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IEVADS 

 

1. Uzdevums, kādu Mārtiņš Luters redzēja, sastādīdams Mazo katehismu, baznīcā 

ir paliekošs un nekad nav pilnīgi izpildāms un pabeidzams. Katrai paaudzei tas rodas no 

jauna. Tas ir uzdevums, kas prasa izcelt pašu galveno no visa lielā kopuma, kas baznīcai 

ir jāsniedz pasludinājumā, un sniegt šo galveno un būtiskāko vienkāršā, saprotamā 

valodā. Tas ir uzdevums – pateikt tautai “kas ir nepieciešams pestīšanai”, “necessaria ad 

salutem”, kā to nosaucis reformators J. Bugenhāgens. Tas nepieciešams gan jaunatnes 

mācīšanai, gan arī pasludinājumam un dvēseļu aprūpei. Visos veidos, kādos tiek sniegts 

vārds, ir jāpaliek šai centrālajai, galvenajai lietai. 

Taču nav katra atsevišķa mācītāja ziņā noteikt šo centru. To atrast un izcelt ir visas 

baznīcas kā vienota veseluma uzdevums. Tas piešķir baznīcai raksturīgās iezīmes un 

izsaka tās konfesionālo noteiktību. Katram atsevišķam cilvēkam paliek uzdevums satvert 

un apliecināt šo centru personiski, kā savas dzīves centru. Savukārt draudžu locekļiem, 

visupirms tiem, kuri ticības lietās pūlas, bet nespēj sasniegt vēlamos rezultātus, 

daudzajiem baznīcas “pierobežas iedzīvotājiem”, kas nespēj orientēties pretrunīgajos 

uzskatos un īsti haotiskajā daudzveidībā reliģijas laukā, ir izšķiroši svarīgi, lai ticības 

saturs tiem tiktu sniegts šādā formā, kas izceļ centrālās lietas, lai viņus nemaldinātu 

dažādas perifēras domas un patvaļīgi apgalvojumi. 

Mārtiņš Luters Mazajā katehismā ir vēlējies sniegt šādu centrālās lietas izceļošu 

elementāru mācību. Viņš ir vēlējies izcelt kristīgās ticības galvenās lietas. Katehisma 

nozīme viņam meklējama ne tik daudz formā, kā izvēlē, proti, kas katehismā tiek norādīts 

kā galvenās pamatlietas. 

Apzīmējums “gabali” (daļas) M. Lutera Mazajā katehismā sākotnēji ir nozīmējis 

to pašu, ko “nodaļas”, taču šis vārds iegūst īpašu skanējumu. Tas neaprobežojas ar 

formālu satura iedalījumu mācību grāmatā, bet vērtē saturu saistībā ar kristieša galveno 

mērķi, ar to, kas kristietim ir jāzina, lai iemantotu pestīšanu. 

Tā kā evaņģēliskā baznīca ir apstiprinājusi galveno lietu izvēli katehismā, uzskatot 
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to par Svētajiem Rakstiem atbilstošu, tā ir darījusi Mazo katehismu par vienu no saviem 

apliecības rakstiem. 

2. Katehisms runā par Dievu – par Dievu, kas atklājies Jēzū Kristū. Dievs ir mums 

apslēpts, mūsu sajūtām un mūsu domām neaptverams. Lai cik augstā kalnā mēs uzkāptu, 

debesis vienmēr paliek neaizsniedzamas, tās plešas augstu pār mums. Par Dievu nav 

iespējams runāt citādi, kā vien tā, kā Viņam pašam labpatīk, un tikai tad, ja Dievs noņem 

apsegu, kas Viņu mums apslēpj, ļaudams ielūkoties Viņa būtībā, Viņa sirdī. 

Te nav runa tikai par teorētisku izpratni. Dievs mums atklājas Kristū, kurā Viņš 

cilvēku šajā pasaulē ved uz pestīšanu, uz glābšanu. Dievs īsteno Savu vēsturi caur 

pasauli. Tā sākas Vecajā Derībā un sasniedz kulmināciju Jēzū. Tā ir pestīšanas vēsture, 

Dieva glābjošās mīlestības vēsture. Viņš uzņem mūs Savā kopībā un samierina ar Sevi. 

Tikai tas, kurš šajā vēsturē ir nonācis saskarsmē ar Dievu, spēj pareizi runāt par Viņu. 

