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SAKRAMENTI 

SAŅEMT DIEVA VĀRDU VAIRĀKOS VEIDOS IR  

DAUDZ LABĀK 

 

Mūsu dzīvi nosaka Dieva vārds. Tādēļ komentārā par Vēstuli galatiešiem Luters 

rakstīja, ka vienīgi no Dieva vārda mēs varam uzzināt, ko Dievs vēlas darīt un kas 

Viņu iepriecina. Dieva vārds mūs pārliecina, ka Dievs ir atmetis pret mums vērstās 

dusmas un naidu, pateicoties Sava Dēla dāvanai, kurš nomira par mūsu grēkiem. Par to 

mūs iedrošina atslēgu varas amats un sakramenti, jo Dievs nebūtu mums devis šīs 

dārgās dāvanas, ja Viņš neuztvertu nopietni Savus vārdus par piedošanu. Viņš 

priecājas, ka var mūs tik pārbagāti apdāvināt ar žēlsirdības un mīlestības 

pierādījumiem.
i
 

Šīs bagātīgās liecības tā iepriecināja un aizrāva Luteru, ka viņš tās pieminēja 

arvien no jauna. Gatavojot tekstu par ticīgo cilvēku grēksūdzi saviem mācītājiem 

(1529), Luters lika mācītājam vaicāt draudzes loceklim, kādēļ viņš pēc tikko saņemtās 

absolūcijas vēlas saņemt arī sakramentu. Draudzes loceklim ir jāatbild, ka viņš vēlas 

žēlastību un spēku, ko sniedz Dieva vārds kopā ar šo zīmi. Tad mācītājam jāvaicā, vai 

jau absolūcija nav sniegusi grēku piedošanu. Uz to draudzes loceklis teic: „Nu un tad! 

Dieva vārdam es vēlos pievienot Viņa doto zīmi. Saņemt Dieva vārdu vairākos veidos 

ir daudz labāk.”
ii
 

Luters tā domāja ne tikai tādēļ, ka Dieva vārds pats par sevi ir labs, bet arī 

tāpēc, ka mums tik ļoti ir vajadzīgs tā spēks. Tā spēks nāk, lai nogalinātu un darītu 

dzīvu, lai apraktu mūs kā grēciniekus un radītu no jauna pēc Dieva tēla, kura 

nevainīgumu mēs saņemam mūsu grēku vietā ar priecīgās apmaiņas palīdzību. „Dieva 

radošais vārds uztur kristieša dzīvi; tas iznīcina grēku un grēcinieku, bezjēdzību un 

izmisumu; tas rada ko jaunu: no haosa – kārtību, no nāves – dzīvību, no krustā sišanas 

– augšāmcelšanos.”
iii

 

Šī mācība ir balstīta pieņēmumā, kuru daudziem Rietumu kultūrā dzīvojošajiem 
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cilvēkiem ir grūti pieņemt. Lielākā daļa no mums joprojām dzīvo grieķu filozofu 

ietekmē, kuri ļoti krasi nošķīra garīgo no materiālā, garīgajam ierādot augstāku vietu 

nekā materiālajam. Turpretī ebreji uzskatīja, ka ir stingri jānošķir Radītājs (kuram šo 

filozofu domāšanā bija niecīga loma, vai arī Viņš vispār netika pieminēts) no radītās 

pasaules kārtības, kura aptver gan garīgo, gan materiālo. Luters pieņēma šādu 

skatījumu un saprata Bībeles autoru atklāto, ka, lai piepildītu Savu pestījošo gribu, 

Dievs darbojas caur radītās kārtības izvēlētiem elementiem. Dievs ir saistījis Savu 

atjaunojošo Vārdu ar Kristus miesu, ar cilvēku valodu tās mutvārdu un rakstiskajā 

formā, ar sakramenta elementiem un ar Savu tautu, jo tie visi mums sniedz Kristus 

nopelnītos labumus caur Vārdu un sakramentiem. 

