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5.  

 

MĀKA DZĪVOT NO TICĪBAS 

KATEHISMU TĒMA UN VĒSTĪJUMS 

 

Atbildot uz reformācijas pastorālajām un garīgajām vajadzībām, Mazais katehisms 

iezīmēja jaunu pavērsienu kristīgās katehēzes vēsturē. Kaut arī Luters labprāt pārņēma un 

izmantoja bagāto, no senbaznīcas mantoto katehētisko tradīciju, viņš šo mantojumu 

pārveidoja, lai ar tā palīdzību laji varētu saņemt reformācijas evaņģēlisko vēsti.
1
 Tādējādi 

klasiskās katehisma daļas Lutera Mazajā katehismā kļuva par tādu kā tiltu, pa kuru 

reformācijas vēsts no universitātes un pils baznīcas varēja nonākt draudzēs un vidusmēra 

ļaužu namos. Katehisma struktūra un vēstījums veicināja vecā domāšanas veida maiņu, 

esošo vērtību aizstāšanu ar jaunām vērtībām un bauslībnieciskās dievbijības formu 

aizvietošanu ar evaņģēlisku dievbijību.
2 

Luters zināja, ka, rakstot katehismu, tajā jāietver viss izšķiroši svarīgais, kas galu 

galā jāzina katram kristietim.
3
 Tādējādi, kad Luters rakstīja Mazo katehismu, viņš saskārās 

ar visai grūtu uzdevumu atsijāt to, kas “no visa daudzveidīgā baznīcas vēstījuma ir pats 

būtiskākais un noteicošākais”.
4
 Mazajā katehismā, koncentrējoties uz vienu vienīgu Bībeles 

mācību, kura caurvij visus Svētos Rakstus, Luteram ģeniāli izdevies sasaistīt kopā 

katehisma galvenās daļas. Katehisms kļūst par kristīgās ticības centrālo doktrīnu kodu.
5
 

Proti, katehisms sniedz piekļuves kodu jeb paroli, kura dod iespēju ieraudzīt dažādas 

kristīgās dzīves dimensijas. Nebūdams vienkāršs, katehisms sarežģīto padara vienkāršu un, 

nenomācot ar lielu apjomu, ļauj izprast visu mācības veselumu. Zināmā mērā “visa 

katehisma mācība ir hermeneitiska”.
6 

Luters nav bijis visai sistemātisks teologs – viņu drīzāk var saukt par ad hoc
7
 

teologu, un tādēļ katehismā arī nav atrodams ierastais sistemātiskās teoloģijas izklāsts. 

Tomēr tas nenozīmē, ka Lutera domāšanai trūktu loģiskas secības. Mazajā un Lielajā 
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katehismā Luters sniedz vienotu ticības izklāstu labāk nekā jebkuros citos darbos.
8
 

Daudzējādā ziņā šis katehētiskais materiāls ir Lutera teoloģisko interešu centrā. Vairāk 

nekā trīspadsmit gadus regulāri sprediķojis un rakstījis par atsevišķām katehisma daļām, 

Luters nenoliedzami daudz labāk bija sagatavojies tieši katehisma rakstīšanai nekā citiem 

saviem darbiem. 

Sacīt, ka Mazajam katehismam piemīt iekšēja loģiska secība, nozīmē apgalvot, ka 

tā vēstījumam ir savs centrs, kas visu satur kopā. Tas parādās divējādi: pirmkārt, Luters 

katehisma daļas skaidro tā, lai tās pievērstu mūsu uzmanību kristīgās ticības un dzīves 

centram, – no šī centra viss izriet un pie tā atkal atgriežas. Otrkārt, Luters lieto šīs daļas, 

lai skaidrotu dažādas kristīgās dzīves jomas, piemēram, kristīgo pasaules uzskatu, 

baznīcas lūgšanu dzīvesveidu un ikdienas dzīves dievbijību. 

 

KATEHISMA CENTRĀLĀ TĒMA – TICĪBA 

Visu Lutera katehismu saturu kodolīgi izsaka ticības apliecības otrā artikula 

skaidrojuma klasiskie vārdi Mazajā katehismā: “..lai es Viņam piederu, Viņa valstībā ar 

Viņu dzīvoju..” Ar šiem vārdiem kristietis apliecina, ka Kristus viņu ir izglābis no tām 

ļaunajām varām, kuras darbojas pret ticību, proti, grēka, nāves un elles. Ar drošu pārliecību 

par savu nākotni (kuras pamatā ir Kristus augšāmcelšanās no mirušajiem) kristietis šajā 

pasaulē, laikā starp Kristus pirmo un otro atnākšanu, nu var dzīvot pilns paļāvības (par spīti 

tam, ka grēks joprojām šeit ir klātesošs). Tas nozīmē, ka kristietis iemācās dzīvot Kristus 

nopelnā. Luters ar katehismu vēlas radīt un stiprināt tādu paļāvību un uzticēšanos, kura 

visu dzīvi liek Dieva rokās. Katehismā visā pilnībā tiek atspoguļots reformācijas uzsvars – 

sola fide. 

 

LUTERA TICĪBAS IZPRATNE 

Lutera koncentrēšanās uz ticību iezīmēja kristīgā dzīves redzējuma paradigmas
9
 

maiņu. Viduslaikos ticība tika uzskatīta par svarīgu kristīgās dzīves sastāvdaļu, tomēr tai 

nekad netika ierādīta galvenā loma. Labākajā gadījumā ticība nozīmēja vēsturisko 

notikumu zināšanu. Ticība pati par sevi bija tikai sākotnēja intelektuāla piekrišana 
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atklāsmei, un šāda ticība varēja piemist cilvēkam, kurš vēl nav sasniedzis īstu šķīstību un 

dievbijību. “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 reliģiskā saistviela.”
10

 Ticība vēsturiskiem faktiem nespēja sniegt 

pārliecību par pestīšanu. 

Dītriha Koldes katehisms labi parāda nenoteiktību, kas tika uzskatīta par kaut ko 

būtiski svarīgu. Koldes darba Kristieša spogulis (Mirror of a Christian Man) noslēgumā 

teikti šādi vārdi: “Es zinu, ka ir trīs patiesības, kuras bieži  manu sirdi dara smagu. 

Pirmkārt, manu garu nomāc tas, ka man būs jāmirst. Otrkārt, vēl vairāk manai sirdij dara 

raizes tas, ka es nezinu, kad tas notiks. Tomēr visvairāk mani nomāc trešā lieta. Es 

nezinu, kur nonākšu [kursīvs pievienots].”
11 

Šīs neziņas iemesls bija uzskats, ka dzīve ir ceļojums no zemes uz debesīm, tomēr 

dzīves iznākums nebūt nebija skaidri zināms. Sadraudzība ar Dievu bija iespējama tikai 

ar tādu nosacījumu, ka grēcinieks kļūst “kā Dievs”, jo Dievs nevar būt draugos ar 

netaisnību. Šo uzskatu pamatoja priekšnosacījums, ka līdzīgais pievelk līdzīgo. Tā kā 

Dievs ir mīlestība, cilvēkiem jākļūst līdzīgiem Dievam, tas ir, jābūt mīlestības pilniem. 

Ozments ir norādījis, ka viduslaiku teologa galvenais reliģiskais jēdziens bija “nevis 

ticība, bet caritas – mīlestība”. Pestīšanas ceļš bija fides caritate formata – ticība, ko 

iedzīvina un pilnveido mīlestības darbi. Lai tas varētu notikt, sirds ir jāšķīstī mīlestībā,
12

 

savukārt sirds šķīstību iespējams sasniegt, vienīgi regulāri veicot mīlestības darbus. 

Pestīšana tika saprasta kā process, kas norisinās “mūsos, kad mēs paši sevi 

pilnveidojam”.
13

 Tādējādi Kolde nedrošam cilvēkam saka: “Ja tevi māc šaubas, pacenties 

darīt vairāk [labos darbus]!” Ironiski, ka tāda atbilde vienlaikus bija arī šī nemiera 

cēlonis, izraisīdama jautājumu: “Vai esmu darījis visu, ko spēju?” 

Luters ticību padara par katehisma galveno tēmu, uzskatot ticību par to sfēru, kurā 

tiek uzturētas mūsu attiecības ar Dievu. Luters to dara tādēļ, ka viņam salīdzinājumā ar 

viduslaiku teologiem raksturīgo izpratni bija pilnīgi pretēji uzskati par ticību. Ticība vairs 

netiek uztverta kā tīri intelektuālas zināšanas. Tā tiek uzskatīta par Dieva dāvanu 

saņēmēju. 
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Savu jauno ticības definīciju Luters formulē 1520. gada Īsajā izklāstā. Ticības 

apliecības ievadā Luters nošķir ticēšanu kaut kam par Dievu no ticības Dievam. Pirmo 

viņš sauc par Wissenschaft (atziņu, zināšanām, zinātni) vai Merkung (vērojumiem, kaut 

kā ievērošanu, varbūt pat iegaumēšanu). Turpretī ticība Dievam ietver ne vien ticību tam, 

ka ticības apliecībā par Dievu teikta patiesība, bet arī paļāvību un “nešaubīgu ticību, ka 

Dievs pret mani izturēsies tā.., kā ir apsolīts”. Citiem vārdiem sakot, ticība paļaujas, ka 

Dievs ir mans Tēvs un ka Viņš arī izturēsies pret mani kā tēvs. Tas nozīmē ticēt, ka 

neatkarīgi no ārējiem apstākļiem, kādos varam nonākt, – vienalga, vai dzīvojam vai 

mirstam, Dievs paliek mūsu Tēvs. 

 

TICĪBAS IEKĻAUŠANA KATEHISMĀ 

 

Jauno ticības izpratni Luters ietvēris katrā katehisma daļā, padarīdams to par visa 

katehisma galveno tēmu.
14

 Gluži tāpat kā mūzikā tēma sniedz ievirzi visam skaņdarbam, 

tā arī ticības tēma katehismā veido dažādo daļu skaidrojumus, savukārt šie skaidrojumi 

ietekmē pašas tēmas “skanējumu”, un tādējādi atšķirīgās daļas kļūst par dažādām vienas 

tēmas variācijām.  

Luters ticības tēmu iekļāvis visā katehismā, ņemdams vērā atšķirīgās iezīmes, 

kuras raksturīgas tām trim katehisma daļām, kas tiks aplūkotas atsevišķi. Pirmā daļa 

(desmit baušļi; ticības apliecība; lūgšana Mūsu Tēvs) ieskicē kristīgu skatījumu uz dzīvi, 

kas tiek dzīvota ticībā. Otrā daļa (Kristība; absolūcija; Svētais Vakarēdiens) koncentrējas 

uz baznīcas sakramentiem, kuri ir būtiska dievkalpojuma sastāvdaļa, kā arī līdzeklis 

ticības dzīves stiprināšanai. Pēdēja daļa (dienišķās lūgšanas un “mājastāfele”) veido 

ietvaru ikdienas dzīvei, kurā kristietis izdzīvo savu ticību. Visas kopā tās sniedz kristietim 

“fundamentālu pasaules izpratni ar tai atbilstošu, tomēr nekādā ziņā ne sastingušu vai 

vienvirziena dzīves uztveri”.
15

 Tādējādi katehisms rāda kristietim dzīves ceļu, kurā viņš 

tiek vadīts vēl pirms ieiešanas mūžībā
16

 un kuru iedams viņš mācās dzīvot no ticības. 
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BAUŠĻI; TICĪBAS APLIECĪBA; LŪGŠANA MŪSU TĒVS 

Pirmajā daļā, kas ir “kristietības mantojums”, Luters katras katehisma galvenās 

daļas sākumā un beigās lieto inclusio jeb iespraudumus, kuros ieskanas ticības tēma. Šādi 

iespraudumi ir, piemēram, desmit baušļu skaidrojuma pašā sākumā: “Mums būs Dievu.. 

bīties, mīlēt un uz Viņu paļauties,” un arī beigās: “Viņš apsola žēlastību un visu labu.., 

tāpēc mums arī būs Viņu mīlēt, uz Viņu paļauties..” Ticības tēma aptver arī trīs ticības 

apliecības artikulus. Katrs artikuls sākas ar vārdiem: “Es ticu..” un noslēdzas ar 

apstiprinājumu: “Tas tiešām tiesa.” Tālāk ticības tēma tiek turpināta Lutera lūgšanas 

Mūsu Tēvs skaidrojuma ievaddaļā: “Dievs grib mūs mīļi aicināt, lai ticam, ka Viņš ir 

mūsu īstenais Tēvs un mēs Viņa īstenie bērni..” Lūgšanas skaidrojuma nobeigums ir ļoti 

līdzīgs sākumam. – “Āmen” tiek sacīts, “lai es būtu drošs, ka tāda lūgšana patīk Debesu 

Tēvam un Viņš to uzklausa, jo Viņš pats mums ir pavēlējis tā lūgt un solījis mūs 

uzklausīt. Āmen, āmen – tas ir, patiesi, patiesi tam būs tā notikt”. 

Ticība tiek lietota ne vien kā pirmo trīs katehisma daļu ietvars, bet tā arī caurauž 

visus baušļu, artikulu un lūgumu skaidrojumus, lai vienotu tos ap šo vienu tēmu. 

Dekalogā pirmā baušļa skaidrojuma sākumdaļa (“Mums būs Dievu bīties un mīlēt..”)
17

 

atkārtojas arī visos pārējo baušļu skaidrojumos. Ticības apliecība kristietim māca lietot 

ticības valodu un gramatiku. Kā norādījis Luters, “ticības valoda” ir jāmācās (WA, 30:I, 

43–44). Ticības personiskais raksturs tajā izpaužas biežajā pirmās personas vietniekvārda 

lietojumā. Luters šo “es”, kas ir apliecības subjekts, pārvērš par Dieva darbības objektu 

(“mani”). Lūgšanā Mūsu Tēvs Luters katru lūgumu skaidro tādējādi, ka, lai arī visu ko 

lūdzam,  Dievs mums jau ir apsolījis, mēs tomēr lūdzam, lai varētu to saņemt.
18 

 

KRISTĪBA; ABSOLŪCIJA; SVĒTAIS VAKARĒDIENS 

Ticības tēma turpinās arī tajās trīs daļās, kuras veido otru lielāko katehisma sadaļu, 

ietverot Bībeles vietas, kurās runāts par baznīcas sakramentiem. Šīs trīs daļas vairumam 

ļaužu nodrošināja tiešāko saskarsmi ar Dieva vārdu. Tajās Luters vistiešāk runā par 

ticību, aprakstot to, kā sakramenti tiek saņemti, un uzskaitot labumus, ko tie sniedz.  

Tādējādi, atbildēdams uz trešo jautājumu par Kristību, Luters raksta: “Ūdens gan 
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to nedara, bet Dieva vārdi, kas kopā ar ūdeni, un ticība, kas uzticas šiem Dieva vārdiem 

ūdenī.” Īsajā grēksūdzes liturģijas formā, kurā grēki tiek izsūdzēti mācītājam, Luters 

paredz, ka mācītājs jautās: “Vai tu tici, ka mana piedošana ir Dieva piedošana?” Luters 

arī pamāca, ka kristietim piedošana no mācītāja jāsaņem kā no paša Dieva, – viņš 

piekodina, lai “nešaubāmies, bet stipri ticam, ka tādējādi mūsu grēki ir piedoti Dieva 

priekšā”. Visbeidzot, ticības tēma ietverta arī Svētā Vakarēdiena skaidrojumā, atbildē uz 

ceturto jautājumu. Šeit paša cienīgums vairs nav atkarīgs no dažādajiem grēksūdzē 

uzliktajiem gandarīšanas darbiem, bet no ticības: “..īsti cienīgs un labi sagatavojies ir tas, 

kas tic šiem vārdiem – “par jums dota” un “izlietas grēku piedošanai”, ..jo vārdi “par 

jums” prasa ticīgas sirdis.” 

 

LŪGŠANAS; “MĀJASTĀFELE” (PIENĀKUMU SARAKSTS) 

Ticības tēma parādās arī visā beidzamajā katehisma sadaļā; to Luters veltījis 

ticības praktiskajām izpausmēm ikdienas dzīvē. Rīta un vakara lūgšanās Luters pamudina 

svētīt sevi ar krusta zīmi un sacīt: “Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen.”
19

 Abas 

lūgšanas sākas ar pateicību (par Dieva labestību) un noslēdzas ar vārdiem: “Tavās rokās 

es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli.” Katrai šai lūgšanai ir savs, atšķirīgs nolūks. 

