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Svētā Vakarēdiena sakraments, 

kā mājastēvam par to savai saimei 

vienkāršā veidā jāmāca 

 

Kas ir Svētais Vakarēdiens? 

Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus patiesā miesa un asinis, ko pats Kristus mums, 

kristiešiem, ir iedibinājis ēst un dzert kopā ar maizi un vīnu. 

 

Kur tas rakstīts? 

Tā raksta svētie evaņģēlisti Matejs, Marks, Lūka un svētais Pāvils: 

Mūsu Kungs Jēzus Kristus tanī naktī, kad Viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, 

pārlauza un deva to Saviem mācekļiem, sacīdams: “Ņemiet un ēdiet, tā ir Mana 

miesa, kas par jums top dota; to dariet, Mani pieminēdami.” 

Tāpat Viņš ņēma arī biķeri pēc vakarēdiena, pateicās un tiem to deva, sacīdams: 

“Ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs, kas par jums 

un par daudziem top izlietas grēku piedošanai; to dariet, cikkārt jūs to dzerat, Mani 

pieminēdami” (Mt. 26:26–28; Mk. 14:22–24; Lk. 22:19–20; 1. Kor. 11:23–25). 

 

Kāds labums no tādas ēšanas un dzeršanas? 

To mums rāda vārdi: “par jums dota” un “izlietas grēku piedošanai”, proti, ka ar šiem 

vārdiem mums Svētajā Vakarēdienā tiek dota grēku piedošana, dzīvība un svētlaime; jo, 

kur grēku piedošana, tur arī dzīvība un svētlaime. 

 

Kā ēšana un dzeršana  

var darīt tādas lielas lietas? 

Ēšana un dzeršana to gan nedara, bet vārdi, kas še minēti: “par jums dota” un “izlietas 

grēku piedošanai”. Šie vārdi līdz ar miesīgu ēšanu un dzeršanu Svētajā Vakarēdienā ir 

pats galvenais, un, kas šiem vārdiem tic, tas iegūst, ko tie saka un ko tie sola, proti: grēku 
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piedošanu. 

 

Kas cienīgi bauda Svēto Vakarēdienu? 

Gavēšana un miesīga gatavošanās gan ir laba ārēja disciplīna, bet īsti cienīgs un labi 

sagatavojies ir tas, kas tic šiem vārdiem: “par jums dota” un “izlietas grēku 

piedošanai”. Turpretī, kas šiem vārdiem netic vai šaubās, tas ir necienīgs un nav labi 

sagatavojies, jo vārdi “par jums” prasa ticīgas sirdis. 

 

 

PAR SVĒTĀ VAKARĒDIENA SAKRAMENTU 

[„LIELAIS KATEHISMS”] 

 

[1]
 Tādā pašā veidā, kā esam dzirdējuši par svēto Kristību, mums jārunā arī par otru 

Sakramentu, proti, par trim lietām: kas tas ir, ko šis Sakraments mums dod un kā tas 

saņemams. Tas viss pamatots Kristus vārdos, caur kuriem Viņš šo Sakramentu 

iedibinājis; 
[2]

 šie vārdi jāzina katram, kas grib būt kristietis un iet pie [Svētā 

Vakarēdiena] Sakramenta. Jo mēs nedomājam sniegt to ļaudīm, kuri nezina, ko tie meklē 

un kādēļ nāk. Šie vārdi ir:
1
 

[3]
 “Mūsu Kungs Jēzus Kristus tanī naktī, kad Viņš tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, 

pārlauza un deva to Saviem mācekļiem, sacīdams: “Ņemiet un ēdiet! Tā ir Mana miesa, 

kas par jums top dota. To dariet, Mani pieminēdami!” Tāpat Viņš arī ņēma biķeri pēc 

vakarēdiena, pateicās un tiem to deva, sacīdams: “Ņemiet un dzeriet visi no tā! Šis 

biķeris ir jaunā derība Manās asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas par grēku 

piedošanu. To dariet, cikkārt jūs to dzerat, Mani pieminēdami!”” 

[4]
 Mēs negribam sākt šeit ķildoties un cīnīties ar Sakramenta zaimotājiem un 

apgānītājiem,
 2

 bet gan pirmām kārtām mācīties, kāda ir tā būtība (tāpat, kā esam 

                                            
1  Luters apvieno Rakstu liecību par Svētā Vakarēdiena iedibināšanu no 1. Kor. 11:23–25, Mt. 26:26–28, Mk. 

14:22–24, Lk. 22:19–20. 
2  Radikālās reformācijas pārstāvji (jūsmotāji), kas apšaubīja Jēzus Kristus patieso klātbūtni Svētajā Vakarēdienā, 

sk. arī §§ 7, 12, 13, 28, 31, 32. 
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mācījušies par Kristību), proti, ka svarīgākais arī šajā Sakramentā ir Dieva vārds un 

kārtība jeb pavēle. Jo Sakraments nav cilvēku izdomāts, nedz ieviests, bet paša Kristus 

iestādīts, bez citu padoma un pamudinājuma. 
[5]

 Tādēļ tāpat kā desmit baušļi, lūgšana 

Mūsu Tēvs un ticības apliecība paliek nemainīgi savā būtībā un vērtībā arī tad, ja tu 

neturi baušļus, nelūdz un netici, – tāpat arī šis augsti teicamais Sakraments paliek 

neskarts un tam nekas nav kaitēts, nedz atņemts, ja arī mēs to necienīgi saņemam un 

lietojam. 
[6]

 Kā tu vari domāt, ka Dievs vaicā pēc mūsu darbiem un ticības un ka tāpēc 

Viņš varētu mainīt Savu kārtību? Arī laicīgās lietās viss taču paliek tā, kā Dievs to radījis 

un iedibinājis, lai arī kā mēs ar šīm lietām rīkotos. 
[7]

 Tas arvien jāpatur prātā. Tā varam 

atspēkot visu jūsmotāju pļāpāšanu, jo tie uzlūko [Svētā Vakarēdiena] Sakramentu bez 

Dieva vārda kā kādu mūsu darbu. 

