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3. 

 

CEĻVEDIS NO KRISTĪBAS LĪDZ KAPAM 

LUTERA KATEHISMU IECERE UN NOLŪKS 

 

Sešpadsmitā gadsimta divdesmito gadu beigās katehisms bija kļuvis par vienu no 

nozīmīgākajiem reformācijas vēsts izpausmes līdzekļiem. Katehisms to darīja pieejamu 

ne vien universitāšu profesoriem un studentiem, bet arī vidusmēra ļaudīm gan mājās, gan 

draudzēs. Katehismi reformācijas mācības izplatīja visā tautā, turpretī citi raksti bija 

pieejami tikai sava laika inteliģencei – universitāšu locekļiem un baznīcas ļaudīm. 

Katehisms diezgan ātri kļuva par ļoti pieprasītu izdevumu.
1
 Visu izdoto katehismu un it 

īpaši Mazā katehisma popularitāte palīdz izskaidrot, kāpēc “diezgan īsā laikā vairums 

ļaužu, dodot priekšroku jaunajām reliģiskajām vērtībām un praksei, atmeta tās, kuras 

saistītas ar gadsimtiem ilgām tradīcijām”.
2
 Katehisma parādīšanās drukātā veidā ar tā 

neskaitāmajiem izdevumiem nodrošināja ilgstošu reformācijas vēsts izplatīšanos labāk, 

nekā to spētu jebkurš cits sešpadsmitā gadsimta jaunievedums.
3 

Katehismu komerciālie panākumi tomēr vēl neizskaidro to, kā katehisms ar tajā 

pausto mācību spēja uzrunāt tik daudz ļaužu. Kaut arī Mazais katehisms bija guvis tik 

apbrīnojami lielus panākumus, cilvēki varēja arī to nelasīt. Visā sešpadsmitajā gadsimtā 

analfabētisms vēl joprojām bija nopietns šķērslis jebkādiem centieniem paaugstināt laju 

izglītības līmeni ticības lietās. Protams, Mazais katehisms pirmām kārtām bija paredzēts 

cilvēkiem, kas varēja lasīt dzimtajā valodā, un šādu lasītpratēju skaits pakāpeniski 

pieauga.
4
  

Pat ņemot vērā šo auditoriju, lasītprasmes līmenis visā impērijas teritorijā labākajā 

gadījumā sasniedza piecus procentus. Lai arī reformācija ātrāk izplatījās tajās pilsētās, 

kurās lasītprasmes līmenis bija augstāks, tas tomēr nekur nepārsniedza kādus trīsdesmit 

procentus.
5
 Tikai neliela daļa no kopējā iedzīvotāju skaita prata lasīt un rakstīt. Tie bija 
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aristokrātijas pārstāvji un galma ļaudis, birokrāti un civilierēdņi, tirgotāji, amata meistari, 

vecmātes un ārsti, notāri un laji, kuri bija uzņemti par kāda ordeņa biedriem.
6
 Tādējādi 

sešpadsmitā gadsimta Vācijā mutiskā komunikācija vēl joprojām bija “galvenais 

sazināšanās veids, ar ko informācija tika saņemta, tiekoties nelielās ļaužu grupās”.
7 

Kā gan šādā situācijā lielākā tautas neizglītoto vai mazizglītoto ļaužu daļa varēja 

apgūt katehismu? Šķiet, ka reformatori izmantojuši “divpakāpju komunikācijas metodi”
8
, 

kas apvienoja tradicionālos mācīšanas veidus ar jaunākās tehnoloģijas – iespiedmašīnas 

piedāvātajām iespējām. Sākumā viņi izmantoja iespēju, ko radīja laju izglītības līmeņa 

pieaugums, kā arī uzrunāja lasītpratējus, ļaudis, kuri bija kļuvuši par sava laika 

sabiedriskās domas veidotājiem, proti, sludinātājiem, skolotājiem un valsts 

amatpersonām. Lielākajā daļā ciematu bija vismaz viens vai divi cilvēki, iespējams, 

ciema priesteris vai kāds no vietējās varas pārstāvjiem, kuri mācēja lasīt un rakstīt.
9 

Tie savukārt pēc tam daudz lielāku skaitu lasītnepratēju iepazīstināja ar jauno 

mācību ierastajā veidā, tas ir, mutiski. Tādējādi lielākā ļaužu daļa Evaņģēlija vēsti 

mācījās no sprediķiem un pārrunām, nevis no grāmatām un brošūrām vai pat vizuāliem 

uzskates līdzekļiem.
10

 Skaļi lasot sev un citiem priekšā, kā arī pārspriežot drukāto tekstu, 

cilvēki ar runāto vārdu nodeva tālāk drukāto vārdu. 

Arī Mazais katehisms atspoguļo šo divkāršo stratēģiju.
11

 Katehisms ir domāts 

mācītājiem un vecākiem, kuriem savukārt tas jāpārrunā ar bērniem un saimi. Šim 

nolūkam Luters iesaka mutiskai apmācībai piemērotu metodi. – Luters ne vien sarakstīja 

Mazo katehismu dzimtajā valodā, bet arī piemēroja to vairāk dzirdes, nevis redzes 

uztverei. Šī uzdevuma īstenošanai Luters lika lietā mācītāja sirdi, dzejnieka talantu un 

labo valodas prasmi, kas bija kopta, sprediķojot no kanceles. Luters izmantoja katehismu 

kā līdzekli kristietības pamatu mācīšanai un kā rokasgrāmatu, no kuras mācīties visa 

mūža garumā. 
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MĀCĪŠANAS ROKASGRĀMATA  

MĀCĪTĀJIEM UN VECĀKIEM 

 

Mazā katehisma priekšvārdā Luters uzrunā trīs ļaužu grupas – varas pārstāvjus, 

mācītājus un vecākus –, lai tie uzņemtos atbildību par bērnu un jauniešu mācīšanu un 

audzināšanu ticībā. Aicinādams mācītājus un vecākus uzņemties šo pienākumu, Luters 

nepārprotami seko baznīcas tradīcijai, turpretī vēršanās pie varas pārstāvjiem atspoguļo 

laicīgo autoritāšu lomas pieaugumu divos iepriekšējos gadsimtos. 

Starp šīm trim grupām Luters visvairāk izceļ ģimeni. Jau no pašiem evaņģēliskās 

kustības sākumiem vecāki tika uzskatīti par labiem sabiedrotajiem ticības audzināšanā 

mājas saimē. Luters raudzījās uz ģimeni kā uz būtisku, likumīgu un Dieva paredzētu 

jomu labiem un derīgiem darbiem, skaidri pretnostatīdams to klosteru morāles vērtībām 

un dievbijībai. Tomēr vizitācijas 16. gs. divdesmito gadu vidū parādīja, ka nedrīkst 

paļauties vienīgi uz vecākiem. Viņiem bieži vien pietrūka laika un prasmes vai arī 

vēlēšanās pildīt savu uzdevumu. 

Redzēdami vecāku nespēju pildīt savus pienākumus, reformatori aizvien biežāk 

vērsās pēc palīdzības pie citām autoritātēm: mācītājiem, skolotājiem
12

 un laicīgajām 

autoritātēm.
13

 Mazā katehisma tulkojumā latīņu valodā tas parādās virsrakstos – Kā 

skolotājiem jāmāca...
14

 Šīm citām autoritātēm bija jāpapildina, nevis jāaizvieto vecāki. 

Sadarbojoties katram jāpievēršas saviem pienākumiem: mācītājiem jāaprūpē savas 

draudzes, mājastēviem jākopj savas saimes, kalpojot savos namos par mācītājiem un 

bīskapiem.
15 

Neskatoties uz to, Luters turpināja uzsvērt ģimenes lielo nozīmi. “Izglītība sākas 

mājās, un tā tiek pastiprināta katehisma nodarbībās baznīcā, katehisma sprediķos un 

mācoties dziesmas, kurās paustas katehisma mācības.”
16 

 

“DRAUDŽU MĀCĪTĀJI” 

Lutera katehismu titullapās un priekšvārdos par tiešo mērķauditoriju ir izvirzīti 
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mācītāji. Piemēram, Mazā katehisma titullapā lasāms: Enhiridions. Mazais katehisms 

draudžu [gemeine] mācītājiem un sludinātājiem. Luters ar uzrunu “draudžu mācītājiem” 

vairāk vēršas pie draudžu, nevis klosteru garīdzniecības.
17

 Tradicionāli, sākot ar, vēlākais, 

astoto gadsimtu un Karolingu reformām, laju katehizēšanas pienākums bija uzticēts šai 

draudžu garīdzniecībai.
18

 Uzrunādams viņus, Luters no jauna uzsver, cik svarīgi 

mācītājam ir mācīt bērnus un jauniešus. To labi ir izteicis Brehts: “Luters apzinājās, cik 

grūti ir iemācīt kādas mācības pamatus. Tomēr viņš uzskatīja to par vienu no teoloģijas 

augstākajiem uzdevumiem.”
19

 Caharijas grāmatas komentāru priekšvārdā Luters paceļ 

pāri pār viszinošākajiem teologiem tos, kuri māk labi mācīt katehismu. “Par vislabākajiem 

skolotājiem un sava amata meistariem jāuzskata tie, kuri labi māca katehismu.. Taču šādi 

skolotāji ir liels retums. Viņu mācīšanā neparādās nedz liels gods, nedz ārējs spožums, bet 

tajā ir liels labums un arī vislabākie sprediķi, jo šī mācība īsi aptver visus Svētos Rakstus” 

(LW, 20:155–157; WA, 23:485–486). Katehisma mācīšana kļuva par vienu no 

svarīgākajiem luterāņu mācītāja uzdevumiem. 

Patiešām, sešpadsmitajā gadsimtā vairums “mācītāju savu kalpošanu daudzējādā 

ziņā izprata kā sekošanu mācību programmai”.
20

 Gadsimta beigu ikgadējās vizitācijās 

superintendents un vietējie mācītāji savu apciemojumu noslēdza, sapulcinādami bērnus ar 

baznīcas zvanu skaņām, lai pārbaudītu viņu katehisma zināšanas. 

Kaut arī Luters ļoti lūdza draudžu mācītājus mācīt bērniem katehismu, viņi 

lielākoties bija gaužām vāji sagatavoti šī uzdevuma veikšanai. Divdesmito gadu sākumā 

Vitenbergas reformatori apzinājās, ka visu elektorālo zemju garīdzniecība vēl ir tālu no 

pilnības. Klosteru garīdznieki bija izglītoti, bet draudžu garīdznieki bieži vien bija 

cēlušies no zemniekiem, un tādēļ viņu izglītības līmenis bija zems. No viņiem prasītais 

zināšanu minimums sastāvēja no elementārākajām pamatmācībām.
21

 Tomēr, līdz 

reformatori nebija devušies draudžu vizitācijās, viņi nezināja, cik liels pagrimums ticības 

lietās valda ciematu draudzēs. Pirmās vizitācijas no 1525. līdz 1526. gadam sagrāva 

Vitenbergas teologu “tīri formālo un parasti rāmo atziņu, ka garīdzniecība nav piemērota 

tam, lai vadītu reformētās draudzes”.
22 

Sākot ar 1529. gadu, gandrīz visi redzamākie reformatori piedalījās vizitācijās un 
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paši liecināja par nesakārtoto stāvokli draudzēs. Vizitācijās pieredzētais atklāja, ka ļaudis, 

it īpaši lauku ciematos, nezināja pašus kristīgās ticības pamatus un mācītāji nebija spējīgi 

tos ielikt. Mazā katehisma priekšvārdā Luters žēlojas, ka “daudzi mācītāji diemžēl 

gandrīz nav spējīgi mācīt” (MK, 337. lpp). 

Strādājot pie katehismiem, Luters domāja par diviem uzdevumiem. Pirmkārt, viņš 

vēlējās pašas vienkāršākās evaņģēliskās ticības pārliecības darīt zināmas mācītājiem. 

Citiem vārdiem sakot, Luters rakstīja katehismus ar nolūku izglītot priesterus un uzlabot 

viņu teoloģisko kompetenci. It īpaši Lielo katehismu var uzskatīt par ko līdzīgu 

teoloģiskās apmācības rokasgrāmatai.
23

 Tādēļ Luters Lielā katehisma priekšvārdā iesaka 

mācītājiem lietot katehismu kā lūgšanu grāmatu, nekad nepārtraukt to mācīties, bet lasīt 

to ik dienas. 

Otrkārt, Mazo katehismu var uzskatīt par pastorālās aprūpes rokasgrāmatu. Tam 

bija jāpalīdz mācītājiem mācīt katehismu ļaudīm. Ja mācītāji nebija spējīgi mācīt 

katehismu saviem vārdiem, tad viņi vienkārši varēja izmantot Lutera tekstu un skaļi to 

nolasīt. Sākotnēji tas notika katehisma dievkalpojumos, kuros mācītājs lasīja katehismu 

vai arī sprediķoja par to. Mazais katehisms kā pastorālās aprūpes rokasgrāmata ietvēra 

ērti lietojamu materiālu krājumu, kas bija noderīgs dažādās situācijās, piemēram, 

pieņemot grēksūdzi un dodot absolūciju, sagatavojot ļaudis Svētajam Vakarēdienam un 

noturot dievkalpojumus īpašiem gadījumiem.
24

 Gadu vēlāk Luters aicināja izveidot jaunu 

garīdzniecību – “draudžu mācītājus, kuri mācītu Evaņģēliju un katehismu bērniem un 

nemācītajiem” (LW, 46:231).
25 

 

“NAMATĒVS” 

Kaut arī Luters bija paredzējis katehismus mācītāju lietošanai, viņš vēl arvien 

namatēvus uzskatīja par pirmajiem skolotājiem. 1529. gada janvārī uz lielām papīra 

loksnēm iznāca pirmais katehisms, un katrai no šīm loksnēm bija dots virsraksts – Desmit 

baušļi [vai ticība utt.], – kā namatēvam tie savai saimei vienkāršā veidā jāmāca. Šie 

virsraksti vienmēr tikuši saglabāti Mazā katehisma piecām galvenajām daļām. 
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Luteram namatēvs nebija tikai tēvs bioloģiskā nozīmē un saime neaprobežojās 

tikai ar tiešajiem ģimenes locekļiem. Protams, saime ietvēra laulībā izveidojušos ģimenes 

kodolu – vīru, sievu un bērnus, kā arī vecākus un tiešos radiniekus vairākās paaudzēs, kas 

dzīvo zem viena jumta. Taču saimē ietilpa arī visi pārējie nama ļaudis, piemēram, kalpi, 

kalpones un citi apgādājamie, kas piederēja pie ģimenes, kā arī viesi, kuri īslaicīgi 

mitinājās šajā namā.
26

 Tātad ģimene bija sabiedrības pamatsastāvdaļa, kurai bija vienota 

saimniecība. Rakstot katehismu, Luters visticamāk domājis par turīgākām ģimenēm, kuru 

namatēvi bija diezgan izglītoti. 