Rīta lūgšana liek priecīgi uzsākt dienas darbus, savukārt vakara lūgšana raida mūs gulēt 

ar mieru. Šādu paļāvību Luters pauda arī savās personīgajās lūgšanās.
20 

Koldes rīta lūgšana ir pilnīgi pretēja Lutera lūgšanai. Viņaprāt, mostoties ir 

jālūdzas šādi: 

“Ak, mīļais Dievs, kā gan esmu izniekojis savu dārgo laiku! Cik gan 

nedrošs un kūtrs es esmu! Man būtu jādeg [šķīstītavā] sava slinkuma dēļ! Naktī 

visas garīgās dvēseles ir dziedājušas slavu Dievam [vigīlijās], bet es esmu gulējis! 

Debesīs ir valdījis liels prieks, bet es par to neesmu pat iedomājies. Lielas 

vaimanas ir atskanējušas šķīstītavā, bet es neesmu lūdzis [par tiem, kas tur 

vaimanā]. Daudzi ir miruši šajā naktī, tomēr Dievs mani ir saudzējis.”
21 

Septītajā artikulā Krietnas dzīves priekšraksts (Prescription for a Good Life) 

Kolde piedāvā lajiem vingrinājumus, kuri viņem jāveic vienu vai divas reizes dienā, līdz 
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tie kļūst par ieradumu. Pirms ēšanas ģimenes galvam bija jānorunā psalma vārdi  (Ps. 

145:15–16), kuri apliecina Dieva lielo gādību. Galda lūgšanās tiek sacīta pateicība un arī 

izlūgta svētība. 

Luters katehismā ir iekļāvis arī “pienākumu sarakstu, burtiski Haustafel, ko viņš 

sauc par dažu Rakstu vietu uzskaitījumu “dažādiem svētajiem iestādījumiem un kārtām, 

lai ar šo īpašo “lekciju” viņi tiktu pamudināti sava amata pildīšanai””.
22

 Tas nav tikai 

kādu atsevišķu Rakstu vietu uzskaitījums, bet tie ir Bībeles fragmenti, kuri runā par 

dažādajiem aicinājumiem cilvēka dzīvē. Šī pēdējā katehisma daļa uzskatāmi ilustrē to, ka 

ticībā nepastāv nekādas atšķirības starp klēru un lajiem. Luters izmantojis jēdzienu “svētā 

kārta”, ar ko kādreiz apzīmēja mūkus un mūķenes, lai ar to apzīmētu “aicinājumus, kārtas 

vai vienkāršus kristiešus – valdību, baznīcu, bet jo īpaši saimi”.
23

 Tādējādi Luters svētās 

kārtas un stāvokļus vairs nesaista ar īpašām, ierobežotām reliģisko ļaužu grupām. Pretēji 

tam viņš tajās ietver bīskapus, mācītājus un sprediķotājus (šeit runa ir par 

miertiesnešiem!); vīrus, sievas un vecākus; bērnus; kalpus, kalpones, algādžus, 

strādniekus; saimnieces un saimniekus; jauniešus; atraitnes un visu sabiedrību (Gemeine) 

kopumā. Pēc Lutera domām, “ticīgajiem, veicot savus pienākumus, nav jāseko 

klerikālajiem ideāliem, bet tie jāpielāgo konkrētajai profesijai; katrs tiek pamācīts bijībā 

un mīlestībā uz Dievu darīt visu, ko viņš spēj, pēc labākās sirdsapziņas”.
24

 Lutera 

izpratne par diviem taisnīguma veidiem arī atbrīvoja cilvēku nesavtīgai kalpošanai savam 

tuvākajam. 

 

MĀKA DZĪVOT NO TICĪBAS 

 

Ar katehisma daļu izkārtojuma un izklāsta formu Luters radīja tādu vēsti, ar kuras 

palīdzību viņš spēja “vadīt ļaudis, kas bija nodoti viņa aprūpē, prom no viņu ikdienas 

dzīves nobrieduša kristieša eshatoloģiskajā ticības ceļā”.
25

 Pirmās trīs Lutera katehismu 

galvenās daļas nosaka struktūru, uz kuru pamatoties, veidojot visaptverošu kristīgās dzīves 

ceļa aprakstu. Šis apraksts sākas jau pirmajā sadaļā, kurā desmit baušļi uzsver ticības 
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nepieciešamību, ticības apliecība – ticības dāvanu un lūgšana Mūsu Tēvs – Dieva 

piesaukšanu ticībā. Apraksta sākums sniedz ikdienas dzīves izvērtējumu, uzsverot 

pienākumus (desmit baušļus), ar kuriem tiekam konfrontēti un kuri kā svētīgas dzīves 

priekšnoteikumu pieprasa ticību. Apraksts turpinās ar Evaņģēlija pasludinājumu (ticības 

apliecību), kurā runāts par visām tām dāvanām, kuras piepilda mūsu dzīvi, sākot ar 

piedzimšanu līdz augšāmcelšanās dienai, kura ir pati lielākā dāvana. Apraksta kulminācija 

tiek sasniegta lūgšanā (Mūsu Tēvs). Lūgšana ir kristīgās dzīves cīņas sauciens, karojot ar 

neticības galveno ierosinātāju – sātanu. Visas šīs trīs galvenās daļas stiprina kristieša 

ticību ikdienas dzīves cīņā ar nāvi un iznīcību. “Katram ir jāizcīna sava cīņa ar velnu 

vienam pašam.., tādēļ katram jāzina un ir jābūt bruņotam ar galvenajām lietām, kas 

svarīgas kristietim” (LW, 51:70; WA, 10, III:1.7–2.2, 1522). 

 

TICĪBAS NEPIECIEŠAMĪBA KĀ PIRMAIS SOLIS,  

LAI IEMĀCĪTOS DZĪVOT 

 

Kaut arī katehisms uzrunā kristiešus, Luters to neiesāk ar Kristību, bet ar desmit 

baušļiem, kurus viņš skaidro ticības apliecības pirmā un otrā artikula gaismā. Pirmā 

artikula kontekstā desmit baušļi uzrunā cilvēkus kā radītas būtnes un nosaka dzīvi Dieva 

radītajā pasaulē. Tādējādi katehisms nesākas ar kristīgas dzīves radīšanu, bet ar pašas 

dzīvības radīšanu. Katehismā uzsvērts, ka mūsu pirmās attiecības ar Dievu tiek dibinātas 

jau dzimšanas brīdī, nevis Kristībā.
26

 Katehismā īpaša uzmanība pievērsta tam, kādas ir 

cilvēka attiecības Dievu; tās savukārt izpaužas viņa attieksmē pret pasauli un savu 

tuvāko. Šajā sakarā Bauslība (dabiskais likums) jāsaprot kā kaut kas labs un svētīgs, gluži 

tāpat kā visa radība ir laba un dod svētību šajā dzīvē. Otrā artikula kontekstā desmit 

baušļi uzrunā cilvēku kā grēcinieku. Šeit Bauslība tiek piedzīvota negatīvi – tā izsaka 

nosodījumu. Raugoties no šādas perspektīvas, mēs varam Bauslību piedzīvot arī kā 

ierobežojumu, smagu nastu un apsūdzību. Sasaiste ar pirmo artikulu skaidri parāda arī to, 

ka Bauslības apsūdzības nerodas pēkšņi, “uz līdzenas vietas”. Gluži otrādi, šīs apsūdzības 
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izraisa tas, kā cilvēks šo dzīvi dzīvo un kā viņš pilda savus ikdienišķos pienākumus. 

Tādējādi katehisms izceļ to, ka mūsu jaunās attiecības ar Dievu sākas ar sava grēcīguma 

atzīšanu. Turklāt Luters katehismos spējis parādīt Bauslības divējādo iedarbību – baušļi 

darbojas gan deskriptīvi jeb aprakstoši, gan preskriptīvi jeb pavēloši, pie tam aprakstošā 

baušļu funkcija vienmēr pāriet pavēles funkcijā. 

 

CILVĒKS KĀ RELIĢISKA BŪTNE 

(Homo Religiosus) 

Pirmā artikula gaismā desmit baušļu prasības, kuras pavēlētas cilvēkam, izriet no 

radīšanas kārtības (piemēram, no dabiskā likuma, sirdsapziņas vai pašas dzīves), tādēļ tās 

nav tikai kādas ārējas pavēles.
27

 Citiem vārdiem sakot, baušļi ir spēkā nevis tāpēc, ka 

Dievs tos rakstījis Mozum uz divām akmens plāksnēm, bet tādēļ, ka Dievs “tos ir ieaudis 

cilvēku esamības pašos pamatos”.
28

 Kā rakstīts vārds dekalogs ietver “raksturīgu 

parādību un kritēriju kopumu, kas viegli atpazīstams cilvēku dzīvē”.
29

 Tādēļ Lutera 

baušļu izklāsts ir kā dzīves apraksts “no apakšas uz augšu”. Tas nozīmē, ka viņš dod 

Bauslības skaidrojumu, pamatojoties uz mūsu pieredzi, kurā mēs, atrazdamies dažādos 

attiecību līmeņos un piederēdami vienai no trim radības kārtām, pieredzam Bauslības 

darbošanos. Starp šīm trim kārtām – radību, cilvēku un viņa tuvāko – pastāv savstarpēja 

saistība. Šajās attiecībās desmit baušļi runā par “neatceļamo radīšanas kārtības 

minimumu”.
30 

Cilvēks kā Dieva radība pēc savas būtības ir neatkarīga būtne. Pamatvajadzībās, 

kas nodrošina izdzīvošanu, katrs cilvēks ir atkarīgs no radības (gaisa, ūdens, ēdiena u. 

tml.). Cilvēks ir atkarīgs arī no saviem tuvākajiem (vecākiem, dzīvesbiedra, darba devēja, 

sabiedrības u. tml.), jo tie nepieciešami viņa dzīves uzturēšanai un savstarpēju attiecību 

veidošanai. Turklāt katram cilvēkam ir būtiski svarīgi rast savas drošības, dzīves jēgas un 

identitātes pamatu. Tas viss nozīmē, ka dzīvi nav iespējams dzīvot bez ticības. Cilvēkam 

nepieciešams paļauties uz kaut ko ārpus sevis. Šī vajadzība, kas cilvēkā likta jau radīšanā, 

paskaidro Lutera izteikto antropocentrismu Lielā katehisma pirmā baušļa izklāstā, kurā 

viņš apgalvo, ka mūsu pašu ticība nosaka, vai mūsu sirdī mīt Dievs vai elks (LK, 
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365. lpp.). Tādējādi Luters baušļa būtību nesaskata tajā, ka tas pieprasa ticību, jo ir 

iepriekšnoteikts, ka katram cilvēkam jau ir ticība (tātad arī kāds dievs), – ikviens meklē 

jēgu, drošību un identitāti savā dzīvē.
31

 Vajadzība ticēt mīt katra cilvēka sirdī, jo 

ikvienam nepieciešams kāds laikā neierobežots pamats, uz kā balstīt savu ticību. Tādēļ 

cilvēka sirds taujā un meklē pēc Dieva.
32

 Tā meklē tādu pamatu, uz kuru var paļauties. 

Tā kā ticība pamato visiem cilvēkiem piemītošās raksturīgākās iezīmes, pirmais 

bauslis skar pašu dzīves būtību. Tas nesniedz atbildi uz jautājumu, vai cilvēkam ir jātic 

vai ne. Pirmā baušļa pamatnostādne nav teisma pretnostatījums ateismam. Svarīgākais 

jautājums ir par to, vai ticība ir patiesa vai arī aplama. Ja ticības objekts ir patiesais 

Dievs, tad šāda ticība ir patiesa un tas, kuram piemīt patiesa ticība, arī saņems 

nepieciešamo stiprinājumu savai ticībai. 

Luters palīdz kristiešiem saprast, kādā veidā, tiecoties pēc drošības, viņu 

nemierīgajā prātā veidojas dažādi uzskati. “Bieži cilvēks domā, ka viņam ir Dievs un 

visas lietas, ja vien tam ir nauda un manta.”
33

 Turpretim tas, kuram nav nekā, šaubās un 

krīt izmisumā, it kā nekad nebūtu dzirdējis par Dievu. Elkdievība top skaidri redzama, ja, 

atņemot lietas, kas kādam elku kalpam piederējušas, viņu pārņem izmisums. Tādējādi 

pirmais bauslis liek cilvēkam nošķirt Dievu no šīs pasaules – Radītāju no radības. Šis ir 

visbūtiskākais ontoloģiskais nošķīrums. Tas parādās vārdos “tev nebūs citus dievus turēt 

Manā priekšā” un “pār visām lietām”. Šis nošķīrums top par iepriekšpieņēmumu visam 

pārējam, kas katehismā sacīts par Dievu un dzīvošanu Dieva radītajā pasaulē. Dzīvību var 

iegūt vienīgi ar Dievu, jo Viņš vienīgais rada, nosaka un uztur dzīvību. Prasība meklēt 

dzīvību pie Dieva paredz to, ka mēs sekosim Viņa vadībai un ar pateicību pieņemsim šo 

pasauli tādu, kādu Dievs to mums dod pēc Sava prāta. Vienīgi šādi sirds var būt “mierā ar 

to, ko Dievs mums sūta, un pieņemt to”.
34 

Luters zināja, ka nebūt nav viegli tā uzticēties Dievam. Tādēļ viņš abos 

katehismos izceļ pirmo bausli, atsaucoties uz draudu un apsolījuma vārdiem 2. Mozus 

grāmatā 5:6. Lielajā katehismā šie vārdi skaidroti tūlīt pēc pirmā baušļa.
35

 Dieva 

biedinošie vārdi brīdina mūs no sekošanas citiem dieviem. Šie dievi nespēj izpildīt to, ko 

tie, mūsuprāt, sola. Dieva apsolījumos redzama Viņa neatlaidīgā vēlēšanās būt par mūsu 
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Dievu, kā arī apgādāt mūs ar visu, kas mums vajadzīgs. Gluži tāpat kā baušļu 

skaidrojumos, Luters arī draudu un apsolījuma vārdu skaidrojumā ievēro virzību “no 

apakšas uz augšu”. Proti, Dieva dusmas pa daļai atklājas Viņa radībai uzliktajā lāstā, kas 

iznīcina mūsu elkus. Ja Dieva dāvanas tiek izmantotas citādi, nekā tas paredzēts (t. i., tiek 

piekopta elkdievība), tās zūd, jo radība nevar būt pielūgsmes objekts. Tikai tad, kad elki 

mūs pieviļ, mēs “iemācāmies atšķirt cilvēku pašu izveidoto iluzoro elkdievības pasauli 

(ko Dievs iznīcina) no patiesās, ko radījis Dievs. Apsolījumi mudina mūs satvert Dieva 

roku, kura apslēptā veidā ir klātesoša radībā. Tādējādi “ticība un paļaušanās iziet ārpus 

šīs pasaules un pieķeras Dievam, kurš nav no šīs pasaules””.
36

 Tas nozīmē, ka Viņš 

darbojas ar visām šīm radītajām dāvanām kā labais Devējs. Dievs nav šo dāvanu 

sastāvdaļa; tās ir Viņa rokā.
37

 

Kaut arī Luters sekoja tradīcijai, kurā baušļi formāli tika dalīti divās daļās, 

patiesībā viņš no pārējiem deviņiem baušļiem nodalīja tikai pirmo. Nodalīdams šos 

deviņus baušļus – no otrā līdz desmitajam –, Luters uzskatīja, ka pirmais bauslis ir 

pamatprincips, uz kura tiek balstīta mūsu dzīves pieredze.
38

 Nepieciešamība ticēt 

izpaužas visās tajās daudzajās vajadzībās, kuras rodas no dienas dienā četros Dieva 

iedibinātajos sabiedrības slāņos: ģimenē, darbā, sabiedrībā un baznīcā. No otrā līdz 

desmitajam bauslim tiek mācīts, kā pareizi rīkoties un uzvesties visās šajās sfērās.
39

 Katra 

baušļa skaidrojuma sākums atbalso pirmo bausli. Tikai prazdami nošķirt Dievu no šīs 

pasaules, mēs varam pareizi attiekties pret pasauli, t. i., saskaņā ar to nolūku, kāds tai ir 

piešķirts (LK, 367.–368. lpp.). Citiem vārdiem sakot, vienīgi paļāvībā uz Dievu 

iespējams lietot sev piederošo mantu pareizi. – Visas Dieva dotās lietas jālieto kā 

dāvanas, kas izmantojamas par labu savam tuvākajam, nevis jāpārvērš tās par elkiem, 

kuriem jāpieķeras tā, it kā no tiem būtu atkarīga mūsu dzīvība. Mums jāprot ieraudzīt to, 

ka Dieva svētība līdz mums nonāk caur mūsu tuvāko, un arī to, ka mūsu tuvākā 

vajadzības ir Dieva aicinājums mums kļūt par Viņa darbarīkiem, lai palīdzētu citiem. 

