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A PIELIKUMS  

MAZĀ KATEHISMA 

IZDEVUMI UN TEKSTI 

 

Šajā pielikumā sniegts īss pārskats par izmaiņām, kuras Mazajā katehismā 

ieviestas pirmajos mēnešos un gados pēc pirmā izdevuma publicēšanas. Katra nākamā 

izdevuma pielikumi pēc 1529. gada janvārī un martā klajā laistajiem plakātveida 

izdevumiem ir izcelti kursīvā. 

 

1529. GADA JANVĀRA UN MARTA PLAKĀTVEIDA IZDEVUMI 

Lutera katehisms pirmo reizi klajā nāca 1529. gada janvārī. Katra daļa bija 

nodrukāta uz vienas lielas papīra loksnes, lai tās varētu pārdot kā avīzes un izkarināt pie 

sienām baznīcās, skolās un mājās.
1
 Pirmajā 1529. gada nedēļā tika nodrukāti šādi 

katehisma plakāti ar trīs galvenajām katehisma daļām un to skaidrojumiem. Drīzumā 

iznāca arī pārējās daļas (WA, 30:I, 234 u. trpm.). 

• Desmit baušļi 

• Ticības apliecība 

• Lūgšana Mūsu Tēvs 

• Kristība 

• Svētais Vakarēdiens 

• Rīta un vakara lūgšanas 

• Svētības un pateicības lūgšanas 

 

1529. GADA 16. MAIJS 

Pēc Lutera Augšvācijas Vitenbergas grāmatas, kuras oriģināls nav saglabājies, 

klajā nāca Der kleine Katechismus für die gemeine Pfarherr und Prediger.
2 

• Priekšvārds mācītājiem un sludinātājiem 

• Desmit baušļi 



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

 

© 2009 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS    2 

 

• Ticības apliecība 

• Lūgšana Mūsu Tēvs 

• Kristība 

• Svētais Vakarēdiens 

• Rīta un vakara lūgšanas 

• Svētības un pateicības lūgšanas 

• Mājastāfele 

• Laulību grāmatiņa 

 

1529. GADA 13. JŪNIJS 

1529. gada 13. jūnijā izdots revidēts un paplašināts Mazā katehisma Vitenbergas 

izdevums. Tas ir pirmais augšvācu izdevums ar virsrakstu Der kleine Katechismus für die 

gemeine Pfarher und Prediger.
3 

• Priekšvārds mācītājiem un sludinātājiem 

• Desmit baušļi 

• Ticības apliecība 

• Lūgšana Mūsu Tēvs 

• Kristība 

• Svētais Vakarēdiens 

• Rīta un vakara lūgšanas 

• Svētības un pateicības lūgšanas 

• Mājastāfele 

• Laulību grāmatiņa 

• Kristību grāmatiņa 

• Īss grēksūdzes paraugs 

• Vācu litānija ar mūziku 

• Trīs kolektes [lūgšanas] 

• 20 ilustrācijas 

Šī izdevuma titullapā parādās apzīmējums “Enhiridions” (jeb “Mazā rokasgrāmata”). 
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Rejs norādījis, ka šāds apzīmējums pievienots tādēļ, ka katehisms ticis papildināts ar 

vairākām liturģijas formām; tādējādi nelielā grāmatiņa ieguva mācītāju rokasgrāmatas 

apjomu. Pievienodams šos liturģiskos elementus, Luters cerēja panākt dziļāku izpratni un 

aktīvāku piedalīšanos dažādajos dievkalpojumos baznīcā. “Sešpadsmitajā gadsimtā Mazais 

katehisms lielā mērā kalpoja kā “baznīcas grāmata”, ko, gluži kā tagad Dziesmu grāmatu, 

ņēma līdzi, dodoties uz baznīcu.”
4
 Dažkārt tika pievienots arī 111. psalms, ko mēdza 

dziedāt, svinot Svēto Vakarēdienu; Te Deum, Magnificat un lūgšana pret turkiem (Kungs, 

uzturi mūs drošus Savā vārdā). 

