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2. 

 

KATEHISMA DAUDZPUSĪGUMS 

 

 

Vairāk nekā pusotru tūkstoti gadu desmit baušļus, ticības apliecību un lūgšanu 

Mūsu Tēvs baznīca izmantoja par apmācības pamatu. Šie teksti vienmēr ir bijuši kristīgās 

dzīves izteicēji ar pārlaicīgu nozīmi – atjaunojot garu tiem, kuri tos uzņem sevī. 

Kaut arī baznīca šīs katehisma sastāvdaļas uzskatīja par kristīgās dzīves mērauklu, 

tā tomēr nenoteica un neizmantoja tikai kādu vienu veidu vai formu, lai ieviestu šīs 

mācības cilvēku dzīvē. Lai gan paši teksti ir vienoti savā starpā, apmācībā tiek izmantotas 

dažādas un daudzveidīgas metodes. Šajā jomā baznīca uzskatīja par nepieciešamu 

pielāgoties laikmeta prasībām un cilvēku vajadzībām, un tas nozīmē, ka tā nedrīkstēja 

ierobežot katehisma pasniegšanas stilu vai formu. 

Līdz sešpadsmitajam gadsimtam termins “katehisms” nebija nedalāmi saistīts ar 

kādu konkrētu žanru. Pirms tam dekalogs, ticības apliecība un lūgšana Mūsu Tēvs tika 

sniegta dažādās formās – kā sprediķis, kā liturģijas sastāvdaļa, grēksūdzes rokasgrāmatās, 

lūgšanu grāmatās, uz koka plāksnēm un mācību grāmatās. Kaut arī varētu šķist aplami 

lietot jēdzienu “katehisms” kā specifisku terminu, ja runa ir par tā pasniegšanas veidiem 

pirms sešpadsmitā gadsimta, tomēr tie ietvēra katehisma tekstus, tāpēc tos varētu uzskatīt 

par katehētisku literatūru. 

Šī katehētiskās literatūras tradīcija, kas pārmantota no sprediķiem, grēksūdzes 

rokasgrāmatām, lūgšanu grāmatām un mācību grāmatām, redzama arī Lutera katehismos. 

Dažādajām katehisma pasniegšanas formām ir sava nozīme attiecībā uz to, kā mēs 

izprotam Lutera katehismu un tā izmantošanu. Pirmkārt – un, iespējams, tas ir 

vissvarīgākais –, šī dažādība baznīcā izceļ katehisma daudzpusību. Teoloģiskā ziņā to 

varētu salīdzināt ar Šveices armijas nazi. Katehisma teksti bija noderīgi daudzās un 

dažādās situācijās un kalpoja daudziem un dažādiem mērķiem. Sešpadsmitajā gadsimtā 
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un vēl vairākus gadsimtus pēc tā Mazais katehisms tika izmantots kā mācību un lūgšanu 

grāmata, kā palīgs mācītājiem, kā teoloģiska norma un grēksūdzes rokasgrāmata. Otrkārt, 

šie dažādie katehisma mācīšanas veidi pavēra baznīcai vairākas iespējas pastiprināt 

katehisma apguvi. Tas tika regulāri mācīts atšķirīgās formās. Tie, kuri darbojas reklāmas 

jomā, zina – ja vēlamies kaut ko pavēstīt cilvēkiem tā, lai viņi to atcerētos, šo informāciju 

nepieciešams sniegt vismaz četros piecos veidos. Tā kā katehisma teksti bija lietojami 

daudzējādās formās un dažādiem mērķiem, šo formu daudzveidība sekmēja katehisma 

iesakņošanos cilvēku sirdīs un prātos. Treškārt, formu daudzveidība skaidri parādīja, cik 

svarīga ir katehisma apguve, un norādīja uz to, ka katehismam būtu jācaurstrāvo visi 

kristīgās dzīves aspekti. Visbeidzot, katehisma tekstu iekļaušana šajās dažādajās formās 

pauž to, ka teoloģija nav nošķirama no ikdienas dzīves, un tas pamudināja Luteru 

izmantot katehismu kā praktisku līdzekli, lai gatavotu mācītājus viņu darbam. 

Reformācijas laikā pie tradicionālajiem katehisma mācīšanas veidiem klāt nāca vēl 

kāds jaunievedums – grāmatu drukāšana. Reformatori jau bija mantojuši plašu 

paņēmienu klāstu, ko arī izmantoja savas vēsts paušanai. Taču nu šī vēsts varēja 

izplatīties pavisam citā līmenī, jo jaunās drukāšanas iespējas ļāva nepieciešamo literatūru 

izdot daudz biežāk un lielākos metienos. Iespiedmašīna deva viņiem iespēju darīt šo 

mācību pieejamu plašai auditorijai, it īpaši dzimtajā valodā. Tādējādi iespiedmašīnas 

izgudrošana ļāva reformatoriem “pārraidīt” savu programmu “daudz plašākai un 

ģeogrāfiski attālākai auditorijai, nekā tas jebkad agrāk ir bijis iespējams”.
1
 Pēc Marka 

Edvardsa (Marc Edwards) domām, reformatori iesaistījās pirmajā plaša mēroga “mediju 

kampaņā”, lai “veidotu un virzītu masu uzvedību”
2
 sešpadsmitā gadsimta divdesmitajos 

gados. Kaut arī iespiedmašīnas izgudrošana darīja iespējamu daudzu Lutera rakstu plašu 

izplatīšanu, tomēr īpaši tas attiecas uz katehismiem, kuri galu galā bija paredzēti 

visplašākajai auditorijai. 
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KATEHISMS KĀ SPREDIĶIS 

 

Visā baznīcas vēsturē ierastākais veids, kā ļaudis iepazīstināt ar katehismu, ir bijis 

sprediķis. Tā tas bijis divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, sprediķošana ir pašā kristietības pamatā. 

Daļēji to nosaka kristietības būtība – tā jau no iesākuma ir bijusi reliģija, kura vērsta uz 

Evaņģēlija vārdisku pasludinājumu. Vārds, kurš iemiesojies miesā, caur pasludinājuma 

vārdiem kļūst par iemiesoto Vārdu. Lielākoties baznīcas vēsturē starp mācīšanu un 

sprediķošanu nav bijis gandrīz nekādas robežas. Otrkārt, sprediķi bija piemēroti tādai 

sabiedrībai un kultūrai, kurā mutiskā komunikācija bija visefektīvākais veids, kā 

vienlaikus uzrunāt daudz cilvēku. Patiesībā var teikt, ka dominējošais katehisma 

mācīšanas veids kopš agrīnās baznīcas laikmeta, cauri viduslaikiem, līdz pat 

septiņpadsmitajam gadsimtam ir bijis sprediķis.
3
 Dažkārt šos sprediķus pierakstīja, lai 

citiem draudžu ganiem būtu pieejams sprediķu krājums. Tomēr viegli varēja palikt 

neievērots tas, ka sprediķi ir kalpojuši katehizēšanai, jo daudzi no tiem tā arī netika 

pierakstīti. 

Trešajā un ceturtajā gadsimtā katehēze notika kā mutiska apmācība,
4
 lai 

sagatavotos Kristībai, un tā bija iekļauta katehumenātā. Šādas mācības notika sprediķu 

vai lekciju veidā: tās noturēja bīskapi dažādos katehumenāta posmos.
5
 Tomēr Harmless 

norāda, ka katehūmeni ne vienmēr saņēmuši īpašu apmācību. Viņi kopā ar ticīgajiem 

apmeklēja Dieva vārda liturģiju, lai tiešā veidā no sprediķa uzņemtu to, ko viņi bija 

spējīgi saprast. Šajā sprediķošanas ciklā baznīctēvi sprediķoja noteiktā kārtībā – Ciešanu 

laikā par ticības apliecību, lūgšanu Mūsu Tēvs vai sakramentiem.
6
 No šī “zelta laikmeta” 

ir saglabājušās vairākas nozīmīgas sprediķu sērijas. Pēc bīskapa izvēles tās tika celtas 

priekšā draudzēm dažādos katehumenāta posmos. Augustīna darba Par nemācīto 

katehizāciju (De Catechizandis Rudibus)
7
 mērķis bija sniegt pedagoģiskas vadlīnijas 

accedentes
8
 evaņģelizācijai. Ambrozija Pirmā Ābrahāma grāmata bija veltīta pašiem 

katehūmeniem. Jeruzālemes Kirila astoņpadsmit
9
, kā arī Teodora astoņas lekcijas bija 

domātas competentes vai illuminandi
10

. Augustīns pie katehūmeniem vērsās arī savā 
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Ticības, cerības un mīlestības enhiridionā.
11

  

Viduslaikos par galveno katehisma mācīšanas līdzekli vēl joprojām kalpoja 

sprediķis. Kaut arī viduslaikos regulāra sludināšana lajiem bija retums, sākot ar 

divpadsmito gadsimtu, tā kļuva biežāka (daļēji pateicoties teoloģijas attīstībai jaunajās 

universitātēs, un daļēji tā bija nepieciešama arī kā pretlīdzeklis apkārt klīstošo sludinātāju 

herētiskajiem sprediķiem).
12

 Interesanti, ka šī katehētisko sprediķu sērija nebija tikai 

viena starp daudzām citām, bet patiesībā dominēja visu pārējo vidū. Saskaņā ar Žanu 

Longēru (Jean Longère) sprediķošanu viduslaikos var definēt kā “vienkāršu apmācību 

ticīgo kopībai”.
13

 Šī sprediķošana no katehēzes atšķīrās vienīgi ar to, ka tajā ne vienmēr 

tika apskatīti doktrīnas jautājumi, turklāt tā ietvēra dzīves emocionālo dimensiju. Īstenībā 

vairums viduslaiku sprediķu dzimtajā valodā bija vairāk katehētiski nekā liturģiski, t. i., 

tie tika pamatoti ticības apliecībā un lūgšanā Mūsu Tēvs, nevis perikopju sistēmā. Tomēr 

nevar teikt, ka pat šāds sprediķošanas veids bijis plaši izplatīts. Salīdzinot ar agrīno 

baznīcu, viduslaiku baznīcā samērā būtiskas izmaiņas bija saistītas ar mācīšanas amatu. 

Lai arī agrīnajā baznīcā mācīšanas (sprediķošanas) amats bija uzticēts vienīgi bīskapiem, 

tomēr pakāpeniski tas tika nodots prezbiteriem, kuri varēja kalpot baznīcai aiz civilizētās 

pasaules robežām. 747. gada Klovešo koncila kanoni pauž centienus sagatavot 

garīdzniecību tās uzdevumam pirms Karolingu perioda. Šie kanoni ir vērsti uz 

sprediķošanas nozīmīgumu baznīcā, sevišķi uz doktrināras, katehētiskas un morālas 

mācības, nevis ekseģētisku komentāru nepieciešamību.
14

 Devītā gadsimta Karolingu laika 

reformas pauda nopietnas bažas par baznīcas mācīšanas amatu un sprediķiem. Šķiet, ka 

813. gada reformu koncilu likumu lēmējiem prātā bija ļaudis no attālākiem apgabaliem, 

kuriem bija jāmāca katehisms.
15

 Prezbiteriem bija jānolasa formulas homilijas laikā, 

ļaudīm dzirdot; šāda prakse tādējādi attīstījās par jaunu liturģijas daļu, kura tautas valodā 

tika saukta – prone.
16

 Vēlīnajos viduslaikos arhibīskaps Džons Pekhems (John Peckham) 

un 1281. gada Lambetas koncils izsludināja Ignorantia sacerdotum (priesteru 

nezināšana), kas “priesteriem lika četras reizes gadā savu draudžu locekļiem sprediķī 

izskaidrot katehisma pamatus”.
17 

No agrīnajiem viduslaikiem ir saglabājušies vairāki sprediķi un sprediķošanas 
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rokasgrāmatas. Kaut arī vispārinājumi vienmēr ir bīstami, tomēr visumā var teikt, ka ir 

saglabājušies divu tipu sprediķi par katehismu. Pirmkārt, tie, ko varētu saukt par 

katehisma apcerējumiem; tos priesteri lasīja no kanceles (īpaši priesteri, kuri kalpoja 

lauku apgabalos). Parasti tajos uzskaitīti katehisma teksti, iespējams, ar īsu komentāru par 

katru no tiem. Bieži tie atspoguļo zemās baznīcas prasības katehisma apmācībā – 

cilvēkiem bija jāzina paši teksti, nevis to nozīme. Viens no agrīnākajiem un 

svarīgākajiem šāda tipa tekstiem, kurš saglabājies līdz mūsdienām no Karolingu perioda, 

ir tā sauktais Veisenburgas katehisms (apm. starp 798. un 820. g.). Šis darbs, iespējams, 

kalpojis kā sprediķošanas veidu rokasgrāmata priesteriem, lai tiem palīdzētu mācīt 

svarīgākos ticības mācības tematus lajiem. Tas ietver lūgšanas Mūsu Tēvs tulkojumu vācu 

valodā un tam pievienotu skaidrojumu; tad seko nāves grēku uzskaitījums, kas veidots 

pēc Gal. 5:19–21 parauga. Nākamās ir Apustuļu ticības apliecība un Atanāsija ticības 

apliecība (bez skaidrojumiem) un “Gods Dievam augstībā”.
18 

Žans Gersons piecpadsmitajā gadsimtā izceļas kā viens no nozīmīgākajiem 

katehisma mācīšanas stiprinātājiem un atjaunotājiem baznīcā. Viņa pirmais apcerējums 

Mācība vienkāršajai tautai bija domāts “analfabētiskajiem lajiem”, un saskaņā ar 

Gersona ieteikumu draudzes mācītājam no tā bija jānolasa, iespējams, divas vai trīs 

nodaļas katru svētdienu.
19

 Šis apcerējums ietvēra daudzus kristīgās mācības jautājumus ar 

īsiem paskaidrojumiem. Desmit gadus vēlāk viņš sarakstīja vēl trīs apcerējumus, kuri 

kļuva par viņa vispopulārākajiem katehētiskajiem rakstiem: Dvēseles spogulis, 

Sirdsapziņas pārbaude un Māka labi nomirt. Šie trīs apcerējumi apkopoti viņa darbā 