Otrais un trešais bauslis izvērš pirmo bausli – arī tajos runa ir par tā sauktajām 

vertikālajām attiecībām, t. i., cilvēka attiecībām ar Dievu. Paļāvība, ko pieprasa pirmais 

bauslis, savu izpausmi rod Dieva vārda lietošanā.
40

 Otrais bauslis mums māca lietot 
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Dieva vārdu kā visa labā avotu un kā līdzekli, ar ko pretoties ļaunumam. Svētība no 

Dieva vārda var nākt vienīgi tad, ja lietojam to ticībā. Tomēr, lai to darītu, mums 

jāvingrinās lietot Dieva rakstīto vārdu, kas skaidro Viņa vārdu. Mēs ticam vienīgi tādēļ, 

ka šis vārds darbojas mūsos. Tādējādi mēs nekad nedrīkstam pārtraukt mācīties 

katehismu un Svētos Rakstus. Šī doma ir kļuvusi par Lutera trešā baušļa skaidrojuma 

tēmu. Pareiza svētās dienas ievērošana nozīmē to, ka šī diena ir veltīta Dieva vārdam 

(LK, 376.–377. lpp.). Visbeidzot, tie neesam mēs, kas svēto dienu darām svētu, – vārds 

dara svētu gan šo dienu, gan arī mūs. 

Ceturtais bauslis darbojas kā pāreja no vertikālajām attiecībām ar Dievu uz 

horizontālajām attiecībām ar savu tuvāko un pasauli. Tādējādi šis bauslis rakstāms uz 

abām baušļu plāksnēm. Ja raugāmies uz vecākiem kā uz Dieva pārstāvjiem, mūsu 

attiecības ar viņiem būs tādas, kādas ir mūsu attiecības ar Dievu. Šīs attiecības mums tiek 

iedotas, jo mēs tās nedz radām, nedz izvēlamies. “Mūsu vecāki, caur kuriem esam 

saņēmuši dzīvību un kurus neesam nedz izraudzījušies, nedz veidojuši, ir mūs radījuši un 

izaudzinājuši. Viņos mēs redzam apliecinājumu tam, ka viss šajā dzīvē mums tiek 

iedots.”
41

 Vecāku kārtā Luters saskata laicīgās varas pamatojumu trijās (dažreiz četrās) 

dzīves situācijās. Tās uzdevums ir uzturēt mieru un kārtību horizontālajā sfērā. Kā 

saņēmēji mēs kļūstam atbildīgi par to, lai saņemtās dāvanas nepaliktu neauglīgas mūsu 

nepaklausības dēļ, bet lai mēs tās lietotu par labu savam tuvākajam. 

Saskaņā ar Luteru baušļi no piektā līdz desmitajam nosaka cilvēka rīcību “uz 

ārpusi”. Šajos baušļos tādā secībā, kurā sākts ar pašu svarīgāko, ievērotas mūsu tuvākā 

vajadzības. Katrs bauslis runā par vienu no tiem labumiem, kurus Dievs mums paredzējis 

kopš radīšanas, un paklausība visupirms nozīmē, ka šie labumi jāsaņem kā Dieva dāvanas 

un jālieto pēc Dieva prāta. Piektajā bauslī runāts par cilvēka dzīvību, īpaši – par tās 

saglabāšanu un dzīves kvalitāti.
42

 Šajā bauslī uzsvērts, ka pret savu tuvāko kā personu 

jāattiecas kā pret sevi pašu, tas ir, jābūt garantētai viņa neaizskaramībai. Sestais bauslis 

sargā mūsu tuvāko, proti, mūsu laulāto draugu, kas arī ir lielākais dārgums mums pašiem. 

Šajā bauslī runāts par seksualitāti kā par vienu no visbūtiskākajiem mūsu būtības un 

personības elementiem. Septītais bauslis vērsts uz nākamo attiecību kopumu, kurā 
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nozīmīga loma ir mūsu tuvākā laicīgajai mantai – tā ir nepieciešama mūsu eksistencei un 

labklājībai.
43

 Zagšana, atņemot tuvākajam viņa īpašumu, veicina sabiedrības iziršanu. 

Astotais bauslis pievēršas tam attiecību kopumam, no kā atkarīgs mūsu tuvākā gods un 

labā slava. Šis bauslis lielā mērā veido pamatu mūsu attiecībām ar citiem. Pēdējie divi – 

devītais un desmitais bauslis – “izceļ mūsu dabisko ļaunumu un norāda uz bīstamību, ko 

rada neierobežotā iekāre pēc fiziska apmierinājuma un materiālajiem labumiem. Šī kāre, 

kas sākumā vērsta uz tuvākā īpašumu, pēc tam vēršas arī uz viņa sievu, saimi un 

lopiem”.
44

 

Desmit baušļiem ir vara un spēks likt piepildīties tam, ko tie prasa visā radībā, 

horizontālo attiecību sfērā. Šī autoritāte daļēji izriet no tā, ka baušļi precīzi atspoguļo 

mūsu dzīvi. Tādējādi par baušļiem droši var teikt: “Mēģini dzīvot saskaņā ar tiem un 

pārbaudi to patiesumu.” Piemēram: “Pārbaudi, vai iekāres apmierināšana sniedz 

piepildījumu vai ne.” Vai arī: “Pārliecinies pats, vai mīlestība uz savu laulāto draugu ved 

pie laimīgākas vai nelaimīgākas laulības.” Tādējādi Bauslības brīdinājumi var kavēt 

sabiedrības sabrukumu, savukārt atalgojums var iedrošināt baušļu turēšanu. Kad mēs 

ieraugām sava tuvākā vajadzības, baušļi uzsver nepieciešamību palīdzēt viņam. 

Horizontālajā attiecību sfērā pirmais bauslības lietojums nav saistīts ar motivāciju, bet ar 

rīcību. Tā uzdevums ir uzturēt un saglabāt visu radību un sabiedrību. Tādējādi Luters 

īpaši akcentē to, kā katrs bauslis attiecas uz konkrēto dāvanu, kas dota mūsu tuvākajam, 

un kā tas arī sargā šo viņa dāvanu. Baušļos kā priekšnoteikums pieņemts, ka, lai arī mēs 

nespējam radīt dzīvību, mēs esam spējīgi to iznīcināt. Tādēļ Dievs kā labs Tēvs dod 

mums baušļus, lai to pasargātu. Šī iegrožojošā funkcija ir pozitīva, un tā kalpo Dievam 

Viņa darbā, palīdzot saglabāt radību. Baušļi nepadara ļaudis dievbijīgus, tomēr tie 

darbojas sabiedrības labā. 

 

GRĒKĀ KRITUŠAIS CILVĒKS 

(Homo Peccator) 

Lai arī desmit baušļi vispirms mūs uzrunā ticības apliecības pirmā artikula 

kontekstā, tie tūlīt pat vēršas pie mums arī kā pie grēciniekiem, raugoties no otrā un trešā 
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artikula perspektīvas. Tie paši baušļi, kas sākumā bija deskriptīvi [aprakstoši] un pozitīvi, 

tagad kļūst preskriptīvi [pavēloši] un negatīvi. Radīšanas kontekstā baušļi ir tie, kas 

nosaka eksistences struktūru un ietvaru, kā arī parāda, kā Dievs ir vēlējis cilvēkiem 

dzīvot. Šī iemesla dēļ Bauslība norāda uz aplamībām, kuras ienāk mūsu dzīvē, jo radība 

vairs nefunkcionē saskaņā ar tai doto Dieva pavēli. Šis sajukums parādās visās cilvēcisko 

attiecību sfērās – gan vertikālajās attiecībās, t. i., attiecībās ar Dievu, gan horizontālajās, t. 

i., attiecībās ar savu tuvāko un pārējo dzīvo radību. Vēršoties pret šo sajukumu, Bauslība 

mūs apsūdz par mūsu bezatbildīgo dzīvi, kas noved pie elkdievības tādēļ, ka radība tiek 

izmantota ačgārnā veidā, kas ir pretējs Dieva paredzētajam veidam. 

Desmit baušļi atklāj, ka dzīvot kā grēkākritušajai radībai šajā pasaulē galu galā 

nozīmē dzīvot to nemainīgo radības kārtības noteikto likumību ietvaros, kuras pastāvīgi 

liek mums saskarties ar ierobežojumiem un no tiem izrietošajām sekām. Kritusī radība, 

dzīvojot “zem Bauslības, neizbēgami piedzīvo vilšanos”.
45

 Pirmais bauslis, ietiekdamies 

lietas būtībā, uzrāda mūsu dzīves ačgārnību pašos tās pamatos, bet pārējie deviņi baušļi 

runā vienīgi par simptomiem.
46

  

Kaut arī pirmais bauslis pieprasa, lai mēs mācētu nošķirt Dievu no šīs pasaules, 

tomēr sirds bieži vien pieķeras radītajām lietām, kas šai dzīvē šķiet nozīmīgas (tādējādi 

tās dievišķojot), tādām kā mantai, varai un baudai.
47

 Šie elki agri vai vēlu atklājas kā 

ilūziju radītāji, kas nevar sniegt patiesu problēmas risinājumu. Tad sirds piedzīvo 

vilšanos, jo radītās lietas nav spējušas kļūt par mūsu ticības saņēmējām; tās arī nevar 

sniegt to, pēc kā sirds ilgojas un kas tai nepieciešams. Pašizraudzītie dievi, vai tie būtu 

mūžīga jaunība, nauda vai popularitāte, vienmēr pieviļ un noved pie arvien izmisīgākiem 

meklējumiem pēc jauniem elkiem, kas varētu stāties bijušo vietā. 

Diemžēl tad, ja cilvēks vienā dievā neatrod meklēto, viņš turpina veidot lielāku vai 

mazāku dievu panteonu, kurā viņš varētu rast savu identitāti. Pirmais bauslis atklāj, ka šo 

daudzo dievu solījumi ir tikai ilūzijas. Šis bauslis liek mums ieraudzīt mūsu šaubas un 

alkas pēc citiem dieviem. Izsakoties precīzāk, pirmais bauslis mums rāda, ka cilvēks 

neatgriezeniski un pastāvīgi Dieva vietā tiecas meklēt kaut ko citu, kam piesaistīt savu 

sirdi. “Šeit luteriskā paradigma, pasakot patiesību par tiem ierobežojumiem un 
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apdraudējumu, kas šajā pasaulē jāpiedzīvo, pārliecinoši uzbrūk visiem mītiem par 

pašpiepildījumu; pacelšanos pāri šai pasaulei saviem spēkiem; jaunas pasaules radīšanu 

ar mantiskām attiecībām – pasaulīgajiem dieviem un visiem to reliģiskajiem 

līdziniekiem.”
48

 

Tas pats attiecas arī uz otrās plāksnes baušļiem. Dzīvē cilvēks tiek iesaistīts 

daudzās un dažādās attiecībās četru kārtu – ģimenes, darba, sabiedrības un baznīcas – 

ietvaros. Pildot pienākumus, kas saistīti ar šīm attiecībām, cilvēks galu galā saskarsies kā 

ar sevis paša, tā arī citu cilvēku ierobežotību. Vēlēdamies paveikt to, kas no mums ik 

dienas tiek prasīts, saskaņā ar mūsu pienākumiem un saskaņā ar to, kas mēs esam, mēs 

vaigu vaigā sastopamies ar savu neatbilstību, nespēju un ierobežojumiem gan kā radītas 

būtnes (kuras atšķirīgas no Radītāja), gan kā grēcinieki (kas tiecas visu vadīt un 

pārraudzīt). Mēs varam saņemt spriedumu: “Tu neesi laba māte vai labs tēvs,” vai: “Tu 

neesi attaisnojis manas cerības.” Ar savu ierobežotību varam saskarties arī tad, kad 

vēlamies gūt citu cilvēku atzinību. Bieži vien mēs cenšamies nosargāt savu vārdu un 

reputāciju vai arī paaugstināt sevi cilvēku priekšā, pat ja tas notiek uz citu rēķina. 

Ietverdams Bauslības skaidrojumu pirmā un otrā ticības apliecības artikula 

kontekstā, Luters atklāj, ka Bauslības apsūdzības nav “pagrābtas no zila gaisa”. Tas 

nozīmē, ka desmit baušļi nav priekšraksti, kurus radījis kāds, kurš, bruņojies ar Bauslību, 

bez jebkāda pamata vēlas cilvēkos izraisīt vainas apziņu vai ievest tos nelaimē. Desmit 

baušļos ir ietverts pieņēmums, ka cilvēks pats saprot – kaut kas nav pareizi. Dzīve nav 

tāda, kādai tai būtu jābūt. Sirdī mīt nemiers. Spriegums, kādā ļaudis dzīvo, liek tiem būt 

neapmierinātiem ar dzīvi. Ļaudīm netrūkst pierādījumu tam, ka kaut kas ir nepareizi, bet 

ir nepieciešams veids, kā saprast šīs nepareizības un uzstādīt tām diagnozi.
49

 

Desmit baušļi paskaidro, kā cilvēks piedzīvo Bauslību savā ikdienas dzīvē. 

Tādējādi, savienodams dekalogu ar ikdienas pieredzi, Luters rāda, ka, nedzīvojot saskaņā 

ar sākotnējo radības kārtību, ļaudis piedzīvo “Bauslību kā slazdu, cietumu un izbailes par 

savu mirstīgumu”.
50

 Fiziskās izpausmes tam var būt augsts asinsspiediens, nogurums vai 

stress. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir dzirdējis vārdos izteiktas Bauslības 

apsūdzības vai ne. Desmit baušļu pasludinātās apsūdzības saasinās vēl vairāk, ja mēs 
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noliedzam, ka kaut kas būtu nepareizi. 

 

DIEVA DĀVANAS STIPRINA DZĪVI TICĪBĀ 

 

Desmit baušļi dara cilvēku sirdis nemierīgas, savukārt ticības apliecība tās 

apliecinātājiem ļauj atrast mieru Dievā.
51

 Skaidrojot ticības apliecību, fonā paturēdams 

desmit baušļus, Luters rāda, ka Dievs nav tāls un atsvešināts, kā arī to, ka Viņa darbs 

tiešā veidā attiecas uz cilvēku. Dievs ir pieņēmis cilvēka miesu, tādējādi cieši 

sasaistīdams Sevi ar cilvēka dzīvi. Viņa dāvanas ienāk ikdienas dzīves realitātē, ko 

piepilda dažādas prasības un ierobežojumi. Ar to Luters skaidri parāda, ka “evaņģēliskā 

sludināšana, kas pamet novārtā desmit baušļus, zaudē saikni ar ikdienas dzīvi”.
52

 Tātad 

ticības apliecībā varam sastapt Dievu, kurš ienāk mūsu ikdienā, dalīdams Savas dāvanas, 

lai modinātu mūsos ticību, kas saredz atšķirību starp Dievu un Viņa radīto pasauli. 

Turklāt ticības apliecība pamato pirmā baušļa prasību, rādot, ka Dievs ir visu dāvanu 

devējs. Pirmais artikuls parāda, kā Dievs mūs – Savu radību – ir radījis un uztur. Otrais 

un trešais artikuls rāda, kā Dievs glābj grēciniekus. Tādējādi ticības apliecība māca mums 

saskatīt, ka Dievs ar Savām dāvanām, kurās Viņš dāvina pats Sevi, ienāk pilnīgi visās 

mūsu dzīves sfērās. Tomēr nedrīkstētu domāt, ka šie Dieva darbi ir sakārtoti noteiktā 

secībā. Visi trīs artikuli vienlaikus darbojas attiecībā uz kristiešiem, reprezentējot 

Trīsvienīgā Dieva darba trīs aspektus. 