Ierādīdams ģimenei centrālo lomu, vienā ziņā Luters nedarīja neko jaunu. Ideju 

par mājas katehizēšanu viņš vienkārši pārņēma no viduslaiku tradīcijas, kā arī no vēl 

agrākajiem senbaznīcas laikiem.
27

 Visā baznīcas vēsturē ģimenes vide vienmēr tikusi 

uzskatīta par nozīmīgu bērnu mācīšanai un audzināšanai ticībā. Jau no Karolingu perioda 

baznīcas norādījumi gan vecākiem, gan krustvecākiem uzlika daļēju atbildību par ticības 

apliecības un lūgšanas Mūsu Tēvs iemācīšanu bērniem dzimtajā valodā no galvas.
28

 

Viduslaikos baznīca bieži vien mudināja vecākus, lai viņi mācītu savus bērnus ar 

brīdinājumiem un pārliecināšanu. Gersons savā izvērstajā katehētiskajā programmā 

vecākiem bija uzticējis daudz dažādu mācību. 

Tomēr Luters savā ziņā namatēviem piešķīra tādu nozīmi un vērtību, kāda agrāk 

nebija pieredzēta. Viņš namatēvam piedēvēja visus tos titulus, kuri kādu laiku bija 

piederējuši tikai garīdzniecībai.
29

 Piemēram, 1528. gada trešajā katehisma sprediķu sērijā 

Luters tēvu un māti nosauc par ģimenes bīskapiem (LW, 51:136–137; WA, 30:I, 58). 

Piešķirdams namatēvam mājas mācītāja lomu, Luters parāda, ka, viņaprāt, mājas 

līdzinās mājām – baznīcai ar mācītāju – namatēvu. Jāteic, ka tam ir bijuši precedenti, 

piemēram, Landskornas Stefans (Stephan of Landskorn) mudināja tēvus sabatā ģimenē 

mācīt ticības mācību.
30

 Luters Mazo katehismu ir rakstījis līdzīgi, “cenzdamies radīt tieši 

tādu pašu ainu – dievbijīga ģimene sapulcējas ap šo Bībeles mācības īso izklāstu, kopīgi 

to mācās un lūdz, lai būtu gatava ik dienas kalpot Dievam”.
31 

Šim nolūkam Mazais katehisms sniedz saimei sava veida liturģiju. Tā ietverta tajās 

katehisma daļās, kuras izsaka un veido kristīgos ieradumus ikdienas dzīvei. – Pamostoties 
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jāpārmet krusts un jāpielūdz Dievs ar pateicību par pasargājumu aizvadītajā naktī un 

lūgumu izsargāt no grēka sagaidāmajā dienā. Pēc tam var priecīgi doties pie darba. 

Ēdienreizēs jāsaliek rokas un jāsaka lūgšana. Vakaram pienākot, jāpiesauc Trīsvienīgā 

Dieva vārds un jāpateicas par pavadīto dienu. Tad jālūdz pēc pasargājuma naktī un ar 

mieru jādodas gulēt. 

Tomēr Luters zināja, ka ne visi vecāki labprāt sekos šiem “norādījumiem”. Tādēļ, 

trešo reizi sprediķojot par katehismu, viņš lūdza vecākus dāvāt saviem bērniem kādu 

brīvu brīdi, lai viņi varētu apmeklēt katehisma sprediķus. “Tajā dienā dodiet viņiem vienu 

stundu brīva laika, lai viņi varētu pilnīgāk iepazīt Kristu un sevi pašus” (LW, 51:136; 

WA, 30:I, 58). Taču Luters ne tikai norāja un pamācīja vecākus pildīt savus pienākumus, 

kā viduslaikos to bieži mēdza darīt baznīcas vadītāji (un kā to vēlāk darīja ļoti daudzi 

Lutera sekotāji), bet arī atzina, ka daudziem vecākiem vienkārši pietrūkst nepieciešamo 

iemaņu, lai veiktu šo Dieva uzticēto pienākumu, un tādēļ Luters sniedza viņiem 

palīdzību. Tādējādi Mazajā katehismā ietvertie skaidrojumi “vairāk bija paredzēti 

pieaugušajiem nekā bērniem, un viņiem bija tie jālieto, lai viņi spētu izskaidrot saviem 

bērniem šīs laju Bībeles dažādos tekstus”.
32

 Īpaši par to liecina tas, ka liela daļa 

katehisma ir sarakstīta pirmajā (namatēva) personā. Piemēram, pirmajā ticības artikulā 

namatēvs runā par “sievu un bērniem” kā par Dieva dāvanām. 

 

KATEHISMA TEOLOĢISKI  

PEDAGOĢISKĀ KONCEPCIJA 

 

Mazā katehisma priekšvārdā Luters izklāsta savu teoloģiski pedagoģisko 

koncepciju, ar ko viņš vēlas soli pa solim ievest cilvēku ticības briedumā. Šajā ceļā 

katehisms sniedz būtiskākās kristīgās ticības mācības, kuras ieliek pamatus, lai cilvēks 

varētu augt ticībā visas turpmākās dzīves garumā. 

Mazais katehisms sniedz Dieva vārda “pienu”, vienlaikus sagatavojot cilvēku, lai tas 

būtu spējīgs uzņemt “cieto barību” (kas diezgan bieži parādās Lielajā katehismā).
33

 Šim 
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nolūkam Luters Mazā katehisma priekšvārdā iesaka trīspakāpju apmācības sistēmu, kurā 

īpaša uzmanība pievērsta analfabētiem vai pusizglītotajiem ļaudīm. Luters vēlas, lai 

iesākumā katehūmeni iemācās tikai pašu katehisma tekstu (MK, 338. lpp.).
34

 Nākamais solis 

ir izprast šo tekstu nozīmi, iemācoties paskaidrojumus, kas atrodami pašā katehismā (MK, 

338. lpp.). Visbeidzot, mācītājam būtu jāņem talkā Lielais katehisms; tas palīdzētu dziļāk 

aplūkot atsevišķas mācības (MK, 338.–340. lpp.). Šajos trīs soļos, virzīdamies no vienkāršā 

uz sarežģīto, Luters ņem par paraugu kārtību, kas izturējusi laika pārbaudi. Kaut arī pirmajā 

solī Luters nav ieviesis neko jaunu, nākamie divi ilustrē jaunu pieeju katehisma mācīšanā. 

 

1. SOLIS: MĀCIES UN IEGAUMĒ PAMATMĀCĪBAS 

Pirmais solis nepārprotami norāda, ka katehisms apgūstams ar dzirdes uztveri, 

proti, tas paredz, ka katehūmeniem jāiemācās katehisma teksts, to klausoties, nevis lasot 

pašiem. Tas nozīmē, ka vienīgā iespēja kaut ko iemācīties ir atcerēties dzirdēto. Pirmā 

soļa vienīgais uzdevums ir piedāvāt veidu, kā katehisma tekstu var iemācīties no galvas, 

kā arī spēt to atbildēt. Lutera pieeja un metode sakņojas vismaz tūkstoš gadu senā 

baznīcas tradīcijā. Tajā laikā un arī vēlāk, līdz iespiedmašīnas izgudrošanai, baznīcas 

tradīcijā dominēja mutvārdu kultūra. Šī situācija, kā arī apmācāmo dzīves uztvere, ar ko 

saskārās viņu skolotāji, līdz Lutera laikam nebija būtiski mainījusies. Luters pārņēma 

katehisma mācīšanās teoloģisko pieeju, ko bija pauduši senie baznīcas tēvi, – pirms 

katehisma apliecināšanas ir nepieciešams to apgūt (netiešā veidā tas izteikts Rom. 10). 

 

Iemācies tekstu no galvas 

Luters apgalvo, ka šajā pirmajā posmā mācītājiem, pirms viņi sāk mācīt 

katehismu, ir jāizraugās viens desmit baušļu, ticības apliecības un lūgšanas Mūsu Tēvs 

teksta variants. Līdzko mācītājs ir izraudzījies kādu konkrētu tekstu, viņam ir “jāturas pie 

tā un nemainīgi gadu no gada tas jālieto”.
35

 Luters atkārtoti uzsver, ka mācītājam par 

katru cenu jāizvairās ieviest tekstā jebkādas izmaiņas vai variācijas – nedrīkst mainīt pat 

“vienu zilbi”. Pat ja iznāktu jaunāka, uzlabota versija, labāk būtu palikt pie vecā teksta. 

Mācītājam ir ne vien jāvairās izmainīt tekstu, bet viņam arī jācenšas to katehūmeniem 
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pasniegt jeb citēt nemainīgā formā. Kaut arī šāda metode modernajā pedagoģijā tiek 

uzskatīta par pārāk sastingušu, Luters, to lietodams, rūpējas, lai ļaudis netiktu 

samulsināti. Ja viņi katehismu var iemācīties no galvas, vienīgi klausoties, tad ir svarīgi, 

lai tas vienmēr tiktu atkārtots vienā veidā.
36 

Lutera metode, kas ietvēra katehisma nolasīšanu un katehūmena atbildi, arī 

atspoguļo mutvārdu laikmeta realitāti, jo toreiz cilvēks katehismu varēja apgūt vienīgi 

sarunu ceļā. Šajā gadījumā saruna ieņem katehisma tekstu tradito (nolasīšanas) un 

redditio (atbildēšanas) formu. Tādējādi, pēc tam kad izraudzīti galveno katehisma daļu 

teksti, mācītājam tie jānolasa nemācītajiem “vārdu pa vārdam, lai viņi varētu tos atkārtot 

un iemācīties no galvas”.
37

 Līdzīgi katras galvenās katehisma daļas virsraksts mudina 

namatēvu nolasīt (furhalten) kādu konkrētu daļu savas saimes locekļiem, kuri pēc tam to 

atbild no galvas (LK, 361. lpp.). Luters arī uzsvēra, ka “bērni jāradina tās [katehisma 

mācības] sacīt ik dienu – gan ceļoties no rīta, gan ejot pie galda, gan dodoties gulēt” (LK, 

363. lpp.). Tās ir jāsaka ik dienas ne vien bērniem, bet arī kalpiem (t. i., saimei) – vecāki 

tika pamudināti reizi nedēļā izjautāt kā bērnus, tā kalpus un neatlaist viņus, kamēr tie nav 

iemācījušies šīs mācības (LK, 361. lpp.). Ar šādu atbildēšanu un atkārtošanu katehismam 

vajadzēja tikt ierakstītam cilvēku sirdīs un prātos. 

Analfabētisms nebija vienīgais šķērslis, kas kavēja ļaudis mācīties katehismu. 

Dažos gadījumos tie stūrgalvīgi atteicās mācīties. 1529. gadā Luteram tas jau bija zināms. 

Te Luters savu stingro nostāju paudis, ieteikdams sodīt tos, kuri atsakās mācīties 

katehismu. Viņš ierosina, ka vecākiem nevajadzētu saviem bērniem dot ne ēst, ne dzert, 

ja viņi atsakās katehismu mācīties, bet tādi kalpi, kuri negrib mācīties, ir jāatlaiž (LK, 

363. lpp.). Mazajā katehismā Luters apgalvo, ka šādus ļaudis nedrīkst saukt par 

kristiešiem, viņiem jāaizliedz būt par bērnu krustvecākiem, un viņus arī nedrīkst pielaist 

pie Vakarēdiena sakramenta. Vecākiem būtu jāliedz tādiem ēdiens, darba devējiem būtu 

viņi jāatlaiž, un valdniekiem būtu šādi rupji ļaudis jāpadzen no valsts. 

Šāds bargs nosodījums, salīdzinot ar divdesmit pirmā gadsimta normām, šķiet 

pārāk ass un pilnīgi neevaņģēlisks. Luters apzinās, ka nevienu nevar piespiest ticēt 

debesu valstībai, bet vienlaikus viņš arī saprot, ka laicīgajā valstībā bērniem ir jāpieaug 
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un jākļūst par labiem un derīgiem pilsoņiem. Laicīgajā valstībā pret ietiepību un spītību 

jāvēršas ar Bauslību. 

 

Atcerēšanās nozīme 

Pirmajā brīdī var šķist, ka Lutera ieteiktās mācīšanas metodes pirmais solis nav 

nekas vairāk kā tikai teksta iekalšana bez dziļākas izpratnes. Tomēr viņa izmantotā 

metode tikusi pielietota jau agrīnās baznīcas laikmetā. Nolasīdami ticības apliecību 

katehūmeniem, baznīcas tēvi parasti viņiem piekodināja to iemācīties no galvas. 

Piemēram, Kirils mudināja savus skolniekus: “Es gribu, lai šo jūs atceraties vārdu pa 

vārdam, un katram no jums tā jānorunā bez kļūdām, nepierakstot uz papīra, bet ierakstot 

to savā sirdī pēc atmiņas” (Cyril, Catechesis, V, 12. lpp.). Augustīns arī uzsvēris to pašu 

domu: 

“Saņemiet, mani dēli, ticības likumu, ko sauc par ticības apliecību. 

Saņēmuši rakstiet to savās sirdīs un katru dienu savā starpā to atkārtojiet. Pirms jūs 

dodaties gulēt, pirms jūs atsākat savas gaitas, pārdomājiet ticības apliecību. 

Neviens nepieraksta ticības apliecību tikai lasīšanai, bet glabā to dziļi dvēselē, – lai 

ar nevērību netiktu zaudēts tas, kas iegūts ar centību. Jūsu atmiņa lai ir jūsu 

grāmata.”
38 

Tālāk Augustīns vēl pamāca: “Sakiet to savās guļasvietās, apdomājiet, iedami pa 

ielu, neaizmirstiet to ēdienreizēs un pat tad, kad jūs guļat, paturiet to savās sirdīs.”
39

 

Gan baznīctēvi, gan Luters uzsvēra mācīšanos no galvas, jo viņi domāja par to, lai 

tiktu īstenots gan teoloģiskais uzdevums – vārda iesakņošana dziļi cilvēku sirdīs, gan 

pedagoģija, kas atbilda reālajai situācijai, – mācīšanās notika mutiski, un tautā bija augsts 

analfabētisma līmenis. 

Mutvārdu kultūrā, kurā vairums ļaužu neprot lasīt un tādējādi runātais vārds ir 

galvenais saziņas līdzeklis, cilvēks “zina” tikai to, ko viņš spēj atcerēties. Domājot par to, 

Luters uzsver, ka cilvēkiem ir būtiski svarīgi mācīties katehismu, “lai viņi varētu tajā 

vieglāk “ielauzīties” un lai tas viņiem patiktu un paliktu labā atmiņā” (LK, 364. lpp.). 

