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IEVADS 

 

GRĀMATA GADU SIMTIEM 

 

Reformācija sākās kā diskusija teologu, zinātnieku un baznīcas pārstāvju starpā, 

kad Luters 1517. gadā publiskoja savas 95 tēzes. Tomēr sešpadsmitā gadsimta 

divdesmito gadu vidū, it īpaši pēc baznīcu vizitācijām 1528. gadā, atklājās sāpīgā 

patiesība, ka reformācija pretēji cerētajam nav aizsniegusi sabiedrības pamatslāņus. Lai 

reformācija varētu noritēt veiksmīgi, bija nepieciešams evaņģēlisko kustību padarīt 

institucionālu, t. i., izveidot jaunu baznīcas iekārtu, liturģiju, izdot jaunas Dziesmu 

grāmatas un katehismus, jo vecie katehismi jau pašā sākumā, reformācijai strauji 

pieņemoties spēkā, tika atmesti kā nederīgi. Divdesmito gadu otrajā pusē sākās aktīva 

rosība visās šajās jomās, it īpaši jaunu katehismu izveidē. Kulmināciju šis process 

sasniedza 1529. gadā, kad klajā nāca Lutera Mazais un Lielais katehisms. Lutera Mazais 

katehisms vairāk nekā jebkurš cits darbs izraisīja īstu revolūciju.
1
 Tas “tūdaļ kļuva par 

zīmīgāko un ietekmīgāko protestantiskās ticības apliecinājumu un uz visiem laikiem tāds 

palika”.
2
 Tāpat kā ir grūti iedomāties reformāciju Anglijā bez Vispārējās lūgšanu 

grāmatas (Book of Common Prayer) vai kalvinistisko reformāciju bez Kristīgās ticības 

pamatiem (Institutes of Christian Religion), arī luteriskā reformācija nav iedomājama bez 

Lutera Mazā katehisma. 

Nākamajos 450 gados pēc Mazā katehisma iznākšanas tas kļuva par visplašāk 

lietoto pedagoģisko, teoloģisko un konfesionālo tekstu luterāņu vidū.
3
 Vienmēr, kad vien 

luterāņi mācījuši jaunatgrieztajiem ticību, viņi izmantojuši šo tekstu. Misionāriem un 

katehētiem, kad tie sludināja kristīgo vēsti citās zemēs, allaž līdzi deva tieši katehismu. 

Jau sešpadsmitā gadsimta beigās luterāņi bija to pārtulkojuši gandrīz visās kontinenta 

valodās. Nākamā gadsimta beigās katehisms bija kļuvis pieejams gandrīz visos pasaules 

kontinentos un sācis iesakņoties Jaunajā Pasaulē.
4
 Nākamo 200 gadu laikā Mazais 

katehisms kalpoja kā luterāņus vienojošs teksts, neskatoties uz plašo ģeogrāfisko 
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izkliedētību un uz vēlāko nevienprātību pašā luterismā. 

Visu šo gadu garumā katehisms līdzās Bībelei ir bijis viens no baznīcas 

teoloģiskajiem tekstiem, kuru lasījuši, mācījušies un pēc kura lūgušies vienkāršie draudžu 

locekļi. Šis teksts tika lasīts pie pults, un par to tika sludināts no kanceles. Katehisma 

skaidrojumus izmantoja skolās un bērnu apmācībā (Kinderlehre), kas bija saistīta ar 

svētdienas dievkalpojumu. Tādējādi Mazais katehisms ir veidojis luterisko domāšanas 

tipu, radījis vienotu valodu un līdz pat šodienai kalpo kā dievbijības paraugs daudziem jo 

daudziem ļaudīm visā pasaulē. Mārtins Mārtijs (Martin Marty), pārdomādams, kādu 

iespaidu uz viņu atstājusi katehēze, kas notikusi divdesmitā gadsimta trīsdesmitajos 

gados, ir atzinis: “Es varu liecināt, ka šī mazā grāmatiņa ir bijusi mans pastāvīgais 

ceļabiedrs, katra tās lappuse iegūlusi manā atmiņā.. Pat vairāki gadu desmiti augstākā 

līmeņa teoloģijas studiju nav spējuši manā prātā izmainīt priekšstatu par pasaules kārtību, 

ko man sniedza ticība, kuru es smēlos no Lutera grāmatiņas “mācību gabaliem”.”
5
 Citiem 

vārdiem sakot, Lutera katehisms ir dēstījis gan bērnu, gan pieaugušo prātos dziļāku 

ticības izpratni. Šī iemesla dēļ tas bieži vien ir bijis ikdienas praktiskās teoloģijas avots 

gan vienkāršajiem ļaudīm, gan arī mācītājiem. 

