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4. 

 

KATEHISMĀ PAMATOTA 

DZĪVES IZPRATNE 

 

Uzskatīdams pārmantotos katehisma tekstus par piemērotiem, Luters tomēr mainīja 

to kārtību tā, lai desmit baušļi atrastos pirms ticības apliecības. Līdz pat mūsdienām Lutera 

Mazā katehisma struktūra ir viena no būtiski atšķirīgajām katehisma iezīmēm, un to ir 

ievērojuši gan luterāņi, gan arī citu konfesiju pārstāvji.
1
 Šis Lutera jaunais [mācības daļu] 

izkārtojums izraisa vairākus jautājumus. Vai galveno daļu izkārtojums ietekmē katehisma 

ideju kopumā, tā ka katra atsevišķā daļa savukārt tiek skaidrota saskaņā ar šo visaptverošo 

vēstījumu? Turklāt, ja to secība tiktu izmainīta, vai jaunais izkārtojums mainītu arī 

katehisma tēmu un būtību?
2
 Vai arī šīs galvenās daļas ir samērā neatkarīgi, autonomi 

teksti? Diskusijas par šo jautājumu ir risinājušās gadiem ilgi.
3
 Izvērtējot Lutera katehisma 

daļu izkārtojumu, jāmeklē atbildes uz diviem jautājumiem. Pirmkārt, jājautā, vai klasiskā, 

Lutera izveidotā katehisma daļu secība bija loģiski pamatota un, otrkārt, vai Luters tīšuprāt 

mainīja daļu secību, un, ja tā – vai viņš to darīja teoloģisku iemeslu dēļ? 

 

KLASISKĀ KATEHISMA STRUKTŪRA 

 

Lai kā arī būtu, Lutera piedāvātā daļu secība bija kas jauns un atšķirīgs. Pirms 

Lutera tikai daži autori ir izmantojuši līdzīgu izkārtojumu, taču viņi nav to pamatojuši. 

Šajā sakarā rodas jautājums, vai pirms reformācijas baznīcā ir lietota ne vien noteikta 

katehisma daļu secība, bet arī – vai tā tikusi apzināti veidota, lai tādējādi uzsvērtu 

teoloģiskās prioritātes. Protams, vairumā grēksūdzes un lūgšanu rokasgrāmatu nav sniegti 

nekādi paskaidrojumi par to struktūru (jāpiebilst, ka šādu paskaidrojumu nav arī Mazajā 

katehismā). Turklāt ir skaidri redzams, ka viduslaiku katehētisko grēksūdzes 
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rokasgrāmatu materiāls ir izkārtots dažādi. Un tomēr vēl pirms Lutera dažiem 

katehētiskajiem rakstiem ir piemitusi kāda loģika. Šo rakstu struktūra vienmēr atklāj to 

teoloģisko sistēmu, kurā tiek formulēta pati Evaņģēlija un kristietības būtība. 

 

AGRĪNĀ BAZNĪCA 

 

Runājot par katehisma galveno daļu izkārtojumu jeb secību viduslaikos, ir jāsāk ar 

Augustīnu, kurš vienlaikus pieder gan pie agrīnās baznīcas, gan arī viduslaiku baznīcas. 

No vienas puses, Augustīns bija tas, kurš galīgi formulēja agrīnās baznīcas katehētisko 

domāšanu, bet, no otras puses, viņš tieši vai netieši iespaidoja viduslaiku katehētisko 

tradīciju līdz pat Luteram. 

 

AUGUSTĪNS 

Pievēršoties šai tēmai, der ielūkoties divos ievērojamākajos katehētiskajos darbos, 

kurus ir sarakstījis Augustīns. Pirmais, Nemācīto katehizācija, kalpoja par rokasgrāmatu 

katehisma skolotājiem. Tajā ietverti materiāli, kuri ievada katehismā un sagatavo jauno 

katehūmenu katehisma apgūšanai, kā arī parāda šo mācību mērķi. Otrajā darbā, 

Enhiridionā par ticību, cerību un mīlestību, Augustīns vairāk pievēršas tieši katehēzei un 

apmācībai. Šajos divos darbos Augustīns pamatvilcienos izveido loģiski pamatotu 

katehisma galveno daļu secību, kas saglabājas samērā nemainīga visā viduslaiku periodā 

un vēl arī diezgan ilgi sešpadsmitajā gadsimtā, kad to pārņēma Kanīzijs (Canisius) un 

Romas baznīcas katehisms, kurš bija veidojies Tridentas koncila ietekmē.
4 

Klasiskajā darbā De Catechizandis Rudibus (Nemācīto katehizācija) Augustīns 

pirmoreiz izklāsta savus uzskatus par to, kādai jābūt kristīgai dzīvei.
5
 Tajā Augustīns ir 

izveidojis savu sistēmu kristīgas dzīves un Pāvila vērtību triādes – “ticības, cerības un 

mīlestības” (1. Kor. 13:13) – izpratnei. Augustīns sasaista ticību, cerību un mīlestību ar 

trim katehisma tekstiem – ticības apliecību, lūgšanu Mūsu Tēvs un Bauslību, respektīvi, 

desmit baušļiem. Ticība atbilst ticības apliecībai, kas vēstī par notikumiem pagātnē. 
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Cerība atbilst lūgšanai Mūsu Tēvs, kas raugās nākotnē, uz pestīšanas galīgo piepildījumu. 

Mīlestība atbilst Bauslībai un desmit baušļiem, kas attiecas uz mūsu šodienas dzīvi. 

Shematiski to var attēlot šādi: 

TICĪBAS APLIECĪBALŪGŠANA MŪSU TĒVS BAUŠĻI
6
 

 ticība cerība mīlestība 

vēsture augšāmcelšanās Bauslība 

pagātne nākotne tagadne 

Augustīns ne vien sasaistīja Pāvila triādi ar katehisma tekstiem, bet arī saskaņoja 

to secību. Roberts Bredlijs (Robert Bradley) šo tekstu virzības jeb secības loģiku skaidro 

šādi: “Tas ir vienkāršākais kristieša dzīves izklāstījums: to izraisa ticība, kas pamatojas 

pagātnes realitātē [narratio], to uztur cerība, kura tiecas pretim nākotnes labumam 

[resurrectio], un tā ar mīlestību [lex] dzīvo tagadnē.”
7 

Šajā Augustīna sistēmā mīlestība kļūst par pašu kristīgās dzīves būtību un mērķi. 

Viņš pats to arī paskaidro: “Šai mīlestībai ir jābūt tavam mērķim – tai ir jābūt visa tevis 

teiktā pamatā. Lai kādus pagātnes notikumus tu atstāstītu, tev tie jāstāsta tā, lai tavs 

klausītājs no dzirdētā ticētu, ticībā cerētu un cerot mīlētu.”
8
 Mīlestībai kā būtiskai 

kristīgas dzīves pazīmei atvēlētā svarīgā loma vēl plašāk apskatīta divdesmit gadus vēlāk 

viņa Enhiridionā par ticību, cerību un mīlestību. 

“Lai kur tā mājotu, mīlestība, kā sacījis apustulis Pāvils (1. Kor. 13:13), ir 

lielāka nekā ticība un cerība – tiktāl, ciktāl tā pati pēc savas būtības ir labāka. Jo 

par cilvēka labestību var spriest nevis pēc tā, uz ko viņš tic vai cer, bet pēc tā, ko 

viņš mīl. Tas, kurš pareizi mīl, tas arī pareizi tic un cer. Tas, kurš nemīl, tic velti arī 

tad, ja viņa ticība ir patiesa. Arī viņa cerība ir veltīga, pat ja viņam iemācīts cerēt 

uz to, kas ved pie patiesas svētlaimes. Ticībai un cerībai ir vērtība vienīgi tad, ja tās 

dod viņam spēku mīlēt.”
9 

 Tātad šajā vērtību uzskaitījumā  ticība un cerība bez mīlestības nav nekas. Var 

teikt arī, ka mīlestības, galvenā reliģiskā jēdziena, nozīmīgums izpaužas kā spēks, kas 

aktivizē visas pārējās kristīgās dzīves sfēras. 

Augustīna teoloģija īpaši svarīga kļuva viduslaikos.
10

 Pieņemoties spēkā, tā 
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veicināja tādu priekšstatu par pestīšanas kārtību, kurš savus ziedu laikus piedzīvoja Via 

Antiqua un Via Moderna domāšanas virzienā. Stīvens Ozments (Steven Ozment) ir 

norādījis, ka viduslaiku teologa galvenais teoloģiskais jēdziens bija “caritas – mīlestība, 

nevis ticība”. Tas tika pamatots ar priekšnosacījumu, ka līdzīgais pievelk līdzīgo. Ja mēs 

vēlamies tapt glābti vai vienoti ar Dievu, mums jākļūst Viņam līdzīgiem, tas ir, pilniem 

mīlestības, jo Dievs ir mīlestība. Viduslaiku pestīšanas ceļu parasti varēja raksturot ar 

izteikumu – fides caritate formata – ticība, kas iedzīvināta un darīta pilnīga ar mīlestības 

darbiem. Turpretī ticība bez darbiem tika uzskatīta tikai par sākotnēju intelektuālu 

piekrišanu atklāsmei, un tāda ir cilvēkam, kurš vēl atrodas tālu no šķīstības un 

dievbijības. “Sola fides tika vienprātīgi saprasta kā fides informis vai pat fides mortua – 

neizveidojusies, mirusi ticība, kāda var piemist pat demoniem... Nevis ticība, bet 

mīlestība bija tā reliģiskā saistviela”, kas saturēja kopā visu sistēmu.
11 

 

NO VIDUSLAIKIEM LĪDZ TRIDENTAS KONCILAM 

Lielākajā daļā viduslaiku grēksūdzes rokasgrāmatu un ticības celsmes rakstu tika 

ievērota Augustīna secība, taču tas tika darīts visas grēksūdzes sistēmas kontekstā; tā bija 

kļuvusi par kristīgās dzīves un dievbijības centrālo asi. Tādējādi reformācijas 

priekšvakarā baznīcas katehizācijas darbā dominēja privātā bikts. Šādā situācijā lūgšanas 

Mūsu Tēvs (un citu lūgšanu), ticības apliecības un desmit baušļu zināšana un 

paklausīšana tiem tika pārbaudīta, pamatojoties “darbu taisnības” sistēmā. 

