
HERBERTS GIRGENSONS „MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS” 
 

© 2012 „LUTERISMA MANTOJUMA FONDS”  1 
 

 

Vakarēdiena būtība –  

vēstījums par Jēzus mielastu ar Viņa mācekļiem 

 

Mārtiņš Luters, sekojot baznīcas tradīcijai, ir uzlūkojis stāstu par mielastu, ko 

Jēzus ir turējis kopā ar mācekļiem pēdējā vakarā pirms Savas nāves, kā baznīcas 

Vakarēdiena svinību iedibināšanas stāstu. Pavēle atkārtot šādu mielastu: “To dariet, .. 

Mani pieminēdami!” (Lk. 22:19) bija pamats šim uzskatam. Stāstā ir runa ne tikai par 

norisēm un vārdiem, kas saistās ar šo vienu vienreizējo notikumu, pēdējā vakarā pirms 

Jēzus nāves, bet arī ataino to, kas turpinās un notiek draudzē līdz pat šai dienai. Jēzus 

darbā un vārdos izpaužas Viņa gribas atklāsme; tā ir leģitimācija visiem sekojošajiem 

Vakarēdiena mielastiem Viņa baznīcā cauri gadu simtiem – “tiekāms Viņš nāk” (1. Kor. 

11:26). 

Kad kristieši runā par Kristus klātbūtni Vakarēdienā, tad pamatojums šādai ticībai 

meklējams vienīgi Jēzus gribā, kuru Viņš ir darījis zināmu ar pirmā Vakarēdiena 

iedibināšanu. Luters šo gribas pasludinājumu attiecina vispirms uz Kristus klātbūtni 

maizē un vīnā. Taču, lai kā šī klātbūtne tiktu saprasta, tās realitāte pamatojas vienīgi 

Jēzus gribā. Ne liturģijas vārdi, ne Vakarēdiena dalībnieku ticība, bet tikai Jēzus griba nes 

Viņu Sakramentā. Šajā Kristus reālās klātbūtnes pamatojumā ar Viņa gribu, kas izpaužas 

Vakarēdiena iedibināšanas pavēlē, ir ietverta novēršanās no transsubstanciācijas, kas tiek 

atzīta Romas baznīcā. Saskaņā ar šo mācību, ar priestera vārdiem, ar iedibināšanas vārdu 

atkārtošanu, kas atskan no priestera mutes, maize un vīns pārvēršas Kristus miesā un 

asinīs. Šis maģiskais buršanas akts Reformācijā ir pārvarēts – personiskā ticībā Kungam 

un Viņa gribai, kas vēsta uz mūsu glābšanu. Kristus klātbūtne, ko mēs ticībā apliecinām, 

ir Viņa mīlestības brīnums, kas darīts mūsu labā. Tā ir saistāma tikai ar šo Viņa 

mīlestības gribu un nekādā ziņā nav skaidrojama ar racionālu pārdomu palīdzību. 

Turpretī transsubstanciācijas mācība kā skaidrojuma mēģinājums ir īstā brīnuma 

racionalizācija. 
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Mārtiņa Lutera viedoklis ir pamatots, ievērojot kā priekšnoteikumu Vakarēdiena 

iedibināšanas stāsta vēsturiskumu, proti, ka vēsturiskais Jēzus pēdējā vakarā pirms Savas 

nāves patiesi ir turējis šo mielastu, ka Viņam ir bijis nodoms iedibināt šādu praksi 

nākotnē un ka Viņa sacītajos vārdos ir bijis ielikts tieši tāds saturs, kādu to draudze vēlāk 

ir sapratusi. Tātad Vakarēdiena svinēšana un Vakarēdiena izpratne ir pamatota 

vēsturiskumā. Taču kritiskie pētījumi apšauba tieši šo punktu. 

Te jāsaka tas pats, ko esmu sacījis par Kristības pavēli, proti, ka draudzes ticība – 

ka Vakarēdienā mums ir darīšana ar skaidri izteikto Jēzus gribu – galu galā ar vēsturisku 

pētījumu līdzekļiem nav ne pierādāma, nedz arī atspēkojama. Ir runa par Vakarēdiena 

iedibināšanas stāstu interpretācijām, kurām ir lielāka vai mazāka ticamība. Turklāt stāsti 

ir nevis stāsti vārda tiešā nozīmē, bet drīzāk liturģiskas formulas, kas dažādās draudzēs ir 

izveidojušās saistībā ar Vakarēdiena svinēšanu un kam ir pasludinājuma raksturs. 

