
HERBERTS GIRGENSONS „MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS” 
 

© 2012 „LUTERISMA MANTOJUMA FONDS”  1 
 

 

IEVADS - SAKRAMENTI 

 

Mācības daļas par Kristību un Vakarēdienu Mārtiņa Lutera Mazajā katehismā, 

tāpat arī daļa, kas runā par grēksūdzi, ir rakstītas ar nodomu darīt saprotamu šo baznīcas 

darbību nozīmi vienkāršiem draudzes locekļiem, vispirms jaunatnei, lai tā kļūtu par reālu 

palīdzību viņu ticības stiprināšanā. Šīs darbības ir īpaša Evaņģēlija pasniegšanas forma. 

Tādēļ galu galā arī mācības daļām, kuras par tām runā, ir šāds prieka vēsts raksturs, kas 

palīdz stiprināt ticību. Tā nu priekšplānā nostājas nevis teorētiska, dogmatiska interese 

par sniegto materiālu, bet gan praktiska interese. Tā būtu Mazā katehisma aplama 

lietošana, ja šis apstāklis netiktu ievērots, un katehisms tiktu padarīts par dogmatikas 

mācību grāmatu baznīcas mācību vajadzībām. Tāda virziena aplama katehisma 

izmantošana ir notikusi diezgan bieži. Šāda dogmatiska lietojuma gadījumā vienmēr ir 

jāuzsver, ka mācībā jāsniedz vairāk par to, ko katehisms saka. Tad katehisms skolotāja 

rokās viegli var kļūt par piesaistes punktu dogmatiskiem vai spekulatīviem izteikumiem, 

kurus skolotājs lieto un kas aizēno katehisma īsto mērķi. 

Šis mērķis ir tas, kas pamudinājis M. Luteru vislielākajā mērā reducēt izteikumus 

par sakramentiem, proti, nosaukt tikai patiesības, pie kurām ticība turas ar savu paļāvību. 

Protams, tam attiecībā uz sakramentiem ir īpaša nozīme, ka vienreizējā veidā izteikumi ir 

kļuvuši par teoloģiskas kontroverses priekšmetu un baznīcas šķelšanās iemeslu. Šajā 

diskusijā, kura nav beigusies līdz pat šai dienai, Mazais katehisms ieņem noteiktu 

nostāju. Tā ir konfesionāla nostāja. Taču katehisma izteikumi nav ieinteresēti polemikā – 

to nolūks ir pozitīvi atspoguļot un norobežot izpratni, kas izaugusi no Rakstu izklāsta un 

baznīcas sarunas. Katehisma izteikumi ir itin kā izcelti no valdošo strīdu straumes un 

novesti līdz rezultātam. 

Bieži tiek runāts par jauna katehisma nepieciešamību, un tas nav nepamatoti, jo 

Mārtiņa Lutera katehisms esošajā formā tieši sakramentu izpratnes jomā mūsdienu 

draudzei bez tālākiem paskaidrojumiem ir grūti uztverams. Taču ir jautājums, vai 
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baznīcas situācija teoloģiskajās sarunās ir nobriedusi jauna katehisma izveidošanai. Tā 

sastādīšanai arī būtu vajadzīga īpaša harisma. Tomēr tas, kas šodien ir pilnīgi 

nepieciešams, ir esošā katehisma lietojuma paskaidrojums, kas mūsdienu cilvēkam 

palīdzētu veidot ceļu uz pareizu izpratni un pareizu to dāvanu lietojumu, kuras mums tiek 

sniegtas sakramentos. Šis darbs ir mēģinājums sniegt tādu paskaidrojumu. Tas, kas 

M. Luteram bija svarīgi, sastādot katehismu, mūsdienās ir jāparāda jaunā veidā. Baznīcas 

tradīcija uzskata, ka M. Lutera rūpes, neraugoties uz saistību ar noteiktu laiku, arī šodien 

nav zaudējušas savu nozīmi. Lai to parādītu, visādā ziņā ir nepieciešams raudzīties pāri 

katehisma vārdu skanējuma ierobežotībai un saskatīt teoloģiskās izšķiršanās, kas atrodas 

aiz tā. 

