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AUTORA PRIEKŠVĀRDS

Edmunds Šlinks par moderno laikmetu ir teicis, ka tad dogmatika 
lielā mērā kļuva par rotaļlaukumu spekulatīvas dievbijības subjektī-
vajai oriģinalitātei un kristieši aizmirsa, kā lūgt ar katehismu. Šlinka 
vārdi mums atgādina ko tādu, kam vajadzētu raksturot luterāņus, 
proti, gan mācītājiem, gan lajiem būtu jāzina, ko nozīmē lūgšana ar 
katehismu, jo tā mums māca, Pāvila vārdiem sakot, „veselīgas mācības 
paraugu” un ļauj mums skaidri ieraudzīt savu vietu Dieva pestīšanas 
plānā, kur Viņš ir devējs un mēs – Viņa dāvanu saņēmēji. Lutera 
katehismi ved mūs pie skaidras Svēto Rakstu izpratnes, jo, kā sacīts 
„Konkordijas formulā”, tie ir kā „laju Bībele, kur īsi apkopots viss, kas 
garāk un plašāk ir izteikts Svētajos Rakstos. Šo katehismu zināšana 
kristīgam cilvēkam ir nepieciešama viņa pestīšanas labā”1. Apustulis 
Pāvils mudina Timoteju turēties pie veselīgas mācības parauga, ko 
viņš tam devis ticībā un mīlestībā, kas Jēzū Kristū (2Tim 1:13). „Ma-
zais katehisms” ir šāds paraugs, tāpēc arī šīs grāmatas nosaukums ir 
„Lūgšana ar Lutera „Mazo katehismu”. Veselīgas mācības paraugs”.

Man ārkārtīgi simpatizē teoloģiskā pieeja, kuru Osvalds Baiers ir 
nosaucis par „katehētisko sistemātiku”. Šī grāmata ir tapusi, paturot 
prātā šo Baiera uzstādījumu. Katehisms nosaka gan luteriskās teoloģi-
jas jēdzienus, gan aprises. Reformācijas laikā katehisms kalpoja ne vien 
kā kristīgās mācības rokasgrāmata, bet arī kā lūgšanu grāmata. Luters 
bija pārliecināts, ka katehisma tekstu var lietot lūgšanā. Šī grāmata 
var palīdzēt vingrināties tajā, kā dogmatisko patiesību ietērpt lūgša-
nā. Grāmatas veidošanā man ļoti noderēja nesen angliski iztulkotais 
Albrehta Petersa pētījums „Lutera katehismu komentārs” piecos sēju-
mos. Publicējot šo Petersa darbu, izdevniecība Concordia Publishing 
House angliski runājošajiem luterāņiem ir uzdāvinājusi patiesi vērtīgu 
dāvanu. Bez Petersa ļoti rūpīgā pētījuma „Lūgšana ar Lutera „Mazo 
katehismu”” nebūtu tapusi.
1  KF Epitome, Ievads 5, Vienprātības grāmata, Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 2012. 468. lpp.
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Šajā grāmatā ir secīgi aplūkotas sešas „Mazā katehisma” daļas, kā 
arī tā pielikumi par rīta un vakara lūgšanu un kristīgo namturību. 
Katras sadaļas sākumā ir citāts no „Mazā katehisma”. Pēc tā ir  lūgšana, 
kuras pamatā ir attiecīgais katehisma fragments. Tālāk komentārā par 
fragmentā aplūkoto mācību redzams, kā tā veido mūsu lūgšanu. Šīs 
grāmatas mērķauditorija ir mācītāji, kas regulāri sludina un māca, 
balstoties uz katehismu, bet tā noderēs arī lajiem, it īpaši bērnu ve-
cākiem, jo Luters nama saimniekus uzskatīja par galvenajiem kate-
hisma skolotājiem savā ģimenē. Katehismā arvien var atrast iepriekš 
nepamanītus dārgumus, tāpēc es ceru, ka neatkarīgi no tā, vai lasītājs 
ir ilggadējs katehisma skolotājs vai tāds, kas ar šo brīnišķīgo Lutera 
grāmatiņu iepazinies tikko, viņš gūs dziļāku priekšstatu un paliekošu 
prieku par katehismu – kristīgās mācības, mūsu dzīves gaitu un lūgša-
nu rokasgrāmatu. Īpaši es ceru, ka, lūdzot ar katehismu, piedzīvosiet 
izaugsmi savā lūgšanu dzīvē.

Par visām grāmatas nepilnībām esmu atbildīgs vienīgi es pats, to-
mēr tās tapšanā man ir palīdzējuši daudzi cilvēki – iespējams, paši to 
nemaz nenojaušot. Mani pirmie katehisma skolotāji bija mani vecāki – 
Džons un Betija Plesi. Mācītājs Eldons Roevers, kurš Ciānas kalna 
luteriskajā baznīcā Konoverā, Ziemeļkarolīnas štatā, mani kristīja un 
iesvētīja un kurš ir studējis Vartburgas seminārā pie Johana Mihaela 
Reu, mācīja man katehismu ļoti pārliecinoši un skaidri. Manu izpratni 
par katehisma teoloģiju un tā lietošanu lūgšanā un pastorālajā aprūpē 
padziļināja laiks, kuru kopā ar Normenu Neigelu pavadīju Valparaiso 
universitātes Augšāmcelšanās kapelā. Savukārt 1988.  gada augustā 
es kopā ar Pīteru Benderu apmeklēju doktora Keneta Korbija vadītos 
kursus par katehismu; tie uz mums atstāja tādu iespaidu, no kura ar-
vien vēl neesam atguvušies. Mācītājs Benders ir katehisma skolotājs, 
kuram līdzīga nav, un esmu ļoti pateicīgs par viņa draudzību, koleģia-
litāti un pārdomām par katehismu. Tāpat esmu pateicīgs Robertam 
Kolbam un Džeimsam Nestingenam, kuri jau kopš 1983. gada, kad 
visi trīs dzīvojām dvīņu pilsētās, ir bijuši mani teoloģisko diskusiju 
partneri jautājumos par visu, kas ir luterisks un katehētisks. Nevar 
nepieminēt arī studentus, kas ir apmeklējuši manus katehisma kur-
sus gan šeit, Konkordijas teoloģiskajā seminārā Fortveinā, Indianas  
štatā, gan arī Luteriskās teoloģijas seminārā Pretorijā, Dienvidāfri-
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kas Republikā. Tāpat esmu pateicīgs visiem mācītājiem, kurus esmu 
 sastapis dažādās teoloģiskās konferencēs gan ASV, gan ārpus tām. 
Pateicība pienākas arī Džūlijai Hipkinsai, mūsu fakultātes sekretārei, 
kura man palīdzēja sagatavot šīs grāmatas manuskriptu publicēšanai. 
Grāmatas nekad nav viena cilvēka darbs – tajās apkopots tas, ko esam 
mācījušies no saviem priekšgājējiem ticības ceļā, kā arī no saviem ce-
ļabiedriem zemes dzīves svētceļojumā. Par viņiem visiem es pateicos 
Dievam!

Džons Pless
Kristus debesbraukšanas dienā,

2015. gadā
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1. LŪGŠANA AR KATEHISMU

Kristietis bez lūgšanas ir tikpat neiespējams  
kā dzīvs cilvēks bez pulsa.  

(M. Luters)

Esam pieraduši runāt par „Mazo katehismu”1 kā par ticības mācī-
bas grāmatiņu, ko varam studēt vai mācīties no galvas, taču reti dzir-
dam par Mārtiņa Lutera uzstādījumu, proti – katehisms ir lūdzams.2 
Luteram katehisms kalpoja kā lūgšanu grāmata. Katehisms, protams, 
ir kristīgās mācības rokasgrāmata, kurā bibliskā gaismā izklāstīti 
evaņģēliskās ticības pamati, taču tas ir arī kas vairāk. Tā ir lūgšanu 
grāmata. Par to liecina gan Lutera ceļš uz katehisma sarakstīšanu, gan 
katehisma lietošana pēc tā publicēšanas 1529. gadā.