 

AMBERGAS MĀRTIŅŠ (MARTIN OF AMBERG) 

Ambergas Mārtiņa Sirdsapziņas spogulis (Mirror of Conscience) (1385), šķiet, ir 

katehisma un Beichtbüchlein
12

 apvienojums. Pēc priekšvārda Mārtiņs savu darbu ir 

sadalījis piecās daļās, kurām vēl seko sestā daļa – noslēgums. Pirmā daļa satur ticības 

apliecību ar komentāru, kurš pilnībā ir centrēts uz Kristu. Otrajā daļā ietvertas dažādas 

lūgšanas: lūgšana Mūsu Tēvs; Esi sveicināta, Marija; Esi sveicināta, Karaliene (Salve 

Regina). Trešā daļa satur desmit baušļus, un tajā runāts, kā baušļus var izpildīt vai 

pārkāpt. Ceturtajā daļā apkopoti citi tradicionālie materiāli: septiņi nāves grēki, septiņas 
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Gara dāvanas, septiņi žēlsirdības darbi, dažādas svinamās dienas un gavēņa dienas u. c. 

Piektajā daļā aplūkota kristīgā dzīve. 

Visā šajā darbā var saskatīt vairākas iezīmes. Pirmkārt, darbā ievērotā secība ir: 

ticības apliecība; lūgšana Mūsu Tēvs; desmit baušļi; citi materiāli. Otrkārt, desmit baušļi 

apzināti vai neapzināti ir novietoti visa darba centrā.
13

 Noslēgumā Mārtiņš īsumā 

paskaidro, kādēļ ievērota šāda daļu secība, kā šķiet, apsteidzot Surgantu (Johannes 

Surgant). 

 

JOHANS SURGANTS 

Vēlīnajos viduslaikos katehētisko rakstu secību ļoti skaidri loģiski pamatojis 

Johans Surgants (1450–1503) savā plaši pazīstamajā darbā Manuale curatorum. Šis darbs 

pieder tai tradīcijai, kurā gan ticības apliecība, gan lūgšana Mūsu Tēvs novietota pirms 

desmit baušļiem. Tomēr jāteic, ka tajā vērojama neliela atkāpe no tradicionālās secības 

“ticības apliecība; lūgšana Mūsu Tēvs; desmit baušļi”. – Surgants savu darbu iesāk ar 

lūgšanu Mūsu Tēvs, turpina to ar ticības apliecību un noslēdz ar desmit baušļiem. Viņa 

darbā Manuale curatorum ievērota šāda secība: 

1) Sākumā Surgants licis lūgšanu Mūsu Tēvs un Esi sveicināta, Marija 

vācu valodā. Šīm lūgšanām viņš pievieno komentāru: “Tā kā lūgšana [Mūsu 

Tēvs un Esi sveicināta, Marija], kas nav lūgta patiesā ticībā, ir bez spēka (jo bez 

ticības neviens nevar būt Dievam patīkams), skaitiet ticības apliecību.” 

2) Tālāk Surgants citē ticības apliecību vācu valodā. Tai viņš pievieno 

komentāru: “Ticība bez darbiem ir pilnīgi bezspēcīga un mirusi – tā var kļūt 

dzīva, vienīgi pildot desmit baušļus, tādēļ pildiet desmit baušļus un mācieties 

tos.”
14 

3) Noslēgumā Surgants uzskaita desmit baušļus. 

Manuale curatorum struktūra atklāj katehētisko materiālu nozīmīguma pakāpi. 

Lūgšana bez ticības, tas ir, nezinot ticības apliecību, ir veltīga. Vienlaikus ticība, kas 

izpaužas tikai kā ticības apliecības zināšana, ir nedzīva, ja tā nav savienota ar baušļu 

pildīšanu. Un otrādi – “dekaloga zināšana un ievērošana norāda uz ticību, un šī ticība, ko 



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

 

© 2009 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS    6 

 

uzrāda baušļu pildīšana un ticības apliecības izteikšana vārdos, nodrošina lūgšanas 

iedarbīgumu”.
15 

 

DĪTRIHS KOLDE (DIETRICH KOLDE) 

Dītriha Koldes darbā Auglīgais spogulis jeb Mazā rokasgrāmata kristiešiem (A 

Fruitful Mirror or Small Handbook for Christians)
16

 kristīgā dzīve pirmām kārtām skatīta 

kā virzība “no grēka stāvokļa uz žēlastības stāvokli”.
17

 Ticība (ticības apliecība) rada 

iespēju saņemt žēlastību (dievkalpojums), kuras mērķis ir tāda dzīve, kādu pieprasa 

Bauslība (likums).
18

 Koldes rokasgrāmata iesākas ar vārdiem: “Šis labiem kristiešiem ir 

brīnišķīgs sākotnējs spogulis, ko viņiem vienmēr vajadzētu nēsāt sev līdzi kā 

rokasgrāmatu, jo tā satur visu nepieciešamo labai dzīvei un dvēseles pestīšanai.”
19

 Tā ir 

dalīta trīs daļās: pirmajā izklāstīts, uz ko ir jātic (tas noved pie nožēlas un grēksūdzes), 

otrajā – kā jādzīvo (darot gandarīšanas darbus), un trešajā – kā cilvēkam jānomirst. 

Pirmajām divām daļām ir vērts pievērst vairāk uzmanības.  

Pirmajā daļā, no 1. līdz 4. nodaļai, aplūkota ticības apliecība, savukārt no 5. līdz 

11. nodaļai – baušļi. Ticības apliecības un baušļu skaidrojums ir vērsts uz to, lai cilvēks 

atzītu, ka viņš nespēj ticēt un pildīt baušļus. Tālāk, no 12. līdz 19. nodaļai, runāts par 

grēkiem un kā iegūt piedošanu, bet no 20. līdz 22. nodaļai apskatīta grēknožēla, 

grēksūdze un, attiecīgi, gandarīšana par grēkiem. Ticības apliecība likta sākumā divu 

iemeslu dēļ. Pirmkārt, “tādēļ, ka viduslaiku teoloģijā tika uzskatīts, ka atrodoties grēka 

stāvoklī, ar brīvās gribas vingrināšanu ir iespējams sasniegt “iegūto ticību” [fides 

acquisita vai informata], tas ir, apliecināt, ka baznīcas mācības ir patiesas”.
20

 Otrkārt, 

tikai būdams žēlastības stāvoklī un palikdams uzticīgs ticības apliecībai, kristietis var 

piepildīt Bauslību pēc Dieva prāta (bet ne pēc darbu būtības). 

Otrās daļas nolūks ir palīdzēt gandarīšanu vai grēknožēlu īstenot dzīvē. Pirmajā 

izdevumā divdesmit pirmo artikulu piesaka ievadraksts Kā sasniegt patiesu grēknožēlu 

un grēku piedošanu. Tas noslēdzas ar pamudinājumu censties panākt “pilnīgu 

grēknožēlu, no šīs dzīves pārejot nākamajā”. Uz nāves gultas pienākas lūgt: “Pieņem 

manu labo gribu kā manus darbus [kuru man pietrūkst],” – vienkāršo baznīcēnu līdz pat 
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pēdējam elpas vilcienam mocīja apziņa, ka viņam ir par maz labo darbu!
21

 Kolde lielāko 

uzmanību pievērš ticības praktiskajiem aspektiem, novezdams to līdz bibliskam 

legālismam, paklausībai dekalogam un kanoniskajiem likumiem, savukārt ticības 

apliecība ir iekļauta “darbu taisnīguma” sistēmā un striktā paklausībā baznīcas praksei. 

 

PĒTERIS KANĪZIJS (PETER CANISIUS) 

Tāds katehisma tekstu izkārtojums, kādu lieto Augustīns, Ambergas Mārtiņš, 

Surgants un Kolde, Romas katoļu teologu darbos turpināja pastāvēt arī sešpadsmitajā 

gadsimtā. Piemēram, Pētera Kanīzija katehismi (kuri apzināti bija vērsti pret Lutera 

katehismiem) sešpadsmitā gadsimta beigās un septiņpadsmitā gadsimta sākumā kļuva par 

visplašāk lietotajiem katehismiem visās katoliskajās zemēs. Kanīzijs savu katehismu 

sadala divās daļās. Pirmo daļu viņš nosauc par Gudrību, ietverot tajā tradicionālo 

četrdaļīgo katehisma saturu: ticības apliecību, lūgšanu, dekalogu un sakramentus. 1560. 

gada vācu izdevuma priekšvārdā viņš pamato savu nostāju pārsteidzoši līdzīgi 

Augustīnam: 

“Ja mēs vēlamies būt par Dieva bērniem un sasniegt debesis, viss ir atkarīgs 

no ticības, cerības, mīlestības, sakramentiem un taisnības. Bez ticības mēs 

nepazīstam Dievu, bez cerības mēs zaudējam paļāvību uz Dieva žēlastību, bez 

mīlestības nedz ticība, nedz cerība, nedz arī paļāvība mums neko nevar līdzēt. Bez 

tās mēs paliekam tumsā – jā, pat nāvē, kā mums to Rakstos saka svētie apustuļi. 

No otras puses, bez sakramentiem un pareizas, katoliskas to lietošanas Svētā Gara 

žēlastība nevar tikt dota, ne arī paturēta.”
22 

Otro katehisma daļu Kanīzijs ir nosaucis par Taisnību. Tajā viņš apkopojis dažādus 

viduslaiku formulējumus – nāves grēkus, galvenos tikumus, Svētā Gara dāvanas, svētības, 

žēlastības darbus un pēdējās lietas. Iepriekš citētajam viņš pievieno teikumu, kas skaidro 

šo komponentu nozīmi: “Un, visbeidzot, bez taisnības nav nekā, kas piederētu Kristum, 

drīzāk gan – velna valstībai.” Roberts Bredlijs norāda, ka jāatzīst – viena lieta ir iekļaut 

katehismā izteikumus, kas vārdu pa vārdam atspēko kādas citas baznīcas vai teologa 

mācību, bet pavisam cita – izveidot katehismu, kurš piedāvā dzīvesveidu. Un tieši 
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struktūra (!) precīzāk atklāj šo dzīvesveidu vai dzīves jēgu, “kaut arī tas var nebūt uzreiz 

pamanāms”.
23 

 

LUTERA ADAPTĒTĀ KLASISKĀ STRUKTŪRA 

 

Lutera reformatoriskie uzskati par kristīgās dzīves būtību lika pamatu jaunam 

katehisma tekstu sakārtojumam, kas atšķīrās no tikko aplūkotās katehisma tekstu secības. 

