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Dievkalpojums kristietībā gadsimtu gaitā 
ir piedzīvojis transformācijas, kuras ir noti-
kušas kristietības sociāli politiskā statusa 
maiņas (piemēram, kļūšana par valsts reliģi-
ju Romas impērijā 4. gadsimtā), teoloģisko 
ideju līkločošanas, kontekstualizācijas cen-
tienu un citu procesu rezultātā. Kristietībā 
bija un ir ļoti plašs liturģisko stilu spektrs. 
Vienā tā galā ir pareizticīgo dievkalpojums, 
kuru teologs Sergejs Bulgakovs (Sergei Ni-
kolaevich Bulgakov, 1871–1944) raksturo-
jis kā reliģisku reālismu — Bībelē aprakstī-
tie notikumi tiek it kā no jauna uzvesti un 
pārdzīvoti,1 otrā — reformātu un radikālās 
reformācijas tradīcijās balstīta izpratne par 
runātā un rakstītā vārda centralitāti. Atka-
rībā no tā, kādi mērķi izvirzīti priekšplānā, 
dievkalpojumu modeļi ir dažādi — audzi-

nošais (sprediķa centralitāte, par morāles 
normām atgādinošu tekstu (piem., baušļu) 
iekļaušana), vēsturiskais (pagātnes liturģis-
ko tekstu un žestu saglabāšana), misionārais 
(pielāgošanās mērķa auditorijai), uz pārdzī-
vojumu orientētais u. c.

Laika gaitā mainījusies un dažādās 
konfesijās atšķirīgi izpaudusies arī laika (li-
turģiskais gads — baznīcas svētki un svi-
namās dienas) un telpas uztvere liturģijā. 
Vēsturnieks Roberts Markuss (Robert Austin 
Markus, 1924–2010) ir rakstījis par to, ka 
pirmo gadsimtu kristieši kā kontrkultūra re-
aģēja pret sakrālās telpas būtisko lomu grie-
ķu-romiešu reliģiozitātē. Kristiešiem svēti 
bija cilvēki, ne vieta. Tāpēc dievkalpojumu 
telpas pirmajos gadsimtos netika iesvētītas, 
uzskatot, ka tās ir svētītas ar cilvēku klātbūt-
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ni. 4. gadsimtā, kristietībai impērijā kļūstot 
ietekmīgai, situācija mainījās. Ar martiru 
kultu un Bībeles notikumiem saistītas svēt-
vietas bija pirmās, kas iezīmējās jaunajā sa-
krālajā topogrāfijā.2

Dažkārt dievkalpojumi tiek dalīti litur-
ģiskos un neliturģiskos, ar pēdējo apzīmē-
jot dievkalpojumus, kuru dalībnieki neseko 
rakstītai, nereti daudzu gadsimtu tradīcijās 
balstītai kārtībai,3 taču šāds dalījums ir prob-
lemātisks, jo jebkurš dievkalpojums ir litur-
ģisks, pat ja kāda denominācija šādu vārdu 
nelieto. “Liturģija” ir jēdziens, kas sākotnēji 
grieķu-romiešu kultūrā nozīmēja “publisks 
darbs”, “kalpošana pilsoņu labā”. Jebkurā 
dievkalpojumā, arī neformālā, ir izveidoju-
sies struktūra, pie tam formālais un nefor-
mālais ne vienmēr ir pretstati. Piemēram, 
metodisti, kuri Amerikas Savienotajās Valstīs 
(ASV) 19. gadsimta beigās deva priekšroku 
brīvākām dievkalpojumu formām, atbalstī-
ja baznīcu ēku būvēšanu neogotiskā stilā. 
Turpmākajos gadu desmitos robežas starp 
liturģiskajiem stiliem vēl vairāk mazinājās, 
un vienā draudzē līdzās dievkalpojumiem ar 
tradicionāliem korāļiem un rakstītām lūgša-
nām parādījās dievkalpojumi ar nerakstītām 
lūgšanām un mūsdienīgu mūziku.4 Liturģi-
kā lieto arī kategorijas “augstbaznīca” un 
“zembaznīca”, ar pirmo apzīmējot liturģisko 
pieeju protestantismā, kura tuvāka Romas 
katolicismam, ar otro — stilu, kas balstīts 
Reformācijas laika teoloģijā un no tās atva-
sinātās praksēs. Tomēr jāņem vērā, ka dau-
dzas liturģijas atrodas starp šiem ideāltipiem 
un arī Reformācija ir daudzveidīgs fenomens. 
Piemēram, Ziemeļeiropas luterāņu baznīcas 
vairāk nekā citi luterāņi ir saglabājušas ka-
tolicisma rituālprakses. Savukārt, daudzi 
vācu luterāņi un reformāti liturģijā pasvītro 
pārrāvumu ar viduslaiku baznīcu. Kristīgās 
draudzes iespējams definēt kā kultūras at-
miņu kopienas, jo katrā dievkalpojumā tiek 
aktualizēti ar Jēzus personu saistīti, Bībelē 
attēloti notikumi. Taču tas neizbēgami no-
zīmē selektīvu pieeju, jo atcerēšanās vien-

laikus ir tulkošana (pārnese uz mūsdienu 
kontekstu) un izvēle. Dažādo liturģisko stilu 
piekritēji atsaucas uz savas konfesijas pa-
gātni, pielāgojot tradīciju savai izpratnei. Kā 
raksta kultūrpētniece Aleida Asmane (Aleida 
Assmann, dz. 1947), “identitāte nav vien-
kārši stabila tēlaina konstrukcija, raksturie-
zīme, kas saglabājas, par spīti laika nestām 
pārmaiņām; identitāte rodas tikai tagadnē, 
pateicoties izvēlei, kura nosaka personisko 
piederību.”5

Mūsdienās daudzās konfesijās ir izpla-
tīti vienā draudzē praktizēt atšķirīgas litur-
ģiskās tradīcijas. Tas saistīts gan ar kultūru 
fragmentācijas procesiem pasaulē, kuru re-
zultātā dievkalpojumu apmeklētāju liturģis-
kās gaumes kļūst aizvien atšķirīgākas, gan 
ar draudžu vēlmi piesaistīt vairāk cilvēku. 
Jaunā pieeja dievkalpojumiem tiek saukta 
dažādi — par jaukto dievkalpojumu (mixed 
worship), plūstošo dievkalpojumu (liquid 
worship). Pēdējais nosaukums atvasināts 
no sociologa Zigmunda Baumana (Zygmunt 
Bauman, 1925–2017) lietotā jēdziena 
“plūstošā modernitāte”, ar ko viņš apzīmēja 
nemitīgās pārmaiņas mūsdienu pasaulē — 
cilvēku attiecībās, ekonomikā, identitāšu 
veidošanā utt.6 Liturģijā tas var izpausties 
kā viena dievkalpojuma ietvarā līdztekus 
notiekošas aktivitātes atšķirīgām interešu 
grupām —, piemēram, vieni sprediķa laikā 
skatās iepriekš videoformātā ierakstītu uzru-
nu, citi piedalās diskusijā. Noslēgumā visi 
sanāk kopā un dalās pieredzē par piedzīvoto 
dažādajās dievkalpojuma zonās. Šī koncep-
ta aizstāvji kritizē ideju, ka kopiena var pa-
stāvēt, tikai visiem darot vienu un to pašu. 
Izaicinājums drīzāk ir veidot ticīgo kopienu, 
kura vieno pat ļoti atšķirīgus cilvēkus.7