 

PIRMAIS ARTIKULS: TICĪBA RADĪTĀJA GĀDĪBĀ 

Sākdams pirmā baušļa izklāstu, Luters norāda, ka mums saskaņā ar to, kādi esam 

radīti, ir dabiska nepieciešamība turēt kādu dievu, savukārt pirmais artikula skaidrojums 

sākas ar apliecinājumu, ka “Dievs mani radījis” (MK, 343. lpp.). Es esmu radījums. Ar to 

mums ir jāsāk. Tas nozīmē, ka mēs nepiederam paši sev un tādēļ arī mūsu dzīve nepieder 

mums pašiem.
53

 

Vēstulē Pēterim Bārddzinim Luters rakstīja: “Jūs esat Dieva radība, Viņa roku 
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darbs, Viņa meistardarbs.. Bet tas, kas jūs esat, ko zināt, ko varat un ko spējat sasniegt, ir 

Dieva darbs.. Dievs ir radījis visu no nekā. Tas dvēselei ir iepriecinājuma dārzs, pa kura 

takām ejot, mēs baudām Dieva darbus” (LW, 43:210). Luters savu domu attīsta, 

uzsvērdams, ka “nav nekā tāda, kas nebūtu nācis no Viņa radošās rokas un elpas”.
54

 

Mazajā katehismā, bieži lietodams vārdu “viss” (deviņas reizes), Luters ir parādījis Dievu 

kā vienīgo mūsu dzīvības un visu radīto lietu devēju. Tādējādi viņš izceļ baznīcas ticību 

radīšanai no nekā (creatio ex nihilo) un apgalvo, ka nav būtiskāka nošķīruma par 

nošķīrumu starp Radītāju un radību. Šī iemesla dēļ Dieva radīšanas darbs nav atkarīgs no 

kāda ārēja spēka vai iekšēja spiediena. Tādējādi, kad Dievs rada, tas ir tīras žēlastības 

darbs (“lai gan neesmu to pelnījis un neesmu tā cienīgs” (MK, 343. lpp.)). Ja reiz Dievs ir 

radījis visu, kas dāvā man dzīvību, tad man arī viss jāizlūdz un jāsagaida no Viņa, nevis 

no radības. 

Pirmais ticības apliecības artikuls norāda arī uz radības vietu un nozīmi. Kaut arī 

pirmais bauslis pavēl pieķerties Radītājam, nevis radībai, tas nenozīmē, ka radība pati par 

sevi ir ļauna. Pirmajā artikulā Luters apliecina, ka Dievs lieto radību kā instrumentu vai 

kā rokas, kas dāvina mums Viņa svētības. Savā ziņā radība ir Dieva līdzstrādniece vai kas 

līdzīgs maskai, kura sedz Viņa smaidu (ievērojiet, “mani radījis līdz ar visu radību” (MK, 

343. lpp.)). Tādēļ, “kad jūs uzlūkojat koku, kas nes augļus, jūs raugāties uz Dievu 

Radītāju” (WA, 30:II, 87, 6–9; 88, 5–6, 10–11)! Tomēr Dievs nav radībā (panenteisms), 

Viņš arī nav pielīdzināms radībai (panteisms). “Viņš stāv aiz visām šīm dāvanām kā 

labais Devējs. Šīs dāvanas pašas Viņu neietver – Viņš tur tās Savās rokās.”
55

 Šādi Luters 

ne vien cenšas rosināt kristiešus paļauties uz Dieva providenci un rūpēm par radību, bet 

arī palīdz ticībai saskatīt tās Dieva dāvanas, kas tiek dāvātas ar radību un radībā, jo radība 

ir līdzeklis, ar ko Viņš mums izrāda Savu labvēlību. 

Tādējādi pirmais artikuls ir ļoti nozīmīgs, jo ar to tiek pamatots arī otrais un trešais 

artikuls. Tas rāda, ka visos trīs artikulos Dievs darbojas caur radītām lietām, lai piepildītu 

Savu pestīšanas darbu. Pirmais artikuls māca, ka mums Dieva klātbūtne un Viņa darbi 

nav jāmeklē kaut kur ārpus Viņa radības. 
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OTRAIS ARTIKULS: JĒZUS KRISTUS.. IR TAPIS MANS KUNGS 

Šeit mēs nonākam pie, iespējams, vienas no iemīļotākajām visa katehisma daļām, 

ko vēl jo mīļāku dara tās vienkāršība. Ja pirmajā artikulā mūsu uzmanība galvenokārt tiek 

pievērsta Tēvam – mūsu Radītājam, otrais artikuls visu mūsu uzmanību vērš uz 

apgalvojumu: “Jēzus Kristus.. ir tapis mans Kungs” (LK, 415. lpp.). Ar to katrs kristietis 

apliecina pats savu un visu kristiešu identitāti. Tālāk Luters turpina stāstījumu, atklājot, 

kā tas nākas, ka man ir nepieciešams Kungs, un kā Kristus ir kļuvis par manu Kungu. 

Tādējādi otrajam artikulam ir cits, no pirmā artikula atšķirīgs sākumpunkts.
56

 

Otrā artikula sākumā netiek aplūkotas manas, apgādājamā un atkarīgā cilvēka 

vajadzības, bet gan manis kā kritušā, važās ieslēgtā un kalpinātā grēcinieka vajadzības, kā 

tas izteikts apliecinājumā, ka esmu pazudis un pazudināts cilvēks (MK, 344. lpp.). Šīs 

vajadzības nosaka gan grēka vara pār cilvēku, gan arī grēka izraisītā vaina (tā kā esmu 

pazudis un pazudināts cilvēks). Otrais artikuls uzrunā kritušo radību, kura nav spējusi 

nošķirt radību no Radītāja un tādēļ ir nonākusi savu elku un sātana kalpībā un valdījumā. 

Patiesais Dievs vairs nav mans Dievs. Luters, rakstot par Kristus valdīšanu, skaidri zina, 

ka man tajā situācijā, kurā atrodos, ir vajadzīgs Kungs. Luters raksta: “Pirms tam [pirms 

nāca Kristus] man nebija kunga vai ķēniņa” (LK, 415. lpp.). Ja pirmajā artikulā Dievs 

kaut ko rada no nekā, tad šeit mēs redzam, kā Dievs no jauna pārrada grēcinieku. Viņš to 

paveic ar Sava Dēla (patiesa Dieva un patiesa cilvēka) iemiesošanos un ar Viņa darbu 

(Viņa dārgajām asinīm un nepelnītajām ciešanām un nāvi). Nāvē Viņš gūst uzvaru. 

“Kristū Dievs nāca, lai atgūtu radību Sev, tādējādi atbrīvodams mūs, lai mēs dzīvotu to 

labo dzīvi, kādai tikām radīti.”
57

 

Jēzus ir tapis mans Kungs, lai es varētu piederēt Viņam un dzīvot Viņa gādībā. 

Izsakoties precīzāk, Dieva valdīšana izpaužas Kristus varā pār visiem spēkiem, kas 

nostājas pret Dievu. Kristus pieved mūs pie Tēva, pārvarēdams grēku, nāvi un velnu, kuri 

gan negribētu mums ļaut dzīvot Tēva apgādībā.
58

 Ar Savu dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos 

Kristus pārvar visu, kas varētu mūs kavēt nākt pie Tēva. Var sacīt, ka Viņš ir cēlis mūs 

atpakaļ Tēva klēpī (WA, 30:I, 89, 16–17).
59

 Otrais artikuls apraksta jauno stāvokli, kurā 

tagad atrodamies. Citiem vārdiem sakot, vārdi “lai es Viņam piederu” “apraksta jauno 
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realitāti, kas radusies, pateicoties kāda cita paveiktajam darbam pagātnē”.
60

 Kristus mira, 

lai es nonāktu Viņa pārziņā, lai radītu jaunu realitāti, kurā es piederētu Viņam, dzīvotu 

Viņa valstībā un patiesi Viņam kalpotu. Šai teoloģiskajai dimensijai atbilst attiecīga 

antropoloģiskā dimensija. Ja sirdsapziņa ir atbrīvota no Bauslības apsūdzības un tai 

sekojošām Dieva dusmām, tad mēs esam darīti spējīgi cīnīties pret sātanu un viņa 

demoniem. Viņi ir zaudējuši savu spēku, jo Dieva dusmas vairs nevēršas pret cilvēku. 

Tas dara iespējamu to ticības cīņu, uz kuru mudina trešais artikuls un lūgšana Mūsu 

Tēvs. Tādēļ mēs ar ilgošanos gaidām to galīgo atbrīvošanu, kas pausta trešā artikula 

noslēguma vārdos (“man līdz ar visiem Kristum ticīgajiem dos mūžīgo dzīvošanu”) un 

lūgšanas Mūsu Tēvs septītajā lūgumā (“atpestī mūs no ļaunā”). 

 

TREŠAIS ARTIKULS: GARS VED MŪS PIE TICĪBAS 

Trešajā artikulā turpināta Kristus valdīšanas tēma, vairāk koncentrējoties uz to, kā 

Viņa valdīšana izpaužas manā dzīvē šeit un tagad. Trešais artikuls atbild uz jautājumu: 

“Kā Kristus kļūst par manu Kungu, kā es varu kļūt par Viņa kalpu un sākt dzīvot Viņa 

valstībā?” Ja otrajā artikulā sacīts, ka Kristus iedibina Savu valstību, lai valdītu pār 

visiem ļaunajiem spēkiem, kuri gribētu kavēt šīs valstības nākšanu, trešajā artikulā vairāk 

akcentēts tas, kā Kristus ienāk mūsu dzīvē. Otrajā artikulā Kristus ir cēlis Sevi par manu 

Kungu. Trešajā artikulā teikts, ka Viņš, būdams mans Kungs, pats mani ņēmis par Savu 

īpašumu. Dzīvot Kristus valdījumā nozīmē dzīvot kā Viņa uzvaras augļu un Viņa dāvanu 

saņēmējiem. 

Tādējādi trešais artikuls runā par to, kā es, kura ticība tikusi atmodināta, vienojot 

mani ar Kristu, esmu iekļauts Viņa valstībā. Svētais Gars ienes mūsu dzīvē Kristus 

valstību, un Kristus izcīnītā atbrīvošana kļūst par mūsu realitāti. “Ticībai ir pirmā un 

svarīgākā nozīme mūsu dzīvē, jo ticībā Svētais Gars dara, ka pagātnes notikums – Kristus 

nāve Golgātā, kā arī nākotnē sagaidāmā jaunā Ādama dzimšana – notiek pie mums 

šobrīd.”
61

 

Trešā artikula otrajā pusē Luters uzsver to, ka Svētais Gars nedara mani par 

Kristus īpašumu atrauti no citiem kristiešiem. Viņš iesaista mani baznīcā, iedegdams 
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manī ticību, tā radīdams un paplašinādams baznīcu. Svētais Gars vieno mūs Jēzū Kristū 

un vienā patiesā ticībā. Tātad Mazajā katehismā aprakstīts Svētā Gara darbs ticīgajā, kā 

arī baznīcā; tas ir izteikts paralēlos apgalvojumos (aicina, pulcina, apgaismo, dara svētu 

un uztur). Šos apgalvojumus kopā savieno saiklis gleichwie (tāpat kā). Radīdams ticību 

katrā cilvēkā atsevišķi, Svētais Gars vienlaikus pulcina visus šos ļaudis baznīcā un uztur 

tos Jēzū Kristū! Lielajā katehismā uzsvērts, ka tas pats vārds, kurš rada ticību katrā 

atsevišķajā cilvēkā, rada arī baznīcu. “Kur Kristus netiek sludināts, tur arī nav Svētā 

Gara, kurš radītu, aicinātu un pulcinātu kristīgo baznīcu.”
62

 “Tāpat arī, ja Viņš neizraisa 

Dieva vārda pasludinājumu un nemodina sirdīs šī vārda izpratni, viss ir velti.” Šāda 

[Svētā Gara radīta] baznīca ir vērsta uz grēku piedošanu; tā dzīvo no grēku piedošanas un 

tiecas pēc tās (“Šajā kristīgajā draudzē..” MK, 344. lpp.). Tādējādi citiem vārdiem tiek 

pateikts, ka viens Evaņģēlijs rada vienu baznīcu. 

 

TRĪSVIENĪBA 

Aplūkojot desmit baušļus un ticības apliecību kopā, mēs varam ieraudzīt, kā 

Luters pretnostata un arī apvieno divas pirmās katehisma daļas. Skaidrodams desmit 

baušļus, Luters izmanto “universālo pamatu – ilgas pēc Dieva, kas mīt cilvēka sirdī”, tām 

pretī likdams “ekskluzīvo atbildi, kuru sniedz Bībeles Dievs – Jēzus Kristus Tēvs”. 
63

 

Pirmajā bauslī par Dievu tiek runāts tikai no cilvēka perspektīvas, t. i., Dievs ir objekts, 

uz kuru jābūt vērstai mūsu bijībai, mīlestībai un paļāvībai, turklāt pirmais bauslis pavēl 

arī novērsties no visiem citiem dieviem. 

Tomēr pirmajā bauslī netiek atklāta patiesā Dieva identitāte. Šis bauslis pasaka 

vienīgi to, ka mums ir jāatmet visas radītās lietas, kuras aizvieto patieso Dievu. Ticība, ka 

Dievs svētī un dara labu, nav tikai kristiešiem raksturīga pārliecība. Šādu Dieva definīciju 

drīzāk saka priekšā saprāta balss. Tik daudz mums māca radītā pasaule. Izšķirošais 

jautājums ir jautājums par Dieva identitāti. Pirmais bauslis nosprauž ticības apliecības 

uzdevumu, savukārt ticības apliecība papildina mūsu pirmā baušļa izpratni, paskaidrojot, 

ka mums jātic uz Trīsvienīgo Dievu – Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. Dievs, kurš pirmajā 

bauslī pavēlējis atmest visus citus dievus, ticības apliecībā atklāj Sevi kā Trīsvienīgo 
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Dievu. Galu galā, pirmais bauslis nevar tikt piepildīts šķirti no ticības. Trīsvienīgajam 

Dievam, kura darbs mums darīts zināms ticības apliecībā. Pirms Luters Lielajā katehismā 

atsevišķi aplūko katru no trim ticības apliecības artikuliem, viņš pievēršas jautājumam 

par Dieva trīs personu vienotību. Beigās Luters šo tēmu aplūko “ekonomiskās” 

Trīsvienības skatījumā, t. i., kā Tēvs, Dēls un Svētais Gars atklājas jeb manifestējas 

pestīšanas vēsturē. Tādējādi Luters iesāk ar trim personām, bet pēc tam jautā, kādā veidā 

šīs trīs personas ir viena (sk. LK, 412. lpp. u. trpm.). 

 

LŪGŠANA MŪSU TĒVS: TICĪBAS CĪŅAS SAUCIENS 

Luters uzskatīja, ka lūgšana Mūsu Tēvs tāpat kā ticības apliecība palīdz kristietim 

turēt desmit baušļus. Tas nozīmē divas lietas. Pirmkārt, ticības apliecība un lūgšana Mūsu 

Tēvs neliek kristietim atstāt šo pasauli, kā to darīja mūki. Gan ticības apliecība, gan 

lūgšana sūta kristieti atpakaļ pasaulē, lai, dzīvojot pakļautībā Kristum un Viņa 

pasargājumā, katrs darbotos saskaņā ar savu aicinājumu. Otrkārt, dzīvojot ikdienas dzīvi, 

ir jāuztur ticība, un šajā ziņā lūgšana kļūst par pirmā baušļa piepildījumu un ticības 

apliecības dāvanu. Dažkārt lūgšana kļūst gan par ticības pierādījumu, gan par ticības 

pārbaudi. Ja cilvēks cer sagaidīt palīdzību no Dieva, viņš lūdz, turpretim, ja viņš neko no 

Dieva negaida, tad viņš arī nelūdz. Luters to labi izteicis lieliskajā lūgšanas Mūsu Tēvs 

ievaddaļā, kur viņš sacījis, ka Dievs aicina mūs ticēt, lai mēs varētu lūgt! Lūgšana, kurā 

izskan konkrēts lūgums, izceļ ticību, kura savā būtībā ir saņēmēja. Tas sevišķi akcentēts 

Lutera lūgšanas Mūsu Tēvs atsevišķo lūgumu skaidrojumos. Tādējādi lūgšana tiek 

traktēta ne vairs kā žēlastības līdzeklis, bet gan kā ticības līdzeklis! 

Kristus varai kristieša dzīvē, kamēr viņš dzīvo šajā pasaulē, ir dažādas izpausmes. 

Kad kristietis ir ievests Kristus valstībā, lai, ticībā dzīvodams, saņemtu Viņa žēlastības 

dāvanas, viņš nonāk garīgā kaujas laukā un tiek iesaistīts ticības cīņā.
64

 Luters nonāk pie 

pārliecības, ka pati lūgšana neapšaubāmi ir šī cīņa par ticību visa kristieša mūža garumā. 