[8]
 Kas ir Svētā Vakarēdiena Sakraments? 

Atbilde: tas ir Kunga Kristus patiesa miesa un asinis maizē un vīnā, ko ēst un dzert 

mums, kristiešiem, ar Kristus vārdiem ir pavēlēts. 
[9]

 Un tāpat, kā par Kristību sacīts, ka tā 

nav parasts ūdens, arī šeit sakām: [Svētā Vakarēdiena] Sakraments ir maize un vīns, taču 

nevis parasta maize un vīns, kādu citkārt liekam uz sava galda, bet maize un vīns, kuri 

ietverti Dieva vārdā un ar to saistīti.  

[10]
 Vārds ir tas, kas šo Sakramentu rada un atšķir no parastas maizes un vīna; Dieva vārda 

dēļ šī maize un vīns ir Kristus miesa un asinis un tā arī tiek saukti. Kā ir sacīts: “Kad 

Vārds nāk klāt ārējai lietai, rodas sakraments.”
3
 Šie Sv. Augustīna vārdi ir tik precīzi un 

labi pateikti, ka vēl labāk tos pateikt droši vien nevarētu. Dieva vārds ir tas, kas dara 

elementu par sakramentu; kur tas nenotiek, tur ir un paliek tikai parasts elements. 
[11]

 Tas 

nav kāda valdnieka vai ķeizara vārds, bet visvarenā Dieva vārds un kārtība, kā priekšā 

visai radībai jākrīt ceļos un jāpiekrīt, ka ir tā, kā Viņš sacījis, atzīstot to visā godbijībā un 

pazemībā.  

[12]
 Dieva vārdā vari smelties stiprinājumu savai sirdsapziņai un sacīt: ja arī simttūkstoš 

velnu līdz ar visiem jūsmotajiem man uzbruktu, sacīdami: “Kā maize un vīns var būt 

                                                                                                                                             
 
3  Accedat verbum ad elementum et fit sacramentum. 
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Kristus miesa un asinis?” – es zinu, ka visiem šiem gariem un mācītajiem vīriem kopā 

nav tik daudz gudrības kā visuvarenā Dieva mazajā pirkstiņā. 
[13]

 Te stāv rakstīti Kristus 

vārdi: “Ņemiet, ēdiet, tā ir Mana miesa, ..dzeriet visi no tā [biķera], tā ir jaunā derība 

Manās asinīs.” Pie šiem vārdiem mēs paliekam un gribam redzēt, kā jūsmotāji kļūs 

Kristum par skolotājiem un darīs citādi, nekā Viņš sacījis. 
[14]

 Patiesi, ja tu nošķirsi Vārdu 

no elementa vai uzlūkosi šo maizi un vīnu bez Dieva vārda, tad tev nebūs nekā vairāk kā 

parasta maize un vīns. Bet, kur Vārds paliek kopā ar maizi un vīnu, kā tam jābūt, tur tā 

patiesi ir Kristus miesa un asinis. Jo, kā Kristus runā un saka, tā arī ir – Viņš nevar nedz 

melot, nedz maldināt. 

[15]
 Tā viegli rodam atbildi uz dažādiem jautājumiem, kuri šodien daudziem sagādā raizes, 

piemēram: vai arī ļauns priesteris varētu pārvaldīt un izdalīt Sakramentu u. tml. 
[16]

 Mēs 

sakām un apgalvojam: pat ja arī Sakramentu pasniedz vai saņem nelietis, viņš tomēr 

saņem patiesu Sakramentu, tas ir, Kristus miesu un asinis – gluži tāpat, kā tas, kas rīkojas 

viscienīgākajā veidā, jo [Svētā Vakarēdiena] Sakraments nav pamatots cilvēka svētumā, 

bet Dieva vārdā. Un, gluži kā neviens svētais virs zemes, nedz eņģelis debesīs nespēj 

padarīt maizi un vīnu par Kristus miesu un asinīm, tāpat arī neviens nespēj šo 

Sakramentu mainīt vai grozīt – arī tad, ja to lieto necienīgi, 
[17]

 jo cilvēka necienības vai 

neticības dēļ Dieva vārds, caur kuru Sakraments radīts un iedibināts, nekļūst nepatiess. 

Šis Vārds saka nevis: “Ja jūs ticat vai esat cienīgi, tad saņemsit Manu miesu un asinis,” 

bet gan: “Ņemiet, ēdiet un dzeriet, tā ir Mana miesa un asinis.” Un tālāk: “To dariet.” 

