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ABSOLŪCIJA 

Mēs sūdzam savus grēkus un saņemam absolūciju 

 

1520. gadā Luters mudināja Dieva ļaudīm pastāvīgi atgādināt Kristību. Ik 

dienas atsaucot atmiņā Kristību, kristieši piedzīvo savas ticības atmodu un 

stiprinājumu. Atminēties Kristību palīdz grēksūdze, jo tā mums atgādina Kristībā 

saņemtos apsolījumus.
1
 Nāve un dzīvība: tas ir Kristības, Bauslības un Evaņģēlija 

ritms – ritms, kuram jāturpinās mūsu ikdienas dzīvē, jo noslēpumainajā Dieva cīņā ar 

ļauno mēs, pat piederēdami Viņam, joprojām cīnāmies pret savu aizsargāšanos, kā arī 

pret visu, no kā mums ir iemesls baidīties – kas nāk no krāpnieka velna un visiem viņa 

briesmīgajiem ieročiem. 

Luters katehismam pievienoja īsu sadaļu par to, kā sūdzēt grēkus. Viņa sekotāji 

to aizvietoja ar tekstu „Atslēgu varas un grēksūdzes amats”. Tā ir neatņemama un 

svarīga mūsu mācības sastāvdaļa, jo ikdienas grēksūdzē un absolūcijā Dievs nāk, lai 

īstenotu Viņa Bauslības nosodošo un nāvi nesošo spēku, lai mēs varētu tikt atjaunoti 

Ēdenes mierā, kas rodas no Viņa atveldzējošā dzīvības apsolījuma. 

Grēku saistīšanu un atraisīšanu, paturēšanu un piedošanu Dievs padarīja par 

Viņa mācekļu dzīves neatņemamu sastāvdaļu, sūtot mācekļus kā Savus rokaspuišus, 

kas nes nāvi grēciniekiem, un kā vecmātes, kuras palīdz piedzimt Dieva bērniem (Mt. 

16:19, 18:18; Jņ. 20:23). Grēksūdzes un absolūcijas divas daļas Luters definēja šādi: 

vispirms nāk cilvēka darbs. Tā ir grēku nožēla un vēlme pēc Dieva mierinājuma un 

atjaunošanas. Pēc tam ir Dieva darbs, kas atlaiž grēkus ar Evaņģēliju, kuru Dievs ir 

licis cilvēka mutē. Šo mierinājumu Luters uzskatīja par „dārgu un iepriecinošu” (LK, 

463. lpp.). Tālāk viņš runā par nepieciešamību šīs divas daļas atstāt nošķirtas, 

nepievēršot tik lielu uzmanību mūsu grēku sūdzēšanai, bet cildinot un slavējot Dieva 

absolūcijā teikto vārdu kā dāvanu (LK, 463. lpp.). 

Kad pievēršam uzmanību vienīgi Bauslībai, tad mēs pievēršamies paši sev. Ar 

                                                           
1 Turpat, 59. lpp. 
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tās apsūdzošo skatienu mēs varam sevi mocīt bezgalīgi un joprojām nespēt nekur no tā 

dēties. Mēs to varam darīt, lai izjustu žēlumu pret sevi vai pārliecinātu sevi vai kādu 

citu, ka mums neko nevajadzētu pārmest, jo šādi pārmetumi ir nevietā. Šādu 

domāšanas sindromu var izteikt ar vārdiem: „Bet es taču esmu tikai cilvēks.” Vai arī 

mēs varam pievērsties ačgārnam egocentrismam, kas cenšas piešķirt dzīvei kādu jēgu, 

parādot sevi no sliktās puses. Mūsu skolniekiem ir skaidri jāparāda, ka viņi ir grēkā 

miruši. Ne šī līķa mocīšana, ne lielīšanās ar to šo faktu nemainīs. Kā grēcinieki mēs jau 

esam miruši, jo mūs ir skārusi Dieva Kristībā dotā žēlastība. 