Neapšaubāmi, ar šo formu saistās draudzes ticība tam, ka šajos vārdos skaidri izteikts 

nāvē nodotā Jēzus gribas pasludinājums vēlāko laiku draudzei. Līdz ar Vakarēdiena 

svinēšanu cilvēks stājas to ļaužu lokā, kuri ticībā uzņem Vakarēdiena iedibināšanas vārdu 

pasludinājumu. Šis loks sniedzas tālu pagātnē agrīnajā kristiešu draudzē – kā to apliecina 

Pāvils, atsaukdamies uz tradīciju. “No Tā Kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju” 

(1. Kor. 11:23). Šie apustuļa vārdi ir datēti ar apmēram 50. gadu pēc Kristus dzimšanas, 

tas ir, apmēram divdesmit gadu pēc Kristus nāves. Katehismā nevar tikt aplūkoti 

argumenti par un pret Vakarēdiena iedibināšanu attiecībā uz nākotnes baznīcu. Vēl varam 

sacīt tikai vienu lietu: kā pozitīvā nozīmē tradīcija sakņojas dziļi agrīnajā kristietībā, tā 

negatīvā nozīmē visas kritikas centrā ir dogma, ka Jēzus ar Savu eshatoloģisko nostāju, 

tas ir, gaidīdams nākamo valstību tieši pēc Savas nāves, nav gribējis veidot baznīcu, tātad 

arī ar Vakarēdiena iedibināšanu gribējis norādīt tikai uz Savu nāvi un tai sekojošo 

valstības nākšanu, nevis uz tālāko baznīcas attīstību. 

Saskaņā ar sinoptiskajiem evaņģēlijiem Jēzus pēdējais mielasts kopā ar mācekļiem 

ir svinēts saistībā ar Pashā mielastu. Arī ar šo faktu saistās kritiskas domas, kuras 

pamatojas galvenokārt Jēzus nāves hronoloģijā, jo, ja Jēzus vakarā pirms Pashā svētkiem 
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ir turējis mielastu, tad Viņam bija jātiek sistam krustā tieši Pashā svētkos. Tas nešķiet 

ticami, jo lielos svētkos nāvessods nedrīkstēja tikt izpildīts. Tādēļ arī Jānis datē Jēzus 

sodīšanu ar dienu pirms Pashā svētkiem, ar tā saucamo sataisāmo dienu pirms 

Lieldienām, kā Luters to nosauc savā Bībeles tulkojumā. Taču, lai kā tiktu novērtētas šīs 

grūtības, tomēr, no otras puses, šī kopsakarība ar Pashā mielastu sniedz veselu rindu 

viedokļu, kuri var dot būtisku ieguldījumu Jēzus darbības izpratnē. Tas vispirms attiecas 

uz atkārtojuma pavēli: “To dariet, .. Mani pieminēdami!”, ko savos stāstījumos pievieno 

Pāvils un Lūka. Neapšaubāmi, šeit saskatāma analoģija ar Pashā svētku svinēšanu. Arī 

Pashā mielasts bija piemiņas mielasts, atgādinājuma mielasts. Taču šeit nav runa par 

pieminēšanu mūsdienu modernajā nozīmē, jo tiek pieminēts nevis vienkārši kāds 

pagātnes notikums, bet šeit ir pagātnes klātbūtne tagadējā laikā. Ikvienai paaudzei ir 

pienākums izskatīties tā, it kā tā pati būtu izvesta no Ēģiptes, būt klāt un svinēt līdz ar 

atbrīvoto tautu. Pestīšanas vēstures notikums no pagātnes ienāk tagadnē. Tā ir tā pati 

norise, kura tiek attēlota stāstā par derības noslēgšanu (5. Moz. 5:3): “Ne ar mūsu tēviem 

Tas Kungs ir šo derību noslēdzis, bet gan ar mums, kas visi esam šodien šeit dzīvi.” Tas 

ir atgādinājums repraesentatio nozīmē. 

Taču ne tikai pagātnes pestīšanas vēsture Pashā mielastā kļūst par tagadni. 

Mielastam reizē ir arī eshatoloģiska nozīme. Tas jau tagad tiek svinēts nākamajā Dieva 

valstībā. Tagadējā mielasta laikā reizē notiek nākotnes mielasts. Jūdu svētkos palika 

viena brīva vieta pie galda – Tam, kurš nāks, Mesijam, kurš uzcels nākamo Dieva 

valstību. Tātad tagadnē tiek pieredzēti ne tikai pagātnes, bet arī nākotnes notikumi. Šī 

tagadnes notikuma dalībnieki tiek uzņemti pestīšanas vēsturē ne tikai simboliski, bet reālā 

veidā. Mielasts reprezentē, dara par tagadni pestīšanas notikumu, Dieva žēlastības darbu 