(Proti, to, ko es daru, tas ir – iestādu, jums sniedzu un aicinu saņemt.) 
[18]

 Tas nozīmē: 

vai esi cienīgs vai necienīgs – saņem Viņa miesu un asinis šo Vārdu spēkā, kuri nāk līdzi 

maizei un vīnam. 
[19]

 To ievēro un atceries labi. Jo šajos Kristus vārdos ir mūsu pamats, 

drošība un patvērums pret visiem maldiem un kārdinājumiem, kādi vien ir nākuši vai var 

vēl nākt. 

[20]
 Tā esam īsi aplūkojuši pirmo daļu, kas attiecas uz šā Sakramenta būtību. Tālāk 

runāsim arī par tā spēku un vajadzību, kālab šis Sakraments iestādīts un kas tajā ir pats 

svarīgākais, lai mēs zinātu, ko meklējam un gribam saņemt. 
[21]

 Tas ir skaidrs un viegli 

saprotams no pašiem vārdiem: “Tā ir Mana miesa un asinis, kas par jums top dota un 
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izlietas grēku piedošanai.” 
[22]

 Īsi sakot, tas nozīmē: mēs ejam pie Sakramenta, lai 

saņemtu šo dārgumu, caur kuru un kurā iegūstam grēku piedošanu. Kādēļ tā? Tādēļ, ka 

Vārds mums to apsola un sniedz; tādēļ, ka Kristus pavēl man ēst un dzert, lai es to 

saņemtu un lietotu kā drošu ķīlu un zīmi, tieši šo dārgumu, kas iestādīts, lai pasargātu 

mani no grēka, nāves un visām nelaimēm. 

[23]
 Tā nu Svētais Vakarēdiens patiesi ir saucams par barību dvēselei, jo tas baro un 

stiprina jauno cilvēku. Lai gan caur Kristību piedzimstam no jauna, taču, kā jau sacīts, 

cilvēkam ir un paliek arī vecā daba – miesā un asinīs, kurā ir tik daudz grūtību un 

kārdinājumu no velna un pasaules, ka bieži nogurstam un kļūstam nespēcīgi, dažreiz arī 

klūpam. 

[24]
 Tādēļ arī mums ir dotas šīs ganības un barība katru dienu, lai ticība gūtu 

atspirdzinājumu un stiprinājumu, ka tā šādā cīņā nepagurtu, bet kļūtu arvien stiprāka. 
[25]

 

Jo jaunajai dzīvei nepārtraukti ir jāpieaug spēkā. Taču tai jāstāv pretī arī daudzām 

grūtībām. 
[26]

 Jo velns ir tik nikns ienaidnieks, ka visur, kur tas redz, ka stājamies viņam 

pretī un uzbrūkam vecajam cilvēkam, un tas nevar mūs pārspēt, tur velns mēģina 

piezagties no visām pusēm, izmēģinādams visas savas viltības, un neapstājas, līdz beidzot 

nogurdina mūs, ka atstājam ticību vai krītam izmisumā, topam īgni vai nepacietīgi. 
[27]

 

Te nu mums tiek dots mierinājums, lai sirds, kad tai kļūst pārāk grūti, šeit smeltos spēku 

un atspirdzinājumu. 

[28]
 Taču mūsu gudrie gari šeit atkal ar visu savu lielo zināšanu un gudrību kliedz un 

trokšņo: “Kā maize un vīns var piedot grēkus vai stiprināt ticību?” Kaut arī tie taču dzird 

un zina, ka nesakām to par maizi un vīnu – jo maize pati par sevi ir tikai maize – bet par 

to maizi un vīnu, kas ir Kristus miesa un asinis un ir savienota ar Dieva vārdiem. Mēs 

sakām, ka tikai šāda maize un vīns, nevis kas cits – ir dārgums, caur ko iegūta grēku 

piedošana. 
[29]

 Tagad tā mums top sniegta un dāvāta ne citādi kā vien šajos vārdos – “par 

jums dota un izlietas”. Šajos vārdos tu saņem abas lietas: ka tā ir Kristus miesa un asinis 

un ka šis dārgums, šī dāvana pieder tev. 
[30]

 Bet Kristus miesa un asinis nevar būt kāda 

veltīga, neauglīga lieta, kura neko nepaveic un nepalīdz. Tomēr, lai cik liels ir šis 

dārgums pats par sevi, tam jātop Vārdā ietvertam un mums sniegtam, citādi mēs nespētu 
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to nedz pazīt, nedz meklēt. 

[31]
 Tādēļ arī veltīgi šie maldinātāji saka: Kristus miesa un asinis nav dota un izlieta par 

mums Vakarēdienā, tādēļ Sakramentā mēs nevaram saņemt grēku piedošanu. Jo, lai gan 

šis darbs pie krusta paveikts un grēku piedošana iegūta, tomēr pie mums tā citādi nevar 

nākt, kā vien caur Vārdu. Kā gan mēs varētu zināt, ka tas noticis un mums top dāvāta 

grēku piedošana, ja nebūtu to dzirdējuši ar pasludinājumu jeb mutes vārdiem? No 

kurienes gan viņi lai zinātu vai kā lai tie saņemtu un attiecinātu šo piedošanu uz sevi – kā 

tikai turoties pie Svētajiem Rakstiem un Evaņģēlija? 
[32]

 Taču tagad viss Evaņģēlijs un 

ticības artikuls: “Es ticu uz vienu svētu kristīgu baznīcu, grēku piedošanu” utt. caur 

Vārdu ir šajā Sakramentā ietverts un mums pasniegts. Kādēļ lai mēs tādu dārgumu ļautu 

no [Svētā Vakarēdiena] Sakramenta atraut, ja arī viņiem nākas atzīt, ka tieši šos vārdus 

dzirdam it visās Evaņģēlija vietās; un viņi nevar teikt, ka šie vārdi Sakramentā ir bez 

vajadzības; gluži tāpat, kā viņi nedrīkst sacīt, ka viss Evaņģēlijs jeb Dieva vārds ārpus 

Sakramenta nenes nekādu labumu.  