Opusculum tripartitum. Ievadā Gersons piemin četras lasītāju grupas. Pirmie ir vienkāršie 

un neizglītotie vikāri, kuru uzdevums ir uzklausīt grēksūdzes. Otrā grupa sastāv no 

nemācītajiem lajiem. Trešā grupa ietver bērnus un jauniešus, kuriem jāmāca kristīgās 

mācības pamati. Pēdējā grupa ir slimnieku kopēji. Dvēseles spogulī bija sprediķi, kurus 

priesteri varēja lasīt no kanceles, lai mācītu saviem ļaudīm desmit baušļus. Gersons 

rūpējas arī par tiem, kuri bieži nedzird sprediķus. Parasti sprediķis nebija saistīts ar misi, 

un tiem, kuri dzīvoja lauku apvidos, domājams, nebija izdevības regulāri piedalīties 

dievkalpojumos ar sprediķi.  
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Otra veida katehētiskos sprediķus rakstīja pats sprediķotājs, un tie sniedza daudz 

detalizētākus un izvērstākus skaidrojumus. Šos sprediķus izplatīja drukātā vai rokrakstu 

veidā, un tie kalpoja garīdzniecībai. Dāvids d’Abrē (David d’Abray) pat apgalvo, ka 

šādas manuskriptu kopijas bija galvenais masu informācijas līdzeklis viduslaikos.
20

 Kā 

piemēru tam viņš min Lilles Alanu (Alan of Lille), 12. gadsimta sprediķotāju, no kura 

mantots apcerējums un garš sprediķis par lūgšanu Mūsu Tēvs, ko viņš, domājams, sacījis 

sava ordeņa biedriem – cisterciešiem. Vēl vienu detalizētas katehētiskas sprediķošanas 

piemēru par lūgšanu Mūsu Tēvs piecpadsmitajā gadsimtā sniedz Haselbahas Tomass 

Ebendorfers (Thomas Ebendorfer of Haselbach). Reformācijas priekšvakarā Johans 

Geilers fon Kaiserbergs (Johann Geiler von Kaiserberg), Strasbūras katedrāles 

sprediķotājs, no 1508. gada marta līdz jūnijam gandrīz katru dienu sprediķoja par lūgšanu 

Mūsu Tēvs. “Daudzie dažādie aspekti, kuri tika iztirzāti pēc katras lūgšanas, un viņa 

izsmalcinātie spriedumi bija uztverami vienīgi visizglītotākajiem prātiem, bet nekādā ziņā 

ne vienkāršajiem klausītājiem.”
21

 Iespējams, vispopulārākie viduslaiku katehētiskie 

sprediķi, kuri piedēvēti Akvīnas Tomam, ir īsas pamācības dzimtajā valodā, nolasītas 

Gavēņa laikā Neapolē 1273. gadā.
22 

Arī luterāņu vidū sešpadsmitajā gadsimtā galvenais līdzeklis katehisma mācīšanai 

kā jauniem, tā veciem bijis sprediķis.
23

 Patiešām, Lutera reformāciju vislabāk var raksturot 

ar sprediķošanas atdzimšanu, pie tam iepriekš neredzētā veidā. Sprediķi un izdotās 

grāmatas strauji guva lielu ietekmi. Pirmie drukātie Lutera sprediķi kļuva par vieniem no 

populārākajiem un iedarbīgākajiem ieročiem viņa arsenālā.
24

 Tie tika skaļi lasīti ļaudīm 

priekšā, un tā tie ieguva pat vēl plašāku auditoriju nekā jebkuri citi sprediķi. Piemēram, 

Lielais katehisms līdz 1546. gadam tika atkārtoti izdots divdesmit deviņas reizes. Starp 

Lutera nāves gadu un gadsimtu miju no jauna nāca klajā divdesmit pieci izdevumi vāciski, 

pieci – lejasvācu valodā un trīs – latīniski. Daudzi no tiem tika pielāgoti dažādām mācītāju 

vajadzībām. Turklāt iespiedmašīna palīdzēja sprediķus izplatīt, bet sprediķi sekmēja 

drukātā vārda popularitāti tautā. Popularitātes iemesls ir tas, ka sprediķos Dieva patiesība 

tika savienota ar tautas gudrību, abstrakti jēdzieni izteikti konkrētās metaforās un tika 

attīstīta dzimtās valodas izjūta un lietojums. 



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

 

© 2009 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS    7 

 

Jau 1522. gadā Vitenbergā tika atjaunota tradīcija sprediķot par katehismu četras 

reizes gadā.
25

 Pēc desmit gadiem Vitenbergas baznīcas nolikums (1532) apstiprināja 

intensīvu katehizāciju četras reizes gadā: no tām viena iekrita Gavēņa laikā. Tā bija 

jānotur pirmdienas, otrdienas, ceturtdienas un piektdienas vakara dievkalpojuma laikā.
26

 

Šāda prakse turpinājās gandrīz visu sešpadsmito gadsimtu. 

Tomēr katehēze neaprobežojās tikai ar šīm sprediķu sērijām četras reizes gadā. 

Vācu mesā Luters ierosina turēt pastāvīgu katehēzi visa gada garumā, iesakot, ka 

pirmdienu un otrdienu rītos vajadzētu novadīt mācību stundas vācu valodā par desmit 

baušļiem, ticības apliecību, lūgšanu Mūsu Tēvs un Svēto Vakarēdienu, lai “saglabātu un 

padziļinātu katehisma izpratni” (LW, 53:68). Luters izceļ šādu mācību nozīmīgumu, 

saukdams tās par vienu no vissvarīgākajām dievišķās kalpošanas daļām. Viņš bija 

novērojis, ka cilvēks var divus vai trīs gadus klausīties sprediķus, tos nesaprazdams, ja 

iepriekš nav saņēmis katehēzes mācību (LW, 53:67). Kādēļ tā? Mērija Džeina Hemiga 

norāda: “Katehētiskā sprediķošana māca klausītājiem Evaņģēlija (vai drīzāk 

Bauslības/Evaņģēlija) hermeneitiku, ar kuras palīdzību iepazīt Rakstus.”
27

 Divus gadus 

vēlāk Norādījumos draudžu vizitatoriem (Instructions for the Visitors) Luters vēlreiz 

aicina regulāri noturēt sprediķus par katehismu (LW, 40:68).
28 

Paši Lutera katehismi ir rezultāts gandrīz trīspadsmit gadus ilgušajai sprediķošanai 

par klasiskajiem katehisma tekstiem. Pašā savas kalpošanas sākumā, starp 1516. gada 2. 

jūliju un 1517. gada 24. februāri, Luters sprediķoja par desmit baušļiem.
29

 1516. gada 

oktobrī viņš sprediķoja par lūgšanu Mūsu Tēvs, un tika izdots īss tās skaidrojums vācu un 

latīņu valodā.
30

 Vēlreiz viņš sprediķoja par lūgšanu 1517. gada Lielā gavēņa laikā, pēc 

tam kad bija pabeidzis savus baušļu sprediķus.
31

 Gan 1522., gan 1523. gada Lielā gavēņa 

laikā Luters sprediķoja par desmit baušļiem, ticības apliecību un lūgšanu Mūsu Tēvs. Kad 

1528. gadā Būgenhāgens tika aizsaukts reformēt baznīcas Braunšveigā, Luters viņu 

aizvietoja un noturēja trīs sprediķu sērijas par katehismu no 18. līdz 29. maijam, no 14. 

līdz 25. septembrim un no 30. novembra līdz 19. decembrim. Sludinādams četrus vakarus 

nedēļā, viņš katrā sprediķu sērijā aptvēra visu katehismu. Lutera 1529. gada Klusās 

nedēļas sprediķi kalpoja par pamatu daudziem viņa izteikumiem par grēksūdzi un Svēto 
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Vakarēdienu Lielajā katehismā, kuru Luters tajā laikā rakstīja.
32

 Lutera katehismu 

valoda, izteicieni un domu gājiens ir iespaidojies no šiem sprediķiem daudz vairāk nekā 

no jebkuriem citiem darbiem, kuros apskatīti katehisma pamatteksti. Brehts (Brecht) 

norāda, ka Lutera pārsteidzoši kodolīgie formulējumi Mazajā katehismā pārmantoti no 

“viņa apbrīnojami vienkāršajiem un viegli uztveramajiem sprediķiem”.
33

 Luters pats 

atzina, ka viņš nesludina Būgenhāgenam vai Melanhtonam, bet savam “mazajam Hansam 

un Elzai”.
34

 Vienlaikus Mazais un Lielais katehisms daļai mācītāju kalpoja par sprediķu 

pamatu.
35

 Dažos gadījumos Mazais katehisms tika lietots sprediķa pamatam un arī tā 

turpmākajam izvērsumam. Ir svarīgi ievērot, ka Luters Lielajam katehismam piešķīris 

nosaukumu Vācu katehisms. Tas attiecās uz katehisma mācīšanu, kas notika 

dievkalpojuma vācu valodā kontekstā, pretēji latīņu liturģijai, kura arī Lutera laikā 

regulāri norisinājās Vitenbergā.
36

 Citiem vārdiem sakot, sprediķot par galvenajām 

katehisma daļām vāciski nozīmēja turēt Vācu katehismu. Mācītājiem Lielais katehisms 

bija paraugs un priekšzīme šāda veida sprediķošanai (WA, 30: I, 454 u. trpm., 477). 

Plaši izplatītā sprediķu izmantošana par līdzekli katehisma mācīšanai rāda, ka 

Luters un citi reformatori nenovilka striktu robežu starp pasludinājumu un mācīšanu. 

Ikviens pasludinājums bija arī mācīšana, un mācīšana – pasludinājums. Katehismam un 

sprediķošanai kopīgs ir tas, ko Džordans (Jordahn) ir saucis par “pasludinājuma mirkli”.
37

 

Katehisms dod vairāk kognitīvas zināšanas. Tā mācība pavērš klausītāju pret paša Dieva 

balsi. Katehisma un sprediķa mērķis bija viens un tas pats: Kristus un ticība. Tie abi liek 

cilvēkam sastapties ar Kristu. 

Mācīšana, it īpaši katehisma mācīšana, nekad nenotiek tukšumā. Veidodama 

kristīgo apziņu, tā arī nostāda cilvēku frontes līnijā, cīņas laukā starp Dievu un sātanu. 

Katehisma mācīšana un doktrinārie sprediķi Luteram bija “nevis interesentu informēšana, 

bet apdraudēto aizsargāšana. Likmes bija augstas: Dieva vārds izraisa sātana dusmas”.
38

 

Sprediķis bija gan mācīšana, gan pārliecināšana, tomēr mācīšana bija svarīgāka par 

pārliecināšanu.
39 
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KATEHISMS – GRĒKSŪDZES ROKASGRĀMATA 

 

Viduslaikos ļaudis tika iepazīstināti ar katehisma tekstiem un to skaidrojumiem ne 

vien ar sprediķa, bet bieži vien arī ar grēksūdzes palīdzību. Apmācība katehismā baznīcā 

varēja notikt kā pašas grēksūdzes laikā, tā arī, gatavojoties tai. Tomēr agrīnajā baznīcā 

apmācība katehismā, gatavojoties grēksūdzei, vienā ziņā ievērojami atšķīrās no 

katehizācijas, gatavojoties Kristībai. Mācībās pirms Kristības galvenais mērķis bija 

sagatavot cilvēku kristīgai dzīvei. Sagatavojoties grēksūdzei, primārais uzdevums bija, 

nevis lai katehūmens saņemtu garīgo pamācību un stiprinājumu, bet drīzāk – lai varētu 

raiti noritēt grēksūdzes sakraments. Cilvēkiem bija jāzina, kādā veidā un kas ir jāsūdz. 

Grēksūdzes prakse pamudināja radīt tekstus, kurus nereti sauca par grēksūdzes grāmatām 

(Beichtbüchlein). Šīs grāmatas kalpoja kā palīglīdzeklis gan priesterim, gan 

grēknožēlniekam. Tās tika sagatavotas, lai dotu padomu “priesterim viņa ikdienas 

kalpošanā, vissvarīgākajā saskarsmes brīdī ar savas draudzes locekļiem – grēksūdzes 

sakramentā jeb biktī”.
40

 Tā kā šīs rokasgrāmatas kalpoja sevis izmeklēšanai un 

pārbaudīšanai, tās bieži sauca arī par grēksūdzes spoguļiem (Beichtspiegel), piemēram, 

Grēcinieka spogulis vai Kristīgās ticības spogulis u. tml. Daudzās grēksūdzes 

rokasgrāmatās redzami nevainojamas grēksūdzes meklējumi un bezgalīgs grēku 

uzskaitījums un klasifikācija. Šīs grēksūdzes rokasgrāmatas tika lietotas kā “vēlīno 

viduslaiku baznīcas katehisms”.
41 

Johans Gefkens (Johannes Geffcken) raksta, ka piecpadsmitā gadsimta beigās jau 

bija parādījušās trīs veidu rokasgrāmatas: izvērstāka rokasgrāmata tiem, kuri vēlējās 

paplašināt savas zināšanas, vienkārša rokasgrāmata, kas pielāgota konkrētām, praktiskām 

vajadzībām, un tautas valodā sarakstīta rokasgrāmata vispārējai lietošanai. Sākotnēji 

rokasgrāmatas bija pieejamas tikai rokrakstu formā (parasti latīņu valodā, paretam arī 

vāciski), un tādēļ tās galvenokārt bija paredzētas priesteriem un tikai netiešā veidā – 

grēknožēlniekiem.
42

 Pēc iespiedmašīnas izgudrošanas arī laji sāka lietot rokasgrāmatas, 

kuras bija līdzīgas biktstēvu lietotajām grēksūdzes rokasgrāmatām. Šīs rokasgrāmatas 
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ietvēra arī pamācību lūgšanu un ticības dzīvē, un tādēļ to saturs pārklājās ar lūgšanu 

grāmatu, kā arī ticības dzīves rokasgrāmatu saturu. 