– šajā aktā, kas ietver pagātni, tagadni un piepildījumu. Šo raksturīgo domu nes arī pavēle 

ik gadu atkārtot šīs piemiņas svinības (2. Moz. 12:14): “Šī diena lai ir jums piemiņas 

diena; to svinēt kā svētkus Tam Kungam – tas lai jums ir par mūžīgu likumu uz audžu 

audzēm.” Ik reizi, kad svētki tiek svinēti atkal, tie ir tie paši, kas sākumā, jo sākotnējie 

svētki tiek svinēti līdzi. 
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Ja Jēzus pēdējais mielasts tiek aplūkots kā analoģija Pashā svētkiem, tad nevar 

neatzīt, ka šādi tiek apgaismotas vairākas neskaidras vietas Vakarēdiena iedibināšanas 

stāstā, un tas ļauj jaunā veidā saprast šo mielastu un līdz ar to arī izveidot šī mielasta 

jauna veida svinēšanu baznīcā. 

Te paliek nenoskaidrots, vai Jēzus ar Saviem mācekļiem tiešām ir svinējis Pashā 

mielastu, vai arī tas ir bijis sava veida svētku priekšvakara mielasts, jo īstā Pashā mielasta 

laikā Jēzus vairs nav bijis mācekļu vidū. Pēdējā gadījumā Viņš ir uzskatījis pats Sevi par 

Lieldienu Jēru, kas tiek nokauts. Taču, lai kā hronoloģiski būtu risinājušies šie svinību 

notikumi, tomēr nevar palikt neievērota analoģija ar Pashā svētkiem. Tas nav nejauši, ka 

tā ir saskatāma cauri visiem Evaņģēlija stāstiem. Vispirms šeit ir runa par to, lai tiktu 

satverta doma, kura bija Pashā svinību pamatā un izpaudās arī Vakarēdiena iedibināšanā. 

Tikai sekojot šādam domāšanas veidam, ir skaidrs pamatojums stāstam par Vakarēdiena 

iedibināšanu un vēlākajām baznīcas svinībām. 

Tas vispirms attiecas uz mielasta atkārtošanas pavēli. Jēzus mielasts kopā ar 

mācekļiem, tieši tāpat kā Pashā mielasts, bija piemiņas mielasts. Piemiņa šajā gadījumā 

nozīmē ne subjektīvu, psiholoģisku piemiņu to cilvēku vidū, kuri piedalās mielastā, bet 

reālu klātbūtni pagātnes notikumos un nākotnes pestīšanas notikumā, kurā tiek uzņemti 

mielasta dalībnieki. Vakarēdienā ir runa par pestīšanas notikumu, ko Jēzus Kristus īsteno 

ar Savu nāvi pie krusta. Sākotnējās svinībās ietverts nākamajā dienā gaidāmās Jēzus 

nāves paredzējums, un turklāt arī līdz ar Jēzus nāvi pilnīgi pabeigtās pestīšanas un 

nākamās valstības paredzējums. Vakarēdiena svinēšanas baznīcā ir saistīta ar pirmā 

Vakarēdiena svinību ienākšanu tagadnē. Mūsdienu Vakarēdiena dalībnieki tiek iesaistīti 

toreizējo dalībnieku lokā un svin līdzi. Baznīcas Vakarēdiena svētki ir arī Kristus upura 

nāves ienākšana tagadnē, ne tikai paredzējuma veidā, kā pirmajā Vakarēdienā, bet arī ar 

pagātnes notikuma, Golgātā nestā upura, reprezentāciju. Saskaņā ar šādu domāšanu ne 

mēs ar saviem priekšstatiem nostājamies zem Kristus krusta, bet Kristus krusts itin kā nāk 

pie mums, uzņem mūs lielajā samierināšanas notikumā, kas risinās tur, tā ka “par jums”, 

kas izpaužas pie krusta, kļūst par klātesošu realitāti, kurai piederam arī mēs, tagadējie 
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dalībnieki. 

Tajā pašā laikā tiek radīta saistība ar pestīšanas vēstures notikumiem pagātnē 

Vecajā Derībā. Notikums pie krusta un tā pieminēšana noved līdz piepildījumam to, kas 

Vecajā Derībā tēla veidā atklājas kā Israēla bērnu atbrīvošana no ēģiptiešu rokas. Ņemot 

vērā Jēzus pēdējā mielasta analoģiju ar Pashā svētkiem, ir redzams baznīcas Vakarēdiena 

svinību pamatojums ar Jēzus skaidro atkārtojuma pavēli, kā to saskata M. Luters. 

Vakarēdiens ir piemiņas mielasts reālistiskā nozīmē. Tas ir arvien no jauna atkārtojams 

pestīšanas notikums, kas tiek ienests tagadnē; tā notikuma atkārtojums, kas notika pēdējā 

vakarā pirms Jēzus nāves, šī notikuma reprezentācija, kā to varētu apzīmēt ar svešvārdu. 