Citiem vārdiem sakot, viņš vēlas, lai to iemācās “no galvas”, un šāda mācīšanās ietver 
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[katehisma] “atkārtošanu, uzņemot to sevī, lai tas kļūtu par daļu no mums, tas ir, mūsu 

otro “es”, un tādējādi par kaut ko tādu, kas patiešām tiek izteikts vai izdziedāts “no 

sirds””.
40

 Mārgareta Kriča (Margaret Krych) apgalvo, ka mēs pa īstam neko 

neiemācāmies, kamēr neesam to vairākkārt atkārtojuši.
41

 “Ja kaut kas nav vairākkārt 

atkārtots (piemēram, alfabētu vairums ļaužu iemācās tik labi, ka ir gandrīz neiespējami to 

aizmirst), tas droši vien vēlāk tiks aizmirsts. Tādēļ katehisms ir jāmācās vairākkārt un 

pietiekami bieži jāatkārto, lai mēs to tik tiešām zinātu kā savus piecus pirkstus.”
42

 

Luters vēlas, lai par pastāvīgu kristieša ceļabiedru kļūst Dieva vārds; tas var kļūt 

par jaunas attieksmes, domu un rīcības veidotāju. Ja Dieva vārds ir mūsu pastāvīgais 

ceļabiedrs, tad tas spēj izmainīt mūsu domāšanu un uzvedību. Tieši ar Dieva vārdu 

Svētais Gars dāvā savas svētības, un ar šo vārdu Gars sakauj velnu un viņa sabiedrotos. 

Šo domu Luters ir pārņēmis no 5. Mozus grāmatas. Atsaucoties uz lūgšanu Klausies, 

Israēl (“Klausies, Israēl, Tas Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs” (5. Moz. 6)), Luters 

apgalvo, ka “Viņš [Dievs] tikai vēlas, lai šie vārdi mums vienmēr būtu līdzās un lai tie 

paliktu mūsu atmiņā” (LW, 9:69). Par to Luters raksta arī Lielajā katehismā: 

“Ne velti Vecajā Derībā bija pavēlēts rakstīt baušļus uz visām sienām un 

stūriem, pat uz drēbēm – ne tikai tādēļ, lai tie tur atrastos un būtu redzami, kā tas 

bija pie jūdiem, bet lai tos bez mitas turētu acu priekšā un pastāvīgi atcerētos, pēc 

tiem dzīvotu un strādātu. Ikviens lai vingrinās tajos ik dienas, visās situācijās un 

darījumos, it kā tie būtu rakstīti visur, kur vien viņš skatās, kur vien iet un atrodas” 

(LK, 411. lpp.). 

Citiem vārdiem sakot, 5. Mozus grāmatas lūgšana Klausies, Israēl vienmēr 

pavadīja israēliešus viņu dzīves ceļā gan guļoties, gan ceļoties – tā vienmēr bija viņu acu 

priekšā (5. Moz. 6:4). Israēla tautas ticība vienīgajam patiesajam Dievam bija tās 

eksistences pamats. Tas bija jāatkārto, jo Israēls to bieži aizmirsa.
43

 

 

2. SOLIS: PAMATMĀCĪBU IZPRATNE 

Katehisma pamattekstu iemācīšanās no galvas vēl nenozīmē, ka ar to tas būtu 

pilnībā apgūts. Luters vēlas, lai, pēc tam kad katehūmens ir iemācījies tekstu vārdu pa 
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vārdam, mācītājs māca viņam saprast katehisma nozīmi. Otrais solis ir līdzīgs pirmajam 

solim – Luters tāpat uzskata, ka ir stingri jāturas pie izraudzītajiem skaidrojumiem, 

nemainot tajos “nevienu zilbi” (MK, 338. lpp.). Tā kā šie skaidrojumi ir diezgan plaši, 

Luters iesaka šajā posmā veltīt pietiekami ilgu laiku teksta izpratnes padziļināšanai. 

Citiem vārdiem sakot, mācītājiem nevajadzētu ļaudis pārāk apgrūtināt, jo tādā gadījumā 

viņi “neatcerēsies gandrīz neko”.
44

 

Kaut arī Luters nebija pirmais, kurš sarakstījis katehisma tekstu skaidrojumus, 

viņa katehismos parādās vairākas raksturīgas iezīmes, kas tos atšķir no daudziem citiem 

katehētiskajiem rakstiem. Šīs atšķirības parādās mēģinājumos uzlabot katehisma izpratni. 

Īpaši izceļas trīs šādas iezīmes: Lutera jautājumu un atbilžu forma, skaidrojumu literārais 

stils un retorikas māksla, kā arī līdzās tekstam ievietotās ilustrācijas kokgriezuma tehnikā. 

 

Jautājums “kas tas ir?” un “atbilde” 

Neskatoties uz Mazā katehisma ārkārtīgi lielo ietekmi uz visu katehētisko žanru, 

Luters nebūt nebija pirmais, kurš lietojis jautājumu un atbilžu formu. Viņš pats par šīs 

metodes pirmatklājējiem uzskatījis senos grieķus, jo “katehisms” (sengrieķu kultūrā) ir 

apmācības veids ar jautājumu un atbilžu palīdzību – skolotājs liek saviem skolniekiem no 

galvas atkārtot mācību vielu, lai pārbaudītu, vai viņi to ir iemācījušies vai nav.
45

 Baznīcas 

katehētiskajā apmācībā jautājumu un atbilžu formas aizsākumi visdrīzāk meklējami 

Kristības dievkalpojumā uzdotajos jautājumos par ticību.
46

 Kristāmajam tika jautāts: “Vai 

tu atsaki velnam..?” un: “Vai tu tici uz Dievu Tēvu..?” 

Viduslaikos jaunu pavērsienu katehismu vēsturē rada pirmais zināmais 

katehētiskais darbs, kas sastādīts jautājumu un atbilžu formā, un tas ir plaši pazīstamais 

Alkvīnam (Alcuinus) (753–804) piedēvētais darbs Disputatio puerorum per 

interrogationes et responsiones. Šī darba 11. un 12. nodaļā tā autors, uzdodot virkni 

jautājumu, sniedz ticības apliecības un lūgšanas Mūsu Tēvs skaidrojumu latīņu valodā.
47

 

Šie jautājumi vēlāk tika iekļauti Vircburgas (Würzburg) bīskapa Bruno (miris 1045) 

psalmu komentāros. 

Savos agrīnajos katehētiskajos darbos – Īsajā izklāstā (1520) un Mazajā lūgšanu 
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grāmatā (1522) – Luters nav lietojis jautājumu/atbilžu formu. Nākamajā, 1523. gadā, 

viņš kādam sprediķim pievieno Piecus jautājumus un atbildes tiem, kuri vēlas saņemt 

Svēto Vakarēdienu. Luters jautā: 1) kādēļ tu saņem sakramentu; 2) kā tu tici vai apliecini, 

kas ir šis sakraments; 3) kādus vārdus Jēzus ir sacījis par šo sakramentu, un vai tu tici 

saskaņā ar tiem; 4) kādēļ tu saņem [krusta] zīmi; 5) kā tu lietosi šo sakramentu (WA, 

11:79–80). 

Pēc vairākiem gadiem Luters Vācu mesā ir izteicies par iespējamo katehisma 

formu un saturu. Piemēram, par lūgšanu Mūsu Tēvs Luters ieteicis uzdot šādus 

jautājumus: kas tev būtu jādara, kad tu lūdz; ko nozīmē vārdi “mūsu Tēvs debesīs”; kad 

mēs nesvētījam vai negodājam Dieva vārdu; ko nozīmē ticēt uz Dievu, Visuvareno Tēvu, 

kā arī – ko nozīmē ticēt uz Jēzu Kristu, Viņa vienīgo Dēlu (LW, 53:65). Tālāk viņš 

iesaka, ka arī Mazo lūgšanu grāmatu var izmantot par pamatu šādu jautājumu veidošanai. 

Kaut arī Luters nebija pirmais, kurš lietojis jautājumu/atbilžu formu, Mazā 

katehisma jautājumi ir unikāli ar savu vienkāršību un nemainīgumu. Īpaši labi tas 

redzams, ja Mazo katehismu salīdzina ar citiem tā laika katehismiem. Piemēram, pretēji 

Johana Agrikolas “130 sarežģītajiem un bieži vien nevajadzīgajiem jautājumiem” Luters 

23 reizes visās katehisma daļās uzdod tikai vienu, pašu būtiskāko jautājumu: “Was ist 

das?”
48

 Angļu valodā visbiežāk šis jautājums tiek tulkots – “ko tas nozīmē”, tomēr 

precīzāks tulkojums būtu – “kas tas ir”. Šis jautājums ievada gandrīz katru Mazā 

katehisma paskaidrojumu. Luters nevis uzdod dažādus jautājumus, kuru pamatā būtu 

induktīvās vai deduktīvās domāšanas ievirze, bet gan tikai vienu pavisam vienkāršu 

jautājumu. Gandrīz vienmēr uzdodams vienu un to pašu jautājumu, Luters seko 

padomam, kuru viņš pats devis Lielajā katehismā: “Ja mēs sprediķojam mūsu bērniem, 

mums ar tiem kā ar bērniem arī jārunā” (LK, 375. lpp.).
49

 

Vengerts norāda, ka Luters, kurš 45 gadu vecumā bija viens no vadošajiem 

Rietumu teologiem, par piemēru izraudzījās sava paša bērnu (Hanss tolaik bija trīs gadus 

vecs), kurš mācījās runāt un uzdot vienkāršus jautājumus (piemēram: “Kas tas ir?” – “Tas 

ir putns.”). Tas noteikti Luteram palīdzēja skaidri un vienkārši formulēt savus jautājumus 

un atbildes. Šeit arī jāpiemin, ka savus agrīnos rakstus Luters veltījis pieaugušajiem, 
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turpretī par Mazā katehisma mērķauditoriju viņš ir izraudzījies bērnus. 

Kaut arī tas ir vienkāršs, bērnišķīgs jautājums, tas atklāj Lutera skaidrojumu 

būtību un nolūku. Lietojot “Was ist das?”, Luters šeit neuzdod jautājumu ar kādu 

apslēptu nozīmi, kas būtu jāatklāj kādam šī jautājuma speciālistam. Vengerts to skaidro 

šādi: “Daudz vairāk nekā galveno daļu dziļā apslēptā nozīme Luteru interesē 

pamatdefinīcijas, kā, piemēram: kāds ir pirmais bauslis, ko nozīmē “āmen”, kas ir 

Kristība,”
50

 kas ir Dievs. Šo domu apstiprina nākamais vārds Lutera tekstā, proti, 

“atbilde”. Lutera katehismā jautājums “kas tas ir” un atbilde atrodas līdzās lapas vidū. 

Kopā jautājums un atbilde raugās gan atpakaļ, gan arī uz priekšu. “Tas” jautājumā 

“kas tas ir” ved atpakaļ pie aplūkojamā teksta. Vārds “atbilde” norāda, ka turpmākais 

teksts (proti, Lutera skaidrojums) ir neapstrīdams apgalvojums. Citiem vārdiem sakot, 

Lutera “atbilde” mūsdienu izpratnē ir nevis paskaidrojums, bet drīzāk vēl viens 

apgalvojums par iepriekšsacīto. Šis apgalvojums ir katehūmena atbilde, un tādēļ tas skan 

kā apliecinājums. Piemēram, ticības apliecību noslēdzošais apgalvojums “tas tiešām 

tiesa” liek skaidri saprast, ka iepriekšteiktais ir tikai un vienīgi patiesība. 

Zinot, kādi retorikas paņēmieni ir lietoti, var saprast saistību starp Lutera 

jautājumu (“kas tas ir”) un skaidrojumu (“atbildi”).
51

 Teksts, ar kuru Luters strādā, ir 

propositio, tas ir, īss sīkāk pētāmo jautājumu uzskaitījums.
52

 Lutera jautājums (Was ist 

das) un atbilde (Antwort) funkcionē kā sasaiste, kas savieno propositio ar turpmāko 

explanatio dicti superioris (paskaidrojumu par iepriekšsacīto). Lutera Mazā katehisma 

atbildei jeb “skaidrojumam” piemīt forma, ko retorikā dēvē par amplificatio jeb 

izvērsuma formu. Turpmākminētā atbilde ir paskaidrojums apgalvojuma formā par tikko 

lasīto tekstu. Tas nozīmē, ka atbilde izsaka jaunu apgalvojumu par oriģinālo tekstu, kā arī 

paplašina un izvērš to. Tādēļ Krodelis uzskata, ka pilnīgs jautājuma un atbildes tulkojums 

būtu: “Kas tas ir [ko es tikko esmu sacījis]?” [Lai] atbildētu, [es tagad sīkāk paskaidrošu 

sacīto]. Īsāk sakot, “Was ist das? Antwort” izpilda paskaidrojošo vārdu “tas ir” 

uzdevumu. Pirmo bausli varētu lasīt šādi: “Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā,” 

tas ir, “mums būs Dievu pār visām lietām bīties, mīlēt un uz Viņu paļauties.” Jāatzīmē, ka 

Luters, citējis pirmo bausli Lielajā katehismā, tā skaidrojumu sāk tieši ar šiem vārdiem – 
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“Das ist”.
53

 Atbilde klausītājam piedāvā apgalvojumu vai tekstu pārdomām. Ar šo 

“skaidrojumu” autors cenšas pārliecināt lasītāju rīkoties kādā īpašā veidā. 

Atsevišķos gadījumos Mazajā katehismā Luters uzdod atšķirīgus jautājumus. Pie 

pirmajiem trim lūgumiem lūgšanā Mūsu Tēvs viņš papildus jautā “kā tas notiek”. Pie 

ceturtā lūguma Luters vienīgo reizi jautā – “kas tad ir dienišķā maize”. Visticamāk tas 

darīts tādēļ, ka Luters radikāli mainīja dienišķās maizes skaidrojumu un runāja 

galvenokārt par [ticības apliecības] pirmā artikula dāvanām un miesas uzturēšanu.
54

 Pie 

sakramentiem – Kristības un Svētā Vakarēdiena – Luters uzdod četrus jautājumus, no 

kuriem pirmie trīs ir identiski. Iespējams, ka arī šos jautājumus viņš aizguvis no retorikas 

disciplīnas, precīzāk, runasveida, ko lieto mācot.
55

 Pirmais jautājums, tāpat kā visi pārējie 

katehisma jautājumi, skan “Was ist das”; tas atbilst retorikas jautājumam quid est (kas tas 

ir). “Kas ir Kristība,” “kas ir Altāra sakraments” – šie jautājumi grib atklāt aplūkojamās 

lietas būtību. Otrais jautājums: “Kāds ir labums no tādas ēšanas un dzeršanas,” atbilst 

retorikas jautājumam qui effectus (kāda ir iedarbība). Ar katru no šiem jautājumiem ir 

gribēts noskaidrot temata definīciju un dāvāt vispusīgu izpratni. 