 

1531. GADA VITENBERGAS IZDEVUMS 

Pēdējais Mazā katehisma izdevums, kuru sagatavoja Luters, tika laists klajā 1531. 

gadā ar nosaukumu Enhiridions: mazais katehisms draudžu mācītājiem un sludinātājiem. 

Papildus tām daļām, kuras bija iekļautas divos iepriekšējos izdevumos, tas ietvēra 

vairākus jaunus elementus: lūgšanas Mūsu Tēvs ievadu, “āmen” skaidrojumu lūgšanas 

Mūsu Tēvs noslēgumā, trīs jautājumus par grēksūdzi, privātās bikts formu un divdesmit 

trīs grafiskas ilustrācijas. Šī izdevuma nosaukums vāciski: Enhiridion. Der kleine 

Katechismus für die gemeine Pfarher und Prediger.
5 

• Priekšvārds mācītājiem un sludinātājiem 

• Desmit baušļi 

• Ticības apliecība 

• Lūgšana Mūsu Tēvs 

• Lūgšanas “Mūsu Tēvs” ievads ar tās lielisko skaidrojumu. 

• “Āmen” skaidrojums. Nevienā no izdevumiem nebija iekļauta doksoloģija.  

• Kristība 

• Bikts: Kā cilvēkiem jāmāca sūdzēt grēkus? 

1. Kas ir bikts? 

2. Kādi grēki mums ir jāizsūdz? 

3. Kuri ir šie grēki? 

Privātās grēksūdzes jeb bikts veids 
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• Svētais Vakarēdiens 

• Rīta un vakara lūgšanas 

• Svētības un pateicības lūgšanas 

• Mājastāfele 

• Laulību grāmatiņa 

• Kristību grāmatiņa 

• Īss grēksūdzes paraugs 

• Vācu litānija ar mūziku 

• Trīs kolektes [lūgšanas] 

• 23 grafiskas ilustrācijas 

 

1546. GADA UN VĒLĀKIE IZDEVUMI 

Pēc Lutera nāves 1546. gadā Mazais katehisms tika papildināts vēl ar divām 

daļām. Šādu katehismu lietoja baznīcas, kuras pārņēma Saksijas tradīciju. Pie tām pieder 

arī Misūri sinodes baznīcas. Šie teksti ir: 

1) Atslēgu vara. Šādas daļas nav nedz Lutera dzīves laikā izdotajos 

katehismos, nedz arī kādos citos Lutera darbos. Tomēr šī daļa atspoguļo Lutera 

1530. gadā iznākušajā traktātā Atslēgas (LW, 40:321–377) pausto mācību.
6 

2) Sagatavošanās Svētajam Vakarēdienam; ieteicamie palīgjautājumi. Pirmo 

reizi tie atrodami atsevišķajā 1549. gadā klajā nākušajā Erfurtes izdevumā. Lutera 

Mazajā katehismā mēs tos pirmoreiz ieraugām kādā Vitenbergas izdevumā bez 

datējuma (1551–1566). Rejs uzskata, ka to autors bijis Dr. Lange (Lange) no 

Erfurtes (miris 1548. g.).
7 

 

LATĪŅU VALODĀ TULKOTIE IZDEVUMI 

1529. gadā tika izdoti divi latīņu tulkojumi. Viens no tiem kļuva par Vācijas latīņu 

tulkojumu; to tulkojis Johans Sauermanis (Johannes Sauermann). Šos tulkojumus bija 

paredzēts lietot latīņu skolās. Tulkojumā mainīts katehisma nosaukums un nav iekļauts 

Lutera priekšvārds. Mainīti arī virsraksti – tajos netiek uzrunāts namatēvs, bet skolotāji.
8
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Katehisma teksts, kas tika iekļauts Vienprātības grāmatas 1584. gada izdevumā, balstīts 

uz Sauermaņa tulkojumu. 