Tomēr te nav runa par formālu pestīšanas notikuma atkārtojumu, bet par tā saturu, par to, 

kas Vakarēdienā notiek tagadnē. Tas atklājas tiešā paskaidrojuma vārdos, verba 

testamenti (derības [slēgšanas] vārdi). Par to runāsim nākamajā nodaļā. 

 

Iedibināšanas vārdi 

M. Luters skaidrojumu Mazajā katehismā sāk ar vārdiem: “Tā ir mūsu Kunga 

Jēzus Kristus patiesā miesa un asinis.” Tā tiek apstiprināta Jēzus Kristus miesas un asiņu 

reālā klātbūtne. To Luters dara, pamatojoties iedibināšanas notikuma apraksta vārdos, 

izceldams vārdu “ir” izteikumā “tā ir Mana miesa”. Tātad vārds “ir” norāda uz Kristus 

miesas reālo klātbūtni. To izsaka Lutera skaidrojuma vārdi: “Tā ir mūsu Kunga Jēzus 

Kristus patiesā miesa”. Izteikums ir domāts polemiski, vēršoties pret Vakarēdiena 

simbolisku izpratni, ka maize un vīns, kas Vakarēdienā tiek sniegts, ir līdzība kaut kam 

tādam, kas tiek dots arī citur saskarsmē ar Kristu. Elementi norāda uz to, bet saskarsme ar 

Kristu nav saistīta tieši ar Vakarēdienu vai ar tā elementiem. Tā Vakarēdiens zaudē savu 

specifisko nozīmi. Ja paturam redzeslokā Kristus reālo klātbūtni Vakarēdienā ar 

elementiem – maizi un vīnu, kā Luters to domā, tad ir nepieciešams sargāties no diviem 

pārpratumiem, kuri viegli rodas, ja šīs domas tiek atdalītas no visas Evaņģēlija 

kopsakarības. 

1. Arī saistībā ar elementiem – maizi un vīnu – nevar būt runa par lietisku dāvanu, 
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kas ir itin kā nošķirta no Jēzus personas un darbojas pati par sevi. Sastapšanās 

personiskais raksturs šajā lietā ir jāatzīst, lai izvairītos no draudiem, ka Vakarēdiens tiktu 

uzlūkots kā buršanas akts, gluži kā savulaik grieķu baznīcā, kas tā baudīšanu uzskatīja 

par medicīnu, kas sniedz nemirstību. Kā visu šo darbību nosaka centrālais punkts, proti, 

ka pats Jēzus ir Tas, kurš darbojas un sniedz Vakarēdienu, tāpat Viņš ir Tas, kurš 

Vakarēdienā sniedz pats Sevi. Miesa un asinis nav jāsaprot kā atsevišķi, no Jēzus 

personālās vienības šķirti lielumi, kuriem Viņš piešķir īpašu iedarbības spēku. Tie nav 

materiāli, kas ir Jēzus klātbūtnes nesēji, bet tie apzīmē Viņa personu kā veselumu. Citiem 

vārdiem sakot, Viņš atdod pats Sevi. Viņš atdod Sevi tiem, kuri ir pulcējušies pie Viņa 

galda līdz ar maizi un vīnu jeb maizē un vīnā. “Maizē un vīnā” šeit nozīmē telpisku 

klātbūtni. Dievs Jēzū Kristū ir klātesošs – ne visur vai kaut kur, bet tieši šeit un tieši 

tagad, ar šīs maizes ēšanu un ar dzeršanu no šī biķera, atbilstoši Viņa apsolījumam. Vārds 

“ar” nozīmē: māla trauks, Dieva pilnības nesējs, nesaplīst no šīs pilnības. Te nenotiek 

nekāda pārvērtība, nekāda substances pārmaiņa. Par “aiz” esam runājuši jau iepriekš. Tas 

norāda uz klātesošā Kristus apslēpto klātbūtni – aiz elementu apveida. Viņš pats nav 

sajūtām satverams. Taču ar visām šīm pārdomām, kuras pamatoti liek skatienam 

pakavēties pie elementiem, nekad nedrīkst tikt atstāts nepamanīts Kristus klātbūtnes 

notikuma raksturs. Elementi ir Kristus klātbūtnes nesēji. Kristus darbojas ar to 

starpniecību, tajos Viņš mums sniedz pats Sevi, bet tādi tie nav paši par sevi, bez šīs 

Jēzus darbības. 

