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KRISTUS MIELASTS 

Mūsu nāvei un dzīvībai dotā miesa un izlietās asinis 

 

Ir tik labi saņemt Dieva vārdu tik daudzos un dažādos veidos. Luters atkal un 

atkal priecājās uzklausīt mūsu Kunga pēdējo vēlēšanos un piedzīvot šī novēlējuma 

saņemšanu. 

Pēc Lutera vārdiem „derība” nozīmē divu cilvēku vienošanos, kuri ieņem vairāk 

vai mazāk līdzvērtīgu stāvokli. Neviens no Bībeles pētniekiem nav atklājis „hetu 

sizerēnu derības” paraugu, pēc kura tika veidotas Bībeles derības. Šādas derības tika 

slēgtas starp kungu un viņam pakļauto kalpu. Tā kā vārds „derība” Luteram nozīmēja 

pienesumu no abām iesaistītajām pusēm, viņš atteicās saukt Svēto Vakarēdienu par 

derību. Viņš turpretī apgalvoja, ka tā ir pēdējā vēlēšanās un testaments, jo mantinieki 

nav neko darījuši, lai nopelnītu viņiem novēlēto. Tā ir novēlētāja brīvprātīga dāvana, 

kuru pasniedzot viņš parāda savu mīlestību un rūpes. Ņemot vērā novēlētāja nāvi, 

testaments ir balstīts vienkārši viņa apsolījumā. Šī persona izsaka novēlējumu un ieceļ 

mantiniekus. Tādējādi testaments ietver novēlētāja nāvi, mantojuma apsolījumu un 

mantinieka iecelšanu. Sakramenta iedibināšanas vārdos Kristus izsaka šādu pēdējo 

vēlējumu un dod mums Savu testamentu.
1
 

Runājot par Dieva vārdu, Luters kā vienmēr lika uzsvaru uz Evaņģēlija kā 

apsolījuma būtību: viss Svētā Vakarēdiena spēks nav rodams kādā maģiskā formā, bet 

gan „pastāv Kristus vārdos, ar kuriem Viņš apliecina, ka grēku piedošana tiek dāvāta 

visiem tiem, kuri tic, ka Viņa miesa tiek dota un asinis izlietas viņu dēļ”. Tādējādi „tas 

nav nekas cits kā dievišķs apsolījums vai Kristus testaments, kas apzīmogots ar Viņa 

miesas un asiņu sakramentu”. 

Apsolījums nozīmē, ka tam ir vienkārši jāuzticas. Tādēļ Kristus miesas un asiņu 

testaments „nevar tikt uzlūkots citādi, kā vien ticībā”. Tā spēks un vara ir rodami tā 

                                                           
1 Babylonian Captivity of the Church // Luther’s Works, 36: 38. Lpp. 
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apsolījumā, kas izraisa ticību. Ticība rodas, paļaujoties uz šo apsolījumu.
2
 

Lutera rūpes par pareizu Svētā Vakarēdiena izpratni bija īpaši dedzīgas, jo šis 

sakraments bija viduslaiku kristīgās prakses uzmanības centrā. Šim sakramentam bija 

radušies vairāki papildinājumi, kuriem Luters pretojās, jo tie pārstāvēja pirms 

kristietības ienākšanas pastāvējušā vācu pagānisma pārpalikumus. Liekot uzsvaru uz 

sakramentu kā testamentu vai apsolījumu, viņš īpaši pretojās jelkādiem mājieniem, ka 

Svētais Vakarēdiens sniedz žēlastību tādēļ, ka mēs tajā piedalāmies, nevis tādēļ, ka 

Dievs dod mums Sevi caur sakramentam pievienoto Vārdu. Bez ticības šim 

apsolījumam visi citi sakramentālās kalpošanas papildinājumi ir nevis „vingrinājumi 

dievbijībā”, bet „kūdīšana uz bezdievību”. Tādēļ mums ir krasi jānošķir pats 

sakraments un testaments no lūgšanām, kuras mēs tā laikā skaitām.
3
 Tādēļ Luters 

stingri nošķīra eiharistiju jeb mūsu pateicību kā atbildi uz sakramentu vai dāvanu no 

paša sakramenta jeb Svētā Vakarēdiena. 