Bībele ir šīs vēstures liecība, ko snieguši cilvēki, kuri paši nonākuši šādā saskarsmē ar 

Dievu, kurus Dievs pats ir tajā uzņēmis, pie kuriem un caur kuriem Viņš ir darījis Savu 

darbu. 

Tā uzdevums izcelt būtisko ticības saturā saskan ar uzdevumu parādīt būtisko 

Bībeles liecībā par Dievu. Katehisms ir veidots itin kā visu Svēto Rakstu ekstrakts. 

3. Mārtiņš Luters mācības gabalu izvēlē ir sekojis viduslaiku tradīcijai. 15. 

gadsimta beigās tā apkopoja mācāmo materiālu četrās galvenajās daļās: Credo (Ticības 

apliecība), Oratio Dominica (Mūsu Tēvs lūgšana), Dekalogs (desmit baušļi) un Ave 

Maria. Papildus šiem bija vēl daudzi citi mācības gabali. Tika mēģināts iedalīt un 

vienkāršot visu nepārredzamo Bībeles materiāla daudzumu, sakārtojot to šādās galvenajās 

daļās: visas ētiskās prasības pieskaitāmas Dekalogam, credenda (kam jātic) – tam pieder 

arī pēdējās lietas; sakramenti pieskaitāmi Credo, lūgšanu teksti – Mūsu Tēvs lūgšanai. Tā 

Dekalogs, Credo, Oratio Dominica ir kopā saņemti klasiski piemēri tam, kas kristietim 

jādara, jātic un jālūdz. Credo un Mūsu Tēvs lūgšana saglabājas nemainīga kopš 

kristietības pirmsākumiem. Tām bija izšķiroša nozīme katehisma apmācībā senajā 
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baznīcā, tās atradās noslēpuma plīvura apņemtās mācības (arkāndisciplīnas) centrā
1
. 

Citādāk bija ar Dekalogu. Tikai ar grēksūdzes prakses ieviešanu viduslaiku beigās tas ir 

kļuvis par trešo atsevišķo mācības daļu. Ilgu laiku par šo vietu noritēja cīņa starp 

Dekalogu un dubulto mīlestības bausli. 

Kā jau sacīju, M. Luters ir pievienojies šai iepriekš pastāvējušajai tradīcijai. Kopš 

1523. gada no mācības galveno daļu skaita ir pazudusi Ave Maria un palikušas tikai trīs 

galvenās daļas, kādas tās izšķiramas sniedzamajā mācības materiālā, tātad arī kristietībā, 

kristīgajā dzīvē. Sakramenti šeit pievienoti kā ceturtā un piektā daļa, kam vēl nāca klāt 

papildus daļas – grēksūdze, lūgšanas un mājas tāfeles. Tās nav līdzvērtīgas galvenajiem 

mācības gabaliem (daļām). Mārtiņš Luters kristīgās mācības materiālu ir vērtējis tā, ka 

pirmajās trijās daļās, kas uzskatāmas par senās baznīcas mācību, ir ietverti visi kristīgās 

dzīves pamati, taču tādā veidā, ka nav izslēdzama arī papildus daļu pievienošana. 

4. Triju galveno mācības daļu sistemātisku apkopojumu M. Luters ir izlaidis. Šīs 

daļas atrodas līdzās kā atsevišķi, nesaistīti bloki, kas vienkāršā veidā izsaka lielās, 

galvenās lietas. Tomēr mācības daļu secība norāda uz iekšējo kopsakarību un domas 

attīstību. Mārtiņš Luters, atšķirībā no viduslaiku tradīcijas, katehisma mācīšanā ir 

ievērojis šādu secību: Dekalogs, Credo, Oratio Dominica. Viņš to pamato sekojošā veidā: 

kristietim pestīšanai ir nepieciešamas trīs lietas. Pirmkārt, viņam jāzina, ko darīt un ko 

nedarīt. Otrkārt, kad viņš redz, ka neko no tā nespēj darīt vai nedarīt pats saviem 

spēkiem, viņam jāzina, kur meklēt un atrast spēkus, lai varētu darīt un nedarīt to, kas 

prasīts. Treškārt, viņam jāzina, kā tos meklēt un saņemt. 