To, ka Trīsvienīgā Dieva darbs ar cilvēkiem tiks pabeigts tikai mūžībā, Luters 

atzina jau sen. Zemes dzīves laikā šis darbs tikai iesākas. Tādēļ neviens cilvēks nevar 

pilnībā izpildīt desmit baušļus un, vēl jo vairāk, to nespēj tāds, kurš ticībā tikko sācis kļūt 
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dievbijīgs. Ticība sakņojas situācijā, ko raksturo divi pretēji apgalvojumi – “jau” un “vēl 

ne”.
65

 

Pašreizējā situācijā kristieša dzīve izpaužas kā dzīve zem krusta. Ticības cīņa 

nevar norisināties pirms grēku nožēlas un atgriešanās – pretējus apgalvojumus bieži pauž 

neluteriskie protestanti, kuri sāk ar ticības uzkurināšanu.
66

 Lūgšanā Mūsu Tēvs mēs 

patiesībā lūdzam pēc ticības pret neticību. Tādējādi lūgšana Mūsu Tēvs var sniegt lielu 

mierinājumu tiem ļaudīm, kuri nomokās ar pastāvīgu savas neticības izjūtu.
67

 Ar šo 

lūgšanu kristietis lūdz pēc ticības, lai saņemtu tās svētības, kuras uzskaitītas ticības 

apliecībā. Vienlaikus tā ir arī lūgšana pret sātanu, kurš vēlas graut ticību, atņemot 

kristiešiem Kristus svētības. 

Turpinādams skaidrot lūgumu pēc lūguma, Luters norāda, ka mēs lūdzam, lai 

iemantotu Dieva apsolītās dāvanas. To skaidri rāda vairāki apstākļi. Pirmkārt, gandrīz 

katras lūgšanas skaidrojums Lutera Mazajā katehismā sākas ar atbildi uz jautājumu “kas 

tas ir?”, atzīstot, ka šīs lietas, kuras izlūdzamies, notiks neatkarīgi no tā, vai mēs lūdzam 

vai ne.
68

 Saskaņā ar Lutera lūgšanas Mūsu Tēvs skaidrojumiem katehismos pati lūgšana 

nedara Dieva vārdu svētu. Mūsu lūgšanas neietekmē Dieva valstības nākšanu vai Viņa 

prāta piepildīšanos utt. Lūgšana drīzāk vēlas saņemt kā dāvanu visu, ko Dievs dod, pat 

bez mūsu lūgšanas. Dievs vēlas, lai mēs lūgtu pēc ticības, kas nepieciešama Viņa dāvanu 

saņemšanai. Šī doma nepārprotami izskan Lutera atbildes uz jautājumu “kas tas ir?” 

otrajā daļā. 

Lūgšanā ticība tiecas iemantot Dievu un Viņa dāvanas, lai tās būtu dāvātas tieši 

mums (pro nobis). Piemēram, ceturtajā lūgšanā pats galvenais nav ēdiena izlūgšanās, jo 

Dievs jau ir darījis visu, kas nepieciešams ēdiena saņemšanai. Luters norāda, ka Dievs 

liek mums lūgt, “lai mēs saprastu un atzītu, ka Viņš jau ir piešķīris mums daudzējādas 

svētības un ka Viņš tomēr var un grib dot mums vēl vairāk” (LW, 21:144).
69

 

Vienlaikus mēs lūdzam arī pret neticību. Līdz ar ticību un lūgšanu mūsos mostas 

arī šaubas un vecais Ādams, kurš pretojas ticībai. Tādējādi dzīve šajā pasaulē “ir jādzīvo, 

nesot krustu un ciešot no sātana uzbrukumiem un viņa kārdinājumiem”.
70

 Kristietis 

pastāvīgi tiek pakļauts uzbrukumiem, pārbaudījumiem un kārdinājumiem. Kristieša 
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lūgšana vienmēr atspoguļo šo cīņu. Tomēr, par spīti visai pretestībai, kristietis lūdz. 

Atslēgas vārdi ir “par spīti”, jo ikreiz, kad patiess kristietis lūdz: “Mīļais Tēvs, Tavs prāts 

lai notiek,” Dievs no debesīm atbild: “Jā, mīļais bērns, tā tam jābūt un jānotiek, velnam 

un visai pasaulei par spīti” (LK, 426. lpp.). Mēs vēl varētu piebilst – par spīti tam, kā 

mums šķiet. Sātans nevar paciest Dieva vārdu, jo tas rada ticību, kura tad visu sagaida no 

Dieva (LW, 43:232). Velns vēlas kļūt par dievu, ieņemot Kristus vietu. “Viņš vēlas, lai 

drīzāk ticam meliem, nevis Tavam vārdam” (LW, 43:232). Kristietis dzīvo šajā cīņā starp 

ticību un neticību, starp Dievu un sātanu. Tādēļ Lutera Lielajā katehismā lūgšanas Mūsu 

Tēvs skaidrojumā gandrīz no paša sākuma dominē pastāvīgas cīņas tēma (LK, 421. lpp).
71

 

Tāpēc katrā lūgšanas Mūsu Tēvs skaidrojumā tiek atzīts, ka šis konflikts pastāv, 

tomēr vienlaikus tiek meklēta palīdzība no Dieva. Ar pirmajām divām lūgšanām mēs 

lūdzam par Dieva vārdu un ticību šim vārdam. Šīs divas tēmas, kuras jau ieskanējušās 

lūgšanas Mūsu Tēvs ievadā (ar šiem vārdiem “Dievs grib mūs mīļi aicināt, lai ticam”), 

tiek apkopotas trešajā lūgšanā. Ar ceturto lūgšanu mēs lūdzam par ikdienas dzīvi. 

Piektajā un sestajā lūgšanā lūdzam piedošanu par saviem grēkiem un pasargājumu no 

grēka, mūsu miesas un velna uzbrukumiem un to izliktajām lamatām, ar ko tie grib mūs 

ievest izmisumā un neticībā. Trešā lūgšana koncentrējas uz ārējo apdraudējumu, kas nāk 

no velna, pasaules un mūsu grēcīgās dabas, turpretim sestā lūgšana vērsta pret iekšējo 

apdraudējumu, kurš bieži vien nav pamanāms un tādēļ var pārsteigt mūs nesagatavotus. 

Kaut arī cīņas tēma saskatāma visās lūgšanās, kulmināciju tā sasniedz pēdējā 

lūgšanā. Šeit priekšplānā izvirzās lūgums pasargāt no velna. Tas ir nosacījums, bez kura 

(conditio sine qua non) pārējās lūgšanas nevar tikt piepildītas. Tieši velns mūs pieviļ un 

uzbrūk mums. Tādējādi Lutera skatījumā lūgšanai pret velnu ir visizšķirošākā nozīme, jo 

velns var likt mums krist atpakaļ neticībā (LK, 438. lpp.), kā arī neļaut mums saņemt 

Dieva dāvanas. Pēdējā lūgšana sevī apvieno visas iepriekšējās lūgšanas, ļaujot secināt, ka 

visām mūsu lūgšanām galu galā jābūt raidītām pret šo mūsu ienaidnieku. Šī lūgšana tiek 

vērsta pret visām bēdām – visu to ļauno, kas var mūs piemeklēt velna valstībā, kā arī pret 

visām ciešanām un sirdēstiem. “Tādēļ virs zemes mums nekas cits nav jādara kā vienīgi 

bez mitas jālūdz Dievs, lai pasargā no šā galvenā ienaidnieka” (LK, 438. lpp.). Tādējādi 
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lūgšana Mūsu Tēvs skar mūsu visdziļāko nepieciešamību. 

 

TICĪBAS UZTURĒŠANA –  

BAZNĪCAS SAKRAMENTĀLĀ DZĪVE 

 

Trešajā ticības apliecības artikulā runāts par to, ka Svētais Gars ar Evaņģēliju aicina 

ļaudis ticēt, kā arī Jēzū Kristū uztur un pasargā kristiešus. Gan Kristība, gan absolūcija, gan 

Svētais Vakarēdiens ir viens un tas pats Evaņģēlijs, kas pieejams trīs atšķirīgās formās. Šie 

elementi ietverti katehismā, lai līdzās Dieva vārdam (desmit baušļiem, ticības apliecībai, 

lūgšanai Mūsu Tēvs) nostatītu sakramentus (Kristību un Svēto Vakarēdienu); tas ir būtiski 

svarīgi Lutera katehismu izpratnei.
72

 

Luteriskajā sakramentu teoloģijā var izdalīt divas tēmas: pirmkārt, Dieva vārds ir 

iedarbīgs spēks, ar ko Dievs (pretēji anabaptistu uzskatam) darbojas visdažādākajos 

veidos. Dieva vārds nav tikai informācija, uz ko reaģējot mēs pieņemam lēmumu rīkoties 

tā vai citādi. Otrkārt, tikai kad Dieva vārds tiek uzskatīts par Dieva darbu, ticība kļūst par 

saņēmēju un var saņemt Dieva dāvanas. Trīs galvenās katehisma daļas aptver visu 

cilvēka dzīvi, sākot ar dzimšanu un dzīvi šajā pasaulē līdz pat augšāmcelšanās dienai, 

savukārt sakramenti ietver visu kristieša dzīvi, sākot ar piedzimšanu no jauna līdz mirušo 

augšāmcelšanai. Tomēr sakramenti ne vien ietver kristieša dzīvi, bet arī rada to. 

Interesanti, ka Luters, uzsākdams sakramentu skaidrojumus, nerunā par to, kas ir 

sakramenti un kas tos veido. Viņš nav norādījis, kas tiem ir kopīgs, un nesalīdzina 

dāvanas, ko tie sniedz. Katru sakramentu Luters aplūko atsevišķi, lai koncentrētu 

uzmanību uz to proprium, t. i., uz katra sakramenta īpašajām un atšķirīgajām iezīmēm. 

Tas palīdz izcelt katra sakramenta nozīmīgumu kristieša dzīvē. 

Kaut arī šajās trīs beidzamajās katehisma daļās ir runāts par ticību, galvenais 

akcents tomēr likts uz to, lai atspēkotu tos, kuri nošķīruši ticību no tās objekta – Dieva 

apsolījumiem. Tādējādi Luters šeit koncentrējas uz tā ārējā vārda svarīgo lomu, bez kura 

ticība nevar pastāvēt. Šī sadaļa – Kristība; absolūcija; Svētais Vakarēdiens – ir ārkārtīgi 
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svarīga visā katehisma teoloģijā, it īpaši lai radītu skaidru luterisko izpratni par Dieva 

vārdu un ticību. Sešpadsmitā gadsimta divdesmito gadu sākumā Luters iesaistījās 

diskusijā ar Romas baznīcu, kura ar savu mācību par sakramentiem, kas darbojoties ex 

opere operato
73

, uzsvēra sakramentu objektīvo iedarbīgumu, bet nepieminēja, ka, lai 

saņemtu svētības, ko sniedz sakramenti, nepieciešama ticība. No otras puses, sešpadsmitā 

gadsimta divdesmito gadu beigās sakramentārieši uzsvēra ticības nepieciešamību, bet 

atmeta mācību par sakramentu objektīvo iedarbību. Galu galā, šāda nostāja noveda pie tā, 

ka ticībai vairs nebija nekā, pie kā pieķerties. Abos gadījumos atklājas neizpratne par 

ticību. Tādēļ pretēji Romas mācībai Luters uzsvēra ticības nepieciešamību sakramentu 

svētību iegūšanai un paturēšanai, savukārt atšķirībā no sakramentāriešiem Luters uzsvēra 

Dieva klātbūtni un darbu sakramentu dabiskajos elementos. 

 

KRISTĪBA 

Dieva vārda nozīmi Kristībā Luters atklāj Mazā katehisma Kristības skaidrojuma 

pašā sākumā. Kristība nav tikai tīrs ūdens vien. Tā ir ūdens, kas ietverts Dieva pavēlē un 

savienots ar Viņa vārdu. Šeit Luters izvērš Augustīna sentenci – kad Dieva vārds nāk klāt 

dabiskajam elementam, rodas sakraments –, pievienojot vēl trešo elementu. Tādējādi 

Kristības sakramentu veido trīs elementi: ūdens, Dieva vārds un pavēle. Pavēle 

(iestādījums) pauž Dieva gribu, bet Dieva vārds izsaka apsolījumu; tas ir instruments, ar 

ko Dievs darbojas. Pavēlei šeit ir tāda pati loma kā Lutera dekaloga skaidrojumā. Tā 

pievērš mūs labajai Dieva iedibinātajai kārtībai un nostājas pret pašizgudroto un 

pašiedibināto dievkalpošanu (īpaši tas attiecas uz kartēziešu mūkiem). Citiem vārdiem 

sakot, Dieva pavēle piešķir kādai ikdienišķai lietai (kā, piemēram, ūdenim) Savu godību. 

Tas, ko Dievs pavēlējis, nevar būt veltīgs (LK, 440. lpp.). Otrkārt, vārds ir Dieva darba 

instruments, kurš padara Kristību nesalīdzināmi augstāku par jebkuru cilvēku darbu (LK, 

440. lpp). Luters īpaši uzsver Dieva pavēli un vārdu, tādējādi mudinādams ar ticību 

pieķerties šim ūdenim, kurš ietverts Dieva apsolījumā un sniedz apsolītās dāvanas, par 

spīti tā ārēji ikdienišķajam veidam. 

Vairāk nekā jebkam citam Kristības sakramentam ir nozīme misijas darbā; to var 
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saukt par misijas vai evaņģelizācijas sakramentu, ar kuru cilvēks tiek pārcelts no vienas 

valstības otrā. Kristība savieno kristieti ar pašu Kristu. Tādējādi Mazajā katehismā 

Luters, runājot par Kristību, izmanto to pašu runas veidu, ko viņš lieto, lai runātu par 

Kristu ticības apliecības otrā artikula skaidrojumā. Citiem vārdiem sakot, Kristus un 

Kristība dara vienu un to pašu lietu. Kristus ir atpestījis (erlösen) mūs no grēka, nāves un 

velna varas. Tieši tāpat arī Kristība mūs pestī (erlösen) no grēka, nāves un velna varas. 

Kristībā Dievs mūsu likteni savieno ar Jēzus Kristus likteni.
74

 Dāvanas, par kuru iegūšanu 

runāts otrajā artikulā, tiek pasniegtas mums Kristībā. Šādi Kristība kļūst par vārtiem, kas 

ved pie visām Dieva svētībām – grēku piedošanas, dzīvības un pestīšanas. Luters 

uzsvēris, ka Dieva vārds ir darījis Kristību par Dieva dāvanu izdalītāju, tādēļ ticības 

uzdevums ir saņemt šīs dāvanas. Šīs dāvanas ir paliekošas neatkarīgi no tā, vai ticība tās 

saņem tūlīt vai arī kaut kad tālākā nākotnē. 

Tādēļ arī Luters šo sakramentu uzskatījis par pašu galveno attaisnošanas 

sakramentu. Attaisnošana paredz, ka “Dievs neuzlūko cilvēku [Savās dusmās]”, bet 

Kristība kā attaisnošanas sakraments “kļūst par spēku, kas vieno kristiešus. Viņus vairs 

nešķir pat laiks”.
75

 Vengerts norāda, ka pamatojumu saviem pirmajiem pret mūku kārtu 

vērstajiem kritiskajiem izteikumiem Luters guvis Kristības sakramentā un ka šis 

sakraments arī veidoja viņa izpratni par kristīgās dzīves aicinājumiem, tai skaitā arī 

aicinājumu bērniem (skatīt kristiešu pienākumu sarakstu jeb “mājastāfeli”!). Tas ir krasā 

pretrunā gan ar Romas teologu uzskatu, ka pieaugušo pastrādātie nāves grēki iznīcina 

Kristības žēlastību, gan ar anabaptistu viedokli, ka jākristī tie, kuri sasnieguši pietiekamu 

vecumu, lai paši spētu par to izšķirties.
76

 Viduslaiku sistēmā visi kristieši tika šķiroti 

garīgajos un miesīgajos. Salīdzinot ar tiem kristiešiem, kuri bija aicināti kļūt par mūkiem 

un veica īpašus darbus – tādus, ko parastie kristieši nevarēja veikt –, bērni, vecāki un 

strādnieki tika uzskatīti par otršķirīgiem kristiešiem. Bet nu pat bērniem bija savs 

aicinājums un Kristības dēļ bērnus uzlūkoja kā svētu kārtu. 

