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GRĒKSŪDZE UN ABSOLŪCIJA 

 

Mācības daļu par grēksūdzi M. Luters ir iekļāvis Mazajā katehismā kopš 1531. 

gada, ievietojot to starp ceturto un piekto daļu. Norāde uz Kristības un grēksūdzes iekšējo 

kopsakarību atrodama jau ceturtās daļas skaidrojuma noslēgumā. Grēknožēla ir līdzi 

ietverta Kristībā. Starp grēksūdzi un Vakarēdienu pastāv līdzīga iekšēja saistība. Pie Tā 

Kunga galda var nākt tikai tas, kurš atzīst savus grēkus un ir gatavs tos nožēlot. Šī iekšējā 

kopsakarība ir atradusi savu izpausmi arī baznīcas kulta darbībās. Grēksūdze laika ziņā ir 

notikusi pirms Vakarēdiena. Luters ir palicis pie šīs tradīcijas, taču visādā ziņā nav to 

uzskatījis par vispārējas nozīmes saistošu likumu. Reformatoriem grēksūdze ar šo 

sakārtojumu ieguva jaunu saturu. Tā kļuva par noklausīšanos, kurā tika noskaidrotas 

elementārās zināšanas kristīgajā mācībā. Neviens netika pielaists pie Vakarēdiena, pirms 

bija pierādījis savu izpratni par Vakarēdienu. 

Taču pilnīgi neatkarīgi no šīs kulta saistības grēksūdze evaņģēliskajā baznīcā 

palika spēkā kā atsevišķs baznīcas tikums. M. Luters svārstījās jautājumā par to, vai 

grēksūdze ir uzskatāma par trešo sakramentu, taču atteicās no šādām domām tādēļ, ka 

grēksūdzei nav Dieva pavēlētas zīmes. Tomēr viņš ir augstu vērtējis grēksūdzi kā 

absolūcijas solījumu, kas seko grēku apliecināšanai. Izejot no reformatoriskas Evaņģēlija 

izpratnes, Luteram grēksūdze ir kaut kas cits nekā grēksūdzes sakraments Romas 

baznīcā. Šī grēksūdzes evaņģēliskā izpratne ir izteikta Lielajā katehismā un Mazajā 

katehismā, un arī šajā katehisma skaidrojumā tiek runāts par evaņģēliskās izpratnes 

atšķirību no grēksūdzes izpratnes Romas baznīcā. Taču šeit vēl ir runa arī par to, ka tieši 

šīs evaņģēliskās izpratnes dēļ grēksūdze evaņģēliskajā baznīcā atkal no jauna tiek lietota. 

Tā bija palikusi nelietota tik lielā mērā, ka varēja rasties domas, itin kā grēksūdze būtu 

Romas baznīcai specifiska lieta. Arī mācībā grēksūdzes daļa bieži ir tikusi atstāta novārtā, 

vai pat pilnīgi nolikta malā. Tā baznīcai ir tikusi nolaupīta svētība, kas tai ar pilnām 

tiesībām bijusi dota, lai absolūcija varētu tikt sniegta konkrētā formā. 
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Mācībai par grēksūdzi Mazajā katehismā ir divējāds veids. Vispirms, tā ir 

katehētiskās mācības daļa, kas atbilst pārējo daļu paraugam un raksturo grēksūdzes 

būtību. Taču tad katehētiskā forma tiek nolikta malā, un Luters sniedz grēksūdzes 

darbības paraugu, lai draudzes locekļiem skaidri parādītu, kas grēksūdzē notiek. Tā šī 

mācības daļa iegūst liturģisku formu. Jaunākajā Mazā katehisma izdevumā Vācijas 

apvienotajai evaņģēliski luteriskajai baznīcai un ūnijas evaņģēliskajai baznīcai grēksūdze 

ir iekļauta nodaļā par atslēgu amatu un aplūkota pēc Vakarēdiena. Jēdziens “atslēgu 

amats” pasvītro absolūciju kā galveno lietu grēksūdzē un sniedz atslēgu varas 

skaidrojumu un biblisko pamatojumu pirms grēksūdzes liturģiskā izklāsta. Visa daļa, kas 

nosaukta par “atslēgu amatu”, tikai pēc Lutera nāves ir tikusi pievienota Mazajam 

katehismam kā sestā mācības daļa. Saskaņā ar jaunāko, oficiālo izdevumu tās teksts skan 

šādi: 

 

Par atslēgu amatu un par grēksūdzi 

 

Kas ir atslēgu amats? 

Tā ir īpaša vara, ko Kristus ir devis Savai baznīcai uz zemes – vara piedot 

grēkus grēciniekiem, kuri tos nožēlo, turpretī tiem, kuri grēkus nenožēlo, 

paturēt tos, līdz viņi tos nožēlos. 

 

Kur tas ir rakstīts? 

Mūsu Kungs Jēzus Kristus Mateja evaņģēlija sešpadsmitajā nodaļā saka 

Pēterim: Es tev došu Debesu valstības atslēgas; ko tu virs zemes saistīsi, tas būs 

saistīts arī debesīs, ko tu virs zemes atraisīsi, tas būs atraisīts arī debesīs. 

Tāpat Jāņa evaņģēlija divdesmitajā nodaļā Viņš Saviem mācekļiem saka: 

Ņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos 

paturēsit, tiem tie paliks. 
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Kas ir grēksūdze? 

Grēksūdzei ir divas daļas: pirmkārt, mēs izsūdzam grēkus, un, otrkārt, mēs 

saņemam no mācītāja absolūciju jeb grēku piedošanu kā no paša Dieva, 

turklāt nešaubāmies, bet droši ticam, ka tādējādi mūsu grēki ir piedoti arī 

Dieva priekšā debesīs. 

 

Kādi grēki ir jāizsūdz? 

Dieva priekšā mums jāatzīstas par vainīgiem visos grēkos, arī tajos, ko mēs 

neapzināmies, – kā to darām lūgšanā “Mūsu Tēvs”, bet mācītājam jeb 

biktstēvam mums ir jāsūdz tikai tie grēki, kurus mēs apzināmies un jūtam savā 

sirdī. 

 

Kuri tie ir? 

Pārdomā saskaņā ar desmit baušļiem savu dzīvi: ko tu esi darījis, būdams tēvs, 

māte, dēls, meita, kungs, kundze vai kalps. Vai neesi bijis nepaklausīgs, 

neuzticams, slinks, vai neesi kādam darījis pāri ar vārdiem vai darbiem, vai 

neesi zadzis, bijis nolaidīgs, izšķērdīgs, vai neesi nodarījis kādam kaitējumu? 

 

Māci man, kā īsi sūdzēt grēkus! 

Ej pie sava mācītāja un saki viņam: “Godāto mācītāj, es lūdzu jūs uzklausīt 

manu grēksūdzi un pasludināt man grēku piedošanu Dieva žēlastības dēļ.” Tad 

saki viņam, kas nomāc tavu sirdi: 

“Es, nabaga grēcinieks, atzīstu sevi par vainīgu Dieva priekšā visos grēkos; 

īpaši jūsu priekšā atzīstu, ka, būdams kalps (kalpone utt.), es diemžēl esmu 

neuzticīgi kalpojis saviem kungiem, jo reizēm neesmu darījis, kas man 

pavēlēts. Esmu viņus saniknojis un izraisījis viņu lamāšanos. Esmu bijis 

nolaidīgs un radījis zaudējumus. Esmu arī bijis bezkaunīgs vārdos un darbos, 

esmu dusmojies uz sev līdzīgiem, pret savu kungu vai kundzi kurnējis un 
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lamājies utt. Tas viss mani sāpina, un es lūdzu pēc žēlastības; es labošos.” 

Kungs (vai kundze) lai saka tā: “Īpaši es jūsu priekšā atzīstu, ka savus bērnus, 

saimi un sievu neesmu uzticīgi audzinājis Dievam par godu. Esmu lamājies, 

rādījis ļaunu piemēru ar nepiedienīgiem vārdiem un darbiem, esmu savam 

tuvākajam darījis zaudējumus, aprunājis, esmu pārāk dārgi pārdevis, viltotu 

preci un nepilnu mēru devis.” 

Un lai viņš sūdz, ko vēl pret Dieva baušļiem un savu kārtu ir grēkojis utt. 

Bet, ja kāds neapzinās, ka viņam būtu tieši šādi vai lielāki grēki, tam nav 

jāraizējas vai jāturpina meklēt vai izdomāt grēkus, tā pārvēršot grēksūdzi par 

mocībām, bet jāmin kādi citi grēki, kurus viņš apzinās. Piemēram: “Īpaši es 

atzīstu, ka reiz esmu lamājies, tāpat lietojis nepieklājīgus vārdus, vienreiz 

neizpildījis to vai citu utt.” Un ar to lai pietiek. 

Bet, ja viņš neapzinās nevienu grēku (kas diez vai ir iespējams), tad arī lai 

nenosauc nevienu īpaši, bet lai saņem piedošanu pēc vispārīgās grēksūdzes, 

kuru Dieva priekšā saka mācītājam. 