Anglijas (anglikāņu) baznīcā un arī ci-
tās konfesijās ir draudzes, kuras apzīmē ar 
jēdzienu “jaunas izpausmes” (fresh expres-
sions) — nelielas, no tradicionālām drau-
dzēm atšķirīgas draudzes, kuru svarīgākā 
iezīme ir kontekstualitāte — pielāgošanās 
kultūrvidei. Vidējais locekļu skaits vienā 
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šādā draudzē ir 43 cilvēki, apmēram pusi 
no tām vada laji.8 Šīs grupas pulcējas da-
žādās vietās — kafejnīcās, krogos, privātās 
mājās utt. To dievkalpojumi ir neformāli, pēc 
iespējas izvairoties no reliģiska “žargona”. 
Ne visi gan šos misijas projektus uzskata 
par veiksmes stāstu, kritizējot tos kā indi-
viduālismu veicinošu patēriņa kultūras pro-
duktu. Lielā dalībnieku mainība dažu gadu 
laikā ir zīme, ka daļa šo grupu nav spējušas 
veidot noturīgu kopienu. Citi uzskata, ka 
tās nav pietiekami piemērojušās postmo-
dernai sekulārai kultūrai — to pasākumi ar 
daudzām dziesmām un sarunām par Bībeli 
atgādina evaņģelikāļu dievkalpojumu, tikai 
vēl neformālāku.9 Teologs un rakstnieks Pī-
ters Rollins (Peter Rollins, dz. 1973), kurš 
Lielbritānijā un ASV ir izveidojis vairākas 
alternatīvas kopienas, kas eksperimentē ar 
liturģijām, kritizē arī liberālo kristietību par 
to, ka tā neiet pietiekami tālu — atsakās no 
tradicionālām dogmām, saglabājot esošās 
struktūras un liturģiju. P. Rollins, ietekmē-
joties no postmodernās filozofijas un vācu 
teologa Dītriha Bonhēfera (Dietrich Bon-
hoeffer, 1906–1945) idejām par nereliģis-
ko kristietību, definē kristietību kā jebkuras 
ideoloģijas, arī reliģiskas, kritiku.10

Šī raksta pēdējā nodaļā tiks analizētas 
pārmaiņas latviešu luterāņu liturģijā Latvijā 
un diasporā pēdējos gadu desmitos globā-
lu strāvojumu — liturģiskās atjaunotnes, 
ekumenisma un harizmātiskās kustības — 
ietekmē. Liturģiskā atjaunotne ir 19. gad-
simtā Romas katolicismā, anglikānismā, 
luterānismā un reformātu tradīcijā (vēlāk arī 
citās konfesijās) vienlaikus veidojusies kus-
tība, kura par mērķi izvirzīja dievkalpojumu 
reformu atbilstoši tam, ko kustības piekri-
tēji uzskatīja par pirmo gadsimtu kristiešu 
praksēm. Kustība iestājās par lielāku laju 
iesaisti (pasvītrojot, ka dievkalpojums nav ti-
kai garīdznieku nodarbe), iksvētdienas svētā 
vakarēdiena svinēšanu, liturģiskā kalendāra 
un estētiskās dimensijas svarīgumu. Vie-
na no kustības negatīvām iezīmēm (it īpaši 

tās sākuma posmā) ir “liturģiskā arheolo-
ģija” — fokusēšanās uz selektīvi atlasītām 
senbaznīcas praksēm, tās universalizējot. Šī 
tendence kritizēta gan pētniecībā, gan kris-
tīgo konfesiju vidē, piemēram, pāvesta Pija 
XII11 1947. gada enciklikā “Mediator Dei”.12 
Mūsdienu pētījumi par pirmo gadsimtu kris-
tietību parāda lielu daudzveidību, kas dara 
neiespējamu “protoliturģijas” konstruēša-
nu.13 Problemātisks ir protestantiem gadu 
simtiem tradicionālo vārda dievkalpojumu 
izspiedušais pieņēmums, ka “normāls” svēt-
dienas dievkalpojums ir ar dievgaldu, jo tas 
vienu galējību (vakarēdiena padarīšanu par 
marginālu liturģiskās dzīves piedevu) no-
maina ar citu. Risks ir tāds pats, kā jebkurā 
pārāk bieži rīkotā pasākumā — daļa cilvēku 
pret to sāk attiekties mehāniski un formāli.

Otras iepriekš minētās kustības — eku-
menisma — rezultātā ir tapuši kopīgi lekcio-
nāriji (Bībeles tekstu lasījumu saraksti) un 
liturģijas, piemēram, Limas liturģija, kuru 
pirmo reizi lietoja Pasaules baznīcu pado-
mes Ticības un kārtības komisijas sēdē Limā 
(Peru) 1982. gadā. Tomēr šīs liturģijas iz-
mantošanas iespējas pat ekumeniskajā kus-
tībā ir ierobežotas, jo pareizticīgā un Romas 
katoļu baznīca nepraktizē ar protestantiem 
kopīgu dievgaldu. Līdzās par oficiālo pie-
ņemtajam ekumenismam pastāv draudžu 
locekļu uzsākti projekti, kuri nereti iet tālāk 
par konfesiju vadības definētām robežām 
(piem., kopīgs dievgalds). Harizmātiskā 
kustība, kas kopš 20. gadsimta 60. gadiem 
vieno vēsturiski senāko konfesiju (Romas 
katoļi, pareizticīgie, luterāņi, anglikāņi u. c.) 
locekļus, kuri pārņēmuši Vasarsvētku kus-
tības idejas un prakses, liturģijā ienesa ne-
formālismu un mūsdienu kristīgās mūzikas 
izmantošanu.14 Kustības kritiķi norāda, ka 
dziedāšana (slavēšanas dziesmu žanrs) bie-
ži kļūst par dievkalpojumu galveno daļu un, 
par spīti kustības centieniem savietot hariz-
mātisko teoloģiju ar vēsturisko konfesiju mā-
cību, rodas spriedze starp kustības adeptiem 
un tiem, kuri kustības idejas nepieņem.
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Liturģiskie meklējumi  
20. gadsimta pirmās puses 
latviešu luterānismā

Par “prūšu liturģiju” (daļēji balstīta Prūsi-
jas apvienotās luterāņu un reformātu baznī-
cas 1829. gada agendā) sauktā dievkalpoju-
ma kārtība,15 lai arī vairākkārt rediģēta gan 
periodā starp abiem pasaules kariem, gan 
vēlāk latviešu diasporā un Padomju Sociālis-
tisko Republiku Savienības (PSRS) okupē-
tajā Latvijā, pamatos mainīta netika. Latvi-
jas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) 
1928. gada agendas būtiskākā atšķirība no 
1897. gada agendas tulkojumiem latviešu 
valodā (1900. un 1901. gadā attiecīgi Kur-
zemes un Vidzemes draudzēm) bija jaunās 
politiskās realitātes atspoguļošana draudzes 
lūgšanā — cars tajā vairs netika pieminēts.

Tas gan nenozīmē, ka neeksistēja reflek-
sijas par liturģijā nepieciešamām pārmai-
ņām un liturģiski eksperimenti. Šiem centie-
niem bija precedenti arī agrāk: 1805. gadā  
izveidotā liturģiskā komisija, kuras lo-
cekļi bija no dažādām Krievijas impērijas  
daļām — Vidzemes, Kurzemes, Igaunijas, 
Somijas —, bija nodarbināta ar to, kā sa-
stādīt liturģiju, kuru pieņemtu racionālisma 
laikmeta izglītotās aprindas. Vidzemes ģe-
nerālsuperintendents Karls Gotlobs Zon-
tāgs (Carl Gottlob Sonntag, 1765–1827), 
piemēram, apšaubīja, vai Apustuļu ticības 
apliecībai ir vieta liturģijā (komisija tomēr 
nolēma to atstāt).16