Lai arī Luters labprāt izmantoja līdz viņa laikam saglabājušos klasiskos materiālus, viņš 

tos pielāgoja evaņģēliskajiem principiem, kuri balstījās uz skaidra teoloģiskā pamata. 

Galveno daļu izkārtojuma teoloģiskais pamatojums ir ticis pastāvīgi skaidrots ne vien 

gandrīz visos sešpadsmitā gadsimta otrajā desmitgadē radītajos Lutera darbos, bet arī 

atkārtots lielākajā daļā sešpadsmitā gadsimta luterāņu katehētisko sprediķu.
24 

Lai saprastu Lutera ieviesto secību, viņa darbi jāizvērtē divos aspektos. Pirmkārt, 

mēs aplūkosim Lutera pamatojumus, kāpēc un kā, veidojot kopainu, galvenās daļas 

izkārtotas. Otrkārt, mēs pievērsīsimies katehisma dziļākajam teoloģiskajam pamatam, uz 

kura balstās un no kura izriet visa Lutera loģika. 

 

LUTERA TEOLOĢISKAIS PAMATOJUMS 

Lutera izveidotā secība – desmit baušļi, ticības apliecība, lūgšana Mūsu Tēvs – ir 

unikāla tai ziņā, ka Luters ar to atklāj sevi kā, iespējams, pirmo teologu, kurš principu, ka 

baušļi atrodas katehisma sākumā, pieņēmis teoloģisku iemeslu dēļ. “Vismaz viņš, šķiet, ir 

pirmais katehismu sastādītājs, kurš skaidro iemeslus, kādēļ viņš ir izvēlējies šādu 

kārtību.”
25

 Lutera galveno daļu izvietojuma loģiskais pamatojums paredz holistisku jeb 

sinhronu katehisma lasīšanu, tas ir, katra katehisma daļa jālasa un jāskaidro, ņemot vērā 

pārējās tā daļas.
26

 Laika posmā no 1520. līdz 1529. gadam Luters vairākkārt skaidrojis, 

kādēļ katehisma galvenās daļas sakārtotas tieši tādā secībā. Visumā pamatojums 

saglabājas nemainīgs, kaut arī daži uzsvari mainās atkarībā no konkrētā raksta rašanās 

vēsturiskajiem apstākļiem. Agrīnākos rakstos desmit baušļi funkcionē galvenokārt kā 
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diagnozes uzstādīšanas līdzeklis, ar ko nonākt pie patiesām zināšanām un izpratnes par 

sevi, un tikai pakārtoti kā mācību līdzeklis, ar kura palīdzību rast pareizas zināšanas un 

izpratni par Dieva gribu. Šis otrais baušļu uzdevums tiek vairāk akcentēts Lutera 

katehētiskajos sprediķos un darbos, kas tapuši pēc 1528. gada. 

 

No 1520. līdz 1525. gadam tapušie katehētiskie raksti 

Katehisma struktūras pamatojums Lutera agrīnajos rakstos jāsaprot saistībā ar 

diskusiju par grēknožēlas sakramentu; šī diskusija notika no 1517. gada līdz 1520. 

gadam. Šajā laikā Luters enerģiski, ar veselu virkni traktātu, sprediķu un apcerējumu sāka 

savu uzbrukumu biktij un grēknožēlas sakramentam.
27

 Šajos rakstos viņš asi nosoda bikts 

“tribunālu”, kritizēdams to par dvēseļu galēšanu, pieprasot tādu nožēlu, kādu neviens 

nespēj sasniegt un kas atstāj nožēlnieku izmisumā un šaubās par to, vai viņam ir piedots. 

Vienlaikus Luteram vajadzēja arī mācīt, kādai jābūt patiesi evaņģēliskai grēksūdzei. 

Tādēļ, kad Luters uzsāka katehētisko materiālu sakārtošanu evaņģēliskajai grēksūdzes 

rokasgrāmatai, viņš apzināti noraidīja viduslaikiem raksturīgo koncentrēšanos uz 

grēksūdzi, kas palielina cilvēka nedrošību, un aizvietoja to ar evaņģēlisko uzsvaru – 

paļāvību, ka Dieva apsolītā žēlastība atbrīvo no baiļpilnās tiekšanās pēc perfektas 

grēksūdzes, kura redzama, piemēram, Koldes rokasgrāmatā. 

Savu katehisma tekstu izkārtojumu Luters vispirms skaidro darbā Īss desmit 

baušļu, ticības apliecības un lūgšanas “Mūsu Tēvs” skaidrojums (1520), ko viņš bija 

sagatavojis kā palīglīdzekli grēksūdzei. Šajā darbā Luters desmit baušļu, ticības 

apliecības un lūgšanas Mūsu Tēvs secību iekļauj kristieša dzīves ritmā: 

“Lai cilvēks taptu pestīts, viņam jāzina trīs lietas. Pirmkārt, viņam jāzina, ko 

viņam vajadzētu un ko nevajadzētu darīt. Otrkārt, redzot, ka viņam nav spēka darīt 

to, ko vajadzētu darīt, vai atturēt sevi no tā, ko nevajadzētu darīt, viņam jāzina, kur 

meklēt, atrast un saņemt spēku, kas viņam palīdzētu dzīvot tā, kā, viņš zina, tam 

pienāktos. Treškārt, viņam jāzina, kā meklēt šo spēku un kā to iemantot. 

Šajā ziņā viņš ir kā slimnieks. Slimam cilvēkam pirmām kārtām vajag zināt, 

ar ko viņš slimo, ko viņš drīkst un ko nedrīkst darīt. Vēl viņam jāzina, kur atrast 
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zāles, kuras viņam var palīdzēt dzīvot vesela cilvēka dzīvi. Treškārt, viņam jāalkst 

pēc šīm zālēm un jāmeklē tās tik ilgi, kamēr viņš tās atrod vai kāds viņam tās 

iedod. 

Tādējādi baušļi māca cilvēkam savu slimību pazīt tā, lai viņš varētu zināt un 

saprast, ko viņš drīkst un ko nedrīkst darīt. Šādi viņš sāk atzīt, ka ir ļauns un 

grēcīgs cilvēks. Pēc tam ticības apliecība rāda un māca viņam, kur viņš var atrast 

zāles vai atvieglinājumu, kas viņam ir nepieciešams, tas ir, žēlastību, kura palīdzēs 

viņam kļūt par taisnu cilvēku, lai viņš varētu turēt baušļus, un kura rāda viņam 

Dievu un Viņa taisnīgumu, ko Dievs atklāj un piedāvā mums Kristū. Treškārt, 

lūgšana Mūsu Tēvs māca viņam, kā viņam vajadzētu pēc šīs žēlastības ilgoties, to 

saņemt un iemantot šo žēlastību sev, proti, ar regulāras, pazemīgas un mierinošas 

lūgšanas palīdzību. Šādi tiek dota žēlastība, un tādējādi glābšana tiek saņemta, 

piepildot Dieva baušļus. Šīs ir trīs galvenās lietas visos Svētajos Rakstos.”
28 

Šāds [katehisma struktūras] pamatojums vārds vārdā tiek atkārtots Mazajā lūgšanu 

grāmatā divus gadus vēlāk, 1522. gadā. Ir vērts pieminēt, ka anonīmi izdotajā Grāmatiņā 

lajiem un bērniem (1525) arī burtiski tiek atkārtota daļa no šī paša teksta (tajā nav ietverta 

analoģija ar slimnieku).
29 

1523. gadā Vitenbergā tika iedibināts paradums regulāri, četras reizes gadā 

sprediķot par katehisma tēmām, un šādus sprediķus mēdza turēt arī Luters. Kādā 1523. 

gada marta sprediķī Luters ievada ticības apliecību ar īsu paskaidrojumu par tās vietu 

salīdzinājumā ar desmit baušļiem un lūgšanu Mūsu Tēvs. 

“Pirmajā daļā mēs dzirdējām, kas cilvēkam jāzina, proti, desmit baušļi. Tie 

viņam māca, kā viņam vajadzētu dzīvot Dieva un pasaules priekšā. Kad viņš 

iekšēji sāk sevi pazīt un saprast, ka viņš nespēj paklausīt kaut vienam Bauslības 

burtam (vēl mazāk Bauslības garam), tad viņam vajadzētu zināt, kā un kādā veidā 

viņu ir pārņēmusi slimība. Ar desmit baušļu palīdzību mēs atklājam, ka esam elku 

kalpi, pilni skaudības, mantkārības utt. Pat ja nedarām neko, mēs joprojām esam 

grēku pilni. Tādēļ cilvēkam būtu jāmeklē zāles, kas tam nepieciešamas. Šie vārdi 

[ticības apliecība] māca ticību, ko mēs viņam pasludinām pirms lūgšanas Mūsu 



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

 

© 2009 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS    11 

 

Tēvs.”
30 

Šī sprediķošana par katehismu četras reizes gadā, šķiet, sākusies pēc Lutera 

ierosinājuma, un ir redzams, ka tas ir bijis apzināts un pārdomāts Vitenbergas 

reformatoru lēmums.
31 

Lutera katehisma daļu izkārtojumā attiecībā uz to savstarpējo saistību redzamas 

vairākas atšķirības no viduslaiku tradīcijas. Saskaņā ar Surganta un Volfa uzskatiem 

paklausība dekalogam izriet no desmit baušļu zināšanas, savukārt šīs zināšanas ir jāīsteno 

praksē (galu galā, kādēļ gan Dievs mums būtu devis desmit baušļus, ja mēs nebūtu spējīgi 

tos turēt?). Turklāt paklausība, kas nāk no mīlestības, dara mūs Dievam līdzīgākus. 