 

Mazā katehisma “skaidrojumu” raksturīgākās iezīmes 

Tā kā gan bērnu, gan pieaugušo vidū dominēja mutvārdu kultūra, drukātais vārds 

visbiežāk tika nodots tālāk ar runātā vārda palīdzību – to darīja, lasot skaļi vai nu sev, vai 

citiem priekšā.
56

 Tādējādi sešpadsmitajā gadsimtā katehisms tika izdots, nevis domājot, 

ka vairums ļaužu būs pietiekami izglītoti, lai varētu to lasīt vienatnē un klusībā savā 

istabā, bet ka tas tiks lasīts skaļi kādā ļaužu grupā. R. V. Skraibners (R. W. Scribner) 

atzīmē, ka daudzi autori “labi apzinājās, ka viņu darbi tiks uztverti ar dzirdes 

palīdzību”.
57

 

Ir pierādāms, ka daudzējādā ziņā Lutera skaidrojumi Mazajā katehismā veidoti, lai 

būtu piemērotāki dzirdes, nevis redzes uztverei.
58

 Tādēļ šim tekstam piemīt sarunvalodas 

stils. Luters savu sprediķu atkārtotajos un rediģētajos izdevumos (īpaši 1528. gada 

sprediķu izdevumā) ne vien vienkāršā veidā izteica grūti uztveramās ticības mācības, bet 

arī izkopa savu skaidrojumu valodu, lai ikviens varētu tos viegli paturēt sirdī un prātā. 
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Tādējādi: 

“Šeit ir īpatnēji pacēlumi un kritumi, ritma modulācija teikumos, ko nevar 

salīdzināt ne ar ko citu mūsu literatūrā. Šis tīkamais ritms ienāk mūsu domās, 

rosinādams muzikālu un ritmisku valodu. Tas ir meistarīgs vienkāršo ļaužu valodas 

lietojums, kas ģeniāli apvienots ar valodas tonalitāti”.
59

 

Kaut arī šie vārdi ir attiecināmi uz visu katehismu, “Lutera domu formulēšanas 

mākslas virsotnes parādās trīs ticības apliecības artikulu skaidrojumos”. Šeit “viņš 

meistarīgi lieto plašās vācu valodas iespējas – katra artikula skaidrojums ir viens ritmisks 

un skanīgs teikums, ko var viegli paturēt prātā un atkārtot no galvas”.
60

 

Lai lasītnepratēji varētu ticības patiesības atkārtot un iegaumēt, tās bija jāietērpj 

vārdos, kurus var viegli atcerēties vai kuri savā izkārtojumā veido mnemonisku vārdu 

savirknējumu.
61

 Mazajā katehismā Luters bieži pielieto dažādus retoriskus un 

mnemoniskus paņēmienus, lai padarītu to viegli iegaumējamu. Kā redzēsim, tulkojot 

daudz kas no tā vienkārši pazūd. 

Lai sekmētu iegaumēšanu, Luters bieži lieto divus visizplatītākos paņēmienus, 

proti, aliterāciju un asonansi. Mazajā katehismā var atrast daudz šādu piemēru: Notdurft 

und Nahrung (vajadzības un uzturs); Leibes und Lebes (miesa un dzīvība); behütet und 

bewahret (aizsargā un pasargā); Tod und Teufel (nāve un velns); in Worten und Werken 

(vārdos un darbos); Lehret und Lebes (mācība un dzīve); Haus und Hof (māja un sēta); 

verlorenen und verdammten (pazudis un pazudināts); abspannen, abdringen, abwendig 

(neatraujam, neatviļam, nenovēršam). Asonanses gadījumā divu vai vairāku vārdu pirmie 

patskaņi skan līdzīgi, piemēram, lehret und lebet (māca un dzīvo); reichlich und täglich 

(bagātīgi un ik dienas); lügen und trügen (melojam un viļam). 

Sarunvalodai raksturīgs arī tas, ka, līdzko runātais vārds ir izteikts, tas vairs 

neeksistē. Zūd lasīšanas priekšrocība ilgāk pakavēties pie kāda vārda, nemaz nerunājot 

par iespēju vēlreiz pārskatīt tikko lasīto tekstu. Turklāt, klausoties vien, prāts darbojas 

lēnāk. Šo situāciju var uzlabot ar atkārtošanu, tas ir, sacītais tiek atkārtots nedaudz citiem 

vārdiem. Tiek lietotas “vārdu virknes, kas veido vienu veselumu, piemēram, paralēli 

jēdzieni, frāzes vai teikumi, kā arī pretējas nozīmes jēdzieni, frāzes vai teikumi”.
62

 Šādi 
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paņēmieni plaši lietoti Mazajā katehismā – “melot un vilt”, “māja un sēta”, “sieva un 

bērni”, “apģērbs un apavi”, ne ar zeltu, ne ar sudrabu”, “miesa un dvēsele”, “acis, ausis 

un visi locekļi”. Izdzirdot šīs frāzes, klausītājs var uz brīdi pakavēties un apdomāt 

izsacīto domu. Sarunvalodā arī vērojama tendence mazāk lietot saliktus pakārtotus 

teikumus, bet biežāk – saliktus sakārtotus teikumus. Luters bieži vien veido teikumu, 

izmantodams sakārtojuma saikļus, piemēram, otro artikulu viņš noslēdz šādi: “..lai es 

Viņam piederu, Viņa valstībā ar Viņu dzīvoju un Viņam kalpoju mūžīgā taisnībā..” 

Lai tēli paliktu atmiņā, sarunvalodā biežāk tiek lietotas nevis abstraktas idejas, bet 

gan konkrēti jēdzieni, tas ir, vārdi, kurus domās var viegli iztēloties. Mutvārdu kultūrā 

zināšanas jāietver tādos jēdzienos un vārdos, kas ir saistīti ar ikdienas dzīvi.
63

 Tādējādi 

Lutera skaidrojumos vispārinājumi ir ļoti reti. Luters vairāk atsaucas uz savu lasītāju 

ikdienas dzīves norisēm un parasti lieto skaidru un vienkāršu izteiksmes veidu, kas bija 

tuvs tā laika cilvēkiem. Tā, piemēram, kur Luters būtu varējis lietot vispārīgāku jēdzienu 

“ģimene”, viņš lieto “sieva un bērni”. Viņš runā par laukiem un lopiem, nevis 

“saimnieciskajiem iztikas līdzekļiem”. Pamatvajadzības Luters izsaka ar vārdiem “māja 

un sēta”, “apģērbs un apavi”. Citiem vārdiem sakot, Luters izmanto labi saprotamus 

piemērus no ikdienas dzīves, lai ar to palīdzību mācītu katehismu. Lutera skaidrojumus 

varētu nosaukt par Kleinmalerei, tas ir, miniatūrām un uzskatāmām vārdu gleznām. Kā 

teicis Rejs (Reu): “Katrs šī izcilā mākslinieka rokas radītais otas triepiens bērnu acīs 

padara Dievu jo lielāku.”
64

  

Katram oratoram labi zināms, ka daudz iedarbīgāks veids, kā runāt par patiesību, 

ir stāstīt stāstus, nevis nolasīt grūti saprotamu lekciju. No dažādajiem apgalvojumiem 

(propositio), kas uzskaitīti ticības apliecībā, Luters izveido stāstu – historia, nevis fabula. 

Tādējādi viņa stāstījums kalpo par ticības apliecības artikulos izteikto apgalvojumu 

izskaidrojumu. Pirmā artikula skaidrojums rada priekšstatu par Dievu Radītāju nevis kā 

tādu, kurš ir tālu prom no ikdienas dzīves, bet gan tādu, kurš rada un uztur visu, kas 

eksistē, it īpaši mani, un to visu Viņš dara “no tīras tēvišķas, dievišķas laipnības un 

žēlastības”. Virsotni Luters meistarīgi sasniedz otrajā artikulā, kurā viņš attēlo Kristu kā 

uzvarētāju, kurš izcīna uzvaru cīņā ar nāvi un velnu. Trešajā artikulā stāstījums aizsākas 
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ar ticības radīšanu un cilvēka atgriešanu no grēkiem un noslēdzas ar augšāmcelšanos un 

mūžīgo dzīvību. Luters tekstu skaidro izvērstos un paplašinātos stāstījumos. Piemēram, 

“debesis un zeme” izvērstākā veidā ietver “mani.. līdz ar visu citu radību”; savukārt tas 

tālāk paplašināts, ietverot arī “miesu un dvēseli”, “ sētu un māju” utt. 

Lutera stāstījumos īpaši izceļas trīs raksturīgas iezīmes. Pirmkārt, kur vien 

iespējams, Luters lietvārda vietā lieto darbības vārdu, jo tas ir saprotamāks un 

dinamiskāks. Radītāju paskaidro darbības vārdi “radīt”, “dot”, “uzturēt”, “apgādāt”, 

“pasargāt”, “glābt”. ”Kungs” tiek skaidrots ar darbības vārdiem “atpestīt”, “atpirkt”, 

“atbrīvot. “Svētais Gars” trešajā artikulā tiek skaidrots ar vārdiem “aicināt”, “apgaismot”, 

“pulcināt”, “svētdarīt” un “uzturēt”. Otrkārt, Luters izmanto konkrētus un labi 

pazīstamus, ikdienā lietotus lietvārdus, kurus klausītājs var uztvert kā darbības vārdu 

objektus. Ikvienam būtu jāzina, kas ir miesa, dvēsele, locekļi, maņas, saprāts, spēki, 

ēdiens un apģērbs, māja un sēta, ģimene un īpašums, visas šīs dzīves vajadzības, ļaunums 

un briesmas. Treškārt, šis stāstījums ir zināmā mērā autobiogrāfisks. Stāsts dara tā 

klausītāju par līdzdalībnieku. Apvienojošais stāsts tā iesaista klausītāju, ka viņš vai viņa 

kļūst par šī stāsta daļu. “Katrs apgalvojums izsaka un definē manu eksistenci. Var sacīt, 

ka tas uzliek man zīmogu, tā kā Kristībā esmu tapis apzīmogots ar krusta zīmi.”
65

 Tas 

liek stāstījumam ne tik daudz saistīties ar pagātnes notikumiem, cik ar paša klausītāja 

dzīvi un laikmetu. Zināmā mērā pagātne, tagadne un nākotne tā saplūst, ka pazūd laika 

izjūta. To izraisa tas, ka Luters bieži lieto pirmās personas vietniekvārdu, kurš arī pauž 

ticības raksturu pro me. Tādējādi Dievs ir mani radījis, atpircis un svētdarījis. Otrajā 

artikulā Luters izceļ Kristus pestījošā darba aktualitāti, lietodams tādus vārdus kā “mans 

Kungs”, “mani.. ir atpestījis”, “lai es Viņam piederu”. 

Dekaloga un lūgšanas Mūsu Tēvs skaidrojumos Luters tik lielā mērā nelieto 

stāstījumu, bet, precīzāk sakot, izmanto strukturētu apgalvojumu, kurā viņš var iekļaut 

katra atsevišķā baušļa vai lūguma īpašo saturu. Visos baušļu skaidrojumos Luters lieto 

formulējumu “mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka..”, turpinot to ar konkrēto jautājumu, 

ko aplūko katrs atsfevišķais bauslis. Lūgšanai Mūsu Tēvs Luters savus skaidrojumus 

iesāk pēc viena parauga: “Dieva vārds gan pats par sevi ir svēts, bet mēs lūdzam šajā 
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lūgšanā, lai tas arī mums būtu svēts. Dieva valstība gan nāk pati bez mūsu lūgšanas, bet 

mēs..” Visbeidzot, lai tekstam būtu lielāks iespaids, Luters pielieto arī antitēzes. 

Piemēram, otrajā artikulā viņš rada kontrastu: “Ne ar zeltu, ne ar sudrabu, bet.. ar savām 

nepelnītajām ciešanām un miršanu.” 

 Luters ir spējis harmoniski un ritmiski apvienot šīs dažādās iezīmes. Tas redzams 

tādās pazīstamās kombinācijās kā lügen und trügen, reichlich und täglich, lehret und 

lebet, mit aller Notdurft und Nahrung des Leibes und Lebes, behütet und bewahret, 

erworben und gewonnen, Tod und Teufel, gnädiger und guter Wille, in Worten und 

Werken u. tml. Katrā valodā ir sastopamas līdzīgas saskanīgu vārdu kombinācijas kā, 

piemēram, “mīlestība un uzticība”, “pazemība un lēnprātība”, “mīlēt un cienīt”, “izglābt 

un atpestīt”, “debesis un zeme”, “teikt un slavēt”, “dzīvo un valda” u. c. Rejs (Reu) ir 

mudinājis sava laika ļaudis, kas prata vācu valodu, sacīdams: “Lasiet katehismu skaļi, 

ievērojot pareizus uzsvarus, un es esmu pārliecināts, ka pat nemuzikāla auss uztvers kaut 

ko no šo ritmisko frāžu un teikumu muzikalitātes.”
66

 

 

Bībeles stāsti un kokgrebuma grafikas 

Luters (ar savu darbu izdevēju)
67

 papildināja Mazā un Lielā katehisma tekstus ar 

daudziem grafiskiem attēliem, lai palīdzētu katehūmeniem iegaumēt rakstīto. Ievadā 

ciešanu stāstiem, kuri 1529. gadā tika pievienoti Mazajai lūgšanu grāmatai, Luters 

skaidro, kāpēc ilustrācijas ir tik svarīgas. “Bērni un vienkāršie ļaudis spēj labāk atcerēties 

Bībeles stāstus, ja tos māca ar attēliem un līdzībām, nevis tikai ar vārdiem vai 

pamācīšanu” (LW, 43:43). Tādējādi nelasošajiem ļaudīm attēli bija īpaši nozīmīgi 

palīglīdzekļi mācīšanās procesā. Tiem, kuru “lasītprasme bija ļoti vāja vai kuri vispār 

neprata lasīt, skatīšanās un klausīšanās bija galvenie veidi, kā apgūt reformācijas 

mācības”.
68

 Jau senāk un arī tolaik attēlu aplūkošana un lasītā teksta klausīšanās 

nelasošajiem saimes locekļiem bijusi vismaz tikpat svarīga kā lasīšana. Tomēr, tajā pat 

laikā attēli deva iespēju sanākt kopā kā neizglītotajiem, tā arī pusizglītotajiem un 

izglītotajiem. Visi varēja piedalīties kopīgajā katehisma apgūšanā. Iespiedmašīna deva 

iespēju plaši izplatīt ne vien drukāto vārdu, bet arī attēlus. 
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Iespējams, ka pirmie masveidā izplatītie iespieddarbi bija kokgrebuma grafikas. 

