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Trešais ticības artikuls [„Mazais Katehisms”]  

 

Par svētdarīšanu 

Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku 

piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgu dzīvošanu. Āmen. 

 

Ko tas nozīmē? 

Es ticu, ka es ar savu paša spēku un prātu nevaru uz Jēzu Kristu, savu Kungu, ticēt, nedz 

pie Viņa nākt, bet Svētais Gars ar Evaņģēliju mani aicinājis, ar Savām dāvanām 

apgaismojis, svētdarījis un uzturējis patiesajā ticībā, tāpat kā Viņš visu kristīgo draudzi 

virs zemes aicina, pulcina, apgaismo, svētdara un pie Jēzus Kristus uztur vienīgajā 

patiesajā ticībā. Šinī kristīgajā draudzē Viņš man un visiem ticīgajiem ik dienas bagātīgi 

piedod visus grēkus un pastarajā dienā uzmodinās mani un visus mirušos, un dos man 

līdz ar visiem uz Kristu ticīgajiem mūžīgu dzīvošanu. Patiesi, tas tā ir. 

 

 

Trešais artikuls [„Lielais Katehisms”] 

 

[34]
 Es ticu uz Svēto Garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto kopību, grēku piedošanu, 

miesas augšāmcelšanos un mūžīgu dzīvošanu. Āmen. 

[35]
 Šo artikulu es nevaru nosaukt labāk, nekā tas jau ir nosaukts, – “par svētdarīšanu”. Jo 

tajā tiek izteikts un iezīmēts Svētais Gars ar Viņa darbu, proti, ka Viņš dara svētu. Tādēļ 

mums jābalstās uz vārdu “Svētais Gars”, jo tas ir tik īsi un precīzi formulēts, ka citu 

vārdu nevar atrast. 
[36]

 Raksti runā par dažādiem gariem, piemēram, cilvēka garu,
1
 debesu 

gariem un ļaunajiem gariem.
2
 Bet tikai Dieva Gars ir Svētais Gars, tas ir, Gars, kas mūs ir 

                                            
1  Piem., 1. Kor. 2:11. 
2  Piem., 1. Sam. 16:14, 23, Ap. d. 19:12, 15. 
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darījis un joprojām dara svētus. Kā Tēvu sauc par Radītāju, Dēlu – par Pestītāju, tā arī 

Svētais Gars saskaņā ar Savu darbu jāsauc par Svētdarītāju. 
[37]

 Bet kā šī svētdarīšana 

notiek? Atbilde: tāpat kā Dēls saņem varu, mūs iegūdams ar Savu dzimšanu, miršanu un 

augšāmcelšanos, tā arī Svētais Gars veic svētdarīšanu ar šādām lietām: svēto kopību jeb 

kristīgo baznīcu, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Tas 

nozīmē, ka Viņš mūs vispirms ieved Savā svētajā draudzē un ieliek baznīcas klēpī, kurā 

Viņš mums sludina un ved mūs pie Kristus.  

[38]
 Jo ne tu, ne es nekad nevarētu kaut ko zināt par Kristu vai ticēt Viņam un iegūt Viņu 

par Kungu, ja Svētais Gars mums to nedāvātu ar Evaņģēlija sludināšanu un neieliktu dziļi 

sirdī. Darbs ir noticis un paveikts, jo Kristus mums ir nopelnījis un ieguvis šo dārgumu ar 

Savām ciešanām, nāvi un augšāmcelšanos. Bet, ja Viņa darbs paliktu apslēpts, tā ka 

neviens par to nezinātu, tad šis darbs būtu bijis veltīgs un gājis zudumā. Lai šis dārgums 

nepaliktu aprakts, bet tiktu lietots un saņemts, Dievs mums ir devis Savu Vārdu un licis 

to sludināt, un tajā devis mums Svēto Garu, lai mums šo dārgumu un pestīšanu darītu 

pieejamu un dāvātu. 
[39]

 Tādēļ darīt svētu nav nekas cits, kā pievest pie Kunga Kristus, 

lai mēs saņemtu šo mantu, kuru paši nevaram iegūt. 

[40]
 Mācies šo artikulu ļoti skaidri saprast. Ja kāds jautā: ko tu saproti ar vārdiem “Es ticu 

uz Svēto Garu?” Atbildi: “Es ticu, ka Svētais Gars mani dara svētu, kā liecina Viņa 

vārds.” 
[41]

 Bet kā Viņš to dara jeb kādā veidā un kādiem līdzekļiem? Atbilde: ar kristīgo 

baznīcu, grēku piedošanu, miesas augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. 
[42]

 Vispirms 

Viņam pasaulē ir īpaša draudze, kas ir māte, kura katru kristieti rada un uztur ar Dieva 

vārdu, kuru Svētais Gars atklāj un māca, apgaismo un iededz sirdīs, lai tās Dieva vārdu 

saprot, uzņem, pie tā turas un paliek. 