Divas vispopulārākās grēksūdzes rokasgrāmatas bija Johana Volfa (Johannes 

Wolff)
43

 Beichtbüchlein (1478) un Dītriha Koldes (Dietrich Kolde) Kristīga cilvēka 

spogulis. Volfa darbs ir sevišķi interesants. Tas ir dalīts trīs daļās – pirmā daļa satur 

pamācības iesācējiem, bērniem un citiem nezinātājiem par to, kā sūdzēt grēkus savā 

pirmajā grēksūdzē. Otrajā daļā ietverta mācība tiem, kuri jau zina, kā grēkus sūdzēt, – 

pusaudžiem, kā arī izglītotiem un neizglītotiem ļaudīm. Trešā daļa satur dažādus 

materiālus, kuri saistīti ar grēksūdzi. Sprediķotāju autors nosauc par “Dieva desmit 

baušļu doktoru”. Pirmais iespiestais laju katehisms vācu valodā un vēlāk viena no 

vispopulārākajām vēlīno viduslaiku rokasgrāmatām bija Kristīga cilvēka spogulis, kuru 

1470. gadā sarakstījis Dītrihs Kolde.
44

 Šajos darbos diezgan maz uzmanības veltīts ticības 

apliecībai un lūgšanai Mūsu Tēvs. Tās aplūkoja vienīgi tiktāl, ciktāl cilvēks pakļaujas vai 

nepakļaujas tām. Dekalogam bija tendence aizēnot vai pat pilnīgi apklāt pārējās daļas.  

Īsi pirms 1518. gada Lieldienu grēksūdzes Luters pats, pildīdams biktstēva 

pienākumus, sarakstīja vairākus darbus, lai ļaudīm palīdzētu grēku sūdzēšanā. Pamācībā 

grēku sūdzēšanā, 1518. g. (Instructio pro confessione peccatorum; WA, 1:257–265),
45

 

viņš īsi izskaidro desmit baušļus (Decem precepta) un dod uzskaitījumu, kā mēs katru 

atsevišķo bausli pārkāpjam un kā piepildām. Tādu pašu kārtību ievēro Īss desmit baušļu 

izklāsts, to piepildīšana un pārkāpšana (Eine kurze Erklärung der zehn Gebote, 1518. g. 

(WA, 1:247–256)).
46

 Šie agrīnie darbi tika sarakstīti tradicionālā formā. 

Ap šo pašu laiku, 1519. g. (LW, 35:3–22), iznāca arī Lutera traktāts Grēksūdzes 

sakraments ar asu līdzšinējās grēksūdzes prakses kritiku. Kad Luters bija apgāzis gan 

pastāvošās grēksūdzes teoloģiju, gan praksi, radās nepieciešamība pēc norādījumiem, kā 

grēksūdze būtu jāizprot un jānovada evaņģēliskā garā. Ap 4. vai 5. janvāri Špalatīns 

uzstāja, lai Luters dod kādu padomu, kā noturēt grēksūdzi. Luters izstrādāja evaņģēlisku 

Beichtspiegel (Grēksūdzes spoguļa) variantu, kas tika nodrukāts janvāra beigās ar 

nosaukumu Ein kurtz Underweysung, wie man beichten sol (Īss skaidrojums, kā izsūdzēt 

grēkus (WA, 2:59–65)). Neapmierināts ar sasniegto rezultātu, Luters savu darbu 
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pārstrādāja un publicēja drīz pēc 25. marta ar nosaukumu Confitendi ratio (Diskusija par 

to, kādai jābūt grēksūdzei (WA, 6:157–169; LW, 39:27–47)).
47

 Maijā nāca klajā Špalatīna 

veiktais tulkojums vācu valodā. 

Luters ieteica, kā uzlabot grēksūdzes sakramentu arī 1520. gada pavasarī 

iznākušajā grēksūdzes rokasgrāmatā, kas tika nosaukta par Īsu desmit baušļu izklāstu, Īsu 

ticības izklāstu un Īsu lūgšanas “Mūsu Tēvs” izklāstu (A Short form of the Ten 

Commandments, A Short form of the Faith, A Short form of the Our Father (WML, 

2:351–384; WA, 7:204–214)).
48

 Viss darbs tika publicēts vienkāršajā grēksūdzes spoguļa 

formā, lai palīdzētu grēknožēlniekam izsūdzēt savus grēkus.
49

 Lai palīdzētu cilvēkam 

pirms grēksūdzes sevi pārbaudīt, Luters, tāpat kā iepriekšējās grēksūdzes rokasgrāmatās, 

norādīja uz veidiem, kādos baušļi tiek izpildīti vai pārkāpti. Lutera ticības apliecības 

apcerējums atklāj tās saistību ar Kristības liturģiju, jo katra rindkopa viņa skaidrojumā 

sākas ar vārdiem “es atsakos” vai “es ticu”. Šim darbam ir vairākas raksturīgas iezīmes. 

Pirmkārt, priekšvārdā Luters loģiski pamato savu tekstu izkārtojumu. Otrkārt, viņš atmet 

visus papildmateriālus
50

, kuri bija atrodami iepriekšējās rokasgrāmatās, atstājot vienīgi 

trīs klasiskos katehisma tekstus: desmit baušļus, ticības apliecību un lūgšanu Mūsu 

Tēvs.
51

 Šos tekstus Luters uzskatīja par visu Svēto Rakstu kopsavilkumu un par visu, kas 

nepieciešams cilvēka pestīšanai. Lai gan Luters uz savu grāmatu vēl neattiecina jēdzienu 

“katehisms”, Ferdinands Korss (Ferdinand Cohrs) uzskata, ka to varētu saukt par pirmo 

evaņģēlisko katehismu
52

 vai, izsakoties Krodela (Krodel) vārdiem, par Lutera pirmo 

“embrionālo” katehismu.
53 

Starp 1520. un 1529. gadu luterāņi mainīja uzskatus šajos jautājumos – katehismu 

vairs neuzskatīja par grēksūdzes rokasgrāmatu, bet grēksūdzes sakramentu sāka uztvert 

kā labu iespēju ļaudīm mācīt katehismu, īpaši pirms Svētā Vakarēdiena saņemšanas. 

Vitenbergā pēc 1524. gada sākās komunikantu pārbaudīšana kristīgās mācības pamatos 

pirms Svētā Vakarēdiena saņemšanas, un tas noteica gan pieaugušo, gan arī bērnu un 

jaunatnes reliģiskās izglītības veidošanos. Šī doma parādās arī Mazajā un Lielajā 

katehismā, kur grēksūdzes pedagoģiskais aspekts nav acīmredzams, taču nav arī pilnīgi 

izslēgts. Citiem vārdiem sakot, Luters uzsvēra, ka grēksūdze ir noderīga, ne vien lai 
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mācītu, kā un ko sūdzēt, bet arī lai mācītu kristīgās ticības pamatus. 

1529. gada sprediķī Luters runā tieši par jauniešiem, mudinādams tos “mājās 

mācīties desmit baušļus, ticības apliecību un lūgšanu Mūsu Tēvs, lai viņi varētu šīs 

mācības tēmas atbildēt diakoniem, kuri tad jauniešus pielaistu pie Svētā Vakarēdiena” 

(WA, 29:219.10 u. trpm.).
54

 Katehisma daļas, kuras pastāvīgi tika lietotas, sagatavojoties 

Svētajam Vakarēdienam, iespaidoja cilvēku prātus un – kas ir vēl svarīgāk – arī katra 

cilvēka ikdienas dzīvi.
55

 Luters uzsvēra, ka Svētais Vakarēdiens tika iestādīts tiem, kuri 

ne vien saucas par kristiešiem, bet arī patiesi tādi ir. Grēksūdzes izmantošana katehisma 

mācīšanai deva iespēju ļaudīm, kuri labprāt pieņēma šo mācību, kļūt par patiesiem 

kristiešiem. 

No 1520. līdz 1529. gadam Luters vēl nebija sagatavojis jaunu grēksūdzes formu 

lajiem. 1529. gadā nāca klajā viņa Vienkāršā cilvēka īsā grēksūdzes kārtība pie priestera 

(A Short Order of Confession before the Priest for the Common Man (LW, 53:116–118; 

WA, 30:I, 343–345)). Šis darbs drīz tika ietverts 1529. gada Mazā katehisma izdevumā. 

Vēlāk, 1531. gadā izdotajā Mazajā katehismā, tas tika aizvietots ar sīkāk izstrādātu 

kārtību – Kā vienkāršiem cilvēkiem jāmāca sūdzēt grēkus (LW, 53:119–121; WA, 30:I, 

383–387).
56

 Pielikumi ar šīm grēksūdzes formām liek domāt, ka katehismu vairs tik lielā 

mērā neuzskatīja par grēksūdzes rokasgrāmatu, jo katehisms ietvēra jautājumu loku, kam 

pievērsties grēksūdzē, vienlaikus sniedzot apmācību.  

Luters pastāvēja uz grēksūdzes daļas iekļaušanu 1533. gada Atklātajā vēstulē 

Frankfurtes pie Mainas iedzīvotājiem, tādēļ ka tas pavēra iespēju mācīšanai. Šeit Luters 

vārdu “grēksūdze” lieto divējādā nozīmē. Pirmkārt, Luters pamatoja savu nostāju 

attiecībā uz to, ka cilvēkiem ir nepieciešams sludināt gan Bauslību, gan Evaņģēliju, lai tie 

atzītu savus grēkus un saņemtu absolūciju. Otrkārt, viņš rakstīja, ka “šādā grēksūdzē 

nepietiek vienīgi ar grēku uzskaitījumu, bet tie [grēku sūdzētāji] ir arī jāizvaicā, vai viņi 

izprot lūgšanu Mūsu Tēvs, ticības apliecību, desmit baušļus un visu pārējo, kas katehismā 

atrodams. Jo tagad mēs diezgan labi zinām, cik maz no sprediķiem mācās vienkāršā tauta 

un jaunatne, ja vien to personīgi neizjautā un nepārbauda. Kam gan tas būtu vēl vairāk 

nepieciešams un piemērotā laikā kā tiem, kuri gatavojas saņemt Svēto Vakarēdienu?”
57 
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Tālāk Luters raksta: “Šādi tie, kuriem nepieciešama pamācība, jāpārbauda, un viņu 

atbildēm jāapliecina, ka tie zina katehisma mācību gabalus, ka tie atzīst grēkus, ko atkal 

ir darījuši, un ir gatavi labprāt vairāk mācīties, un vēlas laboties. Ja viņi to nedara, tad 

viņi nedrīkst nākt pie sakramenta.”
58

 Tāpat Altāra sakraments netiks pasniegts un pie tā 

nedrīkst pielaist nevienu, “kurš nav iepriekš pārbaudīts katehisma apguvē.”
59 

 

KATEHISMS – LŪGŠANU GRĀMATA 

 

Lutera raksti, kas veltīti ticības dzīves stiprināšanai, līdztekus sprediķiem 

pieskaitāmi pie Lutera populārākajiem un ietekmīgākajiem darbiem. Šajos rakstos viņš 

pārņem viduslaiku lūgšanu grāmatu tradīciju: tās bija domātas lajiem un lietotas baznīcā 

gadsimtiem ilgi. Agrīnajā baznīcā ticības dzīves stiprināšanai lajiem kalpoja Psalmu 

grāmata vai arī atsevišķu psalmu izlase. Pirms iespiedmašīnas izgudrošanas, sākot ar 

devīto gadsimtu, rokām darinātās lūgšanu grāmatas ar dažādiem rakstiem ticības 

stiprināšanai bija skaistos iesējumos, izrotātas krāsainiem zīmējumiem. Tomēr pamācību 

no tām varēja smelties tikai augstdzimušie laji, kuri varēja atļauties tās iegādāties.
60

 Šīs 

mazā formāta lūgšanu grāmatas viegli varēja vienmēr nēsāt sev līdzi. 

Līdz ar iespiedmašīnas parādīšanos tās kļuva pieejamas plašākam cilvēku lokam. 

Izdevēji sacentās savā starpā, tiekdamies publicēt izdevumus, kuros bija ietverti jauni 

materiāli. Papildus grēksūdzes rokasgrāmatām šīs ticību stiprinošās grāmatas radīja jaunu 

iespēju iepazīstināt cilvēkus ar katehisma tekstiem. Lai gan lūgšanu grāmatu saturs bieži 

vien sakrita ar grēksūdzes rokasgrāmatu saturu, tomēr papildus tajās bija ietverti raksti 

par pestīšanas kārtību, kā arī daudz lūgšanu. Tādēļ lūgšanu grāmatas piedāvāja plašāku 

tēmu loku nekā grēksūdzes rokasgrāmatas. Pats svarīgākais ir tas, ka tās sekmēja 

dievbijību visā tautā. 

Šīs grāmatas nebija lūgšanu grāmatas tādā nozīmē, ka tajās būtu apkopotas vienīgi 

lūgšanas. Tās ietvēra arī pamācošus un uz pārdomām rosinošus rakstus baznīcēnu 

garīgajai izaugsmei. Viena no populārākajām šāda veida grāmatām Vācijā bija Hortulus 
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animae.
61

 Tā tika publicēta Strasbūrā 1498. gadā un ietvēra: lūgšanu dievkalpojumu 

Jaunavai Marijai; lūgšanas, kurās apcerētas Kristus ciešanas; septiņus grēknožēlas 

psalmus; litāniju; rīta un vakara lūgšanas; lūgšanas eņģeļiem, apustuļiem, evaņģēlistiem, 

martīriem, biktstēviem, garīgajiem audzinātājiem, jaunavām un svētīgajām atraitnēm; 

lūgšanas visiem gada nozīmīgākajiem svētkiem; pamācību grēku sūdzēšanai un 

Vakarēdiena sakramenta saņemšanai; nāves atgādinājumu un lūgšanas par aiziešanas 

brīdi – tajās tika piesaukta Sv. Brigita. Daudzas no šīm lūgšanu grāmatām “tika uzskatītas 

par būtiski nepieciešamām ikvienam baznīcēnam, kurš grib glābt savu dvēseli”, un bieži 

vien apsolīja piedošanu, atbrīvošanu no soda šķīstītavā, kā arī citus labumus, piemēram, 

pasargājumu dzemdībās un nāves brīdī tiem, kuri šīs lūgšanas izmantojuši.
62

 Nav 

brīnums, ka Luters šīs lūgšanu grāmatas uzskatīja par nepieņemamām un bija 

pārliecināts, ka tās nepieciešams “pilnīgi reformēt pašos pamatos vai pat atmest pavisam” 

(LW, 43:11–12). 