2. Nevar atstāt neievērotu to, ka šādi maizes un vīna izdalīšana iegūst arī 

simbolisku raksturu: te līdzības veidā attēlojas paša Jēzus nodošanās. Un tomēr šī Jēzus 

darbība nav tikai simboliska darbība, bet līdzībā ir ietverta reāla piešķiršana, Sevis paša 

dāvināšana mielasta dalībniekiem. Tā ir darbīga līdzība, kas paveic to, ko tā attēlo. 

Te saskatāma zināma paralēle ar mistēriju kultiem vēlīnajā antīkajā laikmetā, kur 

arī pastāvēja simboliskas darbības, kurām tika piedēvēts darbīgs spēks – spēja paveikt to, 

ko tās attēlo. Izejot no šīs analoģijas, ir mēģināts saistīt Vakarēdiena rašanos helēniskajās 

draudzēs ar šādām ietekmēm. Taču Jēzus pēdējā mielasta svinēšana un arī baznīcas 
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Vakarēdiens, atšķirībā no mistēriju kultu simboliskajām darbībām, sakņojas konkrētā 

vēsturiskā notikumā, kura centrā atrodas konkrēta vēsturiska persona, nevis simbolisks 

tēls. Vakarēdienā nav runa par nodošanās simbolu vispār, bet par šī viena vienīgā Jēzus 

nodošanos, kas notikusi visas pasaules labā pie krusta Golgātā. Viņš vienīgais nodod pats 

Sevi, Savu miesu un asinis kā upuri par mums, mūsdienu cilvēkiem. Šīs nodošanās 

piešķiršana notiek galda kopībā. Nodošanās pie krusta tiek piešķirta ar maizes un vīna 

sniegšanu. Luters par to saka: “Ja gribu, lai mani grēki tiktu piedoti, man nav jāsteidzas 

nokļūt pie krusta, jo tur piedošana vēl netiek izdalīta. Man nav arī jāpaliek pie Kristus 

ciešanu piemiņas un atziņas, jo arī tur es to neatrodu, bet man jāsteidzas pie Sakramenta 

jeb Evaņģēlija – tur atrodu vārdu, kas piešķir, izdala, dāvā un sniedz man piedošanu, kura 

izcīnīta pie krusta.” Tas ir tas pats, ko Luters sekojošajās nodaļās apzīmē kā verba 

testamenti: “Par jums dota .. un par jums izlietas.” Šeit, maizes un vīna sniegšanā, in actu 

notiek tas, kas īstenojas tur izrunātajā vārdā. Jēzus to, ko bija nolēmis paveikt pie krusta, 

Vakarēdiena iedibināšanā ir atstājis nākamajām paaudzēm kā mantojumu, ļaujot tām 

pavisam konkrētā formā kļūt līdzdalīgām šajā notikumā. Luteram pavisam pamatotā 

veidā vārds “testaments” iegūst juridisku nozīmi, kāda ir mantojumam pilsoniskajā dzīvē. 

Tātad pamatā ir pagātnes un nākotnes notikuma pārnešana tagadnē, kādu redzējām 

saistībā ar Pashā mielastu. Tikai notikums, kura piemiņa, tas ir, pārnešana tagadnē šeit 

tiek svinēta, ir Jēzus krusts. Tas stājas tajā pašā vietā, kurā Pashā mielastā bija tautas 

atbrīvošana no Ēģiptes un pasargāšana. Taču šī notikuma centrā atrodas paša Jēzus 

persona. Tā ir klātesoša kā viss ar Kristu saistītais notikums. 

 

Kristus skaidrojuma vārdi 

No šādas domāšanas viedokļa vārdi, kurus Jēzus saka, izdalīdams maizi un vīnu, 

iegūst savu īsto nozīmi. Ar pēdējā mielasta gaitu Jēzus ir pievienojies Pashā mielasta 

tēlam. Tas bija mielasts, kas saistīts ar noteiktu dievkalpojuma ritu, ar sava veida 

liturģiju. Četri biķeri ar vīnu tika svētīti ar īpašiem slavinājuma vārdiem un doti apkārt. 

Tāpat svinību gaitai piederēja tas, ka namatēvs lauza neraudzētas maizes, un tad atsevišķi 
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maizes gabali ar pateicības lūgšanas vārdiem tika sniegti mielasta dalībniekiem. Visu 

svinību centrā bija piemiņa. Uz jaunāko galda kopības locekļu jautājumiem par rita 

nozīmi namatēvs atbildēja ar stāstu par tautas iziešanu no Ēģiptes (5. Moz. 26:5–11) un 

paskaidroja atsevišķas darbības detaļas ar stāstu par tālaika vēsturisko situāciju. Pats 

mielasts bija upurmielasts, kas sastāvēja no upurētā jēra ar veselu rindu piedevu, kuras 

simbolizēja atsevišķas tālaika notikuma iezīmes: tā bija neraudzēta maize, rūgtas zāles un 

augļu biezenis. 