Tomēr šķiet, ka divdesmitā gadsimta otrajā pusē katehisms ir pamazām zaudējis to 

nozīmi, kāda tam bija ierādīta pēdējo četru gadsimtu garumā. Aizvien biežāk tiem 

pieaugušajiem, kuri šodien ienāk baznīcā, pat no bērnības nav saglabājušās nekādas 

atmiņas par kristīgo mācību – labākajā gadījumā tās ir pavisam niecīgas.
6
 Ja viņi, būdami 

vecāki, nav mācīti katehismā, baznīca nevar sagaidīt, ka šo vecāku bērni mājās tiks 

audzināti ticībā. Arī baznīcā mācītāji paši aizvien mazāk un mazāk izmanto katehismu kā 

katehēzes pamattekstu – it īpaši pieaugušo apmācībā. Katehisms tiek aizstāts ar 

shematisku kristīgās mācības izklāstu vai bibliskās teoloģijas pārskatiem. Džeimss 

Nestingens (James Nestingen) labi raksturo situāciju jaunās tūkstošgades priekšvakarā: 

“Tas [Mazais katehisms] vairs nedarbojas kā paradigma, kura sevī ietver Svēto Rakstu 

liecību ikdienišķās pieredzes valodā, tādējādi kalpojot sludināšanai, kā arī ticības un 

baznīcas misijas apdomāšanai.”
7
 

Tomēr vienlaikus var manīt dažas pazīmes, kas liecina, ka pašlaik ir piemērots 
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brīdis, lai no jauna atklātu katehisma vērtību un nozīmi bazīcas dzīvē. Plašākā sabiedrībā 

izskan aicinājums “mācīt pamatmācības vienkārši, tieši, sistemātiski un enerģiski”.
8
 Tas 

attiecas arī uz baznīcu, jo ļaudis, kuri pirmoreiz ienāk baznīcā, ir neizglītoti Bībelē, turklāt 

dzīvo daudzu un dažādu reliģiju pasaulē. Tādēļ vairums ļaužu savā garīgajā dzīvē ir 

kļuvuši par eklektiķiem un sinkrētiķiem. Reliģiju viņi pirmām kārtām uzskata par 

subjektīvu, iekšēju pieredzi, nevis ticību, kurai būtu kāda saistība ar objektīvu mācības 

saturu. Tomēr katehisms ir nozīmīgs tieši ar mācību. Tas savieno teoloģiju ar dzīvi. 

Katehisms piesaista cilvēku uzmanību teoloģijas un dzīves pamatjautājumiem, neļaujot tos 

aizēnot ar kaut ko otršķirīgu. Tādējādi, atgriežoties pie pašiem pamatiem, baznīca gūst 

iespēju no jauna atklāt un atjaunot kaut ko no katehisma sākotnējā nolūka. 

 

LITERATŪRA PAR KATEHISMU 

 

Saredzot būtisko katehismā, kā arī ņemot vērā tā lietošanas vēsturi, nav brīnums, 

ka par Mazo katehismu ir pieejams ļoti plašs literatūras klāsts. Šajā literatūras klāstā var 

izdalīt vairākus veidus: populāro ievadliteratūru, mācīšanas rokasgrāmatas, ticības 

mācības kompendijus, vēsturiskus pētījumus un teoloģiskus komentārus. 

Vissenākais komentāru paveids par Mazo katehismu radās jau reformācijas laikā – 

tās ir mācīšanas rokasgrāmatas, kurās jautājumu un atbilžu formā tika sniegti skaidrojumi 

par Lutera vārdiem. Šajās grāmatās tika minētas daudzas Svēto Rakstu vietas, lai ar tām 

paskaidrotu un apstiprinātu Lutera tekstus, kā arī atklātu to dziļāko nozīmi. Daži šādi 

komentāri sāka iznākt jau Lutera dzīves laikā, piemēram, Justa Menija (Justus Menius) 

katehisms (1532), un drīz pēc Lutera nāves iznāca Johana Španenberga (Johannes 

Spannenberg) mazais un lielais katehisms (1549).
9
 Johans Konrāds Dītrihs (Johann 

Conrad Dietrich) sarakstījis nozīmīgus darbus šajā žanrā: Institutiones Chatecheticae 

(1613) un Epitome (1616). Pēdējais kalpoja par pamatu K. F. V. Valtera (C. F. W. Walther) 

sastādītajam katehismam, kurš vairākās paaudzēs tika izmantots Luteriskās baznīcas Misūri 

sinodē. 