Tādēļ šajā skaidrojumā, neapšaubāmi, ir nepieciešama katehisma dogmatiskā 

satura ievērošana. Taču praktiskā lietojuma jomā tas nedrīkst aizēnot katehisma īsto 

dabu, proti, to, ka mācības daļas, kas aplūko sakramentus, būtībā ir Evaņģēlija 

pasludinājums. Katehisma kā dogmatikas kompendija un kā atmiņā saglabājama 

materiāla pielietojums ir gandrīz pilnīgi izdzēsis šo katehisma raksturu. Ir liela nozīme 

tam, lai šis raksturs būtu redzams Mazā katehisma vārdiskā skanējuma izpratnē un 

mācīšanā. Sakramenti ir dzīvā Kunga žēlastības dāvanas, ko Viņš žēlsirdīgajā mīlestībā 

sniedz Savai draudzei, un tiem ir jātiek saņemtiem un baudītiem kā šādām dāvanām, ar 

prieku. Tie ir žēlastības līdzekļi – kā skan to dogmatiskais apzīmējums –, jo to uzdevums 

ir sniegt mums Dieva žēlīgo pievēršanos. 

Žēlastība ir personisks akts. Kristībā, Vakarēdienā un arī grēksūdzē ir runa par 

personiskām attiecībām starp Dievu un cilvēku. Sakramentālās darbības ārējā forma 

aizēno šo faktu. Baznīcas darbības kļūst par baznīcas ceremonijām, kurām tiek piedēvēta 

īpaša iedarbība. Tā ir notikusi sakramentu nozīmes sagrozīšana baznīcas vēsturiskās 

attīstības gaitā. M. Lutera katehisma rūpes un nolūks ir bijis sakramentu lietojumā 

atjaunot to personisko raksturu. Sakramentā nenotiek kāda maģiska darbība, bet gan 

dzīvais, klātesošais Kungs Jēzus Kristus dara Savu darbu pie dzīva cilvēka. Ir svarīgi, lai 

šis sakramentu personiskais raksturs tiktu rūpīgi saglabāts kā izpratnē, tā mācībā. Līdz ar 
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mūsu sajūtām pieejamajām zīmēm un šajās zīmēs mums vienmēr ir darīšana ar dzīvo 

Kungu. Ikviens šo darbību personiskā rakstura noliegums, kas uzskata, ka sakramentos ir 

darīšana ar lietām, kuras pašas par sevi ir apveltītas ar darbīgu spēku, ne tikai neatzīst 

sakramentu īsto būtību, bet pašā saknē samaitā kristieša attiecības ar viņa Kungu. Tā 

kļūst saprotama vārda izšķiroši svarīgā loma, kas tiek uzsvērta M. Lutera skaidrojumā – 

jo vārds arvien izsaka attiecības starp personām. Šeit ir runa par Dieva Vārdu, par Viņa 

uzrunu, par dzīvā Kunga prasību un apsolījumu, kas arī sakramentā ir vērsta uz cilvēku. 

Vārds ir personālu attiecību izpausme. Es izmantoju jēdzienu “personālas 

attiecības”, atšķirībā no “personiskām” attiecībām. Tā ir analoģija cilvēku attiecībām 

starp “es” un “tu”. Visi jēdzieni, kuri apzīmē cilvēka attiecības ar Dievu, reizē arvien ir 

apzīmējumi attiecībām starp cilvēku un cilvēku – kā ticība, mīlestība, paklausība un citi. 

Tomēr pastāv nozīmīga atšķirība saistībā ar Dieva, tātad arī Kristus nostāju šajās 

attiecībās. Attiecības ar Dievu var veidoties arī cilvēciskā līmenī, kur abas puses nostājas 

viena otrai pretī kā līdzīgas. Tomēr, neraugoties uz šo personisko, uzticības pilno tuvumu, 

tās ir attiecības, kuras nekad nepārstāj būt attiecības starp Radītāju un Viņa radību. 

Personiskās attiecības ir abpusējas. Ja sakramenti ir raksturojami kā Dieva 

personiskā nostāja pret cilvēku, kā Viņa žēlastības pilnās pievēršanās pierādījums, tad 

attiecības ir pilnīgas tikai tādā gadījumā, ja ir atbilstoša pievēršanās no cilvēka puses – 

paļāvībā, paklausībā, mīlestībā. Dieva vārds prasa atbildi no cilvēka puses; tās abas ir 

nesaraujami saistītas un veido vienotu veselumu. Tomēr Luters savā skaidrojumā uzsvaru 

ir licis tikai uz Dieva darbību. Lutera skaidrojums par sakramentiem ir raksturīgs tieši ar 

to, ka viņš gandrīz vienpusīgi priekšplānā izvirza šo Dieva žēlastības pilno darbību. 