 

 

ATSAUCES 

1 Šāda veida loksnes sāka izdot jau 15. gadsimtā; sk. John W. Constable, “Sixteenth 

Century Catechisms: Their Genesis and Genius”, Teaching the Faith: Luther’s 

Catechisms in Perspective (red. Carl Volz; River Forest, Ill.: Lutheran Educational 

Association, 1967), 21. lpp. 

2 Reu, Johann Michael, Dr. Martin Luther’s Small Catechism: A History of its Origin, 

its Distribution and its Use (Chicago: Wartburg, 1929), 26.–28. lpp. 

3 Desmit par dekalogu, trīs par [Apusuļu] ticības apliecību un septiņi par lūgšanu Mūsu 

Tēvs. Sk. Reu, Dr. Martin Luther’s Small Catechism, 28.–31. lpp. 

4 Reu, Luther’s Small Catechism, 30. lpp. 

5 Reu, Luther’s Small Catechism, 30.–33. lpp. 

6 Reu, Luther’s Small Catechism, 39. lpp. 

7 Sk. Reu, Luther’s Small Catechism, 44.–45. lpp. 

8 Reu, Luther’s Small Catechism, 50. lpp. u. trpm. 
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B PIELIKUMS 

DESMIT BAUŠĻU 

SAĪSINĀTAIS VARIANTS 

 

Bieži vien kā bērniem, tā arī pieaugušajiem rodas jautājumi par desmit baušļu 

tekstu, ko Mazajā katehismā lietojis Luters. Šādi jautājumi izraisās tādēļ, ka Luters 

Mazajā katehismā lieto saīsinātu desmit baušļu tekstu. Šī iemesla dēļ gadu gaitā dažas 

baznīcas aizvietojušas Lutera tekstu ar pilno desmit baušļu tekstu, kādu to lasām 

mūsdienu Bībeles tulkojumos, tomēr ir arī tādas baznīcas, kuras joprojām pieturas pie 

Lutera teksta. 

Tradīcijā, kuru pārņēmis Luters, pirmie četri baušļi parasti tika pasniegti saīsinātā 

formā. Arī Luters izlaiž pirmā baušļa ievaddaļu: “Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas 

tevi izvedis no Ēģiptes zemes.” Viņš izmanto vienīgi šī teikuma pirmo daļu “Es esmu Tas 

Kungs, tavs Dievs,” atmetot otro daļu “kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes”.
1
 Arī 

turpmākajā pirmā baušļa tekstā: “Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā,” Luters 

atsakās no frāzes “Manā priekšā”. Luters izlaiž arī tos 2. Mozus grāmatas 20. nodaļas 

pantus, kuri aizliedz taisīt elku tēlus. Otrajā bauslī Luters izlaiž vārdus “Tā Kunga” no 

frāzes: “Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi valkāt” (kursīvs pievienots). 

Luters neiekļauj arī piedraudējumu, kas pievienots otrajam bauslim (2. Moz. 20:7). 

Līdzīgi arī trešais bauslis neietver visus papildinošos pantus (2. Moz. 20:8–11). Tas pats 

attiecas arī uz ceturto bausli, kurā nav ietverts apsolījums (kaut arī Lielajā katehismā 

Luters runā par to). 

Jājautā, kādēļ Luters nav lietojis pilnu desmit baušļu tekstu, kāds tas atrodams 

Bībelē? Johans Meijers (Johaness Meyer) atbildējis šādi: “Kur vien iespējams [Luters] 

lietojis tradicionālo, saīsināto un vieglāk iegaumējamo desmit baušļu tekstu, jo tas visiem 

bija pazīstams. Luters zināja, ka citi lietojuši pilno [baušļu] tekstu, tomēr viņš nolēma 

nesekot pūristiskajam principam, pie kā turējās Bohēmijas brāļi, kuri citēja visu biblisko 

dekaloga tekstu, kuru “Dievs runājis uz Mozu”” (LW, 43:15).
2 
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Tomēr šur tur Luters pretēji tradīcijai nedaudz mainījis biblisko baušļu tekstu. 

Piemēram, pirmajā bauslī Luters frāzes “svešus dievus” vietā lieto frāzi “citus dievus”. 