Tā Evaņģēlijs tiek uzlūkots kā tikumības spēku avots. Taču šī mācības daļu secība 

kalpo tikai katehētiskajam lietojumam. Kad ir runa par citiem mērķiem, daļu 

kopsakarības var tikt noteiktas arī citādi. Arī katehētiskajam lietojumam šis Mārtiņa 

Lutera skaidrojums nav nemainīgi saistošs. Katrā ziņā ir jāievēro vienīgi tas, ka viss, ko 

saka Bauslība un Evaņģēlijs, tiešām ir dzīvā Dieva vārds. 

                                                           
1 Senbaznīcā par arkāndisciplīnu sauca sagatavošanās apmācību pirms Svētā Vakarēdiena saņemšanas. – Teol. red. 

piez. 
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5. Bauslība, Evaņģēlijs un lūgšana, saskaņā ar Rakstiem, ir kristīgās ticības 

galvenās lietas. Bauslību un Evaņģēliju M. Luters nosauc par “argumentiem”, tas ir, par 

pamatiem, kas nepieciešami Rakstu izpratnei. Tie parāda Rakstu būtisko saturu. Tam 

atbilst abas pirmās katehisma mācības daļas. Tikai tad, ja ir zināma Bauslība un 

Evaņģēlijs, ir zināms arī, kā pareizi runāt par Dievu, ko Dievs ir domājis ar Svēto Rakstu 

vārdiem. Te pievienojas trešā mācības daļa – lūgšana. Lūgšanā izpaužas cilvēka jaunais 

stāvoklis Dieva priekšā – tāda cilvēka stāvoklis, kurš ir ticībā uzklausījis Bauslību un 

Evaņģēliju. 

6. Šo triju mācības daļu apgūšanas pamatā ir pieeja pašam Dievam. Dievs nav 

uzlūkojams kā materiāls objekts, par kuru mēs šeit mācāmies. Drīzāk gan katehismā ir 

izteikumi par Dieva personu, aiz kuriem stāv pats Dievs – kā tas, kurš runā un dara: 

a) Viņš ir prasīgs Dievs, kas pirmajā mācības daļā izsaka mums Savas prasības – 

vai nu Dieva svētās gribas atklāsme Bauslībā pārliecinātu mūs par mūsu vainu, vai arī 

prasības tiktu saprastas kā tādas, ko nepieciešams īstenot mūsu dzīvē –, bet izšķiroši 

svarīgi ir tas, ka aiz šīm prasībām stāv pats Dievs. Viņš ir Tas, kas to saka, nevis 

paragrāfu rinda, kas sastādīta, lai regulētu cilvēku dzīvi. Viņa griba uzstāda prasības 

mūsu dzīvei. Cilvēks, kas izvairās no šīm prasībām vai tās neuzklausa, neko nezina par 

patieso Dievu. 

Pirmajā bauslī prasība īpašā veidā tiek izteikta kā dzīvā Dieva personas prasība. 

Lai padarītu šo prasību vēl skaidrāku, ir izmantojamas arī citas Rakstu vietas, kā Kalna 

sprediķis un mīlestības bauslis. 

Uzlūkojot šo prasību, atklājas mūsu dzīves un šīs pasaules īstenība: tā ir zudusi 

pasaule, kas ir jau nobriedusi tiesai un bojāejai. Reizē šī prasība atklāj Dieva gribu arī 

pozitīvā veidā un parāda, kādai jābūt cilvēka attieksmei pret Dievu un līdzcilvēkiem. Tā 

parāda, kāds ir bijis Dieva mērķis radīšanas darbā. 

b) Viņš ir dodošs Dievs, kas nāk mums pretī otrajā mācības daļā. Šī ir Mazā 

katehisma sirds daļa. Deum cognoscere est beneficia eius cognoscere (atzīt Dievu nozīmē 

– atzīt Viņa žēlastības dāvanas). Tā varam sacīt, pārveidojot zināmos F. Melanhtona 

vārdus; ikviens izteikums par Dievu vai Kristu soterioloģiskā veidā attiecas uz cilvēku. 
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Evaņģēlijs, par ko šeit ir runa, vainagojas ar Dieva dāvanu, kas ir pats Jēzus Kristus, 

mūsu Kungs. Viņā Dievs mums dāvā grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību. Saņemdami šīs 

dāvanas, mēs ielūkojamies Dieva sirdī. Tā kā Viņš ir mīlestība, kas glābj šo pasauli, mēs 

šīs zudušās pasaules vidū drīkstam ticēt Viņam. Cilvēks, kas nepazīst Dieva glābjošo 

mīlestību, neko nezina par patieso Dievu. 

c) Tieši tāpat arī trešajā mācības daļā galu galā ir atrodams izteikums par Dievu. 