[43]
 Kur Svētais Gars neliek sludināt un nemodina sirdī Dieva vārdu, lai to saprastu, – tur 

tas ir zudis. Tā tas noticis zem pāvesta varas, kur ticība pilnīgi atstāta novārtā un neviens 

Kristu nav atzinis par Kungu, nedz Svēto Garu par Svētdarītāju. Tas ir, neviens nav 

ticējis, ka Kristus ir mūsu Kungs, kas bez mūsu darba un nopelna sagādājis mums tādu 

dārgumu un darījis mūs Tēvam tīkamus. 
[44]

 Kā tad tur trūka? Tur nebija klāt Svētā Gara, 

kas būtu to atklājis un licis sludināt, bet bija tikai cilvēki un ļaunie gari, kuri mums 
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mācīja būt svētīgiem un iegūt žēlastību ar mūsu pašu darbiem. 
[45]

 Tādēļ tā nav kristīga 

baznīca. Jo, kur nesludina par Kristu, tur nav Svētā Gara, kas rada, aicina un sapulcina 

kristīgo baznīcu, ārpus kuras neviens nevar nokļūt pie Kunga Kristus. 
[46]

 Ar to pietiks, 

runājot par šā artikula satura pamatu. Bet, tā kā lietas, kuras tajā ir minētas, vienkāršajam 

cilvēkam nav pietiekami skaidras, tad arī tās mēs īsi aplūkosim. 

[47]
 Ticības apliecībā svētā kristīgā baznīca

3
 tiek saukta par svēto sadraudzi. Jo abas 

nozīmē vienu un to pašu, bet agrāk šīs frāzes [ticības apliecībā] nebija. Tā ir slikti un 

nesaprotami tulkota kā svēto sadraudze. Lai varētu to skaidri izteikt, būtu jāsaka pavisam 

citādi. Latīņu vārds ecclesia patiesībā būtu sapulce. 
[48]

 Bet mēs esam pieraduši pie 

vārdiņa “baznīca”, ar ko vienkāršie cilvēki saprot nevis sapulcētus ļaudis, bet svētīto 

namu jeb celtni. Patiesībā namu tikai tāpēc sauc par baznīcu, ka ļaudis tajā sapulcējas; jo 

mēs, kas tur sapulcējamies, ierīkojam un ieņemam īpašu telpu un dodam namam vārdu 

atbilstoši tam, kas šajā namā sapulcējušies. 

Tādējādi vārds “baznīca” īstenībā nenozīmē neko citu kā “kopīga sapulce”; pēc savas 

izcelsmes tas ir grieķu vārds, tāpat kā ecclesia. Grieķi savā valodā to sauca par kyria, kas 

latīniski ir curia. Tādēļ arī pareizi mūsu mātes valodā tā būtu jāsauc kristīgā draudze jeb 

sapulce vai vislabāk un visskaidrāk svētā kristietība, kristieši. 

[49]
 Arī vārds communio būtu nevis sadraudze, bet draudze. Tas nav nekas cits kā piezīme 

vai paskaidrojums, kas lietots, lai izskaidrotu, kas ir kristīgā baznīca. Mūsējie, kas 

nezināja latīņu valodu, no tā ir izveidojuši svēto sadraudzi, kā nekad nesaka un ko arī 

nevar saprast. Pareizi būtu – svēto kopība, tas ir, draudze, kurā ir tikai svētie, vai vēl 

skaidrāk – svētā draudze. 
[50]

 To es saku tādēļ, lai šie vārdi tiktu saprasti. Šie vārdi ir tā 

ieviesušies, ka tos grūti izmainīt, un tā tūlīt būtu uzskatīta par ķecerību, ja kaut viens 

vārds tiktu mainīts. 

[51]
 Šā pielikuma jēga un pamatdoma ir: es ticu, ka virs zemes ir svēts pulciņš un draudze, 

kurā ir vienīgi svētie, zem vienas galvas – Kristus, Svētā Gara aicināti, vienā ticībā, prātā 

un saprašanā; ar dažādām dāvanām, tomēr vienprātīgi mīlestībā, bez dumpja un 

                                            
3  §§ 47–50 veltīti ar baznīcu saistīto terminu apskatam vāciski lasošai auditorijai, pēc iespējas esam pielāgojuši šo 

fragmentu lasītājam latviešu valodā. Baznīcas būtība apskatīta §§ 51–53. 
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šķelšanās. 
[52]

 Arī es esmu šīs draudzes daļa un loceklis, kas līdzdalīgs visās tās mantās.
4
 

Ar Svēto Garu es esmu tajā ievests un iekļāvies, dzirdējis un joprojām klausos Dieva 

vārdu – ar ko jāsāk, lai ienāktu draudzē. Jo, pirms tajā ienācām, mēs pilnībā bijām velna 

īpašums, proti, kā tādi, kas neko nezina par Dievu un par Kristu. 
[53]

 Svētais Gars paliek 

pie svētās draudzes jeb kristietības līdz pat pastarajai dienai. Ar draudzes palīdzību Viņš 

mūs ved un lieto draudzi, lai sludinātu Vārdu un ar Vārdu darbotos. Tā Viņš paveic un 

vairo svētdarīšanu, lai draudze ik dienas pieaugtu un kļūtu stipra ticībā un tās augļos, 

kurus Viņš rada. 