Trešajā bauslī viņš vārda “pieminēt” vietā lieto vārdu “svētīt”. Vārdu “sabats” Luters 

tulko ar vārdiem “svētā diena” (Feiertag). Šīs izmaiņas tika veiktas labi pārdomātu 

teoloģisku un hermeneitisku iemeslu dēļ.
3 

 

 

ATSAUCES 

1 Vairāk par šo tēmu sk. Arand, “The God Behind the First Commandment”. 

2 Sk. Meyer, 88. lpp. 

3 Sk. Meyer, 89. lpp. u. trpm. 
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C PIELIKUMS 

DESMIT BAUŠĻU NUMERĀCIJA 

 

Viena no visuzkrītošākajām Lutera katehismu iezīmēm (vismaz Amerikas 

evaņģēlisko baznīcu ietekmētajā teoloģiskajā vidē), par ko bieži vien rodas jautājumi 

teoloģijas studentiem, ir desmit baušļu numerācija. Precīzāk, kura numerācija ir pareizā? 

Problēma rodas tādēļ, ka Bībelē ir teikts, ka ir desmit baušļi jeb vārdi (2. Moz. 34:28, 5. 

Moz. 4:13 un 5. Moz. 10:4). Tomēr, ja mēģināsim tos saskaitīt 2. Moz. 20:2–17 vai 5. 

Moz. 5:6–21, tad, visticamāk, nonāksim pie lielāka skaita – varbūt vienpadsmit vai 

divpadsmit baušļiem. Tādējādi rodas jautājums, tieši kurus baušļus bija domājis Mozus? 

Vai, citiem vārdiem sakot, kā lai no divpadsmit baušļiem iegūstam desmit baušļus? 

Kristīgās baznīcas vēsturē var izšķirt trīs galvenos baušļu skaitīšanas veidus.
1
 

Džeimss Velcs (James Voelz), daļēji pamatojoties Bo Reikes (Bo Reicke) darbā, sniedz šo 

dažādo skaitīšanas veidu uzskatāmu apkopojumu. Shematiski to var attēlot ar šādas 

tabulas palīdzību: 
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MASORĒTU;
2 

ROMAS KATOĻU; 

LUTERĀŅU 

TRADĪCIJA 

HELLĒNISTISKĀ 

JŪDAISMA; 

AUSTRUMU 

PAREIZTICĪGO; 

REFORMĀTU 

TRADĪCIJA 

 

 

JŪDU RABĪNI 

Prologs Prologs 1) Prologs 

1) Citi dievi 1) Citi dievi 2) Citi dievi 

Elku tēli 2) Elku tēli Elku tēli 

2) Dieva vārds 3) Dieva vārds 3) Dieva vārds 

3) Sabats 4) Sabats 4) Sabats 

4) Vecāki 5) Vecāki 5) Vecāki 

5) Slepkavošana 6) Slepkavošana 6) Slepkavošana 

6)Laulības 

pārkāpšana 

7)Laulības 

pārkāpšana 

7)Laulības 

pārkāpšana 

7) Zagšana 8) Zagšana 8) Zagšana 

8) Gods 9) Gods 9) Gods 

9) Iekārošana 10) Iekārošana 10) Iekārošana 

10) Iekārošana Iekārošana Iekārošana 

 

No šīm trim tradīcijām luterāņi ir sekojuši Rietumu katoliskajai tradīcijai. Kaut arī 

tas saistīts ar luterisma konservatīvo un katolisko ievirzi, tomēr tam ir arī teoloģisks 

pamatojums. 