 

Vispārīgā grēksūdze 

“Visuspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs! Es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus 

grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos un ar ko gan esmu 

pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un 

tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā Dēla Jēzus Kristus, 

mana Pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ es Tevi lūdzu – apžēlo mani, 

piedod man visus manus grēkus un dod man Sava Svētā Gara palīgu, ka varu 

atgriezties. Āmen.” 

Pēc tam mācītājs saka: “Lai Dievs tev ir žēlīgs un stiprina tavu ticību. Āmen.” 

Tālāk: “Vai tu tici, ka mana piedošana ir Dieva piedošana?” 

Atbildi: “Jā, godātais mācītāj.” 

Pēc tam lai mācītājs saka: “Lai tev notiek pēc tavas ticības. Pēc mūsu Kunga 
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Jēzus Kristus pavēles es tev piedodu tavus grēkus Tēva, Dēla un Svētā Gara 

vārdā, āmen. Ej ar mieru.” 

Bet tos, kam ir lieli sirdsapziņas pārmetumi vai arī kas ir nomākti un 

kārdināti, mācītājs ar Rakstu vārdiem mierinās un uz ticību mudinās. Tas lai 

ir vispārīgs grēksūdzes veids. 

 

Taču šis ir tikai viens no grēksūdzes veidiem. 

Kas tiek saprasts ar vārdu “grēksūdze”? Mārtiņš Luters savā īsajā pamācībā izšķir 

trīs grēksūdzes veidus. Mūsdienās vēl sistemātiskākā baznīcas prakses dalījumā ir 

izšķirami seši dažādi grēksūdzes tipi. Tos īsi pieminēsim, lai paskaidrotu, kas mūsu 

izklāsta kopsakarībā tiek saprasts ar grēksūdzi. 

1) Sirds grēksūdze, kas notiek sirds klusumā, starp Dievu un cilvēku, kur grēks 

tiek atzīts Dieva priekšā un ticībā tiek saņemta piedošana. 

2) Vispārējā grēksūdze. Mums tā ir ietverta dievkalpojuma sākuma liturģijā un 

pirms Vakarēdiena. 

3) Publiskā grēksūdze. Grēka atzīšana sapulcinātās draudzes priekšā. 

4) Samierināšanās grēksūdze. Šādu grēksūdzi Jēzus prasa Kalna sprediķī (Mt. 

5:23, 24) – “Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir 

kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīgsti papriekš ar savu 

brāli un tad nāc un upurē savu dāvanu.” Vainai, kas nostājas cilvēku starpā, ir jātiek 

aizvāktai no ceļa un attiecībām ir jātiek atjaunotām – tādā veidā, ka vaina tiek atzīta un 

piedota. 

5) Savstarpējs mierinājums. Mutua consolatio fratrum (savstarpējs brālīgs 

mierinājums), dvēseļu aprūpes saruna, kur tiek arī atzīts grēks, taču par to netiek tiešā 

veidā sacīta absolūcija. 

6) Un beidzot – atsevišķā jeb privātā grēksūdze. Tajā, atšķirībā no sirds 

grēksūdzes, apliecība tiek sacīta cilvēka priekšā. Atšķirībā no vispārējās grēksūdzes, šeit 

tiek nosaukti vārdos atsevišķi grēki. Tie tiek atzīti nevis publiski, bet slepenībā, turklāt 
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nevis brāļa priekšā, pret kuru esam grēkojuši, bet kāda trešā cilvēka priekšā. 

Notiekošajās baznīcas sarunās par grēksūdzi ir runa par pēdējo grēksūdzes formu 

– par privāto jeb atsevišķo grēksūdzi. Šī īpašā grēksūdzes forma kļūst saprotama, tikai 

izejot no kopējās Evaņģēlija izpratnes. Grēksūdze sastāv no grēka atzīšanas un Dieva 

žēlastības apsolījuma. Taču galvenais uzsvars tiek likts uz pēdējo, uz absolūciju. 

Grēksūdze pastāv absolūcijas dēļ. Grēksūdze evaņģēliskajā baznīcā tiek saprasta ciešā 

saistībā ar absolūcijas izpratni. 

 

Dieva žēlastības apsolījums 

Kā grēksūdzes bibliskais pamatojums jāmin trīs Rakstu vietas, kurās Jēzus piešķir 

mācekļiem pilnvaru piedot grēkus. 

1) Mateja evaņģēlijā (16:19) vārdi, ko Jēzus saka Pēterim: “Es tev došu Debesu 

valstības atslēgas; un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi 

virs zemes, tam jābūt atraisītam arī debesīs.” 

2) Mateja evaņģēlijā (18:18) Jēzus vārdi, ko Viņš saka draudzei: “Ko vien jūs virs 

zemes siesit, tas būs siets arī debesīs; un, ko vien jūs virs zemes atraisīsit, tas būs atraisīts 

arī debesīs.” 

3) Jāņa evaņģēlijā (20:22, 23) Jēzus pēc augšāmcelšanās saka mācekļiem: “Un, to 

sacījis, Viņš dvesa un sacīja viņiem: “Ņemiet Svēto Garu! Kam jūs grēkus piedosit, tiem 

tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks.” 

Fakts, ka pilnvara saistīt un atraisīt, piedot grēkus vai tos paturēt tiek dota 

dažādiem adresātiem, pieļauj secinājumu, ka šī pilnvaras piešķiršana nav institucionāla 

paņēmiena iestādīšana baznīcā, bet, ka, vispārīgā veidā runājot, Jēzus draudzē šeit, uz 

zemes, drīkst tikt sacītas šīs lietas, proti, ka grēki ir piedoti. Tā reizē tiek izteikts tas, ka 

pastāv šāda izšķiršanās: kur grēki netiek piedoti, tur tie paliek un tiek paturēti. Taču par 

to, kā tas notiek, nekas vairāk nav sacīts. Grēku piedošana ir tikai Dieva darbs Pastarā 

tiesā, tā ir pasaules Soģa izšķiršanās par dzīvību vai nāvi, dzīvības apsolījums vai 

dzīvības atteikums. Grēku piedošana ir Dieva apstiprinājums grēcīgajam cilvēkam, 
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apžēlošana no pēdējās instances un līdz ar to eksistences tiesību apsolījums cilvēkam, kas 

ar sacelšanos pret Dievu ir zaudējis savas eksistences tiesības. Grēku piedošana ir īstais 

Dieva pestīšanas darbs, kas tiek paveikts Jēzū. Viss, kas saprotams ar vārdu “pestīšana”, 

sasniedz kulmināciju šajā cilvēka attiecību atjaunošanā ar Dievu. 

Grēku piedošanas nozīme bija dzīva jūdu ticībā. Jūdi pamatoti saprata to kā 

tiesības piedot grēkus – tādas tiesības, kuras pieder vienīgi Dievam. Taču galīgais, īstais 

spriedums tiks teikts tikai Pastarā tiesā; tātad grēku piedošanas fakts ir un paliek pēdējais, 

neatminamais noslēpums. Tas ir lielais nezināmais, kas plešas pār katra cilvēka dzīvi un 

galā izšķir viņa likteni. Jūdiem tā šķita liela zaimošana, ka šeit, uz zemes, šīs dzīves laikā 

varētu tikt sniegta grēku piedošana, ka viens cilvēks otram varētu apsolīt grēku piedošanu 

– cilvēks jau zemes dzīves laikā uzdrīkstas paredzēt pasaules Soģa spriedumu! Un tomēr 

visa Jēzus izpratne ir saistīta ar ticību šai Viņa pilnvarai. Viņš pats ir Dieva žēlastības 

darbs, piedošanas iemiesojums, tās realizācija un tajā pašā laikā – dzīvību dodošā Dieva 

darba realizācija. “Es esmu dzīvība” – Jēzus saka Jāņa evaņģēlijā. 

Visi trīs minētie Jēzus izteikumi saka vienu un to pašu, proti, ka Dieva žēlastības 

darbam šeit, uz zemes ir jāturpinās Viņa draudzē arī pēc Viņa zemes dzīves laika beigām. 

Te atrodam izpratni par to, kas vispār ir Viņa draudze. Draudzi varētu raksturot kā 

cilvēku pulku, kurā jau šeit notiek samierināšana, grēku piedošana, kurā dzīvību 

sniedzošā Dieva darbība Jēzū jau šeit ir realitāte Viņa Garā. Kā tas notiek atsevišķos 

gadījumos, ar vispārēju pasludinājumu – “ļaujieties izlīgumam ar Dievu” (2. Kor. 5:20) 

vai ar ticību, ar kuru cilvēks uzņem Dieva vārdu, vai ar Kristības un Vakarēdiena 

sniegšanu, vai ar dažādām grēksūdzes formām – tas nav sacīts. Ir sacīts tikai, ka tas 

notiek un notiek tādēļ, ka dzīvais Kungs ar Savu Garu ir klātesošs Savā draudzē un dod 

tai pilnvaras turpināt Viņa darbu līdz pat laiku beigām – ar cilvēku starpniecību, kuri ir 

Viņa draudzes locekļi. Grēksūdze kā īpašs iestādījums te nav pestīšanai nepieciešams. 