Lutera nolūku ir pamanījis Albrehts Peterss: „Lūgšana ar katehismu 
nav domāta vienīgi bērniem vai neizglītotiem cilvēkiem; ne mazāk 
saistoša tā ir arī nobriedušiem kristiešiem, jo pats trīsvienīgais Dievs 
ir ticības pamatnoslēpumu patiesais skolotājs un visi kristieši ir viņa 
skolnieki. Lūgšanu pilna meditācija par šiem kristīgās ticības pamat-
tekstiem mūsu iekšējo cilvēku ieved Svētā Gara darbībā. Šie teksti un 
ticības gaisma, kas laužas no tiem ārā, atņem mums ļaunās domas, 
mierina mūsu satrauktās sirdis un veido stipru aizsargvalni pret visiem 
ļaunā kārdinājumiem.”3

Šāda lūgšana ir nopietns pasākums. Tā nav bezdomu meditēšana 
vai bezvārdu gremdēšanās savā apziņā, lai savienotos ar kādu augstāku 
1   Šajā grāmatā visi „Mazā katehisma” teksti ir ņemti no „Vienprātības grāmatas” (Rīga: Luterisma 

mantojuma fonds, 2012). (Red. piez.)
2   Kenets Korbijs raksta: „„Mazais katehisms” (1529), ko bija paredzēts lietot lūgšanā, atstāja paliekošu 

iespaidu uz evaņģēliskās Baznīcas lūgšanu dzīvi. Šajā katehismā Luters ne vien pamācīja, kā lūgt, 
izmantojot desmit baušļus, ticības apliecību un Tēvreizi, bet arī sniedza vienkāršus norādījumus, 
kā lūgt ģimenes lokā.” („Prayer: Pre-Reformation to the Present”, Christians at Prayer, Notre Dame, 
IN: University of Notre Dame Press, 1977. 123. lpp.)

3   Albrecht Peters, Ten Commandments, Commentary on Luther’s Catechisms, vol. I, St. Louis: 
Concordia, 2009. 33. lpp.
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garīgo spēku. Lūgšanā mēs mācāmies ieklausīties Tā  Kunga vārdos, 
un no šīs klausīšanās izaug mūsu saruna ar Viņu. Lūdzot kristietis stā-
jas cīņā pret sātanu. Te nevar palikt neitrāls – vai nu mēs  pieslienamies 
trīsvienīgajam Dievam, vai velnam.4

No vienas puses, lūdzot ar katehismu, mēs mācāmies runāt ar Die-
vu Tēvu Viņa Dēla vārdā caur Svēto Garu, kurš ar Evaņģēlija pasludi-
nājumu aicina mūs uz ticību. Šāda lūgšana ir balstīta Dieva pavēlē un 
apsolījumā. No otras puses, šī pati lūgšana tiek vērsta pret velnu, kurš 
grib nošķirt mūs no Tēva caur neuzticēšanos Dēlam, liekot mums 
apšaubīt Evaņģēlija apsolījumus. Pēc Lutera domām, lūgšana ir garīga 
cīņa, un katehisms mums kalpo par ieroci, gan aizstāvoties, gan uz-
brūkot.

Katehisma spēks nāk no tajā esošā Dieva vārda. A. Peterss raksta: 
„Reformatora skatījumā katehisms, šī bērnu mācība jeb „laju Bībele”, 
vada mūs ne tikai Svēto Rakstu izpratnes ceļa sākumā, bet arī beigās. 
Tas kalpo gan kā atslēga, ar ko atdarīt Svēto Rakstu patiesību, gan  
arī kā šīs patiesības krājums.” Dienu no dienas Luters vāca savas teo-
loģiskās atziņas un garīgo pieredzi šo vienkāršo formulējumu traukos. 
Šie vienkāršie vārdi, „caur kuriem Dieva vārds kļūst par spēcinošu 
barību un drošu pajumti paaudžu paaudzēm”, nav par grūtu jauna-
jiem cilvēkiem, un vienlaikus tajos ir iekļauti neaptverami ticības 
noslēpumi, kuros gremdēties arī nobriedušiem kristiešiem. Katehismu 
var lietot iesācējs, kas apgūst pašus ticības pamatus, taču tā dziļumus 
neaptvers arī paša gudrākā cilvēka prāts. Tas ir raksturīgs gan katehis-
mam, gan Dieva atklāsmei.5

Luters par katehisma tēmām sprediķoja jau 1516.  gada jūlijā. Ap 
1522.  gadu Vitenbergā bija izveidojusies prakse sprediķot par kate-
hismu četras reizes gadā. Katehisma sprediķiem, kurus Luters sacīja 
4   Albrehts  Peterss raksta: „Apgūstot katehismu un lūdzot ar to, mēs esam kaujaslaukā starp 

Dievu un antidievu. Te nevar palikt neitrāls. Neviens te nav pats par sevi.” (Albrecht Peters, Ten 
Commandments, 31. lpp.)

5   Albrecht Peters, Ten Commandments, 35.  lpp. Neviens no šīs rindkopas citātiem nav tiešā veidā 
atrodams Lutera rakstos. Vairāk nekā desmit gadus pēc „Mazā katehisma” sarakstīšanas Luters 
savus uzskatus par katehisma un lūgšanas svarīgumu pauž darbā „Par konciliem un Baznīcu”, kur 
viņš ir minējis septiņas Baznīcas pazīmes: „Sestā ir tā, ka svēti, kristīgi ļaudis ir ārēji atpazīstami pēc 
lūgšanas, atklātas Dieva slavēšanas un pateikšanās Dievam. Ja redzi un dzirdi, ka kaut kur tiek sacīta 
un mācīta lūgšana „Mūsu Tēvs”, tiek dziedāti psalmi un citas garīgas dziesmas, kas saskan ar Dieva 
vārdu un patieso ticību, kā arī publiski tiek lietota ticības apliecība, desmit baušļi un katehisms,  
tad vari būt drošs, ka tev līdzās ir svēti, kristīgi Dieva ļaudis.” (Martin Luther, AE 41:164)
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laikā no 1528. gada 30. novembra līdz 18. decembrim, ir raksturīgs tas 
pats vārdu krājums un izteiksmes veids kā „Mazajam katehismam”, 
pie kā Luters sāka strādāt dažas nedēļas vēlāk,6 tāpēc var sacīt, ka gan 
„Mazais katehisms”, gan „Lielais katehisms” ir radušies, Luteram spre-
diķojot no kanceles.

Heinrihs Bornkamms abu katehismu tapšanu apraksta tā: „„Lielais 
katehisms” ir viens no izcilākajiem Lutera meistardarbiem. Balsto-
ties uz tā, tapa arī „Mazais katehisms”. „Lielais katehisms” ir īpašs 
ar savu izteiksmes bagātību un dziļumu, savukārt „Mazā katehisma” 
skaistums slēpjas konkrētībā, kas ticības jautājumus izgaismo un pa-
dara viegli iegaumējamus. Bez mācības izvērsuma „Lielajā katehismā” 
mums nebūtu arī kristālskaidrā kopsavilkuma „Mazajā katehismā”.”7

Katehismi ne tikai radās, Luteram sprediķojot; tie klausītājiem 
sniedza arī hermeneitisku ietvaru labākai sprediķa izpratnei un tā 
 palīdzēja viņiem atsaukties Dieva vārdam lūgšanā.

Luters ir sarakstījis vairākus darbus, kam bija jāaizstāj viduslaiku 
Baznīcā izplatītie „grēksūdzes priekšraksti”. Starp tiem bija īsi traktāti 
par desmit baušļiem, ticības apliecību, Tēvreizi un īpaši par grēksū-
dzi. Šo lajiem sarakstīto traktātu mērķis bija pamācīt evaņģēliskos 
kristiešus, kā pienācīgi izsūdzēt grēkus, kad Bauslība viņos izraisījusi  
grēknožēlu, un kā pēc tam paļāvīgi satvert absolūcijā pasludinā-
to grēku piedošanu. Kad Luters nolēma izveidot īsu kristīgās mācības 
kopsavilkumu, kura centrā būtu grēknožēla, ticība un svēttapšana, šie 
agrīnie teksti viņam lieti noderēja.

Viens no Lutera darbiem, kas kalpoja par pamatu „Mazajam ka-
tehismam”, bija 1522.  gadā tapusī „Lūgšanu grāmatiņa”8. Viljams 
Rasels šo darbu pat ir nosaucis par „protokatehismu”9. Luteram  rūpēja 
6  Martin Luther, „Ten Sermons on the Catechism”, AE 51:135–193.
7   Heinrich Bornkamm, Luther in Mid-Career, 1521–1530, Philadelphia: Fortress, 1983. 601.  lpp. 

Sk. arī Reinharda Slenskas rakstīto: „Lutera katehismu pamatā ir viņa sacītie sprediķi, un tas mums 
atgādina, ka tā ir īsta sludināšana un katehizācija, tāpēc tie nav noliekami atpakaļ plauktā kā 
parasta grāmata. „Mazā katehisma” priekšvārdā ir divas pastorālajā kalpošanā būtiskas atziņas. No  
vienas puses, Luters apgalvo, ka ikvienam draudzes loceklim – ne tikai bērniem – šīs kristīgās ticības 
pamatzināšanas ir jāapgūst, proti, jāiemācās no galvas. Kad teksts ir apgūts, šīs zināšanas jāsāk 
iekļaut un izmantot savā dzīvē. Luters uzsver, ka ticības valoda vispirms ir jāiemācās un jāiegaumē. 
Lietojot vairāk nekā vienu teksta formu, var rasties sajukums.” (Reinhard Slenczka, „Luther’s Care 
of Souls for Our Times”, Concordia Theological Quarterly 67, No. 1 [January 2003]: 42).