Stāsts par Vakarēdiena iedibināšanu atbilst Pashā mielasta shēmai. Tajā vietā, kur 

namatēvs lauza maizi gabalos un izdalīja atsevišķus gabalus mielasta dalībniekiem, tagad 

ir Jēzus vārdi, ko Viņš saka, lauzdams maizi. Biķera vārdi ir tajā vietā, kur Pashā mielastā 

pēc pabeigtas maltītes tika dzerts trešais biķeris. Šie Jēzus vārdi abos gadījumos ir 

skaidrojuma vārdi. Tie paskaidro abas darbības – ne vairs izejot no atgādinājuma par 

sākotnējo Pashā norisi Ēģiptē, bet tie paskaidro Jēzus īstenoto pestīšanas notikumu. 

 

Maizes vārdi 

Maizes vārdi vispirms ir saprotami tā: kad Jēzus bija ņēmis maizi un pateicies, tas 

ir, sacījis nepieciešamo galda lūgšanu, un lauzis maizi ar nolūku to izdalīt, Viņš sacīja: 

“Tā ir Mana miesa”. Pashā liturģijā ir atgādinājums par postu Ēģiptē un par iziešanas 

steigu, kuras dēļ nebija atļauts maizi izraudzēt, – “tā ir posta maize”. Šeit ir sacīts: “Tā ir 

Mana miesa.” 

Atskatoties uz teksta sākotnējo formu aramiešu valodā, ir ticams, ka vārds “miesa” 

vienkārši ir bijis pirmās personas vietniekvārda vietā. Miesa apzīmē personu. Jēzus ir 

sacījis šādi: “Tas esmu Es”. Te nav materiālas identifikācijas tādā nozīmē, kā: pēc 

substances tā ir Mana miesa; nedz arī šeit atrodama norāde uz tīri simbolisku darbību, kā: 

maize nozīmē Manu miesu; tas ir simbols, Manas miesas līdzība. Maizes sniegšanā, 

saņemšanā un ēšanā Kristus pats ir klātesošs kā Tas, kurā visa Jaunās Derības pestīšanas 

norise ir saņemta kopā un aktualizēta. Šīs pestīšanas norises centrā stāv Viņš pats, tajā 

Viņš ir klātesošs. Tā ir tagadne tiem, kuri saņem maizi. Ar vārdiem “tā ir Mana miesa” 
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Jēzus dara pats Sevi līdz ar visu pestīšanas norisi klātesošu mielasta dalībniekiem. 

Ar vārdu “miesa” dažos teksta tulkojumos ir saistīta divdabja forma, proti, “par 

jums dota” (Lk. 22:19); “par jums lauzta” (1. Kor. 11:24). Šis divdabis apzīmē Jēzus 

upura nāvi, kas notiek mielasta dalībnieku labā. Tas, ko Jēzus ar Savu nāvi iegūst, tiek 

piešķirts mielasta dalībniekiem. Taču sākotnējā forma ir tā, kura atrodama dažos Pāvila 

vēstules teksta variantos: tā ir Mana miesa – par jums. Tātad ne tikai upura nāve pie 

krusta ir notikusi par viņiem, bet Jēzus dzīve kā veselums, sākot no Viņa piedzimšanas 

par Cilvēku, ir dzīve par viņiem; un šīs dzīves centrs un augstākais punkts ir miršana par 

viņiem. “Es – par jums”. Tas norāda arī uz nākotni, uz augšāmcelšanos un paaugstināto 

Kungu, kas sēž pie Dieva labās rokas, tas ir, piedalās Dieva īstenotajā valdīšanā pār 

pasauli. Arī šis paaugstinātais Kungs ir par viņiem. Jēzus Kristus visā Savas dzīves 

plašumā sniedz Sevi savējiem – kā Tas, kas par viņiem dzīvo un mirst. Maizes vārdi, šis 

“Es – par jums” ir visdziļākā Viņa mīlestības izpausme. No šīs mīlestības viņi dzīvo. Tās 

piešķiršana ir viņu iztikas līdzeklis vārda vispatiesākajā nozīmē. Viņš ir dzīvības maize – 

kā Jāņa evaņģēlijs Jēzu nosauc. Maizes vārdi reizē ir Dieva mīlestības apzīmējums, kurā 

Jēzus atklāj pats Sevi un kurš sniedzas pāri visam, kas šķir Dievu un cilvēku, kas samaitā 

cilvēka dzīvi. Tas sniedzas pāri visam un atklāj Dievu Viņa dziļākajā būtībā: Dievs ir 

mīlestība. Šajā “par jums” ir ielikta Viņa mīlestības dinamika, tās darbīgais spēks, kas 

aizved Viņu pie krusta un kas šajā kopīgajā mielastā uzņem atsevišķus cilvēkus šīs 

mīlestības darbības lokā, kas visu dzīvi dara jaunu. Šajā “par jums” ir ietverts viss, ko 

Dievs Jēzū dara mūsu pestīšanas labā līdz pat laiku beigām. 