Pestīšanai nepieciešamais ir tas, ka tad, kad draudzē atskan žēlastības apsolījums, aiz tā 

stāv pats Jēzus un ka cilvēks tic šim apsolījumam. 

Kāda tad ir nozīme īpašajai privātās grēksūdzes formai? Tās nozīme it tāda, ka šis 
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apsolījums tiek sacīts pavisam konkrēti, atsevišķam cilvēkam un konkrētā situācijā, 

apliecinot, ka arī viņam, nogrimušam grēkā un nāvē, kas viņa dzīvē atklājas gluži vai 

rokām tveramā formā, ticībā var būt pārliecība par glābjošo Dieva žēlastību. Privātā 

grēksūdze pastāv, lai cilvēkam būtu pārliecība par pestīšanu. Dieva žēlastība ir liels, 

neuzveicams spēks, kas rada jaunu dzīvību. Tā pastāv šajā pasaulē kā pretspēks ļaunajam. 

Atsevišķās grēksūdzes jēga ir tāda, ka Dieva žēlastība iekļūst pat pašos apslēptākajos 

nostūros un uzņem Savas varas sfērā visu to, kas cilvēka dzīvē vēlētos palikt apslēpts. 

Grēksūdze ir viena no tām vietām, kur Dieva žēlsirdība pārņem Savā varā cilvēka dzīves 

realitāti. Tad žēlsirdība pārstāj būt tikai doma, abstrakta patiesība, kurai cilvēks piekrīt, 

taču viņa dzīvi tā neietekmē. Grēksūdzē Dieva žēlsirdība kļūst par satveramu realitāti šajā 

pasaulē. Privātajā grēksūdzē sastopamies ar pēdējo, izšķirošo Dieva vārda konkretizāciju 

attiecībā uz atsevišķa cilvēka personisko dzīvi. 

Arī sprediķī Dieva vārds, pestīšanu sniedzošais un dzīvību radošais vārds, kļūst 

par realitāti. Taču atsevišķais cilvēks, kurš dzird pasludinājumu, bieži nespēj vai, 

precīzāk formulējot, parasti neuzdrīkstas to attiecināt uz sevi un saviem grēkiem. 

Absolūcijā šī realitāte viņam tiek piešķirta un sniegta ar brāļa starpniecību Dieva 

uzdevumā – lai viņš uzdrīkstētos tai ticēt. Te piedošana tiek attiecināta uz konkrētu 

situāciju, uz konkrētu grēku, kas tiek atzīts grēksūdzē, līdz ar to visa šī situācija itin kā 

tiek uzņemta Dieva žēlastības varā. Kāda cilvēka dzīves daļa, kas bija izrāvusies no Jēzus 

valdīšanas sfēras, tiek uzņemta tajā atpakaļ – tā atgriežas pakļautībā Dieva valdīšanai. 

Piedošana ir valdības maiņa, kas īpaši skaidri izpaužas konkrētā apsolījumā. M. Luters 

par to saka: “Grēksūdzē tev ir tāda pati priekšrocība kā sakramentā, proti, ka vārds tiek 

attiecināts tieši uz tavu personu. Sprediķī tas atskan draudzē, un, lai gan skar arī tevi, 

tomēr tu par to vēl neesi pārliecināts. Bet šeit tas neskar nevienu citu, kā tikai tevi.” 

Neredzamā norise, kas notiek starp Dievu un cilvēku, kā tas ir sirds grēksūdzē, 

atsevišķajā grēksūdzē iegūst tveramu apveidu, iegūst realitāti cilvēka šīs zemes dzīvē, 

atstājot savu ietekmi uz to. 

Tā rodas jautājums par pilnvaru. Kāda šīs zemes realitāte drīkst pretendēt uz 
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tiesībām piedot grēkus Jēzus vārdā un uzdevumā? Šādu pilnvaru priekšnoteikums 

atrodams Dieva vārdā par samierināšanu. Šis vārds (2. Kor. 5:19–21) prasa vēstnešus, 

kuri to varētu Kristus vietā sniegt tālāk, kuri kļūtu par Kristus muti – ne tikai vispārējā, 

bet arī personiskā uzrunā un apsolījumā, no kuras uzrunātais nevar izvairīties. Absolūcija 

tiek sniegta Jēzus Kristus uzdevumā, jo Viņa darbs attiecībā uz atsevišķu cilvēku šeit 

sasniedz mērķi. Tas paveic to, kā labā ir darīts, proti, sniedz samierināšanu konkrētā 

gadījumā. Tādēļ absolūcijai ir jātiek sniegtai Jēzus Kristus Tēva vārdā jeb uzdevumā, kas 

ar Svētā Gara starpniecību ir klātesošs mūsu vidū. 

Vieta, kurā tiek sacīts šis vārds par samierināšanu, ir vieta, kur šī samierināšana 

tiek konkrētā veidā apsolīta. Tā ir Dieva draudze. Draudze ir šīs vēsts un ar to saistītās 

norises nesēja. Kas draudzes vidū ir saņēmis pilnvaru un tiesības sniegt absolūciju – tas ir 

jautājums, kuru aplūkosim vēlāk. Te vispirms bija svarīgi aplūkot Dieva žēlastības 

apsolījumu ar tā tiesībām un nozīmi. 

 

Grēka atziņa 

Otra grēksūdzes daļa ir grēka atzīšana. Vārds tiek dots kā apsolījums visai cilvēka 

dzīvei, kāda tā ir. Pretī dzīvajam Dievam nostājas grēcīgā cilvēka realitāte. Tāda ir 

grēksūdzes jēga: cilvēka dzīve atklājas tāda, kāda tā ir Dieva priekšā – patiesības gaismā, 

atbilstoši spriedumam, kādu tā reiz saņems Pastarās tiesas priekšā. Tā ir cilvēka patiesā 

realitāte. Šeit to pastāvīgi apslēpj cilvēcīga pievilšanās un meli. Grēka atzīšanai cilvēku 

priekšā ir jāpalīdz panākt to, lai grēks atklātos patiesajā gaismā. Pretruna, kas atklājas, 

palīdz to sasniegt. Noteiktos apstākļos tas var notikt arī bez grēksūdzes cilvēka priekšā. 

Tas ir viens no biedinošākajiem pārdzīvojumiem, kad cilvēka sirdsapziņa reiz tiešām 

pamostas. Taču vispārīgā veidā var sacīt, ka skats uz šo pretrunu un līdz ar to uz grēku 

mums ir zudis. Dievs itin kā pazūd miglā, un tāpat arī Viņa pretmets –grēks. Tādēļ 

atzīšanās Dieva priekšā ir šķietami vieglāka nekā atzīšanās cilvēku priekšā. Vajadzētu būt 

gluži otrādi, ja Dievs ar visu Savu varenību būtu ar mums. Grēcīgā cilvēka nostāšanās 

Dieva priekšā nozīmē reālu iejaukšanos viņa dzīvē, tā nozīmē spriedumu, kas nes līdzi 
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noteiktas, jūtamas konsekvences. Atklāšanās cilvēku priekšā nozīmē palīdzību reāli 

saskatīt grēku. Tā ir palīdzība nonākšanai pie patiesības. Visi grēki zeļ un plaukst tikai 

melu ēnā. Meli ir grēka būtiska sastāvdaļa. Jau atklāšana otra cilvēka priekšā, grēka 

nosaukšana īstajā vārdā nozīmē melu plīvura sairšanu. Šādā atklāsmē grēks zaudē savu 

spēku. 

Grēks tiek darīts vienatnē, slepenībā. Tas baidās no atklāšanas. Grēksūdze ir 

uzdrīkstēšanās salauzt šo vienatni un atklāt grēku otram. Šī absolūtā atklātība, pašos 

pamatos raugoties, ir iespējama tikai Jēzus žēlsirdības priekšā. Tieši tāpat pilnīga 

atklātība ir iespējama tikai tāda cilvēka priekšā, kurš ir pārliecināts par Dieva žēlsirdību 

Jēzū un kurš redz grēku sūdzētāju šīs žēlsirdības gaismā. Šādā veidā ar grēksūdzi 

nonākam itin kā telpā, kas jau iepriekš ir paredzēta piedošanai. Grēksūdze ir atklāšanās 

patiesībai arī tādā nozīmē, ka cilvēks ne tikai runā par grēku, bet to arī atzīst, 

izturēdamies pret grēku kā pret savu vainu. Tieši šādi atklājas patiesā nostāja Dieva 

priekšā. 

Viss grēksūdzes grūtums ir saistīts tieši ar šo lietu. Atklāties cilvēku priekšā kā 

grēciniekam nozīmē pazemošanos – pazemošanos arī cilvēku priekšā. Arī šeit tiek 

izgaismota prasība, kāda ir uzstādāma biktstēvam un grēksūdzes norisei. Grēksūdze 

nedrīkst kļūt par tādu norisi, kurā tiekam pakļauti cilvēku patvaļai. Nav nekā 

briesmīgāka, kā krist cilvēku rokās. Taču ar grēksūdzi mēs sevi nododam cilvēku rokās. 