8  Martin Luther, „Betbüchlein”, WA 10.2. 331. lpp.
9   William Russell, Praying for Reform: Martin Luther, Prayer, and the Christian Life, Minneapolis: 
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 reformācijas piekritēju garīgā izaugsme, un ar šo grāmatiņu viņš snie-
dza alternatīvu tām lūgšanu grāmatām, kas tanī laikā bija izplatītas 
un, pēc Lutera domām, bija pārbāztas ar „nekristīgām muļķībām 
par to, kā lūgt Dievu un Viņa svētos”10. Luters turpretī vēlējās sniegt 
„vienkāršu un kristīgu lūgšanas paraugu un spoguli grēku atpazīšanai, 
balstoties uz Tēvreizi un desmit baušļiem”11.

Desmit baušļi, ticības apliecība un Tēvreize veido Lutera „Lūgšanu 
grāmatiņas” pamatstruktūru. Šajā grāmatiņā Luters sniedz piemērus 
tam, kā katrs no baušļiem tiek pārkāpts un kā ievērots. Katrs ticības 
apliecības artikuls tiek kodolīgi izskaidrots. No katra Tēvreizes lūgu-
ma Luters izvērš lūgšanu, kurā dziļāk atklājas lūguma nozīme. Lutera 
„Lūgšanu grāmatiņā” aplūkotās tēmas un lietotā valoda septiņus ga-
dus vēlāk atkal parādās abos katehismos.

Nevar nepamanīt, ka arī Lutera garīgās dziesmas satur ļoti daudz 
no tās tēlainības un izteiksmes veida, kas vēlāk izpaužas „Maza-
jā katehismā”. 1523.  un 1524.  gadā Luters sacerēja vairākas garīgās 
dziesmas, arī dziesmas par desmit baušļiem („Tos desmit baušļus, ko 
mums Dievs”12), par Apustuļu ticības apliecību („Uz Dievu Tēvu ti-
cam mēs”13), par grēksūdzi („Es dziļās bēdās saucu, Dievs”14) un Svēto 
Vakarēdienu („Jēzu Kristu, mūsu Pestītāj”15). Šīs četras no Lutera „ka-
tehisma dziesmām” ir radītas pirms „Mazā katehisma”. Pēc tā tapša-
nas ir sacerētas vienīgi dziesmas, kas veltītas lūgšanai „Mūsu Tēvs” 
(„Dievs, mūsu Tēvs, kas debesīs”16 – 1539. g.) un Kristībai („Uz Jordā-
nu Kungs Kristus nāk”17 – 1543. g.). Zīmīgi, ka četrās katehētiskajās 
dziesmās, kas radītas pirms „Mazā katehisma”, Luters šos centrālos 
katehisma tekstus lieto, lai mācītu kristiešiem, kā lūgt Dievu, un,  

Augsburg Fortress, 2005. 25. lpp.
10  Martin Luther, „Personal Prayer Book”, AE 43:11.
11  Turpat, AE 43:12.
12  LELB dziesmu grāmata, 2015. Nr. 428.
13  Dziesmu grāmata evaņģēliski luteriskām draudzēm, 1922. Nr. 219.
14  LELB dziesmu grāmata, 2015. Nr. 192.
15   Latviski nav pieejama. Dziesmas vācu nosaukums ir Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den 

Gotteszorn wandt. (Tulk. piez.)
16   Dziesmu grāmata latviešiem tēvzemē un svešumā, 1992. Nr. 411. LELB dziesmu grāmata, 2015. 

Nr. 426.
17  LELB dziesmu grāmata, 2015. Nr. 87.
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to darot, viņš lieto tādus vārdus un frāzes, ko dažus gadus vēlāk iestrā-
dās arī „Mazajā katehismā”.18

„Mazais katehisms” tapa sarežģītā laikā. Luters pēc ekskomu-
nikācijas (1520.  g.) un Vormsas reihstāga (1521.  g.) piedzīvoja vai-
rākus nopietnus pārbaudījumus. Starp tiem bija Lutera un Erasma 
strīds par gribas verdzību (1524.–1526.  g.), izcēlās Zemnieku karš 
(1524. g.), un turpinājās cīņas par mācības jautājumiem – gan ar pre-
tiniekiem Romas Baznīcā, kuri Luteru uzskatīja par herētiķi, gan ar  
dažādiem sektantiem, kuri domāja, ka viņa reformas ir nepilnīgas. Bet 
Luters jau sen bija sapratis, cik ļoti ir nepieciešams, lai evaņģēliskā 
ticība ienāktu vienkāršo cilvēku ikdienas dzīvē. Par to liecina gan 
viņa pastorālie traktāti, gan liturģiskās reformas. 1526.  gadā uzrak-
stītā darba „Vācu mesa” priekšvārdā Luters apgalvo, ka šai liturģijai 
ir „vajadzīgs skaidrs un vienkāršs katehisms”.19 Reformators uzstāj, ka 
šāds katehisms ir nepieciešams, „lai pagāni, kas grib būt kristieši, tiktu 
mācīti un vadīti tajā, kam viņiem būtu jātic, kas jāzina, kas jādara un 
nav jādara saskaņā ar kristīgo ticību”.20 Tālāk Luters sniedz piemērus 
tam, kā šī katehēze varētu izpausties, proti – jautājumu un atbilžu 
formā. Luters saprata, ka dievkalpojuma vajadzībām šāda katehēze ir 
absolūti nepieciešama, jo tā dievlūdzējiem rādītu pareizo ceļu – kā 
ticībā paļauties uz Dieva apsolījumiem un mīlēt savu tuvāko.

Arī 1526. gadā tapušais Lutera darbs „Dievkalpojuma kārtība” sa-
tur katehētiskus elementus, piemēram, Tēvreizes parafrāzi un uzrunu 
komunikantiem pirms Svētā Vakarēdiena iesvētīšanas. Ar Tēvreizes 
parafrāzi Luters draudzei māca, kā ar šiem vārdiem lūgt: viņš izvērš 
katru Tēvreizes daļu, lai draudze to saprastu un pareizi izmantotu 
18   Izsmeļošu pārskatu par šīm Lutera garīgajām dziesmām sk. Robin Leaver, Luther’s Liturgical 

Music: Principles and Implications, Grand Rapids: Eerdmans, 2007. Par to, kā šīs katehisma 
dziesmas ir kalpojušas kristīgās mācības izplatīšanai, sk. Christopher Boyd Brown, Singing the 
Gospel: Lutheran Hymns and the Success of the Reformation, Cambridge, MA: Harvard University 
Press, 2005. 9.–11. lpp., 91.–94. lpp., kā arī Christopher Boyd Brown, „Devotional Life in Hymns, 
Liturgy, Music, and Prayer”, Lutheran Ecclesiastical Culture, 1550–1675, Leiden: Brill, 2008. 205.–
258. lpp. Šajā pēdējā grāmatā Brauns raksta: „Luterisko pārliecību, ka garīgās dziesmas var kalpot 
kā Dieva vārda nesējas, uzskatāmi atklāj tas, ka tika izveidots un izmantots uz katehismu balstīts 
garīgo dziesmu cikls. Gandrīz visās luterāņu dziesmu grāmatās, sākot ar 1529.  gadā izdoto 
Vitenbergas dziesmu grāmatu, ir iekļauta katehisma dziesmu sadaļa (Katechismuslieder). „Lielajā 
katehismā” Luters mācītājus aicina mācīt bērniem šīs dziesmas, kolīdz viņi ir apguvuši katehisma 
pamattekstus – baušļus, ticības apliecību, Tēvreizi un sakramentu iestādīšanas vārdus.” (216. lpp.)

19  Martin Luther, „German Mass”, „Order of Service” (1526), AE 53:64.
20  Turpat.
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lūgšanā. Vairāki šajā liturģiskajā parafrāzē izmantotie vārdi un frāzes 
vēlāk ir iekļauti „Mazā katehisma” trešajā daļā. Tāpat uzrunā ko-
munikantiem Luters tiem, kas nāk saņemt Kristus miesu un asinis,  
vēlas parādīt visu to labo, ko saņemam Kristus paveiktā pestīšanas 
darba dēļ, lai viņi sakramentu saņemtu nevis kā priestera  pienestu 
upuri, bet gan kā Kristus testamentu, kas dod mums grēku  piedošanu. 
Un atkal – vairāki šīs liturģiskās uzrunas motīvi vēlāk parādās kate-
hisma sestās daļas skaidrojumos.