“Vācu kokgrebuma māksla, apvienojot līnijas vienkāršību [padarot tās viegli “lasāmas”] 

ar izteiksmes bagātību, sešpadsmitā gadsimta sākumā bija sasniegusi savas attīstības 

virsotnes.”
69

 Iespējams, ka kokgrebuma grafiku popularitāti daļēji nodrošināja to 

ilgizturība, kā arī iespiešanas izmaksas. Tās bija “lētas, raupjas un iedarbīgas” kā 

pašbrūvēts degvīns. 

Luters atzina, ka grafikas ir noderīgas dažādiem mērķiem. Viduslaiku kultūrā liela 

nozīme bija baznīcu logu vitrāžām un stāstiem par svētajiem. Luters zināja, ka tēli ir 

nozīmīgs iztēles veicināšanas līdzeklis mutvārdu kultūras sabiedrībā. “Bez tēliem mēs 

nevaram nedz domāt, nedz kaut ko saprast (WA, 37:63).”
70

 Tēli arī būtiski iespaido 

emocijas un runas mākslu. Tādēļ attēlus jeb grafikas būtu vēlams un arī nepieciešams 

lietot izglītojošos pasākumos. Kaut arī ilustrēti katehismi jau bija pazīstami,
71

 Luters 

attēlus izmantojis atšķirīgi. Pirmkārt, citas tā laika rokasgrāmatas ietvēra vienu vai divus 

attēlus, turpretī Lutera Mazajā katehismā tika iekļautas vairāk nekā divdesmit grafikas.
72

 

Otrkārt rokasgrāmatās iekļautās grafikas attēloja par patiesiem grūti uzskatāmus, 

pārsteidzošus notikumus,
73

 taču Luters uzsvēra, ka tām jāattēlo Bībeles stāsti.
74

 Šajā 

sakarā jāatceras arī tas, ka ilustrācijas Mazajā katehismā nekad nebija izolētas no rakstītā 

vārda, un otrādi – rakstītais vārds nebija jālasa izolēti no ilustrācijām, bet tas bija 

jāuzlūko saistībā ar šo vizuālās komunikācijas formu. Mazajā katehismā Lutera 

skaidrojumi un tiem piemērotie Bībeles stāsti atrodas mijiedarbībā un ir savstarpēji 

saistīti. Teksts kalpo attēlam un otrādi – attēls kalpo tekstam divos aspektos. 

Pirmkārt, šķiet ka “attēlu vēstījums.. nekad nevar izvairīties no zināmas 

divdomības”.
75

 Tādēļ tam ir nepieciešams mutisks vai rakstisks skaidrojums. Tāpat kā citi 

attēli vai mākslas darbi arī grafikas, atbildot uz vieniem jautājumiem, bieži vien izraisa 

daudz vairāk citu jautājumu. Attēls apkopo stāstījumu, rādot kādu fiksētu “kadru”, taču 

attēlotā notikuma jēga ne vienmēr ir skaidra un acīmredzama. Stāstu ilustrācijas izraisa 

jautājumus ne vien par to, kas tiek stāstīts (kas šeit notiek; kas viņi ir; ko viņi dara), bet 

arī – par stāstu jēgu un pielietojumu. Katehismā klāt pievienotais drukātais vārds – 

bauslis un tā skaidrojums – dod iespēju attēlā vēstīto paust nepārprotami.
76

 Mazajā 
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katehismā jautājums “kas tas ir” un atbilde attēlotajam sižetam piešķir jēgu. 

Otrkārt, atšķirībā no šodienas videolaikmeta, kurā vārds kalpo attēlam un ir tam 

pakļauts vai papildina to, Lutera katehismā kokgrebuma tehnikā veidotais attēls kalpo 

drukātajam vārdam. Attēli tūlīt atklāj lietas būtību, savukārt skaidrojumu izlasīšanai 

nepieciešamas minimālas zināšanas.
77

 Citiem vārdiem sakot, ilustrācijas ļāva tekstam būt 

īsam un vienkāršam, jo attēls, kā mēdz sacīt, pasaka vairāk nekā tūkstoš vārdu. Turklāt 

kokgrebumi, tāpat kā ilustrācija grāmatā, pastiprināja drukātā vārda vēstījumu. Tās bija 

konkrētas un viegli prātā paturamas apskatāmā teksta ilustrācijas. Piemēram: 

“Mūsdienās cilvēki ne vienmēr atceras to, ka Luters Dieva vārda svētīšanu 

sasaista ar Dieva vārda sludināšanu. Taču Lutera katehisma lasītājs vai pat bērns, 

kurš vēl neprata lasīt, nonākot pie Lutera kodolīgā pirmā lūguma [trešā baušļa] 

skaidrojuma, redzēja attēlu, kurā ļaudis tā laika tērpos klausās mācītāju, kurš saka 

sprediķi.”
78

 

Kokgrebuma grafikas katru Mazā katehisma skaidrojumu sasaistīja ar kādu viegli 

iegaumējamu Bībeles stāstu, turklāt ļaudis šajās ilustrācijās bija tērpti Lutera laika 

ierastajos apģērbos.
79

 Var viegli iedomāties namatēvu, kurš, nolasījis gabalu no 

katehisma, visiem [saimes ļaudīm] rāda attiecīgo ilustrāciju.
80

 

 

3. SOLIS: PAMATMĀCĪBU APGŪŠANA MŪŽA GARUMĀ 

Luters katehisma tekstus uzskatīja par tik būtiski svarīgiem, ka kristietim tie jālieto 

ik dienas visa mūža garumā (LK, 358. lpp.). Viņš zināja, ka ikvienā jomā pamatmācības 

ir kas tāds, ko nekad nepamet novārtā. Līdzīgi pianistam, kurš katru dienu vingrinās, 

spēlēdams gammas, un basketbolistam, kurš trenējas, mezdams bumbu grozā, arī 

kristietis vingrinās, mācīdamies katehismu. Pamatmācības ieliek pamatu visam 

turpmākajam. Līdzko skolnieks ir iemācījies alfabētu, viņš var sākt mācīties arī fonētiku 

un pareizrakstību.
81

 Arpedžo un gammu vingrinājumi veido pianista repertuāru – 

iesākumā pianists vingrinās tos spēlēt, bet vēlāk izmanto jaunu skaņdarbus apgūšanai. 

Karti zīmē praktiskam pielietojumam. Nepietiek ar to, ka karti “iemācās” – tā ir jāņem 

līdzi ceļojumā un jālieto, meklējot pareizo ceļu, lai sasniegtu galamērķi. Līdzīgā veidā 
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katehisma tekstos atrodamās pamatmācības liek pamatus cilvēka garīgajai izaugsmei 

visas dzīves garumā. 

Mazais un Lielais katehisms, kas satur mācības pamatus, bija iecerēts nevis kā 

vienreizēja mācību grāmata iesvētībām, bet vairāk kā ikdienā lietojama lūgšanu un garīgu 

pamācību rokasgrāmata. Vingrināšanās Mazā katehisma mācībās notiek ar nepārtrauktu 

iedziļināšanos tajā un ar meditāciju. Luters to pauž garākajā Lielā katehisma 

priekšvārdā.
82

 Tajā viņš vēršas pie pieaugušajiem, kuri katehismu uzskata par vienkāršu 

mācību, ko var viegli apgūt vienā stundā vai vienā dienā. Šeit Luters runā par to, ka 

viņam pašam ik dienas nepieciešams mācīties katehismu. 

“Tomēr es daru kā bērns, kas mācās katehismu – es to lasu un atkārtoju 

vārdu pa vārdam ik rītu un, kad man ir laiks, svēto lūgšanu, baušļus, ticības 

apliecību, psalmus utt. Un tomēr man vēl ik dienas ir jāturpina lasīt un studēt, taču 

es vēl neesmu to apguvis tā, kā vēlētos, un man jāpaliek bērnam un katehisma 

skolniekam, kāds es arī labprāt palieku” (LK, 358. lpp.). 

Luters šādus apgalvojumus nelieto kā hiperbolas vai, pauzdams neīstu pazemību. 

Viņš arī šeit nedomā “studēšanu” šī vārda mūsdienīgajā izpratnē, bet gan “meditāciju” 

vai “kontemplāciju”. Šī izpratne Luteram ļāva saredzēt vairākas būtiskas patiesības 

katehisma tekstos un Mazā katehisma saturā. 

 

Vārdu pilnība 

Luters aicina pastāvīgi mācīties katehismu, tādēļ ka tā saturs atbalso Dieva 

atklāsmes galvenās tēmas visā pestīšanas vēsturē. Tās ir mācības, pie kurām Raksti 

atgriežas atkal un atkal, un tās ir kristieša dienišķā barība. Luters seko norādījumam no 5. 

Moz. 6:7–8: “Turi tās acu priekšā vienmēr.” Luters vēl piebilst: “Pats Dievs nekaunas ik 

dienu to [katehismu] mācīt, it kā neko labāku nezinādams, un vienmēr māca vienu un to 

pašu, nevis ko jaunu vai citādu” (LK, 360. lpp.). Koncentrēšanās uz šīm mācībām pasargā 

kristieti no pievēršanās mazsvarīgiem jautājumiem, uzdevumiem un lietām, kam galu 

galā nav izšķirošas nozīmes mūžībā. 

Turklāt var noprast, ka mums pašiem pastāvīgi nepieciešams mācīties katehismu 
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no jauna, jo citādi mēs to aizmirstu un atkristu (šī ir nozīmīga tēma Vecajā Derībā): “Arī 

tad, ja viņi visu zinātu un pilnīgi izprastu (kas gan šai dzīvē nav iespējams), tad tomēr 

būtu vērts katehismu ik dienas lasīt, pārrunāt un pārdomāt, un tas nestu augļus. Proti, šādā 

lasīšanā, pārrunās un pārdomās Svētais Gars ir klātesošs un dod arvien vairāk gaismas un 

svētapceres, tā ka šī mācība kļūst tīkamāka un saprotamāka..” (LK, 358.–359. lpp.) 

Luters, mudinādams pastāvīgi pārdomāt katehismu un uzņemt to sevī, par mūsu skolotāju 

izraugās Dievu. Evaņģēlijs šeit atklājas tik plaši un tik bagātīgi, ka mēs nekad nevaram to 

iemācīties pilnībā (LK, 416. lpp.). 

Katehismā ir tādi dziļumi, kuri nav aptverami, vienreiz to izstudējot. Katehisma 

saturs un vārdi, kas tajā lietoti, ietver sevī dziļākos ticības noslēpumus. Tādēļ Luters 

raksta, ka “tam, kas labi pazīst desmit baušļus, jāzina arī visi Raksti” (LK, 360. lpp.), un 

arī: “Vai tad psalmi nav vienas vienīgas pārdomas un vingrināšanās pirmajā bauslī?” 

(LK, 360. lpp.) Baušļi atkal un atkal atver jaunus ceļus mūsu domāšanā un ļauj palūkoties 

uz dzīvi un uz Rakstiem citādos veidos. Piemēram, tikai pati pirmā rindiņa Lutera pirmā 

baušļa skaidrojumā sniedz pietiekamu vielu pārdomām, lai to varētu izdzīvot gadiem ilgi. 

Daudzas citas Lutera skaidrojumu frāzes var lietot tieši tādā pat veidā. “Tām jāpieiet tā, 

kā Pablo Kasāls (Pablo Casal), [divdesmitā] gadsimta ievērojamākais čellists, katru rītu 

piegāja pie savām klavierēm un, uzsākdams dienu, spēlēja un iedziļinājās vienā no Baha 

divbalsīgajām invencijām. Katehisms ir kristīgās baznīcas pamats, tās “divbalsīgā 

invencija”.”
83

 

 

Rakstu pētīšana 

Baznīca visos laikos tādus tekstus kā ticības apliecība ir uzskatījusi par ērtiem 

Svēto Rakstu vēsts kopsavilkumiem. Luters Lielo katehismu nosauc par “visu Svēto 

Rakstu kopsavilkumu” (LK, 360. lpp.). Lutera izpratni par katehismu kā par īsu visu Svēto 

Rakstu kopsavilkumu (LK, 360. lpp.) ātri pieņēma, un to veicināja arī tas, ka katehisms 

tika iesaukts par “laju Bībeli”. 1528. gada 14. septembra sprediķī Luters katehismu 

nodēvē par “bērnu sprediķi jeb laju Bībeli” (WA, 30:I, 27, 26. rinda). Šis apzīmējums 

saglabājās visā sešpadsmitajā gadsimtā un vēlāk ir ticis iekļauts Vienprātības grāmatā, 



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

 

© 2009 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS    24 

 

precīzāk, Liecību apkopojumā.
84

 

Lai arī katehismā nav izklāstītas pilnīgi visas Svēto Rakstu doktrīnas, tajā tomēr 

ietvertas vissvarīgākās Rakstu mācības, kas vidusmēra lasītājam kalpo arī kā ievads. 

Piemēram, Lutera Mazajā katehismā pirmais bauslis tiek īpaši izcelts, un tas norāda uz šī 

baušļa ievērojamo statusu visā Bībelē, it īpaši Vecajā Derībā. Elkdievība nav vienīgais 

iemesls, kādēļ Israēls, saskaņā ar Dieva spriedumu, tiek aizvests gūstā. 5. Mozus grāmatā 

tautai atkal un atkal tiek atgādināts Dievu bīties un mīlēt – tā ir Israēla attiecību ar Dievu 

pati būtība. Pirmajā ticības apliecības artikulā Luters ir ietvēris Bībeles centrālo vēsti, 

uzsvērdams, ka pirmais bauslis ir pamatots radīšanā un ka savā pastāvīgajā radošajā 

darbā Dievs turpina gādāt par cilvēku vajadzībām. Otrajā artikulā runāts par trim Kristus 

dzīves notikumiem, kuri baznīcā tiek uzskatīti par ļoti svarīgiem Viņa veikuma 

izpratnei – iemiesošanos, ciešanām un nāvi, augšāmcelšanos un uzņemšanu godībā. Tie 

atbilst ne vien galvenajiem uzsvariem evaņģēlijos, bet arī visai Pāvila mācībai par Kristu. 

Visa trešā artikula mācība par Svēto Garu ir vērsta uz Kristu, jo Gars izvērš un īsteno 

Kristus darbu. Tas attiecas ne vien uz Svētā Gara darbu evaņģēlijos, kuros Viņš 

līdzdarbojas Kristus dzīves notikumos (inkarnācijā, Kristībā, kārdināšanās u. c.), bet arī 

Apustuļu darbos un vēstulēs, kur Viņš ticīgos savieno ar Kristu. 