Arvien tiek uzsvērts, ka arī cilvēka ticībā atrodamā un sakramentu saņemšanai 

nepieciešamā izšķiršanās nav pietiekama. Taču Luters ir apzināti nošķīris Dieva un 

cilvēka darbību sakramentu lietošanā. Tas darīts dvēseļu aprūpes apsvērumu dēļ, kam 

galu galā ir Bībeles pamatojums. Luteram bija svarīgi, lai kārdinājumu piemeklētais 

cilvēks, kas tieši kārdinājumu dēļ nespēj priecāties par savu ticību, sakramentā šādā 

masīvā veidā saņemtu Dieva apsolījumu un ar tā palīdzību atkal nāktu pie ticības. Dievs 
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ar Savu darbu nāk cilvēkam pretī un rada situāciju, kura būtībā tikai uz šīs cilvēka 

darbības pamata vispār kļūst iespējama, taču tad tā kļūst arī nepieciešama. Un šo Dieva 

darbību M. Luters pamatoti saskata kā sakramentā klātesošu. 

Saskaņā ar evaņģēliskajā kristietībā izplatīto jauno laiku uzskatu, šīs Dieva un 

cilvēka sastapšanās notiek vispirms cilvēka dvēseles dzīves sfērā. Tieši dvēseliskais 

pārdzīvojums šķietami apslēpj Dieva klātbūtni. Konsekvencēs šis uzskats padarītu 

sakramentus par nevajadzīgu pārmērību. Ir ļoti svarīgi, ka Luters apzinātā pretstatā šim 

uzskatam ir stingri turējies pie izšķirošās Dieva saskarsmes ar cilvēku vārdā un 

sakramentā. Tā sakramenti iegūst gluži vienkārši neaizskaramu nozīmi. Tās visas ir 

zīmes, kas liecina, ka Dieva izšķirošais darbs tiek paveikts ārpus mums. Ir saprotams, ka 

šajā sakramentu novērtējumā, kad tie tiek atdalīti no vārda un ticības, slēpjas maģiskas 

izpratnes draudi, uzskatot to par Dieva darbību ex opere operato. M. Luters savā 

skaidrojumā ir turējies uz šaurā ceļa starp maģisku skatījumu un sakramenta izzušanu, 

tam pārvēršoties par dvēseles iekšējo pārdzīvojumu. Viņš ir zinājis, ka šāds skatījums 

saskan ar Rakstiem. Kristība un Vakarēdiens ir stingri pamatoti Jēzus iestādīšanas pavēlē. 

Jēzus ir tā gribējis, un šī pavēle nav racionāli jāskaidro. Varētu gandrīz sacīt, ka 

sakramenti ir pamatoti Viņa patvaļīgajā iestādījumā, kas abām šīm darbībām ir notikusi 

atšķirīgās situācijās. Iespējams, šī sakramentu vēsturiskās izcelsmes atšķirība Luteram it 

bijis pamats, kura dēļ abas šīs darbības Mazajā katehismā nav saņemtas kopā ar vienotas 

sakramentu mācības jēdzienu. Katrai no tām ir sava īpaša raksturīga iezīme. Visādā ziņā 

skaidrojumi parāda līdzīgu uzbūvi – līdz pat pēdējai daļai, kas abos gadījumos sniedz 

atbildi uz jautājumu. Šiem jautājumiem mēs vēl pieskarsimies savā izklāstā. Izšķiroši 

svarīgi ir tas, ka atsaukšanās uz Rakstiem, tāpat arī Rakstu vārdu kā Jēzus iestādījuma 

pierādījuma minēšana abos gadījumos ir atšķirīga. Jēzus ir nevis vispārīgā veidā pavēlējis 

Savai draudzei sakramentu pārvaldīšanu, tā ka šo sakramentu skaits varētu turpmāk 

baznīcas vēsturiskās attīstības gaitā tikt pavairots, bet – Viņš ir iestādījis Kristību un 