Latvijas neatkarības pirmajā posmā 
latviešu luterāņus ietekmēja pieredzē-
tais citās zemēs. Piemēram, Alberts Freijs  
(1903–1968), kurš 1939. gadā ceļoja pa 
Eiropas zemēm, vācot materiālus grāma-
tai, kā īpašu piedzīvojumu aprakstīja pie-
dalīšanos anglikāņu (pēc apraksta spriežot, 
anglikānisma katoliskā “spārna”) dievgalda 
liturģijā.17 Tolaik augstbaznīcas liturģiskās 
prakses Latvijas luterānismā vēl neievie-
sās, toties tika vizuāli vairāk izcelta garīdz-
niecības loma — LELB arhibīskaps Teo-
dors Grīnbergs (1870–1962) 1936. gadā  

ieviesa sudraba krustus mācītājiem un  
zelta — prāvestiem, ordinētiem teoloģijas 
profesoriem un mācītājiem par īpašiem no-
pelniem.18 Nav nejaušība, ka šis lēmums 
tika pieņemts Kārļa Ulmaņa autoritārā režī-
ma laikā. Daļa latviešu luterāņu teologu par 
uzdevumu izvirzīja atraisīšanos no vāciskā 
mantojuma. Radikālā veidā tas pausts Jāņa 
Sandera (1858–1951) darbā “Mūsu kulta 
reforma”19. Viņš aicināja rediģēt ne tikai va-
lodu,20 bet arī dievkalpojuma struktūru. Viņa 
liturģijas projektā parādās vācu kristiešu 
kustībai raksturīgais antisemītiskais Vecās 
Derības noliegums — psalmu dziedāšanu 
J. Sanders kritizēja, jo tā neesot “pēc ārie-
šu un latvju dzejas veida un ritma”21. Viņš 
ierosināja dievgaldā lietot parastu maizi — 
oblātes, viņaprāt, “ir par daudz maziņas un 
nav maizei līdzīgas. Tad nav jauki un pie-
klājīgi, ka tās dievgalda viesiem mutē bāž. 
Tā nekad pie galda nedara.”22 Mūsdienās to 
aktuālu dara higiēniski apsvērumi, teoloģiski 
jautājumi par vispārējo priesterību (laji nav 
līdzīgi bezpalīdzīgiem slimniekiem, bet ir va-
karēdiena līdzkonsekrētāji), arī tas, ka daļai 
cilvēku pašreizējā luterāņu dievgalda prakse 
neraisa asociācijas ar azaidu.

J. Sanderam oponēja mācītājs un po-
litiķis Ludvigs Adamovičs (Ludvigs Er-
nests Adamovičs, 1884–1943), kurš 
piedāvāja ievērojami mazāk radikālas pār-
maiņas: liturģisko tekstu rediģēšanu at-
bilstoši mūsdienīgai literārajai valodai, drau-
dzes locekļu lielāku iesaisti (piem., Bībeles 
lasījumos), kārtību izstrādi īpašiem dievkal-
pojumiem (piem., valsts svētkos), latviskas 
tēlotājmākslas un mūzikas lietošanu. Viņa  
rakstītajā ir autoritārisma ideoloģijas atbal-
sis — “latvisks dievkalpojums ir kalpošana 
tautai un valstij”23. Autoritārisma varas ga-
dos reliģiskās dzīves, arī liturģijas, latvisko-
šana bija viena no valdošās nacionālisma 
ideoloģijas izpausmēm. Laikrakstos atrefe-
rēts mācītāja Oskara Sakārņa (Oskars Kār-
lis Sakārnis, 1902–1978) veidots un vadīts 
dievkalpojums Kuldīgā 1937. gadā, kurā 
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tika dziedātas latviešu komponistu dziesmas 
un liturģiski teksti sacīti mūsdienīgā latviešu 
valodā. Novitāte bija arī tā, ka ievada daļā 
mācītājs pamīšus ar draudzi lasīja Jēzus 
Kalna sprediķī atrodamos vārdus (makaris-
mus) — mācītājs teica “svētīgi garā naba-
gie,” draudze atbildēja — “jo viņiem pieder 
debesu valstība”24 utt. Šādi dievkalpojumi 
bija lielākoties lielo draudžu fenomens, jo 
tajos svarīga loma bija kvalitatīvi izpildītai 
mūzikai, tāpēc bija vajadzīgi kori.

Gan periodā starp abiem pasaules ka-
riem, gan padomju laikā ar liturģisku diev-
kalpojumu apzīmēja tādu, kurā ir vairāk mū-
zikas. Piemēram, Slokas luterāņu draudzes 
pārskatā par 1938. gadu teikts, ka noturēti 
48 kārtējie un 13 liturģiskie un jaunatnes 
dievkalpojumi.25 Vietām tika ieviesti arī 
Lieldienu agrie rīta dievkalpojumi (tāds pie-
minēts, piemēram, rakstā par 1943. gadā 
Ēveles draudzē notikušo).26 Klusajā nedēļā 
dažviet notika dievkalpojumi bez sprediķa, 
kuros lasīja evaņģēliju tekstus un izpildī-
ja muzikālus skaņdarbus. Mācītājs Edgars 
Bergs (1878–1961) mūzikas īpašo lomu 
pamatoja ar to, ka “vienīgi māksla, bet īpa-
ši mūzika, ir tā, kas vēl spēj stāties blakus 
Dieva vārdam un likt mums pārdzīvot to, ko 
evaņģēlijs saka.”27 Ievērojamā vācu teologa 
un reliģijpētnieka Rūdolfa Oto (Rudolf Otto, 
1869–1937) ietekmē daži latviešu luterā-
ņu teologi (piemēram, Voldemārs Maldonis, 
1870–1941) izteicās, ka dievkalpojumos 
vajadzētu ieviest klusuma brīžus. Luterāņu 
dievkalpojumā tiekot pārāk daudz runāts.28 
Pats R. Oto, ietekmējoties no kvēkeru tra-
dīcijas noturēt lūgšanu sapulces klusumā, 
dievkalpojuma kulminācijā ieteica īsu klusu-
ma brīdi.29 Novatoriskas bija latviešu lute-
rāņu mācītāja Visvalža Sandera (J. Sande-
ra dēla, 1885–1979) domas — viņaprāt, 
dievkalpojumā Bībeles lasījumu vietā var 
lasīt arī baznīcas tēvu darbu fragmentus, 
reliģisku dzeju, citu reliģiju tekstus. Pēdējo 
ideju viņš pārņēmis no R. Oto.30 Mūsdienās 
šāda prakse izplatīta unitāriešu draudzēs pa-

saulē. V. Sanders arī uzskatīja, ka vēsturisko 
ticības apliecību vietā var lietot jaunas, tās 
sastādot, piemēram, antifonijās (dziedājumi 
pamīšus) — “Kristus ir ceļš — patiesība un 
dzīvība” vai “Kristus ir pasaules gaišums — 
kas viņam seko, nestaigās tumsībā”.31 Viņa 
idejas tajā laikā likās pārāk radikālas, un 
žurnāla “Ceļš” redakcija tās publicēja ar pie-
zīmi, ka norobežojas no tām. Ņemot vērā, 
ka V. Sanders bija liturģiskās komisijas lo-
ceklis, viņa viedokli tomēr nevar “norakstīt” 
kā marginālu. Vēl pirmajās padomju okupā-
cijas dienās, 1940. gada 20. jūnijā notikušā 
mācītāju konferencē viņš aicināja liturģijas 
reformā pievērst uzmanību arī dogmatiskiem 
jautājumiem.32 LELB turpināja strādāt pie 
priekšlikumiem jaunai agendai arī 30. ga-
dos. Komisiju sākumā vadīja Edgars Rum-
ba (1904–1943) un vēlāk Arturs Voitkus 
(1878–1962). Tās locekļiem bija idejas par 
lielāku lūgšanu tekstu klāstu un paplašinā-
tu muzikālo daļu (piedāvājot draudzei dzie-
dāt arī ticības apliecību un tēvreizi). Tomēr 
kopumā nostāja bija pēc iespējas saglabāt 
esošo — “.. mūsu tagadējā agenda sastādīta 
pēc T. Harnaka agendas, kas Vācijā atzīta 
par visai priekšzīmīgu. Tādēļ tā paturama, 
labojama vienīgi valoda, un reformas var 
skārt arī dažreiz smago izteiksmes veidu”, 
izteicies A. Voitkus.33 Arī daļai citu mācītāju 
likās būtiska liturģiskās kārtības unifikācija, 
izvairoties no vietējām variācijām. Rīgas pil-
sētas iecirkņa mācītāju sanāksmē vienbal-
sīgi tika pausts, ka vajadzīga viengabalai-
nība.34 Tas nebija visu uzskats — Grobiņas 
mācītāju konferencē, reaģējot uz Rīgas mā-
cītāju pausto viedokli, tika izteikta doma, ka 
“saudzējamas tradīcijas, kas no seniem lai-
kiem vienā otrā draudzē koptas, tai ir mīļas 
un ierastas.”35 Dievkalpojumu dažādošanas 
iespējamību gan pilnībā neizslēdza arī ie-
priekš minētās Rīgas sanāksmes dalībnieki, 
sakot, ka lielajos baznīcas svētkos, kad pie 
dievgalda iet daudz cilvēku, iespējamas at-
kāpes. Garīdzniekiem bija licies svarīgi īpaši 
akcentēt to, lai sievietes iet pie dievgalda 
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“sakopušās vienkārši”.36 Nekas netika teikts 
par vīriešu ģērbšanās stilu. Šis ir piemērs 
liturģijas kultūrnosacītībai un tam, ka gadu 
simtiem tā bijusi (un daudzviet vēl aizvien 
ir) vīriešu kontrolēta. Liturģijas komisija dar-
bu turpināja arī Otrā pasaules kara gados. 
Starp apspriestiem, bet neatrisinātiem jautā-
jumiem bija atteikšanās no vāciskās formas 
“tas Kungs”.37 Vēl pirms kara uz to aicinā-
ja L. Adamovičs, uzskatot, ka liturģijā tas 
vieglāk izdarāms nekā Bībeles tulkojumā, jo 
“lielais sākuma burts un uzsvērtā izruna ne-
ļauj sajaukt Dieva apzīmējumu ar ikdienas 
kunga vārdu.”38