Tādējādi desmit baušļu pildīšana apstiprina ticību un nodrošina lūgšanas iedarbīgumu.
32 

Saskaņā ar Lutera pārliecību desmit baušļi nedod spēkus vai spējas tos turēt. Gluži 

otrādi, dekaloga skaidrojuma nobeigumā viņš skaidri liek saprast, ka desmit baušļu 

prasības mums ir neiespējami augstas. Desmit baušļi “rāda mums, cik maz ļaužu dzīvo 

šādu krietnu dzīvi. Kad mēs to esam sapratuši, mums jānoskaidro, kur dabūt tādas zāles, 

kuras mums dotu spēkus dzīvot krietnu dzīvi un pildīt baušļus” (LW, 43:24). Dekaloga 

ievērošana ir iespējama, pateicoties Evaņģēlijam – Kristus augšāmcelšanās darbam un 

atdzīvinošajai Svētā Gara darbībai. Skaidrodams otro artikulu, Luters sacījis: “Es ticu, ka 

Viņš trešajā dienā augšāmcēlās no mirušajiem, lai dotu man un visiem ticīgajiem jaunu 

dzīvi, līdz ar Sevi uzmodinādams mūs Žēlastībā, un Savu Garu, lai mēs vairs negrēkotu 

[Gal. 6:4; Gal. 2:20], bet kalpotu Viņam ar katru dāvanu un tikumu, tādējādi piepildīdami 

Dieva baušļus” [kursīvs pievienots] (LW, 43:27).
33 

Lutera katehisma tekstu izkārtojuma skaidrojumā skaidri parādās viņa teoloģija 

par Bauslības un Evaņģēlija izšķiršanas svarīgumu. No vienas puses, Lutera izveidotās 

secības pamatojums šajos agrīnajos darbos atspoguļo viņa teoloģijas eksistenciālo 

raksturu. Lutera personīgā pieredze kā “mūkam bija iemācījusi viņam, ka kristieša dzīve 

sākas ar sava grēcīguma apzināšanos un nespēju pildīt Dieva baušļus”.
34

 No otras puses, 

katehisma daļu secība atklāj to, kas atrodas Lutera krusta teoloģijas centrā, proti, Dievs 

nogalina, lai darītu dzīvu. Teoloģija sākas ar atziņu, ka Dieva visuredzošā acs izvērtē 

katru cilvēku. Šo galveno daļu cantus firmus
35

 ir cilvēka grēcīgais stāvoklis coram deo;
36
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tam seko apstākļi, kādos viņš var atbrīvoties no grēka.
37

 Tādējādi Lutera secība ir 

Bauslība (desmit baušļi) un tad – Evaņģēlijs (ticība apliecība, lūgšana Mūsu Tēvs). 

 

Katehētiskie sprediķi no 1528. līdz 1529. gadam 

Lutera sprediķos par katehisma tēmām (1528–1529) vispārīgos vilcienos 

saglabājas struktūra “desmit baušļi; ticības apliecība; lūgšana Mūsu Tēvs”, kā arī tās 

pamatojums, tomēr daži uzsvari un nianses mainās. Atšķirībā no agrākajiem rakstiem, kas 

bija domāti, lai palīdzētu cilvēkam grēksūdzē un atbrīvotu ļaudis no grēku nastas, 

divdesmito gadu beigu katehētisko rakstu uzdevums bija vairāk katehētisks jeb 

pedagoģisks, jo pieauga “prasība pēc tādiem materiāliem, kuri patiesi mācītu ļaudīm 

evaņģēliskās ticības pamatus”.
38

 Tādējādi Mazajā katehismā nav iekļauti baušļu 

pildīšanas un pārkāpšanas piemēri, kā arī līdzība ar slimnieku, kas paskaidro trīs galveno 

katehisma daļu saistību. Turklāt daudz vairāk izceļas pozitīvais desmit baušļu 

skaidrojums, kas raksturo kristieša jauno dzīvi. Šeit priekšplānā izvirzās Lutera agrākais 

noslēguma pamatojums attiecībā uz katehisma daļu secību: “Šādi tiek dota žēlastība, un 

tādējādi glābšana tiek saņemta, piepildot Dieva baušļus.” Šajos rakstos, kuros joprojām 

saglabājas secība “Bauslība (desmit baušļi); Evaņģēlijs (ticības apliecība, lūgšana Mūsu 

Tēvs)”, vairāk uzsvērta jaunā dzīve. Lielākas prasības katehismam jo īpaši izvirzīja trīs 

notikumi. 

Pirmkārt, baznīcu vizitācijas, kas sākās 1527. gadā, dziļi un uz ilgu laiku 

iespaidoja Luteru. Vizitācijās atklājās divas lielas problēmas. – Pirmā bija saistīta ar 

kristiešu izglītības līmeni kristietības pamatmācībās. Šī īsā laikā iegūtā pieredze 

pamudināja  Luteru Mazajā katehismā izteikt šādu piezīmi: 

“Sniegt katehismu jeb kristīgo mācību šādā īsā, mazā, vienkāršā formā mani 

pamudināja un piespieda nožēlojamais, dziļais posts, par ko nesen, veikdams 

vizitācijas, esmu uzzinājis. Palīdzi, mīļais Dievs, – cik daudzkārt esmu redzējis šo 

nelaimi, ka vienkāršais cilvēks taču nezina pilnīgi neko no kristīgās mācības – it 

īpaši lauku ciematos.. tie nezina ne lūgšanu Mūsu Tēvs, ne ticības apliecību vai 

desmit baušļus; viņi dzīvo gluži kā lopi un nesaprātīgas cūkas..” (MK, 337. lpp.). 
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Otrā problēma bija tautā novērojamā aplamā kristīgās brīvības izmantošana. 

Agrākajos rakstos Lutera galvenais mērķis bija atbrīvot ļaudis no Bauslības smagās 

nastas, it īpaši viduslaiku likumiem, kas noteica visu ticības dzīvi, taču vizitācijās viņš 

atklāja, ka laji bija krituši otrā galējībā – libertīnismā. “Vienpusīga un nepilnīga 

reformācijas vēsts izpratne bieži veicinājusi Bauslības neievērošanu, [kā arī] reliģiskās 

morāles un disciplīnas pazemināšanos.”
39

 Pamācībās vizitatoriem Melanhtons min virkni 

piemēru. Dažiem ļaudīm šķita, ka viņi vairs nav pakļauti valdībai un ir atbrīvoti no 

nodokļu maksāšanas. Citi uzskatīja, ka kristīgā brīvība nozīmē gaļas ēšanu, atturēšanos 

no grēksūdzes, gavēņa un tamlīdzīgām lietām (LW, 40:302–303). Daudzi neapmeklēja 

baznīcu vai arī nepabalstīja savus mācītājus. Ļaudis tika ne vien atbrīvoti no grēka, bet arī 

paši atbrīvoja sevi no visas Bauslības, gandrīz neko no tās nezinādami. Tas daļēji 

paskaidro, kādēļ Luters gandrīz pusi no Lielā katehisma atvēlējis desmit baušļiem. 

Vēl Luteram bija jāsniedz atbilde uz pirmo antinomiāņu kontroversi, ko uzjundīja 

Agrikolas paustais uzskats, ka kristīgā dzīvē baušļi nav vajadzīgi. Luters 1528. gada 

septembrī otro reizi sacīja sprediķus par katehismu, turpretim Agrikola, kā zināms, 

apgalvoja, ka ticība var pastāvēt bez labajiem darbiem. Luters  vērsās pret to, 

piedāvādams vairākus pamatotus skaidrojumus par desmit baušļu nozīmi kristieša dzīvē. 

Ticības apliecības ievadā Luters parāda saistību starp ticības apliecību un baušļiem: 

“Mēs esam dzirdējuši par desmit baušļiem, kuri mums māca, kas mums 

jādara. Otrkārt, tiem seko ticības apliecība, kura mums dota, lai mēs būtu spējīgi 

darīt to, kas mums pavēlēts. Jo desmit baušļus nav iespējams pildīt pašu spēkiem. 

Tādēļ mums tiek mācīts, kur mums būtu jāsaņem spēks to pildīšanai. Ja mēs ar 

pašu spēkiem spētu darīt to, ko baušļi prasa, mums nebūtu vajadzīga ne ticības 

apliecība, ne lūgšana Mūsu Tēvs..” (WA, 30:I, 43, 27–44, 1). 

“Ticības apliecība ir dota tādēļ, ka tā pasludina, ka man jātic uz Dievu – 

Tēvu, Dēlu un Svēto Garu –, jo es esmu pārāk vājš, lai turētu desmit baušļus.. 

Ticības apliecība ir spēks, kas dots no debesīm, lai mēs varētu turēt desmit baušļus 

[kursīvs pievienots]” (WA, 30:I, 44, 25 u. trpm.). 

“Mēs ticam, ka trīs personas ir viens Dievs – Tēvs, Dēls un Svētais Gars – 
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un ka šīs personas.. ir Sevi pilnīgi nodevušas mums: Tēvs – Savu varenību, Dēls – 

Savus darbus un Svētais Gars – Savas dāvanas, lai mums palīdzētu un mūs 

stiprinātu, ka mēs varētu turēt desmit baušļus [kursīvs pievienots]” (WA, 30:I, 44, 

28–31). 

Turpinājumā Luters parāda, kā katrs ticības artikuls palīdz desmit baušļu 

piepildīšanā. Pirmajā artikulā Tēvs rada visu radību, lai tā mums kalpotu (WA, 30:I, 44, 

32 u. trpm.), savukārt mēs kalpojam Dievam, to lietodami (WA, 30:I, 87, 15 u. trpm.).
40

 

Otrajā artikulā Tēvs dod mums Kristu, “lai [Viņš] ar Savu nāvi iegūtu mums žēlastību, lai 

mēs varētu piepildīt desmit baušļus” (WA, 30:I, 45, 1–4). Pēc tam kad Luters ir runājis 

par Gara dāvanām, viņš noslēdz ticības apliecības izklāstu ar vārdiem: “Trīsvienīgais 

Dievs radīdams, pestīdams un svētdarīdams dāvā mums Sevi, lai mēs varētu piepildīt 

Viņa gribu, kā tā mums izklāstīta desmit baušļos” (WA 30:I, 46, 5). 

