wengert) domām, visticamāk, ka šo tekstu anonīmi 

sastādījis Stefans Rots (Stephan Roth) – students un katehēts Vitenbergā, vēlākais 

Cvikavas pilsētas rakstvedis. Tajā bija iekļauti izvilkumi no Lutera Lūgšanas grāmatiņas 

(LW, 43:11–38) un citiem viņa rakstiem. Sk. Wengert, Law and Gospel, 34. lpp. 

82 Luters nekad nav runājis vai rakstījis par “sešām galvenajām daļām”. Mazajā 

katehismā viņš grēksūdzes daļu neievada ar ierastajiem vārdiem: “Kā namatēvam tā savai 

saimei vienkāršā veidā jāmāca.” Luters raksta, ka ir “piecas kristīgās mācības daļas, kuras 

mums vienmēr jāmāca..” (LK, 364. lpp.). 
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83 No grieķu valodas vārdiem mystērion, dsk. mystēria – noslēpums un agō – vest: 

ievešana noslēpumā jeb mistērijā. – Tulk. piez. 

84 Cyril of Jerusalem. Mystagogical Catecheses, V, 11.–18. lpp., “The Lord’s Prayer”, In 

the Works of St. Cyril of Jerusalem: Procatechesis and Catecheses, 1.–12. lpp., 

Catechesis, 13.–18. lpp., Mystagogical Lectures (tulk. Leo P. McCauley, Anthony A. 

Stephenson; Washington: Catholic University of America Press, 1968); The Fathers of 

the Church, 61. un 64. sēj.; Theodore of Mopsuestia, Catechetical Homilies: 

Commentary of Theodore of Mopsuestia on the Lord’s Prayer, and on the Sacraments of 

Baptism and the Eucharist (Cambridge: W. Heffer and Sons, Ltd., 1933). Woodbrook 

Studies, VI sēj., 11.–16. lpp. 
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