Būtiskas pārmaiņas liturģijā nedz LELB, 
nedz Latvijas Evaņģēliski luteriskajā baznī-
cā ārpus Latvijas (LELBĀL)39 nenotika arī 
Aukstā kara gados pēc Otrā pasaules kara. 
1977. gadā LELB dibinātās Agendas komi-
sijas uzdevums bija pieskaņot liturģijas va-
lodu mūsdienu latviešu literārajai valodai.  
70. gados Grobiņas prāvesta iecirknī rī-
kotie konventi (mācītāju informatīvās sa-
nāksmes) bija platforma sarunām arī par 
liturģiju. Vienā no sanāksmēm 1977. gadā 
dalībnieki izteica ieteikumus komisijai.40 
1984. gadā Latvijā mašīnrakstā tika publi-
cēta komisijas veidotā un arhibīskapa Jāņa 
Matuļa (1911–1985) pēc tam rediģētā 
agenda. Daļa komisijas locekļu tolaik jau 
bija miruši (Roberts Priede (1907–1980), 
Jānis Luksis (1904–1982), Nikolajs Plāte  
(1915– 1983)).41 Agendas abos dievgalda 
tekstu variantos paredzēta rituāla maizes 
(oblāšu) laušana.42 Tā bija prakse, kura to-
laik luterānismā nebija populāra, jo vēstu-
riski tikusi uzskatīta par reformātu tradīciju. 
Alfonss Vecmanis (Alfonss Pēteris Antons 
Vecmanis, 1906–1999) Teoloģijas seminā-
ram domātā liturģikas kompendijā rakstīja, 
ka oblāti nav nepieciešams lauzt, jo tā “sim-
bolizē jau pārlauztu maizi”.43

Pirmskara liturģisko tradīciju ietvaros 
palika arī LELBĀL 1980. gada agenda. Jā-
ņem vērā, ka Aukstā kara gados LELBĀL 
pozicionēja sevi kā latvietības un pirmskara 

luteriskās baznīcas tradīciju saglabātāju di-
asporā. Jaunajā agendā visvairāk labojumu 
bija introitos, kuri līdz šim bija tikai no Ve-
cās derības, īpaši no psalmu tekstiem, bet 
tagad tika iekļauti arī Jaunās derības teksti. 
Agendā bija latviešu komponistu melodijas 
tēvreizei (Ādolfa Skultes (1909–2000) mū-
zika) un svētā vakarēdiena iesvētīšanai (Al-
frēda Kalniņa (Alfrēds Bruno Jānis Kalniņš, 
1879–1951) mūzika). Komisijā bija disku-
sijas, vai frāzē “caur Tavu mīļo Dēlu” vārda 
“caur” vietā nevajadzētu lietot “ar”, taču pēc 
profesora Edmunda Šmita (1902–1984)  
ieteikuma tika atstāta esošā forma, pama-
tojot ar to, ka sengrieķu valodā izteikums 
norāda uz dinamisku spēku, kustību, vir-
zienu.44 Piesardzība pret novatorismu parā-
dījās arī citos jautājumos. Kad pēc LELBĀL 
arhibīskapa Arnolda Lūša (1966–1993) ro-
sinājuma baznīcas virsvaldē bija balsojums 
par izmaiņām Apustuļu ticības apliecības 
tulkojumā (“nokāpis ellē” vietā “nokāpis mi-
rušo valstībā”) agendā, vairākums, it īpaši 
garīdznieki (11 pret, viens par, laicīgo lo-
cekļu balsis dalījās uz pusēm), to neatbals-
tīja.45 Salīdzinājumam — Latvijā sastādītajā  
1984. gada agendā teikts “nāves valstība”46. 
Lūgšanu tekstos atspoguļojās tā laika politis-
kās realitātes: LELBĀL 1980. gada agendas 
litānijā, kas balstīta 1928. gada agendā, li-
turgs lūdz par pasargāšanu “no revolūcijām 
un šķelšanās”47, 1984. gada agendā — “no 
kodolkara ugunsiznīcības”48.

1980. gada agendā nav daudz piezīmju 
par liturģiskiem žestiem. Dievgalda dievkal-
pojumā pie grēksūdzes paredzēts, ka mā-
cītājs uzliek rokas uz galvas grēku sūdzētā-
jiem, taču krusta zīme nav minēta.49 Tā nav 
minēta arī priekšrakstos dievgalda iesvētī-
šanai.50 Toties noteikts, ka krusta zīmi lieto 
kristībās uz pieres un krūtīm.51 Kā atceras 
mācītājs Juris Cālītis (dz. 1939), agendas 
veidotāji uzskatīja, ka nav jāievieš konkrē-
tākas norādes uz rituāliem žestiem vai vēl 
kādas būtiskas izmaiņas liturģijā, jo svarīgi 
saglabāt luterisko identitāti.52 Salīdzinoši —  
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70. gados Latvijā mašīnrakstā iespiestā  
agendas izdevumā norādīts, ka grēksūdzētā-
jus atlaiž ar Bībeles pantu un krusta zīmi.53 
Krusta mešana noteikta arī svētā vakarē-
diena konsekrācijas laikā pie “tā ir mana  
miesa” un “jaunā iestādīšana [ar zīmuli la-
bots — derība] manās asinīs”.54 Tāpat tā 
lietojama, atlaižot dievgaldniekus, un pie 
svētīšanas vārdiem.55

Diskusijas par to, cik atbilstošs protes-
tantiskajai identitātei ir tas vai cits litur-
ģiskais žests, ir bijušas arī pagātnē. Kad 
19. gadsimta beigās tika veidota jauna 
agenda, Rīgas Jēzus draudzes mācītājs 
Jūliuss Mītels (Julius Hermann Müthel,  
1841–1906) iebilda pret to, ka vakarēdie-
na elementu konsekrācijas laikā pār maizi 
un vīnu tiktu mesta krusta zīme. Jaunajā 
agendā bija paredzēta iespēja nelietot krus-
ta zīmi.56 Pēc Otrā pasaules kara publicētā 
rakstā arhibīskaps Teodors Grīnbergs rakstī-
ja, ka, lai pasvītrotu teoloģiskas atšķirības 
no katolicisma, viņš pats krustu konsekrāci-
jas laikā met nevis pie vārdiem “tā ir mana 
miesa” (asinis), bet pie vārda “pateicās”.57