Bieži vien šie darbi ne vien komentēja Lutera tekstu, bet arī papildināja to ar 
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ekskursiem par tādām tēmām, kuras Luters savos katehismos neaplūko. Galu galā, šie 

komentāri tika izvērsti tiktāl, ka sasniedza kristīgās mācības kompendiju vai 

rokasgrāmatu apjomu, kas bija piemērots universitātes līmeņa studijām.
10

 Nereti to 

apjoms un sarežģītība zaudēja Lutera teksta vienkāršību, un līdz ar to šīs grāmatas vairs 

nebija piemērotas bērniem. Deviņpadsmitajā gadsimtā Vilhelms Loje (Wilhelm Loehe) 

aicināja atgriezties pie sākotnējās vienkāršības: 

“Gluži pretēji, mums vajadzētu par mācību priekšmetu padarīt pašu 

katehismu. Katehisms ir patiess Dieva vārda atspoguļojums – tā ir laju Bībele un 

iepriecinājums teologiem. Skolotājam jāmācās saviem skolniekiem uz to norādīt, 

atkārtot un saprast to. Nebūt nav tik viegli patiešām izprast vārdus, kas rakstīti 

Mazajā katehismā... Mums nevajadzētu neko tam pievienot, nedz arī atņemt, bet 

gan turēties pie tā vārdiem.”
11 

Tādējādi tiek atzīts, ka Mazais katehisms nebūt nepievēršas visām teoloģiskajām 

tēmām kristīgajā dogmatikā. Gluži otrādi, tajā ieskanas tikai atsevišķas svarīgākās tēmas, 

kuras caurstrāvo visu luterisko domāšanas veidu, tādējādi kalpojot par sākumpunktu 

tālākām teoloģiskām pārdomām. 

Dažās divdesmitajā gadsimtā izdotajās grāmatās tiek mēģināts no jauna 

iepazīstināt lasītājus ar Lutera Mazajā katehismā izklāstītās domas vitalitāti un aktualitāti. 

Viens no labākajiem darbiem šajā laukā, un tas atklāj katehisma loģiku, ir Roberta Kolba 

(Robert Kolb) Teaching God’s Children His Teaching (Mācot Dieva bērniem Viņa 

mācību).
12

 Kaut arī šīs grāmatas galvenais uzdevums ir palīdzēt katehētiem – lajiem, tā 

sniedz arī labu, īsu un pamatīgu ievadu katehisma teoloģiskās domas pasaulē. Vēl viena 

vērtīga un populāra grāmata ir Džeimsa Nestingena Free to be (Brīvs būt),
13

 kura 

sākotnēji bija paredzēta vecāko klašu audzēkņiem kā ievads katehisma idejās un tā 

praktiskajā lietojumā. Nedaudz agrāk Mārtins Mārtijs sarakstījis darbu The Hidden 

Discipline (Apslēptā mācība),
14

 kurā Lielajā katehismā paustās domas tiek saistītas ar 

mūsdienu realitāti. Īpaši labi tajā tiek parādīts, ka grēku piedošana ir centrs, no kura tālāk 

attīstās viss pārējais katehisms. 

No akadēmiskiem darbiem vērts pieminēt tos, kuros pētīta paša katehisma vēsture 
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vai arī – kāda bijusi cilvēku attieksme pret katehismiem vēstures gaitā. Johana Mihaēla 

Reja darbs Luther’s Small Catechism (Lutera “Mazais katehisms”) joprojām uzskatāms 

par klasiku šajā jomā. Tajā tiek pētīta Lutera teksta vēsturiskā attīstība, kā arī vēlākais šī 

teksta vērtējums. Oto Albrehta (Otto Albrecht) pievienotais materiāls Luthers Werke 

(Lutera darbu) Veimāras izdevumā arī joprojām ir vērtīgs vēsturisks un bibliogrāfisks 

avots. Īsāks un jaunāks darbs ir Kristofa Veismana (Christoph Weisman) Eine Kleine 