Iespējams, ka Luters katehismus ir sarakstījis kā atbildi mācītājam 
Nikolasam Hausmanam, kurš 1524.  gadā vērsās pie viņa ar lūgu-
mu sagatavot katehismu „vienkāršo ļaužu” apmācīšanai. Arī Johana 
Agrikolas un Filipa Melanhtona strīds par Bauslības vietu kristieša 
dzīvē skaidri liecināja par nepieciešamību pēc tāda mācību materiāla, 
kurā Dieva Likums būtu nošķirts no Viņa apsolījumiem un grēku 
nožēlošana – no ticības. Savukārt pabeigt darbu pie katehismiem 
Luteru pamudināja Saksijas draudžu vizitācijas, kurās viņš piedalījās 
1528.  gadā. Katehismiem vajadzēja būt kā zālēm pret tām kaitēm, 
kuras viņš konstatēja šo vizitāciju laikā.21

To, kādu iespaidu uz Luteru bija atstājušas vizitācijas, var redzēt 
viņa priekšvārdā „Mazajam katehismam”: „Sniegt katehismu jeb kris-
tīgo mācību šādā īsā, mazā, vienkāršā formā mani pamudināja un pie-
spieda nožēlojamais, dziļais posts, par ko nesen, veikdams vizitācijas, 
esmu uzzinājis. Palīdzi, mīļais Dievs, – cik daudzkārt esmu redzējis šo 
nelaimi, ka vienkāršais cilvēks taču nezina pilnīgi neko no kristīgās 
mācības – it īpaši lauku ciematos, un daudzi mācītāji diemžēl gandrīz 
nav spējīgi mācīt; un tomēr visi saucami par kristiešiem, visiem jātop 
kristītiem un jābauda Svētais Sakraments, lai arī tie nezina ne lūgšanu 
„Mūsu Tēvs”, ne ticības apliecību vai desmit baušļus; viņi dzīvo gluži 
kā lopi un nesaprātīgas cūkas un nu, kad pie tiem nonācis Evaņģēlijs, 
viņi tomēr iemācījušies gluži meistarīgi un pavisam brīvi to izmantot 
nelietīgi.”22

21   Vairāk par Saksijas draudžu vizitācijām un to saistību ar katehismiem sk. rakstā „The Visitation 
and the Catechisms: Diagnosis and Remedy” manā grāmatā Martin Luther: Preacher of the Cross – 
A Study of Luther’s Pastoral Theology, St. Louis: Concordia, 2013. 29.–41. lpp.

22  MK priekšvārds. Vienprātības grāmata, Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 2012. 327. lpp.
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Redzēdams, cik skumjā stāvoklī ir šīs agrīnās luterāņu draudzes, 
Luters uzskatīja, ka ir jāsniedz skaidrs katehisma mācīšanas paraugs 
gan Dieva vārda sludinātājiem, gan arī klausītājiem.

Luters uzskatīja, ka katehisms ir grāmata, kas lietojama kā draudzē, 
tā arī mājās. Čārlzs Ārands norāda: „Kaut arī Luters bija paredzējis 
katehismus mācītāju lietošanai, viņš vēl arvien namatēvus uzskatīja 
par pirmajiem skolotājiem.”23 Savukārt Džeims Nestingens raksta: 
„„Mazais katehisms”, kas tika izplatīts bukleta formātā, ātri kļuva 
par vienu no svarīgākajiem luteriskās reformācijas dokumentiem. Pa-
teicoties tam, ciemata altāris nu bija katrā mājā un ticības mācības 
stundas – ģimenes lokā.”24 Lutera prasmīgi veidotās frāzes un svarīgā-
ko vārdu atkārtojums katehismā sekmēja to, ka evaņģēliskā vēsts, ko 
Saksijas kristieši dzirdēja pasludinātu no kanceles, atbalsojās arī viņu 
vienkāršajos mājokļos.

Katehisms sniedz vienkāršu kristīgās mācības kopsavilkumu, kā arī 
tās mācīšanas paraugu. „Mazā katehisma” priekšvārdā Luters dod šā-
dus norādījumus. (1) Jāizvairās no dažādām teksta variācijām, jālieto 
viens tulkojums. (2) Pēc tam, kad cilvēki ir apguvuši tekstu, ir jāmāca 
viņiem to pareizi saprast. (3) Kad viņi ir apguvuši „Mazo katehismu”, 
ir jāņem klāt arī „Lielais”.25 Luters šeit parāda, kā ir mācāms un apgūs-
tams katehisms, kas ir veselīgās mācības paraugs un kristīgās dzīves 
nesatricināmais pamats.

Luters vēlējās, lai „Mazais katehisms” kalpotu gan kā kristī-
gās mācības rokasgrāmata, gan kā lūgšanu grāmata, gan arī kā  
pastāvīgs pavadonis kristīga cilvēka dzīvē. „Mazā katehisma” teolo-
ģiskā struktūra ir vērsta uz to, lai pareizi tiktu izšķirti Bauslība un 
Evaņģēlijs. Viduslaikos kristīgās mācības galvenās daļas tika kārtotas 
šādā secībā: (1) lūgšana „Mūsu Tēvs”, (2) ticības apliecība, (3) desmit 
baušļi. Luters atkāpjas no šīs ierastās secības un katehismu izkārto 
šādi: (1) desmit baušļi, (2) ticības apliecība, (3) lūgšana „Mūsu Tēvs”.

Savu lēmumu viņš pamato tā: „Baušļi palīdz cilvēkam atzīt savu 
slimību. Tie liek viņam saprast, kas viņam jādara un no kā jāattu-
ras, kam jāpiekrīt un kas jānoraida. Tā viņš nāk pie apziņas, ka ir 
23  Čārlzs P. Ārands, Lai es piederētu Viņam, Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 2009. 99. lpp.
24  James A. Nestingen, Martin Luther: A Life, Minneapolis: Augsburg, 2003. 76. lpp.
25  MK priekšvārds. Vienprātības grāmata, Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 2012. 328.–329. lpp.
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 grēcīgs un ļauns. Savukārt ticības apliecība viņam māca un rāda, kur 
ir meklējama dziedināšana, proti, Dieva žēlastībā, kas palīdz viņam 
tapt dievbijīgam un turēt baušļus. Ticības apliecība vērš viņa skatu uz 
Dievu un Viņa žēlastību, kas atklājusies Kristū. Visbeidzot lūgšana 
„Mūsu Tēvs” to visu apvieno. Šajās trīs daļās ir ietverta visa Bībeles 
būtība.”26

Katehisma galveno daļu (desmit baušļu, Apustuļu ticības apliecī-
bas un lūgšanas „Mūsu Tēvs”) izkārtošana šādā secībā bija apzināts 
Lutera solis. Pavēle (desmit baušļi) un ticības apliecinājums (ticība 
Dieva apsolījumam) ved mūs pie lūgšanas („Mūsu Tēvs”). Herberts 
Girgenzons Lutera izmantoto katehisma centrālo daļu secību pamato 
šādi: „Bauslība, Evaņģēlijs un lūgšana, saskaņā ar Rakstiem, ir kristī-
gās 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 Evaņ-
ģēlijs, 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.”27

Dievs vēršas pie cilvēkiem caur Bauslību un Evaņģēliju, kas  
izraisa grēku nožēlu un ticību. Tad ticīgie lūgšanā vēršas pie Dieva, 
uzrunādami Viņu par Tēvu un lūgdami no Viņa visu to, ko Viņš 
apsolījis. Kā raksta Albrehts Peterss: „Mudinādams lūgt ar katehismu, 
Luters cīnās pret Dieva vārda nicināšanu.”28

A. Peterss apraksta četrus „Mazā katehisma” aspektus, kas attiecas 
uz kristīgo mācību, lūgšanu un dzīvošanu.29 (1) Katehisms kā „īss Bī-
beles kopsavilkums” aptver tās galveno saturu. Tanī ir mēģināts apko-
pot un vienkāršos vārdos izteikt biblisko un pestīšanai nepieciešamo 
26  Martin Luther, „Personal Prayer Book” (1522), AE 43:4.
27   Herberts Girgenzons, Mārtiņa Lutera katehisma skaidrojums, Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 