[33]
 Esam aplūkojuši [Svētā Vakarēdiena] Sakramentu – kas tas ir, kā arī, ko tas mums nes 

un sniedz. Tagad runāsim par to, kas šo spēku un dārgumu saņem. Īsumā varam to izteikt 

tāpat, kā runājot par Kristību un kā arī citkārt bieži ir sacīts: saņēmējs ir tas, kas tic tam, 

ko iestādīšanas Vārdi saka un nes. Jo šie Vārdi nav runāti un pasludināti akmenim vai 

kokam, bet gan tiem, kuri klausās un dzird, tiem, kuriem Kristus saka – “Ņemiet, ēdiet..” 

– 
[34]

 Viņš apsola un sniedz grēku piedošanu un to iespējams saņemt vienīgi caur ticību. 

Šādu ticību prasa pats Kristus, sacīdams – “par jums dota” un “par jums izlietas”, tas ir, 

it kā Viņš sacītu: “Es jums dodu Savu miesu un asinis un pavēlu ēst un dzert, lai jūs to 

saņemtu un baudītu.” 
[35]

 Kas šos Vārdus attiecina uz sevi un tic, ka tie ir patiesi, tas 

saņem šo grēku piedošanu. Bet, kas netic, tas neko nesaņem, gluži kā negribēdams šādu 

svētīgu dāvanu pieņemt un velti likdams to celt sev priekšā. Dārgums gan ir atklāts un 

likts ikvienam durvju priekšā, jā, uz galda, taču tev tas arī jāuzņem un jāuzlūko tieši tā, kā 

Vārds tev māca. 

[36]
 Tā arī ir visa kristīgā sagatavošanās šā Sakramenta cienīgai saņemšanai. Jo, tā kā šāds 

dārgums Vārdos ir pilnīgi likts mūsu priekšā, to nav iespējams aptvert un saņemt citādi 
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kā vien ar sirdi, jo ar rokām šādu dāvanu un mūžīgu dārgumu nevar satvert. 
[37]

 Gavēšana 

un lūgšana gan var kalpot kā ārēja gatavošanās un bērnu vingrināšana, lai savu miesu 

turētu šķīstībā un godbijībā Kristus miesas un asiņu priekšā. Taču to, kas tajās un ar tām 

tiek sniegts, miesa nespēj satvert, nedz saņemt; to dara tikai sirds ticība, kas šādu 

dārgumu atzīst un ilgojas pēc tā. 
[38]

 Tas būtu pietiekami vispārīgai pamācībai par šo 

Sakramentu. Kas vēl vairāk par to sakāms, jāpārrunā citreiz. 

[39]
 Kad nu esam saņēmuši pareizu izpratni un mācību par [Svētā Vakarēdiena] 

Sakramentu, ir vajadzīga arī pamācība un pamudinājums, lai šo lielo dārgumu, kas ik 

dienas top lietots un izdalīts kristiešu vidū, nepalaižam garām, tas ir, lai tie, kuri grib būt 

kristieši, ir gatavi bieži saņemt šo augsti teicamo Sakramentu. 
[40]

 Jo mēs redzam, ka 

daudzi šai ziņā ir gurdeni un slinki un ir liels bars tādu, kuri klausās Evaņģēliju, taču 

tagad, kad pāvesta blēņas ir atmestas un esam atbrīvoti no viņa spaidiem un pavēlēm, tie 

dzīvo gadu, divus vai visus trīs, pat vēl ilgāk bez Sakramenta, itin kā būtu tik spēcīgi 

kristieši, ka Sakraments viņiem nebūtu vajadzīgs. 
[41]

 Dažus kavē un biedē tas, ka esam 

mācījuši, ka nevienam nevajadzētu iet pie Sakramenta, ja nejūt izsalkumu un slāpes pēc 

tā. Daži atkal atrunājas, ka te katram esot brīva izvēle, iet pie Sakramenta neesot 

nepieciešams un pietiekot ar ticību vien; lielākā daļa šo laužu kļūst pavisam nesaprātīgi 

un galu galā nonicina gan Sakramentu, gan Dieva vārdu. 

[42]
 Patiesi ir tā, kā esam sacījuši: nevienu nedrīkst dzīt vai piespiest saņemt Vakarēdienu, 

lai nesāktos jauna dvēseļu bendēšana. Tomēr ir arī jāzina, ka ļaudis, kuri tik ilgu laiku 

atraujas un atturas no [Svētā Vakarēdiena] Sakramenta, nav uzskatāmi par kristiešiem, jo 

Kristus Vakarēdienu iestādījis ne tādēļ, lai ļaudis to pārvērstu par izrādi, bet pavēlējis 

Saviem kristiešiem, lai tie ēd un dzer, Viņu pieminēdami. 