Vitenbergas reformatori pievienoja šos sakramentus pirmajiem trijiem 

viduslaiku Katehisma elementiem, jo viņi uzskatīja, ka ir labi saņemt Dieva vārdu tik 

daudzos veidos. Viņi ticēja, ka Kristība veido visu turpmāko dzīvi, ka tā arvien ir 

jāatsauc atmiņā un tās iedarbība jāatjauno ik dienas grēksūdzē un absolūcijā. Turklāt 

jāizmanto visi pieejamie līdzekļi, kurus atrodam Kunga mielastā saņemtajā Dieva 

vārdā, kas savienots ar mūsu Kunga miesu un asinīm. Sakramentu lietošana nemazina 

citu Dieva vārda pielietojumu nozīmi: publisku pasludināšanu, dalīšanos tajā ar citiem 

cilvēkiem vai arī privātu apceri; sakramenti uzlabo visus pārējos Vārda pielietošanas 

veidus. 

Bībelē nav atrodams priekšstats par „sakramentu”, kas saistītu Kristību ar Svēto 

Vakarēdienu. Tos ir saistījusi Baznīca, ņemot vērā kopīgo šajos sakramentos. Un tas ir 

labi; ir arī labi atzīmēt, ka šie sakramenti nav savstarpēji aizvietojami: viss, ko var 

pateikt par vienu no šiem sakramentiem, nebūt nav sakāms arī par otru. 

Luters noraidīja viduslaiku sakramenta definīciju, kur par sakramentāliem tika 

saukti septiņi rituāli. Lai apzīmētu sakramentus, viņš izmantoja Augustīna terminu 

„zīme”, bet, saskaņā ar viņa esamības izpratni, sakramenti kā „zīmes” ir kas vairāk 

nekā vienkārši debesu realitātes simboli. Luters ticēja, ka Dievs ir nolēmis lietot 

noteiktus radītās kārtības elementus kā līdzekļus, ar kuru palīdzību Viņš pielieto Savu 

dzīvu darošo spēku, kas pestī un atjauno Viņa kritušos bērnus Viņa saimē. Tādēļ 
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Luters līdz ar Augustīnu varēja saukt Kristu par „sakramentu” – par šķīstu Dieva 

dāvanu, kas mums dota cilvēka veidolā.
iv
 

Tādējādi arī Kristība un Svētais Vakarēdiens ir šķīstas Dieva dāvanas. Tās 

nonāk pie mums redzamā veidā tur, kur Vārds ir savienots ar ūdeni vai ar maizi, kas ir 

Kristus miesa, un vīnu, kas ir Kristu asinis – līdzīgi kā Svētās Trīsvienības otrā 

persona, kļūstot par patiesu cilvēku. Šie sakramenti ir pamatoti Viņa apsolījumā, kas ir 

izteikts ne tikai mutiski, bet arī ar redzamiem elementiem, kuri ir vairāk nekā 

palīglīdzekļi Vārda izpratnei. Sakramentiem līdzi nākošais apsolījums ietekmē mūsu 

kā grēcinieku nāvi un jaunu dzīvi kā Dieva bērniem. Luters bija pārliecināts, ka šis 

apsolījums ir objektīvi drošs, jo tas ir Dieva vārds.
v
 

Veidojot sakramentu mācības pamatus, Luters uzdeva trīs jautājumus. Kas ir 

sakraments? Kādas dāvanas vai labumus tas sniedz? Kā sakramenta elementi var 

sniegt šādus labumus? Viņš vēl pievienoja jautājumus par Kristības nozīmi un par 

cienīgu Vakarēdiena saņemšanu. Viņš arī iekļāva sadaļu ar praktiskiem padomiem 

Dieva Kristībā aizsāktās darbības atkārtošanai grēksūdzē un absolūcijā, kas neilgi pēc 

Lutera nāves lielākajā daļā katehisma izdevumu tika aizvietota ar traktātu „Atslēgu 

varas un grēksūdzes amats”. Tagad tā tiek saukta arī par Lutera katehisma pirmās daļas 

„piekto galveno sadaļu”.
vi
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