Jau pašā reformācijas sākumposmā Luters ātri saprata, ka būtu maz jēgas nosodīt 

šo lūgšanu grāmatu aplamos un absurdos apgalvojumus. Viņš pūlējās tos aizstāt ar 

evaņģēlisko mācību, kas veicinātu evaņģēlisku dievbijību, tā ka katrs baznīcēns būtu 

gatavs to saprast un pieņemt. 1522. gadā, atgriežoties no Vartburgas, Luters izmantoja 

materiālu no sava 1520. gadā sarakstītā Īsā izklāsta un veica tajā nelielas izmaiņas, 

padarot to par savas Mazās lūgšanu grāmatas (Betbüchlein)
63

 pamatu. Šī grāmatiņa kļuva 

par vienu no pirmajiem viduslaiku lūgšanu grāmatu un grēksūdzes rokasgrāmatu 

evaņģēliskajiem variantiem. 

Lūgšanu grāmatas kodolu veidodams no trim katehisma tekstiem (desmit baušļiem, 

ticības apliecības un lūgšanas Mūsu Tēvs), Luters komplicētos grēku sarakstus samazināja 

un iekļāva desmit baušļos. Ticības apliecība aizstāja “pestīšanas iegūšanas ceļā grūti 

speramos soļus, kas uzskaitīti vecajās lūgšanu grāmatās” (LW, 43:7). Lūgšana Mūsu Tēvs 

aizvietoja “tradicionālo dažādo lūgšanu krājumu ar lūgšanām pievienotajiem 

pasakainajiem pasargājuma un atalgojuma apsolījumiem” (LW, 43:7). Kā Luters pats 

sacījis: “Es esmu pārliecināts, ka tad, kad kristietis pienācīgi lūdz Kunga lūgšanu, ..viņa 

lūgšana ir vairāk nekā pietiekama” (LW, 43:12). Papildus šiem pamattekstiem Luters 
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izmantoja arī vairākus citus elementus. Piemēram, viņš saglabāja tradicionālo Esi 

sveicināta, Marija, taču deva šai lūgšanai evaņģēlisku interpretāciju. Turklāt jaunie, 

papildinošie materiāli acīmredzot tika pievienoti katram nākamajam izdevumam, līdz 

1529. gadā grāmata sasniedza 208 lappušu apjomu.
64

 Mazā lūgšanu grāmata guva lielus 

panākumus – Lutera dzīves laikā vien iznāca vairāk nekā trīsdesmit pieci izdevumi. Līdz 

ar Lutera Mazā katehisma nākšanu klajā Mazā lūgšanu grāmata sāka zaudēt savu 

popularitāti, jo nu tās uzdevumus sāka pildīt Mazais katehisms. 

Saskatījis iespēju mācīt katehismu grēksūdzes sakarā, Luters arī lūgšanu grāmatas 

formā iekļāva katehisma apceres, kas bija domātas gan mācītājiem, gan arī visiem 

pārējiem ļaudīm. Šī vēlēšanās mācīt gūst piepildījumu viņa 1529. gada katehismos. Lielā 

katehisma ievadā Luters iesaka – tā kā mācītāji tagad ir atbrīvoti no pļāpāšanas septiņu 

kanonisko stundu lūgšanās, viņi tagad var lasīt katehismu un lūgšanu grāmatu. Tālāk viņš 

min pats sevi par piemēru šādām ikdienišķām pārdomām par trīs galvenajām katehisma 

daļām. Mazā katehisma pielikumos – ar Lutera rīta un vakara lūgšanām, svētības un 

pateicības lūgšanām un pamācībām, kā katehisms lietojams saistībā ar šīm dienišķajām 

lūgšanām, – skaidri parādās lūgšanu grāmatai raksturīgās iezīmes. Ir svarīgi paturēt prātā, 

ka Luteram lūgšana noteikti ietvēra arī pārdomas par Dieva vārdu – rakstiem, kuri ved 

cilvēku pie Dieva. 

Visu savu mūžu Luters turpināja uzlūkot katehismu kā lūgšanu grāmatu. Sešus 

gadus pēc tam, kad klajā nāca pirmais Mazā katehisma izdevums, Lutera draugs 

Bārddzinis Pēteris lūdza viņam padomu, kā lūgt. Luters atbildēja ar Vienkāršo lūgšanas 

veidu (A Simple Way to Pray) 1535. gadā (WA, 38:358–375; LW, 43:187–211), sniedzot 

par lūgšanu dažus ieteikumus, kuri pamatojās Mazā katehisma saturā un formā.
65

 Tas 

pierāda, ka Luters Mazo katehismu izmantojis kā lūgšanu krājumu visas dzīves garumā. 

Savā darbā Luters stāsta, ka tajos brīžos, kad viņš pats ir paguris savās lūgšanās, viņš 

atver Psalmu grāmatu un pie sevis vārdu pa vārdam atkārto katehismu, pārdomādams 

katru tā daļu, lai sirds atkal iedegtos lūgšanu priekā. Pamācot savu draugu Pēteri, Luters 

sniedz par katru lūgšanas Mūsu Tēvs lūgumu īsu apcerējumu, kas sakņojas katehisma 

tekstos, kā arī atbilst ikdienas vajadzībām. Pati lūgšana Mūsu Tēvs var kalpot kristietim 
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par pamudinājumu un virzīt viņa domas. Pārējās katehisma daļas Luters iesaka pārdomāt 

četros veidos, katru no tām aplūkojot kā pamācību, pateicību, grēksūdzi un lūgšanu, kas 

ļauj tās lietot par “mācību vielu, Dziesmu grāmatu, grēksūdzes grāmatu un lūgšanu 

grāmatu” (LW, 43:209). 

Kādā vēlākā izdevumā Luters izvērš šo pašu metodi ticības apliecības skaidrošanā. 

Šāda pieeja dod iespēju brīvi rīkoties – lūgšanā nav nepieciešams katru reizi pievērsties 

visām katehisma daļām. Pietiek ar to, ka cilvēks koncentrējas uz vienu bausli vai vienu 

no lūgšanas Mūsu Tēvs lūgumiem, turpmākajiem pievēršoties nākamajā reizē. Tā Svētais 

Gars var darboties caur šiem tekstiem “kā krams un tērauds, kas uzšķiļ liesmu sirdī” (LW, 

43:209). 

 

KATEHISMS – KRISTĪGĀS MĀCĪBAS  

PAMATU ROKASGRĀMATA 

 

Vēlīnajos viduslaikos, kad beidzot nostiprinājās pārliecība par baznīcas reformas 

un kristīgās ticības pamatu mācīšanas nepieciešamību, aizvien vairāk sāka izdot tādus 

darbus, kas bija paredzēti laju apmācībai katehismā. Daži no šiem mācību tekstiem tika 

rakstīti pantos ar atskaņām, lai atvieglotu to iegaumēšanu. Viens no ietekmīgākajiem šāda 

veida sacerējumiem bija franciski sarakstītais Manuel des péchés (1260. g.), kas ietvēra 

skaidrojumus par ticības apliecības artikuliem, desmit baušļiem, sakramentiem, septiņiem 

nāves grēkiem un pamācību, kā pienācīgi izsūdzēt grēkus.
66

 Viena no pirmajām mācību 

grāmatām, kas tiek saukta par “katehismu”, nāk klajā četrpadsmitajā gadsimtā ar 

nosaukumu Laju katehisms (The Lay Folks Catechism) (1357. g.).
67

 Tas bija sarakstīts 

arhibīskapa Jorkas Džona Torsbija (John Thoresby of York) vadībā un bija iecerēts 

garīdznieku zemā izglītības līmeņa uzlabošanai un reformas veicināšanai.
68

 Viens no 

visievērojamākajiem un ietekmīgākajiem piecpadsmitā gadsimta laju katehismiem bija 

Žana Gersona Vienkāršo ļaužu ābece (ABC’s of Simple Folk).
69

 Šo lasāmgrāmatu 

uzplaukums piecpadsmitajā gadsimtā nodrošināja būtiskāko baznīcas mantojuma mācību 
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tālāknodošanu. 

Jēdziens “katehisms” nebija bieži atrodams šo lasāmgrāmatu nosaukumos pat vēl 

sešpadsmitā gadsimta divdesmito gadu otrajā pusē, kad katehētiskās literatūras vilnis 

pārpludināja grāmatu tirgu. No 1522. līdz 1529. gadam tikai Vitenbergas spiestuves vien 

laida klajā 62 trīspadsmit dažādu mācību grāmatu izdevumus. Visā Vācijā kopumā tika 

izdoti vismaz 176 izdevumi. Vairums no tiem tika publicēti no 1524. līdz 1529. gadam. 

Lutera katehismi radās, reaģējot uz trim apstākļiem: kāda mācītāja pastāvīgajiem un 

uzstājīgajiem lūgumiem pēc katehisma; ainu, kas atklājās draudžu vizitācijās 1528. gadā, 

un strīdu starp diviem Lutera līdzstrādniekiem. 

 

KĀDA MĀCĪTĀJA LŪGUMS 

1523. gadā Nikolauss Hausmanis, “mācītājs Cvikavā un Vitenbergas teologu 

cīņubiedrs”, lūdza kūrfirstu uzsākt baznīcu vizitācijas Saksijā.
70

 Frīdrihs šo lūgumu 

noraidīja. 1524. gada beigās Vitenbergā Hausmanis vēlreiz izteica atkārtotu lūgumu pēc 

vizitācijām. 

Acīmredzot šajā pašā laikā viņš arī lūdzis, lai tiktu sarakstīts katehisms 

“vienkāršajiem ļaudīm”, jo Luters 1525. gada 2. februārī atbildējis (WABr, 3:431), ka viņš 

devis rīkojumu Justam Jonasam un Johanam Agrikolam sagatavot šādu “bērnu katehismu” 

(catechismus puerorum). Mēnesi vēlāk, 26. martā, Luters vēlreiz rakstīja Hausmanim, ka 

viņš ir lūdzis abiem minētajiem autoriem sarakstīt katehismu (WABr, 3:462). Nogaidījis 

dažus mēnešus, 2. maijā Hausmanis atkal vērsās pie elektorālās Saksijas galma ar 

jautājumu: “Kāda veida mācību stundas būtu jānotur maziem, nemācītiem bērniem?” 

(WABr, 3:462)
71

 1525. gada 23. augustā viņš atkārtoti izteica savu vēlmi Stefanam Rotam 

(Stephen Roth), Vitenbergas pilsētas baznīcas palīgmācītājam: “Ak, kaut tas [katehisms] 

varētu tapt sagatavots un steidzami izdots!”
72

 Kaut arī Luters sākotnēji katehisma 

rakstīšanu bija uzticējis Jonasam un Agrikolam, viņu kopīgais darbs pie šī projekta beidzās, 

kad Agrikola atgriezās Eislēbenē, lai kļūtu par jaundibinātās Latīņu skolas rektoru. 

Pa to laiku, 1525. gada rudenī, Vitenbergā nāca klajā Grāmatiņa lajiem un 

bērniem (A Booklet for the Laity and Children). Timotijs Vengerts uzskata, ka šī 
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grāmatiņa ir pirmais mēģinājums lietot paša Lutera vārdus, lai katehismā apmācītu 

Vitenbergas jauniešus, un tādējādi tā pielīdzināma Lutera katehismiem, kuri iznāca 1529. 

gadā.
73

 Tā saturēja desmit baušļus, Apustuļu ticības apliecību, lūgšanu Mūsu tēvs, 

fragmentus par Kristību no Marka evaņģēlija 16. nodaļas un Svētā Vakarēdiena 

iestādīšanas vārdus. Korss (Cohrs) piezīmē, ka šīs grāmatiņas pirmā daļa ietver “piecas 

galvenās daļas, kuras gandrīz vārds vārdā sakrīt ar jau pazīstamajām Lutera Enhiridiona 

daļām”. Pirmo reizi līdzās desmit baušļiem, ticības apliecībai un lūgšanai Mūsu Tēvs arī 

Kristība un Svētais Vakarēdiens parādās kā katehisma sastāvdaļas. Šeit pirmoreiz ietverti 

arī Bībeles citāti, kuri pamato sakramentus un kas lietoti jau Lutera Enhiridionā.
74

 

Grāmatiņa noslēdzas ar vārdiem “laju Bībeles beigas”. Tai seko Lutera Mazā lūgšanu 

grāmata (1522) ar ievadu, kurā lasāms, kā pirmās trīs galvenās daļas ir savā starpā 

saistītas (LW, 43:13), kā arī Lutera ticības apliecības skaidrojums (LW, 43:24–29). 

Ievadam seko rīta lūgšana, svētības un pateicības lūgšanas pirms un pēc ēšanas un vakara 

lūgšana. Darbs noslēdzas ar īsu lūgšanas Mūsu Tēvs apceri, kas ņemta no Lutera 

Lūgšanas “Mūsu Tēvs” skaidrojuma (An Exposition of the Lord’s Prayer) (LW, 42:78–

81), un ar autora pārdomām par grēksūdzi. 

Gadu vēlāk Luters savas Vācu mesas ievadā atkal aicināja uz vienkārša katehisma 

sarakstīšanu, galvenajos vilcienos iezīmējot tā saturu. Viņš uzstāja, ka ir nepieciešams 

vienkāršs, viegli saprotams katehisms ar trīs galvenajām daļām jautājumu un atbilžu 

formā.
75

 Kamēr šāda katehisma nebija, Luters piedāvāja par katehēzes mācību grāmatu 

izmantot savu Mazo lūgšanu grāmatu (LW, 53:64–67), kas pirmoreiz publicēta 1522. gadā 

un revidēta 1525. gadā. Viņš arī citus teologus mudināja uz grāmatu rakstīšanu. Luters 

turpināja darboties pie tā, lai ticības dzīve Vitenbergā, kurā varēja mācīt katehismu, kļūtu 

pilnīgāka. 