[43]
 Un, patiesi, tiem, kuri ir īsti kristieši un tur [Svētā Vakarēdiena] Sakramentu dārgu un 

mīļu, vajadzētu pašiem pēc tā tiekties un steigties. Tomēr vēl nedaudz to pārrunāsim, lai 

vienkāršie un vājie cilvēki, kas arī vēlas būt kristieši, taptu vairāk pamudināti pārdomāt, 

kādēļ tad īsti Sakraments vajadzīgs un ko tas viņiem sniedz. 
[44]

 Jo gluži tāpat kā citās 

lietās, kuras saistās ar ticību, mīlestību un pateicību, nepietiek ar mācību un pamācību 

vien, bet ik dienas nepieciešams pamudinājums, tāpat arī šeit ir svarīgi, lai nepagurstam 
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un neaizmirstam arvien pamudināt ļaudis ar sludināšanu, jo mēs zinām un jūtam, ka velns 

vienmēr stājas pretī kristīgai dzīvei un, cik vien spēdams, cenšas novērst un aizdzīt ļaužu 

dvēseles no tās. 

[45]
 Un pirmām kārtām mums ir paša Kristus skaidrie vārdi: “To dariet, Mani 

pieminēdami.” Tie ir vārdi, kas mūs aicina un pavēl; ar šiem vārdiem visiem tiem, kuri 

grib būt kristieši, tiek uzticēts baudīt [Svētā Vakarēdiena] Sakramentu. Tādēļ katrs, kas 

vēlas būt Kristus māceklis – viens no tiem, ar kuriem Viņš šeit runā – lai arī domā un 

turas pie šiem vārdiem: ne piespiesti, itin kā cilvēku dzīts, bet Kungam Kristum 

paklausīdams un Viņam patikt gribēdams. 
[46]

 Ja tu saki, ir taču rakstīts “cikkārt jūs to 

darāt”, tad Kungs Kristus nevienu nepiespiež, bet atstāj [Svētā Vakarēdiena] Sakramenta 

lietošanu mūsu pašu ziņā. 
[47]

 Atbilde. – Tā ir, tomēr nav sacīts, ka varētu to nedarīt 

nekad; un tieši tādēļ, ka šie vārdi saka – “cikkārt jūs to darāt”, ir taču saprotams arī, ka 

tas jādara bieži, tādēļ šeit reizē tiek pateikts, ka mūsu Kungs grib, lai Sakraments būtu 

brīvs, nesaistīts ar kādu īpašu laiku, kā jūdu Lieldienu jērs, kuru vajadzēja ēst vienu reizi 

gadā, tieši četrpadsmitajā dienā pirmajā pilnajā mēnesī
4
 – vienīgi tajā vakarā un ne dienu 

agrāk vai vēlāk. Ar to mūsu Kungs grib sacīt: “Es iestādu jums Lieldienu svētkus jeb 

Vakarēdienu, kuru jums būs baudīt nevis šai vienā vakarā reizi gadā, bet bieži, proti, kad 

un kur jūs paši to gribat darīt, pēc jūsu iespējas un vajadzības, neatkarīgi no kādas 

noteiktas vietas vai laika.” 
[48]

 Kaut gan pāvests vēlāk to apgriezis otrādi un atkal 

pārvērtis Vakarēdienu par jūdu svētkiem.
5
 

[49]
 Tā nu redzi, ka [Svētā Vakarēdiena] Sakramenta lietošanā mums nav dota tāda 

brīvība, kas atļautu to nicināt. Jo to es 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. Ja gribi būt kristietis, tev ir 

jāpilda pavēle un jāpaklausa tai, 
[50]

 jo šai pavēlei vajadzētu tevi pamudināt ielūkoties sevī 

                                            
4  3. Moz. 23:5, 4. Moz. 28:16. 
5  Ceturtais Laterāna koncils (1215. g.) noteica katram kristietim saņemt Vakarēdienu vismaz reizi gadā, Kristus 

Augšāmcelšanās svētkos/Lieldienās. 
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un padomāt: “Raugi, kas gan es esmu par kristieti? Ja es tāds būtu, tad taču kaut mazliet 

ilgotos darīt to, ko Kungs pavēlējis.” 

[51]
 Un, patiesi, ja tik noraidoši izturamies pret mūsu Kunga pavēli, tad varam skaidri 

just, kādi kristieši esam bijuši pāvestības laikā, iedami pie Sakramenta tikai tādēļ, ka 

bijām spiesti to darīt bijībā cilvēku likumu priekšā, bez prieka un mīlestības, ne reizi 

neuzlūkojuši Kristus pavēli. 
[52]

 Turpretī mēs nespiežam un nedzenam nevienu; 

nevienam arī nav jāiet pie Vakarēdiena, lai kalpotu vai patiktu mums. Taču tev pašam 

jāsajūt pamudinājums to darīt tādēļ, ka Kristum tas patīk, un Viņš grib, lai izpildām Viņa 

pavēli. Turpretī nedrīkstam pieļaut, ka cilvēki piespiestu mūs ticēt vai darīt labus darbus. 