Viņš ticēja, ka šis sakraments ir Dieva darbība mūsu labā. Viņš mācīja, ka 

Altāra sakramentu Kristus ir iedibinājis kā līdzekli, ar kuru sniegt mums Savu patieso 

miesu un asinis zem maizes un vīna zīmēm. Vienkārši sakot, viņš ticēja, ka „maize un 

vīns Vakarēdienā ir Kristus patiesā miesa un patiesās asinis” (Šmalkaldes artikuli, 

Vienprātības grāmata, 313. lpp.). 

Luters pieņēma definīciju, kuru Baznīca bija mācījusi kopš romiešu vajāšanu 

laikiem. Toreiz pārprasts Svētā Vakarēdiena apraksts bija izraisījis apsūdzības 

kanibālismā. Viņš iebilda pret viduslaikos pieņemto Aristoteļa filozofijas pielietojumu, 

lai skaidrotu to, ko Luters uzskatīja par mistēriju. Viņš noliedza transubstanciācijas 

jēdziena izmantošanu, lai ar to definētu Kristus miesas un asiņu patiesu klātbūtni 

maizē un vīnā. 

Vēl spēcīgāk viņš vērsās pret „reformātu” Kristus klātbūtnes definīciju, kuri šī 

sakramenta nozīmi ierobežoja, saucot to par simbolu, vai arī runāja par Kristus 

„garīgu” klātbūtni, kas ir tikai attālināti saistīta ar maizi un vīnu. Kopā ar agrīno 

                                                           
2 Turpat, 43., 47., 42. lpp. 
3 Turpat, 42., 50. lpp. 
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baznīcu Luters mācīja, ka ar maizi un vīnu mēs uzņemam mūsu Kunga miesu un 

asinis. Viņš vadījās pēc četriem pieņēmumiem, kādu viņa laikabiedriem – reformātiem 

Ulriham Cvinglijam un Žanam Kalvinam – nebija. 

Viņš pieņēma, ka Dievs patiešām īsteno Savu glābjošo gribu caur radītās 

kārtības elementiem, kurus Viņš šim uzdevumam ir izraudzījies. To vidū ir Jēzus 

cilvēka miesa, mutiskā un rakstiskā cilvēku valoda, kā arī Kristības ūdens un Svētajā 

Vakarēdienā saņemtā maize–miesa un vīns–asinis. Luters jau iepriekš pieņēma, ka 

sakramenta iedibināšanas vārdi ir jāskaidro burtiski, lai arī nespēja saprast, kā tas ir 

iespējams. Viņš arī pieņēma, ka šī sakramentālā klātbūtne ir mistērija, ka Dievam ir 

tiesības darīt dažas lietas tā, ka Viņa radītie cilvēki to nespēj saprast. „No savas puses 

es nespēju izprast, kādā veidā maize ir Kristus miesa, tomēr es ļaušu, lai mans prāts 

tiek uzvarēts paklausībā Kristum [2. Kor. 10:5], un vienkārši palikšu pie Viņa vārdiem: 

droši ticēšu ne tikai, ka Kristus miesa ir maizē, bet arī, ka šī maize ir Kristus miesa.” 

Galvojumu teiktajam viņš atrada Pāvila vārdos 1. vēstulē korintiešiem (1. Kor. 11:23–

24, 10:17).
4
 Viņš arī uzskatīja, ka Kristus dievišķā un cilvēciskā daba bija tā savienota, 

ka, cilvēciskajam paliekot cilvēciskam un dievišķajam dievišķam Kristus personā, šīs 

divas dabas savstarpēji dalījās to raksturīgajās pazīmēs, tādējādi ļaujot Kristus 

cilvēciskajai miesai un asinīm būt klātesošām, lai kur un lai kādā formā Dievs to būtu 

pavēlējis. Luters bija pārliecināts, ka Dievs uzskata par labu dot mums Savu piedodošo 

un atjaunojošo Vārdu tik daudzos veidos. Tādēļ Viņš ir nolēmis mums to dot arī ar 

Viņa miesu un asinīm maizē un vīnā. 

Viņš tā darīja, lai varētu mums sniegt grēku piedošanas nenovērtējamo 

ieguvumu, kas mums nozīmē dzīvi un pestīšanu jeb šalom. Svētais Vakarēdiens mūs 

atkal savieno ar Kristus nāvi. Mēs dodamies saņemt Viņa miesu, lai mēs varētu atkal 

nomirt kā grēcinieki. Mūs vajājošo grēku ir vēlreiz jānovieto Kristus mirušajā miesā 

un kapā, kuru Dieva acis neuzlūko. 