 

BAZNĪCU VIZITĀCIJAS 

Vizitāciju rezultāti vēl vairāk nostiprināja pārliecību, ka ir nepieciešams izveidot 

katehismu. Iepriekšējo baznīcas struktūru sabrukums pašā reformācijas sākumā izraisīja 

vairākas neparedzētas konsekvences. Aristokrātija izlaupīja klosteru mantu un īpašumus. 
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Baznīcas īpašumi strauji saruka. Laji bija pārtraukuši maksāt baznīcas nodevas un 

nevēlējās dot pat pašu mazāko daļu mācītāju pabalstīšanai. Tādējādi draudžu ganiem 

bieži vien nekas netika samaksāts un tiem nācās dzīvot ļoti pieticīgi, kaut arī agrāk 

garīdzniecības uzturēšanai tika tērētas lielas summas. Papildus oficiāli noteikto 

ziedojumu maksāšanas apsīkumam reformācijas sākums netīši izraisīja diezgan lielu 

vienaldzību ticības lietās. “Zemnieki neko nemācījās, neko nezināja, it nemaz nelūdza, 

nedarīja neko citu kā vien nepareizi lietoja ticības brīvību un negāja pie grēksūdzes vai 

Svētā Vakarēdiena.”
76

 Turklāt draudzes ļāva sevi samusināt un satraukt ar piedalīšanos 

Zemnieku karā, kas notika no 1524. līdz 1525. gadam.
77 

Šo notikumu dēļ aizvien biežāk kļuva dzirdams aicinājums veikt draudžu 

vizitācijas, lai novērtētu stāvokli draudzēs un sekmētu reformācijas ideju iedzīvināšanu 

tajās. Jau 1523. gadā Nikolauss Hausmanis aicināja veikt vizitācijas, lai palīdzētu 

mācītājiem sludināt Evaņģēliju. 1525. gada 31. oktobrī un arī 1526. gada 22. novembrī 

Luters pievienojās Hausmanim šajā aicinājumā, īpaši pievēršot uzmanību tam, vai 

mācītāji regulāri saņem savu algu. Šie pirmie aicinājumi sākumā palika neuzklausīti 

kūrfirsta Frīdriha
78

 nāves dēļ, bet pēc tam tie netika realizēti citu iemeslu dēļ.
79

 Vēlāk 

vizitācijas nenotika tādēļ, ka kūrfirsts apšaubīja iespēju pabalstīt baznīcu no valsts kases. 

Pirmās vizitācijas notika Špalatīna pārraudzībā 1526. gada pirmajā pusē, lai 

pārbaudītu mācītāju teoloģiskās zināšanas. Sākot ar 1527. gadu, pusotra gada garumā 

teologu, juristu un advokātu komandas plašās baznīcas vizitācijās krustām šķērsām 

pārstaigāja Saksijas teritoriju. Viņi tās iesāka Veidas (Weida) apkārtnē, tad virzījās uz 

Zāli un pēc tam uz Jēnu. Pirmās vizitācijas 1526. gadā parādīja, ka ir nepieciešams 

pārskatīt un uzlabot iepriekšējās vizitāciju vadīšanas un mācītāju izglītošanas kārtību un 

metodes. 1527. gada augustā Melanhtons uzsāka darbu pie artikulu sērijas, lai uzlabotu 

garīdzniecības zemo teoloģisko izglītību. Sākotnēji artikulu izdošana bija paredzēta gadu 

mijā, taču tā tika atlikta papīra trūkuma dēļ. Tādējādi artikulus publicēja tikai 1528. gada 

22. martā ar nosaukumu Norādījumi draudžu mācītāju vizitatoriem elektorālajā Saksijā 

(Instructions for the Visitors of Parish Pastors in Electoral Saxony) (LW, 40:263–321; 

WA, 26:195–240). Pirmās pilna apjoma vizitācijas, kurās tika lietoti šie norādījumi, 
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notika no 1528. gada 22. oktobra līdz 1529. gada Lieldienām Vitenbergas elektorālajā 

apgabalā. Luters pats kalpoja par vienu no vizitatoriem līdz pat janvārim, kad viņam bija 

jāstājas pie savu pienākumu pildīšanas universitātē. Atkārtoti viņš devās vizitācijās 1530. 

gadā Torgavas apkārtnē. 

Dalība vizitācijās dziļi ietekmēja gan Luteru, gan Melanhtonu. Viņi atklāja, ka 

vispārinātais priekšstats par sešpadsmitā gadsimta zemnieku bija pat pārāk patiess. 

Zemnieki bija “skarbi un rupji ļaudis, kuriem daudz vairāk gāja pie sirds tirgošanās un 

dzeršana nekā baznīcas dievkalpojumi”.
80

 Vizitāciju atskaites atklāja nožēlojamo 

situāciju draudzēs. Piemēram, kādā no tām vēstīts par draudzi Dučerā, kur dzīvojušas 110 

ģimenes, bet dievkalpojumus parasti apmeklējuši ne vairāk kā trīs cilvēki. Tomēr 

visvairāk Luteru uztrauca nevis tas, ka Vācijas zemnieki bija “pūlis piedzērušu lamzaku 

ar trušu bara vairošanās tikumiem”, bet gan tas, ka tie nebija izglītoti kristīgās mācības 

pamatos.
81

 Verčē zemnieki nemācēja atbildēt ne Tēvreizi, ne desmit baušļus un ticības 

apliecību. Cinnas zemnieki atteicās mācīties lūgšanu Mūsu Tēvs tās garuma dēļ. Tomēr 

šis zemais izglītības līmenis nebija vienīgi lajiem. Atskaitēs ziņots arī par Elsingas 

mācītāju, kurš pats tikai ar grūtībām mācējis noskaitīt Tēvreizi un ticības apliecību.
82 

Nav šaubu, ka pieredzētais mudināja Luteru pēc iespējas ātrāk uzsākt darbu pie 

katehisma. 1529. gada janvārī viņš rakstīja Braunšveigas mācītājam: “Es strādāju pie 

katehisma vienkāršiem lauku ļaudīm”
83

 (rudibus paganis) (WABr, 5:5, 22). Labi 

atcerēdamies neseno pieredzi, Luters savas bažas un satraukumu izteicis abu katehismu 

priekšvārdā. “Un nu, kad pie viņiem [ļaudīm] nonācis Evaņģēlijs, viņi tomēr iemācījušies 

gluži meistarīgi un pavisam brīvi to izmantot nelietīgi.” (MK, 337. lpp.) Lielā katehisma 

jaunajā priekšvārdā (1530) Luters atkārtoti izsaka savu sašutumu par “slinku, postošu un 

nekrietnu miesīgu brīvību” (LK, 358. lpp.).
84 

 

TEOLOĢISKAIS KONFLIKTS 

Saistībā ar vizitācijām elektorālajā Saksijā uzliesmoja jauns teoloģisks konflikts par 

Bauslības un grēknožēlas lomu kristieša dzīvē; to ierosināja Lutera sarakstītie katehismi. 

Lielu ieguldījumu šī konflikta risināšanā sniedza Melanhtons un Agrikola, kuri to aplūkoja 
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savos katehētiskajos rakstos.
85

 Būdams rektors meiteņu skolā Eislēbenē, 1528. gada 

augustā Agrikola cēla iebildumus pret Melanhtona viedokli par Bauslības nozīmi viņa 

darbā Norādes vizitatoriem. Šajās norādēs Melanhtons pauda bažas par baznīcas praksi un 

morāli un tādēļ nozīmīgu lomu atvēlēja baušļiem un Bauslības sludināšanai, lai apvaldītu 

miesu un iztrūcinātu sirdsapziņu.
86

 Melanhtons bija pārliecināts, ka Bauslības zināšana ir 

obligāti nepieciešama grēku nožēlai, jo grēcinieks bez tās nespēj nedz atklāt Evaņģēliju, 

nedz piedzīvot to savā sirdī.
87

 Savukārt Agrikola palika pie tā, ka grēknožēla seko 

Evaņģēlija pasludinājumam. No tā izrietēja, ka Bauslības prasības, tiesa un Dieva dusmas 

zaudēja savu nozīmi. Savā pirmajā katehētiskajā darbā Elementa Pietati congesta,
88

 

Agrikola aizstāvēja uzskatu, ka Bauslība uzrāda mums mūsu grēkus un pakļauj jeb 

savalda mūsu kārības, tomēr tā nenogalina.
89

 Patiesā grēka atziņa rodas no ticības, nevis 

Bauslības. Melanhtons savukārt uzskatīja, ka bez bijības nav ticības. Agrikola vairāk 

uzsvēra bailes Dieva priekšā, nevis bailes no soda. Viņš uzskatīja, ka poenitentia
90

 

jautājumā Melanhtons ir pieļāvis kļūdu, domādams, ka grēka radītās sirdsapziņas mokas 

rodas aiz bailēm no Dieva tiesas un mūžīgā soda. Pēc Agrikolas domām, viss ir gluži 

otrādi – tām jārodas no taisnības mīlestības. Dievu nepieciešams bīties nevis soda dēļ, bet 

Viņa paša dēļ. 

Vēlāk Agrikola izveidoja jaunu katehismu – Simtu trīsdesmit vispārīgi jautājumi
91

, 

revidējot un vienkāršojot savu katehismu latīņu valodā Elementa Pietati congesta. 

Melanhtons kristieša dzīvi skatīja kā virzīšanos no mortificatio uz vivificatio
92

, no 

Bauslības uz Evaņģēliju, no bailēm uz mieru un drošību, turpretī Agrikola iesākumā liek 

Gottseligkeit, tas ir, Dieva vārdu un ticību. Vispirms Evaņģēlijs atklāj Dieva labestību, tad 

mēs ieraugām mūsu grēkus un nožēlojam tos. Bauslība nespēj izdarīt neko vairāk kā tikai 

piespiest cilvēkus ievērot baušļus aiz bailēm no soda. Tā nespēj radīt nožēlu. 

Astoņpadsmitais jautājums deklarē: “Bauslība saka: “Tev jāmīl Dievs vairāk par sevi pašu 

vai jāmirst.” Evaņģēlijs saka: “Es tev pasludinu, ka Dievs ir tevi pirmais mīlējis un Viņš 

grib tev dot šo mīlestību vispirms, jo tu sevi tik ļoti mīli.” Viņš grib arī dot tev Svēto Garu, 

lai Viņa laipnības dēļ tu vari ienīst un pamest sevi, savu dzīvi, mantu un godu.”
93

 Vienīgi 

caur Evaņģēliju mēs varam sākt ienīst sevi un sekot Viņam. Agrikola nosodīja 
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Melanhtona viedokli, nosaukdams to par pasaulīgu gudrību. Evaņģēlija piedauzība ir tā, 

ka Dievs uzvar pasauli nevis ar spēku, bet ar mīlestību, dāvinādams savu Dēlu. “Kristieši 

dara labus darbus mīlestības dēļ un vēlas piepildīt visu, ko Dievs no viņiem prasa, jo viņi 

ir apzīmogoti ar Kristus Garu.”
94

 Viņš apgalvoja, ka Mozus Bauslība patiesībā neatšķiras 

no tās morāles, ko var mācīties no senajiem grieķiem vai romiešiem. 

 

MAZAIS KATEHISMS DRUKĀTĀ FORMĀ 

 

Lutera katehismu tapšanu veicināja šie trīs notikumi: Hausmaņa lūgums, 

vizitācijas un antinomiāņu kontraverse. Īpaši tad, ja ievēro kontekstu – polemiku ar 

Agrikolu, katehisms jāuzlūko kā tūlītēja reakcija uz Agrikolas Simtu trīsdesmit vispārīgo 

jautājumu izraisīto problēmu un vienlaikus arī kā galvenais Agrikolas katehisma aplamās 

pieejas labojums. Līdz ar Lutera katehisma izdošanu evaņģēliskais katehisms guva jaunu 

ievirzi. Agrikolas populārie darbi sāka zaudēt savu ietekmi. Galu galā Lutera katehisms 

pilnībā aizstāja Simtu trīsdesmit vispārīgos jautājumus. Tādējādi pēc 1529. gada “Lutera 

katehismi valdīja grāmatu tirgū, 1580. gadā beidzot kļūstot par luteriskās baznīcas ticības 

apliecību sastāvdaļu”.
95 

Kad 1529. gada janvārī pirmo reizi nāca klajā Lutera katehisms, katra tā daļa bija 

nodrukāta uz lielas papīra loksnes, lai tās varētu pārdot kā avīzes un karināt pie sienas 

baznīcās, skolās un mājās.
96

 Kad Mazais katehisms tika izdots kā grāmata, tā izmēri 

nebija lieli, aptuveni septiņi reiz deviņi centimetri. Kā norāda Marks Edvards (Mark 

Edwards), reformācija veicināja šādu mazu grāmatiņu jeb brošūru lietošanu.
97

 Bieži vien 

šīs brošūras tika izdotas kvarta formātā, tas ir, saliktas no divreiz pārlocītām lapām, 

veidojot četras lapas jeb astoņas lappuses, bez cietiem vākiem. Tādējādi tās bija 

parocīgas, samērā lētas, viegli glabājamas, pārvietojamas un tādēļ labi piemērotas savas 

vēsts nodošanai plašām tautas masām. Tās bez pūlēm varēja transportēt. Tajā laikā šāda 

veida brošūras sauca par libellus vai Büchlein, proti, grāmatiņām. 

Mazais katehisms tika izdots bieži. Lutera dzīves laikā, līdz 1546. gadam, klajā 
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nāca trīsdesmit izdevumi vācu valodā. Līdz sešpadsmitā gadsimta beigām tādā vai citādā 

formā iznāca vismaz 125 izdevumi. Papildus Mazajam katehismam vācu valodā tika 

nodrukāti vēl trīsdesmit izdevumi, kuri bija paredzēti lietošanai skolās gan valodas, gan 

ticības mācīšanai. Kopumā piecpadsmit izdevumos bija ietverts viens tulkojums grieķu 

valodā, kā arī vairāki grieķu un latīņu tulkojumi. No 1550. līdz 1600. gadam bija pieejami 

seši izdevumi vācu–latīņu valodā un viens izdevums vācu–latīņu–grieķu valodā. 1572. 

gadā nāca klajā izdevums vairākās valodās – vācu, latīņu, grieķu un ebreju valodā; tas līdz 

1599. gadam tika izdots vēl divpadsmit reizes. Tika nodrukāti arī pāris duči Georga 

Majora sagatavoto katehismu lejasvācu valodā.
98

 Daudzi turpmākie skaidrojumi balstījās 

uz Lutera katehismu.
99

 Lielie apjomi, kādos katehisms tika izdots, un Lutera autoritāte 

padarīja Mazo katehismu par visu citu katehismu normu un mērauklu. 