Mēs nedarām neko vairāk, kā vien sakām un atgādinām, kas tev jādara ne mūsu, bet tevis 

paša dēļ. Kristus aicina un mudina tevi, bet, ja negribi šo pamudinājumu ievērot, tad 

atbildību uzņemies pats. 

[53]
 Šī nu būtu pirmā lieta, kas īpaši attiecas uz vēsajiem un nevērīgajiem, lai tie 

apdomātos un pamostos. Jo patiesi tā notiek, arī es pats esmu pieredzējis un ikviens var 

pie sevis pamanīt, ka, atraujoties no [Svētā Vakarēdiena] Sakramenta, topam dienu no 

dienas arvien raupjāki un vēsāki, līdz beidzot pavisam to vairs neievērojam. 
[54]

 Lai no tā 

izvairītos, mums ar visu sirdi un sirdsapziņu jājūtas un jāizturas kā tādiem, kas patiesi 

grib dzīvot ticībā Dievam. Jo vairāk tas notiek, jo vairāk sirds iesilst, iedegas un vairs 

nevar kļūt auksta un cieta.  

[55]
 Bet, ja tu saki: “Ko darīt tad, ja jūtu, ka neesmu gatavs?” Atbilde: šis kārdinājums 

pazīstams arī man, īpaši no vecās dzīves pāvesta laikā, kad tik ļoti nomocījāmies, lai 

kļūtu pilnīgi šķīsti un Dievs nevarētu atrast pie mums ne mazākās vainas, tādēļ kļuvām 

tik bailīgi, ka ikviens tūliņ izbijies sacīja sev: “Ak, posts, es neesmu cienīgs!” 
[56]

 Jo 

mūsu daba un saprāts sāk vērtēt mūsu necienību, salīdzinot to ar neizsakāmi lielo 

dārgumu, un saskata, ka tā ir gluži kā tumšs vējlukturis pret spožo sauli, kā mēsli pret 

dārgakmeņiem; to redzēdams, mūsu prāts neļauj mums tuvoties Sakramentam un gaida, 

līdz beidzot kļūsim cienīgi; tā paiet nedēļa pēc nedēļas un gads pēc gada. 
[57]

 Ja gribi 

raudzīties, cik liela ir tava dievbijība un šķīstība, un gaidīt, līdz nekas vairs neapgrūtinās 

tavu sirdsapziņu, tad jau nekad nevarēsi nākt pie [Svētā Vakarēdiena] Sakramenta. 
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[58]
 Tādēļ šeit nepieciešams pazīt ļaudis: tiem, kuri ir pārdroši un nevaldāmi, jāsaka, lai 

atturas no Vakarēdiena; viņi nav gatavi saņemt grēku piedošanu, jo neilgojas pēc tās un 

nevēlas būt dievbijīgi. 
[59]

 Turpretī tiem, kuri nav šādi raupji un mežonīgi ļaudis, kā arī 

tiem, kuri vēlas būt dievbijīgi, nevajag atturēties no Sakramenta, kaut arī tie citādi būtu 

vāji un nespēcīgi. Kā arī svētais Hilārijs sacījis: “Ja nav darīts grēks, kura dēļ kristietis 

izslēdzams no draudzes un uzskatāms par nekristīgu, viņš nav jāattur no Sakramenta” – 

lai tas nezaudētu dzīvību.
6
 

[60]
 Jo neviens nespēj sasniegt to, ka miesā un asinīs vairs 

nebūtu daudzu ikdienišķu trūkumu. 

[61]
 Tādēļ šādiem ļaudīm jāmācās atzīt, ka augstākā gudrība ir zināt, ka mūsu Sakraments 

nav pamatots mūsu pašu cienīgumā. Jo mēs nenākam saņemt Kristību kā cienīgi un svēti 

ļaudis, ne arī sūdzēt grēkus kā šķīsti un bez grēka; gluži pretēji – mēs nākam kā nabaga, 

nožēlojami cilvēki un tieši tādēļ, ka esam necienīgi; ja nu vienīgi atrastos kāds, kurš 

neilgojas pēc žēlastības un Absolūcijas, nedz vēlas kļūt labāks. 

[62]
 Bet, kas grib saņemt žēlastību un mierinājumu, lai neļauj nevienam sevi aizbiedēt 

projām no [Svētā Vakarēdiena] Sakramenta un lai nāk, sacīdams: “Es labprāt vēlētos būt 

cienīgs, tomēr nāku ne uz savu cienīgumu, bet uz Tavu Vārdu paļaudamies, tādēļ ka Tu 

to esi pavēlējis, jo vēlos būt Tavs māceklis; lai tad nu paliek mans cienīgums.” 
[63]

 Taču 

tas ir grūti; jo arvien mums šai ceļā ir šķērslis, proti, ka vairāk raugāmies paši uz sevi 

nekā uz Kristus vārdiem un Viņa muti, jo mūsu dabai labāk patiktu stāvēt pašai uz savām 

kājām un neiet tur, kur tas netiek pieļauts. Ar to pietiktu, runājot par pirmo daļu. 