Savā Vakarēdienā mūsu Kungs mūs savieno arī ar Savu augšāmcelto miesu. 

Mēs saņemam grēku piedošanu, kad tie ar Viņa asinīm tiek aizskaloti Viņa kapa bedrē. 

                                                           
4 Turpat, 34. lpp. 
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Tajā pat laikā Viņš Savu nevainīgumu apmaina pret mūsu grēkiem. No nāves Viņš 

mūs pieceļ, lai atkal noliktu pareizajā vietā – darītu mūs par taisniem jeb taisnīgiem 

mūsu attiecībās ar Tēvu. 

Kad mēs Svētajā Vakarēdienā iegūstam šādu pārliecību, mēs varam dzīvot 

mierā un harmonijā ar citiem, jo zinām, ka Viņš ir atjaunojis mieru un harmoniju mūsu 

attiecības ar Viņu. Saņēmuši sakramentu, mēs atgriežamies savā ikdienas dzīvē ar 

jaunu mirdzumu acīs un jaunu vingrumu gaitā, ar atjaunotu apziņu, ka ar pasauli viss ir 

kārtībā, jo ir sakārtotas mūsu attiecības ar Dievu. Mēs esam brīvi baudīt savu cilvēka 

stāvokli. Tas nozīmē, ka esam brīvi kalpot savam tuvākajam. 

Luters arī pievērsa uzmanību Svētajam Vakarēdienam kā barībai, kas mūs uztur 

ikdienas cīņā pret velna uzbrukumiem. Sātana viltīgie un nomācošie dūrieni mugurā 

mūs ir vairāk nogurdinājuši nekā tieši uzbrukumi. Tādēļ mums ir jāatjauno spēki ar 

Vakarēdiena barību, lai nekļūstam vienaldzīgi vai nepacietīgi. „Te nu mums tiek dots 

mierinājums, lai sirds, kad tai kļūst pārāk grūti, šeit smeltos spēku un atspirdzinājumu” 

(LK, 453. lpp.). 

Jēzus ir dzīvības maize – maize, kura remdē jebkādu izsalkumu, jo tā ir nākusi 

no debesīm, lai dotu un nodrošinātu mūžīgo dzīvību Dieva bērniem (Jņ. 6:35–58). 

Kristus, būdams reizē ēdiena gatavotājs un pats ēdiens, ir pasludinājis, ka šī maltīte 

mūs atdzīvina un uztur, un mēs varam dzīvot, paļaujoties uz šo pasludinājumu. 

Piedošana ne tikai atņem grēku, bet šis mielasts dāvā dzīvību. Uzticība, kas atsaucas uz 

šo Vārdu, Svētā Gara spēkā ved mūsu dzīvi pa Ēdenes ceļu un mācās no tās parauga. 

Senajā Jēzus laika Palestīnā un daudzās citās kultūrās mielasta rīkošanai bija 

vairākas funkcijas. Tās saskan ar Maslova izvirzītajām cilvēka psiholoģisko vajadzību 

pamatkategorijām. Bet šādi mielasti sniedza arī iespēju ienaidniekiem bez bailēm 

apsēsties pie viena galda, lai apspriestu viņu atšķirīgos uzskatus. Tā bija drošības osta 

un pamiera vieta. Svētku mielastos bieži tika svinēta cilvēku savstarpējā mīlestība. 

Mielasti bieži sniedza iespēju izrādīt godu kādam cilvēkam un tādējādi apmierināt viņa 

vajadzību pēc citu cilvēku novērtējuma. Šajā mielastā, dāvājot mums Sevi, Dievs 

„aktualizē” mūsu cilvēcību. 
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Lai palīdzētu saviem lasītājiem saprast Svētā Vakarēdiena spēku, Luters arī 

lietoja agrīnās baznīcas metaforu, sakot, ka šis sakraments ir „īsti svētīgas, mierinošas 

zāles, kuras tev palīdz un dod dzīvību kā dvēselei, tā miesai”. Šīs zāles darbojas arī kā 

pretinde (LK, 458. lpp.). Zāles dažkārt nogalina tos organismus, kas mums ir uzbrukuši 

no iekšienes, bet citreiz atvaira no ārpuses nākušas slimības. Kunga miesas un asiņu 

pretindes spēks panāk abus rezultātus. Tas dziedē un atdzīvina mūsu cilvēcības spēku. 