Īsumā apkopojot galvenās mācības un iezīmējot Svēto Rakstu aprises, katehisms 

patiesībā rosina uz tālāku Rakstu pētīšanu, kā to norādījis arī pats Luters: “Kad šīs daļas 

ir labi apgūtas, tad, lai zināšanas nostiprinātu, var pievērsties psalmiem vai kādai pēc tiem 

veidotai dziesmai, tā ievadot jauniešus Rakstos un dienu pēc dienas virzoties arvien 

tālāk” (LK, 364. lpp.). Katehisms viņiem nav tikai Svēto Rakstu ievads – tas arī dod 

iespēju sistemātiski apkopot jaunās, no Rakstiem gūtās zināšanas. Arī Luters ir sacījis, ka 

ļaudis var turpināt papildināt savas [Svēto Rakstu] zināšanas, kad viņi ir apguvuši 

katehismu: “Ar to, kas šeit sacīts, ..ir pietiekami, lai sniegtu pamatu vienkāršajiem 

ļaudīm, lai viņi, ..sapratuši galveno, paši tiektos tālāk, un to, ko Rakstos mācījušies, šeit 

iegūtu, arvien pilnīgākā izpratnē pieaugdami” (LK, 421. lpp.). 

Lasot Mazo katehismu, drīz vien kļūst skaidrs, ka tajā nav aplūkoti nedz visi 

kristīgās mācības artikuli, nedz arī visas Svēto Rakstu tēmas. Ir pārsteidzoši, ka 
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katehismā nav minēts pat jēdziens “Trīsvienība”, nemaz jau nerunājot par tādām 

kristoloģiskām tēmām kā Kristus stāvokļi un amati vai arī mācība par Dieva īpašībām. 

Kaut arī katehismā šie jautājumi netiek iztirzāti, katehisms rosina par tiem domāt 

atbilstoši Svēto Rakstu pamatnostādnēm. 

Labs piemērs tam ir mācība par Trīsvienību. Savos katehismos Luters nelieto 

tradicionālo terminoloģiju un dogmatiskās kategorijas. Mazajā katehismā nav ievada 

mācībā par Trīsvienību, un, nemaz nerunājot par dziļāku ieskatu, tajā pat netiek pieminēti 

tādi pamatjēdzieni kā “persona”, “būtība” un “Trīsvienība”. Lielais katehisms satur 

nedaudz plašāku mācības izklāstu. Gan Mazajā, gan Lielajā katehismā Luters apraksta 

Dieva Trīsvienības personu trīs dažādos darbus. Viņš ievieto Trīsvienības mācību 

pestīšanas vēsturē, un tas lielā mērā saskan ar Svēto Rakstu pieeju.
85

 Patiešām, Jaunajā 

Derībā un sekojošajos gadsimtos līdz pat Nīkajas koncilam, Dieva Trīsvienība 

galvenokārt tika saprasta tā saucamās “ekonomiskās” Trīsvienības teorijas kontekstā.
86

 

Citiem vārdiem sakot, par Trīsvienību tika domāts trīskāršās pestīšanas struktūras 

ietvaros, kurā īpaša uzmanība tika vērsta uz to, kā trīs Trīsvienības personas šajā pasaulē 

izpaužas un darbojas soterioloģiski.
87

 Šajā domāšanā ir svarīgas vairākas lietas. Pirmkārt, 

sākumā tiek apspriests jautājums par trim personām, vēlāk nonākot līdz to vienotībai. 

Otrkārt, Tēvam ir centrālā loma personu vienības izpratnē. Treškārt, galvenais uzsvars 

kristietībā tika likts uz vienīgā Dieva (Tēva) pašizpausmi un vēsturisko atklāsmi par Savu 

pestīšanas darbu, Dēla iemiesošanos, Svētā Gara sūtīšanu un visu lietu atgriešanos 

atpakaļ pie savas sākotnes Dievā. Viss iet a Patre ad Patrem.
88

 Turklāt tiek saprasts, ka 

Tēvs vēršas pie mums “caur Kristu un Svētajā Garā”. Šāda pieeja parādās ticības 

apliecībās un ticības likumos, kā arī doksoloģijās un draudzes lūgšanās. Tādējādi Lutera 

traktējums Trīsvienības mācības pārdomāšanu saista ar aizvien lielāku iedziļināšanos 

Svētajos Rakstos. 

 

Dzīve kā katehumenāts 

Luters atzina, ka katehisms, ievadot cilvēku Svētajos Rakstos, tajā pat laikā 

darbojas arī kā katalizators, kas šos Rakstus ienes kristiešu dzīvē. Šādi katehisms māca 
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kristiešus Evaņģēlija gaismā teoloģiski izvērtēt savas dzīves pieredzi, sagatavodams 

viņus izturēt visas dzīves vētras. Šeit Lutera skatījums ir tālejošs – viņš uzlūko kristieša 

dzīvi no laiku beigu perspektīvas. Kad Luters no Vartburgas bija atgriezies Vitenbergā, 

kādā no saviem pirmajiem sprediķiem viņš izteica šādu apgalvojumu: 

“Nāve aizsauc ikvienu no mums, un neviens nevar mirt kāda cita vietā. 

Katram ir jāizcīna sava cīņa ar nāvi vienam. Mēs varam skaļi brēkt cilvēku ausīs,
89

 

taču katram pašam ir jābūt gatavam savai nāves stundai, jo tad nedz es būšu ar 

jums, nedz jūs būsiet ar mani. Tādēļ katram pašam ir jāzina un jābūt bruņotam ar 

galvenajām lietām,
90

 kuras attiecas uz kristieti.” (LW, 51:70; WA, 10, III:1.7–2.2) 

Kristietis ik dienas vingrinās savā ticībā, cīnīdamies ar velnu un nāvi, un šajā cīņā 

viņa ticība top stiprināta (LW, 51:71). Divus gadus pēc katehisma iznākšanas Luters 

līksmoja par sasniegto mērķi: “Slava Dievam – ir noticis tas, ka vīri un sievas, jauni un 

veci zina katehismu; viņi zina, kā ticēt, dzīvot, lūgt, ciest un mirt. [Viņu] sirdsapziņas ir 

saņēmušas labu pamācību, kā būt par kristiešiem un kā pazīt Kristu” (LW, 47:52–53). 

Katehismos gandrīz nemaz netiek izrādīta vēlēšanās sniegt abstraktas teorētiskas 

zināšanas. Tajos nav arī kāda faktu kopuma, kas sastādīts, lai to nodotu no paaudzes 

paaudzē. Mācība nav abstrakta teorija, kas pretstatāma praktiskām iemaņām un 

padomiem, kā dzīvot ikdienā. Reformatori (un pirms viņiem arī baznīctēvi) pastorālo 

aprūpi galvenokārt saprata kā mācīšanu, un tas padarīja doktrinārās studijas par īpaši 

svarīgām. Tieši tādēļ viņi labprāt (kaut arī ne pēc savas gribas) iesaistījās mācības 

jautājumu apspriešanā. Mācība kristietim sniedz dziļu izpratni par to, kas cilvēkiem ir 

patiesi nepieciešams. Tā dod vispārīgu shēmu, ar kuru iespējams izprast dzīves pieredzi 

Trīsvienīgā Dieva darbu gaismā. Mācība, būdama ticības un dzīves pamats, piešķir jēgu 

pasaulei, kura bieži vien šķiet nesaprotama un bezjēdzīga. Un pats svarīgākais – mācība 

ļauj Dievam un Viņa dāvanām ienākt mūsu dzīvē. Protams, Luters uzskatīja, ka “šīm 

zināšanām jātop pārbaudītām ik dienas garīgās un laicīgās dzīves pārbaudījumos”.
91

 

Katehismos dažādos veidos tiek izrādīta gādība par garīgo aprūpi draudzēs. 

Pirmkārt, tā nosaka un līdz ar to arī izskaidro Lutera katehismu daļu izkārtojuma 

tīri eksistenciālo raksturu, kā arī eksistenciālo sākumpunktu tā atsevišķo daļu 
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skaidrojumiem.
92

 Luters vienmēr sāk savus skaidrojumus ar to, ko cilvēki pieredz ik 

dienas – to, ko dzīve pieprasa un piedāvā, tās priekus un bēdas. Visskaidrāk to var redzēt 

Lielajā katehismā, Lutera pirmā baušļa traktējumā. Šeit Luters definē “dievu” kā to, kam 

cilvēks uzticas. Citiem vārdiem sakot, kam vien pieķeras cilvēka sirds, tas arī ir viņa 

dievs. Pirmais artikuls iesākas ar to, kā es pieredzu Dieva radošo darbību. Otrais artikuls 

iesākas ar to, kā es piedzīvoju, ka esmu grēka vergs. Trešais artikuls iesākas ar manu 

nespēju ticēt. Katrs lūgšanas Mūsu Tēvs lūgums uzrunā Dievu saskaņā ar mūsu pieredzi – 

tādu cilvēku pieredzi, kuriem nepieciešama Dieva palīdzība. Katrā lūgumā ir ietverts tas, 

ka mūsu attiecības ar Dievu vienmēr pastāvēs lūgšanā, kura izriet no kādas aktuālas 

ārējas vai iekšējas nepieciešamības. 

Otrkārt, Lielais katehisms vairāk pievēršas nevis biblisko tekstu skaidrošanai, bet 

drīzāk padara šos tekstus aktuālus un pielietojamus dzīvē. Lielajā katehismā parādīts, kā 

šie teksti dažādos laikos un dažādās situācijās var attiekties uz praktiskām kristieša dzīves 

vajadzībām. Nodaļa par pirmo bausli satur dažādus padomus jaunlaulātajiem, kuriem 

gaidāmi bērni. Daudz mazāk uzmanības tajā veltīts neprecētajiem vai arī vecāka 

gadagājuma ļaudīm ar jau padzīvojušiem vecākiem. Tieši pildot ikdienas pienākumus, 

var pa īstam saprast šī baušļa smagumu. Ceturtais bauslis tiek aplūkots, ne vien attiecinot 

to uz bērniem, bet arī uz vecākiem, kuri ir atbildīgi par visu savu pienākumu pildīšanu. 

Septītā baušļa skaidrojumā ir paskaidrots, kā šis bauslis attiecas uz dažādu kārtu un 

profesiju ļaudīm. Luters šo bausli skaidro darba devējiem, strādājošajiem, amatniekiem, 

vienkāršajiem strādniekiem, algādžiem, uzņēmējiem, tirgotājiem, kalponēm u. c. (LK, 

395.–397. lpp.). Runājot par lūgšanas Mūsu Tēvs sesto lūgumu, Luters vērš uzmanību uz 

tiem dažādajiem kārdinājumiem, kuri piemeklē cilvēku, sākot ar jaunības dienām, tad 

brieduma gados un, visbeidzot, vecumdienās. Luters pavisam skaidri apliecina, ka 

patiesībā “katehismu nevar pa īstam apgūt, pirms nav nākuši dzīves lielie 

pārbaudījumi”.
93

 Kā ir teicis pats Luters, mēs nekad nebeigsim to mācīties, “jo mācība 

nepastāv vārdos un sprediķos, bet dzīvē” (WA, 32:210–232). Tas nozīmē, ka visa 

kristieša dzīve kļūst par katehumenātu.
94
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NOSLĒGUMS 

 

Luters ir veidojis savus katehismus tā, lai tie pavadītu kristieti ceļā no Kristības 

(kurā viņš piedzimst no jauna) līdz pat kapam (no kura viņš celsies jaunai dzīvei). Šajā 

ceļā katehisms palīdz kristietim turēties pie galvenajiem kristīgās ticības artikuliem. 

Turklāt katehisms nodrošina kristietim aizsardzību pret garīgiem triecieniem, no vienas 

puses, bet, no otras – palīdz viņam izprast savas dzīves jēgu. Rezultātā katehisms sniedz 

nenovērtējamu palīdzību kā tikko kristītajiem, tā arī jau ilgstoši ticīgajiem. 

 

 

ATSAUCES 

1 No 1522. līdz 1529. gadam Vitenbergā tika nodrukāti trīsdesmit dažāda veida mācību 

grāmatu sešdesmit izdevumi. Sk. Timothy J. Wengert, “Wittenberg’s Earliest 

Catechism”, Lutheran Quarterly, 7 (1993, rudens), 250. lpp. Par daudzajiem 

izdevumiem, kuri 16. gadsimtā publicēti visā Eiropā, sk. J. M. Reu, Dr. Martin Luther’s 

Small Catechism (Chicago: Wartburg, 1929), 25.–50. lpp. 

2 Vengerts arī piebilst: “Šo grāmatu pārsteidzoši lielie panākumi liek apšaubīt izplatīto 

viedokli, ka pēc Zemnieku kara Lutera un luterisma ietekme vienkāršajā tautā gāja 

mazumā. Drīzāk tā pieauga, pateicoties tam, ka reformatori paši atklāja veidu, kā izplatīt 

savu īpašo vēsti.” Wengert, “Wittenberg’s Earliest Catechism”, 258. lpp., 20. piez. 

3 John Bossy, Christianity in the West, 1400–1700 (Oxford: Oxford University Press, 

1985), 119. lpp. 

4 Latīņu valoda ilgu laiku bija noteikusi robežlīniju starp klēru un lajiem un tādējādi 

veicināja sabiedrības noslāņošanos, paaugstinot garīdznieku kārtu pār vienkāršajiem 

baznīcēniem. Tas sāka mainīties piecpadsmitajā gadsimtā, kad pieauga dzimtās valodas 

lietošana. 

5 Jāņem vērā arī tas, ka tikai apmēram 10% Svētās Romas impērijas iedzīvotāju dzīvoja 

pilsētās, un šo pilsētu iedzīvotāju skaits svārstījās no 2000 līdz 50 000. Lutera laikā 
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Vitenbergas iedzīvotāju skaits visdrīzāk bija tuvāks mazākajam skaitlim. 

6 Bast, Honor Your Fathers, 8. lpp. Nevar arī teikt, ka visi aristokrātijas pārstāvji bija 

izglītoti. Dažiem no tiem, piemēram, Francam fon Zikingenam (Franz von Sickingen), 

grāmatas tika lasītas priekšā. 

7 R. W. Scribner, “Oral Culture and the Diffusion of Reformation Ideas”, Popular 

Culture and Popular Movements in Reformation Germany (London: Hambleton Press, 

1987), 50. lpp. 

8 Mark U. Edwards, Jr., Printing, Propaganda, and Martin Luther (Berkeley: 

University of California Press, 1994), 37. lpp. 

9 R. W. Scribner, “Oral Culture and the Diffusion of Reformation Ideas”, 50. lpp. 

10 Edwards, Printing, Propaganda, and Martin Luther, 37. lpp. 

11 Jāpiebilst arī tas, ka Luters 1520. gada Īsajā skaidrojumā nepārprotami vēršas pie 

lasītnepratējiem, jo viņš iesāk ar vārdiem: “..vienkāršie kristieši, kuri neprot lasīt Svētos 

Rakstus..” PE, 2, 354. 

12 Melanhtons Pamācībās vizitatoriem (Instructions for the Visitors) (LW, 45:315, 318) 

sniedz dažas konkrētas pamācības skolotājiem katehisma mācīšanai bērniem ar dažādu 

zināšanu līmeni. 