Mēs varam arī radīt tādu kā šķīstītavu baznīcas solā, ļaujot sprediķotājam mūs 

slānīt ar vienu Bauslības sitienu pēc otra. Šādu mūsu darbos pamatotu taisnīgumu 

Luters nosodīja. Viņš deva padomu nepaļauties uz savu nožēlu. Sirdsapziņas 

pārmetumi neietekmē grēku piedošanu. Dieva labvēlību neizraisa ne mūsu ticība, ne 

arī Viņa draudi vai apsolījumi.
2
 

Luters bija stingri pārliecināts, ka, līdzās grēku sūdzēšanai Dieva priekšā katram 

savā sirdī, mums arī jāizsūdz savas vainas citiem cilvēkiem. Bauslības uzklausīšana 

cita ticīgā cilvēka klātbūtnē var būt bīstama (vismaz mums kā grēciniekiem) viena 

iemesla dēļ. Sirdsapziņas pamošanos Girgensons apzīmē kā „vienu no briesmīgākajām 

dzīves pieredzēm”.
3
 Jo mūsu konfrontācija ar grēku jeb saskaņas zaudēšana attiecībās 

ar Dievu liek mums nostāties pretī Dievam un sadurties ar Viņa spēku, Viņa kontroli 

un Viņa spriedumu. Mūsu sadursme ar grēku kļūst tikai ļaunāka, ja tā notiek cita 

cilvēka klātbūtnē. Dieva klātbūtne vienā no Viņa ļaudīm, kas uzklausa mūsu 

grēksūdzi, padara šo klātbūtni konkrētu. Ja būsim šo grēku izsūdzējuši kādam no 

Dieva ļaudīm, mēs nekad vairs neuzlūkosim to tāpat kā iepriekš. 

Turklāt mēs nekad nesadzirdēsim Evaņģēliju tik skaidri kā tad, kad cits ticīgais 

mūs ar dzirdamiem vārdiem pārliecina, ka Dieva piedošana ir atņēmusi mūsu 

grēcīgumu. Atspirdzinošais un atbrīvojošais spēks, kas rodams vārdos: „Es piedodu tev 

visus tavus grēkus Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā,” no jauna rada un atdzīvina Dieva 

                                                           
2 Turpat, 85. lpp. 
3 Girgensohn, Teaching Luther’s Catechism, 2: 69.–70. lpp. 
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doto un atjaunoto uzticību. Tas, ko Luters sauca par „Evaņģēlija dzīvo balsi”, mūs 

konfrontē ar satraucošajām ziņām, ko saucam par „labo vēsti”. Tā ir vēsts, ko mēs 

paužam ne tikai viens otram, bet arī viens ar otra palīdzību kā Dieva Evaņģēlija 

dzīvību dodošā spēka nesēji (Rom. 1:16). 

Mūsu studentiem vajadzētu izkopt dzīvi, kurā ienākusi grēksūdze un piedošana. 

Mums ir jāpalīdz viņiem praktizēt Bauslības un Evaņģēlija piemērošanu viņu dzīvēm 

tā, lai arī viņi varētu bagātināt savas ģimenes (tagadējās un nākamās) ar mācīšanu un 

piemēru. Mums viņi ir jāvada šī kristīgās dzīves paraduma izkopšanā, lai tā tiktu 

stiprināta viņu draudzība. 

Bez teksta deklamēšanas un diskusijām par tā pielietojumu dzīvē Katehisms 

nepiedāvā daudz iespēju klasē veicamiem vingrinājumiem. Bet grēksūdzes gadījumā 

mēs varam palīdzēt iemācīt mūsu skolniekiem šīs kristīgās dzīves fundamentālās 

norises, lai viņi paši veido paradumu ik dienas mirt un augšāmcelties līdz ar Kristu. 