Tādējādi Kristība liek pamatu visai kristieša dzīvei. Tā ir miniatūrs, tomēr 

vienlaikus pilnīgs kristieša dzīves atainojums. Kristība aptver ticīgā dzimšanu, mācekļa 

laiku, cīņu ar sātanu, nāvi un augšāmcelšanos. Mazajā katehismā Luters to īpaši izcēlis 
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Kristības skaidrojuma ceturtajā sadaļā, kurā viņš kristieti sasaista ar Kristus nāvi un 

augšāmcelšanos. Citviet Luters uzsvēris, ka kristietim tā ir patiesa nāve un 

augšāmcelšanās. “Šo nāvi un augšāmcelšanos mēs saucam par radīšanu no jauna, 

atdzemdināšanu un garīgo dzimšanu. Tas nebūtu jāsaprot tikai alegoriski kā grēka 

nonāvēšana un dzīve žēlastībā, kā daudzi to ir sapratuši, bet gan kā patiesa nāve un 

augšāmcelšanās” (LW, 36:68). Kā Luters to norādījis Vēstules romiešiem 6. nodaļas 

skaidrojumā, īstā nāve un augšāmcelšanās kopā ar Kristu kļūst par kristīgas dzīves 

modeli. 

 

GRĒKSŪDZE UN ABSOLŪCIJA 

Diskusija par grēksūdzi ietvēra arī tās liturģisko formu, rādot, kā Luters no jauna 

formulē gan tās būtību, gan praksi, panākdams, ka grēksūdze pārstāj būt par smagu nastu 

un kļūst par instrumentu, ar kuru Evaņģēlijs personīgi tiek sniegts katram cilvēkam. 

Pirmkārt, mācītājs vairs nepilda kristieša sirdsapziņas eksaminētāja, tiesneša un 

bendes funkcijas. Mācītājam nu ir tikai viens uzdevums un viens mērķis – sniegt grēku 

piedošanu.
77

 1524. gada Pūpolsvētdienas sprediķī, kurā tika pieteikta Mazā lūgšanu 

grāmata, Luters apgalvoja, ka, ejot pie priestera, cilvēkam nav tik ļoti jāraizējas par 

grēksūdzi, bet jādomā par to, ka viņš saņems absolūciju. Privātās bikts priekšrocība ir tās 

personīgais raksturs. Tā ir iespēja saņemt Evaņģēliju personīgi. Tādējādi grēksūdze kļūst 

par apsolījuma iegūšanas līdzekli – tajā ar Dieva apsolījumiem tiek pārvarēts grēks un 

nāve. Tieši šī iemesla dēļ Luters privāto bikti turēja kā lielu dārgumu un visu savu mūžu 

turpināja to lietot.
78

 

Otrkārt, Luters vienkāršoja grēksūdzes norisi lajiem, tā atbrīvodams viņus no 

satraukuma un bailēm, ko varēja izraisīt šis sakraments.
79

 Lielajā katehismā Luters 

noraida piespiedu grēksūdzi un prasību uzskaitīt visus grēkus sevis šķīstīšanai. Viņš 

iztiek bez izvērstās un sarežģītās dažādo grēku klasifikācijas atkarībā no apstākļiem, 

kādos šie grēki pastrādāti. Vēl svarīgāk ir tas, ka Luters nošķīra grēkus pret Dieva 

baušļiem no cilvēku ieviesto baznīcas likumu pārkāpumiem. Bet vissvarīgākais – cilvēks 

dodas sūdzēt grēkus, lai saņemtu Dieva žēlastību, paļaujoties uz apsolījumu. 
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Atšķirībā no viduslaikos izplatītā viedokļa, ka grēksūdze ir kā dēlis, pie kura 

pieķerties, kad Kristības “kuģis” ir avarējis, Luters grēksūdzi uzskatīja par Kristības 

turpinājumu. Patiešām grēksūdze turpina paradigmu – nāve un dzimšana, izelpa un 

ieelpa; tā veido kristīgas dzīves ritmu. Privātā absolūcija deva iespēju pasludināt 

Evaņģēliju grēknožēlniekam personīgi. Mācība par ticību atkal padarīja šo sakramentu 

par Evaņģēlija sakramentu. Kad vairs nav vajadzīgs inkvizitors, kuram jānosaka 

pienācīgais gandarīšanas darbu apjoms, mācītājs kļūst par piedošanas pasludinātāju, kura 

mutē likts Dieva vārds. Saņemot grēku piedošanu, mēs paliekam par tiem, kas esam, – 

par kristītiem ļaudīm. 

Mazajā katehismā Luters bikts skaidrojumu ievietojis starp Kristības un Svētā 

Vakarēdiena skaidrojumiem. Šis novietojums vedina domāt par bikts divējādo raksturu, 

jo, no vienas puses, tā saistās ar Kristību, bet, no otras puses, – ar Svēto Vakarēdienu. 

Lielajā katehismā Luters Īsu pamudinājumu uz grēksūdzi pievienojis kā pielikumu Svētā 

Vakarēdiena izklāstam. Piesaistīdams grēksūdzi Svētajam Vakarēdienam, Luters no jauna 

apstiprināja saistību starp grēksūdzi un Svēto Vakarēdienu, ko pāvests Inocents III 

izsludināja 4. Laterāna koncilā (1215), tomēr viņš to darīja, pamatojoties luteriskajā 

izpratnē par grēknožēlas un ticības saistību.
80

 Trīs gadus vēlāk aizstāvot šī daļas 

nepieciešamību katehismā, Luters paskaidro tās saistību ar abiem sakramentiem. 

Atklātajā vēstulē Frankfurtes pie Mainas iedzīvotājiem Luters rakstīja, ka “sakramentā 

mums tiek sniegta Kristus miesa un asinis, tādēļ mēs nevaram pasniegt un nesniegsim 

šādu sakramentu nevienam, kurš nav iepriekš pārbaudīts katehisma apguvē un nav 

apliecinājis, ka viņš vēlas atmest grēkus, ko atkal darījis”.
81

 Tādējādi grēksūdze sniedz 

iespēju katehētiski mācīt par sakramentu. 

 

SVĒTAIS VAKARĒDIENS 

Svētais Vakarēdiens ir barība, kas stiprina kristieti viņa ikdienas dzīvē (LK, 452. 

lpp.). Kā dienišķā barība Svētais Vakarēdiens uztur kristieša ticību tajā cīņā, kurā pastāv 

baznīca un dod liecību par eshatoloģisko baznīcas mielastu. Tiecoties uzturēt dzīvu 

ticību, katehisms kalpo kā līdzeklis, kas rada ticīgajā izsalkumu un slāpes pēc žēlastības 
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līdzekļiem, ar kuriem katehūmens var personīgi tuvoties Kristum un kuros Kristus 

tuvojas katehūmenam. Kamēr kristietis gaida uz to brīdi, kad viņš varēs svinēt mielastu 

kopā ar Kristu laiku beigās, viņa ticība tiek stiprināta, baudot Svēto Vakarēdienu. 

Pret Lutera katehismā ietverto mācību par Svēto Vakarēdienu iestājās gan Romas 

baznīcas, gan protestantu pārstāvji. No vienas puses, Romas baznīca piekrita Luteram, ka 

Kristus miesa un asinis ir patiesi klātesošas sakramentā, bet tajā pašā laikā noliedza, ka 

svētības, ko tās sniedz, saņemamas ticībā. No otras puses, Cvinglijs uzstāja, ka ticība ir 

sakramenta mērķis un rezultāts, tomēr noliedza patieso miesas un asiņu klātbūtni. No 

abiem šiem ļaunumiem Luters par ļaunāku uzskatīja pēdējo, jo sakramentārieši “atņēma 

pilnīgi visu sakramentu, bet pāvestieši – tikai pusi”.
82

 Pret šiem kļūdainajiem uzskatiem 

Luters vēršas 1529. gada Klusās nedēļas sprediķos (to saturs atspoguļots Lielajā 

katehismā), kuros viņš runā par abu sakramenta elementu saņemšanu, par Kristus reālo 

klātbūtni, par sakramenta nepārvēršanu [cilvēka] darbā, par tā saņemšanu, paļaujoties uz 

Kristus vārdiem, kā arī mudina neatturēties no Svētā Vakarēdiena saņemšanas. 

Pēc Lutera domām, abas puses kļūdījās, neņemdamas vērā Kristus vārdus un 

apsolījumu. Kā norādījis Vengerts, Svētais Vakarēdiens “viduslaiku mises veidā bija 

kļuvis par svētkiem acīm. [Vakarēdiena] iestādīšanas vārdus no liela attāluma sotto voce 

nomurmināja grezni tērpies priesteris. Bieži vien baznīcēni no draudzes kalpa bija 

norobežoti ar krāšņām kokā grebtām starpsienām”.
83

 Baznīcas ēkās atradās iespaidīgi 

tabernākuli konsekrēto hostiju uzglabāšanai. Viduslaiku hronikas satur ziņas pat par 

“svētdienas rītu stihisko skraidīšanu no vienas baznīcas uz otru, ticīgajiem steidzoties 

notvert visas norises kulmināciju – elementu pacelšanu – brīdī, kad priesteris pienesa 

upuri”.
84

 Tiem, kuri pārvērta sakramentu par upuri, kas ir iedarbīgs jau tāpēc vien, ka tiek 

veikts, Luters “aizdarīja mutes, atgādinot apsolījumu “par jums dota” un “izlietas grēku 

piedošanai””, kā arī ticību, ko izraisa šis apsolījums. Tiem, kuri noliedza, ka Kristus ir 

klātesošs maizē un vīnā, Luters norādīja uz Kristus vienkāršajiem vārdiem “tā ir Mana 

miesa”.
85

  

Atbildot uz četriem īsiem jautājumiem, Luters sniedz vienotu un arīdzan pilnīgu šo 

debašu kopsavilkumu. Pirmais un trešais jautājums, šķiet, attiecas uz sakramentāriešiem. 
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Otrais un ceturtais jautājums liekas vairāk vērsts pret Romas baznīcu, jo šie jautājumi 

aplūko svētības, kuras sniedz Svētais Vakarēdiens, kā arī tā saņēmēju cienīgumu. Mazā 

katehisma atbildē uz pirmo jautājumu par Svēto Vakarēdienu Luters uzsver, ka 

sakramenta būtību nosaka Kristus vārdi “Tā ir mana miesa.., šis biķeris ir jaunā derība 

Manās asinīs”. Atbildē uz otro jautājumu tiek izcelta tā bagātība un svētības, kuras saņem 

ticība un ar kurām tā tiek stiprināta. “To mums māca šie vārdi – “par jums dota” un 

“izlietas grēku piedošanai”, proti, ka mums sakramentā ar šiem vārdiem tiek dota grēku 

piedošana, dzīvība un svētlaime” (MK, 351. lpp.). Atbildot uz trešo jautājumu par 

sakramenta spēku un svētībām, ko tas dod, Luters uzsver, ka ēšana un dzeršana pati par 

sevi nerada šīs svētības, bet to dara vārdi “par jums dota” un “par jums izlietas” grēku 

piedošanai (LK, 454. lpp.). Luters arī atzīmē, ka šie vārdi, kas nāk līdzi ēšanai un 

dzeršanai, ir pati svarīgākā lieta sakramentā. “Jo, tā kā šāds dārgums vārdos ir pilnīgi 

likts mūsu priekšā, to nav iespējams aptvert un saņemt citādi – kā vien ar sirdi” (LK, 454 

lpp.). Visbeidzot – attiecībā uz cienīgumu – vienīgi ticība šiem vārdiem dara cilvēku 

cienīgu, jo šie vārdi dāvā, ko tie saka, – grēku piedošanu. 

 

SAIMES PIEAUGŠANA TICĪBĀ IK DIENAS 

 

Iepriekšējā nodaļā pievērsāmies tam, kā kristīgajā draudzē ar sakramentiem un 

atsevišķām likumībām, kas pamatojas radības kārtībā, tiek stiprināta ticība. Savukārt šajā 

nodaļā tiks runāts par to, kā ticība saņem stiprinājumu ārpus draudzes, vispirms jau saimē 

jeb ģimenē. 

Luters [Mazajā katehismā] ir iekļāvis sadaļu ar lūgšanām, lai tās caurstrāvotu 

kristieša dzīvi, kā arī sadaļu ar pienākumiem, kas jāpilda, dzīvojot dažādos aicinājumos 

un nonākot dažādās attiecībās. Šie aicinājumi un attiecības aptver plašu darbību loku un 

dažādas situācijas kristieša dzīvē ārpus dievkalpojuma. Pirmajā nodaļā tika parādīts, ka 

šīs sadaļas liecina par katehismu katolicitāti un ka katehismi ir balstīti baznīcas tradīcijā. 

Šajā nodaļā tiks aplūkoti lūgšanu un “mājastāfeles” evaņģēliskie aspekti. Kaut arī bieži 
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pamesti novārtā, šie teksti tomēr ir neatņemama katehisma sastāvdaļa, jo tie veido 

luterisko dievbijību, kurā parādās evaņģēliska izpratne par kristīgu dzīvi. 

Šīs abas katehisma sadaļas rāda, kā Evaņģēlijs ir mainījis kristīgo dievbijību pēc 

tam, kad ticis atmests duālais dalījums starp mūku un mūķeņu reliģisko dzīvi un laju 

laicīgo dzīvi. “Klosteru, kā arī vēlākos gadsimtos piētisma vai īpaša garīguma piekritēji 

kristiešus dalīja patiesi garīgajos (jeb perfecti) un miesīgajos kristiešos.”
86

 Bērni, vecāki, 

bezpajumtnieki un nabadzīgie ļaudis tika uzskatīti par otrās šķiras kristiešiem, kuri tikai 

žēlastības stāvoklī ir spējīgi piepildīt desmit baušļus, turpretim “atgrieztie” (tā tika saukti 

mūki) un tie, kas tikai gatavojās dot mūka solījumus, saskaņā ar Akvīnas Toma vārdiem 

ar šiem solījumiem vien “piepildīja ne vien baušļus, bet arī Jaunās Derības ieteikumus”.
87

 

Uzskatīja, ka tam, kurš kļuvis par mūku vai mūķeni, tiek dāvāta “svētīga aiziešana no šīs 

pasaules posta un ikdienišķās grēcīgās” dzīves, turklāt cerības iemantot pestīšanu tad 

kļūstot ievērojami lielākas. 

Kad Luters ar Evaņģēlija mācību atcēla viduslaiku garīgās dzīves duālo dalījumu, 

iestājās krīze. Ar ko lai aizvieto agrāko dievbijību? Šī dalījuma atcelšana deva iespēju no 

jauna uztvert laju dzīvi kā garīgu aicinājumu. Ja ikviens savā aicinājumā pilda to, kas 

viņam uzticēts, tad tas ir vislabākais veids, kā kalpot Dievam. Līdztekus Evaņģēlija 

atklāšanai šīs izmaiņas ir viens no lielākajiem Lutera ieguldījumiem un nozīmīgākajiem 

sasniegumiem. 

 

IKDIENAS LŪGŠANAS 

 

Luters labi apzinājās, ka cilvēkiem, lai viņi varētu kopt savu ticības dzīvi, ir 

nepieciešama kāda kārtība un paraugs, pēc kā to veidot. Tādēļ viņš radīja 

priekšnoteikumus kristīgās jeb evaņģēliskās dievbijības izkopšanai ar ikdienas lūgšanu 

palīdzību. Viņš zināja, ka, lietojot “ārēju lūgšanas disciplīnu, kura dod norādes, kā, kad 

un kur lūgt, var izkopt “prāta ieradumu, kas visas mūsu mūža dienas – no rīta līdz pat 

vakaram – panāk, ka mūsu dzīve top vērsta uz Dievu”.
88

 Luters pats bija piedzīvojis to, 
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cik ikdienas lūgšanu praktizēšana ir noderīga ticības stiprināšanai. Viņš bija uzaudzis tādā 

izglītības sistēmā, kurā šāds režīms tika piekopts ik dienas. Kad Luters kļuva par mūku, 

plaši attīstītā klosteru lūgšanu sistēma sāka iespaidot viņa dzīvi dienu no dienas. 

Klosteru izveidotā lūgšanu sistēma bija sakārtota saskaņā ar horarum. Šīs stundas 

sadalīja dienu vairākos lūgšanu brīžos, sākot ar laudēm (pusnakts lūgšanu); tai sekoja 

matutīna, prima, terca, seksta, nona, vespere un komplēta. Šīs stundu lūgšanas bija 

iedibinātas Dieva slavēšanai un Viņa vārda pārdomāšanai visas dienas garumā. 