2012. 5.–6. lpp.
28  Albrecht Peters, Ten Commandments, 25. lpp.
29   Albrecht Peters, Ten Commandments, 20. lpp. Par to rakstīts arī vienā no pēdējām Lutera vēstulēm 

sievai, kuru viņš rakstījis 1546. gada 7.  februārī. Tanī viņš mierina sievu viņas bēdās un raizēs: 
„Dārgā Kate, Tev vajadzētu palasīt Jāņa evaņģēliju un „Mazo katehismu”, par kuru Tu reiz sacīji: 
„Itin viss šajā grāmatā attiecas uz mani!” Tu raizējies Dieva vietā, it kā Viņš nebūtu visvarens.” 
(Luther: Letters of Spiritual Counsel, Philadelphia: Westminster, 1955. 105.–106. lpp.).
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liecību par Dieva Tēva atklāšanos caur Jēzu Kristu, Viņa Dēlu, un 
Svēto Garu. (2) Svēto Rakstu garīgā esence, ko pasludina katehisms, 
nav kādas īpašas atziņas, pie kurām nonācis kāds garīgi apdāvināts 
indivīds; tie ir teksti, kas kristīgajā pasaulē ir izturējuši laika pārbau-
di. Turklāt ir ņemts vērā, kā šie teksti ir skaidroti vēsturiski, līdz ar 
to reformatora sniegtais ticības apliecinājums kļūst par daļu no visas 
Rietumu Baznīcas liecības. (3) Katehisms pievēršas Baznīcas vienkār-
šajiem locekļiem viņu ikdienas situācijās. Tanī ir ņemta vērā mūsu 
nodarbošanās un sabiedriskais stāvoklis – vieta, ko Dievs mums ir 
piešķīris radības, sabiedrības, vēstures un kultūras attiecību sistēmā. 
Mums, kristiešiem, ikdienas dzīvē ir pastāvīgi jāvingrinās ticībā un 
jāapliecina tā ar mīlestību. Katehisms mūs uz to vada – tā ir ne tikai 
mācības grāmata, kas mudina mūs uz grēksūdzi, bet arī lūgšanas grā-
mata, kas sniedz mierinājumu. (4) Katehisms parāda Svētos Rakstus,  
Baznīcas apliecināto ticību un mūsu ikdienas dzīvi pastarās dienas gais-
mā. Uz katehismu būtu jāraugās Lutera Invocavit sprediķu (1522. g.) 
skatījumā: „Mēs visi esam nolemti nāvei, un neviens nemirs otra 
vietā. Ikvienam jābūt gatavībā, jābruņojas un jācīnās pret velnu un 
nāvi pašam [..] Tādēļ ikvienam ir jāpārvalda zināšanas, kas piederas 
kristietim, lai viņš būtu šai nopietnajai cīņai pietiekami apbruņots.”30

Katehisms satur kristīgās ticības būtiskākos elementus. „Pēc Lutera 
domām, katehisma zināšanas ir kristīga cilvēka pazīme.”31

Mācīdams ticības patiesības, katehisms māca mūs arī lūgt. Un 
tas ne tikai māca lūgt – katehismu pašu var izteikt lūgšanā. Kā to 
darīt, Luters demonstrē slavenajā vēstulē „Vienkāršs veids, kā Dievu 
lūgt” (1535. g.), kas rakstīta Vitenbergas bārddzinim Pēterim Besken-
dorfam. Luters raksta, ka lūgšanu dzīve ir jābalsta katehismā, un māca, 
ka lūgšanai ar katehismu ir raksturīga gan disciplīna, gan  brīvība.32 
Lūgšana ar katehismu kristieti nekādi neierobežo un neiegrožo, bet 
katehisma teksts palīdz turēties pie Dieva vārda, caur ko „Svētais 

30   Mārtiņš Luters, Pirmais sprediķis Invocavit svētdienā, www.lmf.lv/wp-content/uploads/2017/12/8-
sprediki-Vitenberga.pdf.

31   Gerhard Bode, „Instruction of the Christian Faith by Lutherans after Luther”, Lutheran Ecclesiastical 
Culture 1550–1675, Leiden: Brill, 2008. 164. lpp.

32   Martins Brehts raksta: „Saikne starp kārtību un brīvību Lutera uzskatos par lūgšanu dzīvi vislabāk 
ir redzama viņa vēstulē meistaram Pēterim.” M.  Brecht, Martin Luther: The Preservation of the 
Church 1532–1546, Minneapolis: Fortress Press, 1993. 14. lpp.
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Gars var elpot”, kā teicis Osvalds Baiers. Tā ticīgais tiek ievests Dieva 
žēlsirdības un žēlastības neaptveramajos plašumos, kas ir Kristū. Te 
kristietis var brīvi apliecināt un slavēt Dievu, ļaut Viņam sevi mācīt 
un vadīt Savā patiesībā.33

Pirms pievēršanās katehisma tekstam Luters Pēterim sniedz vispā-
rīgus norādījumus par lūgšanu. Zinādams, ka gan miesa, gan velns 
nemitīgi cenšas mūs no lūgšanas atturēt, Luters bārddzinim dod 
padomu, kas balstīts paša pieredzē: „Kad jūtu, ka pienākumu vai  
citu domu dēļ manas lūgšanas ir kļuvušas vēsas un es lūdzu bez prieka 
(jo miesa un velns vienmēr traucē lūgšanai un liek tai šķēršļus), es 
ņemu psalmu grāmatiņu un steidzos uz savu kambari vai, ja ir diena 
un atbilstoša stunda, dodos uz baznīcu, kur pulcējas draudze. Tad es 
noskaitu pie sevis desmit baušļus, ticības apliecību un, ja man ir laiks, 
kādus Kristus, Pāvila vai psalmu vārdus – tā, kā to darītu bērni.”34 
Luters redz, ka ar šo vārdisko meditāciju sirdī var iedegt lūgšanas garu.

Luters Pēterim arī iesaka ievērot noteiktu lūgšanu dzīves ritmu, jo 
tas disciplinē: „Ir labi, ja lūgšana ir pirmais, ko dari, rīta agrumā un 
pēdējais vakarā.”35 Lūgšana noteiktos laikos nav pretrunā ar Bībeles 
aicinājumu lūgties bez mitēšanās (Lk 11:9–13; 1Tes 5:17; Ps 1:2). Tā-
pat tā nenošķir lūgšanu no mūsu ikdienas dzīves, jo, kā saka Luters, 
lūgšana un darbs iet roku rokā. Ticībā darbs kļūst par lūgšanu. Neti-
cībā darbs kļūst par lūgšanas pretstatu, proti, lāstu.

Ļaunais kārdina mūs nelūgt, „taču mums jāuzmanās, lai nepārtrau-
cam ieradumu patiesi lūgt un neiedomājamies, ka citi darbi ir svarīgāki 
par lūgšanu (jo tā tas nav), un nekļūstam savās lūgšanās kūtri, slinki, 
vēsi un īgni. Velns nav ne par slinku, ne kūtru mūs dzenāt. Tāpat arī 
mūsu miesa arvien ir naska grēkot un vērsties pret lūgšanas garu”36. 

33   M. Šilds raksta: „Meistaram Pēterim sniegtās pamācības atklāj, ka Lutera garīguma pamatā ir Svēto 
Rakstu un Baznīcas lielie katehētiskie teksti. Šie teksti Luteram ir nozīmīgi nevis tāpēc, ka Baznīcas 
tradīcija tiem ir piešķīrusi īpašu vērtību, bet tāpēc, ka tie satur paša Dieva vārdus un apsolījumus, 
no kuriem Dievs neatkāpjas. Jau 1519. gadā sprediķī „Par lūgšanu un procesijām rogāciju dienās” 
Luters uzsver, ka kristīga cilvēka lūgšana nav pašpalīdzība; gluži pretēji – to rada Dieva apsolījumi, 
uz kuriem tā balstās un atsaucas. Lūgšana pamatojas tajā, ka Dievs, kurš ir apsolījis mūs uzklausīt, 
ir uzticams; lūgšana ir tieša Viņa uzticamības izpausme.” („Praying the Catechism and Defrocking 
the Devil: Aspects of Luther’s Spirituality” žurnālā Lutheran Theological Journal 10, No. 2. 49. lpp.)

34  Martin Luther, „Simple Way to Pray” (1535), AE 43:193.
35  Turpat, AE 43:193.
36  Turpat, AE 43:194.
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Tāpēc Luters redz, ka ir nepieciešams Pēteri un arī citus kristiešus 
pamācīt, kā lūgt Dievu saskaņā ar Viņa pavēlēm un apsolījumiem.

Luters sniedz „lūgšanas paraugu”, kas kalpo kā ievads Tēvreizei. 
Vispirms šajā lūgšanā tiek atzīts mūsu necienīgums un grēcīgums.  
Tad viņš pamato lūgšanu ar Dieva pavēli un apsolījumu un piesauc 
Dievu Tēvu Jēzus Kristus vārdā „līdz ar visiem Viņa svētajiem kristie-
šiem virs zemes”37, līdzīgi kā tas tiek darīts katehismā.