Luters sniedza vairākus piemērus savā 1529. gada „Parasta cilvēka grēksūdzes 

kārtībā, stājoties mācītāja priekšā”. Grēksūdze var sastāvēt no mūsu bēdu un vājuma 

atzīšanas, lai arī atsevišķos brīžos nežēlojamais grēcinieks nejutīsies tik nožēlojams kā 

citos. Mēs atzīstam, ka neievērojam Dieva pavēles un neticam Evaņģēlijam. Mēs 

atzīstam, ka neko nespējam izdarīt nevainojami. Mēs arī atzīstamies visos iespējamos 

grēkos, no kuriem lielākais ir tas, ka mēs nebīstamies, nemīlam un nepaļaujamies uz 

Dievu vairāk par visu. Mēs apliecinām, ka mums nav to augļu, kādus Dieva vārdam 

vajadzētu mūsos radīt. Mēs klausāmies Dieva vārdu, bet to nepieņemam. Mēs nemīlam 

savu tuvāko.
4
 

Mēs sūdzam savus grēkus, ar kuriem esam pārkāpuši baušļus. Sekojot Lutera 

sākotnējai grēksūdzes apmācībai Mazajā katehismā, arī mēs kā ceļvedi grēku 

atklāšanai varam lietot pienākumu sarakstā izklāstīto dažādo aicinājumu sistēmu. Viņš 

mudināja: „Pārdomā savas dvēseles stāvokli saskaņā ar desmit baušļiem.” Tālāk viņš 

nesniedza baušļu kopsavilkumu, bet gan runāja par Dieva doto aicinājumu 

                                                           
4 Luther’s Works, 53: 117. lpp. 
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iekārtojumu, „ko tu esi darījis, būdams tēvs, māte, dēls, meita, kungs vai kalps” un vai 

esi veicis šos pienākumus pareizi un taisnīgi. Kad esam pārdomājuši šos darbus, ar 

kuriem esam pārkāpuši visus baušļus no otrā līdz desmitajam, mums arī jāatzīmē, ka 

tie visi izriet no šaubām un nepakļaušanās Dieva izvirzītajām tiesībām uz mums 

pirmajā bauslī. 

Atbildot uz viduslaiku praksi, Luters noliedza nepieciešamību uzskaitīt grēkus: 

kad tuvojamies Dievam ticībā, kurā, par spīti visam, vēlamies būt Viņa bērni, Dievs 

piedod pat tos grēkus, kurus mēs par tādiem neatzīstam vai esam aizmirsuši. Tomēr 

viņš mudināja grēkus atsaukt atmiņā (bet tikai vienreiz – grēksūdzes laikā), jo ir 

svarīgi stāties pretī noteiktām ļaunuma izpausmēm, par kurām esam atbildīgi. Šī 

prakse palīdz mūsos nonāvēt ellei piederīgos paradumus, kā arī sniedz īpašu pārliecību 

par piedošanu. Kad grēki, kas šķiet visgrūtāk piedodami, ir nolīdzināti ar īpašiem 

absolūcijas vārdiem, tad mums tie ir jāaprok Kristus kapā. 

Tā darbojas absolūcija. Tā pasludina nāvi mūsu grēcīgajai eksistencei; tā dāvā 

jaunu dzīvību piedošanā, kuru esam saņēmuši, jo Jēzus ir apmainījis Savu taisnīgumu 

un nevainīgumu pret mūsu grēkiem. Kā Luters teica Mazajā katehismā grēksūdzes 

apskata noslēgumā, tā sniedz dievišķos vārdus: „Ej ar mieru.” Šalom – līdzsvars, 

harmonija un visu lietu nostāšanās savās vietās – ir atkal atgriezies. 

Tieši tādēļ Luters varēja teikt, ka „tajā atrodama kristīgās dzīves būtība – ka 

atzīstam sevi par grēciniekiem un lūdzam Dieva žēlastību” (LK, 462. lpp.) vai arī – ka 

mirstam un augšāmceļamies jaunai dzīvei mūsu Kungā. 

 