 

CITI KATEHISMA POPULARIZĒŠANAS PAŅĒMIENI 

 

Luters un citi reformatori, lai mācītu katehismu baznīcēniem, gan izmantoja trīs 

galvenos paņēmienus, kas mantoti no viduslaikiem (sprediķus, lūgšanu grāmatas un 

grēksūdzes rokasgrāmatas), tomēr neaprobežojās tikai ar tiem. Viņi aizguva citus un 

radīja arī pavisam jaunus veidus katehisma mācīšanai. Īpaši iedarbīgs veids bija pati 

liturģija, kā arī draudzes dziesmas un Dziesmu grāmatas. Liturģija nodrošināja noteiktu 

kārtību, kas bija īpaši svarīga, sprediķojot par katehismu, savukārt draudzes dziedāšana 

bija gandrīz vai nebijusi parādība, jo tā nebija visai izplatīta viduslaiku dievkalpojumos. 

KATEHISMS LITURĢIJĀ 

Gandrīz no pašiem sākumiem Lutera centieni mācīt katehismu bija cieši saistīti ar 

baznīcas liturģisko gadu. Pie tam Bruno Džordans apgalvo, ka tad, ja mēs gribam pareizi 

saprast Lutera katehismus, “mums iesākumā jāsaprot, ka sākotnēji katehismam bija 

liturģiska funkcija”.
100

 Šis apgalvojums ir patiess divējādi. 

Pirmkārt, Luters ievadīšanu dievkalpojumā uzskatīja par katehēzes iesākumu.
101

 

Zināmā mērā tā veidoja liturģijas pamatu. Vācu mesā Luters apvienoja “nepieciešamību 



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

 

© 2009 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS    24 

 

pēc liturģiskās atjaunošanās, lai draudze apmeklētu dievkalpojumus un būtu labi izglītota 

katehismā”. Katehisms audzināja cilvēkos “garīgo liturģiju”, kas bija cieši saistīta ar 

Dieva vārda un Vakarēdiena sakramenta liturģiju, turklāt katehisms pats par sevi arī ir 

šāda “garīgā liturģija”. Vācu mesā Luters apgalvo, ka cilvēks var vairākus gadus 

klausīties sprediķošanu, tā arī neko nesaprazdams, ja vien viņam iepriekš nav mācīts 

katehisms. 

Otrkārt, katehisms bija kļuvis par vispāratzītu dievkalpojuma daļu. Papildus 

izskaidrošanai sprediķos par ierastu lietu kļuva regulāra katehisma lasīšana vai recitēšana 

saistībā ar tās dienas lasījumu.
102

 Dažreiz tas tika skaidrots pašā liturģijā. Svētdienās 

noturēja vairākus dievkalpojumus, – sākot ar agrajām rīta matutīnām, kam sekoja mises 

svinēšana, un noslēgumā, vēlā pēcpusdienā, tika noturētas vesperes. Katrā no tiem 

dažādos veidos tika iekļauts katehisms. 

 

SVĒTDIENAS MATUTĪNAS UN VESPERES 

Svētdienas matutīnas un vesperes bija divi dievkalpojumi, kuros varēja skaidrot 

katehismu un sprediķot par to. 1533. gadā revidētajā Vitenbergas baznīcas dievkalpojumu 

kārtībā tika prasīts, lai svētdienas agrajās rīta matutīnās tiktu sprediķots par katehismu.
103

 

Šie dievkalpojumi bija īpaši piemēroti kalpotājiem, kuri nevarēja piedalīties misē savu 

mājsaimniecības darbu dēļ.
104

 Dievkalpojuma kārtība bija samērā vienkārša: korālis 

(parasti par desmit baušļiem), sprediķis, korālis un lūgšanas. Vesperes sniedza vēl vienu 

iespēju katehisma mācīšanai svētdienas pēcpusdienās. Jau 1528. gada Norādes 

vizitatoriem mudināja, lai svētdienu pēcpusdienas tiktu veltītas “pastāvīgai desmit baušļu, 

ticības apliecības locekļu un lūgšanas Mūsu Tēvs atkārtošanai, skaidrojot šīs lietas 

sprediķos” (LW, 40:308). Šāds dievkalpojums varēja kalpot “bērniem un citiem 

vienkāršajiem un neskolotajiem ļaudīm” (LW, 40:308). Dievkalpojuma norise bija šāda: 

iesākumā bērni norunāja kādu katehisma daļu, kam sekoja īss sprediķis, kurā tika 

paskaidrots tikko dzirdētais. Pēc tam tika pārbaudītas bērnu zināšanas. Turklāt ieteica 

papildus trim galvenajām daļām uzcītīgi sprediķot arī par laulību, Kristību un Svēto 
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Vakarēdienu. 

 

SVĒTDIENAS MISE (DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU) 

Lutera iecerētā un izveidotā Vācu mesa vairāk bija vērsta uz to, lai dievkalpojumā 

dažādās formās tiktu ieviesti katehisma elementi, nekā uz sprediķošanu draudzei. Desmit 

baušļi tika aplūkoti, sagatavojoties grēksūdzei, tādēļ ka grēksūdze un absolūcija bija 

nošķirtas no galvenā dievkalpojuma, un tas radīja iespēju arī pamācīšanai.
105

 Šķiet, ka 

Luters, apzinādamies ticības apliecības nozīmīgumu, ir gribējis, lai ļaudis ne vien to 

norunā, bet arī izdzied tās skaidrojumu dziesmā Uz Dievu Tēvu ticam mēs. Luters ne vien 

mācīja ļaudīm lūgšanu Mūsu Tēvs, bet arī sniedza īsu tās satura skaidrojumu, ar ko viņš 

prefācijā aizstāja sursum corda.
106

 Šī skaidrojuma ievadā Luters raksta: “Pēc sprediķa 

sekos publiska lūgšanas Mūsu Tēvs parafrāze un pamācība, šādā vai labākā veidā tiem, 

kuri vēlas piedalīties sakramentā” (LW, 53:78, 79). Tālāk Luters turpina: “Šādā veidā.. 

lūgšana Mūsu Tēvs ar īsu skaidrojumu taptu zināma ļaudīm” (LW 53:80). Pēc tam 

dievkalpojums turpinājās, draudzei kopīgi lūdzot lūgšanu Mūsu Tēvs. Attiecībā uz 

Kristību un Svēto Vakarēdienu Luters lielu uzmanību pievērsa iestādīšanas vārdiem, 

kurus arī ievadīja pamācība katehismā, lai ļaudis visu uzmanību pievērstu šiem vārdiem 

(sk., piemēram, LW, 53:80). 

 

IKDIENAS DIEVKALPOJUMI 

Reformatori bija izveidojuši ikdienas dievkalpojumu ar sprediķi, iespējams, lai 

radītu evaņģēlisku dievkalpojumu, kas pildītu viduslaiku ikdienas mises funkcijas. Jau 

1523. gadā Luters savā traktātā Par publiskā dievkalpojuma kārtību (Concerning the 

Order of Public Worship) (LW, 53:7–14; WA, 12:35–37) aplūkoja vispārējo 

dievkalpojuma kārtību. Viņš ieteica ikdienas dievkalpojumus noturēt agri no rīta un 

vakarā, līdzīgi agrākajām matutīnām un vesperēm.
107

 No rīta tika lasīta Vecā Derība, bet 

vakarā – Jaunā Derība vai otrādi. Šajos dievkalpojumos galvenā loma bija piešķirta Dieva 

vārdam. Mise vairs nenotika katru dienu, jo, kā apgalvoja Luters, “svarīgs ir [Dieva] 
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vārds, nevis mise” (LW, 53:13). Vācu mesā Luters norāda: “Pirmdienu un otrdienu rītos 

mēs noturam mācību stundu par desmit baušļiem, ticības apliecību, Kunga lūgšanu, 

Kristību un [Vakarēdiena] sakramentu vācu valodā, lai šajās divās dienās tiktu saglabāta 

un padziļināta katehisma izpratne” (LW, 53:68). Luters arī noteica, ka trešdienās jānotur 

mācību stunda par Mateja evaņģēliju vācu valodā, ceturtdienās un piektdienās – par 

vēstulēm un pārējām Jaunās Derības grāmatām. Sešpadsmitajā gadsimtā “baznīcas 

nolikums pilsētām prasīja vienu vai divus dievkalpojumus nedēļā veltīt katehisma 

mācīšanai, lai nobriedušie kristieši varētu saglabāt vispusīgas doktrināras zināšanas un 

izpratni par atsevišķo doktrīnu savstarpējo saistību.”
108

  

Četras reizes gadā divu nedēļu garumā īpašās sprediķu sērijās katehismam tika 

pievērsta pat vēl lielāka uzmanība. 1533. gadā revidētais Vitenbergas pilsētas baznīcas 

nolikums noteica, ka par visu katehismu jāsprediķo astoņos Wochenpredigten
109

 

dievkalpojumos četras reizes gadā.
110

 Svētdienā pirms minētās sprediķu sērijas sākuma 

mācītājam bija ļaudis jāpamāca, ka viņu pienākums ir vest savus bērnus un kalpus uz 

šiem dievkalpojumiem un ka viņi ir par to atbildīgi (sk., piemēram, Lutera pamācību 

vecākiem viņa 1528. gada trešajā katehisma sprediķu sērijā (LW, 51:137–193; WA, 30:I, 

57–122)). Katra sērija ietvēra astoņus sprediķus, kurus divu nedēļu garumā sprediķoja 

pirmdien, otrdien, ceturtdien un piektdien. Vitenbergas baznīcas nolikums šādiem 

nolūkiem atvēlēja pēcpusdienas vesperes.
111 

Parasti baznīcu nolikumos tika uzsvērts, ka šo dievkalpojumu formai jābūt 

vienkāršai. Pirms sprediķa bija jābūt psalma dziedājumam, antifonai un, “kā parasts”, 

četriem lasījumiem. Tad zēnu korim bija jādzied dziesma Šie ir desmit svētie baušļi. Pēc 

sprediķa varēja dziedāt Vai taisies mūžīgi tu dzīvot?, pēdējo pantu nodziedot kopā ar kori. 

Dievkalpojums noslēdzās ar Magnificat, antifonu latīņu valodā, psalma pantu 

(versiculum), kolektas lūgšanu un Benedicamus.
112 
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KATEHISMS HIMNĀS UN KORĀĻOS 

 

Lutera katehisma skaidrojums iekļuva arī luterāņu dievkalpojuma dziesmās un 

Dziesmu grāmatās.
113

 Patiešām, draudzes dziesmas bija viens no visiedarbīgākajiem 

līdzekļiem, ar ko reformatori varēja mācīt katehismu un izplatīt reformācijas vēsti, 

izmantojot runāto vārdu. Galvenokārt tieši draudzes dziesmas nodrošināja laju aktīvu 

līdzdalību liturģijā. Katehisms, izteikts dzejas formā, ne vien deva iespēju klausītājiem 

sadzirdēt Evaņģēliju (tāpat kā sprediķī), bet arī ļāva draudzes locekļiem katehismu izsacīt 

vārdos, tādējādi palīdzot viņiem iegaumēt tā tekstu un saturu. Turklāt dziesmas ietekmēja 

gan kristieša izziņas, gan emocionālo sfēru. Runājot par izpratni, luteriskās dziesmas 

nebija vienīgi ticības atbalss, kas izdziedāta liturģiskā kontekstā, bet tās bija arī 

teoloģiskas dziesmas, kuras pauda ticības būtību. Savukārt dziesmās ietvertā katehēze 

gan veidoja, gan skaidroja kristīgo pieredzi.
114

 Šādu dziesmu iekļaušana Dziesmu 

grāmatā nodrošināja pastāvīgu katehisma lietošanu luteriskās draudzes ticības dzīvē 

gadsimtiem ilgi. 

Bez tam dziesmas radīja vēl vienu iespēju katehisma apguvei. To atskaņas un 

melodijas, mācoties katehismu, darbojās kā mnemonisks paņēmiens tā satura 

iegaumēšanai.
115

 Luters saskatīja ciešo mūzikas un teksta mijiedarbību, kurā tie pastiprina 

un papildina viens otru. Kad teksts tika tulkots no latīņu valodas vācu valodā, radās 

nepieciešamība izmainīt melodiju, lai tā pieskaņotos jaunajam ritmam un vārdu 

locījumiem.
116

 “Es nevaru paciest, ka latīņu melodijas tiek pieliktas vācu vārdiem. Es 

izdevējam pastāstīju, kādā manierē dzied vācieši. Tieši to es vēlos šeit ieraudzīt” (LW, 

53:54). Mūzika radīja saikni starp mācīšanos un dievkalpojumu. Mūzika pastiprināja 

katehisma mācību un deva iespēju draudzei to apliecināt skaļā balsī.
117 

Zināmā mērā katehētisko dziesmu izveide norisinājās vienlaicīgi ar pastiprinātu 

katehismu izdošanu sešpadsmitā gadsimta divdesmitajos gados. Jau 1523. gadā Luters 

rakstīja Špalatīnam par savu ieceri izdot ļaudīm psalmus un dziesmas vācu valodā, lai 

Dieva vārds ar dziesmas palīdzību varētu pieaugt un izplatīties tautā (LW, 53:221). 1524. 
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gadā tika izdota pirmā evaņģēliskā Dziesmu grāmata, saukta par Achtliederbuch (Astoņu 

dziesmu grāmata), kura ietvēra četras Lutera dziesmas. Visnozīmīgākā no agrīnajām 

dziesmu grāmatām bija 1529. gadā Vitenbergā izdotā Geistliches Gesangbüchlein 

(Garīgo dziesmu grāmatiņa). 1529. gadā, kad Luters laida klajā savus katehismus, viņš 

izdeva arī jaunu dziesmu grāmatu Geistliche lieder auffs new gebessert zu Wittenberg D. 