[54]
 Mēs ticam, ka mums kristietībā ir grēku piedošana, kas notiek caur svētajiem 

sakramentiem un Absolūciju, kā arī caur dažādiem mierinājuma vārdiem visā Evaņģēlijā. 

Tādēļ uz to attiecināms viss, kas sludināms par sakramentiem, kā arī viss Evaņģēlijs un 

visi amati kristietībā ir nepieciešami, lai tas viss bez mitas tiktu lietots. Kaut arī no 

Kristus iegūta žēlastība un no Svētā Gara radīts svētums – caur Dieva vārdu kristīgās 

draudzes kopībā, tad tomēr mēs nekad neesam bez grēka savas miesas dēļ, kura mums vēl 

joprojām sēž uz kakla.  

[55]
 Tādēļ kristietībā viss ir iekārtots, lai ik dienas mēs saņemam pilnīgu grēku piedošanu 

caur Vārdu un zīmēm [t. i., sakramentiem], lai mierinātu un iedrošinātu mūsu 

sirdsapziņu, kamēr mēs šeit dzīvojam. Lai gan mums ir grēki, Svētais Gars paveic to, ka 

tie mums nespēj kaitēt. Jo mēs esam kristietībā, kur ir pilnīga grēku piedošana divkāršā 

nozīmē: Dievs piedod mums, un mēs piedodam cits citam, viens otru panesam un 

izpalīdzam.  

[56]
 Bet ārpus kristietības, kur nav Evaņģēlija, nav piedošanas, tāpēc tur arī nevar būt 

svētuma. Tādēļ visi, kas nevis ar Evaņģēliju un grēku piedošanu, bet ar saviem pašu 

darbiem meklē un grib nopelnīt svētumu, ir paši sevi izslēguši un nošķīrušies no 

kristietības. 

[57]
 Kamēr svētdarīšana ir sākusies un pieņemas dienu no dienas, mēs gaidām, ka mūsu 

miesa tiks nonāvēta un ar visu tās nešķīstību aprakta, lai brīnišķīgi parādītos un celtos 

                                            
4  Sal. 1. Kor. 1:9. 
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pilnīgam svētumam jaunā, mūžīgā dzīvē. 
[58]

 Tagad mēs paliekam pa pusei tīri un svēti, 

lai Svētais Gars caur Vārdu vienmēr pie mums strādātu un ik dienas dāvātu piedošanu 

līdz tai dzīvei, kur būs ne vairs piedošana, bet pilnīgi tīri un svēti cilvēki, pilni dievbijības 

un taisnības, atbrīvoti no grēka, nāves un visām nelaimēm, jaunā nemirstīgā un 

apskaidrotā miesā. 
[59]

 Redzi, tas viss ir Svētā Gara amats un darbs – Viņš iesāk 

svētdarīšanu virs zemes un ik dienas to vairo ar divām lietām: kristīgo baznīcu un grēku 

piedošanu. Bet, kad mēs trūdēsim, Viņš vienā mirklī svētdarīšanu pilnīgi pabeigs un mūs 

pie tās uzturēs ar divām pēdējām šajā artikulā pieminētajām lietām.  

[60]
 Bet arī vārdi “miesas augšāmcelšanās”

5
 nav labi vāciski pateikti. Jo, kad mēs, vācieši, 

dzirdam vārdu “miesa” vai “gaļa” [Fleisch], mēs nedomājam tālāk par gaļas veikaliem. 

Bet pareizā vācu valodā mēs teiktu “ķermeņa jeb miroņa augšāmcelšanās”.
6
 Taču tam 

nav tik lielas nozīmes, ja tikai vārdus pareizi saprot. 

[61]
 Tas ir artikuls, kam pastāvīgi jābūt un jāpaliek darbīgam. Radīšana mums jau ir aiz 

muguras, tāpat arī pestīšana jau ir notikusi, bet Svētais Gars veic Savu darbu bez 

mitēšanās līdz pat pastarai dienai. Tādēļ Viņš iedibinājis draudzi, caur kuru Viņš visu 

runā un dara. 
[62]

 Viņš vēl nav pilnīgi sapulcinājis Savu kristietību un izdalījis grēku 

piedošanu. Tad nu mēs ticam tam, kurš pastāvīgi mūs ved šajā draudzē ar Savu vārdu un 

caur šo vārdu dod grēku piedošanu, vairo un stiprina ticību, lai, kad viss būs pabeigts un 

mēs paliksim ticībā, nomirsim pasaulei un visām likstām, mūs beidzot padarītu pilnīgi un 

mūžīgi svētus. To mēs tagad gaidām – caur vārdu un ticībā. 