Biblia (Mazā Bībele), kurā viņš Lutera katehismu salīdzina ar Johana Brenca (Johannes 

Brenz) katehismu.
15

 Hansa Jirgena Frāsa (Hans-Jürgen Fraas) darbs 

Katechismustradition: Luthers kleiner Katechismus in Kirche und Schule (Katehismu 

tradīcija: Lutera “Mazais katehisms” baznīcā un skolā)
16

 sniedz noderīgu pārskatu par 

to, kā katehisms tika uztverts un kā lietots Eiropas baznīcās pēdējos gadsimtos. Artūra 

Repa grāmata Luther’s Catechism Comes to America (Lutera katehisms ienāk Amerikā) 

satur detalizētu pētījumu par Lutera katehismu izplatību un lietojumu Amerikā līdz pat 

deviņpadsmitā gadsimta vidum. 

Pēdējā darbu grupa ietver Lutera katehismu zinātniskos komentārus, kuri sniedz 

sīku un izvērstu Lutera teksta analīzi. Starp šiem komentāriem ir ļoti daudz izcilu darbu. 

Kāds diezgan agrīns, tomēr joprojām nozīmīgs darbs ir Teodosija Harnaka (Theodosius 

Harnack) Erklärung des Kleinen Katechismus Dr. Martin Luthers (Dr. Mārtiņa Lutera 

“Mazā katehisma” skaidrojums),
17

 kuru viņš sarakstīja konfesionālās atmodas laikā vairāk 

nekā pirms simts gadiem. Laikam gan vissīkāk izstrādātie vēsturiskie komentāri par 

Lutera katehismu, kuros ņemts vērā arī pārējo Lutera darbu konteksts, ir Johana Meijera 

(Johannes Mayer) Historische Kommentar zu Luthers Kleinem Katechismus (Lutera 

“Mazā katehisma” vēsturiski komentāri);
18

 tas nāca klajā Mazā katehisma 400. jubilejas 

gadā. Šajos komentāros tiek sīki aplūkota etimoloģija un Lutera terminoloģijas attīstība. 

Herberta Girgensona (Herbert Girgensohn) darbā Teaching Luther’s Catechism (Mācot 

Lutera katehismu),
19

 kurš pirms aptuveni trīsdesmit gadiem tulkots angļu valodā un 

paredzēts plašākai auditorijai, katehisms aplūkots Bībeles pētniecības gaismā. Ne tik sen 

iznākušais Albrehta Pītersa (Albrecht Peters) meistardarbs piecos sējumos Kommentar zu 

Luthers Katechismen (Lutera katehismu komentāri)
20

 mums sniedz pamatīgāko un 
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detalizētāko katehismu skaidrojumu, kāds vien šodien ir pieejams, it īpaši mūsdienu 

Bībeles pētniecības un baznīcas teoloģiskās tradīcijas kontekstā. Šie komentāri 

nenoliedzami ir mūsu laika paraugdarbs. 

 

ŠĪS GRĀMATAS NOLŪKS 

 

Grāmata Lai es piederētu Viņam tika sarakstīta pārliecībā, ka katehisma saturs ir 

daudz dziļāks, nekā šķiet pirmajā acumirklī. Timotijs Vengerts (Timothy Wengert) 

norādījis, ka Mazais katehisms ir “kas krietni vien bagātāks un sarežģītāks, nekā vairums 

no mums parasti iedomājas”.
21

 Tātad grāmata Lai es piederētu Viņam pirmām kārtām tika 

sarakstīta, lai no jauna iepazīstinātu lasītāju ar tām neizsīkstošajām bagātībām, kuras 

katehisms piedāvā. Tās nolūks ir bagātināt pašu lasītāju, atklājot viņam katehisma garu, 

vērtību sistēmu, kā arī skatījumu uz Dievu un apkārtējo pasauli. Tādējādi ar šo grāmatu ir 

mēģināts parādīt, kā katehisms atjauno dvēseli un veido domāšanas habitus,
22

 kas ļauj 

mums domāt par Dieva lietām, tas ir, palīdz mums domāt teoloģiski. 