Mart. Luther (Vitenberga, 1529). Tajā bija ietverta katehisma dziesmu nodaļa, kura 

atradās aiz baznīcas gada svētku dziesmām. Luters šo “īpašo katehisma dziesmu” nodaļu 

ievada ar vārdiem:
118 

“Šeit seko garīgas dziesmas, kurās ir izsacīts katehisms, jo mums visos 

veidos – gan sludinot, gan lasot, gan dziedot u. c. – ir jāpauž kristīgā mācība, lai 

jaunie un nemācītie ļaudis varētu tajā izglītoties un tādējādi tā vienmēr paliktu 

skaidra un tiktu nodota mūsu pēcnācējiem. Lai Dievs dod mums savu žēlastību un 

svētību Jēzū Kristū. Āmen.”
119 

Robins Līvers (R. Leaver) norāda, ka dziesmu katehētiskais uzdevums luteriskajā 

teoloģijā ir bijis tik būtisks, ka katrā luterāņu Dziesmu grāmatā līdz pat astoņpadsmitā 

gadsimta otrajai pusei bijusi iekļauta īpaša Katehisma dziesmu nodaļa.
120 

Šīs ir paša Lutera sacerētās dziesmas par pirmajām trim katehisma pamatmācībām: 

Tos desmit baušļus, ko mums Dievs, 1524 (desmit baušļi);
121

 Uz Dievu Tēvu ticam mēs, 

1524 (ticības apliecība);
122

 Dievs, mūsu Tēvs, kas debesīs, 1539 (lūgšana Mūsu Tēvs).
123

 

Šīs ir dziesmas par pēdējām trim pamatmācībām: Pie Svētā Jāņa Kristus nāk, 1541 

(Kristība);
124

 Es dziļās bēdās nosaucos, 1523, 1539 (grēksūdze);
125

 Ak, Kungs, mēs tevi 

slavējam, 1524 (Svētais Vakarēdiens). Par baušļiem Luters sarakstījis dziesmu Kungs 

uzturi mūs savā vārdā drošus (1542).
126

 Šīs dziesmas skaidri izsacīja un paskaidroja 

Lutera katehisma mācības teoloģisko domu par Bauslības un Evaņģēlija nošķiršanu.
127

 

Brehts apgalvo, ka Lutera dziesmas padara viņu par vienu no sava laika 

ievērojamākajiem “garīgo dziesmu autoriem”. “Dzejai viņa skatījumā bija jākalpo 

gandrīz tikai vienam mērķim – sludināšanai.”
128

 Ar šīm dziesmām katehisms varēja 

uzlabot mācības izpratni lajiem un audzināt viņus dievbijībā. 
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NOSLĒGUMS 

 

Tā kā reformatoriem rūpēja draudzes dzīves ikdienas vajadzības, viņi ārkārtīgi 

nopietni uzņēmās pienākumu mācīt katehismu kā lajiem, tā arī garīdzniecībai. Šim 

nolūkam viņi izmantoja visus iespējamos līdzekļus, lai katehisma mācība varētu 

izplatīties visā draudzē. Šādi darbojoties, viņi spēja no jauna evaņģelizēt ļaudis, lai tie 

varētu ne vien saukties par kristiešiem, bet patiesi arī būtu tādi. Var teikt, ka ar katehismu 

viņi lika noturīgu pamatu ļaužu ticības un dievbijības pilnveidošanai. Salīdzinot ar vēlāka 

laika luterismu, reformatoriem svarīgāks bija pats katehisma saturs, nevis katehisms kā 

atsevišķs žanrs. 
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17 Šis dokuments uzskaitīja četrpadsmit ticības apliecības artikulus, desmit baušļus, 
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22 Berard L. Marthaler, The Catechism Yesterday and Today: The Evolution of a Genre 

(Collegeville, Minn.: The Liturgical Press, 1995), 11. lpp. Sk. Nicholas Ayo (red. un 
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Catechisms – 450 Years: Essays Commemorating the Small and Large Catechisms of Dr. 
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25 Šīs tradīcijas aizsākumi meklējami 1281. gada Lambetas koncilā, kurš priesteriem 

noteica četras reizes gadā savu draudžu locekļiem sprediķos skaidrot ticības apliecību, 
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Catechetics (New York: Herder and Herder, 1959), 17. lpp. 
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44 Rokasgrāmata tika veidota pēc Florences Antonija (miris 1459) traktāta Tractatus de 

instructione seu directione simplicium confessorum. Tā bija ļoti populāra, pielāgota 
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Protestantism to Sixteenth-Century Germany and Switzerland (New Haven: Yale 

University Press, 1975), 28.–32. lpp. Šī teksta tulkojumu angļu valodā sk. Denis Janz, 
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Mellen Press, 1982), 31.–130. lpp.   

45 “Instructions on Confession”, in Luther’s Catechetical Writings (red. John Lenker, 
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Edition, 2. sēj. (Philadelphia: Muhlenberg Press, 1915), 351.–384. lpp. Luters izmantojis 

nedaudz pārstrādātu 1518. gada Īsu desmit baušļu izklāstu, to piepildīšanu un pārkāpšanu 
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un 1519. gada Īsu skaidrojumu, kā saprast un lūgt lūgšanu Mūsu Tēvs (Brief Explanation 

for Understanding  and Praying the Lord’s Prayer). Skaidrojumu ticības apliecībai viņš 

radīja “no jauna”. Krodel, 373. lpp.; sal. 110. piez. 398. lpp. 
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ar lūgšanas palīdzību šīs zāles lietot. Otrkārt, Luters šajā darbā atspoguļo tradicionālo 

grēku klasifikāciju. Treškārt, viņš skaidro ticības apliecību un lūgšanu Mūsu Tēvs tāda 

cilvēka skatījumā, kurš atsakās no saviem grēkiem (un sātana) un atkal nodod sevi Dieva 

rokās. Savā Mazajā lūgšanu grāmatā (1522) Luters atsaucas uz šo darbu kā uz 

“vienkāršas kristīgas lūgšanas veidu un spoguli grēku saskatīšanai, kas pamatojas lūgšanā 

Mūsu Tēvs un desmit baušļos” (LW, 43:12; WA, 10, II:375). 

50 Luters tos uzskatīja par cilvēku pašu sagudrotiem desmit baušļu papildinājumiem 

(WA, 7:211–228:212.3). Sk. Krodel, 375. lpp. Tālāk Luters parāda, kā šie papildinājumi 

jau ir ietverti desmit baušļu skaidrojumā. “Par piecām maņām runā piektais un sestais 

bauslis, par sešiem žēlastības darbiem – piektais un septītais, par septiņiem nāves 

grēkiem un lepnību – pirmais un otrais, par iekāri – sestais, par dusmām un ienaidu – 

piektais, par nesātību – sestais, par kūtrumu – trešais un tādējādi arī visi pārējie baušļi. 

Neapzinātos grēkus atklāj visi baušļi, jo jebkuru bausli ir iespējams pārkāpt tikai ar 

runāšanu, padomu došanu vai izpalīdzēšanu. Publiskie un slepenie grēki tiek veikti pret 

piekto, sesto un septīto bausli. Visos šajos nodarījumos mēs ieraugām vienu un to pašu 

lietu – patmīlību, kas meklē tikai savu labumu.. Patmīlība ir ikviena grēka sakne.” LW, 

43:21. 

51 Šeit Luters ir nedaudz pārstrādājis 1518. g. iznākušo darbu Īss desmit baušļu izklāsts, 

to piepildīšana un pārkāpšana un 1519. g. iznākušo Īsu skaidrojumu, kā saprast un lūgt 

lūgšanu Mūsu Tēvs. Pavisam jauns ir Lutera ticības apliecības skaidrojums. Līdz šim 

Luters bija pievērsies dekalogam, lūgšanai Mūsu Tēvs, kā arī grēksūdzes tēmai, bet vēl 

nebija ķēries pie ticības apliecības, lai gan savā sprediķī par labajiem darbiem viņš 

paredzēja nepieciešamību to darīt (WA, 6:203, 234 u. trpm.). Šajā laikā Luters vēl nebija 
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savā darbā ietvēris Kristības un Svētā Vakarēdiena daļas. 

52 Ferdinand Cohrs, Die Evangelische Katechismusversuche vor Luthers Enchiridion I: 

Die evangelischen Katechismusversuche aus den Jahren 1522–1526 (Berlin: A. 

Hofmann, 1900; Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1978); 4. lpp. Līdzīgi arī Rojs (Reu) to 

sauc par nozīmīgu pagrieziena punktu katehisma vēsturē un par Mazā katehisma 

priekšteci, Dr. Martin Luther’s Small Catechism, 8.–9. lpp. 

53 Vispilnīgākais pētījums par šo Lutera “embrionālo” katehismu atrodams: Krodel, 

“The Making of Luther’s Catechism,” 364.–404. lpp. 

54 Augsburgas ticības apliecības 24. artikuls arī apstiprina šādu kārtību – Melanhtons 

apgalvo, ka “nevienam netiek sniegts sakraments, ja cilvēks nav iepriekš pārbaudīts un 

uzklausīts”. Augsburgas ticības apliecība, 24. artikuls // VG, 55. lpp. 

55 Maurers šajā praksē saskata vienu no luterāņu konfirmācijas aizmetņiem. Atšķirība ir 

vienīgi tajā, ka pārbaude pirms Vakarēdiena saņemšanas ir saprasta “tikai kā pirmā no 

daudzām citām iespējām, nevis notikums, kas ir bijis reizi pār visām reizēm”. Wilhelm 

Maurer, Historical Commentary on the Augsburg Confession (tulk. H. George Anderson; 

Philadelphia: Fortress Press, 1986), 210. lpp.   

56 MK, 349. lpp. – Tulk. piez. 

57 “An Open Letter to Those in Frankfurt on the Main, 1533”, tulk. Jon D. Vieker, 

Concordia Journal 16 (oktobris, 1990), 343. lpp. 

58 “An Open Letter to Those in Frankfurt on the Main, 1533”, 343. lpp. 

59 “An Open Letter to Those in Frankfurt on the Main, 1533”, 343. lpp. 

60 Sk. Martin H. Bertram, “Introduction” to Luther’s Little Prayer Book (LW, 43:6). 

61 Latīņu val. – Dvēseles dārzs. – Tulk. piez. 

62 Georg Domel, Die Entstehung des Gebetbuches und seine Ausstattung in Schrift, Bild 

und Schmack bis zum Anfang des 16. Jahr-hunderts (Köln a. Rh.: Privatdruck, 1921). Sk. 

Martin H. Bertram, “Introduction” to Luther’s Little Prayer Book, LW, 43:5. Viņš raksta: 

“Viens neliels sējums sevī ietvēra: dažāda veida grēku katalogus, kuri lietojami, 

gatavojoties grēksūdzei; dažādu veidu uzskaitījumu, kā iegūt piedošanu; svētku lūgšanas; 

akrostiha veidā sastādītas lūgšanas Marijas piesaukšanai; lūgšanas par aiziešanas brīdi; 
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lūgšanas, kurās apcerētas Kristus ciešanas; lūgšanas, kuras nodrošina dāsnas atlaidas no 

soda šķīstītavā, ja tās lieto noteiktā veidā; lūgšanas, kuras nodrošina pasargājumu 

dzemdībās vai nāves stundā; tikumu katalogus; žēlastības darbu sarakstu; Svētā Gara 

dāvanu sarakstu; rīta un vakara lūgšanas; lūgšanas dažādiem svētajiem un martīriem; 

grēknožēlas psalmus un ļoti iecienītās lūgšanas, kurās piesaukta Sv. Brigita.” 

63 Šī grāmata tikai 1522. gadā vien piedzīvoja deviņus izdevumus un bija ārkārtīgi 

populāra sešpadsmitā gadsimta divdesmitajos gados. Lai arī tā tika publicēta vēl arī pēc 

1529. gada, beigu beigās to tomēr nomainīja Mazais katehisms, kas kalpoja tiem pašiem 

mērķiem. 

64 Grāmatai pastāvīgi tika pievienots kas jauns. Pirms izdošanas Luters to papildināja ar 

astoņiem psalmiem un lūgšanu ieteikumiem, Vēstuli Titam, romiešiem, Timotejam, 

Pētera un Jūdas vēstuli, sprediķi, kurā apcerētas Kristus svētās ciešanas u. tml. (1523). 

Sk. Brecht, Luther, II, 120.  

65 Pamatīgs šī darba pētījums atrodams Mārtina Nikola (Martin Nicole) darbā 

Meditation bei Luther (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1984), nodaļā 

Katechismusmeditation, 150.–167. lpp. Īsāku izklāstu angļu valodā sk. Gordon Rupp, 

“Protestant Spirituality in the First Age of Reformation”, Popular Belief and Practice 

(red. G. J. Cuming, Derek Barker; Cambridge: Cambridge University Press, 1972), 155.–

170. lpp.  

66 Dictionary of the Middle Ages, 301. lpp. 

67 Sk. Ian Green, The Christian’s ABC: Catechisms and Catechizing in England c. 

1530–1740 (Oxford: Clarendon Press, 1996). Tas bija sarakstīts pantu veidā un apsolīja 

četrdesmit dienu grēku atlaidu tiem, kuri to iemācījās no galvas. 

68 Šis katehisms ietvēra četrpadsmit jautājumus no ticības apliecības, desmit baušļus, 

septiņus sakramentus, septiņus žēlastības darbus, septiņus tikumus un septiņus nāves 

grēkus.  

69 Tajā bija ietvertas piecas cilvēciskās maņas, septiņi nāves grēki, tiem pretējie tikumi, 

septiņi lūgšanas Mūsu Tēvs lūgumi; Esi sveicināta, Marija; ticības apliecība, desmit 

baušļi, septiņi tikumi, septiņas Svētā Gara dāvanas, septiņi svētlaimes apsolījumi, septiņi 
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garīgie žēlastības darbi, septiņas pavēles, septiņi sakramenti, septiņi grēknožēlas veidi, 

septiņas privilēģijas godībā paradīzē, četri Kristus padomi, lielākie paradīzes 

iepriecinājumi un elles sodības.  

70 Sīkāku šo notikumu apskatu sk. Timothy J. Wengert, Law and Gospel: Philip 

Melanchthon’s Debate with John Agricola of Eisleben over Poenitentia (Grand Rapids: 

Baker Books, 1998), 49.–50. lpp. 

