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PRIEKŠVĀRDS 

 

Kā ikviena cilvēka izteikta ticības apliecība, arī Lutera apliecinājums vācu tautai – 

“šeit es stāvu”– viņa Mazais katehisms radās noteiktā vēsturiskā kontekstā. Katehismā to 

var redzēt daudzviet. Traģiskā garīgā situācija, kādā atradās Saksijas zemnieki, 

pamudināja reformatoru katehisma ievadā ne vien rakstīt skarbus vārdus, bet arī piedāvāt 

konkrētus ieteikumus, kā palīdzēt zemniekiem apgūt Bībeles vēsti un savā ikdienas dzīvē 

dzīvot saskaņā ar to. Pasaule, kurā uzauga Luters, lika viņam raizēties par laukiem un 

lopiem, kā arī dalīt politisko atbildību nevis pilsoņu un ievēlētu amatpersonu, bet gan 

padoto un valdnieku starpā, apkarot burvestības, izlūgties labu laiku un labu ražu. 

Tomēr vairāk nekā lielākā daļa tekstu, kuri dāvā Bībeles vārdu īpašām klausītāju 

grupām, Mazais katehisms, izaugdams no sava sākotnējā vēsturiskā konteksta, atklāj 

cilvēku raizes un rūpes, kā arī pauž dievišķo vēsti katehisma lasītājiem un klausītājiem arī 

citās kultūrās. Daudzās dažādajās pasaules kultūrās kristieši ir pieņēmuši katehismu, lai 

ar to kā bērnus, tā arī pieaugušos vadītu pie dziļākas Jēzus Kristus Evaņģēlija izpratnes 

un mācītu tiem arvien drošāk pamatot savu dzīvi Viņā. 

Luters savu Mazo katehismu bija iecerējis kā kristīgas dzīves rokasgrāmatu – ābeci, ar 

kuras palīdzību Dieva bērns var labi iepazīt pestīšanu, kas saņemama ticībā uz Jēzu 

Kristu, kā arī sagatavoties katram labam darbam. Kā rāda profesora Āranda pētījums, 

Luters bija iecerējis, ka sākumā katehisms ar Dieva Bauslības pasludinājumu dekalogā 

vedīs tā lasītājus pie grēknožēlas. Tālāk reformators, protams, pievēršas Evaņģēlijam, kā 

tas apkopots ticības apliecībā: tā ir Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara mīlestība, kura 

parādās Viņa radīšanas, pestīšanas un svētdarīšanas darbā. Pēc tam Luters saskaņā ar 

viduslaiku katehētisko tradīciju turpina ar “pirmo ticības vingrinājumu” – lūgšanu, bet 

noslēgumā viņš māca, kā Dieva vārds ar žēlastības līdzekļiem darbojas ticīgo dzīvē. 

Katehisms ir veidots tieši pēc šādas shēmas, kura pamatojas Bībeles mācībā, un sniedz 

pamatstruktūru, kas palīdz ik dienas dzīvot kristīgu dzīvi. Tā kā kristīga dzīve ietver 

pārdomas [par Dieva vārdu] un lūgšanu, Luters ir sniedzis praktiskus padomus regulārai 
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lūgšanai, kas savienota ar pārdomām par katehismu, kurā apkopotas Bībelē atrodamās 

pamācības attiecībā uz pienākumiem, kādi, dzīvojot kristīgu dzīvi, veicami mājās, darbā, 

sabiedrībā un draudzē. 

Divdesmit pirmā gadsimta sākumā visām luteriskajām baznīcām būtu no jauna 

jāatgādina Lutera vārdi par pienākumiem pret savu tuvāko. Visā pasaulē luteriskās 

baznīcas taču mācās no jauna izteikt savu identitāti kā Jēzus Kristus Evaņģēlija 

apliecinātājas. Rietumu un Ziemeļeiropā – zemēs, kuras tradicionāli pārstāv luterisko 

mācību, baznīcas ir zaudējušas savas tautas uzticību. Senajās luteriskajās kopienās 

Centrālajā un Austrumeiropā ticīgie mācās no jauna formulēt savu ticību tādā sabiedrībā, 

kura ir ne vien postmarksistiska, bet kura pieņēmusi arī savu rietumu kaimiņu 

postmodernā laika iezīmes. Ziemeļamerikā, kur baznīcas identitāti vairs neveido 

ieceļotāju sapņi un centieni pašiem sevi pasargāt, tai jāmeklē jauni pašizpausmes veidi. 