Viņš ir Tēvs, ar ko cilvēks var runāt personiskā saskarsmē, un cilvēkam tas ir jādara. 

Cilvēks to var darīt, pamatojoties uz Evaņģēlijā saņemto Dieva dāvanu. Kopība ar Dievu 

nav iespējama bez lūgšanas. Cilvēks, kas nelūdz Dievu un neuzdrīkstas uzlūkot Viņu kā 

personisku realitāti, neko nezina par patieso Dievu. 

Kas grib pareizi runāt par Dievu, tas nedrīkst atstāt neievērotu nevienu no šīm 

lietām. 

7. Tādējādi katehisma nodoms ir pavērt mums ceļu uz Dieva realitāti, bet tas 

nozīmē, ka katehisms kā Svēto Rakstu kopsavilkums, ir mums sacītais Dieva vārds. 

Dieva vārdā ir pilnvara. Pilnvara jeb vara ir jēdziens, ko Jaunajā Derībā lieto 

Jēzus, izdzīdams dēmonus
2
. Viņam bija vara pār gariem. Šis pats vārds “pilnvara” stāstā 

par triekas ķerto tiek lietots attiecībā uz Jēzu
3
. Viņš sēžas soģa krēslā un saka vārdus, kas 

nosaka cilvēka likteni: tavi grēki ir piedoti! Kā tolaik cilvēki Jēzus vārdos tika pakļauti 

Viņa varai, tāpat notiek arī tagad. Uzklausīt Dieva vārdu nozīmē – pakļauties Jēzus varai, 

līdz ar to – ieiet Dieva varas laukā. “Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis 

Sava mīļā Dēla valstībā” (Kol. 1:13). 

No tā varam saprast pirmajā acu uzmetienā šķietami svešādās Mārtiņa Lutera 

rūpes par to, lai katehisms, desmit baušļi, Ticības apliecība, Mūsu Tēvs lūgšana līdz ar 

pārējām daļām tiktu ik dienu pieminēts. Katehisms ir jālasa un jāizrunā katru rītu, ik 

dienu – gluži kā pirmajā psalmā par Bauslību sacīts: “Kas dienām un naktīm domā par 

Viņa bauslību.” Šajās no Rakstiem ņemtajās mācības daļās ir ietverta šāda domāšana par 

Dieva vārdu. No tās rodas spēks, kas “rada velnam dedzinošas sāpes un palīdz mums 

                                                           
2 Sk. Mk. 6:7 
3 Mk. 2:10 
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vairāk par visu, mūs stiprinādams un mierinādams.”
4
 Tā sniedz mums ieeju citā pasaulē, 

kurā drīkstam dzīvot kā kristieši. “Ja arī tu negūtu nekādus citus augļus vai labumu, tev 

tomēr katehisms būtu labprāt jālasa, jāpārdomā un jāpārrunā jau tādēļ vien, ka tā vari 

aizdzīt velnu un ļaunas domas.”
5
 

Baznīcai, kas māca katehismu, ir jārūpējas, lai tas notiktu. 

8. Katehisms lielā mērā ir pārvērties par tukšu no galvas iemācītu lietu – tas 

apgrūtina ceļu uz mācības gabalu izpratni. Arvien no jauna ir jāmeklē un jāatrod šī 

būtisko lietu izpratne. Tas ir arī šī darba mērķis. Tas ir mēģinājums, atsaucoties uz 

Mārtiņa Lutera katehismu, atkal likt pie sirds mūsdienu cilvēkam mūsu ticības būtiskās 

lietas. Katrā ziņā galvenā doma ir tāda, ka Bauslība, Evaņģēlijs un lūgšana arī šodien ir 

galvenās lietas mūsu kristīgajā dzīvē un ka šo galveno lietu atklāšana ir un paliek 

baznīcas centrālais uzdevums visos laikos. 

 

                                                           
4 Lielais Katehisms, Ievads, 11. 
5 Turpat. 

 