Turklāt šī grāmata rakstīta, lai kalpotu arī kā palīglīdzeklis katehētam (mācītājam, 

skolotājam vai vecākiem), kas vēlas mācīt katehismu, personīgi sarunājoties ar tiem, 

kurus viņš ievada kristīgajā ticībā. Šeit gan nebūs doti konkrēti, praktiski norādījumi – 

grāmata drīzāk bagātinās katehētu, paplašinot viņa redzesloku. Domājams, ka daudzi 

mācītāji ir izstrādājuši savas mācību programmas vai plānus. Ir taču skaidrs, ka viens 

vienīgs, visur lietojams mācīšanas modelis mūsdienu apstākļos nebūtu visai veiksmīgs 

risinājums. Tādējādi konkrētu plānu vietā šī grāmata sniedz pašas būtiskākās tēmas un 

vadmotīvus, kurus nepieciešams zināt mācītājam vai katehētam savas mācību 

programmas izveidošanai. Tomēr, pirms katehēts sāk baznīcas katehismā ieviest formālas 

vai saturiskas izmaiņas, viņš tiek lūgts vispirms apdomāt, kādēļ Luters katehisma 

skaidrojumus formulējis tieši tā un ne citādi, kā arī izveidojis tieši tādu un ne citādu 

katehisma struktūru. 

Vienlaikus šajā grāmatā mēģināts ņemt vērā un izcelt vairākus Lutera katehismu 
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aspektus, kuri ietekmē to satura izpratni kopumā. 

Pirmkārt, šīs grāmatas nolūks ir uzsvērt Lutera katehismu katolicitāti. Bieži vien, 

mēģinot izcelt Lutera reformatoriskos uzskatus, pārāk maz uzmanības tiek pievērsts to 

saiknei ar pagātni. Citās grāmatās šī saikne meklēta, salīdzinot Lutera uzskatus ar 

viduslaiku baznīcas autoritatīvāko teologu uzskatiem, turpretim darbā Lai es piederētu 

Viņam tiek aplūkoti atsevišķi pirmsreformācijas laika katehismi un cita katehētiskā 

literatūra. Šie darbi ir kalpojuši par pamatu dažām Lutera katehismu daļām, bet vietām tie 

katehismos citēti pat vārds vārdā. Luters uzauga baznīcas katehētiskajā tradīcijā un, arī 

būdams priesteris, bez šaubām bija labi iepazinis šo tradīciju.
23

 Tāpat kā Lutera 

katehismi, arī šie darbi tika rakstīti vienkāršajai tautai, rādot, kā baznīcas teoloģija tika 

aizvadīta līdz baznīcēniem. Dažus no šiem katehismiem nebūt nebija sarakstījuši tik 

“izcili teologi” kā Luters, tomēr visticamāk tiem nebija mazāka nozīme baznīcas 

teoloģijas un dievbijības veidošanā, kā daudzu autoritatīvu teologu darbiem. Šeit mēs 

varam ieraudzīt, cik lielā mērā Luters, rakstot katehismus, ir iespaidojies no baznīcas 

katehētiskās tradīcijas un cik lielā mērā viņa katehismi uzskatāmi par šīs tradīcijas 

turpinātājiem. 

Otrkārt, šajā grāmatā tiek identificēti un sīkāk aplūkoti Lutera katehismiem 

raksturīgākie evaņģēliskie motīvi. Tas tiek darīts, ņemot vērā visu Mazā un Lielā 

katehisma struktūru. Lai, raugoties uz kokiem, mēs nepazaudētu mežu, tas ir, lai netiktu 

aizsegts skats uz luteriskās ticības un dzīves kopainu, šajā grāmatā tiek piedāvāta nevis 

atsevišķa katehisma galveno daļu analīze, bet gan holistisks katehisma teksta lasījums. 

Nereti atsevišķās katehisma daļas var tikt mācītas tik ilgi (pirmo gadu – desmit baušļi, 

otro gadu – ticības apliecība utt.), ka ne katehēts, ne katehūmens vairs nevar saredzēt to, 

kā viņu dzīve iekļaujas visu Dieva darbu kontekstā. Īpaši šajā grāmatā pētīta pirmo trīs 

galveno daļu mijiedarbība – tas, kā šīs daļas attiecas viena pret otru un paskaidro viena 

otru. Lai to paveiktu, tajā tiek aplūkota: 1) katehisma struktūra, 2) galvenie katehisma 

motīvi un tēmas, kā arī 3) teoloģiskie izteikumi katehismā. 