Viduslaikos laji savu lūgšanu dzīvi visbiežāk veidoja atbilstoši šai klosteros piekoptajai 

lūgšanu kārtībai. Parasti katrs varēja piedalīties šajās lūgšanās tā, kā pats vēlējās. Kad 

atskanēja lūgšanu stundu ievadošās zvanu skaņas, ļaudis varēja sagatavoties savai 

lūgšanai un pavadīt šo stundu pēc saviem ieskatiem, piemēram, sakot lūgšanu Mūsu 

Tēvs.
89

 Arī grēksūdzes rokasgrāmatas un lūgšanu grāmatas veicināja klosteros uzturētās 

lūgšanu kārtības ievērošanu. Līdz ar to šīs rokasgrāmatas ienesa askētisko, klosterim 

raksturīgo dievbijību laicīgajā pasaulē. Tika pieprasīta stingra pašpārbaude un tāda 

disciplīna, kādu noteica klostera režīms, tādējādi izraisot contemptus mundi (nicinājumu 

pret pasauli). Citiem vārdiem sakot, viduslaikos dievbijības ideāls, pat laju vidū, bija 

“klerikāla” dievbijība, kas koncentrējās uz pastāvīgu savas sirdsapziņas izmeklēšanu. 

Kad mācība par ticību atcēla kristieša dzīves dalījumu divās sfērās – garīgajā un 

laicīgajā –, nācās izmainīt veco lūgšanu un dievbijības formu, kas bija veidota pēc mūku 

dzīves parauga. Šajā situācijā Luters saprata, ka ir nepieciešams ļaudīm steidzami radīt 

evaņģēlisku ikdienas lūgšanu kārtību, kurā atkal augsti tiktu vērtēta ikdienas dzīve. 

Tādējādi ieteikumi lūgšanām, kā arī pašas lūgšanas, kuras izveidoja Luters, ir pielāgotas 

nevis klostera dzīves ritmam, bet gan ikdienas dzīves ritmam saimē. Tās ir piesaistītas 

celšanās laikam, ēšanas laikam un gulētiešanas laikam. Šīs norises sniedz noteiktu 

struktūru, kurā var veidot ieradumu regulāri pārdomāt Dieva vārdu un lūgt. Protams, 

Lutera sniegtās rīta, vakara un galda lūgšanas nav domātas kā vienīgās, kuras kristietis 

lūdz. Tomēr zināmā mērā tās ir kristieša lūgšanu dzīves “pamatkapitāls”. – Šīs lūgšanas 

kristieti vada caur visgrūtākajiem dzīves brīžiem,
90

 tādēļ ka, pastāvīgi lūdzoties, tās 

paliek noglabātas dziļi viņa sirdī.
91

 Regulāri lūdzot, šīs lūgšanas var pamudināt kristieti 
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lūgt arī turpmāk, lai viņa sirds būtu pievērsta Dievam visas dienas garumā (otrais 

bauslis). 

Lutera mājas lūgšanas to pilnajā formā piedāvā tādu kā liturģiju “mājas baznīcai”. 

Ar šo “liturģiju” Luters laju mājas dzīvē ienes lūgšanas no Svētajiem Rakstiem un 

baznīcas liturģiskās tradīcijas. Četrās Lutera piedāvātajās lūgšanās viņš no Svētajiem 

Rakstiem iekļāvis Psalmu pantus, kā arī lūgšanu Mūsu Tēvs un [Apustuļu] ticības 

apliecību. No baznīcas liturģijas Luters šajās lūgšanās iekļāvis atsevišķus elementus. 

Piemēram, rīta un vakara lūgšanas sākas ar trīsvienīgā Dieva piesaukšanu un sevis 

apzīmēšanu ar krusta zīmi, tādējādi atgādinot par Kristību kā lūgšanas pamatu. Rīta un 

vakara lūgšanas var sacīt, nometoties ceļos vai arī stāvot. Sakot lūgšanu pirms ēšanas, 

saimes locekļiem “pienākas godbijīgi sapulcēties pie galda” un “salikt rokas” (MK, 352. 

lpp.). 

Lūgšanu saturs norāda uz atšķirīgajām situācijām, kādās tās tiek sacītas. Ir vērts 

piezīmēt, ka šīs lūgšanas paredz noteiktus apstākļus. – Rīta un vakara lūgšanas tiek 

sacītas vienskaitļa pirmajā personā (“es”); tas norāda uz personīgu lūgšanu, ko katrs lūdz 

savā guļamistabā. Savukārt svētības lūgšanas pirms ēšanas un pateicības lūgšanas pēc 

ēšanas ir daudzskaitļa pirmajā personā (“mēs”), jo tās paredzēts sacīt tad, kad visa 

ģimene kopā ir sapulcējusies pie galda. 

 

RĪTA UN VAKARA LŪGŠANAS 

Nevar nepamanīt, ka Lutera rīta un vakara lūgšanas pēc uzbūves ir ļoti līdzīgas – 

īpaši to ievada un beigu vārdi. Lūgšanu centrālā daļa atšķiras ar to, ka tiek lūgts tas, kas 

attiecīgajā dienas daļā nepieciešams. Lūgšanu vidusdaļa ir izteikta spoguļsimetrijas 

formā. 

“Es Tev pateicos, Debesu Tēvs, caur Jēzu Kristu, Tavu mīļo Dēlu, ka Tu 

mani  

[no rīta:] šajā naktī esi pasargājis no nelaimes un visām briesmām, un lūdzu 

Tevi – pasargā mani šodien no grēkiem un no visa ļauna, lai visa mana dzīve un 

darbs būtu Tev pa prātam. [..] 
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[vakarā:] ..šodien esi žēlīgi pasargājis, un lūdzu Tevi – piedod man visus 

manus grēkus, kur vien esmu noziedzies, un šonakt pasargā mani žēlīgi. 

Tavās rokās es lieku visu sevi, savu miesu un dvēseli. Tavs svētais eņģelis 

lai stāv man klāt, lai ļaunajam ienaidniekam nebūtu varas pār mani” (MK, 351.–

352. lpp.). 

Rīta lūgšana sākas ar vārdiem “šajā naktī esi pasargājis” un tālāk seko: “pasargā 

mani šodien”, savukārt vakara lūgšanā šī secība ir apgriezta. Vakara lūgšana sākas ar 

vārdiem “šodien esi.. pasargājis”; tiem seko: “šonakt pasargā mani”. Abas lūgšanas ir 

vērstas pret velnu, lūdzot pēc pasargājuma, un grēku, lūdzot pēc piedošanas. Noslēguma 

vārdi ir aizgūti no psalmiem.
92

 

Abu lūgšanu ievadvārdi pauž pārliecību par to, ka mēs varam tuvoties Dievam 

Kristus darba dēļ. Tas parādās jau uzrunā, kurā kristietis saka: “Tēva, Dēla un Svētā Gara 

vārdā.” Abu lūgšanu centrālā daļa atspoguļo Lutera pārliecību par to, ka ar lūgšanu 

kristietis nostājas frontes līnijā savā cīņā pret grēku un velnu. Šī pārliecība pausta arī 

Grāmatiņā lajiem un bērniem (1525). Tajā pēc [Apustuļu] ticības apliecības un lūgšanas 

sacīšanas ieteikts palasīt no Bībeles vai psalmiem “ko tādu, kas var stiprināt tavu ticību 

pret visiem maldiem, grēkiem un uzbrukumiem”. Tādējādi gan rīta, gan vakara lūgšana ir 

vērsta pret lielāko apdraudējumu kristieša dzīvē. Turklāt šīs lūgšanas neļauj palikt 

neskaidrībā par Dieva labestību vai apšaubīt to. Tās ir vērstas uz Dievu visas atlikušās 

dienas vai nakts garumā. 

Šīs lūgšanas uz kristieti iedarbojas divējādi. Rīta lūgšana sūta ticīgo ar prieku darīt 

savus darbus. Luters iesaka arī nolasīt vai nodziedāt kādu dziesmu par desmit baušļiem, 

lai tie vadītu kristieti visās viņa dienas gaitās. Vakara lūgšana sūta kristieti ar mieru 

doties gulēt. Citiem vārdiem sakot, šī lūgšana māca doties pie miera, neraizējoties par 

rītdienu. Grāmatiņā lajiem un bērniem Luters vēl pamāca, ka pirms došanās gulēt 

“jāpierod atsaukt atmiņā visu, kas dzirdēts vai kas šajā dienā apgūts no Svētajiem 

Rakstiem, un iemiegot to pārdomāt”. Šī “pārliecība bija arī paša Lutera lūgšanu dzīves 

sastāvdaļa”.
93
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GALDA LŪGŠANAS 

Psalmu panti, kurus Luters lieto pirms svētības lūgšanas, apliecina, ka Dievs gādā 

par Savu radību. Pati svētības vai pateicības lūgšana seko lasījumiem no Ps. 145:15–16 un 

Ps. 136:1, 25; 147:9–11. Tādējādi svētības un pateicības lūgšanas izskan kā atbilde uz šiem 

psalmu pantiem. Šāda pieeja atklāj luterisko mācību par lūgšanu, kurai vienmēr jābūt 

pamatotai Dieva vārdā. Citiem vārdiem sakot, lūgšana izriet no Dieva vārda, tā 

koncentrējas ap Dieva vārdu, un pats Dieva vārds arī to veido. Rīta un vakara lūgšanās 

Luters ietvēris arī katehētiskus tekstus, lai kristietis ne vien izlūdzas Dieva palīdzību un 

svētību, bet arī pateicas Viņam un pārdomā Viņa vārdu, t. i, Viņa vārda kopsavilkumu – 

katehismu. Lutera galda lūgšanās uzsvērti divi ļoti svarīgi aspekti. Pirmkārt, tās norāda uz 

Dieva gādību un uz mūsu vajadzībām, dzīvojot šajā pasaulē. Tādējādi šīs lūgšanas uzsver, 

ka Dievs ir devējs, bet mēs – saņēmēji. Arī psalmi izceļ Dieva pilnīgo gādību par mūsu 

dzīvi. Psalmi, kuros tiek sacīta pateicība, norāda ne vien uz to, ka Dievs dod barību visai 

radībai, bet arī ka Viņš ienīst lepnos, bet mīl tos, kas Viņu bīstas un liek savu cerību uz 

Viņu. Otrkārt, šo lūgšanu teksts akcentē to, ka viss, ko Dievs radījis, ir labs. 

Šulcs (Schulz) Lutera svētības lūgšanā ir saskatījis kādu tai raksturīgu īpatnību. 

Tradicionālajā svētības lūgšanā tiek sacīts: “Svētī mūs un Tavas dāvanas,” savukārt 

Luters to izsaka ar vārdiem: “Svētī mūs un šīs Tavas dāvanas.”
94

 Ar šiem vārdiem tiek 

lūgts svētīt ne vien cilvēku, bet arī ēdienu. Varbūt šeit ir saistība ar 1. Tim. 4:4–5: “Jo 

katra Dieva radība ir laba, un nekas nav atmetams, ko saņem ar pateicību; jo svētumu tam 

piešķir Dieva vārds un lūgšana.” Tas nenozīmē, ka šīm dāvanām tiek piešķirta kāda cita, 

atšķirīga kvalitāte, bet tādējādi tiek atklāts, ka radības dāvanas Dieva rokās kļūst par 

līdzekli, ar ko Viņš mūs svētī. 

 

MĀJASTĀFELE 

 

Ar mājastāfeli jeb kristiešu pienākumu sarakstu Luters sniedz evaņģēlisku 

alternatīvu viduslaiku dievbijībai, kuras pamatnostāja pauda, ka svēti var būt tikai kādas 
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noteiktas kārtas pārstāvji. Lutera mācība par ticību darīja visus vienlīdzīgus un deva 

iespēju no jauna izvērtēt ikdienas dzīves nozīmi. 

Šajā sadaļā Luters aplūko jautājumu, kā kristiešiem jādzīvo sabiedrībā. Savā ziņā 

tā ļoti labi sader kopā ar lūgšanu sadaļu. Pēc rīta lūgšanas Luters pamāca ļaudis doties 

savos darbos, dziedot kādu dziesmu par desmit baušļiem vai kādu citu tai līdzīgu. Šeit 

Luters aplūko cilvēku sabiedrību dažādās situācijās – darbā vai atpūtā, kā arī 

dievkalpojumā. Kristiešu pienākumu saraksts un lūgšanu sadaļa kopā aptver visu kristieša 

ikdienas dzīvi šajā pasaulē. 

Gluži tāpat kā iepriekšējā sadaļā, kurā mācība par ticību atcēla jebkādu nošķīrumu 

starp mūku un parasto kristiešu lūgšanām, šajā sadaļā šī mācība atceļ dalījumu starp 

darbiem, kas veikti, ievērojot klosteru regulas, un pienākumiem, kuri veicami, dzīvojot 

laicīgo dzīvi. Luters uz to norāda jau ievadteikumā: “Mājastāfele ar dažām Rakstu vietām 

dažādiem svētajiem iestādījumiem un kārtām, lai ar šo īpašo lekciju viņi tiktu pamudināti 

sava amata pildīšanai” (MK, 353. lpp.). 

Šeit Luters izmantojis speciālo terminu “svētās kārtas”, kurā viduslaikos tika 

ietverti mūki un mūķenes, un ar to apzīmē dažādus parasto kristiešu pienākumus jeb 

kārtas, proti, valdību, baznīcu un jo īpaši – saimi.
95

 Tādējādi, lietodams jēdzienu “svētās 

kārtas”, Luters apzināti iesaistās polemikā ar viduslaiku teoloģijā izplatīto priekšstatu, ka 

jēdziens “svētā kārta” ir attiecināms vienīgi uz tiem, kuri pilda kādus reliģiskus 

pienākumus. Lutera mācība par divējādo taisnīgumu ļāva viņam novērtēt dažādo dzīves 

aicinājumu vērtību. Luters uzsver, ka būt pestītam un būt svētam ir divas pavisam 

atšķirīgas lietas. “Mēs tiekam glābti vienīgi Kristū, bet svēti kļūstam gan ticībā, gan arī 

šajos iestādījumos un kārtās” (LW, 37:365). Tādējādi saskaņā ar Lutera viedokli pie 

svētās kārtas vairs nepieder kādas īpašas reliģiskas grupas. Rakstu vietas, kuras iekļautas 

mājastāfelē, runā par pienākumiem, kas veicami dažādos cilvēka dzīves aicinājumos. R. 

Kolbs jēdziena “pienākumi” vietā labprātāk lieto jēdzienu “saistības”. Šo jēdzienu viņš 

skaidro vienkārši kā “Dieva doto kārtību, kādā cilvēkiem jādzīvo”. Šo saistību pildīšana 

tiek saukta par “paklausību”.
96

 Tādēļ šo sadaļu var saukt par “kristīgo pienākumu 

sarakstu saimei”. 
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Ar kristiešu pienākumu sarakstu Luters rāda, ka Dievs cilvēka dzīvi ir iekārtojis tā, 

ka mēs viens otru satiekam dažādās attiecībās (iestādījumos un kārtās). Kristiešiem, dienu 

no dienas dzīvojot šajā pasaulē, nākas saskarties ar to, ka viņu dzīvi sadala pienākumi 

pret ģimeni un darbu, sabiedrību un valdību, baznīcu un skolu.
97

 Šāds dalījums bija 

pierasts viduslaiku domāšanā (karotāji, lūdzēji un strādnieki). Viduslaikiem raksturīgais 

domāšanas veids bieži vien izpaudās tādējādi, ka garīgā kārta (klērs) tika vērtēta augstāk 

nekā laicīgā pasaule (dižciltīgie un vienkāršie ļaudis). Luters nevis ievieto šīs trīs kārtas 

svētuma un laicīguma hierarhijā, bet dala tās divos valdījumos. Kolbs piezīmē, ka tad, ja 

ar jēdzienu “saime” saprot ģimeni un saimniekošanas veidu, kāds pastāvēja Lutera laikā, 

mums, kas dzīvojam pēcindustriālās revolūcijas laikmetā, jārunā par četrām sfērām: 

mājām, darbu, sabiedrību un draudzi. “Sabiedrība” tālāk var tikt iedalīta: 1) formālos 

sabiedriskos iestādījumos, kas ietver arī dzīves politiskos aspektus, un 2) neformālos 

sabiedriskos iestādījumos, kuri ietver attiecības kaimiņu starpā un draudzību. Lielajā 

katehismā Luters mājas jeb ģimenes dzīvi ataino kā pašu būtiskāko sfēru, kura pamato 

abus minētos iestādījumus. Kristiešu pienākumu sarakstu Luters iesāk ar to, kas attiecas 

uz baznīcu, turpina ar laicīgās valdības pienākumiem, bet noslēgumā tiek uzskaitīti 

pienākumi saimē; tiem Luters veltī visvairāk uzmanības. 