Bet, mācot mūsu skolniekus par ieguvumiem no Kunga mielasta, mums 

jāatceras, ka Lutera fundamentālais Dieva darbības tēls šeit saistās ar novēlējumu un 

testamentu. Dievs to apsola un novēl, pateicoties mirstošam cilvēkam – Viņam pašam. 

Mēs šo sakramentu saņemam kā tādi mantinieki, kuri nevar darīt neko, lai šo 

mantojumu nopelnītu. Svētajā Vakarēdienā šis testaments jeb novēlējums tiek nolasīts; 

tajā mēs kā grēcinieki mantojam nāvi, bet arī dzīvību – kā tikko piedzimuši Dieva 

bērni. 

Kā miesīga ēšana un dzeršana var darīt šādas lielas lietas? To nedara ēšana un 

dzeršana, bet gan kopā ar šo mielastu pasniegtais Dieva vārds. Bez Vārda elementi 

joprojām ir tikai maize vai vīns. Caur Vārdu tie kļūst par Kristus miesu un asinīm (LK, 

451. lpp.). 

Dieva vārds var arī būt briesmīgs. Galvenokārt tādēļ, ka sakraments daudziem 

saistās ar maģiskiem, pagāniskiem elementiem, kas bija saglabājušies cilvēku 

reliģiskajos priekšstatos vēl ilgi pēc Eiropas pievēršanas kristietībai. Luteram nenācās 

viegli pārliecināt cilvēkus, ka šī šķīstā dāvana Svētajā Vakarēdienā mums tiek dota bez 

mūsu nopelniem. „Īsti cienīgs un labi sagatavojies ir tas, kas tic šiem vārdiem: „par 

jums dota” un „izlietas grēku piedošanai”,” Luters rakstīja Mazajā katehismā. Lielajā 

katehismā viņš deva dažas norādes, lai noteiktu, vai mums vajadzētu šo sakramentu 

saņemt. Neviena no tām nav saistīta ar mūsu paveikto. Luters rakstīja: „Tiem, kas ir 

pārdroši un nevaldāmi, jāsaka, lai atturas no Vakarēdiena” – ne jau tādēļ, ka viņi ir 

bijuši pārdroši un nevaldāmi, bet gan tādēļ, ka viņi nicina tā piedodošo spēku. Tiem, 

kas ir vāji un nespēcīgi, bet vēlas saņemt piedošanu un kļūt dievbijīgi, ir jāsaņem 

sakraments. Jo šī sakramenta spēks nav pamatots mūsu cienīgumā, bet vienīgi Dieva 
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vārdā (LK, 457. lpp.). 

Lai noteiktu, vai mums vajadzētu saņemt Svēto Vakarēdienu, turpmākajās Lielā 

katehisma rindkopās Luters piedāvāja vēl citu pieeju. Pirmkārt, lai noteiktu, vai mēs 

joprojām esam mirstīgi cilvēki, Luters ieteica paraudzīties uz savu miesu un asinīm. Ja 

tā ir, tad mēs joprojām cīnāmies ar „miesas darbiem” (Gal. 5:19–20), un tādēļ mums ir 

vajadzīgs sakraments. Ja neesam droši, vai mūsu grēcīgajai dzīvei ir nepieciešams 

saņemt piedošanu un dzīvību, mums ir jāvēršas pie Svētajiem Rakstiem, kur Pāvils 

mums saka (Rom. 7:18), ka cīņā ar grēkiem mums ir vajadzīga piedošana. 

Ja mēs joprojām nevēlamies saņemt sakramentu, mums vajadzētu noteikt, vai 

joprojām atrodamies šajā pasaulē, kur ļaunums ir sastopams uz katra soļa. Ja tā, tad 

mums tas jāsaņem; ja joprojām šaubāmies, mums ir jāuzklausa sātana meli. Ja dzirdam 

rūkšanu, kad viņš kā lauva staigā apkārt, vēlēdamies mūs aprīt (1. Pēt. 5:8–9), tad 

mums jābēg pie Svētā Vakarēdiena un tā sniegtās drošības un spēka (LK, 457. lpp.). 