71 Citēts no Ferdinand Cohrs, Die Evangelischen Katechismusversuche vor Luthers 

Enchiridion, 4 sēj. (Berlin: A. Hofmann, 1900–1902), 4, 247. lpp. 

72 Cohrs, 4:248. Ap to pašu laiku viņš acīmredzot ir arī ierosinājis dievkalpojuma 

tulkošanu vācu valodā. Šo lūgumu Luters izpildīja tā paša gada Ziemassvētkos ar 

Deutsche Messe (Vācu mesa). 

73 Vienīgais pirmā izdevuma eksemplārs, kas ir saglabājies līdz mūsdienām, tika atrasts 

1991. gadā Volfenbutelas (Wolfenbüttel) hercoga Augusta bibliotēkā Vācijā. Sk. Timothy 

J. Wengert, “Wittenberg’s Earliest Catechism”, Lutheran Quarterly, 7 (1993), 247.–

260. lpp. Rūpīga šīs grāmatiņas analīze atrodama Vengerta darbā Law and GospelI, 54.–

58. lpp. Tās tulkojums [angļu valodā] atrodams Book of Concord (Vienprātības 

grāmatas) avotu apkopojumā. 

74 Cohrs, 1:169. Grāmatiņa izceļ arī Lutera Mazās lūgšanu grāmatas nozīmīgumu 

agrīnajā katehēzē un “skaidri uzrāda Lutera katehisma veiktās izmaiņas un uzlabojumus”. 

Timotijs Vengerts atzīmē, ka starp 1525. un 1530. gadu šādā vai citādā formā tā ir 

publicēta vismaz divdesmit sešas reizes. Cohrs, 1:187–192 lasāms daļējs šo izdevumu 

saraksts. 

75 Albrecht Peters, “Die Theologie der Katechismen Luthers anhand der Zuordnung 

ihrer Hauptstücke”, Lutherjahrbuch (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1976), 13. 

lpp. Peters secina, ka tas notiek vienlaikus ar privātās bikts pārveidi par sagatavošanos 

Svētajam Vakarēdienam. 

76 Brecht, Luther, II, 270. 

77 Sīkāku izklāstu par Zemnieku karu sk. Brecht, Luther, II, 172–194. 

78 Saksijas kūrfirsts Frīdrihs Gudrais (1463–1525). – Tulk. piez. 
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79 Pamatīgu vizitāciju un to rezultātu raksturojumu sk. Brecht, Luther, II, 259–273. 

80 James M. Kittelson, Luther the Reformer: The Story of the Man and his Career 

(Minneapolis: Augsburg, 1986), 216. lpp. 

81 James M. Kittelson, “Luther the Educational Reformer”, Luther and Learning: The 

Wittenberg University Luther Symposium (red. Marilyn J. Harran; London, Toronto: 

Associated University Presses, 1983), 101. lpp. 

82 C. A. H. Burkhardt, Geschichte der deutschen Kirchen- und Schulvisitationen im 

Zeitalter der Reformation (Leipzig: Verlag von Fr. Wilh. Grunow, 1879), 38. lpp. u. 

trpm. 

83 Sk. arī Kittelson, Luther the Reformer, 216. lpp. 

84 Ir svarīgi zināt, ka vizitācijām netrūka pretinieku. Jebkura visaptveroša reforma varēja 

nopietni apdraudēt aristokrātijas, garīdzniecības un arī laju ierasto dzīves ritmu. 

Garīdzniecība baidījās no iespējas zaudēt savu stāvokli. Ļaudis negribēja, lai tos norāj par 

viņu nekristīgo dzīvesveidu. Aristokrātijai bija savi plāni, kā baznīcas labumus padarīt 

par savējiem. Visbeidzot, vizitācijas pašas par sevi izraisīja politisku krīzi, kas 1530. g. 

skāra pat Augsburgas reihstāgu; tas tika sasaukts bez Romai uzticamo, oficiāli iecelto 

bīskapu atļaujas. Wengert, “Introduction”, 1529 Holy Week Sermons, 13. lpp. 

85 Viens no šiem Melanhtona rakstiem bija Annotationes in Johannem (1523). Tajā pašā 

gadā viņš publicēja vēl vienu katehētisku darbu jaunajiem latīņu valodas studentiem: 

Enchiridion elementorum puerilium. Vuittemberge. Vāciski tas tika tulkots kā Philipp 

Melanchthons Handtbüchlein, wie man die Kinder zu der Geschrifft und Lehre halten sol. 

Wittenberg. Trešo darbu izdeva 1527. gadā ar nosaukumu Dažas Rakstu vietas, kurās 

ietverta visa kristieša dzīve un kuras vienmēr der apdomāt un paturēt prātā. Šis darbs 

visticamāk bija atbilde Agrikolas kritikai, ko viņš bija izteicis tajā pašā gadā. Tomēr 

Melanhtona darbi nekad nekļuva tik populāri kā darbi, kurus publicēja viņa bijušais 

kolēģis Eislēbenē (Wengert, Law and Gospel, 58. lpp.). Arī Agrikola strādāja daudz. 

Saskaņā ar Lutera doto uzdevumu viņš, būdams jaunieceltais rektors Latīņu skolā 

Eislēbenē, centās pilnveidot mācību plānu. Pirmais šī darba rezultāts bija Elementa 

pietatis congesta, 1527. gadā, kas pēc tam tulkots ar nosaukumu Eine Christliche 
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kinderzucht, ynn Gottes Wort und Lehre, Aus der Schule zu Eisleben. 

86 Brecht, Luther, II, 268. 

87 Wengert, Law and Gospel, 71. lpp. 

88 Pēcāk tas tika tulkots vācu valodā kā Eine Christliche kinderzucht, ynn Gottes Wort 

und Lehre, Aus der Schule zu Eisleben. No 1527. līdz 1528. gadam darbs tika izdots 

desmit reizes (Cohrs, 2:3–83).  

89 Wengert, Law and Gospel, 72. lpp. 

90 Latīņu val. – grēku nožēlošana. – Tulk. piez. 

91 Tas guva tūlītējus panākumus, bet tika uzskatīts par pārāk sarežģītu un grūtu 

iesācējiem. Tādēļ Agrikola katehismu pārstrādāja jautājumu un atbilžu formā ar 

nosaukumu Simtu trīsdesmit vispārīgi jautājumi maziem bērniem vācu meiteņu skolā 

Eislēbenē; tas datēts ar 1527. gada 18. novembri. Šis darbs izrādījās ļoti populārs, un divu 

gadu laikā, no 1528. līdz 1529. gadam, tas piedzīvoja desmit izdevumus. Sk. Wengert, 

Law and Gospel, 59. –61. lpp. Šī darba tulkojums atrodams Fortress Press izdevumā A 

Collection of Sources. 

92 Latīņu val. – no nonāvēšanas uz atdzīvināšanu. – Tulk. piez. 

93 Wengert, Law and Gospel, 127. lpp.; citēts Cohrs, 2:278. 

94 Wengert, Law and Gospel, 129. lpp. 

95 Wengert, Law and Gospel, 153. lpp. 

96 Kā uzskates līdzeklis šādas loksnes ir izmantotas jau kopš piecpadsmitā gadsimta. Sk. 

John W. Constable, “Sixteenth Century Catechisms: Their Genesis and Genius”, 

Teaching the Faith (red. Carl Volz; River Forest, Ill.: Lutheran Educational Association, 

1967), 21. lpp. 

97 Edwards, Printing, Propaganda, and Martin Luther, 15. lpp. 

98 Šādu statistiku uzrāda katalogs Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich 

erscheinen Drucke des XVI Jahrhunderts, 19 sēj. (Stuttgart: A. Hiersemann, 1983 u. 

trpm.) Iespējams, ka pastāv vēl citi izdevumi, kuri nav iekļauti šajā katalogā. Ir jāņem 

vērā arī tas, ka kravu pārvadāšana bija dārga, un tādēļ citu pilsētu izdevēji labprātāk 

izdeva šīs grāmatas paši, nekā ieveda tās no Vitenbergas. 
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99 Sk. nodaļu Roja (Reu) darbā “The Triumph of Luther’s Small Catechism throughout 

Europe during the Sixteenh Century”, Dr. Martin Luther’s Small Catechism, 87.–137. 

lpp. 

100 Bruno Jordahn, “Katechismus-Gottesdienst im Reformationsjahrhundert”, Luther: 

Mitteilungen der Luthergesellschaft 30 (1959), 76.–77. lpp. 

101 Eric Gritsch, “Whetstones of the Church”, Lutheran Theological Seminary 

Bulletin, 60 (1980), 4. lpp. 

102 Sk. Charles P. Arand, “Catechismal Services: A Bridge Between Evangelism and 

Assimilation”, Concordia Journal, 3 (1997, jūlijs), 177.–191. lpp. 

103 Emil Sehling, red., Die Evangelishen Kirchenordnungen des XVI Jahrhunderts 

(Leipzig: O. R. Reisland, 1902), I:1, 700. lpp. 

104 Jordahn, “Katechismus-Gottesdienst im Reformationsjahrhundert”, 71. lpp. 

105 Sk. Sehling, 1:2, 268.–269. lpp. Pēc hercoga Heinriha rīkojuma grēknožēlniekam 

jājautā: “Vai tu zini desmit baušļus?” Atbilde ir: “Diemžēl ne. Pāvestieši mums tos 

nemācīja.” Tad biktstēvs turpina: “Ja jau tu tos nezini, ir skaidrs, ka tu tos arī nepildi.” 

Tad sekoja īsa apmācība baušļos un pēc tam – grēksūdze. Angļu val. tulkojis William 

Weedon, “Catechesis and Liturgy”, darbs nav publicēts. 

106 Latīņu val. – paceliet sirdis. – Tulk. piez. 

 Sk. Bryan Spinks, Luther’s Liturgical Criteria and his Reform of thr Canon of the 

Mass (Notts [England]: Grove Books, 1982), 32. lpp. 

107 Bornkamm Heinrich, Luther in Mid-Career, 1521–1530 (tulk. E. Theodore 

Bachmann; Philadelphia: Fortress Press, 1983), 134. lpp. 

108 Irwin J. Habeck, “Profit and Peril in Preaching on the Catechism”, Wisconsin 

Lutheran Quarterly, 76 (1979), 133. lpp. Sk. arī Carl Meusel, Kirchliches Handlexicon, 

III sēj. (Leipzig: Justus Naumann, 1891), 723. lpp. 

109 Vācu val. – nedēļas sprediķi. – Tulk. piez. 

110 Meusel, III, 723. lpp. Citos baznīcas nolikumos, piemēram, 1569. gada 

Volfenbutelas baznīcas nolikumā, arī bija paredzēts, ka mācītājam četrreiz gadā 

jāsprediķo par katehismu. 
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111 Habeck, “Profit and Peril in Preaching on the Catechism”, 132. lpp. 

112 Sehling, Die Evangelischen Kirchenordnungen, I, 701. lpp. 

113 Robin A. Leaver, “The Chorale: Transcending Time and Culture”, Concordia 

Theological Quarterly, 56 (1992), 123.–144. lpp.  

114 Robin A. Leaver, “Luther’s Catechism Hymns: 8. Confessional Substance,” 

Lutheran Quarterly, XII (1998), 322. lpp. 

115 Christopher B. Brown, “Singing the Gospel: Lutheran Hymns as a Source for the 

Popular Reception of the Reformation”, nepublicēts materiāls, 7. lpp. 

116 Marilyn Harran, Martin Luther – Learning for Life (St. Louiss: Concordia, 1997), 

226. lpp. 

117 Harran, Martin Luther – Learning for Life, 232. lpp. 

118 Robin A. Leaver, “The Chorale: Transcending Time and Culture”, Concordia 

Theological Quarterly, 56 (1992), 133. lpp. Sk. C.Mahreholz, “Auswahl und Einordnung 

der Katechismuslieder in den Wittenberger Gesangbüchern seit 1529”, Gestalt und 

Glaube: Festschrift für Vizepräsident Professor D. Dr. Oskar Söhngen zum 60. 

Geburtstag am 5. Dezember 1960 (Witten and Berlin, 1960), 123.–132. lpp.; P. Veit, Das 

Kirchenlied in der Reformation Martin Luthers: Eine Thematische und Semantische 

Untersuchung (Wiesbaden: Steiner Verlag, 1986), 68.–72. lpp. 

119 Angļu val. tulkojis Robin A. Leaver, “Luther’s Catechism Hymns: 1. Lord Keep 

Us Steadfast in Your Word,” Lutheran Quarterly, XI (1997, ziema), 400. lpp. 

120 Robin A. Leaver, “Luther’s Catechism Hymns: 8. Confessional Substance”, 

Lutheran Quarterly, XII (1998), 322. lpp. 

121 Dziesmu grāmata evanģelijuma ticīgām draudzēm Vidzemē ar pielikumu Dieva 

kalpošanai baznīcā un mājās, Rīga: J. Deubner, Müller, 1898 (saīsin. – Vidz.).–  Nr. 283. 

– Tulk. piez. 

 Robin A. Leaver, “Luther’s Catechism Hymns: 2. Ten Commandments”, Lutheran 

Quarterly, XI (1997, ziema), 410.–421. lpp.  

122 Vidz. – Nr. 286; Dziesmu grāmata evaņģ. luteriskām draudzēm, Rīga: Valters un 

Rapa, 1928 (saīsin. – 1928). – Nr. 219. – Tulk. piez. 
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 Robin A. Leaver, “Luther’s Catechism Hymns: 3. Creed”, Lutheran Quarterly, XI 

(1998, pavasaris), 79.–88. lpp.  

123 Vidz. – Nr. 287; 1928 – Nr. 359; Dziesmu grāmata latviešiem tēvzemē un 

svešumā, Latviešu Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Amerikā apgāds un Latvijas 

Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas izdevniecība, 1992 (saīsin. – 1992). – Nr. 411. – Tulk. 

piez. 

 Robin A. Leaver, “Luther’s Catechism Hymns: 3. Creed”, 79.–88. lpp. 

124 Vidz. – Nr. 291. – Tulk. piez. 

 Lutera korāļi par sešām katehisma pamatmācībām kļuva par luterāņu dievkalpojuma 

neatņemamu sastāvdaļu, it īpaši svētdienu vesperēs, kuru laikā bija ierasts izskaidrot 
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