[64]
 Otrkārt, šeit mums tiek dota ne vien pavēle, bet arī apsolījums, kā iepriekš esam 

dzirdējuši. Tieši šim apsolījumam vajadzētu mūs pamudināt un rosināt visspēcīgāk. Jo 

šeit lasām laipnos, mīlīgos vārdus: “Tā ir Mana miesa, kas par jums top dota.” “Tās ir 

Manas asinis, kas par jums top izlietas grēku piedošanai.” 
[65]

 Tas nav sludināts kokiem 

vai akmeņiem, bet gan man un tev; citādi Kristus tikpat labi būtu varējis klusēt un 

neiedibināt Sakramentu. Tādēļ domā un saskati arī sevi šajā “par jums”, lai Viņš nebūtu 

veltīgi ar tevi runājis.  

                                            
6  Lai arī Gratiana likumu krājumā (III, 2., 15. nodaļa) minēts, ka autors ir Hilārijs, šis citāts ir atrodams Augustīna 

darbos, 54. vēstulē. 
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[66]
 Jo Kristus mums visiem piedāvā dārgumu, kuru Viņš no debesīm atnesis; pie šā 

dārguma Viņš arī citkārt mūs mīļi un draudzīgi aicina, kā Mateja Evaņģēlijā 11[:28] 

lasām: “Nāciet pie Manis visi, kas esat nopūlējušies un zem smagas nastas, un Es jūs 

atvieglināšu.” 
[67]

 Tā nu ir grēks un kauns, ja Viņš mūs tik sirsnīgi un uzticīgi iedrošina 

un pamāca nākt pie šā mūsu visaugstākā un cēlākā dārguma, bet mēs izturamies tik 

noraidoši un vilcināmies, līdz esam pilnīgi nocietinājušies un vienaldzīgi, ka mūsos vairs 

nav ne prieka, ne mīlestības, lai to saņemtu. 
[68]

 Tāpat [Svētā Vakarēdiena] Sakraments 

nav jāuzlūko kā kāda nelāga lieta, no kuras jābēg, bet gan kā īsti svētīgas, mierinošas 

zāles, kuras tev palīdz un dod dzīvību kā dvēselei, tā miesai. Jo, kur dvēsele ir glābta un 

dziedināta, tur arī miesai palīdzēts. Kā gan mēs varam izturēties pret Sakramentu tā, itin 

kā tā būtu nāvējoša inde? 

[69]
 Ir patiesība, ka tie, kuri Sakramentu nicina un nekristīgi dzīvo, bauda to sev par postu 

un pazušanu. Viņiem tas nevar nest neko labu un svētīgu gluži kā slimniekam, kas 

pārgalvīgi ēd un dzer to, ko ārsts viņam aizliedzis; 
[70]

 bet tiem, kuri, sajūtot savu 

nespēku, labprāt vēlas tikt no tā vaļā un meklē palīdzību, – lai uzlūko un lieto 

Sakramentu kā brīnišķu pretindi tai indei, kura ir viņos. Jo šeit, Sakramentā, tev no 

Kristus mutes jāsaņem grēku piedošana, kura nes sev līdzi Dieva žēlastību un Garu ar 

visām tā dāvanām, patvērumu, spēku un vairogu pret nāvi, velnu un visām nelaimēm. 

[71]
 Tā nu tev ir Dieva un Kunga Kristus pavēle un apsolījums. Turklāt arī tevis paša labā 

tavi trūkumi lai ir tev par pamudinājumu; to nastu dēļ, kuras gulstas uz taviem pleciem, 

tev tiek dota šī pavēle, aicinājums un apsolījums. Jo Kristus pats saka: “Nevis veselajiem 

vajag ārsta, bet slimajiem.” 
7
 Tas ir, tiem, kuri ir grūtsirdīgi un apgrūtināti grēku, nāves 

baiļu, miesas un velna kārdinājumu dēļ. 
[72]

 Ja nu tu esi apgrūtināts un sajūti savu vājumu, 

nāc priecīgi pie Kristus, ļauj, lai Viņš tevi atvieglina un stiprina, 
[73]

 jo tad, ja gribēsi 

gaidīt, līdz kļūsi brīvs no savām nastām, šķīsts un cienīgs nākt pie [Svētā Vakarēdiena] 

Sakramenta, – tev vajadzēs gaidīt mūžīgi. 
[74]

 Tad Kristus spriedums par tevi ir: “Ja 

šķieties šķīsts un dievbijīgs, tev Manis nevajag, tāpat arī Man nevajag tevis.” Tādēļ par 

                                            
7  Mt. 9:12. 
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necienīgiem saucami vienīgi tie, kuri neredz savus trūkumus un negrib atzīt sevi par 

grēciniekiem.
[75]

 Bet ja tu sacīsi: “Kā lai es sev palīdzu, ja nespēju sajust savu postu, nedz 

izsalkumu un slāpes pēc Sakramenta?” Atbilde: tiem, kuri tā jūtas, nezinu labāka 

padoma, kā – lai viņi nopietni padomā, vai arī viņiem vēl joprojām ir miesa un asinis. Ja 

nu šīs lietas tu tomēr pie sevis atrodi, tad uzklausi, kas Sv. Pāvila Vēstulē galatiešiem 

[5:19–21] sacīts par tavu miesu: “Miesas darbi ir skaidri redzami, tie ir: netiklība, 

nešķīstība, izlaidība, kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķildas, greizsirdība, dusmas, 

patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas.”  