Arī Lielajā katehismā izklāstīti tie paši uzskati, kurus Luters pauž 1528. gada trīs 

sprediķu sērijās par katehisma tēmām. Lielajā katehismā viņš turpina attīstīt savu jau 

agrāk izteikto apgalvojumu, ka desmit baušļi izvirza tādas prasības, kuras neviens cilvēks 

nespēj izpildīt. Turklāt Luters Lielajā katehismā, gluži tāpat kā 1528. gada septembra 

sprediķos, ticības apliecības skaidrojumu sāk un arī noslēdz ar īsu atskatu uz desmit 

baušļiem. Ticības apliecībai “ir jāpalīdz, lai mēs spētu darīt to, kas mums saskaņā ar 

baušļiem jādara. Kā jau teikts, tie ir tik augsti, ka visas cilvēku iespējas tos turēt ir pārāk 

niecīgas un vājas. Tādēļ šo daļu ir tikpat svarīgi mācīties kā iepriekšējo, lai zinātu, kā 

baušļus pildīt, no kurienes un kā rast spēku” (LK, 412. lpp.). Turpretim, ja mēs spētu 

pildīt desmit baušļus tā, kā tie jāpilda, “tad mums nekas vairāk nebūtu vajadzīgs – ne 

ticība, ne lūgšana Mūsu Tēvs” (LK, 412. lpp.). Skaidrojumu Luters noslēdz ar piezīmi, ka 

caur ticības apliecību “mēs iegūstam patiku un mīlestību pret visiem Dieva baušļiem 

[kursīvs pievienots], tādēļ ka šeit mēs redzam, kā Dievs dod mums pats Sevi – pilnīgi, 

līdz ar visu, kas Viņam pieder, lai vadītu un palīdzētu turēt desmit baušļus [kursīvs 

pievienots]. Tēvs mums dod – visu radību, Kristus – visus Savus darbus, Svētais Gars – 

visas Savas dāvanas” (LK, 421. lpp.). Līdzīgi, ar atsauci uz desmit baušļiem, tiek sākts arī 

lūgšanas Mūsu Tēvs skaidrojums. “Nekas nav tik ļoti nepieciešams kā vienmēr būt Dieva 
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priekšā, Viņu piesaukt un lūgt, lai Viņš dod, uztur un vairo ticību un spēku pildīt baušļus 

[kursīvs pievienots], kā arī novērš visu, kas mums ir ceļā un traucē” (LK, 421.–422. lpp.). 

Pārsteidzoši, kā skaidrota ticības apliecība un lūgšana Mūsu Tēvs Lutera katehisma 

struktūras pamatojumā no 1528. līdz 1529. gadam tapušajos darbos, – tās tiek uzskatītas 

par palīglīdzekļiem desmit baušļu pildīšanai. Osvalds Baijers (Oswald Bayer) atzīmē, ka 

“nekad agrāk tik skaidri un noteikti nav ņemta vērā ticības apliecības [un arī lūgšanas 

Mūsu Tēvs] saistība ar dekalogu”.
41

 Arī Bornkamms (Bornkamm) piebilst: “Atkārtoti 

sasaistīdams vairākas svarīgākās daļas ar pirmo bausli, Luters piešķīris katehismam 

viengabalainību. Apvienojot bausli ar apsolījumu, Bauslību ar Evaņģēliju, viņš apvieno 

šīs tik atšķirīgās daļas [protams, ietverot arī sakramentus] ciešā vienībā.”
42

 Tomēr 

pirmajā acumirklī var šķist nesaprotami, kādēļ Luters piešķir katehismam 

“viengabalainību” tieši šādā veidā. Kritiķi varētu norādīt, ka Lutera daļu izkārtojums 

katehismā var radīt iespaidu, ka ticības apliecība vairs nav primāra, – nu tās vietā likti 

desmit baušļi.
43

 To var saprast dažādi. 

Pirmkārt, Luters pilnīgi izmaina viduslaiku secības pamatojumu. Saskaņā ar 

Lutera uzskatiem nevis desmit baušļi dara ticības apliecību un lūgšanu Mūsu Tēvs 

vērtīgu, bet ticības apliecība un lūgšana dod spēkus dzīvot saskaņā ar desmit baušļiem. 

Otrkārt, Luters skaidri deklarē, ka, dzīvojot kristīgu dzīvi, desmit baušļi nav jāatmet, un 

vada mūs atpakaļ pie baušļiem, jo tie parāda, kāds ir kristīgs dzīvesveids. Šādi Luters 

īpaši vērsās pret zemnieku vidū izplatīto libertīnismu un Agrikolas antinomiānismu. 

Treškārt, desmit baušļi tiek aplūkoti aicinājuma sakarā. Vadīdams kristiešus atpakaļ pie 

desmit baušļiem, Luters apgalvo, ka Evaņģēlijs sūta kristieti atpakaļ pasaulē, lai viņš 

dzīvotu saskaņā ar savu aicinājumu, pretstatā kartēziešu mūkiem ar viņu 

pašizgudrotajiem reliģiskajiem darbiem. Luters nekad nenogurst atkārtot, ka desmit 

baušļi ietver visus labākos darbus, ko vien mēs varam izdarīt, pat ja tie nešķiet īpaši 

aizraujoši vai spoži. Visbeidzot, jāpievēršas Lutera desmit baušļu izpratnei. Viņš 

uzskatīja, ka desmit baušļi, kurus apkopo pirmais bauslis, pieprasa ticību. Ticības 

apliecību un lūgšanu Mūsu Tēvs Luters sasaista ar baušļiem tādēļ, ka tās palīdz iedegt un 

stiprināt ticību, ko pieprasa pirmais bauslis. 
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TICĪBAS APLIECĪBA KĀ KATEHISMA IETVARS 

Lutera izteikumi par katehisma galveno daļu savstarpējo saistību skaidri norāda, 

ka šādu daļu secību viņš veidojis apzināti, likdams kristieša dzīvei ritēt Bauslības un 

Evaņģēlija ritmā. Turklāt Lutera skaidri izteikto nostādni šajā jautājumā papildina dziļāka 

saistība starp galvenajām katehisma daļām. To var redzēt veidā, kādā Luters skaidro katru 

atsevišķo daļu – secībā, kas apstiprina Lutera formulēto pamatojumu. Bez tam šī saistība 

atklāj katehisma galveno daļu savstarpējo teoloģisko atkarību un parāda, ka jebkurš daļu 

pārkārtojums izmainītu Lutera skaidrojumu sākotnējo nozīmi. Dziļākā saistība starp 

katehisma daļām atklājas, pievēršoties Lutera galveno daļu skaidrojumiem. 

Albrehts Pīterss (Albrecht Peters) pierādījis, ka Luters katehismu skaidro, 

koncentrēdamies uz trim nozīmīgākajām teoloģiskajām tēmām. Pirmā tēma ietver desmit 

baušļus un ticības apliecības pirmo artikulu. Ticības apliecības otrais artikuls ir otrā 

nozīmīgākā tēma, kas savieno pirmo artikulu (laiku un radīšanu) ar trešo artikulu 

(piepildījumu un mūžību). Trešā tēma sastāv no trešā artikula un lūgšanas Mūsu Tēvs.
44 

Saistīdams desmit baušļus ar pirmo artikulu un trešo artikulu ar lūgšanu Mūsu 

Tēvs, Luters trīs galvenās katehisma daļas sakārtojis atbilstoši tādai struktūrai, kura 

pamatota ticības apliecībā un pašā Trīsvienībā. Tādējādi Luters Kristībā lietotās ticības 

apliecības un trīskāršās pestīšanas darba gaismā gan radīšanā, gan vēsturē rāda 

kristiešiem, kā iegūt jēgu dzīvei ar Dievu. Trīs svarīgākās katehisma daļas Luters 

sakārtojis atbilstoši kārtībai, kādā Dievs darbojas cilvēces labā un kā cilvēce reaģē uz 

šiem darbiem.
45

 No Dieva puses šī kārtība izpaužas, kad Viņš darbojas kā Radītājs, 

Pestītājs un Svētdarītājs. Cilvēciskā skatījumā tā izriet no mūsu pieredzes, kurā Dieva 

darbu skatām virzībā “Bauslība; Evaņģēlijs; jauna dzīve”. 

 

Desmit baušļi un pirmais artikuls 

Sasaistīdams desmit baušļus ar pirmo artikulu, Luters tos skaidro radīšanas 

kontekstā. Tas darīts tādēļ, ka desmit baušļi vairāk atbilst pirmajam, nevis trešajam 

artikulam. Baušļi funkcionē kā “rokasgrāmata” ar norādījumiem pareizai radītās pasaules 
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lietošanai. Pirmais artikuls savukārt pamato desmit baušļus, piešķirot tiem mērķi un 

virzību.
46

 Pirmais artikuls kopā ar desmit baušļiem sniedz tiešu kontekstu un ietvaru 

ticības apliecības otrajam un trešajam artikulam, kā arī nosaka apstākļus, kādos 

norisināsies pestīšana un svētdarīšana. Pārliecība par to, ka pasauli radījis Dievs, veido 

arī pareizu izpratni par iemiesošanos un žēlastības līdzekļiem. Par desmit baušļu 

skaidrošanu pirmā artikula gaismā liecina vairāki apstākļi. 

Pirmkārt, Luters desmit baušļus skaidro kā daļu no Dieva radīšanas kārtības 

dabiskā likuma kontekstā. Baušļi ir, tā sakot, iebūvēti pašā radības struktūrā jeb ieausti 

radītās pasaules audumā. Izsakoties Lutera vārdiem: “Desmit baušļi arvien ir rakstīti visu 

cilvēku sirdīs” (LK, 421. lpp.).
47

 Pēc Lutera domām, Mozus ar saviem likumiem 

pieskaņojies radības likumam “labākā kārtībā un izcilākā veidā, nekā to būtu varējis 

paveikt kāds cits” (LW, 47: 90; WA, 50: 331).
48 

Kā norāda Džeimss Nestingens (James Nestingen), “tam, ka desmit baušļi tika doti 

Mozum, ka tie atrodami Bībelē un ka tie Vecajā Derībā tiek uzskatīti par Toru,
49

 ir 

otršķirīgs raksturs salīdzinājumā ar to, ka šie baušļi izsaka būtiskāko un neatceļamo visā 

radības kārtībā”.
50

 Saskaņā ar Lutera uzskatiem Bauslība caurstrāvo mūsu ikdienas dzīvi 

tādējādi, ka cilvēks nav tabula rasa,
51

 pat ja viņš vēl nav ieguvis zināšanas par Bauslību. 

Šajā ziņā dekalogs rosina atraisītu sarunu ar nekristiešiem konkrētās viņu dzīves 

situācijās, saistībā ar viņu ikdienišķās dzīves rūpēm. Desmit baušļi raksturo to situāciju, 

kurā ienāk Evaņģēlija atbrīvojošā vēsts. 