Tādēļ ikvienā baznīcā tiek mēģināts aizsargāties no šiem draudiem ar klusēšanas prasības 

palīdzību. Grēksūdzes norise ir norise starp diviem cilvēkiem, un tā nekādā ziņā nedrīkst 

pārkāpt šīs robežas. No grēksūdzes nedrīkst rasties nekādas konsekvences attiecībā uz 

situāciju cilvēka dzīvē. Tādēļ nav iespējama grēksūdze priekšnieka priekšā. Tā nostādītu 

priekšnieku konflikta situācijā – te nonāktu konfliktā, no vienas puses, pienākums piedot 

grēkus Dieva vārdā un, no otras puses, pienākums kā priekšniekam lemt par 

noskaidrotajiem faktiem piemērotu sodu. Nav labi, ja abas šīs varas ir viena cilvēka 

rokās. Ja valsts prasītu atteikties no grēksūdzes noslēpuma, kā tas acīmredzot ir noticis 

Padomju Savienībā, tad šāda prasība kļūtu par totālu agresiju pret grēksūdzes garīgo 
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nozīmi. Tā grēksūdze tiktu pārvērsta par valsts varas īstenošanas līdzekli, par 

kriminālpolicejisku pasākumu. Par klusēšanas praktisko īstenošanu, par grēksūdzes 

noslēpuma sargāšanu vēl runāsim arī turpmāk. 

Pazemošanās grēksūdzē ir iespējama tikai ar grēksūdzes noslēpuma nosacījumu. 

Galu galā tā ir pazemošanās Dieva priekšā. Otrs cilvēks grēksūdzē ir Dieva liecinieks. 

Tomēr šī pazemošanās ir īsta pazemošanās. Pazemība savā būtībā nav nekāds tikums. 

Pašizdomāta pazemība, kurā cilvēks patīk pats sev, ir iekšēja pretruna, tādēļ tā kļūst par 

liekulības centru. Turpretī grēksūdzē pazemošanās ir cilvēka objektīvā situācija. Tā ir 

atklāsme, cilvēka situācijas atzīšana. Te beidzas visa spoguļošanās pašam sevī, visa 

dižošanās. Kas izsūdzējis grēkus, tas ir cilvēks, kura augstprātība ir saņēmusi smagu, 

izšķirošu triecienu. Te vienkārši notiek tas, ko Bībele apzīmē ar vārdiem “būt no 

patiesības” (Jņ. 18:37). 

Protams, pastāv arī ļaunprātīga grēksūdzes lietošana. Arī tā var tikt izmantota 

sevis parādīšanai. Taču visa grēksūdzes situācija vispārīgā veidā nekādā gadījumā 

neveicina šādu ļaunprātību. Tādēļ grēksūdzē arī nav runa par sirdsapziņas izmeklēšanu 

atsevišķās lietās, bet par godīgumu, par pilnīgu nožēlu un gatavību laboties. Labprātīga 

iešana pie grēksūdzes ir tik svarīgs fakts, faktiskā pazemība ir tik dziļa, ka visi dvēseļu 

gana mēģinājumi ar nodomu izcelt šos dvēseles stāvokļus var radīt ne tikai biedinošus 

sakāpinātas refleksijas draudus, bet arī ir pārāk vāji, salīdzinājumā ar brīvprātīgas 

grēksūdzes svaru. Visādā ziņā grēksūdzes priekšnoteikums ir brīvprātība. Bīstamās sekas, 

ar kādām draud piespiedu grēksūdze, tiks vēl aplūkotas atsevišķi. 

Visbeidzot, vēl jānorāda uz kādu momentu, kas, iespējams, ir pat izšķiroši svarīgs. 

Es sacīju, ka grēksūdze cilvēka priekšā ir itin kā grēksūdze Dieva priekšā, ko šis cilvēks 

reprezentē. Tā grēksūdze var palīdzēt ieraudzīt savu vainu un savas īstās attiecības ar 

Dievu. Grēks vienmēr ir grēks pret Dievu. “Vienīgi Tevis priekšā es esmu grēkojis un 

darījis to, kas ļauns Tavās acīs” (Ps. 51:6). Grēks parasti tiek saprasts morālā nozīmē, 

atdalīti no attiecībām ar Dievu. Neievērojot personiskās attiecības starp Dievu un cilvēku, 

nav iespējams saprast arī piedošanu, vainas atlaišanu. Bez šādas izpratnes absolūcija kļūst 
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gandrīz vai par burvju paņēmienu atbrīvošanai no apgrūtinājuma – itin kā citos apstākļos 

šādu atbrīvošanu būtu iespējams panākt arī citādi. Visu kristīgo jēdzienu pamatā ir 

personiskas attiecības ar Dievu; to nozīme īsti skaidra kļūst tikai tad, kad atklājas 

attiecības ar Dievu. Protams, no grēksūdzes noklausīšanās veida ir atkarīgs, vai grēksūdze 

palīdz nākt pie Dieva. Tās īstā jēga ir faktiska cilvēka un Dieva attiecību atjaunošana. 

Kad grēks apgrūtina sirdsapziņu, lūgšana apklust; kad ticībā tiek saņemta piedošana, kas 

nāk no Dieva žēlsirdības, lūgšana atkal kļūst dzīva. 

Evaņģēliska grēksūdze ir zīme samierināšanas priecīgās vēsts saņemšanai. Tas ir 

spēcīgākais līdzeklis, lai radītu atbrīvotus, samierinātus cilvēkus. Tieši šādā veidā 

grēksūdze atstāj visdziļāko ietekmi uz cilvēku kopdzīvi, tas ir, uz draudzes veidošanu. 

Taču tās ir nekontrolējamas ietekmes, tās nepakļaujas apzinātai virzībai un vadībai. Tās 

ir Svētā Gara darbības izpausmes, kas nāk no saņemtās piedošanas un visspēcīgākajā 

veidā ietekmē visu dzīvi. Cilvēks, kas atbrīvots no saistības ar grēku, ir atbrīvots 

mīlestībai. Šajā norisē pats Dievs dara Savu darbu un ceļ Savu draudzi – vislielākajā 

slepenībā, tomēr ļoti reālā veidā. Taču visa šī norise nav institucionāli satverama, un 

baznīcas institūcijas arī nedrīkst to uzraudzīt un virzīt. Šajā vietā redzama izšķiroši 

svarīga evaņģēliskās baznīcas grēksūdzes atšķirība no Romas baznīcas grēksūdzes, kas ir 

pilnīgi iesaistīta kalpošanā institucionāli veidotajai baznīcai. Tur grēksūdze ir kļuvusi par 

baznīcas audzināšanas un baznīcas vadības līdzekli, par varas līdzekli pār cilvēkiem. 

Mārtiņš Luters grēksūdzi ir atbrīvojis no šādas saistības un piešķīris tai pilnīgi citu 

raksturu. Viņš to ir redzējis kā centrālo Dieva žēlastības iebrukuma vietu ar visu 

dinamiku un spēka pārpilnību, kas ir apslēpts žēlastībā un darbojas, izejot no tās. Te ir 

pamatota grēksūdzes nozīme baznīcā un tās kopībā, kuru arī visās tās institucionālajās 

izpausmēs vada Svētais Gars, tādējādi šīs kopības būtība ir baznīcas locekļu saistība 

mīlestībā. 

Romas baznīcā grēksūdze ir izaugusi no baznīcas soda jeb audzināšanas 

pasākuma, uzņemot atpakaļ draudzē izslēgtos draudzes locekļus. Motīvu, nožēlas 

patiesuma, laboties gribas godīguma pārbaude bija un ir pašsaprotami priekšnoteikumi 
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jebkādai uzņemšanai cilvēku kopībā. Grēksūdzes sakramenta pirmsākumi baznīcā ir soda 

pasākumi, kas vērsti uz baznīcas rekonciliāciju, tas ir, uz baznīcas kopības atjaunošanu, 

nepretendējot uz to, ka līdz ar šiem pasākumiem tiktu nodrošināta samierināšana ar Dievu 

Viņa vārdā. Šeit cilvēks dzīvoja ticībā, ka samierināšanas ar Dievu paliek tikai mūžīgā 

Soģa ziņā. Taču, jo vairāk baznīcas darbība gluži pašsaprotamā veidā tika identificēta ar 

Dieva darbību, jo vairāk modās prasība baznīcas piedošanu saprast kā grēku piedošanu. 

Tā baznīcas grēksūdzes disciplīna ieguva likuma iezīmes. Noteikumi, kas saistīti ar 

uzņemšanu draudzē, kļuva par noteikumiem samierinājumam ar Dievu. Šādi 

samierināšanas personiskais raksturs draud izzust. Priesteris kļūst par soģi, kas konstatē 

lietu stāvokli, kas pārbauda motīvus, kas nosaka sodu, respektīvi, iespēju vērst visu par 

labu. Grēksūdze kļūst, kā mēdzam sacīt, par jurisdikcijas aktu. Lai to varētu īstenot, 

priesteris saņem ordināciju, potestas iurisdictionis, pilnvaru pildīt šo tiesneša amatu. 