[63]
 Redzi, ticības apliecībā visa dievišķā būtība, griba un darbs attēloti visskaidrākajā 

veidā, pavisam īsi, tomēr tādos vārdos, kuros ir tāda gudrība, kas pārsniedz visu cilvēku 

gudrību, prātu un saprašanu. Jo visa pasaule, kaut arī tā ar vislielāko uzcītību tiekusies 

aptvert, kas ir Dievs un kādi ir Viņa nodomi un darbi, tomēr neko nav spējusi sasniegt. 
[64]

 

Turpretī tu un es esam to visu saņēmuši visbagātīgākajā veidā; jo šeit Viņš pats visos 

trijos artikulos atklājies un atdarījis Savas tēvišķās sirds un neizteicamās mīlestības 

dziļumus. 
[65]

 Jo Viņš mūs tieši tādēļ radījis, lai atpestītu un darītu svētus, vēl jo vairāk – 

                                            
5  Auferstehung des Fleisches, Fleisch var nozīmēt gan miesa, gan gaļa. 
6  Auferstehung des Leibes oder Leichnams. 
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Viņš devis un piešķīris mums visu, kas ir debesīs un virs zemes, devis mums arī Savu 

Dēlu un Svēto Garu, lai caur tiem vestu mūs pie Sevis. Jo mēs (kā iepriekš paskaidrots) 

citādi nekad nespētu nonākt līdz Tēva laipnības un žēlastības atzīšanai kā vien caur 

Kungu Kristu, kas ir Tēva sirds spogulis, ārpus kura neredzam neko citu kā vien 

briesmīgu un bargu soģi. Bet arī par Kristu mēs neko nevarētu zināt, ja Svētais Gars 

mums to nebūtu atklājis.  

[66]
 Tādēļ šie ticības apliecības artikuli atšķir un nošķir mūs, kristiešus, no visiem 

pārējiem ļaudīm virs zemes. Jo visi, kas ir ārpus kristietības, – vai tie būtu pagāni, turki, 

jūdi vai neīsti kristieši un liekuļi, kaut arī tie ticētu uz vienu patiesu Dievu un Viņu vien 

pielūgtu, – tomēr nezina, kāds ir Dieva prāts pret viņiem un nevar gaidīt no Viņa 

mīlestību, nedz citu ko labu, tādēļ tie paliek mūžīgā dusmībā un pazušanā. Jo viņiem nav 

Kunga Kristus, turklāt viņi nav apgaismoti un apveltīti ar Svētā Gara dāvanām. 

[67]
 Tā nu redzi, ka ticība, tas ir, ticības apliecība, ir pavisam citāda mācība nekā desmit 

baušļi; jo bauslība skaidri māca, kas mums jādara, savukārt ticības apliecība saka, ko 

Dievs mums dod un mūsu labā dara. Desmit baušļi arvien ir rakstīti visu cilvēku sirdīs,
7
 

turpretī ticību nespēj aptvert nekāda cilvēka gudrība, to māca vienīgi Svētais Gars. 
[68]

 

Tādēļ bauslība nevienu vēl nedara par kristieti, jo Dieva dusmība un nežēlastība vēl 

arvien paliek pār mums, jo mēs nespējam pildīt to, ko Dievs no mums prasa; bet ticības 

apliecība sniedz vienīgi žēlastību, dara mūs dievbijīgus un Dievam tīkamus. 
[69]

 Jo caur 

šo atziņu mēs iegūstam patiku un mīlestību pret visiem Dieva baušļiem, tādēļ ka šeit mēs 

redzam, kā Dievs dod mums pats Sevi – pilnīgi, līdz ar visu, kas Viņam pieder, lai vadītu 

un palīdzētu turēt desmit baušļus. Tēvs mums dod visu radību, Kristus – visus Savus 

darbus, Svētais Gars – visas Savas dāvanas. 

[70]
 Ar to, kas šeit sacīts par ticības apliecību, ir pietiekami, lai sniegtu pamatu 

vienkāršajiem ļaudīm, lai viņi netiktu pārslogoti, bet, sapratuši galveno, paši tiektos 

tālāk, un to, ko Rakstos mācījušies, šeit iegūtu, arvien pilnīgākā izpratnē pieaugdami; jo 

mums par to jāsludina un jāmācās ik dienas, kamēr vien šeit dzīvojam.  

                                            
7  Sal. Rom. 2:15. 

 