Luteriskās baznīcas misijas strauji augošajās draudzēs Āfrikā, Āzijā un Latīņamerikā 

ticības apliecināšanai saskaņā ar Augsburgas ticības apliecību un Lutera katehismiem ir 

liela nozīme. Visā pasaulē luterāņi meklē jaunus izpausmes veidus, kā likt sevi sadzirdēt 

un īstenot savu ekumenisko uzdevumu – sniegt savu īpašo ieguldījumu visas kristīgās 

baznīcas darbā. Šajā procesā Lutera katehismi arī turpmāk kalpos kā noderīgs 

instruments. 

Mazā katehisma struktūra, kura vada no grēknožēlas pie ticības, no Bauslības pie 

Evaņģēlija, bet pēc tam arī pie praktiskas ticības izpaušanas ikdienas dzīvē, atspoguļo 

kristīgo mācību ne vien luteriskajās baznīcās, bet arī visā ticīgo saimē. Katehisms mums 

sniedz unikālu, spilgtu un izteiksmīgu kristīgās ticības pamatu izklāstu. Lutera dzīvais 

izteiksmes veids padara Bībeles vēsti viegli iegaumējamu un atkārtojamu gan sarunā, gan 

lūgšanā. 

Šī grāmata iepazīstina lasītājus ar vēsturisko situāciju, kādā Luters sarakstīja savus 

katehismus. Profesora Āranda rūpīgais un prasmīgais viduslaiku katehētiskās apmācības 

un dievbijības pētījums atklāj ierasto domāšanas veidu, ko Luters pārmantoja gan kā 

baznīcēns, gan kā teoloģijas students, kā arī viņa rūpes par savas tautas garīgo labklājību. 

Šīs rūpes mudināja Luteru radīt ļaudīm ticības mācības kursu jeb katehismu. Profesora 
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Āranda pētījumi par viduslaikiem un sešpadsmitajam gadsimtam raksturīgo Bībeles vēsts 

mācīšanu un dievbijības izkopšanu sniedz nozīmīgu ieguldījumu pagājušā gadsimta 

zinātniskajā pētniecībā. Šis pētījums palīdzēs mūsdienu cilvēkam daudz labāk saprast un 

lietot Lutera kristīgās dzīves rokasgrāmatu, savukārt īsais pētījuma rezultātu izklāsts būs 

noderīgs praktiskai lietošanai šodien. Turklāt profesora Āranda teoloģiskā analīze māca 

lasītāju lietot šīs patiesības praksē – pietiekami lielu uzmanību viņš ir veltījis Bauslības 

un Evaņģēlija mijiedarbībai. Tiem, kuri mācās kristīgo ticību no Lutera katehisma, tas 

palīdz ierādīt pienācīgo vietu grēksūdzei. Līdzīgi Lutera katehismiem šī grāmata noteikti 

gūs plašāku lietojumu, nekā tas sākotnēji iecerēts. – Tā it visur kalpos kā palīglīdzeklis 

gan mācītājiem, gan draudžu locekļiem, gan vecākiem, kuri vēlēsies mācīt Dieva vārda 

mācību viņu gādībā nodotajiem bērniem un jaunatgrieztajiem. 

Mazais katehisms ir tieši tāds instruments Jēzus Kristus Evaņģēlija mācīšanai, kāds 

nepieciešams mūsdienās. Ar savu darbu profesors Ārands ir palīdzējis visiem tiem, kuri 

vēlas lietot katehismu kā rokasgrāmatu, lai mācītu Dieva bērniem pienācīgi izprast savu 

ticības dzīvi un pieaugt tajā. 
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