Baznīca un tās uzdevumā – priesteris rīkojas analogi valsts valdībai, kam jāvada cilvēku 

sabiedrības dzīve. Baznīca iegūst valdības varu. Tā īsteno tā saukto gubernatio. 

Grēksūdze kļūst par baznīcas varas īstenošanas līdzekli. Tas katrā ziņā it pats spēcīgākais 

varas līdzeklis, kāds cilvēku vidū vispār ir iespējams. Kurš zina par otra cilvēka grēkiem, 

tam ir vara pār viņu. Romas baznīca valda pār draudzi, izmantojot grēksūdzi. Tādēļ tajā ir 

dots regulāras grēksūdzes priekšraksts. Gavēņa laikā pirms Lieldienām ikvienam 

draudzes loceklim ir pienākums iet pie grēksūdzes. Viņam gan piespiedu kārtā nav jāiet 

sūdzēt grēkus tieši pie vietējā mācītāja. Līdz ar to grēku sūdzētājs nav pakļauts vietējā 

mācītāja varai, tomēr paliek pakļautībā visas baznīcas vadošajai varai, kas ar savu 

plašumu un pieredzi spēj vienreizējā veidā īstenot dvēseļu vadīšanas darbu. Nevar neatzīt 

to, ka Romas baznīca šādi tiešām ir iemantojusi reālu vadības instrumentu un ka savā 

ziņā tas var atnest ļoti svētīgas sekas, ja vien tiek pareizi izmantots. Taču akcentu maiņa 

grēksūdzes dabā var aizēnot grēcinieka attaisnošanu Dieva priekšā, samierināšanu ar 

Dievu, tā ka grēksūdze kļūst par tiesisku aktu. Ja tas notiek pareizā kārtībā, arī nostāja 

Dieva priekšā iekļaujas pareizajā kārtībā. Te cilvēkam mazāk ir darīšana ar grēknožēlu un 

ticību nekā ar baznīcas priekšrakstu pildīšanu. Ir tā, itin kā cilvēka rokās būtu iespēja ar 
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šo priekšrakstu pildīšanas palīdzību iegūt nodrošinājumu Dieva priekšā. Tas izraisīja 

Mārtiņa Lutera protestu pret grēksūdzes sakramenta lietojumu, no kā izauga visa 

Reformācija. Tā izvirzīja priekšplānā galveno baznīcas uzdevumu grēksūdzē – pasludināt 

grēku piedošanu – un atbrīvoja to no gubernatio pienākuma saistībā ar grēksūdzi. 

Nav noliedzams, ka baznīcas audzināšana, kas Romas baznīcā tiek īstenota ar 

grēksūdzes sakramenta palīdzību, ieņem svarīgu un nepieciešamu vietu draudzē. Mateja 

evaņģēlija 18. nodaļā saistīšana un atraisīšana ir savienota ar iepriekšēju sarunu, kurā 

grēks tiek atklāts un nosodīts, tātad tiek lietots baznīcas sods. Laikam gan varētu sacīt, ka 

grēksūdze tiek patiesi novērtēta tur, kur ir dzīvs Dieva vārda nosodījums, tātad tur, kur 

tiek lietots baznīcas sods – vai tas būtu ar vārdisku nosodījumu vai personisku pamācību, 

līdz pat izslēgšanai no Sakramenta kopības, tātad no baznīcas. Būtu pamatoti arī pārmest, 

ka evaņģēliskajā baznīcā baznīcas sods tiek lietots par maz, un vajadzētu pārdomāt, kā no 

šī trūkuma glābties. Tomēr tas viss nedrīkst traucēt pozitīvi novērtēt Reformācijas lielo 

nopelnu – jautājumā par grēksūdzi skaidri nošķirt Evaņģēlija pasludinājumu no baznīcas 

soda un saprast grēksūdzi tikai, izejot no Evaņģēlija pasludinājuma. 

Šodien ir vērojama tendence nepietiekami novērtēt Evaņģēlija spēku, pretstatā 

pedagoģiskai vadībai, kuru baznīcai piederas īstenot. Evaņģēlija spēks pastāv arī šodien, 

ja tikai nav aizšķērsota pieeja tam. Tādēļ evaņģēliskās baznīcas centieni atdzīvināt 

grēksūdzi ir vērsti uz to, lai atkal atbrīvotu šo pieeju, kas ir bijusi aizšķērsota. To nav 

iespējams panākt ar baznīcas pasākumiem un kārtību, bet tikai tādējādi, ka draudzē atkal 

rodas izpratne par to, kāda ir evaņģēliskas grēksūdzes būtība, un ka svētība, kas nāk no 

šādas grēksūdzes, atkal kļūst sajūtama. Izejot no šiem pamatnosacījumiem, ir jāaplūko arī 

atsevišķi jautājumi, kuri rodas grēksūdzes lietojuma praksē. 

 

Biktstēvs – pie kā lai ejam sūdzēt grēkus? 

Tiesības sniegt absolūciju un līdz ar to pēc cilvēka vēlēšanās uzklausīt viņa 

grēksūdzi nav īpašas kārtas priekšrocība, bet ir ikviena kristieša kā priestera tiesības. 

Absolūcijas spēks ir pamatots ne amata nesēja, priestera īpašībās, faktā, ka viņš 
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ordinācijā ir saņēmis potestas iurisdictionis (jurisdikcijas varu), bet tikai un vienīgi Jēzus 

Kristus vārdos, kas absolūcijā tiek sacīti grēku sūdzētājam. Ticīgs kristietis ir priesteris, 

proti, viņš kļuvis par priesteri jau Kristībā. Tātad nevar runāt par mācītāja privilēģiju 

uzklausīt grēksūdzi. Asmusens
1
 saka: “Īstas grēksūdzes būtība ir tāda, ka kristietis atzīst 

otram kristietim savus grēkus, un otrs viņam tos atlaiž. Tas atbilst draudzes kārtībai – tas, 

kurš pieņem grēksūdzi, ir arī draudzes dvēseļu gans.” Mācītājs ir tas, kurš sava amata 

pienākuma dēļ pieņem grēksūdzi, kad tas no viņa tiek prasīts. Ja draudzē notiktu tā, ka 

cilvēki sūdzētu grēkus sev līdzīgiem kristiešiem, bet neviens neietu pie mācītāja, tad kaut 

kas nebūtu kārtībā vai nu ar mācītāju, vai draudzi, vai arī ar abiem. Šo kārtību, kura 

uzliek draudzes mācītājam par pienākumu uzklausīt grēksūdzi, nedrīkst pārvērst par 

saistošu likumu, kas prasītu sūdzēt grēkus tikai viņam. Mācītāja īpašā kvalifikācija, kāda 

tā bija Romas baznīcā, evaņģēliskajā baznīcā vairs nepastāv. Absolūcijas iedarbīgais 

spēks nav pamatots ne cilvēka amata, nedz personiskajā kvalifikācijā, bet tikai un vienīgi 

Dieva vārdā, kas tiek sniegts tālāk pēc Jēzus Kristus pavēles. 

Taču ar to negribu teikt, ka jebkurš cilvēks mūsdienu tautas baznīcā būtu tiesīgs 

vai vismaz spējīgs uzklausīt grēksūdzi. Doma par vispārējo priesterību, uz kuru šeit 

jāatsaucas, ir nonākusi saistībā ar jauno laiku individuālismu, ar priekšstatu par autonomu 

indivīdu, kas no dabas, pats no sevis, atbilst visām reliģiskajām prasībām. Reālie 

priekšnoteikumi priesterībai un tās izpausme dzīvē tādējādi tiek neapzināti atstāti bez 

ievērības. Tie nav fiksējami baznīcas tiesiskās darbības ceļā, kā to dara Romas baznīca, 

saskatot šos priekšnoteikumus baznīcas iesvētībā. Tie ir garīgie priekšnoteikumi, kas tiek 

doti ar Dieva Svēto Garu. Šis Gars māca saprast, kāds ir grēka svars (quanti ponderis sit 

peccatum), – kā Bengels
2
 saka; otrkārt, māca paļauties uz jaunradošo Jēzus Kristus 

žēlastību. Ir runāts par šīm lietām garīgu personību kopsakarībā, taču izteikumos atklājas 

jaunlaiku individuālisms. Vispārējā priesterība ir dota kristiešiem. Priekšnoteikumi šai 

priesterībai ir doti Kristībā un ticībā; tātad tie ir tikai priekšnoteikumi mūsu piederībai 

                                                           
1 Hans Asmussen (1898–1968), luterāņu mācītājs. – Teol. red. piez. 
2 Johan Albrecht Bengel (1735–1793), luterāņu teologs. – Teol. red. piez. 
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kristiešu pulkam. 