Pārmaiņas liturģijā kopš  
20. gadsimta 80. gadiem

80. gadu sākumā LELB izveidojās mā-
cītāju opozīcijas kustība, no kuras izauga 
luterāņu mācītāju grupa “Atdzimšana un 
atjaunošanās”. Līdzās stagnācijas un baznī-
cas sovjetizācijas kritikai kustībai piederīgie 
mācītāji savās draudzēs ieviesa liturģiskus 
jauninājumus un melnā talāra vietā sāka 
lietot albu. LELB vadības paustā liturģisko 
eksperimentu kritika gāja roku rokā ar ko-
laboracionisma izpausmēm — 1987. gadā 
arhibīskaps Ēriks Mesters (1926–2009)  
apkārtrakstā garīdzniekiem pieprasīja, lai 
tiktu noturēti dievkalpojumi par godu Oktob-
ra revolūcijai, kā arī norādīja, ka mācītājiem 
nav tiesību ieviest nekādus jauninājumus 
dievkalpojumu kārtībā: “Dievkalpojumu li-
turģiskās formas un elementus mācītājs 
nedrīkst papildināt ar liekvārdību, kā piemē-

ram: “Jēzus vārdā lūgsimies”, vai arī “izlūg-
simies un saņemsim tā Kunga svētību.””58 
Liturģisko tērpu “karā” tika iesaistīta LELB 
sinode — tā 1984. gadā lēma, ka stingri jā-
turas pie esošās liturģiskās kārtības, katram 
jaunievedumam prasot konsistorijas atļauju, 
un noraidīja priekšlikumu lielajos baznīcas 
svētkos mācītājiem melnā talāra vietā ļaut 
lietot albu. Lēmumu papildina norāde, ka 
zem talāra jālieto balts krekls, bet kolār-
krekls, kas tolaik jau bija parādījies apritē, 
lietojams nedēļas dievkalpojumos, reprezen-
tatīvos pasākumos un svētdarbībās ārpus 
baznīcas.59

Mācītāja Modra Plātes (dz. 1951) va-
dībā Kuldīgas evaņģēliski luteriskajā drau-
dzē (tolaik Kuldīgā bija tikai viena luterāņu 
draudze) liturģiskās atjaunotnes kustības 
ietekmē līdzās diviem dievkalpojumiem 
svētdienā bija pirmdienas agrie rīta dievkal-
pojumi (plkst. 6.15) ar Bībeles lasījumiem, 
dziedājumiem un svēto vakarēdienu. Klusa-
jā sestdienā — Lieldienu naktī bija astoņas 
stundas ilgs nakts dievkalpojums ar procesi-
ju.60 Liturģiski eksperimenti notika arī citā-
di tradicionālās luterāņu draudzēs — Rīgas 
Vecajā Sv. Ģertrūdes baznīcā pirms Ziemas-
svētkiem rīkoja meditāciju dievkalpojumus 
ar dziedājumiem, ērģeļu mūziku un daudz 
klusuma.61 1984. gada agendā bija iekļauti 
jaunievedumi — vainaga sveču aizdegšana 
Mirušo piemiņas dienā.62

Rīgas Misiones draudze jau 60. gados 
svinīgajos dievkalpojumos dziedāja psal-
mus, izmantojot katoliski apustuliskās drau-
dzes63 liturģijas grāmatu. Tajā saglabātas 
vairākas daļas, kuras citu konfesiju liturģi-
jās tolaik nebija: “Un miers ir virs zemes” 
kā turpinājums dziedājumam “Gods Dievam 
augstībā” un “Ozianna!”, “Lai slavēts ir, kas 
nāk” kā turpinājums “Svēts ir”. Mežaparka 
Gustava Ādolfa evaņģēliski luteriskajā drau-
dzē psalmu dziedāšana notika pēc zviedru 
parauga.64 Šī draudze bija viena no pirma-
jām LELB, kurā Bībeli dievkalpojumā lasīja 
lektori — neordinēti draudzes locekļi. Līdz 
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šim luterāņu draudzēs pie dievgalda gāja 
pāris reizes gadā, taču Mežaparka draudzē 
to praktizēja katru svētdienu. Draudzes mā-
cītājs bija Roberts Feldmanis (1910–2002), 
kuram ir būtiska loma liturģiskās atjaunot-
nes ideju nešanā. Vienlaikus jāatzīmē, ka 
viņš centās izvairīties no tādu tradīciju vai 
leksikas ieviešanas, kura, viņaprāt, ir pret-
runā ar luterisko identitāti: “[M]ūsu valodā 
ieviešas nepareiza vārdu lietošana. Svēts ir 
vienīgi Dievs. Var teikt: Svētais Vakarēdiens, 
jo tur ir dota Pestītāja klātbūtne. Bet altā-
ris nav svēts. [..] Svēts ir tikai tas, kas no-
tiek uz altāra.”65 Viņš arī līdzīgi iebilda pret 
arhibīskapa Jāņa Matuļa jaunievedumu:  
“[B]ija teikts, ka šķērsojot altāra telpu — 
jāapstājas pagriežoties pret altāri un pakla-
noties. Cītīgi pildīts tas izskatījās teatrāli un 
mulsinoši. Kaut kas noskatīts katoļu baz-
nīcā, tik bez jēgas un sapratnes. .. ja nu  
mums būtu jāsveicina baznīcas iekārtas 
priekšmets — altāris, tad nenovēršami būtu 
jāpaklanās arī kancelei, jo mūsu ticībā kā 
Sv. Vakarēdienam, tā pasludinātam Vār-
dam ir cieņas līdzvērtība.”66 Viņa rakstītajā 
gan nereti parādās neiecietība pret to, kas 
nesaskanēja ar viņa liturģisko izpratni, pie-
mēram, pret koru mūziku dievkalpojumā:  
“[K]atra — arī “labā” priekšnesumu dzies-
ma — ir svešķermenis dievkalpojumā, kas 
to pārtrauc un traucē. Kora vieta dievkalpo-
jumā ir dziedāt līdzi liturģiju un korāļus.”67 
Pretstatā tam eksistēja luterāņu draudzes, 
kurās koriem bija būtiska loma un arī tika 
atzīmēti koru gadasvētki.

80. gadu beigu un 90. gadu sākuma po-
litiskās pārmaiņas, kurām līdztekus notika 
arī vadības maiņa LELB, pavēra ceļu jaunām 
vēsmām dievkalpojumos, lai arī ne visas  
iesakņojās. Pie tādām pieskaitāmas, piemē-
ram, pie unitāriešiem universālistiem pie-
derošās Vijas Vētras (dz. 1923) liturģiskās 
dejas Kuldīgas Annas un Rīgas Anglikāņu 
baznīcās.68 Tas bija nepieņemami daļai citu 
draudžu locekļu. Attieksme pret deju kris-
tietībā gadsimtiem ir bijusi neviennozīmīga. 

Mūsdienu harizmātiskā kustība un kristietī-
bas kontekstualizācija Āfrikā, Āzijā un citur 
gan ir veidojusi pozitīvāku attieksmi pret to. 
V. Vētras dejas ir globalizācijas un vienlaikus 
kontekstualizācijas piemērs, jo, piemēram, 
uzstājoties džeza vesperē Ņujorkas Svētā 
Pētera baznīcā, viņa izpildīja “Lūgšanu Lat-
vijai.”69 

Noturīgāka ir bijusi harizmātiskās kus-
tības ietekme LELB, lai gan tā tur nav bi-
jusi tik izplatīta kā Latvijas baptismā.  
1993. gadā kopā ar tolaik ASV dzīvojošo 
mācītāju Mārtiņu Irbi Latviju apmeklēja lu-
terāņu harizmātu viens no līderiem Pols An-
dersons (Paul Anderson, [b. g.]). Tā aizsākās 
regulāras mācītāju konferences, kas popula-
rizēja harizmātiskās kustības idejas.70 Drau-
dzēs sāka rīkot pielūgsmes vakarus, kuros 
tika izpildītas harizmātiskajās aprindās po-
pulārā slavēšanas žanra dziesmas. Tas, tā-
pat kā citviet pasaulē, ne vienmēr nozīmēja 
harizmātiskas teoloģijas pārņemšanu, tomēr 
arī pats šī žanra ienākšanas fakts bija būtisks 
pavērsiens, ņemot vērā korāļa līdzšinējo do-
minanci. Vēl 80. gadu beigās A. Vecmanis 
kritiski rakstīja, ka starp korāļiem ir iezagu-
šās “lokanas melodijas”. Viņš tās uzskatīja 
par “sveša gara” sektantu dziesmām.71 Kon-
troversiālāki ir plašsaziņas līdzekļu uzmanību 
piesaistījušie dziedināšanas pasākumi dažās 
Latvijas luterāņu draudzēs.72 Harizmātisms 
skāris arī LELBĀL draudzes. Mācītājs Jānis 
Mednis (1922–2003) Grandrapidu draudzē 
(ASV) rīkoja ikgadējus saietus, kurā bija at-
vēlēts laiks slavas dziesmām.73 Harizmātiski 
pasākumi notika latviešu nometnē Garezerā, 
izraisot kritiku, — to dalībniekiem pārmeta 
nošķiršanos no citiem, dziedināšanas rituālu 
veikšanu ar roku uzlikšanu u. c.74

