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TICĪBA, 

KĀ NAMATĒVAM TĀ SAVAI SAIMEI 

VIENKĀRŠĀ VEIDĀ JĀMĀCA 

 

[1]
 Līdz šim mēs esam dzirdējuši kristīgās mācības pirmo daļu un redzējuši tajā visu, ko Dievs 

grib, lai mēs darām un nedarām. Tam pamatoti seko ticība, kura dod mums visu, ko no Dieva 

gaidām un kas mums jāsaņem, un, īsi sakot, māca Viņu pilnībā atzīt. 
[2]

 Ticībai ir jāpalīdz, lai 

mēs spētu darīt to, kas mums saskaņā ar baušļiem jādara. Kā jau teikts, tie ir tik augsti, ka visas 

cilvēku iespējas tos turēt ir pārāk niecīgas un vājas. Tādēļ šo daļu ir tikpat svarīgi mācīties kā 

iepriekšējo, lai zinātu, kā baušļus pildīt, no kurienes un kā rast spēku. 
[3]

 Ja mēs paši saviem 

spēkiem varētu turēt baušļus, tad mums nekas vairāk nebūtu vajadzīgs – ne ticība, ne lūgšana 

Mūsu Tēvs. 
[4]

 Bet vienkāršajiem ļaudīm sākumā pietiek iemācīties un saprast pašu ticības 

apliecību, iekams viņiem izskaidro, ko tā dod un kālab ir nepieciešama. 

[5]
 Agrāk ticības apliecība tika iedalīta divpadsmit artikulos,1 bet, ja apkopotu atsevišķās daļās 

visu, kas Rakstos ir sacīts par ticību, tad artikulu būtu daudz vairāk, jo tos arī nevar skaidri izteikt 

tik nedaudzos vārdos. 
[6]

 Lai to varētu aptvert, cik iespējams vienkārši, kā tas mācāms bērniem, 

mēs visu ticības apliecību ietversim trīs galvenajos artikulos atbilstoši Dieva trim personām, uz 

kurām ir vērsts viss, kam mēs ticam. Pirmais artikuls – par Dievu Tēvu – paskaidro radīšanu; 

otrais – par Dēlu – paskaidro pestīšanu; trešais – par Svēto Garu – paskaidro svētdarīšanu. 
[7]

 

Ticības apliecību varētu visīsāk izteikt vārdos: es ticu uz Dievu Tēvu, kas mani radījis; es ticu uz 

Dievu Dēlu, kas mani pestījis; es ticu uz Svēto Garu, kas dara mani svētu. Viens Dievs un viena 

ticība, bet trīs personas, tādēļ arī trīs artikuli jeb apliecības. 
[8]

 Tad nu īsumā pārrunāsim šos 

ticības apliecības vārdus. 

 

                                            
1  Ar piekto gadsimtu datēta tradīcija Apustuļu ticības apliecību dalīja divpadsmit artikulos, katram Kristus 

apustulim piedēvējot vienu. Luters nepiederēja pie šīs tradīcijas nekritiskiem piekritējiem, sal. 1529. gada 

priekšvārdu, § 19. 

 