Te nav runa par atsevišķiem cilvēkiem, kuriem ir īpašs nimbs. Gars, kas dod spēju 

uzklausīt grēksūdzi, ir tas pats Gars, kas ceļ draudzi. Draudzei ir dots apsolījums, ka tajā 

tiks sniegta absolūcija. Priesterība, kas spēj īstenot šo izšķiroši svarīgo kalpošanu 

līdzcilvēkiem, sakņojas draudzē. Absolūcija tiek sniegta Jēzus Kristus uzdevumā, taču 

līdz ar to arī draudzes uzdevumā, kas ir Viņa miesa. Arī šeit ir tā, ka šo uzdevumu nav 

nepieciešams noteikt tiesiskā veidā. Tā būtu aplama grēksūdzes prakses sašaurināšana, ja 

tā tiktu ierobežota ar likumīgo amata nesēju loku. Garīgais priesterības piemērs ir 

aizlūgums, iestāšanās par kādu cilvēku Dieva priekšā. Likumīgajam amata nesējam ne 

vienmēr pašsaprotamā veidā piemīt atbilstība garīgajam priekšnoteikumam. Bieži vien ir 

kādi apslēpti šķēršļi, kuri draudzes locekļiem sagādā grūtības uzticēties vietējam 

mācītājam. Neraugoties uz to, tomēr jāsaka, ka šāda mācītāja sniegtās absolūcijas 

darbīgais spēks no tā nemazinās. 

Ja evaņģēliskā baznīca nonāks tik tālu, ka tajā atkal iesakņosies atsevišķās 

grēksūdzes tikums, tad gan mācītājiem, gan arī draudzes locekļiem ir nepieciešama 

katehētiska un dvēseļu aprūpes apmācība jautājumos par to, kas ir evaņģēliska grēksūdze 

un – jo īpaši – kas ir absolūcija, tās tiesības un nozīme. Ja rastos situācija, kurā 

nepieciešams uzklausīt grēksūdzi, abām pusēm vajadzētu ar prieku uzņemties brāļa 

grēcīgo realitāti un sniegt absolūciju Jēzus Kristus vārdā, tā palīdzot brālim iemantot 

atbrīvošanu. 

Tas ir atbilstoši grēksūdzes situācijai, ka bez ārkārtējas nepieciešamības grēki tiek 

sūdzēti nevis vairākiem cilvēkiem, bet tikai vienam. Vieni draudi ir grēka slēpšana, bet 

otri – nekaunība. Šos draudus grēksūdze vairāku cilvēku priekšā noteikti pastiprinātu. 

Grēksūdzes jēgai atbilst grēka atklāšana ar nodomu saņemt piedošanu, nevis grēka 

glorificēšana. 

Joprojām tiek apšaubīts arī tas, vai būtu ieteicams, lai cilvēks, kurš ir pieņēmis otra 

grēksūdzi, savukārt, pieņemtu viņu par savu biktstēvu. Arī tad, ja grēksūdze saglabā 

lūgšanas un absolūcijas formu, noteiktos apstākļos tāda grēksūdze var pārvērsties 
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savstarpējā siržu izkratīšanā. Tas nozīmētu grēksūdzes nopietnības vājināšanos. Jaunajā 

situācijā lomu samainīšana vispār ir iedomājama, bet jebkura vainas atzīšana plašākā 

lokā, nekā zem četrām acīm prasa nopietni sargāties no tā, ka situācija tiktu darīta zināma 

cilvēkiem, nevis atklāta, stāvot paša Dieva priekšā. 

 

Grēksūdzes apjoms – kādi grēki ir jāsūdz 

Katoļu baznīca prasa visu nāves grēku atzīšanu un dara piedošanu atkarīgu no to 

atzīšanas. Tā baznīcas iesaistās cilvēka attiecībās ar Dievu tādā apjomā, kas ietver visus 

izšķiroši svarīgos cilvēka dzīves punktus. Jautājums par to, kuri grēki konkrētajā 

gadījumā ir pieskaitāmi nāves grēkiem, kuri – pieļaujamajiem grēkiem, tiek atstāts 

biktstēva ziņā. Te ir runa par grēksūdzes apjomu un par atsevišķu grēku un grēka 

attiecībām. Grēks ir visas mūsu, cilvēku, dzīves pamatā esošā pretestība Dievam. Tā 

atklājas burtiski visās mūsu dzīves izpausmēs, taču tā nav vienkārši visu grēcīgo domu, 

vārdu un darbu summa, bet gan tajā visā saskatāmā totālā cilvēka sirds aplamība, kas 

vērsta tikai uz sevi un nevēlas ievērot ne Dievu, nedz līdzcilvēkus: cor in se ipsum 

incurvatum (sirds, kas vērsta pati uz sevi). Tādēļ arī grēks īsti atzīts tiek ne ar pilnīgu 

atsevišķu grēku uzskaitījumu, un ar uzskaitījuma palīdzību tas nemaz nav paveicams. 

Šajās grēcīgā cilvēka attiecībās ar svēto Dievu cilvēks neielūkojas, un arī neviens cits 

cilvēks nevar tajās iesaistīties, lai itin kā kvantitatīvi izmērītu viņa grēcīguma apmēru. 

M. Luters par to saka: Dieva priekšā mums jāatzīstas par vainīgiem visos grēkos, arī 

tajos, ko mēs neapzināmies – kā to darām lūgšanā “Mūsu Tēvs”. 

Tādēļ grēksūdzē nevar būt runa par kvantitatīvi mērāmu grēka atziņu. Luters 

atsakās no jebkāda kvantitatīvi nosakāma grēksūdzes apjoma minēšanas un vienkārši 

saka, ka biktstēva priekšā jāmin tikai tie grēki, kurus zinām un sajūtam savā sirdī. Kad 

grēks atklājas kāda atsevišķa grēka veidā, kas apgrūtina sirdsapziņu un posta kopību ar 

Dievu, šis grēks ir jāatzīst grēksūdzē. Ne visu atsevišķo pārkāpumu summa, nedz arī sava 

vispārējā grēcīguma atziņa, kas mums ir teorētiski zināma lieta, bet mūsu reālajā dzīvē 

nav redzamā veidā atklājusies, nav grēksūdzes priekšmets. Šajā kopsakarībā ir ticis runāts 
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par grēksūdzes kvalitatīvo pilnīgumu. Ir jāsūdz tas, kas cilvēku nomāc, un tas ir jādara 

bez izskaistināšanas un aizplīvurošanas. Tādēļ arī netiek dota nekāda objektīva mēraukla, 

vienīgi mūsu subjektīvais patiesīgums. Patiesi objektīva mēraukla ir tikai Dieva rokās. 

Grēksūdzei ir jāpalīdz, lai patiesīgums uzvarētu visus mēģinājumus baiļu vai kauna dēļ 

noklusēt to, no kā mūsu apgrūtinātā sirdsapziņa īstenībā vēlētos atbrīvoties. Visādā ziņā 

grēksūdze reizē ir līdzeklis, kas palīdz asināt un šķīstīt sirdsapziņu. 

Kad absolūcijā tiek runāts par atzītu, atsevišķu grēku, kurā redzamā veidā ir 

atklājies grēka postošais spēks, līdz ar to tiek atkal sakārtotas attiecības ar Dievu, kuru 

izpostīšana bija redzama konkrētajā gadījumā. Absolūcija nemēdz būt daļēja. Kad Dievs 

mums apsola Savu žēlastību grēku piedošanā, tad visas mūsu attiecības ar Viņu atkal ir 

sakārtotas un cilvēks ir uzņemts kopībā ar Dievu. Tas ir spēkā arī tajos gadījumos, kad 

cilvēks grēksūdzē ir zaudējis spēkus un nevar pateikt visu to, ko ir nodomājis izsūdzēt, jo 

baidās, ka viņa vaina izrādīsies pārāk liela, lai varētu tikt piedota. Taču šāda klusēšana 

iedzen cilvēku sirdsapziņas mokās. Te kļūst saprotams, kādēļ Blumhards
3
 tos cilvēkus, 

kuriem, kā viņš juta, vēl palicis nepateikts kaut kas tāds, kas tos nomāc, sūtīja uz mājām 

un lika nākt vēlreiz, pirms tie varēja saņemt absolūciju, lai viņi to uzņemtu ar tādu sirdi, 

kas atbrīvota no visām nastām. Te, pašos pamatos raugoties, netika prasīts grēksūdzes 

pilnīgums, uz kādu Dievs varētu atbildēt ar piedošanu, bet gan – lai paša grēku sūdzētāja 

labā tiktu izteikts viss, kas viņu nomāc, ne tādēļ, lai viņam būtu jāmeklē atmiņā grēki, 

kuri šajā brīdī nenāk prātā. 

Jautājumam par grēksūdzes pilnīgumu pieder arī jautājums par nožēlas patiesumu 

un laboties gribas godīgumu, tas ir, par to, vai vēlme saraut saistību ar grēku ir patiesa. 