Ekumenisma ietekme uz liturģisko dzīvi 
izpaužas, piemēram, Tezē kustības, it īpa-
ši tās radīto dziesmu, popularitātē. Latvijā 
pazīstamas (lai arī mazākā mērā nekā Tezē) 
Jonas kopienas (Skotijā) liturģijas, kas nereti 
tiek saistītas ar ķeltu garīgumu. Pati kopiena 
gan pozicionē sevi daudz plašāk, iestājoties 
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par liturģijas atjaunotni kopsolī ar sociālā 
taisnīguma un apkārtējās vides aizsardzības 
jautājumu akcentēšanu. Rietumu un Austru-
mu kristīgo tradīciju pārklāšanās piemērs ir 
pareizticības ietekme dažās draudzēs, pie-
mēram, Liepājas Sv. Annas draudzē, kurā 
15. augustā svin Dievmātes aizmigšanas 
svētkus.75 Tas nav nekas neparasts, jo pa-
reizticības ietekme, lai arī citu vēsturisku 
iemeslu dēļ, vērojama arī Somijas luterānis-
mā. Kad pēc PSRS īstenotās Karēlijas oku-
pācijas vairums somu bija spiesti pārcelties, 
viņu kultūras “bagāžā” līdzi nāca Austrumso-
mijā izplatītās pareizticības tradīcijas — iko-
nas mājās un baznīcās, Lieldienu pusnakts 
vigīlija, bērnu praktizēta radu un kaimiņu 
svētīšana ar pūpolu zariem Pūpolsvētdienā, 
priekšmetu un telpu svētīšana.76

Pēc neatkarības atgūšanas Latvijā tur-
pinājās diskusijas par reformām liturģijā.  
20. gadsimta 90. gadu vidū publicētā rakstā 
profesors Leons Gabriels Taivans (dz. 1944) 
rakstīja par lielo un mazo tradīciju luterānis-
mā, pirmo saistot ar luterismu Ziemeļeiropā, 
kas saglabājis daudzus katolicisma rituā-
lelementus, un otro — ar liturģisku modeli, 
kas veidojies 18. gadsimta vācu luterānisma 
ietekmē.77 Šāds dalījums gan ir problemā-
tisks, jo kā normatīvu izceļ vienu tradīciju. 
LELB un LELBĀL 1992. gadā kopīgi izdotā 
dziesmu grāmatā ir dievkalpojumu kārtī-
bas, kurās uzlabota valoda, ievietotas jau-
nas dziedamās daļas, piedāvāti jauni tekstu 
varianti. Ticības apliecībā iekavās iekļauta 
iespēja elles vietā sacīt “mirušo valstība”.78 
1999. gadā LELB un LELBĀL kopīgi izdeva 
četras LELB 1998. gada sinodē apstiprinā-
tas liturģijas (pēdējās divas — vecās agen-
das rediģēta versija dievkalpojumiem ar un 
bez dievgalda) pagaidu lietošanai līdz jau-
nas agendas izdošanai.79 LELBĀL draudzēs 
jaunās kārtības līdz šim nav bijušas populā-
ras. To veidotāji meklēja ceļu starp radošu 
brīvību un reglamentētu sistēmu, piedāvājot 
tekstu variantus. Liturģijas daļu nosaukumi 
doti arī latīņu valodā, kas nav tipiski protes-

tantu liturģiju izdevumiem. Jaunās liturģijas 
kritizētas par to, ka tajās trūkst sociālās teo-
loģijas, piemēram, ar taisnīgumu sabiedrībā 
saistīti aspekti.80 2015. gadā iznākušajā 
dziesmu grāmatā ir ievietotas divas dievkal-
pojumu kārtības (viena no tām ir ierastās 
“prūšu liturģijas” tradīcijā).81 Dziesmu klāsts 
ir globālāks — islandiešu, amerikāņu u. c. 
tautu dziesmas. Grāmatā ievietoti arī akor-
du burti ģitārai, pielāgojoties pieaugošajai 
dažādībai mūzikas instrumentu izvēlē diev-
kalpojumos. Liturģiskajā kalendārā iekļau-
tas apustuļu un citu svēto piemiņas dienas 
(bīskapa Meinarda piemiņas diena, Marijas 
aizmigšanas diena, erceņģeļa Mihaela un 
visu eņģeļu piemiņas diena u. c.). Lielo Lū-
dzamo dienu “izspiedusi” Pelnu diena, kura 
gan ir ekumeniskā liturģiskā kalendāra daļa, 
taču ar tās ieviešanu izzūd ilgstoši atzīmēta 
reģionāla svinamā diena.82 Mūsdienās tā ar 
protestantismam raksturīgo vārda centralitā-
ti vēl aizvien varētu uzrunāt cilvēkus, kurus 
nepiesaista tādas rituālas darbības kā pelnu 
kaisīšana.

Liturģiskā atjaunotne Latvijas luterānis-
mā galvenokārt izpaužas kā augstbaznīcas 
tradīcija. Kopš 1993. gada Latvijā notiek 
Gregorikas dienas (sākumā Āraišos), kas 
popularizē gregoriskās psalmu lūgšanas. 
Šī interese ir daļa no plašāka šīs tradīcijas 
kopēju tīkla, jo Gregorikas dienās vairākkārt 
piedalījusies māsa Doroteja no evaņģēliskā 
Švānbergas klostera Vācijā, kas, savukārt, 
ietekmējies no katoļu benediktīniešu tra-
dīcijas.83 LELB arhibīskapa Jāņa Vanaga  
(dz. 1958) instrukcijās dievgaldam ar tajās 
uzskaitītajiem priekšmetiem (obligāts korpo-
rāla — auduma gabala, kas simboliski ap-
zīmē konsekrācijas vietu — lietojums), vīna 
jaukšanu ar ūdeni, ceremoniālu roku mazgā-
šanu pirms vakarēdiena, sīkām instrukcijām 
par rituāliem žestiem un to, ko darīt ar pāri 
palikušiem vai bojātiem vakarēdiena ele-
mentiem, atspoguļojas augstbaznīcas tradī-
cijai tipiski priekšstati.84 Tie ir līdzīgi Romas 
katoļu baznīcā pieņemtām normām.85 Šīs ri-
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tualizētās, reglamentētās prakses ir kontras-
tā ar citām tradīcijām luterānismā. Dažās 
Kurzemes jūrmalas draudzēs (piem., Jūr-
malciemā), kurās ir saglabājusies piētisma 
un padomju varas gados slēgto Kurzemes 
brāļu draudžu ietekme, vēl nesen dievkalpo-
jumu laikā (parasti pirms sprediķa) atvēlē-
ta vieta draudzes locekļu īsām uzrunām un 
dzejoļu deklamācijām. Paši dievkalpojumi 
bija vienkāršāki nekā “prūšu liturģija”.

Salīdzinot ar 1992. gada dziesmu grā-
matā ievietotajām liturģijām, 1999. gada 
grāmatā atrodamais mācītāja sakāmais, 
sniedzot dievgaldniekiem vakarēdiena ele-
mentus (“Kristus miesa”, “Kristus asinis”), 
nepārprotamāk pauž vienu konkrētu teolo-
ģisku skatījumu.86 Citviet pasaulē, ņemot 
vērā jebkurā kristietības novirzienā esošo 
dažādību, daļa baznīcu izvēlas piedāvāt pēc 
iespējas ietverošus liturģiskos tekstus. Pie-
mēram, Anglijas baznīcas (anglikāņu) “Ko-
pīgajā dievkalpojumā” (“Common Worship”, 
2000. gads) vakarēdiena izdalīšanas daļā 
līdzās luterāņu variantam ir piedāvāta frā-
ze “debesu maize Kristū Jēzū” u. tml.87 
Pagātnē arī Latvijā publicētajās liturģijās 
atspoguļojušās dažādas euharistiskās teolo-
ģijas. Piētisma ietekmē Jelgavā 1795. gadā 
publicētā mācītāja Konrāda Šulca (Conrad 
Schulz, 1731–1802) agendā latviešu drau-
dzēm Lietuvas ziemeļu pierobežā nav nedz 
Apustuļu, nedz citas ticības apliecības (lai 
gan tās atziņas iekļautas citos tekstos), ak-
cents likts uz svēto vakarēdienu kā atcerēša-
nos — “Kristus savu pieminēšanas mielastu 
mūsu starpā iestādījis!”88 Protams, jāņem 
vērā, ka nozīmes, kādas draudžu locekļi pie-
šķir tam vai citam rituālam, nereti atšķiras 
no akadēmisko teologu un baznīcu oficiāli 
pieņemtajām dogmām.