Treškārt, ar šo grāmatu ir mēģināts atklāt to, ko varētu dēvēt par katehisma 

leksikas pilnību.
24

 Tādēļ tiek piedāvāts rūpīgi iedziļināties katehisma valodā, vienmēr 
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paturot prātā, ka viena vienīga interpretācija vai komentārs nevar pilnīgi ietvert šo vārdu 

saturu. Luters mums rāda pilnīgu dzīves un mācības vienību. Lutera laikā mācībai bija 

dinamisks un hermeneitisks raksturs; tā veidoja un skaidroja pašu dzīvi. Grāmata Lai es 

piederētu Viņam rakstīta ar pārliecību, ka katehētiskās apmācības sākotnējais uzdevums 

ir bijis mācīt cilvēkiem atrast savas dzīves jēgu, uzlūkojot Dieva darbus, un Lutera 

Enhiridions šo mērķi sasniedz. Nav nemaz tik vienkārši atklāt visu, ko ietver Lutera 

leksika, aplūkojot to visa katehisma ietvaros, jo katehisms ir daudzpusīgs darbs ar 

daudzām raksturīgām iezīmēm, kuras jāņem vērā. 

Katehismi ir vēsturiski dokumenti, kuri sakņojas un cieši saistīti ar savu Sitz im 

Leben. Luters drīzāk bija “situatīvs” teologs. Tas nozīmē, ka liela daļa viņa teoloģisko 

rakstu bija atbilde uz konkrētiem pastorāliem vai teoloģiskiem jautājumiem, kuri radās 

viņa dzīves laikā. Tādēļ pastorālās problēmas, ar kurām baznīca saskārās sešpadsmitā 

gadsimta divdesmitajos gados, palīdz mums saprast daudzus katehismu veidojošos 

elementus un to raksturīgākās iezīmes. Svarīgi ir saprast, ka daudzas katehisma īpatnības 

skaidrojamas ar reformatora gūto pieredzi vizitācijās, kā arī atspoguļo pastorālo krīzi, 

kuru izraisīja teoloģiskie strīdi ar antinomiāņiem un sakramentāriešiem. Plašākā nozīmē 

katehismi piedāvā evaņģēlisku alternatīvu vēlīno viduslaiku teoloģijai. Šī teoloģija bieži 

vien bija vienkāršota, pielāgojot to draudžu locekļu reliģiskajai dzīvei lauku draudzēs. 

Katehismi visai interesanti sasaista teoloģiju ar pedagoģiju, it īpaši ja ņem vērā tos 

aspektus, kuri iespaido materiāla izklāstu vai tā pasniegšanas veidu, kā arī pašu 

katehismu saturu. Piemēram, var sacīt, ka Luters ir iekļāvis “bīties un mīlēt” visos 

baušļos pedagoģisku apsvērumu dēļ, – lai šos vārdus būtu vieglāk iegaumēt. No otras 

puses, var teikt, ka tam ir arī teoloģisks pamatojums. Mazajā katehismā arī netiek izteikts 

pilnīgi viss, ko vien par kādu tajā aplūkoto tēmu, piemēram, Trīsvienību, varētu pateikt. 

Tas izraisa vairākus būtiskus jautājumus. Vai Luters mācību par Trīsvienību ir izklāstījis 

tik īsi un vienkārši vienīgi pedagoģisku apsvērumu dēļ, lai tikai pārāk neapgrūtinātu 

katehūmenu? Vai arī viņa izklāsta veids liecina par daudz dziļāku Dieva Trīsvienības 

izpratni un to, kā mums būtu jārunā par šo noslēpumu? 

Kaut arī katehismi sākotnēji radās kā mācību materiāls, ar laiku tie kļuva par 
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baznīcas konfesionālajiem un teoloģiskajiem rakstiem. Zināmā mērā tas bija 

likumsakarīgi, jo katehismi ietvēra baznīcas publica doctrina (oficiālo mācību) lajiem. 

Tādējādi līdzās pedagoģiskajai funkcijai tie ieguva arī baznīcas doktrināro un normatīvo 

dokumentu statusu. Iesvētāmie vairākās paaudzēs ir publiski solījušies respektēt Mazajā 

katehismā apliecināto mācību kā baznīcas ticības apliecību kopsavilkumu. No otras 

puses, tas, ka katehismi tiek uzskatīti par mācības normu, vairāk akcentējot doktrināros 

formulējumus, nevis ticību attīstošo funkciju, brīžiem var aizēnot citas funkcijas, kuras 

tie sākotnēji pildīja. Tā vai citādi, katehismi būtu jāuztver arī kā baznīcas teksti un kā 

daļa no vienmēr aktuālā dialoga starp baznīcu un tās mantojumu. 