Romas baznīca šiem jautājumiem veltī lielu uzmanību. Tā izšķir dažādas nožēlas un 

satriektības pakāpes un uzliek baznīcas sodus ar mērķi saņemt pierādījumu patiesai 

vēlmei laboties. Tas viss ir saprotams un nepieciešams, kad jautājums ir par 

atkaluzņemšanu cilvēku kopībā. Tad ir nepieciešams pārbaudīt, vai cilvēka stāvoklis ir 

                                                           
3 Johan Christoph Blumhardt (1805–1880), vācu luterāņu teologs un garīgās atmodas kustības aizsācējs. – Teol. red. 

piez. 
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tāds, lai šī uzņemšana varētu notikt. Taču grēksūdzes gadījumā šādi cilvēka stāvoklis 

piespiedu kārtā tiek padarīts par priekšnoteikumu absolūcijai. Grēksūdze pārvēršas par 

nopelnu piedēvēšanas aktu, kurā ir jārodas noteiktam dvēseles stāvoklim. Tad jājautā, vai 

cilvēks vispār var nonākt pareizā dvēseles stāvoklī Dieva priekšā, vai arī Dieva žēlastības 

apsolījums ir priekšnoteikums tam, ka viņš sajūt patiesu nožēlu un sarauj saistību ar 

grēku. Atziņa, ka esam grēkojuši pret Dievu, ir īstā grēka atziņa, ko cilvēks pats nevar 

radīt. Tā tikai pamazām, soli pa solim izaug no Dieva žēlsirdības pieredzes. Un tomēr 

žēlastības apsolījums grēksūdzē nevar tikt sniegts katram cilvēkam; tā nav lēta žēlastība, 

kas tiek mesta pakaļ ikvienam. Tāda ir brīvprātības lielā nozīme grēksūdzē – pie 

grēksūdzes nāk tikai tas, kuru nomāc viņa grēks. Izšķiršanās doties pie grēksūdzes var 

tikt uzskatīta par priekšnoteikumu tam, ka šim cilvēkam, kurš meklē piedošanu, tā arī tiek 

apsolīta. Institucionālas piespiedu grēksūdzes gadījumā noteikti ir nepieciešama 

sirdsapziņas pārbaude. Taču biktstēvam tas ik reizi ir jautājums, kas prasa vislielāko 

uzmanību un prasa no viņa arī dedzīgu lūgšanu pēc skaidrības: vai viņš drīkst sniegt 

absolūciju, vai grēku sūdzētājs savā situācijā ir tai gatavs. 

Nekādā ziņā nedrīkst padarīt atslēgu amatu par nederīgo atslēgu amatu, kā Mārtiņš 

Luters to sauc. Ikvienā grēksūdzē ir brīdis, kad cilvēkam vienkārši jāpaļaujas uz Dieva 

radošo žēlastību, uz to, ka tā tiešām atraisa cilvēku no grēka. Tā ir ticības uzdrīkstēšanās 

par citiem cilvēkiem – ka mēs drīkstam īstenot piedošanas saņemšanu arī viņam. 

Atkarībā no grēksūdzes brīvprātības ir izšķirams jautājums par grēka paturēšanu. 

Brīvprātīgas grēksūdzes situācija ir tāda situācija, kurā grēku paturēšana pašos pamatos 

nav nepieciešama, atskaitot tikai ļoti īpašus gadījumus, kā, piemēram, laulības 

pārkāpšanas situācijas, kas cilvēku nomāc, tomēr viņš negrib no tām atteikties. Vispārīgā 

gadījumā šeit būtu vieta piedošanas apsolījuma novilcināšanai, nevis skaidrai grēka 

paturēšanai. Tas notiek citā vietā, proti, draudzē, pasludinājuma laikā vai personiskā 

pamācībā, īstenojot baznīcas sodu. 
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Jautājums par grēksūdzes brīvprātību 

Līdz šim sacītajā ir ietverts brīvprātīgas privātās grēksūdzes pamatojums. Ja 

grēksūdzes atdzīvināšana evaņģēliskajā baznīcā nopietni tiek uzskatīta par mērķi, kas 

mums jāsasniedz, tad ir nepieciešams ievērot grēksūdzes brīvprātības principu. Varētu 

rasties iespaids, ka tajā slēpjas iekšēja pretruna. Vai pilnīgas grēksūdzes brīvības atzīšana 

nedod brīvību katra atsevišķa draudzes locekļa patvaļai? Vai tieši tas nav novedis līdz 

pilnīgam privātās grēksūdzes panīkumam? 

Taču ar grēksūdzes uzspiešanu, saprotot to atbilstoši evaņģēliskai izpratnei, ir 

tāpat kā ar ticības uzspiešanu. Ne grēksūdze, ne ticība nedrīkst tikt uzspiesta ar 

institucionālu iestādījumu palīdzību, tādēļ M. Luters saka: “Kad es mudinu uz grēksūdzi, 

tad nedaru neko citu, kā vien – mudinu ikvienu būt kristietim. Ja es pie tevis to panāku, 

tad esmu tevi vedis arī pie grēksūdzes. Jo tie, kuri vēlas būt dievbijīgi kristieši, kļūt brīvi 

no grēkiem un iemantot priecīgu sirdsapziņu, jau ir sajutuši īsto izsalkumu un slāpes, tā 

ka tver pēc maizes, gluži kā vajāts briedis slāpēs un karstumā, kā 42. psalmā sacīts: Kā 

briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak, Dievs, pēc Tevis! Tas ir: ar kādām 

sāpēm un bailēm briedis tiecas pēc svaiga ūdens avota, ar tādām bailēm es tiecos pēc 

Dieva vārda absolūcijā un pēc Sakramenta. Redzi, tā būtu pareizi mācīt par grēksūdzi, tā 

varētu modināt labprātību un mīlestību pret to, lai ļaudis nāktu un skrietu mums pakaļ – 

vairāk, nekā mēs paši to vēlētos. Lai pāvesta sekotāji moka paši sevi un citus cilvēkus, 

neievērodami šo dārgumu un paši sev to aizliegdami. Bet mēs pacelsim rokas, slavēsim 

Dievu un pateiksimies Viņam par to, ka esam nākuši pie šādas atziņas un žēlastības.” Un 

kādā citā vietā: “Ja tu būtu kristietis, tad priecātos, ka vari skriet simts jūdžu tālumā un 

neliktu sevi piespiest, bet pats nāktu, lai piespiestu mūs. Jo spaidiem ir jātiek pavērstiem 

pretēji – lai mēs nāktu lūgšanā, bet tu – brīvībā. Mēs nevienu nespiežam, bet ciešam, ka 

mūs piespiež, gluži kā tad, kad esam spiesti sludināt un sniegt Sakramentu” (no īsa 

pamudinājuma uz grēksūdzi). 

To, ka ilgas pēc atbrīvošanas no dvēseles apgrūtinājuma ir neizsakāmi lielas, mūsu 

dienās parāda ārstu, psihoterapeitu un sociologu pieredze. Protams, līdz ar to nav sacīts, 
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ka no šīm dvēseles nelaimēm izeja vienmēr atrodama, ejot tieši to ceļu, kas ved uz 

grēksūdzi. Grēksūdze un absolūcija nav medicīniski līdzekļi, taču no absolūcijas var nākt 

neparasts dziedinošs spēks, kad slimie līdzcilvēku attiecību apstākļi tiek savesti kārtībā, 

izejot no centrālā punkta, no samierināšanas ar Dievu. Šī līdzekļa iedarbība var sniegties 

arī dziļi cilvēka slimajā psihiskajā dzīvē. 

Grēksūdzes ieviešana nozīmē, ka Evaņģēlijs savā glābjošajā spēkā un visā savā 

lielumā draudzē atkal tiek pavēlēts, uzklausīts un uzņemts ticībā un ka no tā rodas īsti 

evaņģēliska grēksūdzes izpratne. Tālāk, tas nozīmē, ka baznīcā atkal tiek saskatīta iespēja 

nolikt cilvēka nastas. Tas, dabiski, vispirms attiecas uz mācītāju kārtu. Viņam vajadzētu 

būt gatavam uzklausīt un uzņemt posta pilno cilvēka realitāti visas steigas un nemieru 

vidū un ar Jēzus doto pilnvaru vest cilvēku tālāk, pie atbrīvojošā absolūcijas vārda. 

 

Grēksūdzes noslēpums 

Grēksūdzes noslēpuma ievērošana evaņģēliskajā baznīcā ir spēkā, tāpat kā Romas 

baznīcā. Romas baznīcā tieši grēksūdze ir sakraments, kas atšķiras no visām pārējām 

amata darbībām. Ikviens vārds, kas tiek izrunāts pie biktskrēsla, ir pakļauts grēksūdzes 

noslēpumam. Ikviens grēksūdzes noslēpuma pārkāpums tiek stingri sodīts. Tā kā pastāv 

piespiedu grēksūdze, tad grēksūdzes noslēpumam ir jātiek sargātam ar visiem 

iespējamiem līdzekļiem. Evaņģēliskajā baznīcā šī darbība nav tik stingri noteikta ar 

baznīcas likumu, tādēļ brīvas dvēseļu aprūpes sarunas robežas ir plūstošas. Tāpēc var 

rasties jautājums, kur sākas grēksūdzes noslēpuma ievērošanas pienākums. Ir saprotami 

centieni stingri nošķirt grēksūdzi no dvēseļu aprūpes sarunas ar formāliem līdzekļiem, kā, 

piemēram, amata tērpa uzvilkšanu, darbības norisi baznīcas telpā utt. Taču tiesiska 

robežas noteikšana nav viennozīmīga, jo evaņģēliskajā baznīcā nav piespiedu grēksūdzes. 