 

Biķera vārdi 

Jūdu Pashā svētkos pēc galvenā mielasta, pēc Lieldienu jēra ēšanas, tika dots 

apkārt un dzerts trešais biķeris. Sniedzot šo biķeri “pēc Vakarēdiena”, Jēzus to pavada ar 

jaunu skaidrojuma vārdu: “Šis biķeris ir jaunā derība Manās asinīs, kas par jums un par 

daudziem top izlietas grēku piedošanai.” Tas papildina maizes vārdus: Tas, kas ir 

klātesošs viņu labā, ir Tas, kas atdod Savu dzīvību, lai sniegtu viņiem samierināšanu. Tas 
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attiecas uz pirmā mielasta dalībniekiem kā nākotnē gaidāmā notikuma paredzējums. Viņi 

kļūst par šī nākotnes notikuma dalībniekiem. Tas attiecas arī uz vēlāko baznīcas svinību 

dalībniekiem – kā pagātnes notikuma atsaukšana tagadnē. Viņi līdzīgā veidā kļūst par tā 

notikuma dalībniekiem, kurš ir noticis pie krusta. Viņi nonāk saistībā ar Jēzus nāves 

notikumu. Pāvils (Rom. 6:3) par to saka: “Vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus 

Kristus Vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa nāvē?” Šī nonākšana vienā laikā ar 

Viņa nāvi ir mūsu priekšā arī Vakarēdiena norisē. 

Dalība Jēzus Kristus asinīs ir arī daļa pie jaunās derības Viņa asinīs, tas ir, 

līdzdalība derībā, kas rodas ar Viņa asiņu palīdzību. Luters vietām ir lietojis vārdu 

“testaments” attiecībā uz novēlējumu. Vecajā Derībā ar šo vārdu tiek apzīmētas Dieva 

derības attiecības ar Israēla tautu. Pie Jēzus krusta Dievs atjauno grēka izpostītās 

attiecības ar cilvēku. Testaments jeb derība apzīmē šo Dieva “iedibinājumu”, Viņa 

žēlastības pilno gādību, Dieva jauno kārtību jeb izkārtojumu, kura pamatā ir tas, ka Jēzus 

atdod Savu dzīvību. Jēzus darbības un līdz ar to visas Evaņģēlija vēsts jēga ir šī grēka un 

nāves izpostītās dzīves radīšana no jauna. Šeit, pie krusta, tiek likti pamati jaunai dzīvei. 

Pie krusta Dievs iedibina jaunas attiecības ar cilvēku, un no tām izaug viss pārējais. No 

jauna iedibinātās attiecības ir samierināšanas attiecības. Samierināšana ir objektīvs fakts, 

Dieva iestādījums, kurā viss naidīgums tiek atcelts. Dievs pārstāj būt mūsu ienaidnieks. 

Cilvēks tiek uzņemts šajā miera līgumā. Viņš drīkst to apstiprināt ticībā un ticībā 

nostāties uz šī pamata. Tā Dievs rada šo jauno faktu. Jēzus nāve vienlaikus ir pats īstākais 

un sākotnējais darbs, uz kuru virzīta visa Viņa dzīve, kas ir Viņa zemes dzīves 

piepildījums un noslēgums. Jēzus upura darbs ir noticis tālab, lai radītu jaunas attiecības 

starp Dievu un cilvēkiem. 

Vakarēdiens uzsver samierināšanas saistību ar Jēzus upura nāvi. Te ir saskatāma 

piedauzība. Kādēļ tad Dievs nevarētu ļaut Sevi samierināt bez šī asiņainā upura? Jēzus uz 

šo jautājumu ir atbildējis tā, ka Viņš ir apstiprinājis Dieva nāves spriedumu par grēku, 

taču apstiprinājis to tādā veidā, ka uzņēmies sodu grēcinieku labā viņu vietā, lai 

grēcinieki kļūtu brīvi. Viņi kļūst brīvi par šādu cenu. Mīlestība, kas izpaužas šajā 
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notikumā, ir svēta mīlestība. Šī mīlestība, kurā visa Dieva bardzība pret grēku un viss 

Viņa glābjošās apžēlošanās lielums pār grēciniekiem kļūst par vienotu veselumu, ir īstā 

krusta mistērija. Tas ir pats Dieva noslēpums, kas ar Jēzus augšāmcelšanu ir apstiprinājis 

Viņa nodošanos. Viņā, Dieva mīlestībā, tiesa un žēlastība kļūst vienotas. 