 

PLĀNS UN NOLŪKS 

 

Lai es piederētu Viņam ir darbs divos sējumos. Pirmais sējums sniedz Lutera 

katehismu vēsturisku un teoloģisku pārskatu, un to varētu lietot kā atsevišķu mācību 

grāmatu universitāšu vai semināru ievadkursos par katehismiem. Pirmā grāmata kalpo arī 

kā ievads otrajai grāmatai, kurā tiks sniegta padziļināta katehisma galveno daļu vēsturiska 

un teoloģiska interpretācija. It īpaši tā pievērsīsies tām katehisma daļām, kuras Lutera 

skatījumā ir pašas būtiskākās: desmit baušļiem, ticības apliecībai un lūgšanai Mūsu Tēvs, 

kā arī mācībai par sakramentiem. Izdodot darbu divos sējumos, ir cerēts ne vien 

pasteidzināt tā nākšanu klajā, bet arī padarīt to ērtāk lietojamu un ne tik biedējošu 

mūsdienu aizņemtajam lasītājam. 

Šī darba mērķis ir visai pieticīgs, tomēr nākotnē tas var atstāt tālejošu iespaidu uz 

cilvēku attieksmi pret katehismu baznīcas katehētiskā uzdevuma pildīšanu. Šajā grāmatā 

mēģināts pierādīt, ka ar jēdzienu “katehisms” nav jāsaprot vien noteikta izklāsta forma 

(jautājumu un atbilžu grāmata), bet galvenokārt – pats saturs (tekstu kopums, pamatā 

desmit baušļi, ticības apliecība un lūgšana Mūsu Tēvs). Tādējādi šajā darbā parādīts, ka 

Lutera Mazais katehisms patiesībā ir īss katehisma skaidrojums, ko veicis Luters! Līdzīgi 

arī viņa Lielais katehisms būtībā ir tikai garāks katehisma skaidrojums. Tas ļauj mums 

padziļināt mūsu izpratni par katehismu, tādējādi palīdzot ieraudzīt katehisma 
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daudzpusību, kas tam piemīt kā kristīgās dzīves rokasgrāmatai. 

Pirmajā nodaļā tiks parādīts, ka katehisma teksti nodrošina Lutera Mazā katehisma 

katolicitāti, tādēļ Mazais katehisms pieder ne tik daudz Luteram, cik visai baznīcai. 

Minētajā nodaļā Mazais katehisms skatīts kā neatņemama Rietumu kristīgās tradīcijas 

sastāvdaļa. Otrā nodaļa rāda, ka baznīca reti kad aprobežojusies ar vienu vienīgu veidu, 

kā mācīt katehismu saviem ļaudīm. Gluži otrādi, tā ir pratusi pielāgot to dažādiem 

apstākļiem un ir lietojusi dažādus katehisma pasniegšanas veidus. Tas apliecina 

katehismu, tai skaitā arī Lutera katehisma, universālo raksturu. Ar trešo nodaļu mēģināts 

noskaidrot, kādu pedagoģisku metodi Luters lieto katehisma tekstu skaidrošanai, lai tie 

varētu kļūt par kristieša sabiedrotajiem visas viņa dzīves garumā. Ceturtajā nodaļā tiks 

pētīts, kā Luters ir sakārtojis katehisma tekstus, nosakot kristīgās dzīves ritmu, kurā 

atspoguļojas arī reformācijas galvenās tēmas. 

Visvairāk ar šo grāmatu cerēts atjaunot interesi un mīlestību pret Lutera 

katehismiem, rosināt dievbijīgas pārdomas un tālākas intensīvas katehismu studijas. 

Grāmata Lai es piederētu Viņam ir rakstīta ar dziļu pārliecību, ka katehismi nav kaut kas 

tāds, no kā mēs izaugam, bet gan kas tāds, kur mēs ieaugam. Izsakoties Leopolda Rankes 

(Leopold von Ranke) vārdiem, Mazais katehisms ir “vienlaikus gan bērnišķīgs, gan arī 

dziļš; viegli saprotams un neaptverams; vienkāršs un dižens. Svētīgs ir tas, kurš stiprina 

ar to savu dvēseli”.
25 
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