Augstbaznīcas tradīcijas ir raisījušas dis-
kusijas par luteriskās identitātes robežām un 
katolicisma ietekmi (sk., piemēram, mācītā-
ja J. Cālīša un arhibīskapa J. Vanaga sav-
starpējo polemiku).89 Tas nav nekas jauns 
luterisma vēsturē Latvijā — 19. gadsimtā 

piētiski orientētais Valmieras draudzes palīg-
mācītājs Hugo Braunšveigs (Johann Julius 
Hugo Braunschweig, 1825–1898) kritizēja 
tālaika liturģiskās komisijas veikumu, sakot, 
ka priekšroka tikusi dota liturģijas drama-
tiskai izpildīšanai. Viņaprāt, sakramenti ir 
veids, kādā Dieva Vārds manifestējas, tāpēc 
tie nav pārliekus izceļami. Protestantismā 
altāris ir vienkārši galds. Viņš arī uzskatīja, 
ka ir nevietā katru svētdienu skaitīt Apustuļu 
ticības apliecību, jo tas dievkalpojumu pa-
dara garlaicīgu.90 1925. gadā L. Adamovičs 
publicēja Agendas un liturģijas komisijas iz-
virzītos reformu principus, starp kuriem bija 
nosacījums, ka “dievkalpojumam jāpatur 
joprojām savs evaņģēliskais raksturs. Par 
tiešu paraugu tam nekādā ziņā nevar node-
rēt katoliskais dievkalpojums, kas dibinājās 
uz citiem principiem.”91

Liturģiskās atjaunotnes kustība LELBĀL 
ir ietekmējusi mazāk nekā LELB, tomēr vai-
rākas izmaiņas ir notikušas — lielāka drau-
džu locekļu iesaiste dievkalpojumos (Bībe-
les lasījumi, kopā visa draudze balsī lūdz 
grēksūdzi un Tēvreizi, apliecina savu ticību  
(agrāk to darīja vienīgi mācītājs, lai gan bija 
ieteikums darīt visiem kopā), biežāk pieej-
ams dievgalds, svētdienas dievkalpojumā 
trīs Bībeles lasījumi (sekojot trīs gadu lasīju-
mu rindai), ieviesti “propriumi” (svētdienas 
dievkalpojuma mainīgās daļas: introits, ko-
lektes lūgšana, noslēguma lūgšanas un diev-
galda prefācija). Jau pirms 80. gadiem li-
turģiskās atjaunotnes kustības ietekmē daļa 
LELBĀL draudžu dievkalpojumos sāka lietot 
atbilstoši baznīcas gadam vienu no piecām 
altāra segu krāsām. Agrāk Latvijā un diaspo-
rā lietoja divas — purpursarkano un melno 
(Ciešanu laikā un Mirušo piemiņas dienā).92 
Jau A. Vecmaņa kompendijā gan minētas 
piecas liturģiskās krāsas.93

Daudziem LELBĀL mācītājiem, tāpat 
kā sākumā LELB, talārs bija svarīga pirms-
kara Latvijas luteriskās tradīcijas vizuāla 
zīme. Par to diskutēja 70. un 80. gados.  
1977. gada LELBĀL baznīcas virsvalde 
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lēma, ka jāpaliek pie talāra lietošanas, vienī-
gi arhibīskaps drīkst lietot baltu tērpu.94 Tas 
gan nepārtrauca debates. Latviešu Evaņģē-
liski luteriskās baznīcas Amerikā (LELBA) 
pārvaldes sēdē Milvokos 1985. gadā tika 
rosināts ar draudzes padomju saskaņoju-
mu ļaut lietot albu. Prāvesta Viļa Vārsberga 
(1929–2012) pamatojums albu ieviešanai 
bija: “Gribam padarīt mūsu dievkalpojumus 
liturģiski bagātākus.” Mācītājs Edgars Ķip-
loks (1907–1999) toties aicināja palikt pie 
līdzšinējiem tērpiem, argumentējot, ka tā ir 
daudzu gadu desmitu tradīcija.95 Tomēr alba 
pamazām iegāja liturģiskajā apritē. Līdzīgas 
tendences ir arī Igaunijas un Lietuvas luterā-
ņu baznīcās. 2007. gadā Lietuvas luterāņu 
mācītāju konference lēma lūgt konsistoriju 
pieņemt lēmumu, ka mācītāja standarta ap-
ģērbs dievkalpojumā ir alba ar stolu. Kon-
sistorija atļāva lietot arī talāru vai liturģisku 
apmetni (vakarēdiena dievkalpojumā).96 
LELB garīdznieki mūsdienās retāk lieto ta-
lāru, lielāks akcents likts uz katoļu tradīcijai 
raksturīgiem garīdznieku tērpiem — sutanu, 
kāzulu u. c. Prāvests Romans Kurpnieks-Lo-
gins (dz. 1976) skaidro, ka “liturģiskie tērpi 
luterāņu un katoļu baznīcās neatšķiras, jo 
tās ir Rietumu liturģiskās baznīcas. Šos pa-
šus tērpus lieto arī anglikāņu un veckatoļu 
baznīcās.”97 Tas gan nav precīzi, jo daudzi 
anglikāņu evaņģelikāļu garīdznieki mūsdie-
nās nevalkā nekādus liturģiskus tērpus un 
daļa luterāņu vēl aizvien izmanto talāru. 
Vēsturiski luterānismā un anglikānismā biju-
si liturģisko tērpu dažādība. Mārtiņa Lutera 
(Martin Luther, 1483–1546) paša skaidro-
jums dievkalpojuma ievadā 1523. gada mi-
sei bija, ka šādus tērpus var valkāt, bet bez 
pompa un greznības, un bez to iesvētīšanas. 
Viņaprāt, ir nesvarīgi, kādus tērpus mācī-
tājs lieto vakarēdiena konsekrācijas laikā.98 
Padomju varas norieta periodā liturģiskās 
atjaunotnes kustība Latvijā ienesa jaunas 
vēsmas (lielāka draudzes locekļu iesais-
te, daudzveidīgākas dievkalpojuma formas 
utt.), taču šobrīd tā bieži saistās klerikālismu 

un mirušu liturģisku valodu, kura nav sapro-
tama vairumam cilvēku.

Gan LELB, gan LELBĀL pamazām izzu-
da prakse, ka mācītāji paši dievkalpojumā 
svēto vakarēdienu lielākoties nebaudīja, ja 
vien nebija cita garīdznieka, kas to viņiem 
pasniedza. 1928. gada agendā ir teikts, ka 
mācītājam, kas vēlas kopā ar savu draudzi 
baudīt svēto vakarēdienu, vajag, ja vien tas 
iespējams, pirms tam izsūdzēt grēkus un 
saņemt to piedošanu no kāda kolēģa.99 Tā 
bija specifiska luterāņu tradīcija, kuru tās 
aizstāvji pamatoja ar Mārtiņa Lutera sa-
rakstītajiem Šmalkaldes artikuliem, kuros 
aizliegts vakarēdienā pašiem ņemt maizi un 
vīnu. 1831. gadā kādas diacēzes kapituls 
Zviedrijā pat izskatīja priekšlikumu (kuru 
gan nepieņēma) sodīt mācītājus, kuri paši 
bauda vakarēdienu. Tas skaidrojams ar to, 
ka svētā vakarēdiena saņemšana tika sais-
tīta ar grēksūdzi un arī reakciju pret Romas 
katolicismu. Savukārt, paškomūnijas aiz-
stāvji argumentēja, ka mācītājs, pats baudot 
vakarēdienu, to dara nevis kā amatpersona, 
bet kā vienkāršs draudzes loceklis.100