Katrs Tēvreizes lūgums tiek izmantots par pamatu lūgšanai. Lu-
ters Pēterim rāda, kā izvērst katru Tēvreizes lūgumu, gan lūdzot par 
sevi, gan aizlūdzot par citiem. Vienlaikus viņš sniedz arī pastorālus 
padomus; piemēram, aplūkojot piekto lūgšanu, Luters iestarpina  
arī pamācību par to, cik svarīgi ir piedot savam tuvākajam.38

Lūgšanā būtiska ir ticība, un lūgšanas lielais vārds ir „āmen”. Tas 
ir ticības vārds, kas mūs apvieno ar visiem kristiešiem: „Visbeidzot 
ielāgo, ka „āmen” vienmēr ir jāsaka ar lielu pārliecību. Nešaubies par 
to, vai Dievs Savā žēlsirdībā tevi noteikti uzklausīs un sacīs „jā” tavām 
lūgšanām. Nedomā, ka lūdzot – uz ceļiem vai stāvus – esi viens pats; 
ielāgo, ka visa kristīgā pasaule, visi dievbijīgie kristieši, ir tev līdzās 
un tu – starp viņiem kopīgā, vienotā lūgšanā, kuru Dievs nevar atstāt 
neievērotu. Nepabeidz lūgšanu bez apziņas: „Labi, Dievs manu lūgša-
nu ir dzirdējis, un es zinu, ka tā ir droša patiesība.” To, lūk, nozīmē 
„āmen”.”39

Lūdzot lūgšanu „Mūsu Tēvs”, mums nav jāpieķeras pie  
konkrētiem „vārdiem un zilbēm”, bet jākoncentrējas uz šo vārdu  
jēgu: „Reizēm gadās, ka, lūdzot vienu no lūgumiem, mani pārņem 
tik daudz domu, ka pārējos sešus lūgumus es neizsaku. Kad mums 
nāk šāda labu domu pārbagātība, ir pareizi, ka mēs pārējos lūgumus 
izlaižam, ļaujamies šīm domām, klusējot tajās ieklausāmies un nekādi 
tās neapspiežam. Tad sludina pats Svētais Gars, un viens Viņa vārds  
ir daudz vērtīgāks par tūkstoš mūsu lūgšanām. Daudzkārt esmu vai-
rāk iemācījies no vienas lūgšanas, nekā pavadīdams daudz laika lasot 
un domājot.”40

37  Martin Luther, „Simple Way to Pray” (1535), AE 43:194–195.
38  Turpat, AE 43:197.
39  Turpat, AE 43:198.
40  Turpat, AE 43:198.
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Luters raksta, ka lūgšanā „Mūsu Tēvs” nevajag steigties, bet ir jāie-
dziļinās tās bagātībā, jo tā ietver itin visu, par ko kristīgam cilvēkam 
būtu jālūdz. Taču lūgt nesteidzīgi nenozīmē lūgt nevērīgi. Kā bārddzi-
nim ir jāsaglabā modrība, darbojoties ar bārdas nazi, tāpat arī kristie-
tim pret savu lūgšanu ir jāattiecas „ar lielu vērību un nedalītu sirdi”.41 
Tāpēc Luters raksta: „Īsumā – šis ir tas veids, kā es lūdzos ar Tēvreizi. 
Līdz pat šai dienai es to zīžu kā mazs bērns un kā vecs vīrs no tās 
ēdu un dzeru, bet man aizvien vēl nav gana. Tā ir vislabākā lūgšana, 
labāka pat par psalmiem, kas man ir tik mīļi. Ir skaidri redzams, ka to 
ir radījis un mācījis īsts meistars. Cik ļoti žēl, ka šāda meistara lūgšana 
visā pasaulē tiek tik bezdievīgi pļāpāta un buldurēta! [..] Vārdu sakot, 
Tēvreize ir lielākais moceklis virs zemes (tāpat arī Dieva vārdi un Viņa 
svētais vārds). Ikviens to moka un piesmej, un tikai retais rod tanī 
mierinājumu un prieku.”42

Tālāk Luters Pēterim māca, kā lūgt ar desmit baušļiem, un piedāvā 
šim nolūkam četrdaļīgu plānu: „Es aplūkoju visus baušļus, citu pēc 
cita, un, cik vien iespējams, atbrīvojos no visa, kas man varētu traucēt 
lūgties. Katru bausli es sadalu četrās daļās un it kā veidoju pīni no 
četriem pavedieniem. Katru bausli es vispirms aplūkoju kā mācību (kā 
tas arī sākotnēji ir paredzēts) un pārdomāju, ko Dievs Tas Kungs tanī 
no manis prasa. Otrkārt, es to pārvēršu par pateicību; treškārt – par 
grēksūdzi; ceturtkārt – par lūgšanu.”43

Pēc tam Luters sniedz lūgšanu paraugus. Piemēram, pirmajā bauslī 
viņš redz šādas četras daļas: (1) mācība: Dievs māca, ka mums ir jāpa-
ļaujas tikai un vienīgi uz Viņu; (2) pateicība: Dievs ir mūsu Dievs, un 
Viņš ir devis visu, kas mēs esam un kas mums ir; (3) grēksūdze: mēs 
atzīstam savu neaptverami lielo elkdievību un nepateicību; (4) lūgša-
na: mēs lūdzam, lai Dievs pasargā mūs no neticības un nepateicības.44 
Saskaņā ar šo iedalījumu – mācība, pateicība, grēksūdze un lūgša-
na – mēs desmit baušļus ieraugām „no četriem aspektiem, proti, kā 

41  Martin Luther, „Simple Way to Pray” (1535), AE 43:199.
42  Turpat, AE 43:200.
43  Turpat, AE 43:200.
44  Turpat, AE 43:200–201.
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mācību grāmatu, dziesmu grāmatu, grēknožēlas grāmatu un lūgšanu 
grāmatu”45, raksta Luters.

Arī Apustuļu ticības apliecība var kalpot par pamatu lūgšanai pēc 
tā paša parauga: „Ja tev vēl ir laiks un vēlēšanās, tāpat vari lūgties ar 
ticības apliecību, savijot no tās četru pavedienu vītni.”46 Tālāk Luters 
arī parāda, kā tas darāms ar katru no ticības apliecības artikuliem.

Ar lūgšanu dažreiz ir tā, ka mazāk ir labāk. Luters brīdina Pēte-
ri, lai viņš nepārcenšas: „Tomēr uzmanies, ka, to visu darot, tu garā 
nepagursti.”47 Luters nevēlējās pārslogot lajus ar nebeidzamiem vin-
grinājumiem, kas atņem spēku un drosmi palikt pastāvīgās lūgšanās. 
Katehisma teksts sniedz gan dziļumu, gan vienkāršību un atstāj kris-
tietim vietu pārdomām un meditācijai.

Lutera reformējošā darbība pirms „Mazā katehisma” publicēšanas 
1529. gadā bija vērsta ne vien pret mācības sagrozījumiem, bet arī pret 
aplamu lūgšanas praksi. Kā redzams no Lutera vēstules bārddzinim 
Pēterim, katehismam vajadzēja kļūt ne vien par lūgšanas ābeci, bet 
arī par tekstu, kuru pašu var lietot lūgšanā. Tā vairāk nekā pēc trīs 
gadsimtiem Vilhelms Lēe apgalvo, ka „neviens katehisms pasaulē nav 
lietojams lūgšanā, izņemot šo”48.

Lai reformācijas izskaņā tapušas dziesmas vārdi kalpo kā lūgšana 
arī mums!

Kungs Dievs, mūs uzturi ikvien’ 
Šķīstā katehismā arvien, 
Ko Tavs kalps Luters mācījis 
Un vieglos vārdos izteicis.49

45  Martin Luther, „Simple Way to Pray” (1535), AE 43:209.
46  Turpat, AE 43:209.
47  Turpat, AE 43:209.
48  Wilhelm Löhe, Three Books about the Church, Philadelphia: Fortress, 1969. 171. lpp.
49   Ludviga Helmbolda dziesma Herr Gott, erhalt uns für und für (1594), 1.  pants. Tulkojis 

Kaspars Bankovskis.
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2. DESMIT BAUŠĻI

Kristīgas lūgšanas priekšraksti

Desmit baušļus Luters ir licis „Mazā katehisma” sākumā, tāpat kā 
Bauslība ir pirms Evaņģēlija. Pirmajā bauslī Dievs apstiprina Savu 
autoritāti: „Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā” (2Moz 20:3). 
Luters sāk nevis ar prologu no Otrās Mozus grāmatas 20:2 – „Es esmu 
Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu 
nama” –, bet ar faktu, ka Dievs ir mūsu kungs un valdnieks. Traktātā 
„Ko kristiešiem mācīties no Mozus” (1525. g.) Luters raksta: „No tek-
sta kļūst skaidrs, ka uz mums neattiecas arī desmit baušļi, jo Viņš mūs 
nekad nav izvedis no Ēģiptes, bet gan vienīgi jūdus. Rotengeistieši 
[sektanti] grib mums uzkraut uz kakla Mozu ar visiem baušļiem; to 
mēs atļaujam. Mozu mēs gribam uzskatīt par skolotāju, bet ne par 
mūsu likumdevēju, cik tas saskan ar Jauno Derību un dabiskajiem 
likumiem.”1