13 Luters jau divdesmito gadu pirmajā pusē bija mudinājis varas pārstāvjus uzņemties 

atbildību par bērnu izglītošanu. Sk. To the Councilmen of All Cities in Germany that they 

Establish and Maintain Christian Schools (LW, 45:339–378; WA, 15:27–53). Džeralds 

Stross (Gerald Strauss) asi kritizē “izglītības tiesību” pāreju no “privātas publiskā 

pakļautībā, no asociatīvām uz institucionālām organizācijām un brīvprātīga [mācību] 

apmeklējuma aizstāšanu ar obligātu”. Luther’s House of Learning: Indoctrination of the 

Young in the German Reformation (Baltimore and London: Johns Hopkins University 

Press, 1978), 7. lpp. Pretēju viedokli sk.: James M. Kittelson, “Successes and Failures in 

the German Reformation: The Report from Strasbourg”, Archiv für 

Reformationsgescfichte, 73 (1982), 152.–175. lpp. 

14 Papildus latīņu skolām dažās skolās mācības notika dzimtajā valodā. Sk. Elbert 

Vaughan Wills, “The Elementary-School Ordinance From the Württemberg Church Code 
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of 1559”, Lutheran Church Quarterly, II (1929, jūlijs), 355.–357. lpp. Šajā rakstā 

apskatīta katehisma lietošana šajās skolās.  

15 Bast, Honor Your Fathers, 101. lpp. 

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

214. lpp. 

17 Vērsdamies pie “vienkāršajiem mācītājiem”, Luters izmanto tradicionālo dalījumu 

starp “regulāro” garīdzniecību (mūkiem, kanoniķiem un mūķenēm, kuras atstājušas 

pasauli, lai dzīvotu likuma, latīniski – regula, pakļautībā) un sekulāro garīdzniecību 

(tiem, kuri, kalpodami lajiem, strādā pasaulē, latīniski – saeculum). 

18 Senie kanoniskie likumi un klosteru regula liedza mūkiem, kuri bija aizgājuši no 

pasaules, lai glābtu savu dvēseli, tiešā veidā kalpot laju draudzēs. Viņi nedrīkstēja 

sludināt, kā arī izdalīt sakramentus lajiem, jo tās bija sekulārās garīdzniecības tiesības un 

pienākums. Protams, vēlāk notika izmaiņas – mūki kļuva par galvenajiem misijas darba 

veicējiem. Pēc Sv. Benedikta regulas pieņemšanas klosteru garīdzniecība savus spēkus 

koncentrēja uz izglītības un kultūras atjaunošanu baznīcā. Tas nozīmēja latīņu valodas 

gramatikas mācīšanu, lasīšanu, Svēto Rakstu un liturģisko grāmatu pārrakstīšanu u. tml. 

Sk. Joseph H. Lynch, The Medieval Church: A Brief History (London, New York: 

Longman, 1992), 77.–83. lpp. 

19 Brecht, Luther, II, 274. lpp. 

20 Kittelson, “Luther the Educational Reformer”, 105.–106. lpp. 

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

68. lpp. u. trpm. 1471. gadā Havelbergas bīskaps Vedego (Wedego of Havelberg) sacījis, 

ka vīriem, kuri vēlas kļūt par draudžu ganiem, vajadzētu mācēt lūgšanu Mūsu Tēvs un 

Apustuļu ticības apliecību no galvas. Viņiem arī jāzina, kas ir septiņi sakramenti, un jābūt 

ar pietiekamām latīņu valodas zināšanām, lai tie spētu nolasīt misi. Katrā ziņā viņiem 

jāzina vairāk nekā lajiem. Kritēriji uzņemšanai priesteru kārtā bija tik zemi, ka, lai tos 

piepildītu, nevajadzēja pat pabeigt pilnu skolas mācību kursu. Susan C. Karant-Nunn, 

Luther’s Pastors: The Reformation in the Ernestine Countryside, 23. lpp. 

22 Karant-Nunn, Luther’s Pastors: The Reformation in the Ernestine Countryside, 23. 
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lpp. 

23 Friedrich Mildenberger, Theology of the Lutheran Confessions (tulk. Erwin L. Lueker; 

Philadelphia: Fortress, 1986), 142. lpp. 

24 Šis krājums ietvēra ar liturģiju saistīto grēksūdzes kārtību, Kristību un Laulību 

pielikumus, un nevienam no šiem materiāliem nebija pievienota norāde, ka tie paredzēti 

namatēviem. 

25 Sk. Kitelsona (Kittelson) pētījumu par izmaiņām Lutera uzskatos par skolu 

nepieciešamību, salīdzinot viņa 1524. gada rakstu Visu Vācijas pilsētu rātskungiem, lai 

tie nodibinātu un uzturētu kristīgas skolas (To the Councilmen of All Cities in Germany 

That They Establish and Maintain Christian Schools) (LW, 45:339–378) ar 1530. gada 

Sprediķi par to, lai bērni tiktu laisti skolā (Sermon on Keeping Children in School) (LW, 

46:207–258), kurā Luters apgalvo, ka arī mazāk spējīgiem zēniem ir jāpaliek skolā, lai 

varētu nodrošināt mācītāju rezervi ārkārtas gadījumiem, “Luther the Educational 

Reformer”, 100.–101. lpp. 

26 Sk. Hans-Werner Goetz, Life in the Middle Ages from Seventh to the Thirteenth 

Century (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1993), un David Herlihy, 

Medieval Households (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1985). 

27 Par bērnu katehizēšanu agrīnajā baznīcā un viduslaikos sk. Reu, Dr. Martin Luther’s 

Small Catechism, 1.–6. lpp. 

28 Bast, Honor Your Fathers, 57. lpp. 

29 Patiesībā Luters vecākiem piešķīra visus augstos un godājamos titulus: valdnieka, 

bīskapa, doktora, mācītāja, sludinātāja, tiesneša un skolmeistara titulu (WA, 16:490, 30 

u. trpm.). 

30 “Stefans Landskorns (Stephan Landskorn) ieteica, ka pēc pirmās ēdienreizes tēvam 

kopā ar savu saimi būtu jādodas uz sprediķi. Pēc tam viņam mājās jāapsēžas kopā ar savu 

sievu, saviem bērniem un visiem pārējiem un jājautā viņiem, ko viņi ir iemācījušies no 

sprediķa, daloties ar tiem savās atziņās. Tad viņam būtu jāpārbauda, vai viņi zina un 

saprot desmit baušļus, septiņus nāves grēkus, lūgšanu Mūsu Tēvs un ticības apliecību un 

jāpamāca sava saime. Tēvam jālūdz, lai saimes ļaudis atnes tam nedaudz padzerties, un 
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tiem jādzied viņam jaukas dziesmas par Dievu, mūsu mīļo Kundzi [Jaunavu Mariju] un 

mīļajiem svētajiem. Jo tas, kurš šādi priecājas kopā ar savu ganāmpulku, labi pavada 

laiku, un arī Kristus, mūsu Kungs, ir viņu vidū. Kā Viņš Evaņģēlijā solījis: “Kur divi vai 

trīs ir sapulcējušies Manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū.”” Citēts no: Bast, Honor Your 

Fathers, 59. lpp. 

31 Robert Kolb, “The Layman’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 Luther (red. David Scaer, Robert D. Preus; Fort 

Wayne, Ind.: Concordia Theological Seminary Press, 1979), 22. lpp.  

32 Wengert, “Forming the Faith through Catechisms: Moving to Luther and Today”, 

Formation in the Faith: Catechesis for Tomorrow, Symposium Papers, Nr. 7 (St. Louis: 

Concordia Seminary Publications, 1997), 43. lpp. 

33 Vienkāršajā lūgšanas veidā Luters lieto līdzīgu tēlu valodu: “Līdz pat šai dienai es kā 

zīdainis barojos no lūgšanas Mūsu Tēvs un, būdams vecs vīrs, ēdu un dzeru no tās, bet 

nekad man nav gana” (LW, 43:200). Aiz šīs šķietami vienkāršās valodas slēpjas dziļa 

teoloģija. Lai gan Mazais katehisms neaplūko visas kristīgās mācības doktrīnas, tas 

izraisa plašākas pārdomas un pārrunas arī par citiem jautājumiem. 

34 Šeit Luters, sekodams pats savam ieteikumam, dekaloga tekstu (kas parasti bija 

saīsināts, lai cilvēkiem būtu vieglāk to atcerēties) tiešā veidā pārņēmis no viduslaiku 

tradīcijas. Tas izskaidro, kādēļ atsevišķos katehisma tekstos ne vienmēr parādās tas, ko 

varētu sagaidīt, piemēram, ceturtajam bauslim pievienotais apsolījums. 

35 Wengert, A Contemporary Translation, 74. lpp. 

36 Mūsdienās daudzi mācītāji atzīst, ka pat nelielu tulkojuma izmaiņu ieviešana lūgšanā 

Mūsu Tēvs rada sajukumu, kad draudze to mēģina lūgt kopīgi. 

37 Wengert, A Contemporary Translation, 75. lpp. Labu piemēru piecpadsmitajā 

gadsimtā rāda Johans Volfs, kurš, būdams priesteris, sniedzis detalizētu publiskās 

apmācības paraugu, apmācīdams pats savu draudzi. “Viņš lepojās, ka šī metode ir tik 

vienkārša un droša, ka visi ir spējīgi to [katehismu] iemācīties, “vai viņiem tas patīk vai 

ne”, pat tie, kuri ir tik “stulbi kā lopi, zirgi, ēzeļi vai pagalam cietām galvām”.” Katru 
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svētdienu pēc ticības apliecības nolasīšanas mācītājam bija jānorunā arī desmit baušļi 

“lēnām vācu valodā, saskaitot tos uz pirkstiem, bieži ieturot pauzes, lai draudze varētu 

atkārtot vārdus. Sprediķotājam jāsaka: “Tev būs pielūgt tikai..” un draudze atbild: “Tev 

būs pielūgt tikai..”; sprediķotājs: “Vienu Dievu,” draudze: “Vienu Dievu””. To 

papildināja regulāra sprediķošana par desmit baušļiem, kurus Volfs īpaši piekodināja 

mācīties tiem ļaudīm, kas dzirdējuši tūdaļ tos aizmirst, un visiem citiem, kuri par tiem 

vispār neko nav dzirdējuši. Bast, Honor your Fathers, 24. lpp.  

38 Sk. Augustīna sprediķi De Symbolo ad Catechumenos, ko viņš sacījis sava mūža 

nogalē. Citēts no: 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., tulkots no PL, 

40:627. 

39 Harmless, Augustine and the Catechumenate, 276. lpp. Runādams par ierakstīšanu 

sirdīs, Augustīns citē Jer. 31:33. Viņš atsaucas arī uz Pāvila piezīmi Vēstulē romiešiem 

10:8–9. 

40 Carl Schalk, “Worshipping from Memory or ‘By Heart’”, Lutheran Education, 1990, 

septembris/oktobris, 56. lpp. 

41 Mūsdienās mēs to saucam par “mehānisko atmiņu”. Lai iemācītos basketbolā driblēt 

vai nospēlēt gammu uz klavierēm, ir nepieciešama atkārtota vingrināšanās. Mūziku var 

spēlēt tikai tad, kad ir apgūtas gammas, bet basketbolu – kad apgūta driblēšana. 

42 Margaret A. Kyrch, “The Catechism in Christian Education”, Word and World, 10 

(1990), 43.–47. lpp. 

43 Sk. Virgil Thompson, “The Promise of Catechesis”, Lutheran Quarterly, 4 (1990, 

rudens), 43.–47. lpp. 

44 Wengert, A Contemporary Translation, 75. lpp. 

45 LW, 53. 

46 Sk. John Constable, “Sixteenth-Century Catechisms: Their Genesis and Genius”, 

Teaching the Faith: Luther’s Catechisms in Perspective (red. Carl Volz; River Forest, 

Ill.: Lutheran Educational Association, 1967), 20.–21. lpp. 
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47 Sk. Joseph Anthony Slattery, “The Catechetical Use of the Decalogue from the End of 

the Catechumenate Through the Late Medieval Period”, Ph. D. thesis (Catholic 

University of America, 1979), 115.–116. lpp. 

48 Jautājums “kas tas ir?” Mazajā katehismā parādās 23 reizes. Pirmajās trīs svarīgākajās 

daļās Luters tikai četras reizes uzdod atšķirīgus jautājumus – “kā tas notiek?” – pie 

pirmajiem trim lūgšanas Mūsu Tēvs lūgumiem – un “kas tad ir dienišķā maize?” (was 

heißt denn täglich Brot?) – pie ceturtā lūguma. Vienīgi sakramentu skaidrojumi satur 

dažādus atšķirīgus jautājumus. 

49 Sk. Wengert, “Forming the Faith through the Catechisms”, 39. lpp. 

50 Wengert, A Contemporary Translation, 8. lpp. 

51 Gotfrīds Krodelis (Gottfried Krodel) iesaka veikt Lutera katehisma retorikas pētījumu, 

pats rādīdams tam piemēru ar ticības apliecības trīs artikulu analīzi. Sk. viņa rakstu: 

“Luther’s Work on the Catechism in the Context of Late Medieval Catechetical 

Literature”, Concordia Journal, 25 (1999, oktobris), 380.–383. lpp. Šajā rakstā viņš 

uzsver, ka Luteram runasmāksla nav bijusi sveša. Sk. Neil R. Leroux, “Luther’s Am 

Neujahrstage: Style as Argument”, Rhetorica, 12 (1994), 1.–42. lpp. 

52 Krodelis norāda, ka Luteram nav “jāatrod, jāatklāj vai jāizgudro tie materiāli”, ar 

kuriem viņš strādā. “Luther’s Work on the Catechism”, 381. lpp. 

53 Luters arī trīs Īsā izklāsta artikulus ievada ar das ist. Sk. WA, 7:215.26, 217.5, 218.24; 

PE, 2:369, 370, 372. Īsajā izklāstā lūgšanas Mūsu Tēvs atsevišķo daļu skaidrojumi sākas 

ar: “Die Meinung ist.” Krodelis norāda, ka Luters ar Meinung saprot saturu, būtību, 

nodomu, mērķi, nolūku, apliecinājumu vai pat rechte Auslegung. 

54 Sk. Paula Robinsona (Paul Robinson) rakstu Lutheran Quarterly, “’What is Meant by 

Daily Bread?’: Luther’s Catechisms and the Medieval Sermonic Tradition” (1999–2000, 

ziema), 435.–447. lpp. 