Tikai nedaudzās LELB un LELBĀL drau-
dzēs (piem., Ikšķilē) altāra galds ir novietots 
tā, lai garīdznieks dievkalpojumā varētu stā-
vēt ar seju pret draudzi. Lūgšanu laikā tra-
dīcija draudzēs vēl aizvien ir griezties pret 
altāri. Pret to jau senāk izteikti iebildumi — 
19. gadsimtā Karulas draudzes (Igaunijā) 
mācītājs Gotlībs Vilhelms Francens (Gottlieb 
Wilhelm Frantzen, 1826–1903) uzskatīja, 
ka, tā kā Kristus ir klātesošs draudzē, mācī-
tājam jābūt ar seju pret draudzi.101

Virkne luterāņu draudžu pēdējos gadu 
desmitos ir meklējušas radošus risinājumus, 
rīkojot no parastajiem atšķirīgus dievkalpo-
jumus. Rīgas Pāvila draudzē ir neformāli 
dievkalpojumi ar slavēšanas dziesmām. 
Pielāgojoties jauniešu videi, kurā plaši tiek 
lietota angļu valoda, dievkalpojuma nosau-
kumā ir netulkots angļu valodas vārds “step 
up”. Rīkotāji pasvītro šo pasākumu demo-
krātisko raksturu — “šis ir dievkalpojums, 



43

PĀRMAIŅAS LATVIEŠU LUTERĀŅU LITURĢIJĀ 20. GADSIMTĀ UN 21. GADSIMTA SĀKUMĀ

kur skan vairāk dažādas mūzikas, dažādu 
instrumentu un mākslinieku izpildījumā. 
Dievkalpojums, kur mācītājs ir “vienā līme-
nī” ar tevi.”102 Šajā gadījumā gan rodas jau-
tājums, kāpēc katrs dievkalpojums nav tāds. 
Rīgas Lutera draudze, tāpat kā anglikāņu 
draudze Rīgā, ir rīkojusi Toma misi, rekla-
mējot to kā dievkalpojumu šaubīgajiem.103 
Tas ir viens no šī raksta ievadā minētā jauktā 
dievkalpojumu stila piemēriem. Pirmo reizi 
tā organizēta 1988. gadā Agrikolas baznīcā 
Helsinkos. Dievkalpojuma struktūras pama-
tā ir tradicionāls somu luterāņu dievkalpo-
jums ar dievgaldu, kurā iekļauta dažādu 
žanru mūsdienu mūzika, neformāla stila lūg-
šanas un citi liturģiski elementi, kuru izpildē 
pēc iespējas iesaistīti dažādi cilvēki, ne tikai 
garīdznieki. Toma mise ir urbāns fenomens, 
jo tās veidošanai vajadzīga komanda detali-
zētai plānošanai un mūziķi, ko grūtāk īstenot 
nelielām lauku draudzēm.104

Noslēgums
Rakstā aplūkotajās pārmaiņās liturģi-

jā atspoguļojas līdzsvara meklējumi starp 
baznīcas tradīciju (kā to saprot viedokļu vei-
dotāji konfesijās) un kontekstu. Būtu vien-
kāršoti aprakstīt šo procesu kā mijiedarbību 
starp par nemainīgu uzskatītu kristietības 
(vai konfesionālu) kodolu un mainīgu formu, 
jo izpratne par to robežām gadsimtu laikā ir 
transformējusies. Mūsdienās Covid-19 krīze 
ir saasinājusi šos jautājumus, jo daļa baz-
nīcu apmeklētāju pēc pieredzes ar digitālo 
dievkalpojumu vēlēsies saglabāt daudzviet 
par ierastām kļuvušās prakses — vakarēdie-
nu ar individuāliem biķeriem, interaktīvāku, 
demokrātiskāku dievkalpojumu, kurā izpau-
žas vispārējā priesterība, hibrīdus (digitālus 
un analogus) piedāvājumus utt.105 Šādos 
apstākļos svarīgs ir vietējo draudžu līmenī 
īstenots dievkalpojumu audits — prakse, 
kas Latvijā gandrīz nezināma, jo liturģiju 
nereti uzskata tikai par mācītāju atbildības 
jomu. Lūk, daži dievkalpojumu izvērtēša-
nas jautājumi, kas tiek piedāvāti Skotijas 

baznīcas (presbiteriāņu) interneta portā-
lā: Cik ietverošs (piem., visas paaudzes) ir 
dievkalpojums? Kā tas saistīts ar mūsdienu 
aktualitātēm? Vai ir līdzsvars starp dievkal-
pojuma daļām, kas vērstas uz aktīvu un pa-
sīvu piedalīšanos? Cik savstarpēji saistītas 
ir dievkalpojuma daļas?106 Draudzēm nākas 
domāt, kā savietot to intereses, kuri vēlas 
visu saglabāt, kā bija pirms Covid-19 krīzes, 
ar to vēlmēm, kuri vēlas pārmaiņas. Viens 
no risinājumiem ir fiksētu liturģiju vietā pie-
dāvāt tikai vadlīnijas. Pēc šādiem principiem 
veidota Vācijas baznīcu 1999. gadā pieņem-
tā “Evaņģēliskā dievkalpojuma grāmata” 
(“Evangelisches Gottesdienstbuch”). Tajā 
ir arī gatavas dievkalpojumu kārtības, taču 
tās dotas kā paraugi, nevis obligāti izman-
tojami teksti.107 Līdzīgi konstruēts anglikāņu 
“Kopīgais dievkalpojums”, kas vienas grā-
matas vietā piedāvā resursu bibliotēku. Sva-
rīgākais šajā modelī ir nevis unificētu tekstu 
lietojums vai vienota teoloģija, bet kopīga 
izpratne par galvenajiem dievkalpojuma ele-
mentiem. Piemēram, vārda dievkalpojuma 
galvenās sastāvdaļas ir vārds, lūgšana, pa-
teicība, darbība. Dievkalpojumā var lietot 
tradicionālus liturģiskus žestus (krusta me-
šana, klanīšanās utt.), var iztikt vispār bez 
tiem. Iebildums pret šādu pieeju ir bijis, ka 
vienota liturģija ir būtiska, jo tajā atspoguļo-
jas vienota mācība. Kristietības eksistences 
gadu simtos pieņēmums par vienotu mācību 
gan drīzāk ir bijis ideāls, nevis realitāte.

Pasaulē turpinās debates starp tiem, kuri 
uzskata, ka tradicionālie liturģiskie izteik-
smes līdzekļi ir miruši un nākotnes dievkal-
pojuma “atslēgas vārdi” ir “plūstamība” un 
“neformālisms”, un tiem, kuri pārliecināti, 
ka senās dievkalpojuma formas piesaista 
jaunus cilvēkus, jo sniedz no ikdienas atšķi-
rīgu pieredzi. Mūsdienu fragmentētajā kul-
tūrā nav iespējama viena “pareizā” atbilde 
uz šiem jautājumiem. Latvijā socioloģiski 
pētījumi par dievkalpojumu apmeklētāju 
viedokļiem nav īstenoti, savukārt, ārze-
mēs veiktās aptaujas nav interpretējamas  
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viennozīmīgi. 2017. gadā ASV veikts pē-
tījums rāda, ka 22% mileniāļu (posmā 
no 1984. līdz 1999. gadam dzimušie) ir 
pievērsušies vēsturiski “klasiskai” liturģis-
kai tradīcijai, 44% ir no tās novērsušies.  
14% mileniāļu uzskata, ka tradicionālais 
liturģiskais stils ir sevi izdzīvojis, 12% ir 
interese par to.108 Pētījumā atklājas, ka cil-

vēku liturģiskās gaumes ir daudzveidīgas un 
mainīgas. Bet jebkurā gadījumā visbūtis-
kākais ir, ka ticīgo kopība dara to, kas tai 
šķiet jēgpilns, nevis uzspiests “no augšas.” 
Paliekošas liturģiskas pārmaiņas notiek tad, 
ja tās saprot, pieņem un īsteno paši draudžu 
locekļi.

Raksts ir recenzēts.
The article is peer-reviewed.
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