Arī grēksūdzes noslēpuma izpaušana par lielu postu šai lietai netiek uztverta īpaši 

smagi. Vēl jo vairāk tādēļ ir nepieciešams, lai mācītājs vai lajs, kas uzklausa grēksūdzi, 

uzņemtos atbildību. Likumu un noteikumu vietā, kuriem gan arī ir sava nozīme, ir jānāk 

Jēzus Kristus Gara, mīlestības Gara, darbībai. Vieta, kur atrodama piedošana, kur notiek 
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grēksūdze, nekādos apstākļos nedrīkst kļūt par vietu, kur cilvēks tiek pakļauts savu 

līdzcilvēku mīlestības un sapratnes trūkumam, kuru dēļ viņš varētu tikt nodots slepkavu 

rokās vai vismaz pakļauts ļaunām valodām. Ja tas notiktu, tā būtu nodevība pret Jēzus 

glābjošo mīlestību no biktstēva puses. Tāpat ir jāatstāj biktstēva atbildības ziņā arī tas, 

kur nosakāma robeža starp dvēseļu aprūpes sarunu, mutua consolatio fratrum, un 

grēksūdzi šī vārda stingrā nozīmē. Šādā dvēseļu aprūpes sarunā noteiktos apstākļos var 

tikt doti padomi, var tikt uzklausīti citu, kādā lietā pieredzējušāku cilvēku padomi. Tādas 

sarunas var notikt, taču tikai tad un tikai tā, kā prasa Jēzus Kristus mīlestība un konkrētā 

lieta, un vienmēr tikai ar skaidru personisku grēku sūdzētāja piekrišanu. Tas pats attiecas 

arī uz dvēseļu gana un ārsta sadarbību. 

Grēksūdzes noslēpuma ievērošana ir spēkā vispirms attiecībā uz valsts varu un 

tiesu. Lielākajā daļā valstu grēku sūdzētājs arī tiesiski tiek aizsargāts kādu ziņu 

izpaušanas atteikuma gadījumā, vismaz tad, ja viņš ir oficiāls baznīcas amata pārstāvis.Te 

saskatāmas lielas grūtības attiecībā uz grēksūdzi laja priekšā, kas šāda atteikuma 

gadījumā ir gluži viens. Pašos pamatos visai saskarsmei starp dvēseļu ganu un draudzes 

locekli vajadzētu būt hermētiski noslēgtai pret valsts varas iejaukšanos. Tā ir vissmagākā 

iejaukšanās baznīcas dzīvē, ja valsts šajā vietā piespiež atteikties no noslēpuma, padarot 

baznīcas amata pārstāvjus par okšķeriem. 

 

Grēksūdzes īstenošana 

Mārtiņš Luters savā grēksūdzes grāmatiņā, kas ir pielikums Mazajam katehismam, 

ir sniedzis īsu grēksūdzes formu. Tā nav jāsaprot kā saistošs noteikums, bet kā norāde uz 

momentiem, kuriem grēksūdzē noteikti jābūt ietvertiem. Ikviena grēksūdze sastāv no 

grēka atzīšanas un absolūcijas. Grēksūdzes forma evaņģēliskajā baznīcā mainās un 

svārstās starp mēģinājumu arī formāli stingri norādīt visus apstākļus un pilnīgu formas 

trūkumu, tas ir, atteikšanos no tuvākas apstākļu norādīšanas. 

Kas attiecas uz grēka atzīšanu, pamatnostādne ir tāda, ka jāizvairās no visa, ka 

varētu kavēt cilvēku izsūdzēt grēkus. Formai šeit vajadzētu būt brīvai, tas ir, veidotai 
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atbilstoši apstākļiem un līdzdalīgajām personām. Šeit jāizpaužas vienai lietai – ka šī ir 

situācija Dieva priekšā; tā Dieva priekšā, kas mums atklājies Jēzū pie krusta, visā Savā 

bardzībā un laipnībā. Sekundāra nozīme ir tam, vai krusts kā baznīcas emblēma tiek 

izmantots vai nē. 

Turpretī absolūcijai vajadzētu palikt ietērptai stingri noteiktā baznīcas formā – gan 

satura ziņā, lai žēlastības apsolījums netiktu itin kā saīsināts, gan arī formas ziņā. 

Absolūcijā ir jāizpaužas tam, ka tiek runāts par Dieva apsolījumu, kas ir brīvs no visām 

cilvēcīgām šaubām un svārstībām, kā tas saskatāms šajā formulējumā. 

Mārtiņš Luters īsajā grēksūdzes formā raksturīgā veidā liek biktstēvam uzdot 

grēku sūdzētājam jautājumu par viņa ticību konkrētajā gadījumā, kad Dieva vārds 

cilvēka–biktstēva mutē tiek vērsts uz viņu: “Vai tu tici, ka mana piedošana ir Dieva 

piedošana?” Luters neuzdod jautājumu par grēksūdzes godīgumu, nedz arī par vēlmi 

laboties. Skatiens tiek novērsts no cilvēka un viņa stāvokļa, pievēršot to Tam, kurš šeit 

grib sacīt izšķirošo vārdu par viņa dzīvību. Apliecību Luters saprot vienkārši kā aktu, kas 

atklāj grēku sūdzētāja nostāju. 

Būtībā šajā formulējumā ietvertā M. Lutera nostāja ir atzīstama par pareizu. Vai 

viņa izvēlētā forma šodien ir psiholoģiski piemērota, tas vēl paliek neatbildēts jautājums. 

Iespējams, ka tā pārāk pievērš uzmanību Dieva vārda un cilvēka vārda vienībai, šai 

teorētiskajai problēmai, kas ir visas grēksūdzes darbības pamatā. Mazāk svarīgi ir tas, lai 

grēku sūdzētājs pamatīgi izprastu un apstiprinātu šo problemātiku, nekā tas, ka viņš 

tiešām uzņem apsolījumu kā Dieva apsolījumu. Var notikt tā, ka abi, grēku sūdzētājs un 

biktstēvs, kopā saka grēka atzīšanas vārdus, kā to dara draudze publiskās grēksūdzes 

vārdos pirms Vakarēdiena, vai arī kādā citā šim mērķim piemērotā un dotā formā. Arī bez 

teorētiskiem izteikumiem ir skaidrs, uz ko ir vērsts šīs kopīgās lūgšanas skats, no kā 

sagaida piedošanu, kas tagad tiek apsolīta. 

Tālāk būtu jāuzdod grēku sūdzētājam jautājums par to, vai sacītā lūgšana un 

apliecība ir arī viņa lūgšana un apliecība, neuzdodot īpašu jautājumu par viņa lūgšanas 

patiesumu. Te, atbilstoši Lutera nodomam, skatienam jābūt vērstam uz To, kas ar cilvēka 
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vārda starpniecību dāvā atbrīvošanu. Tad absolūcija var tikt sniegta un saņemta ticībā 

tam, ka arī šeit darbojas tas pats viens Dievs, no kā ir atkarīgas visas lietas. 

Absolūcijā vajadzētu palikt un tikt izmantotai tiešai apsolījuma formai tā, lai 

Evaņģēlijs šeit iegūtu konkrētu apveidu. Roku uzlikšana netiek prasīta, taču tā pastiprina 

apsolījuma personiskā attiecinājuma raksturu. Tā ir grēku piedošanas dziedinošā spēka 

izpausme. Piedošanai ir jātiek sacītai tā, lai grēku sūdzētājs to pieredzētu kā lielu 

atbrīvošanu. Cilvēks Jēzus uzdevumā tiešām tiek sūtīts Dieva mierā. Absolūcija nekad 

netiek sniegta ar kādiem noteikumiem. Ja šķiet, ka to nedrīkst sacīt, lai grēks negūtu 

apstiprinājumu, tad labāk nesacīt. Kondicionāla absolūcija dzen cilvēku kārdinājumu ellē. 

Tā ienaidniekam tiek dota vaļa. Šis pilnīgais nosacījumu trūkums, tajā ietvertais tikai uz 

Jēzu vērstais skatiens ir īsta palīdzība kārdinājumos, kas saistīti ar grēksūdzi. Pretinieks 

līdz pēdējam mēģina iedzīt dvēseli šaubās par glābjošo žēlastību. Palīdzība grēksūdzē, 

kas tiek sniegta no biktstēva puses, vispirms ir vērsta uz to, lai visā grēksūdzes norisē 

saglabātos brīvi dāvātās žēlastības tiesības, kurās ir ietverts viss spēks, kas nepieciešams 

grēka uzveikšanai. 

 