Otrkārt, desmit baušļi aplūko jautājumus, kas skar cilvēku ikdienas dzīves 

notikumus. Saistībā ar šiem notikumiem baušļiem piemīt “sekulāra jeb pasaulīga 

nokrāsa” un tie neietver tikai tīri “reliģisku darbu” uzskaitījumu. Tas ir krasā pretrunā ar 

kartēziešu mūkiem, kurus Luters kritizē par to, ka viņi iet tālāk par Dieva Bauslību.
52

 

Desmit baušļi runā par kristiešu attiecībām ar Dievu, saviem tuvākajiem un savu īpašumu 

atkarībā no atšķirīgajām kārtām un pienākumiem, kuros viņi aicināti. Šai sakarā Luters 

desmit baušļu noslēgumā skaidro, ka baušļos ietvertie draudi un apsolījumi galvenokārt 

attiecas uz sodu vai svētību zemes dzīves laikā, kā arī rada paklausības pamatu.
53 

Skaidrodams baušļus saistībā ar pirmo artikulu, Luters skaidri norāda, ka dekalogu 
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nedrīkst uzskatīt par kādu ārēji uzspiestu likumu un noteikumu krājumu. Tos nelieto 

vienkārši tādēļ, ka “Dievs tā saka”. Desmit baušļi drīzāk apraksta, kas mēs esam un 

kādiem mums vajadzētu būt saskaņā ar to, kas mūsos ielikts kopš radīšanas. Tie iezīmē 

dzīvesveidu, kādu Dievs mums paredzējis radīšanā.
54

 Dzīve iesākas, norit un izbeidzas 

Bauslības spēkā, saskaņā ar objektīvu morālo kārtību. Šai sakarā Luters atsaucas uz 

vairākiem avotiem, kuros diezgan liela nozīme piešķirta reālajai vidusmēra cilvēka dzīvei 

un – līdzās Dieva vārdam – dabas un vēstures faktos pamatotiem apstiprinošiem 

pierādījumiem.
55

 Citiem vārdiem sakot, Lutera baušļu skaidrojumu kvalitātes rādītājs ir 

iespēja “skatīties pašam, kā tie darbojas”. Paužot radīšanas likumu, baušļi apraksta mūsu 

laicīgās dzīves pienākumus un atbildību no dzimšanas līdz miršanai. 

Luters ne vien skaidro dekalogu radīšanas gaismā, bet arī aplūko pirmo artikulu kā 

desmit baušļu (it īpaši pirmā baušļa) pamatu un vienlaikus arī desmit baušļu 

piepildījumu. 

Pirmais artikuls pamato desmit baušļus, novelkot robežu starp Radītāju un Viņa 

radību, kā arī nosakot attiecības to starpā, proti, radības atkarību no Radītāja. Mazajā 

katehismā tas parādās tur, kur Luters lieto ietverošo vietniekvārdu “viss” (alle). Pirmajā 

artikulā Luters deviņas reizes uzsver, ka Dievs mums ir devis “visu radību”, “visus 

locekļus”, “visas maņas”, “visu mantu”, “visu, kas vajadzīgs” un pasargā mani no “visām 

briesmām” un “visa ļauna”. “To visu” Viņš dara no tēvišķas labestības un žēlastības. Tas, 

ka Dievs ir visa esošā Radītājs, nosaka Radītāja pilnīgo atšķirību no radības. Tādējādi 

tiek pamatots pirmais bauslis, kurš pavēl: “Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.” 

Luters to skaidro kā paļaušanos uz Dievu pār visām lietām (über alle) (šeit vietniekvārds 

lietots izslēdzoši). Pirmais artikuls noslēdzas ar piezīmi: “Par visu to man būs Viņam 

pateikties, Viņu slavēt, Viņam kalpot un paklausīgam būt.” Lielajā katehismā Luters vēl 

pievieno vārdus: “..kā Viņš baušļos prasījis un pavēlējis” (LK, 413. lpp.). 

Vienlaikus pirmais artikuls ir arī atbilde uz desmit baušļiem – tas ietver to, ko 

pirmais bauslis prasa, proti, paļāvību uz Dieva gādību, ko Viņš pauž caur Savu radību. Šī 

“saistība starp pirmo bausli un Radītāja pazīšanu Luteram bija tik svarīga, ka Radītāja un 

Viņa radības savstarpējo attiecību atzīšana bija jāformulē kā eksistenciāls pirmā baušļa 
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piepildījums, kas kļuvis iespējams ticībā Kristum”.
56

 Lielajā katehismā Luters atkal 

pievēršas pirmajam bauslim. Piemēram, desmit baušļi ir paskaidrojuši, ka mēs 

nedrīkstam turēt nekādus citus dievus kā vien vienīgo patieso Dievu. Atzīdami to, mēs 

tālāk varam jautāt, kāda veida būtne ir Dievs; ko Viņš dara; kā mēs drīkstam Viņu godāt 

vai attēlot un aprakstīt, lai darītu Viņu zināmu. Luters norāda, ka “to māca šis [pirmais 

artikuls] un nākamie artikuli”. Tādējādi ticības apliecība nav nekas cits kā kristieša 

atbilde un apliecinājums, kas pamatojas pirmajā bauslī. Ja jums būtu jājautā mazam 

bērnam: “Mīļais bērns, kāds ir tavs Dievs? Ko tu par Viņu zini?” Tad viņš varētu atbildēt: 

“Mans Dievs ir: pirmkārt, Tēvs, kas radījis debesis un zemi. Vienīgi Viņu es uzskatu par 

Dievu, jo nav neviena cita, kas varētu radīt debesis un zemi” (LK, 413. lpp.). 

Šī saistība starp pirmo bausli un ticības apliecības pirmo artikulu pamanāma jau 

Lutera Īsajā izklāstā (1520) un Mazajā lūgšanu grāmatā (1522), kur Lutera pirmā 

artikula skaidrojums atbalso pirmo bausli. Negatīvā nozīmē ticīgais apliecina: “Es 

atsakos no ļaunā gara, no visas elkdievības, visām burvestībām un aplamas ticības.. Es 

nebalstu savu uzticēšanos ne uz vienu radību, vai tā būtu debesīs vai uz zemes” (LW, 

43:24–25). Pozitīvā nozīmē kristietis pilnīgi balsta savu ticību vienīgi uz Dievu un 

paļaujas, ka Dievs liks visai radībai kalpot tam, kas nāktu mums tikai par labu (WA, 

11:50, 5 u. trpm.). 

 

Otrais artikuls 

Otrais artikuls ir ne vien ticības apliecības, bet arī katehisma pirmo trīs svarīgāko 

daļu centrs un augstākā virsotne.
57

 Arī Lutera Īsajā izklāstā un Mazajā lūgšanu grāmatā 

šis artikuls, kas salīdzināts ar dziedinošām zālēm, ir pats centrs, ap kuru Luters izkārto 

pārējās katehisma daļas. Īsajā izklāstā Luters otrajam artikulam dod virsrakstu “Jēzus”, 

izvietodams to lappuses centrā. Pēc vairākiem gadiem Šmalkaldes artikulos Luters to 

nosauc par galveno kristīgās ticības artikulu. Katehismā tas atrodas pa vidu starp “diviem 

poliem – radīšanu un piepildījumu, starp laiku un mūžību”.
58

 Pirmajā artikulā runāts par 

mūsu radīšanu, bet trešajā artikulā – par mūsu pārradīšanu. Otrais artikuls – par 

izpirkšanu – veido pāreju no pirmā uz trešo artikulu, saturot tos kopā. 
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Šī pāreja atspoguļo kādas izmaiņas, kas redzamas arī Bībelē, pārejā no Vecās uz 

Jauno Derību. Radīšanas sfērā, pirmajā tēmā, Luters kā abos katehismos, tā arī Lielā 

katehisma pirmajā artikulā dekaloga skaidrojumā ietver gan Dieva draudus, gan 

apsolījumus. Savā ikdienas dzīvē cilvēks dzīvo starp Dievu un elku, nepelnītajā Dieva 

žēlastībā vai Viņa briesmīgajos draudos. Otrajā artikulā sacīts, ka Kristus pārtrauc grēka 

un nāves tirāniju, remdēdams Dieva dusmas. Vienlaikus otrais artikuls rāda, ka aizsākas 

kāda jauna cīņa, šoreiz ne starp Dievu un cilvēku, bet starp ticīgo un sātanu – starp ticību 

un neticību. 

Vārdiski vai rakstveidā, savienojošie elementi starp pirmo un trešo artikulu nav tik 

uzskatāmi kā starp otro un trešo artikulu (piemēram, trešajā artikulā var redzēt skaidru 

atsauci uz otro artikulu). Šāds novērojums mudinājis Pītersu (Peters) izteikt domu, ka 

pirmo tēmu (desmit baušļus un pirmo artikulu) Luters skaidro nedaudz atstatu no 

katehisma otrās un trešās tēmas. Tas tomēr vēl nenozīmē, ka starp tām nav nekādas 

saistības. Pat ja pietrūkst lingvistisku un literāru pavedienu, teoloģiska saistība tomēr 

pastāv. Šķiet, kad pirmais artikuls noslēdzas ar vārdiem “par visu to man būs Viņam 

pateikties”, “man būs” pārvēršas par “es drīkstu” otrajā artikulā.
59 

Starp otro un trešo artikulu ir kāda ciešāka saistība. Tie abi iesākas ar norādi uz 

mūsu bezpalīdzību: otrais artikuls uzsver mūsu objektīvo verdzību sātanam; no tās mūs 

atbrīvo Kristus; trešais artikuls uzsver mūsu subjektīvo verdzību (“Es.. nevaru uz Jēzu 

Kristu, savu Kungu, ticēt”), no kuras mūs atbrīvo Gars. Kā sacīts Lielajā katehismā, 

pirms Svētā Gara darbības “mēs pilnībā bijām velna īpašums, proti, kā tādi, kas neko 

nezina par Dievu un par Kristu” (LK, 418.–419. lpp.). Trešajā artikulā “tiek parādīta 

absolūtā cilvēka verdzība, viņa pakļautība Dievam svešam un naidīgam spēkam”.
60

 Kaut 

arī trešā artikula nosaukums Par svētdarīšanu norāda uz Svētā Gara darbu, drīz vien kļūst 

skaidrs, ka šī artikula patiesais uzsvars, raugoties no citas perspektīvas, sakrīt ar otrā 

artikula galveno domu – Kristus kundzību.
61

 Otrajā artikulā tiek runāts par Kristus darbu 

neatkarīgi no tā, vai mēs to pieņemam vai ne; trešajā artikulā runa ir par Svētā Gara 

darbu, kurš mūs ieved Kristus valstībā. Abu artikulu nobeigumā ieskanas viena un tā pati 

tēma. Otrais artikuls noslēdzas ar kalpošanu Kristum mūžīgā taisnībā un svētlaimē; tas 
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iespējams tādēļ, ka Kristus ir augšāmcēlies. Arī trešais artikuls noslēdzas ar eshatoloģisku 

tēmu – ticīgais līdz ar miesas augšāmcelšanos gaida uz mūžīgo dzīvošanu. 