Kristiešu pienākumus šajos iestādījumos nosaka tas, kādas ir viņu attiecības ar 

citiem cilvēkiem. Šie iestādījumi ir sakārtoti pēc shēmas: baznīca; laicīgā vara un ģimene 

(kura ietver arī saimnieciskās aktivitātes). Šajās trīs kārtās Luters izšķir vienpadsmit 

ļaužu grupas, no kurām deviņas ir saistītas ar saimi. Vispirms Luters piedāvā attiecīgās 

Rakstu vietas “Bīskapiem, mācītājiem un sludinātājiem”, tālāk viņš raksta “Par laicīgo 

varu”, tad seko Rakstu vietas “Vīriem”, “Sievām”, “Vecākiem”, “Bērniem”, “Kalpiem, 

kalponēm, algādžiem un strādniekiem utt.”, “Kungiem un kundzēm”, “Jauniešiem”, 

“Atraitnēm”, un noslēgumā “Visiem kopīgi [sabiedrībai kā vienotam veselumam 

(Gemeine)]”.
98

 Trešajā un nozīmīgākajā tekstu apkopojumā tiek runāts par katra cilvēka 

lomu ģimenē un kopējā saimniecībā. Dažādos pienākumus un ļaužu grupas, kas pieder 

pie trim kārtām – baznīcas, valdības un ģimenes –, Luters ir pārņēmis no pieciem 

“sarakstiem”, kuri atrodami Jaunajā Derībā: Kol. 3:18–4:1; Ef. 5:22–6:9; 1. Tim. 2:3–15; 
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6:1–2; Tit. 2:1–10; 1. Pēt. 2:13–3:7.
99

 Pīterss secina, ka Luters “apzināti un rūpīgi 

izstrādājis struktūru.., izmantojot biblisko materiālu, lai veidotu “oriģinālu katehisma 

daļu ar īsti luterisku ievirzi””.
100

  

Visbeidzot Luters pievēršas “ceturtajai” kārtai jeb stāvoklim, kas ietver visas 

iepriekšminētās kārtas un iziet arī ārpus to robežām, proti, viņš raksta par “kristīgās 

mīlestības bausli, kas attiecas uz visiem”. Tas nozīmē, ka savam tuvākajam jākalpo ne 

vien tad, ja tas iekļaujas kādā no trim kārtām, “bet gan ka ikvienam cilvēkam, kuram ir 

kāda vajadzība, jākalpo ar visa veida labajiem darbiem, piemēram, jāpabaro izsalkušais, 

jāpadzirda izslāpušais, jāpiedod ienaidniekiem, jālūdz par visiem cilvēkiem virs zemes, 

kuri šeit cieš jebkāda veida ļaunumu, utt.” (LW, 37:365). A. Pīterss piezīmē, ka 

visaptverošās kristīgās mīlestības un trīs īpašo dievišķo iestādījumu saistība vai arī saistība 

starp mūsu specifiski kristīgo kārtu un citām kārtām līdzinās divu baušļu plākšņu 

savstarpējai saistībai, t. i., tam, kā pirmais bauslis attiecas pret visiem pārējiem baušļiem. 

Gluži kā pirmais bauslis caurstrāvo visus pārējos baušļus un sasaista tos, tāpat arī kristīgā 

mīlestība ietiecas visās kārtās, pārņem un apvieno tās. Pienākumu sarakstu Luters noslēdz 

ar vārdiem: “Lai katrs mācās cītīgi, tad saimei klāsies svētīgi” (MK, 356. lpp.). 

Mājastāfele jeb pienākumu saraksts kalpo arī kā papildinājums dekalogam, it īpaši 

ceturtajam un sestajam bauslim. Ceturtais un sestais bauslis runā par pienākumiem 

laulībā un ģimenē, kā arī par cilvēka personīgo atbildību trīs kārtu kontekstā. Kristīgo 

pienākumu saraksts sniedz nevis vispārīgas pavēles attiecībā uz cilvēka dzīvi, bet 

“apraksta un norāda rīcību, kas ir saskaņā ar Dieva valdīšanu mūsu dzīvē savstarpējo 

attiecību līmenī” un kas iekļaujas “Dievam tīkamā cilvēka dzīves modelī jeb shēmā”.
101

 

Tas ved mūs atpakaļ uz pašu sākumu – pie desmit baušļiem. “Tādējādi pēc ticības 

apliecības un lūgšanas Mūsu Tēvs pienākumu saraksts, kas saistās ar dekalogu, darbojas 

kā katehismu vienojošs elements. Tas liek izdzīvot kristīgās ticības mīlestību un vada 

radīto sabiedrību, lai tā dzīvotu, “lietojot Evaņģēliju praksē”.”
102
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LAULĪBU UN KRISTĪBAS GRĀMATIŅAS 

 

Līdzīgi abām iepriekšējām sadaļām, arī laulība un Kristība tiešā veidā attiecas uz 

saimi. Savā ziņā tās “iezīmē mājas baznīcas robežas”. Vienu no tām – laulību – rada 

Dieva “kreisā roka”, bet otru – Svēto Kristību – “Dieva labā roka”.
103

 Laulību grāmatiņā 

tiek runāts par saimes dibināšanu. Tādējādi tajā aprakstītā kalpošana ir vērsta uz saimi 

saistībā ar Dieva radīšanas kārtību. Kristības grāmatiņā tiek sagaidīta individuālu 

ģimenes locekļu uzņemšana ticības saimē. Tāpat kā citur, arī šeit Luters uzsver šo divu 

iestādījumu vērtību un pārākumu salīdzinājumā ar cilvēku ieviestajiem mūku solījumiem. 

 

LAULĪBU GRĀMATIŅA 

Luters un citi sešpadsmitā gadsimta reformatori “slavinājumus, kuri kristīgajā 

tradīcijā jau kopš seniem laikiem tika veltīti mūkiem un mūķenēm klosteros, sāka 

attiecināt uz laulību un ģimeni”.
104

 Laulību grāmatiņas ievadā Luters laulības kārtu 

pretnostata mūku un mūķeņu kārtai: 

“Ja līdz pat šim laikam ļaudis ir tik ļoti godājuši mūku un mūķeņu iesvēti 

(kaut arī šai kārtai un tam, ka tā pastāv, nav dievišķa pamatojuma Bībelē, bet tas ir 

tikai cilvēku izgudrojums), cik gan daudz vairāk mums nāktos godāt šo dievišķo 

laulības kārtu – svētīt to, lūgt par to un daudzināt to vēl jo dedzīgāk. Jo, kaut arī tā 

ir laicīga kārta, tomēr to aizstāv Dieva vārds, turklāt tā nav cilvēku izgudrojums 

vai iestādījums līdzīgi mūku un mūķeņu kārtai. Tādēļ to pavisam noteikti vajadzētu 

turēt par simtkārt garīgāku salīdzinājumā ar mūku kārtu, kura būtu jāuzskata par 

vispasaulīgāko un vismiesīgāko par visām, jo to iedibinājušas miesa un asinis 

pavisam pasaulīgas izpratnes un iemesla dēļ.”
105

 

Pamatojoties Dieva vārdā, Luters runā par laulību kā par svētīgu kārtu, ko 

iedibinājis Dievs (LK, 393. lpp.). Citviet viņš to cildina, saukdams par dievišķu, svētīgu, 

godājamu un nepieciešamu kārtu, kas ir Dievam tīkama un ir Viņa svētīta. Pēc Lutera 

domām, laulība ir vislabākais iestādījums, kurā var vingrināties ticībā. 
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Tas, protams, nenozīmē, ka laulība ir vienīgi kristīgs iestādījums. Laulību 

grāmatiņas ievadā Luters norāda, ka, lai arī baznīcai, kad tas tiek lūgts, laulība jāsvētī, 

sākotnēji tā ir bijusi laicīga jeb “pasaulīga lieta”. Savā rakstā Par laulību lietām Luters 

laulību nosauc par ārēju, pasaulīgu lietu, gluži tādu pašu kā ēdiens, māja un saime. Luters 

uzskatīja, ka laulība kā Dieva radīta lieta pieder pie pirmā ticības apliecības artikula. Uz 

laulības laicīgo raksturu Luters norāda jau Laulību grāmatiņas pašās pirmajās rindās. 

Tajās viņš pamāca mācītājus, lai viņi izvairās no jebkādu pavēļu došanas attiecībā uz to. 

Gluži otrādi – viņiem vajadzētu ļaut katrai pilsētai un zemei sekot jau iedibinātajām, 

vietējām tradīcijām. Runājot par izmaiņu ieviešanu šajās tradīcijās, Luters mācītājiem 

atkal iesaka, lai viņi to atstāj firstu un rātes ziņā. 

Tie pāri, kuri vēlas saņemt baznīcas aizlūgšanu un svētību, “ar to rāda – vai nu 

izsakot to skaļi, vai ne –, kādam apdraudējumam viņi sevi pakļauj un kādas būs viņu 

vajadzības”.
106

 Tādējādi viņi parāda, cik ļoti viņiem nepieciešama Dieva svētība un 

baznīcas aizlūgšana, jo velns ar neuzticību, laulības pārkāpšanu un nesaskaņām ik dienas 

izraisa ļoti daudz nelaimju laulības dzīvē. Lutera ieteiktā laulību kārtība bija dalīta trīs 

atsevišķās, tomēr savstarpēji saistītās daļās. Vispirms no kanceles tika uzsaukts pāris, kas 

gatavojās laulāties, aicinot darīt zināmu, ja kādam pret to būtu kas iebilstams. Pēc tam, 

sekojot senai tradīcijai, ārpusē pie baznīcas durvīm noturēja pašu laulības ceremoniju, 

deva solījumus, mainījās gredzeniem un pasludināja laulību par noslēgtu. Tas liecināja 

par to, ka laulība ir laicīgs iestādījums. Noslēgumā laulātais pāris iegāja baznīcā, nostājās 

altāra priekšā un mācītājs nolasīja vairākus piemērotus Bībeles lasījumus par laulību un 

par vīra un sievas lomu laulībā. Pašās beigās mācītājs tikko salaulātajam pārim uzlika 

rokas un izlūdzās viņiem Dieva svētību. 

 

KRISTĪBAS GRĀMATIŅA 

Vēlīno viduslaiku teoloģijā samērā maz uzmanības tika veltīts Kristības 

sakramentam; to aizēnoja grēknožēlas sakraments. Luters atdeva Kristībai tās centrālo 

lomu, savienojot to ar Kristus nāvi un augšāmcelšanos. Tādējādi Luters Kristību sāka 

uzlūkot par vissvarīgāko attaisnošanas sakramentu. Kristība ir nozīmīga arī ar to, ka tā 
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izlīdzina visas atšķirības kristiešu starpā tā, ka viņus pat “vairs nešķir laiks”.
107

 Kristība 

atceļ arī jebkādu nošķīrumu starp dažādām kristiešu grupām un tādēļ mudināja Luteru 

pamatoti kritizēt mūku kārtu. 

Savā sprediķī par Kristību (1519) Luters noraida uzskatu, ka priesteru un 

garīdzniecības šķīstības solījumi būtu nozīmīgāki vai ka tiem būtu lielāka vērtība nekā 

Kristībai. Tādējādi Luters ar Kristību varēja pamatot mācību par aicinājumiem. “Jo 

Kristībā mēs visi dodam vienu un to pašu solījumu: nonāvēt grēku un kļūt svētiem ar 

Dieva žēlastības darbu. Uz Dievu mēs paļaujamies un nododam Viņam sevi kā mālu 

podnieka rokās. Tur neviens nav labāks par otru” (LW, 35:41). Šīs tēmas spilgti parādās 

Kristību grāmatiņā. 

Ir vērts pieminēt arī Taufbüchlein (Kristību grāmatiņā) akcentētos labumus, ko 

sniedz Kristība. Luters īpaši runā par cilvēka uzņemšanu baznīcā kā iesaistīšanos cīņā 

pret sātanu, kura ilgst visu mūžu. 

“Jo šeit, šo lūgšanu vārdos, jūs dzirdat, ar kādām skumjām un kādā 

nopietnībā kristīgā baznīca nes bērnu Dieva priekšā, nemainīgi un nešaubīgi 

apliecinādama, ka šis bērns ir velna varā, ka viņš ir grēcinieks un [Dieva] dusmības 

bērns, un uzcītīgi lūgdama pēc palīdzības un žēlastības Kristībā, lai šis bērns kļūtu 

par Dieva bērnu. 

Tādēļ jums jāsaprot, ka tas nav nekāds joks – uzsākt cīņu pret velnu, ne 

tikvien padzenot to prom no mazā bērna, bet arī iegūstot varenu ienaidnieku visam 

viņa mūžam. Tādēļ ir jo īpaši nepieciešams stiprā ticībā atrasties līdzās nabaga 

bērnam un dziļā dievbijībā paļauties, ka Dievs saskaņā ar šīm lūgšanām ne vien 

atbrīvos bērnu no velna varas, bet arī stiprinās viņu, lai šis bērns kā cīnītājs spētu 

pretoties viņam [velnam] gan dzīvojot, gan mirstot. Es bīstos, ka ļaudis pēc 

Kristības kļūst tik ļauni tādēļ, ka mēs pret viņiem esam bijuši tik vienaldzīgi, 

uzskatīdami Kristību par ikdienišķu lietu, un neesam ar īstu dedzību lūguši par 

viņiem Kristībā.” 

Viņš pats sauc to par “piedzimšanu no jauna”. Ar to mēs, atbrīvoti no velna 

tirānijas un atsvabināti no grēka, nāves un elles, kļūstam par dzīvības bērniem, visu 
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Dieva īpašumu mantiniekiem, Dieva īstajiem bērniem, kā arī brāļiem un māsām 

Kristū. 

Ak, mīļie kristieši, nebūsim tik vienaldzīgi attiecībā uz šo neizsakāmo 

dāvanu! Kristība taču ir mūsu vienīgais mierinājums; tā atver durvis uz visu, kas 

pieder Dievam un ieved mūs svēto kopībā. Uz to lai Dievs mums palīdz. Āmen.”
108

 

Luters gan pārmantoja un lietoja Romas Kristības liturģiju, tomēr viņš to izmainīja, 

izņemdams no tās visu, kas aizsedza Kristības patieso nozīmi, proti, nāvi un 

augšāmcelšanos, t. i., pilnīgu attaisnošanu. “Luteram tā bija “Kristības godība”, kas 

vienaldzības dēļ viduslaiku liturģijā bija apslēpta.”
109

 Lutera nolūks bija panākt, lai “ar 

liturģiju tiktu izteikta Kristības teoloģija, parādot, ka Kristība ir sakraments, kas sniedz 

pestīšanu. To darot, kā kritēriju Luters lietoja teoloģiju jeb Dieva vārdu. 1523. gadā 

rediģētajā liturģijā tika ieviestas dažas izmaiņas. Šīs liturģijas galvenās iezīmes bija šādas: 

1) Lai neapgrūtinātu ticībā vājāko ļaužu sirdsapziņu, Luters saglabāja tās tradīcijas, kuras 

Kristībai nedz kaut ko pielika, nedz atņēma.
110

 2) Luters izcēla tās daļas, kuras ir 

neatņemamas Kristības liturģijai, piemēram, solījumu došanu, ticības apliecināšanu, 

iegremdēšanu ūdenī, lai kristāmais tādējādi mirtu un augšāmceltos, un Trīsvienīgā Dieva 

piesaukšanu grēku piedošanai. 3) Visbeidzot, atsevišķus elementus Luters izlaida vai 

izmainīja, lai tie neaizēnotu Kristības godību. Šie elementi bija: ļauno garu izdzīšana ar 

sāli, ūdens svētīšana
111

, kā arī bērnu nošķiršana pēc dzimuma. Luters arī aizvietoja Plūdu 

lūgšanu ar lūgšanu Mūsu Tēvu Dievs. 1526. gada liturģijā parādās jau būtiskākas 

atšķirības. Visuzkrītošākais šajā liturģijā ir tas, ka šeit “izņemta lielākā daļa ceremoniju, 

kuras “cilvēki ieviesuši, lai izpušķotu Kristību””.
112

 

 

NOSLĒGUMS 

 

Mazā katehisma vienkāršā valoda un tā kodolīgums sākumā var apslēpt 

katehūmenam katehisma domas dziļumu. Līdzīgi nelielai upei, kura plūst uz jūru, Lutera 

katehisms ievada visu Bībeles patiesību pasaulē. Mācība par ticību, kas nebūt nav kāda 
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izolēta doktrīna, kura aprobežojas vien ar pestīšanas artikulu, jebkurā dzīves sfērā paver 

iespēju kristietim saņemt visas Dieva dāvanas. – Tādējādi mācība par ticību kļūst par 

kristieša eksistences un dzīves centru. 
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