Pēc Lutera domām, desmit baušļi atspoguļo to Likumu, kas ir ie-
rakstīts radībā. Šis Likums pieprasa, lai cilvēks atzītu savu atkarību 
no Radītāja un atbildību Viņa priekšā. Dievs ir tas, kuru vairāk par 
visu mums ir jābīstas un jāmīl un uz kuru jāpaļaujas. „Dabai arī ir šie 
likumi; ir dabīgi piesaukt Dievu, to dara arī pagāni. Nav bijis pagāna, 
kas nebūtu piesaucis savus elkus. Kaut gan viņiem tāpat kā jūdiem ir 
trūcis īstā Dieva.”2 Katrs cilvēks piesauc to, ko viņš tur par savu dievu. 
Ateistu patiesībā nemaz nav, jo tiem, kas netic patiesajam Dievam, ir 
„sirds, kas ražo dievus”3. Tā veido sev dievus pēc savas izpratnes un 
vajadzības, visbiežāk – pēc sava tēla un līdzības.

1  Mārtiņš Luters, „Ko kristiešiem mācīties no Mozus”, Mantojums, 1994. Nr. 6. 4. lpp.
2  Turpat, 5. lpp.
3  Oswald Bayer, Theology the Lutheran Way, Grand Rapids: Eerdmans, 2007. 26. lpp.
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Lūgšana nav raksturīga tikai kristiešiem; tā vai citādi lūgšana ir 
atrodama visās reliģijās. Tāpat kā cilvēks nespēj būt bez dieva, viņš 
arī nespēj izbēgt no vajadzības lūgties. Tikai pie kura dieva šīs lūg-
šanas tiek vērstas? Vai lūgšana ir tikai instinktīva reliģiska reakcija, 
sajūtot, ka pastāv kāds pārdabisks, bijību vai bailes iedvesošs kosmosa 
noslēpums, vai tā ir mūsu ticības balss, kas runā ar Tēvu caur Dēlu, 
vienotībā ar Svēto Garu?

Pēc Lutera domām, desmit baušļi veido kristīga cilvēka lūgšanu, 
tāpat kā Tēvreize atspoguļo kristieša dzīvi šajā pasaulē.4 Kā minēts 
iepriekšējā nodaļā, pamācot savu draugu bārddzini Pēteri kristīgas 
lūgšanas mākslā, Luters mudināja viņu lūgšanā izmantot desmit bauš-
ļus. Viņš Vitenbergas bārddzinim māca, kā izteikt savu lūgšanu pēc 
četrdaļīga plāna: „Es aplūkoju visus baušļus, citu pēc cita, un, cik vien 
iespējams, atbrīvojos no visa, kas man varētu traucēt lūgties. Katru 
bausli es sadalu četrās daļās un it kā veidoju pīni no četriem pavedie-
niem. Katru bausli es vispirms aplūkoju kā mācību (kā tas arī sākot-
nēji ir paredzēts) un pārdomāju, ko Dievs Tas Kungs tanī no manis 
prasa. Otrkārt, es to pārvēršu par pateicību; treškārt – par grēksūdzi; 
ceturtkārt – par lūgšanu.”5

Tad Luters sniedz šādas baušļos balstītas lūgšanas paraugu un pēc 
tam raksta: „Tā mēs desmit baušļus aplūkojam no četriem aspektiem, 
proti, kā mācību grāmatu, dziesmu grāmatu, grēknožēlas grāmatu un 
lūgšanu grāmatu. To mērķis ir palīdzēt mums apzināties savu stāvokli 
un kļūt dedzīgiem lūgšanā.”6 Desmit baušļi ir ļoti konkrēti – tie rāda 
robežlīniju starp trīsvienīgā Dieva augstību un visu cilvēka dzīvi. Tie 
arī parāda to laiku un telpu, kas diendienā jāatvēl lūgšanai. Šādu lūg-
šanu paredz pirmais bauslis.

4   Vairāk par šo tēmu sk. Robert Kolb, Teaching God’s Children His Teaching, St. Louis: Concordia 
Seminary Press, 2012. 57.–77. lpp.

5  Martin Luther, „Simple Way to Pray” (1535), AE 43:200.
6  Turpat, AE 43:209.
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Pirmais bauslis

Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs,  
tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.

Ko tas nozīmē?

Mums būs Dievu vairāk par visu bīties, mīlēt un uz Viņu 
paļauties.

Kungs Dievs, Tu prasi, lai mēs Tevi vairāk par visu 
bīstamies un mīlam un uz Tevi paļaujamies. Dāvā mums 
nedalītu sirdi, kas bīstas Tavu dusmu un atsakās no ļaunā, 
kas Tev riebj. Palīdzi mums iemīlēt Tavas pavēles un 
paļauties uz Taviem apsolījumiem; caur Jēzu Kristu, Tavu 
Dēlu, kurš dzīvo un valda līdz ar Tevi un Svēto Garu, 
viens patiess Dievs mūžīgi mūžos. Āmen.

„Lielajā katehismā” Luters paskaidro, kas ir dievs: „Dievs ir tas, no 
kā sagaidām visu labo un pie kā meklējam patvērumu visās grūtībās. 
Tātad – iemantot Dievu nav nekas cits kā no visas sirds paļauties un 
ticēt Viņam, kā jau to bieži esmu teicis, – tikai sirds paļāvība un ticība 
nosaka, vai man ir Dievs vai elks. Ja tava paļāvība un ticība ir pareiza, 
tad arī tavs Dievs ir patiess, turpretī – ja paļaušanās ir nepareiza un 
aplama, tad nav arī patiesā Dieva, jo tie abi – ticība un Dievs – sader 
kopā. Kam tava sirds pieķeras un uz ko tā paļaujas, tas arī ir tavs 
Dievs.”7

Viltus dievi ir elki, kurus rada sirds, lai tā justos droša un ar sevi 
apmierināta, tāpēc tālāk Luters apgalvo: „Dažs domā, ka viņam ir 

7  LK I 2–3, Vienprātības grāmata, Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 2012. 359. lpp.
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Dievs un visa kā pietiek, ja vien ir nauda un manta [..] kam pieķeras šā 
cilvēka sirds. [..] Tā nu tu bez grūtībām sapratīsi, ko un cik šis bauslis 
prasa, proti, visu cilvēka sirdi un pilnīgu paļāvību uz Dievu vien, un 
ne uz ko citu.”8

Ja cilvēkam nav patiesā Dieva, proti, mūsu Kunga Jēzus Kristus 
Dieva un Tēva, tad vai nu viņš sāks pielūgt paša radītus elkus, vai, tā-
pat kā bezprātis 14. psalma 1. pantā, apgalvos, ka Dieva nav. Gerhards 
Forde secina: „Nošķirts no Dieva, cilvēka prāts liek vēlēties, lai Dieva 
nebūtu. Ja neesam Kristū, ateisms ir vienīgā cerība.”9 Šo apgalvojumu 
izraisa cilvēka nespēja gribēt, lai Dievs būtu Dievs, jo tas nozīmētu 
šķiršanos no ilūzijas, ka viņš pats ir kungs pār savu dzīvi.

Albrehta Petersa vārdiem runājot: „Dieva pirmais bauslis neļauj cil-
vēka dabai koncentrēties pašai uz sevi. Dievs kā mūsu Radītājs pavēl 
mūsu sirdij nepieķerties radībai un prasa, lai tā pilnīgi un nedalīti pie-
derētu Viņam. Te pirmais bauslis cieši saslēdzas ar ticības apliecību.”10

Tikai šādi sagūstīta sirds – sirds, kas pāri visam baidās no Die-
va, Viņu mīl un uz Viņu paļaujas, – spēj lūgt tā, kā Dievs ir 
pavēlējis un apsolījis uzklausīt. Tā lūgt nav viegli, tā ir cīņa, jo, „pār-
domājot pirmo bausli, mēs tiekam ierauti cīņā starp vienu Kungu un  
daudziem kungiem (sal. ar 1Kor 8:5 un tālāk)”11. Lūgt ar pirmā baušļa 
vārdiem nozīmē ļaut Dievam būt Dievam un pieteikt karu miesai, 
8   LK I 5, 13, Vienprātības grāmata, Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 2012. 359., 360.  lpp. 