 

Trešais artikuls un lūgšana Mūsu Tēvs 

Lutera lūgšanas Mūsu Tēvs skaidrojums ir ticis kritizēts tādēļ, ka tas pietiekami 

skaidri un pilnīgi neparāda, ka lūgšana Mūsu Tēvs pamatojas Kristus darbā. Taču tieši šī 

Kristus veikuma dēļ kristietis drīkst lūgt. Šķiet arī, ka lūgšanā netiek uzsvērta Svētā Gara 

nozīme tādā veidā, kā to dara Pāvils Vēstulē galatiešiem, proti, dievbērnības Gars ienāk 

mūsu sirdīs, saukdams: “Aba, Tēvs!” Tomēr šī kritika ir nepamatota, jo neskata lūgšanu 

Mūsu Tēvs saistībā ar visu katehismu. Ja lūgšanu skata kopsakarā ar ticības apliecības otro 

un trešo artikulu, šai kritikai tūdaļ zūd jebkāds pamats. Mēs lūdzam Tēvu (pirmais 

artikuls), pateicoties kopīgajai Kristus un Svētā Gara darbībai. Kristus dod mums tiesības 

lūgt, bet Gars dod mums ticību, lai mēs varētu lūgt. Lūgšanas Mūsu Tēvs ievadvārdos 

teikts: “Dievs grib mūs mīļi aicināt, lai ticam, ka Viņš ir mūsu īstenais Tēvs un mēs – 

Viņa īstenie bērni, lai droši un paļāvīgi Viņu lūdzam, kā mīļi bērni lūdz savu mīļo Tēvu.” 

Lūgšana Mūsu Tēvs turpina trešā artikula galveno tēmu – ticību. Atšķirībā no trešā 

artikula lūgšanas konteksts ir cīņa par ticību. Tagad, kad Dieva dusmas ir rimušas un mēs 

esam iegājuši Kristus valstībā, sātans no jauna cenšas saņemt mūs gūstā. Tādējādi lūgšana 

Mūsu Tēvs kļūst par sava veida padziļinātu dekaloga atkārtojumu. “Dekalogā viņš [Luters] 

akcentē kristieša labprātīgo paklausīšanu tēvišķajam Radītājam kā visas svētības devējam; 

lūgšanā Mūsu Tēvs viņš spilgti attēlo mūsu cīņu ar [ļaunuma] graujošajiem spēkiem, tā 

parādīdams, ka mūsu svētdarīšana ir pastāvīgi un arvien no jauna saņemamā 

attaisnošana.”
62

 Izsakoties vēl skaidrāk, kristietis šajā pasaulē dzīvo starp krustu un 

mūžību. Šajā dzīvē viņš piedzīvo pastāvīgus draudus un uzbrukumus, pat lūgdams: 

“Atpestī mūs no ļaunā.” 
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NOSLĒGUMS 

 

Ja katehēts vai mācītājs velta vairākus mēnešus kādas atsevišķas katehisma daļas 

studijām, var apstiprināties teiciens “jo dziļāk mežā, jo vairāk koku” un rodas bīstamība 

aiz daudzajiem kokiem nepamanīt pašu mežu. Mazais katehisms ir veidots tā, lai visu tā 

saturu varētu noklausīties vai nolasīt diezgan īsā laika sprīdī. Lielais katehisms sniedz 

katehisma galveno daļu savienojošos elementus, lai mēs varētu redzēt, kā tās saslēdzas 

kopā, veidojot vienu veselumu. Tādējādi pirmo trīs daļu struktūra netiek aizmirsta, 

savukārt visas kopā tās māca kristieti izprast Bauslības un Evaņģēlija saistību un savu 

dzīves uztveri balstīt Dieva Trīsvienībā. 

 

 

ATSAUCES 

1 Romas katoļu viedokli sk. 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), 92.–93. lpp.; Berard L. Marthaler, The Catechism Yesterday and Today: The 

Evolution of a Genre (Collegeville, Minn.: Liturgical, 1995), 23.–24. lpp.  

2 Šis jautājums attiecas uz to, cik dziļi ir izprasta Bauslība – kāda ir tās nozīme ticībā un 

dzīvē un kāda ir tās saistība ar Evaņģēliju. Vai Bauslība kalpo Evaņģēlijam vai arī 

Evaņģēlijs – Bauslībai? “Iesākumā desmit baušļi tiek mācīti apslēptā veidā. Lai arī cik labi 

būtu nodomi, evaņģelizējot nekristīgajām kultūrām piederīgos, mūsu pašu kultūrvides 

cilvēki ir dzirdējuši tik daudz apsolījumu, saņēmuši tik daudz iepriecinoša un ir tik daudz 

žēloti, ka, lai tie varētu izjust Evaņģēlija iepriecinājumu, mums ir jāsāk ar Dieva 

taisnīgajām prasībām un sodu” (Martin E. Marty, Hidden Discipline (St. Louis: 

Concordia, 1962), xvi); vai arī Bauslība kā kristīgas dzīves mēraukla jāsludina vēlāk. Tas 

varētu norādīt uz to, ka “būt kristietim nozīmē ievērot baušļus”, Robert C. Schultz, “The 

Theological Significance of the Order of the Chief Parts in Luther’s Catechism”, Teaching 
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the Faith: Luther’s Catechisms in Perspective (red. Carl. Volz; River Forest, Ill.: Lutheran 

Educational Association, 1967), 52. lpp. 

3 Ilgākā laika posmā par šo jautājumu ir notikušas vairākas nopietnas diskusijas. 

Deviņpadsmitajā gadsimtā Gerhards fon Cecšvics (Gerhard von Zezschwitz) un Teodosijs 

Harnaks (Theodosius Harnack) aizstāvēja viedokli, ka katehisma struktūru nosaka tā 

“iekšējā domas attīstība”. Šī attīstība notiek pēc shēmas “Mozus Kristus Gars” un tajā 

parādās Dieva noteiktā pestīšanas kārtība: “No Bauslības pie pestīšanas Kristū, no 

pestīšanas Kristū pie jaunas mīlestības sadraudzības Garā.” Albrecht Peters, “Die 

Theologie der Katechismen Luthers anhand der Zuordnung ihrer Hauptstücke”, 

Luterjahrbuch (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1976), 2. lpp. Pretēju viedokli 

pārstāvēja Johans Gotšiks (Johannes Gottschick), Kurts Frērs (Kurt Froer) un Johans 

Mihaēls Rejs (Johann Michael Reu). Viņi apgalvoja, ka Luters katehisma galvenās daļas 

nav sakārtojis, domājot par to, lai tās veidotu savstarpēji saistītu apmācības sistēmu. Tās 

seko viena otrai kā diezgan neatkarīgas sadaļas, kuru secību noteica pedagoģiskie 

apsvērumi, kas izrietēja no konkrētajiem vēsturiskajiem apstākļiem. Galveno daļu secība 

nodrošina sistemātisku katras atsevišķās daļas sasaisti ar pašu galveno – Dieva žēlastību, 

kas atklāta Kristū (Peters, I, 39. lpp.). Tiek arī uzskatīts, ka katehisma galvenās daļas nav 

vienkārši saliktas viena aiz otras kā neatkarīgas un nesaistītas informācijas kopas, taču tās 

neveido arī sistemātisku ordo salutis (latīņu val. – pestīšanas kārtību. – Tulk. piez.); tas 

bija izplatīts viedoklis deviņpadsmitajā gadsimtā. Gluži otrādi – galveno daļu izkārtojums 

sniedz teoloģisko ietvaru kristīgai dzīvei, un tādējādi daļu secībai ir liela nozīme 

katehisma kopējās loģikas izpratnei. 

4 Dažkārt tomēr mainījās desmit baušļu un lūgšanas Mūsu Tēvs izvietojums. Nemainīgi 

savu vietu saglabāja ticības apliecība. Catechismus Romanus – Tridentas koncila oficiālā 

reakcija uz protestantismu – pārņēma šo [Augustīna] loģiku (kaut arī [daļu] izkārtojums 

nedaudz mainījās; Katoļu baznīcas katehismā ievērota šāda secība: ticības apliecība, 

sakramenti, desmit baušļi, lūgšana Mūsu Tēvs (Mahwah, N. J.: Paulist Press, 1994)). 

5 Šajā darbā Augustīns aplūko ievadjautājumus, kuri paskaidro katehūmeniem (rudibus 

– neizglītotajiem), kas tad ir katehumenāts. 
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6 Lai arī savu Enhiridionu Augustīns ir īpaši veltījis ticības apliecībai (ticībai) un 

lūgšanai Mūsu tēvs (cerībai), mīlestību viņš nepārprotami saista ar desmit baušļiem. Sk. 

St. Augustine: Faith, Hope and Charity (tulkojis un komentējis Louis A. Arand; 

Westminster, Md.: Newman, 1952), 111.–112. lpp.   

7 Bradley, The Roman Catechism, 27. lpp. 

8 Citēts no: Bradley, The Roman Catechism, 26. lpp. 

9 Bradley, The Roman Catechism, 29. lpp. 

10 Kā šo Augustīna struktūru savos darbos un teoloģijā lietojis un attīstījis Akvīnas 

Toms, lasiet: Bradley, The Roman Catechism, 37.– 45. lpp. 

11 Ozment, Age of Reform, 242. lpp. 

12 Vācu val. – Bikts grāmatiņa. – Tulk. piez. 

13 Sk. Krodel, “Luther’s Work on the Catechism”, 46. piez., 390. lpp. 

14 Krodel, “Luther’s Work on the Catechism”, 77. piez., 396. lpp. Sk. WA, 30:I, 1. piez., 

448.  lpp. Geffcken, II: Nr. XXIII, parāda šo izteikumu kontekstu. “Vispirms kopā ar 

lūgšanu Mūsu Tēvs darbā tiek iekļauta arī lūgšana Esi sveicināta, Marija vācu valodā. Abas 

lūgšanas noslēdz īsa pamācība. Tad seko pirmais iepriekš citētais izteikums vācu valodā. 

Tālāk lasāms ticības apliecības teksts vācu valodā; tam seko skaidrojums, ka tā sastāv no 

divpadsmit apustuļu divpadsmit artikuliem. Pēc tam minēts otrs citētais izteikums, aiz kura 

tūlīt seko viena no desmit baušļu versijām ar ļoti īsiem paskaidrojumiem [par katru 

bausli].” 