55 Parasti retorikā tiek runāts par trīs vai četriem runas tipiem. Šie trīs visbiežāk 

sastopamie tipi bija: genus demonstrativum, kas ietvēra godināšanu un nosodījumu; 

genus deliberativum, kas lietots pierunājot un atrunājot; genus iudicale, kas atrodams 

strīdīgos un ar tiesvedību saistītos tekstos, kuru mērķis bija atspēkot oponentus. 
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Ieviesdams retorikā dialektiku, Melanhtons pievienoja ceturto tipu skolotājiem un 

teologiem – genus didascalium. Īsu Melanhtona retorikas pārskatu sniedz: Timothy 

Wengert, “Philip Melanchton’s 1522 Annotations on Romans and the Lutheran Origin of 

Rhetorical Criticism”, Biblical Interpretation in the Era of Reformation (red. Richard A. 

Muller, John L. Thompson; Grand Rapids: Eerdmans, 1996), 128. lpp. 

56 Scribner, Popular Culture and Popular Movements in Reformation Germany 

(London: Hambledon Press, 1987), 50.–51. lpp. 

57 Scribner, Popular Culture and Popular Movements in Reformation Germany, 54. lpp. 

58 Koncentrējoties uz Mazā katehisma teoloģisko saturu, var vienkārši nepamanīt tā 

retoriskās un literārās kvalitātes. Tādēļ ikviens katehisma tulkotājs atrodas īpaši sarežģīta 

uzdevuma priekšā. Sk. Charles P. Arand, James W. Voelz, “Classic Catechism–1995”, 

Concordia Journal, 22 (1996, janvāris), 66.–75. lpp. 

59 Zur Sprache und Geschichte des kleinen Katechismus (Leipzig: Verlag der Dürr’schen 

Buchhandlung, 1909), 15.–16. lpp. J. M. Reu (tulk. Fred Kramer), “Why Luther’s 

Catechism Is So Dear to My Heart”, 19. pielikums: Paula I. Džonstona (Paul I. Johnston) 

Dr. Phil. disertācija “An Assessment of the Educational Philosophy of John Michael 

Reu” (Urbana, IL: University of Illinois, 1989), 924. lpp. 

60 Martin U. Brecht, Doctor Luther’s Bulla and Reformation: A Look at Luther the 

Writer (Valparaiso, Ind.: Valparaiso University Press, 1991), 5. lpp. 

61 Kā, piemēram, viduslaikiem raksturīgā lietu sakārtošana pa septiņi (septiņi nāves 

grēki, septiņi tikumi u. c.). Sk. Walter Ong, Orality and Literacy: the Technologizing of 

the Word (London: Routledge, 1982). Labu šīs tēmas apskatu sniedz Tomasa Vingera 

(Thomas Winger) darba 2. nodaļa: “Orality and the Interpretation of Written Documents”, 

Orality as the Key to Understanding Apostolic Proclamation in the Epistles, Dr. Theol. 

tēzes (St. Louis: Concordia Seminary, 1977). 

62 Ong, Orality and Literacy, 38. lpp. 

63 Ong, Orality and Literacy, 38. lpp. 

64 Reu, citēts no: Paul I. Johnston, “An Assessment of the Educational Philosophy of 

Johann Michael Reu Using the Hermeneutic Paradigms of J. F. Herbart and of J. C. K. 
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von Hofmann and the Erlangen School: A Thesis Submitted in partial fulfillment of the 

requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Education” (Urbana-Champaign: 

University of Illinois, 1989) 4:922. 

65 Krodel, “Luther’s Work on Catechism”, 383. lpp. 

66 Reu, “Why Luther’s Catechism Is So Dear to My Heart”, 932. lpp. Lasiet otro 

artikulu: “Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit 

geboren, und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrauen Maria geboren, sei mein 

Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöset hat, erworben und 

gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels, nicht mit Gold 
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ihm diene in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Seligkeit, gleichwie er ist auferstanden 

von Tod, lebet und regieret in Ewigkeit. Das ist gewislich wahr.” 

67 Konsekventā vienu un to pašu ilustrāciju iekļaušana dažādos izdevumos liek domāt, 

ka Luters aktīvi iesaistījies izmantojamo Bībeles stāstu izvēlē. Rojs (Reu) atzīmē, ka 

“Luters, kurš labi apzinājās ilustrāciju nozīmīgumu, ..izraudzījās ilustrējamos Bībeles 

notikumus un Širlencs (Schirlentz) piemeklēja tiem atbilstošas kokgrebumus, kuri bija 

viņa rīcībā vai kurus viņš varēja viegli sagādāt”, Reu, Dr. Martin Luther’s Small 

Catechism, 31. lpp. Kaut arī kokgrebumos atainotie notikumi palika tie paši, šo gravīru 

kvalitāte un detaļas ar katru nākamo izdevumu uzlabojās. Piemēram, salīdziniet gravīru 

kvalitāti Mazajā katehismā un Lielajā katehismā. 

68 R. W. Scribner, For the Sake of Simple Folk: Popular Propaganda for the German 

Reformation (Oxford: Clarendon, 1994), 3. lpp. Šī grāmata sniedz ļoti noderīgu pētījumu 

par gravīru nozīmi un interpretē tās kā sešpadsmitā gadsimta komunikācijas līdzekli.  

69 Scribner, Popular Culture, 277.–278. lpp. 

70 Scribner, Popular Culture, 299. lpp. Citēts no: WA, 37:63, 26. rinda. 

71 Sk. atzītāko darbu šajā laukā: Geffcken, Der Bilderkatechismus des funfzehnten 

Jahrhunderts und die katechetischen Hauptstücke in dieser Zeit bis auf Luther (Leipzig: 

T. O. Weigel, 1855). 
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72 Vengerts uzskata, ka šīs grafikas sākotnēji bijušas paredzētas jaunajam Lutera 

Lūgšanu grāmatas izdevumam. Ja tā, to iekļaušana Mazajā katehismā kaut ko liecina arī 

par katehisma nolūku. Wengert, “Forming the Faith through Catechisms”, 44. lpp. 

73 Piemēram, Dvēseles mierinājumā (Soul’s Consolation) (1474) pirmā baušļa 

ilustrācijai bija izmantots stāsts par kādu vīru, kurš laicīgās lietas mīlējis vairāk nekā 

Dievu. “Pēc šī vīra nāves tika veikta viņa līķa sekcija, un tajā atklājās, ka viņa ķermenī 

nav atrodama sirds. Šī cilvēka draugi, pazīdami viņa raksturu, skrēja uz viņa dārgumu 

glabātuvi, un tur, starp dārglietām tie atrada viņa asiņojošo sirdi.” Stāsta morāle ir šāda: 

“Kur ir tava manta, tur ir tava sirds.” Šo un vēl citus piemērus sk.: Steven E. Ozment, 

Reformation in the Cities (New Haven: Yale University Press, 1975), 27. lpp. 

74 1531. gada izdevumā desmit baušļus papildināja šādi attēli: 1. Mozus saņem baušļu 

plāksnes, kamēr tauta dejo ap zelta teļu (2. Moz. 32); 2. Selomītes dēla, kurš zaimoja Tā 

Kunga vārdu un lādēja, nomētāšana ar akmeņiem (3. Moz. 24); 3. Vīrs, kurš krāmē 

malku, kamēr draudze ir sapulcējusies uzklausīt Dieva vārdu (4. Moz. 15); 4. Hama grēks 

(1. Moz. 9); 5. Kains, kurš nogalina savu brāli (1. Moz. 4); 6. Dāvids, kurš vēro kā 

Batseba mazgājas (2. Sam. 11); 7. Zaglis Ahans (Joz. 7); 8. Divi nepatiesie liecinātāji pret 

Suzannu (Viena no VD deiterokanoniskajām grāmatām – Stāsti par Suzannu un Daniēlu. 

– Tulk. piez.); 9. Jēkabs ar viltību cenšas iegūt spēcīgākos lopus (1. Moz. 30); 10. Jāzeps 

bēg no Potifara sievas kārdinājuma (1. Moz. 39). Ticības apliecības pirmais artikuls – 

pasaules radīšana (1. Moz. 1); otrais artikuls – Kristus pie krusta; trešo artikulu ilustrē 

attēls, kurā Svētais Gars parādās kā liesmu mēles, kas iziet no mācekļu mutēm (Mt. 27, 

Jņ. 19, Lk. 23, Mk. 15). Lūgšana Mūsu Tēvs: ievads un pirmais lūgums – mācītājs 

sprediķo draudzei; otrais lūgums – vīrs, kurš krāmē malku, kamēr draudze ir 

sapulcējusies uzklausīt Dieva vārdu; trešais lūgums – Kristus tiek pazemots un nes savu 

krustu; ceturtais lūgums – Jēzus paēdina piecus tūkstošus (Jņ. 6); piektais lūgums – kalps, 

kurš nepiedeva (Mt. 18); sestais lūgums – Kristus kārdināšana: Kristus nes jēru, bet velns, 

kurš attēlots kā lauva, mēģina to aprīt (Mt. 4); septītais lūgums – kānaāniešu sieva 

izlūdzas Jēzus palīdzību (Mt. 15). Kristība: bērna Kristības attēlojums. Svētais 

Vakarēdiens: sakramenta svinēšana. Acīmredzot pastāvējusi spēcīga tradīcija, kas 
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noteica, kādus tēlus vai stāstus izmantot atsevišķo katehisma daļu skaidrošanai. Kā tas 

redzams, vairākos izdevumos desmit baušļu, ticības apliecības un lūgšanas Mūsu Tēvs 

ilustrēšanai tika izmantoti vieni un tie paši kokgrebumi. Pāris izņēmumi sastopami otrā 

lūguma attēlošanā. 1529. gada izdevumā ir parādīta Gara izliešana, 1531. gadā izdotajā 

katehismā lietots tas pats kokgrebums, kas ilustrēja trešo bausli, taču 1553. gada 

izdevumā tiek attēlots cilvēks, kurš savā istabā pie loga lūdz Dievu. Trešais lūgums: 

1531. gada izdevums ietvēra kokgrebumu ar Kristu, kurš nes krustu, bet 1553. gada 

izdevumā – Kristu Ģetzemanes dārzā. 

75 Scribner, Simple Folk, 6. lpp.  

76 Sk. Scribner, Simple Folk, 6. lpp., kur aplūkots 1524. gadā iznākušais pamflets Kāda 

kristieša un jūda saruna.. par stūra akmeni – Kristu (A Dialogue Between a Christian 

and a Jew.. concerning Christ the Cornerstone). “Kāds jūds un evaņģēliskais kristietis 

traktierī uzsāk sarunu. Jūds rāda kokgrebumu, ko viņš ieguvis kādā no saviem 

ceļojumiem. Kristietis izmanto šo kokgrebumu, lai izskaidrotu jūdam galvenos 

evaņģēliskās ticības jautājumus, kā tie attēloti šajā gravīrā. Kad viņi šķiras, traktiera 

kalpotājs, kurš ar patiesu interesi viņos klausījies, apsolās šo sarunu nodrukāt, klāt 

pievienojot arī kokgrebumu. Šis notikums atspoguļo reformācijas laikam raksturīgu 

situāciju, kurā ideāli mijiedarbojas dzirdes, vizuālie un drukātie saziņas līdzekļi.” 

77 Scribner, Popular Culture, 278. lpp. 

78 Wengert, “Forming the Faith through Catechisms”, 43.–44. lpp. 

79 Wengert, “Forming the Faith through Catechisms”, 43. lpp. 

80 Arī mūsdienās, kad vecāki mazam bērnam lasa priekšā bilžu grāmatu, viņi vispirms 

izlasa tekstu un tad pavērš grāmatu tā, lai bērns varētu redzēt attēlu, kurš ataino nupat 

nolasīto fragmentu. 

81 Zināmā mērā katehisms kristietim ir tas pats, kas elementu periodiskā tabula ķīmiķim, 

zvaigžņotās debess karte astronomam vai kvintu aplis mūziķim. James Arne Nestingen, 

“Preaching the Catechism”, Word and World, 10 (1990, ziema), 33.–42. lpp. 

82 Garāko priekšvārdu, uzrunājot mācītājus, Luters katehismam pievieno 1531. gadā. 

Īsākais Lielā katehisma (1529) priekšvārds runā par bērnu vajadzībām, un, iespējams, ka 
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tā ir daļa no sprediķa. 

83 Martin E. Marty, “The Challenge of Catechesis: The Changing Cultural Landscape”, 

Formation in the Faith: Catechesis for Tomorrow (Concordia Seminary Publications, 

1997), 10. lpp. 

84 Atsevišķos Vienprātības grāmatas izdevumos bija ietverti daži papildus materiāli, tai 

skaitā arī Liecību apkopojums (1580). Tie nav iekļauti latviešu valodā tulkotajā 

Vienprātības grāmatas izdevumā. – Tulk. piez. 

85 Peters, II, 38. lpp. 

86 Mūsdienās uzskati par Trīsvienību dalāmi divos galvenajos virzienos, kuri ne vienmēr 

ir pretrunīgi. Parasti Svētie Raksti un agrīnā baznīca šo jautājumu skata no ekonomiskās 

Trīsvienības viedokļa. Šis viedoklis strukturētā veidā uzsver to, ko Dievs dara, un 

koncentrējas uz trīs [dievišķo] personu attiecībām ar pasauli. Tādējādi tika uzsāktas 

pārdomas par trim personām, vēlāk izraisot jautājumu par to vienotību. Pretēji tam, tā 

sauktā “imanentās” Trīsvienības teorija, kas sāka dominēt pēc Nīkajas koncila, kā arī 

pateicoties Augustīnam, koncentrējās uz to, kā Dievs attiecas pats pret Sevi (tādēļ radās 

jēdzieni – nedzimis, dzimis un izejošs), nevis kā Dievs attiecas pret pasauli. Vispārīgos 

vilcienos tā aizsākas ar pārdomām par to, kā viens Dievs var būt trīs personas. Lai arī tā 
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LaCugna, God for Us: The Trinity and Christian Life (San Francisco: Harper, 1991), 
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– Tulk. piez. 

88 Latīņu val. – no Tēva [atpakaļ] pie Tēva. – Tulk. piez. 
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galā tas, ļaudis, ir jūsu ziņā”. Citēts no: Krodel, “Luther’s Work on the Catechism”, 166., 

403. lpp. 

90 Šeit Luters ir rakstījis Hauptstück. Ar to viņš nav domājis vienīgi ticības apliecības 

trīs artikulus, bet katehisma pirmās trīs svarīgākās daļas. Krodelis piemin tikai vienu 
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izmaiņu: trešajā galvenajā daļā nav aplūkota lūgšana Mūsu Tēvs, bet evaņģēliska dzīve 
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93 Robert Kolb, Teaching God’s Children His Teaching (Hutchinson, Minn.: Crown 

Publishing, 1992), 1.–12. lpp. 

94 Sk. Eric W. Gritsch, “Luther’s Catechisms of 1529: Whetstones of the Church”, 

Lutheran Theological Seminary Bulletin, 60 (1980), 3.–14. lpp. 

 