[76]
 Tādēļ, ja arī pats nespēj to sajust, tad tomēr tici Rakstiem, tie tev nemelos un labāk 

pazīst tavu miesu nekā tu pats. Tā Sv. Pāvils Vēstulē romiešiem 7[:18] secina: “Es zinu, 

ka manī, tas ir, manā miesā, nemājo labais.” Ja Sv. Pāvils drīkst sacīt šādus vārdus par 

savu miesu, tad arī mēs nebūsim labāki un svētāki. 
[77]

 Bet tas, ka mēs to nejūtam, ir vēl 

daudz sliktāk; tā ir zīme, ka miesa ir spitālīga, tādēļ neko nejūt, tomēr trako un bez 

izšķirības aprij visu, kas tai apkārt. 
[78]

 Taču, kā sacīts, ja arī esi tik sastindzis, tici 

Rakstiem, kuri pasludina tev spriedumu, īsi sakot, jo mazāk tu jūti savus grēkus un 

trūkumus, jo lielāks ir iemesls meklēt palīdzību un zāles. 

[79]
 Otrkārt, palūkojies apkārt, vai arī tu atrodies pasaulē; ja pats īsti nezini, pajautā savam 

kaimiņam. Ja esi pasaulē, nedomā, ka te varētu pietrūkt grēku un trūkumu. Tad kļūsti 

dievbijīgs un paliec pie Evaņģēlija, un vēro, vai neviens nekļūs par tavu ienaidnieku un 

nesāks darīt tev sāpes, netaisnību un varmācību, turklāt vēl dot iemeslu grēkiem un 

netikumiem. Ja neesi pats to pieredzējis, uzklausi, ko saka un liecina Raksti par pasauli. 

[80] 
Taču arī velns būs tev līdzās, tu nespēsi viņu pilnībā samīt. 

[81]
 Kas ir velns? Nekas 

cits kā tas, par ko Raksti viņu nosauc – melis un slepkava.
8
 Melis, kas cenšas novērst tavu 

sirdi no Dieva vārda un padarīt to aklu, lai tu nejustu savu postu, nedz varētu nākt pie 

Kristus. Slepkava, kas nenovēl tev ne stundu dzīves. 
[82]

 Ja tev būtu jāredz, cik nažu, 

šķēpu un bultu ik mirkli ir nomērķētas uz tevi, tev būtu jāpriecājas par katru reizi, kad 

vari nākt pie [Svētā Vakarēdiena] Sakramenta. Bet, ja nākam droši un nevērīgi, tas tādēļ, 

                                            
8  Jņ. 8:44. 
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ka neapdomājam un neticam tam, ka dzīvojam miesā un ļaunā pasaulē jeb velna valstībā. 

[83]
 Tādēļ pārbaudi sevi, vingrinies ielūkoties sevī un turies tikai pie Rakstiem. Ja arī tad 

neko nejūti, tev vēl jo vairāk nepieciešams to izsūdzēt Dievam un savam brālim. Tad nu 

ļauj, lai tevi pamāca un aizlūdz par tevi, un neatkāpies, līdz akmens novelsies no tavas 

sirds; 
[84]

 tā aptversi savu postu un atzīsi, ka esi divreiz dziļāk grimis nekā jebkurš cits 

nabaga grēcinieks, tādēļ tev vēl jo vairāk vajadzīgs [Svētā Vakarēdiena] Sakraments pret 

postu, kuru tu diemžēl neredzi. Lai Dievs dod Savu žēlastību, ka tu to vairāk sajustu un 

sāktu ilgoties pēc Sakramenta; īpaši tādēļ, ka velns tev uzmācas un bez mitas uzglūn, 

meklēdams, kur varētu tevi notvert, lai nonāvētu tavu miesu un dvēseli, tā ka nevienu 

stundu neesi pasargāts no viņa. Cik gan drīz viņš var pēkšņi iegrūst tevi postā un nelaimē, 

ja tu kaut mazliet kļūdītos? 

[85]
 Tas lai ir sacīts kā pamācība ne vien mums, vecajiem un pieaugušajiem, bet arī 

jaunajiem ļaudīm, lai tie tiktu audzināti kristīgā mācībā un izpratnē. Jo tas palīdzētu 

vieglāk iemācīt jaunatnei desmit baušļus, ticības apliecību un lūgšanu Mūsu Tēvs, ka tā 

viņi šo visu uzņemtu ar prieku un nopietni, tādējādi jau no jaunības dienām vingrinātos 

un radinātos to visu turēt. 
[86]

 Jo ar vecajiem taču ir noticis, ka tie, paši nespēdami paveikt 

to vai citu, tomēr audzina ļaudis, kuriem jānāk pēc viņiem viņu amatā un darbā, lai tie 

atkal labi un svētīgi audzinātu savus bērnus un tā tiktu uzturēts Dieva vārds un kristīgā 

draudze. 
[87]

 Tādēļ ikviens nama tēvs lai zina, ka tam jāpilda Dieva pavēle: jāmāca saviem 

bērniem tas, kas viņiem ir nepieciešams zināt. Jo, tā kā viņi ir kristīti un uzņemti 

kristietībā, tiem piederas arī baudīt Vakarēdiena sadraudzību, lai spētu mums kalpot un 

būt noderīgi, jo viņiem taču jāpalīdz mums visiem ticēt, mīlēt, lūgt un cīnīties pret velnu. 

 