15 Krodel, “Luther’s Work on the Catechism”, 370. lpp. 

16 Kopumā ir iznākušas trīs šī darba versijas. Pirmā bija domāta vienkāršajiem ļaudīm un 

bērniem (1470). Tā 24 artikulos ietvēra viegli uztveramu katoliskās ticības mācības, 

mācības par sakramentiem, baušļu un lūgšanu kopsavilkumu lajiem. Otrā versija (šeit 

citētā) bija vispopulārākā – no 1480. līdz 1520. gadam tika laisti klajā 29 šīs versijas 

izdevumi. Tajā divdesmit četri pirmās versijas artikuli bija ietverti piecdesmit trīs 

artikulos (dalītos divās daļās). Pēdējā versija Kristīgās dzīves spogulis (The Mirror of 

Christian Faith) bija izvērsta 122 artikulos, kuri bija paredzēti klēram. Ozment, 

Reformation in the Cities, 29. lpp. 
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17 Sal. Timothy J. Wengert, “‘Fear and Love’ in the Ten Commandments”, Concordia 

Journal, 21 (1995, janvāris), 17. lpp. Sk. arī Johannes Meyer, Historischer Kommentar 

zur Luthers Kleinem Katechismus (Gütersloh: C. Bertelsmann, 1929), 70.–107. lpp.; 

Peters, I, 38.–49. lpp. 

18 Janz, Three Reformation Catechisms, 17. lpp. 

19 Janz, Three Reformation Catechisms, 31. lpp. 

20 Wengert, “Forming the Faith”, 28. lpp. 

21 Citēts no: Ozment, Reformation in the Cities, 32. lpp. Otrajā Koldes darba versijā no 

23. līdz 33. nodaļai veltītas lūgšanām (sākot ar rīta lūgšanu ceļoties – 23. nodaļa, 

nobeidzot ar vakara lūgšanu, ejot gulēt – 33. nodaļa). No 33. līdz 44. nodaļai sniegtas 

pamācības, kā dzīvot kristīgu dzīvi; to skaitā ir arī nodaļa, kurā uzskaitītas piecas laba 

kristieša pazīmes. No 44. nodaļas līdz darba beigām tiek runāts par māku nomirt. 

22 Citēts no: Bradley, The Roman Catechism, 97. lpp. 

23 Bradley, The Roman Catechism, 98. lpp. 

24 Mērijas Džeinas Hemigas (Mary Jane Haemig) disertācijā ir lieliska nodaļa par šo 

tēmu. “The Living Voice of the Catechism: German Lutheran Catechetical Preaching, 

1530–1580”, Harvard, 1996. 

25 Schulz, “The Theological Significance of the Order of the Chief Parts in Luther’s 

Catechism”, 48. lpp. 

26 Kaut arī Rejs (Reu) noraida holistisku katehisma lasīšanu, viņš pieļauj, ka šādu 

lasīšanas veidu ir iecerējis un pamatojis Luters. Sk. “Principles for the Preperation of an 

Expounded Catechism”, Paul I. Johnston, An Assessment of the Educational Philosophy 

of Johann Michael Reu Using the Hermeneutic Paradigms of J. F. Hebart and of J. C. K. 

von Hofmann and the Erlangen School (Urbana, Il.:University of Illinois, 1989), 3, 517.–

519. lpp. 

27 No 1519. līdz 1521. gadam nāca klajā Lutera Sprediķa par grēknožēlas sakramentu 

(Sermon on the Sacrament of Penance (LW, 35:9–22) četrpadsmit izdevumi. 

28 “Brief Explanation of the Ten Commandments, the Creed, and the Lord’s Prayer, 

1520”, Works of Martin Luther (Philadephia: A. J. Holman, 1915), II, 354.–355. lpp. 
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“Žēlastība, kura palīdzēs viņam kļūt par taisnu cilvēku.” – Šeit Luters par ticības 

apliecību runā kā par Evaņģēliju. Šis Evaņģēlijs dāvina mums Kristus taisnīgumu. 

Tādējādi, sacīdams, ka cilvēks “kļūst taisns”, Luters domājis Evaņģēlija pasīvo 

taisnīgumu. 

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

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

Hofmann, 1900; Hildesheim: Georg Olms Verlag, 1978), 206. lpp. “Lai cilvēks taptu 

pestīts, viņam jāzina trīs lietas. Pirmkārt, viņam jāzina, ko viņam vajadzētu un ko 

nevajadzētu darīt. Otrkārt, redzot, ka viņam nav spēka darīt to, ko vajadzētu darīt, vai 

atturēt sevi no tā, ko nevajadzētu darīt, viņam jāzina, kur meklēt, atrast un saņemt spēku, 

kas viņam palīdzētu dzīvot tā, kā, viņš zina, tam pienāktos. To māca ticības apliecība. 

Treškārt, viņam jāzina, kā meklēt šo spēku un kā to iemantot. To viņam māca lūgšana 

Mūsu Tēvs.” 

30 Primam partem audivimus: quid homo scire debet, nempe 10 praecepta, ex quibus 

homo discit, quid debeat coram deo et mundo. Quando cognoscit se intus a. et scit se non 

posse servare vel literam legis, oportet ut illi ostendatur, quomodo impleat, ut est cum 

infirmo a. Per 10 praecepta invenimus, quod simus idolatrae, pleni invidia, avaricia 

quamquam opera non facimus, tamen adfectus a. oportet ergo ut medicum a. Hoc docet 

fides, quare praedicabimus illud, antequam pater noster. WA, 11:48, 17–23. 

31 Par to man jāpateicas Timotijam Vengertam. Sal. Timothy J. Wengert, “Wittenberg’s 

Earliest Catechism”, Lutheran Quarterly, 7 (1993, rudens), 256. lpp. 

32 Krodel, “Luther’s Work on the Catechism”, 369.–370. lpp. 

33 Kā norādījis Krodelis, “baušļu piepildīšana” ir atkarīga no dziedinošajām zālēm, kuras 

tiek dāvātas slimniekam (!) viņa pestīšanas ceļā (šis pestīšanas ceļš jeb pestīšanas vēsture 

vārdos ir izteikta ticības apliecībā); citiem vārdiem, tas ir Kristus darba slimniekā un Viņa 

klātbūtnes, tas ir, jaunās dzīves, rezultāts. Tādēļ saskaņā ar Lutera uzskatiem “desmit 

baušļu piepildīšana” ik dienas ir noteikts dziedināta cilvēka Gestalt [Gestalt – vācu val.: 

forma, veids, struktūra. – Tulk. piez.] (Reinhard Hütter). Krodel, 153. piez. Sk. Reinhard 

Hütter, “The Twofold Center of Lutheran Ethics: Christian Freedom and God’s 
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Commandments” // Red.: Karen L. Bloomquist, John R. Stumme, The Promise of 

Lutheran Ethics (Minneapolis: Fortress, 1998), 31.–74. lpp.  

34 Catechism, Highlight and Commentary, 6. lpp. 

35 Latīņu val. burtiski – stiprā skaņa (dziesma). – Tulk. piez. 

36 Latīņu val. – Dieva priekšā. – Tulk. piez. 

37 Eilert Herms, Luthers Auslegung des Dritten Artikels (Tübigen: J. C. B. Mohr, 1987), 

6. lpp. 

38 Timothy J. Wengert, “Wittenberg’s Earliest Catechism”, 250. lpp. 

39 Brecht, Luther II, 264. lpp. 

40 Eilert Herms, Luthers Auslegung des Dritten Artikels (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1987), 

13. lpp. 

41 Bayer, Oswald, “I Believe that God has Created Me with All that Exists. An Example 

of Catechetical-Systematics”, Lutheran Quarterly, 7 (1994, vasara), 131. lpp. 

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

Bachmann; Philadelphia: Fortress Press, 1983), 599. lpp. 

43 Bradley, The Roman Catechism, 92. lpp. 

44 Albrecht Peters, “Die Bedeutung der Katechismen Luthers innerhalb der 

Bekenntnisschriften. Eine Thesenreihe”, Luther: Zeitschrift der Luther-Gesellschaft, 50 

(1979), 28. lpp. Albrehts Pīterss to vispusīgi  pierādījis savā rakstā “Die Theologie der 

Katechismen Luthers anhand der Zuordnung ihrer Hauptstücke”, Lutherjahrbuch, 43 

(1976), 15.–17. lpp. 

45 Krodel, “Luther’s Work on the Catechism”, 17. lpp. 

46 Ja jautā, vai desmit baušļos ir kaut kas specifiski kristīgs, atbilde ir – nē, ne satura 

ziņā. Tomēr, ja Dievs atzinis ticību par piemērotu un atbilstošu līdzekli pret cilvēku 

pretestību, Evaņģēlijs atklāj, ka Dieva griba ir, lai cilvēks dzīvotu paļāvībā un uzticētos 

Dievam katrā savas dzīves jomā. Turklāt ticība nesagrauj radīto pasauli – runājot 

ontoloģiski, ticība saņem un atjauno radību; tas ļauj cilvēkam to teikt un slavēt. Kristīgā 

izpratne aplūkojama tieši šādi. Tādēļ Luters katru katehisma daļu skaidro ticības gaismā. 

Pat baušļus aptver ticība. Ticība nosaka, ka cilvēks ir homo religiosus un homo peccator. 
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Luters kā ontoloģiski, tā arī eksistenciāli skaidro Bauslību un dzīvi ticības gaismā. 

47 Šāda pārliecība saglabājusies nemainīga visos Lutera darbos. 1525. gada lekcijās par 

2. Mozus grāmatu Luters apgalvo, ka to, ko Mozus rakstījis desmit baušļos, “mēs dabiski 

jūtam sirdsapziņā” (WA, 16:431, 28–29). “Es pildu Mozus dotos desmit baušļus nevis 

tādēļ, ka Mozus tos ir devis, bet tādēļ, ka tie manī likti no dabas un Mozus [likumi] 

piebalso dabai” (LW, 35:168; WA, 16:380). Tuvojoties savas dzīves noslēgumam, savā 

Otrajā disputā pret antinomiāņiem (Second Disputation Against the Antinomians) Luters 

atkal atkārto, ka dekalogs “nenāk no Mozus; viņš nav autors, bet Bībeles baušļu, kas ir 

visu cilvēku sirdīs, skaidrotājs un ilustrators” (WA, 39, I:454, 3, 15). 
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