Kā redzams, luteriskajā-katoliskajā tradīcijā jau no Augustīna laikiem pavēles 

attiecībā uz “citiem dieviem” un “elku tēliem” ir apvienotas pirmajā bauslī. Tas licis dalīt 

aizliegumus attiecībā uz iekārošanu (devītais un desmitais bauslis; to secība 2. Mozus 
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grāmatā un 5. Mozus grāmatā mainās). Pretēji tam reformātu-pareizticīgo tradīcijā 

(ietverot hellēnistisko jūdaismu, Filonu un Jozefu Flāviju) kopš Ireneja laikiem tika 

nošķirta pavēle neturēt citus dievus no aizlieguma veidot elku tēlus. Visbeidzot, jūdu 

rabīni sekoja paši savai sistēmai, kurā būtībā bija apvienotas abas iepriekšminētās 

sistēmas. Viņi ievadvārdus jeb prologu uztvēra kā pirmo bausli, kuru nošķīra no visiem 

pārējiem. Tāpat kā masorētu un Rietumu tradīcijā baušļi attiecībā uz citiem dieviem un 

elku tēliem tika apvienoti, veidojot otro bausli. Desmitais bauslis tika pārņemts no 

hellēnistiskā jūdaisma un Austrumu tradīcijas.
3
 No visām trim sistēmām jūdu rabīnu 

sistēmai gan Austrumu, gan Rietumu kristietībā bijusi vismazākā nozīme. 

Baušļu numerācija patiesībā visvairāk atkarīga no tā, kurā bauslī tiek ietverts 

aizliegums veidot elku tēlus.
4
 Ja šis jautājums tiek atrisināts, tad viss pārējais nostājas 

savās vietās. Tomēr jāpiezīmē, ka attieksme pret šo bausli rāda ne vien to, kā tiek 

skaidrots aizliegums darināt elku tēlus, bet arī – kā pašos pamatos tiek uztverta visa 

Bībele.
5 

Rietumu tradīcijā parasti ticis uzskatīts, ka aizliegums veidot elku tēlus paskaidro 

bausli: tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā. Reformātu tradīcijā pirmais bauslis 

aizliedz turēt citus dievus, savukārt pavēle attiecībā uz elku tēliem aizliedz nepareizu 

patiesā Dieva pielūgsmes veidu. Citiem vārdiem sakot, saskaņā ar šo pieeju aizliegums 

veidot elku tēlus attiecas uz patieso Dievu; tas norāda, kā Viņu drīkst vai nedrīkst attēlot 

un pielūgt. Tādējādi aizliegumus iekārot reformāti varējuši apvienot vienā bauslī. 

Luteram ir pavisam atšķirīga pamatpieeja Svētajiem Rakstiem. Cita starpā tā ietvēra 

hermeneitiku, kas pamato desmit baušļus dabiskajā likumā, tādējādi padarot Mozus 

likumus vērtīgus “pedagoģisku iemeslu dēļ.., jo tie skaidri izsaka dabisko likumu”.
6
 

Turklāt Luters uzskatīja, ka “Vecās Derības bauslim pret elku tēliem nav atbilstoša 

baušļa” Jaunajā Derībā.
7 
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ATSAUCES 

1 James W. Voelz, “Luther’s Use of Scripture in the Small Catechism”, Luther’s 

Catechisms – 450 Years: Essays Commemorating the Small and the Large Catechisms of 

Dr. Martin Luther (red. David P. Scaer un Robert D. Preus: Fort Wayne, Ind.: Concordia 

Theological Seminary Press, 1979), 55.–64. lpp. 

2 Rabīnu novirziens jeb skola, kas kristīgā laikmeta sākumā uzplauka Palestīnā. Šīs 

skolas pārstāvji ebreju Bībeles tekstam, kas sastāvēja no līdzskaņiem, pievienoja 

punktuāciju, t. i., patskaņu zīmes. Pieņemts uzskatīt, ka šis darbs ticis pabeigts 7. 

gadsimtā. – Tulk. piez. 

3 Voelz, “Luther’s Use of Scripture in the Small Catechism”, 58. lpp. 

4 Voelz, “Luther’s Use of Scripture in the Small Catechism”, 58. lpp. 

5 Voelz, “Luther’s Use of Scripture in the Small Catechism”, 60.–61. lpp. 

6 Voelz, “Luther’s Use of Scripture in the Small Catechism”, 61. lpp. 

7 Voelz, “Luther’s Use of Scripture in the Small Catechism”, 61. lpp. 

 


