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Otrais ticības artikuls [„Mazais Katehisms”] 

 

Par pestīšanu 

Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā 

Gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, 

aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, 

sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt 

dzīvos un mirušos. 

 

Ko tas nozīmē? 

Es ticu, ka Jēzus Kristus, patiess Dievs, no Tēva mūžībā dzimis, un arī patiess cilvēks, no 

jaunavas Marijas piedzimis, ir mans Kungs. Viņš mani, pazudušu un pazudinātu cilvēku, 

ir atpestījis, atpircis un atbrīvojis no visiem grēkiem, no nāves un no velna varas. To Viņš 

panācis ne ar zeltu vai sudrabu, bet ar Savām svētajām, dārgajām asinīm un ar Savām 

nepelnītajām ciešanām un nāvi, lai es Viņam piederu, Viņa valstībā ar Viņu dzīvoju un 

Viņam kalpoju mūžīgā taisnībā, nenoziedzībā un svētlaimē, – kā arī Viņš pats, 

augšāmcēlies no nāves, dzīvo un valda mūžīgi. Patiesi, tas tā ir. 

 

 

Otrais artikuls [„Lielais Katehisms”]  

 

[25]
 Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā 

Gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, 

aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies 

pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks tiesāt dzīvos un 

mirušos. 

 

[26]
 Te iepazīstam Dieva otro personu; mēs uzzināsim, ko vēl esam saņēmuši no Dieva 
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bez iepriekš minētajām laicīgajām lietām, proti, kā Viņš mūsu labā sevi pilnīgi iztukšojis 

un neko nav paturējis, ko nebūtu mums devis. Šis artikuls saturā ir ļoti bagāts un plašs. 

Lai to izskaidrotu īsi un bērniem saprotamā veidā, mēs aplūkosim vienu vārdu, apkopojot 

tajā visu šā artikula saturu, lai mācītos, ka mēs esam pestīti, pamatojoties uz vārdiem “uz 

Jēzu Kristu, mūsu Kungu”. 

[27]
 Ja kāds tev jautā: “Kam tu tici otrajā artikulā par Jēzu Kristu?”, atbildi īsi: “Es ticu, ka 

Jēzus Kristus, patiess Dieva Dēls, ir tapis mans Kungs.” Ko tas nozīmē – “tapis Kungs”? 

Tas ir: Viņš mani atpestījis no grēka, velna, nāves un jebkāda posta. Pirms tam man 

nebija kunga vai ķēniņa, jo es biju saistīts velna varā, nāvei nolemts, grēkā un aklumā 

sapīts. 

[28]
 Kad mēs bijām radīti un no Dieva Tēva saņēmuši visādu labumu, nāca velns un 

ieveda mūs nepaklausībā, grēkā, nāvē un visādā postā, tā ka mēs bijām pakļauti Dieva 

dusmām un nežēlastībai, notiesāti mūžīgai pazušanai, kā bijām to pelnījuši. 
[29]

 Nebija ne 

padoma, ne palīdzības, ne mierinājuma, iekams šis vienīgais un mūžīgais Dieva Dēls 

apžēlojās par mūsu bēdām un postu ar nepelnītu žēlastību un nāca no debesīm, lai mums 

palīdzētu. 
[30]

 Tā ir padzīti visi tirāni un apspiedēji un viņu vietā nostājies Jēzus Kristus kā 

dzīvības, taisnības, visa labā un svētības Kungs. Viņš mūs, nabaga pazudušos cilvēkus, 

ir izrāvis no elles rīkles, ieguvis, atbrīvojis un atkal ievedis Tēva laipnībā un žēlastībā, kā 

Savu īpašumu ņēmis mūs Savā aizsardzībā un patvērumā, lai vadītu mūs ar Savu 

taisnīgumu, gudrību, spēku, dzīvību un svētību. 

[31]
 Šā artikula kopsavilkums – vārdiņš “Kungs”, citiem vārdiem sakot, nozīmē to pašu, 

ko Pestītājs, kas mūs ir vedis no velna pie Dieva, no nāves – dzīvībā, no grēka – taisnībā 

un pie tās arī uztur. Bet sadaļām, kas viena pēc otras seko šajā artikulā, nav cita 

uzdevuma, kā tikai šo pestīšanu skaidrot un paust: kā un kādā veidā tā notikusi, tas ir, cik 

tā Viņam maksājusi, ko Viņš tajā ieguldījis un ko uzņēmies, lai mūs iegūtu un pakļautu 

Savai varai, kā Viņš ir tapis cilvēks, bez grēka ieņemts no Svētā Gara un piedzimis no 

jaunavas Marijas, lai būtu Kungs pār grēku. Viņš ir cietis, miris, aprakts, lai par mani 

gandarītu un samaksātu par maniem pārkāpumiem – ne ar sudrabu vai zeltu, bet ar Savām 

dārgajām asinīm. To visu Viņš darījis tādēļ, lai kļūtu mans Kungs, jo neko no tā Viņš nav 
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darījis Sevis dēļ, nedz arī Viņam tas bijis vajadzīgs. Pēc tam Viņš ir augšāmcēlies, 

aprijis
1
 un iznīcinājis nāvi, visbeidzot uzkāpis debesīs, lai valdītu pie Tēva labās rokas. 

Tagad nu velnam un visām varām jāpakļaujas Viņam un jāguļ pie Viņa kājām, līdz Viņš 

pastarā dienā mūs pilnīgi nošķirs un atdalīs no ļaunās pasaules, velna, nāves, grēka utt. 

[32]
 Visas šīs atsevišķās daļas nav jāizklāsta īsā bērnu sprediķī,

2
 bet gan jāpaskaidro 

lielajos sprediķos visa gada gaitā, īpaši tajās reizēs, kas ir domātas, lai sīki aplūkotu 

katru artikulu: par Kristus dzimšanu, ciešanām, augšāmcelšanos, debesbraukšanu u. c. 

[33]
 Arī viss Evaņģēlijs, ko mēs sludinām, ir vērsts uz to, lai pareizi saprastu šo artikulu, 

jo no tā atkarīga mūsu pestīšana un svētlaime, un tas ir tik bagāts un plašs, ka mums 

vienmēr pietiks, ko mācīties. 

 

                                            
1  Jes. 25:7, latviski “aprīs nāvi” tulkots “izdeldēs”. 
2  Darba dienu dievkalpojumu sprediķi bija paredzēti kalpiem un bērniem. 

 