Mazajā katehismā Luters komentēja, ka gavēšana un miesīga gatavošanās gan 

var palīdzēt pievērsties Svētajam Vakarēdienam un tā sniegtajām dāvanām; ja tā 

notiek, tad šāda sagatavošanās ir laba. Bet ja ne – tad atturieties no tās un domājiet par 

savu vājumu un grēcīgumu, kā arī par Dieva brīnišķo mīlestību, kas tiek sniegta un 

atspoguļojas Svētajā Vakarēdienā – vienā no veidiem, kādā Dievs rada un atjauno 

dzīvību Savos ļaudīs. 

Jebkurā gadījumā sakramenta „cienīgas saņemšanas” kritēriji mums atgādina, 

ka mums tas ir jāsaņem bieži. „Jo es to saucu par sakramenta nicināšanu, ka kāds tik 

ilgu laiku neiet pie sakramenta, kaut gan viņam nav nekādu šķēršļu, un viņš pat 

netiecas pēc tā. Ja gribi sev šādu brīvību, tad saņem vēl lielāku – ka vispār vairs neesi 

kristietis un tev nav jātic, nedz jālūdz, jo arī šī ir Kristus pavēle tāpat kā citas” (LK, 

456. lpp.). Pats Luters pie dievgalda gāja bieži. 

Tiem, kas apgalvo, ka Svētais Vakarēdiens zaudē savu nozīmi un pārāk viegli 

tiek uztverts kā pašsaprotams, ja tajā piedalāmies bieži, mēs varam atgādināt, ka to 

pašu var teikt par Tēvreizi. To var teikt arī par maizītēm ar zemesriekstu sviestu. Ja 

mums tiešām kaut kas patīk, tad tas vienmēr garšo labi. Kristus miesa un asinis nekad 
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nezaudē savu nozīmi ticīgajiem, kuri alkst to baudīt. Vienā ziņā ticīgais uzskata Svēto 

Vakarēdienu par pašsaprotamu, jo mēs zinām, ka varam noteikti paļauties uz viņa 

mīlestību un atbalstu tagad un mūžīgi. Kristus miesas un asiņu saņemšana nekad 

nezaudē savu spēju aizraut un mierināt, iedvesmot un atbrīvot. Jo tas sniedz mums 

Dieva atjaunojošā vārda spēku. 

Kristus miesa un asinis mums vienmēr atgādina par Viņa klātbūtni un mīlestību. 

Tie arī atgādina, ka mēs esam vienas maizes dalībnieki kopā ar citiem Dieva bērniem 

(1. Kor. 10:17). Tas fundamentāli izmaina mūsu stāju vienam otra priekšā. Mēs 

nevaram saglabāt aizsargpozīcijas iepretim tiem, ar kuriem mēs kopā apliecinām ticību 

vienam Kungam un ar kuriem kopā ejam pie dievgalda. 

Savu izpratni par Svēto Vakarēdienu Luters rezumēja korālī „Jēzus Kristus, 

mūsu Dievs un Pestītājs”. Tajā viņš norādīja, ka Vakarēdiens mums tika dots kā 

atgādinājums par Dieva upura mīlestību mūsu dēļ: savu miesu un asinis Viņš paslēpa 

maizē un vīnā, lai mēs to neaizmirstu. Sakramenta ieguvumu korālis pamato Kristus 

upurī. Caur Savām grūtajām ciešanām Kristus novērsa no mums Dieva dusmas. Viņš 

mūs izglāba no pašas elles. Un Viņš mūs ēdina, lai mums piedotu. Kārodami iegūt 

barību, kas mums sniedz piedošanu, zem savu grēku nastas savu moku nemierā mēs 

nākam pie Viņa galda, lai saņemtu piedošanu un spēku dzīvot dievbijīgu dzīvi.
5
 Jo 

Svētais Vakarēdiens sniedz mieru un mūs atbrīvo, lai mēs mīlētu, visupirms 

atsaucoties Dievam un mūsu tuvākā vajadzībām. 

 

                                                           
5 Luther’s Works, 53: 250.–251. lpp.; Lutheran Worship, 236.–237. lpp. 

 