Bez ticības atkritusī sirds ir vienīgi neticības pilna un nespēj meklēt Dievu vai saukt uz Viņu. 
Hanss Joahims Ivands raksta: „Neticība .. nozīmē meklēt savu paša taisnību un aizstāvēt to  
iepretī Dieva taisnībai; uzsvērt savus paša sasniegumus; vērtēt visu – gan laicīgo dzīvi, gan savu dzīvi 
Dieva priekšā – saskaņā ar savu izpratni par labo un ļauno. Tas nozīmē vērtēt pašu Dievu pēc savas 
izpratnes par to, kas ir taisns un netaisns, iespējams un neiespējams, derīgs un kaitīgs, labs un slikts. 
Neticība ir vienīgais grēks pret pirmo bausli, un tā ir ikviena pārkāpuma avots un pirmsākums.” 
(Hans Joachim Iwand, The Righteousness of Faith According to Luther, Eugene, OR: Wipf & Stock, 
2008. 23. lpp.)

9   Gerhard Forde, „Justification”, Christian Dogmatics, Philadelphia: Fortress, 1984. 2:418. Līdzīgi arī 
Herberts Girgenzons: „Pirmais un galvenais kārdinājums cilvēkam ir bijis – sacelšanās pret pirmo 
bausli. Kad šī sacelšanās ir notikusi, cilvēks ir pakļauts verdzībā neskaitāmām varām, kuras nav 
Dievs.” (H. Girgenzons, Mārtiņa Lutera katehisma skaidrojums, Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 
2012. 29. lpp.)

10   Albrecht Peters, Ten Commandments, 118. lpp. Līdzīgi arī Džons Maksfīlds: „Pēc Lutera domām, 
elkdievība ir uz sevi vērstas sirds pašpaverdzinoša viltus dievkalpošana, reliģiska svētbijība, 
ko nosaka paša griba. Tā ir darbu taisnība visās tās izpausmēs, kas Dieva atklāsmi Viņa svētajā 
vārdā aizstāj ar cilvēka prāta apsvērumiem.” („Martin Luther and Idolatry”, The Reformation as 
Christianization: Essays on Scott Hendrix’s Christianization Thesis, Tübingen: Mohr Siebeck, 2012. 
168. lpp.)

11  Oswald Bayer, Theology the Lutheran Way, 62. lpp.
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pasaulei un velnam.
Pirmais bauslis ir lūgšanas pamats. Tas prasa nedalītu sirdi, kas 

pieķērusies vienīgi Dievam. Osvalds Baiers norāda, ka pirmais bauslis 
pauž gan Bauslību, gan Evaņģēliju.12 Tanī ietvertā Bauslība aizliedz 
jebkādus citus konkurējošus dievus, bet aiz šā aizlieguma slēpjas Labā 
Vēsts: ja tavs Kungs ir Jēzus Kristus, tad citi dievi tev nemaz nav 
vajadzīgi. Lūdzot ar pirmo bausli, mēs atsakām neīstiem elkiem un 
saucam uz vienīgo Dievu, kurš ir, – uz Dievu, mūsu Kunga Jēzus 
Kristus Tēvu.

12   „Pašpasludinošie vārdi „Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs” pasludina kaut ko pozitīvu, pašsaprotamu 
un neapšaubāmu, taču reizē ar tiem, tanī pašā elpas vilcienā, mums līdz pat savai nāvei ir jādzird: 
„Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.” (2Moz  20:3) Šī ir Bauslība. Evaņģēlijs turpretī  
saka: „Tev nav vajadzības pēc citiem dieviem!”” (Oswald Bayer, „The Plurality of the One God and 
the Plurality of the Gods”, Pro Ecclesia 25, No. 3. 354. lpp.)
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Otrais bauslis

Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, vārdu tukši 
un necienīgi lietot, jo Tas Kungs to nepametīs 

nesodītu, kas Viņa vārdu tukši un necienīgi lieto.

Ko tas nozīmē?

Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka Viņa vārdā ne lādam,  
ne zvēram, ne buram, ne melojam, ne maldinām, bet šajā 
vārdā Dievu visās bēdās piesaucam, pielūdzam, pateicamies 
un slavējam.

Svētais un žēlsirdīgais Dievs, palīdzi mums Tevi bīties 
un mīlēt tā, ka mēs Tavā vārdā ne zvēram, ne lādam, ne 
buram, ne melojam, ne arī maldinām, bet tajā Tevi visās 
bēdās piesaucam, pielūdzam, pateicamies un slavējam un 
tā pagodinām Tavu vārdu, kas vienīgais ir svēts; caur Jēzu 
Kristu, mūsu Kungu. Āmen.

Vācu teologs Pauls Althauss īsi pēc Otrā pasaules kara beigām 
noturēja brīnišķīgu sprediķu ciklu par desmit baušļiem. Viņš teica: 
„Pareizi lietot Dieva vārdu vislabāk var iemācīties, runājot nevis par 
Dievu, bet ar Dievu. Runām par Dievu ir jāpiedzimst lūgšanā, runā-
jot ar Dievu.”13

Dievs ir aizliedzis necienīgi lietot Savu vārdu. Savu vārdu Viņš 
mums ir darījis zināmu atklāsmē; tas nav cilvēku radīts apzīmējums. 
„Dieva vārdā koncentrējas Viņa pestījošais darbs; Dievs ir „noglabājis” 

13   Paul Althaus, Thou Shalt! Sermons Based on the Ten Commandments, Springfield, OH: Chantry 
Music Press, 1971. 13. lpp.
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Savu vārdu te uz zemes, lai mums tanī būtu patvērums.”14 Ar otro 
bausli Dievs uzceļ aizsargvalni pret jebkādām manipulācijām un ļaun-
prātībām, kas tiek vērstas pret Viņa vārdu, – pret lāstiem, zvērestiem, 
buršanu, meliem un maldiem.

Albrehts Peterss raksta: „Šis aizliegums atklāj cilvēka iedzimto 
grēku: mēs negodinām Dievu, kurš ir atklājies mums Savā vārdā un 
Vārdā, tas ir, Jēzū Kristū. Kaut arī radot un pestījot Dievs ir izlējis pār 
mums Savu svētību, mēs turpinām iet pašu izvēlēto ceļu un dzena-
mies pēc pašu goda. Tomēr patiesu godu Dieva un cilvēku priekšā mēs 
varam gūt un paturēt vienīgi tad, ja pakļaujamies Kristus krustam un 
nesam to mājup pie Dieva.”15

Vecās Derības teologs Valters Eihrots raksta par to, kā Dievs  
atklāja Savu vārdu Israēla tautai: „Atklādams Savu vārdu, Dievs ir 
nodevis Sevi viņiem; Viņš ir atklājis daļu no Savas dziļākās būtības 
un devis iespēju Sev piekļūt.”16 Katehisma mācības par otro bausli pa-
matā ir atziņa par Dieva vārda svētumu un to, ka šis vārds mums ļauj 
droši saukt uz Viņu. Dievs Savu vārdu nav paturējis noslēpumā. Viņš 
mums to ir devis, lai mēs to brīvi lietotu tā, kā Viņš to ir paredzējis. 
Tas izslēdz jebkādu neatļautu Viņa vārda lietošanu. „Cilvēks nedrīkst 
rīkoties ar Dievu – ne pats dot Viņam vārdu, nedz uzdrīkstēties kal-
pināt Viņu, izmantojot dievību pārdabiskos spēkus, tās piesaucot un 
lietojot to vārdus.”17 Visi māņticīgie mēģinājumi pielabināt garīgos 
spēkus, piesaucot Dieva svēto vārdu, ir pretrunā ar pareizu Dieva vār-
da lietojumu.

Lūgt ar otro bausli nozīmē nožēlot visas tās reizes, kad esam necie-
nīgi lietojuši Dieva vārdu, un atzīt saikni starp pirmo bausli, kas prasa, 
lai mūsu sirds Dievu bītos, mīlētu un uz Viņu paļautos vairāk par 
visu, un otro bausli, kas nosaka, kā šīs prasības ir izpildāmas ar mūsu 
mēli. Luters par šo saikni runā arī „Lielajā katehismā”: „Vispirms sirds 

14   Albrecht Peters, Ten Commandments, 155. lpp. Kārdinājums Dieva vārdu lietot māņticīgi pastāvēja 
arī senajā Israēlā: „Ir skaidrs, ka arī Israēla tautā Jahves vārds tika lietots ļaunprātīgos nolūkos, kas 
apdraudēja visu kopienu.” (Gerhard von Rad, Old Testament Theology, New York: Harper & Row, 
1962. 1:183)

15  Albrecht Peters, Ten Commandments, 157. lpp.
16  Walther Eichrodt, Theology of the Old Testament, Philadelphia: Westminster Press, 1961. 1:207.
17   Herberts Girgenzons, Mārtiņa Lutera katehisma skaidrojums, Rīga: Luterisma mantojuma fonds, 

2012. 38. lpp.