Vakarēdienu. Ja tiek runāts par vēl kādām sakramentālām darbībām, tas ir, par tādām 

darbībām, kuru nozīme ir meklējama žēlastības apsolījumā, tad tomēr nevienai no 
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pārējām šāda veida darbībām nepienākas Kristības un Vakarēdiena dignitāte. Grēksūdzes 

un ar to saistītās absolūcijas gadījumā Luters ir svārstījies jautājumā par to, vai tās būtu 

pieskaitāmas sakramentiem vai nē. Tomēr, tā kā šīm darbībām pietrūkst skaidras 

iestādījuma pavēles, tās evaņģēliskajā baznīcā nav ietvertas sakramentu skaitā. M. Luters 

Mazajā katehismā tās ir aplūkojis kā īpašu daļu, starp Kristību un Vakarēdienu, bet tas, 

ka grēksūdze netiek nosaukta par sakramentu, parāda Jēzus skaidrās iestādīšanas pavēles 

centrālo nozīmi. 

Vēsturiski kritiskā pētījumā tieši šis punkts kļūst par problēmu. Ir jājautā, vai ar 

mūsdienās lietojamo zinātnisko metodi vispār ir iespējams nonākt līdz rezultātiem, 

mēģinot šādi veidot pamatu kristīgajai ticībai un baznīcas darbībām. To savā izklāstā 

aplūkosim plašāk. 

Tomēr šajā kopsakarībā ir jānorāda vēl pēdēja lieta attiecībā uz kopīgo raksturu, 

kāds piemīt M. Lutera skaidrojumiem par Kristību un Vakarēdienu: Lutera acu priekšā ir 

baznīca, kas celta ar vārda un sakramentu palīdzību, baznīca, kurai, līdzās brīvai Gara 

darbībai, līdzās personiskām attiecībām starp Dievu un cilvēku, vārdā vēl ir arī 

institucionāls raksturs. Šāds institucionāls raksturs nozīmē to, ka baznīca arī savā zemes 

apveidā pastāv kā stingra, nostiprināta, cauri vēstures gaitai pastāvoša celtne – ar visiem 

grēkiem, kļūdainām konstrukcijām un trūkumiem, kas raksturīgi šādai vēsturiskai, cauri 

gadsimtiem pārmantotai celtnei. Skaidrojumi par Kristību un Vakarēdienu ir apliecība par 

šādu baznīcu. Sajūtās tveramu zīmju un līdz ar to baznīcas ceremoniju novērtējums ir 

šāda apliecība. Pretstats un atšķirība būtu uzskats par baznīcu kā par ļaužu pulku, kuru 

raksturo Gara darbība kādā noteiktā laikā. Tā, pašos pamatos novērtējot, baznīca pārstātu 

būt vēsturiski nepārtraukta – tā vairs nebūtu šāda vēsturiska celtne. 

Ir pieļaujams, ka Dieva ieiešana vēsturē Viņu apslēpj; Gara darbība paliek 

satverama tikai ticībai. Krīzes laikā, kad ticība kārdinājumos cieš sakāvi, vai vēl jo vairāk 

tad, kad nākas pārvarēt lielus “sausuma” posmus, kuru laikā ticība nekādi nav 

konstatējama, baznīcas institūcija kļūst itin kā par margām, kas mūs notur un, pie kurām 

turoties, varam taustīties pāri bezdibenim. Taču viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir 
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salauzt institūcijas cieto čaulu un izcelt gaismā dārgumu, kas ir sakraments. Bez šī 

dārguma mēs nevaram dzīvot kā kristieši, un mums nav tiesību cietās čaulas dēļ nolikt 

malā šo mūsu dārgumu. 

Katehisma nolūks ir parādīt, kāds ir šis dārgums. Katehisms cenšas darīt to mums 

pieejamu – ne tikai teologiem, “gudrajiem un prātīgajiem”, bet tieši “nepilngadīgajiem”. 

Tas ir uzdevums, kuru katehisms cenšas risināt. Šis uzdevums tiek dots arvien no jauna, 

katrai paaudzei. Droši vien varētu sacīt, ka mūsu situācijā šis jautājums par sakramentiem 

ir īpašā veidā uzdots no jauna – kā attiecībā uz mūsu dārguma izpratni, tā arī uz šīs 

izpratnes sniegšanu mūsdienu cilvēkam, it īpaši mūsdienu jaunatnei. 

 