Te nav iespējams izveidot aprēķina piemēru, kurā Jēzus nāve būtu ekvivalents 

cilvēku vainai Dieva priekšā, ko Jēzus kā vietnieks ir uzņēmies un kam, no otras puses, 

piespiedu kārtā atbilstu Dieva nostāja. Šīs lietas nav izsakāmas, nedz nosakāmas ne ar 

kādu aprēķinu palīdzību. Dieva “jā”, ko Viņš saka ar Kristus augšāmcelšanos, 

samierināšanās ir pamatota Viņa brīvībā. Taču šajā Jēzus darbā pie krusta samierināšanās 

kļūst par izšķirošu realitāti cilvēcei: Dievs mūs ir samierinājis ar Sevi. Šī Dieva svētā 

mīlestība Jēzū ir tā, kam mēs drīkstam ticēt. No Dieva svētuma un mīlestības ticība iegūst 

savu ietekmi. Cilvēks nedrīkst jokot ar šo mīlestību. Krustā Dieva mīlestības lielais svars 

gūst savu īsto izpausmi. 

Visu šo norisi Jēzus izsaka paskaidrojuma vārdos biķerim. Viņš nepārprotami runā 

par Savu gaidāmo nāvi un apzīmē šo notikumu kā to, kas rada jaunas attiecības ar Dievu. 

Vīna sniegšana un baudīšana, analogi maizes sniegšanai un baudīšanai, ir pie krusta 

notikušās samierināšanas reprezentācija, tās pārnešana tagadnē. Tā notiek katrā 

Vakarēdiena svinēšanas reizē. Upura atkārtojums nenotiek; taču Golgātā nestais upuris ir 

tas, kas ar pirmā Vakarēdiena starpniecību baznīcā piešķir spēku un darbību ikvienam 

Vakarēdienam. Vārdi “to dariet, mani pieminēdami” nav vēlāk pievienota piebilde, kas 

attaisno draudzes tradīciju, bet šie vārdi ir pamatoti Vakarēdiena būtībā, tā analoģijā ar 

Pashā mielastu. 

Kopsavilkuma veidā varam sacīt: Vakarēdiens kļūst par īstenoto Dieva 

samierināšanās vārdu visām nākamajām paaudzēm, līdz Tas Kungs nāks. Pati 

Vakarēdiena svinēšana, ko īsteno baznīca, ir šīs samierināšanās pieminēšana, šīs 

samierināšanās, kas pie notikusi pie krusta visas pasaules labā – šī vārda reālajā izpratnē, 

kā mēs to esam redzējuši. Tas ir samierinājuma piedāvājums visiem cilvēkiem. Šī 

piedāvājuma pieņemšana notiek ticībā. Ticība uztver Dievu nopietni Viņa tiesā pār grēku 
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un Viņa piedošanas žēlastībā. Ticība uztver nopietni Jēzu Kristu, krustā sisto, kura krusts 

ir samierinājuma deklarācija. Tā uztver nopietni vārdu par samierināšanu, kas 

Vakarēdienā tiek personiski apsolīta, kad ēdam maizi un dzeram no biķera, tādējādi 

pasludinot mūsu Kunga nāvi, to, ka Viņš ir miris par mums. Ticība ir vienkārši šo jauno 

attiecību apstiprinājums. 

Mums šķiet pavisam svešāda un aizplīvurota tā domu gaita, kas nostājusies aiz šīs 

norises un tās pārnešanas tagadnē. Ir vajadzīga sirds vientiesība, lai aiz tā visa saskatītu 

vienkārši Jēzus un Dieva mīlestības gribu, uz ko drīkstam paļauties, kas šajā galda kopībā 

iegūst aptveramu apveidu mūsu šīsdienas pasaulē. Apustuļu darbos (2:47) par pirmās 

draudzes Vakarēdiena kopību sacīts, ka “..tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un 

vientiesīgu sirdi”. 

 

Vakarēdiena eshatoloģiskais piepildījums 

Gluži kā Pashā mielastam bija savs piepildījums kā pagātnē, tā arī nākotnē, tāpat 

tas ir arī ar Vakarēdienu. Līdzās krusta notikuma pārnešanai tagadnē Vakarēdienam ir arī 

eshatoloģiska nozīme. Visos četros Jaunās Derības vēstījumos šis raksturs vairāk vai 

mazāk ir saskatāms: Mateja evaņģēlijā (26:29), Marka evaņģēlijā (14:25), Lūkas 

evaņģēlijā (22:14–18), 1. vēstulē korintiešiem (11:26). Jēzus norāda uz nākamo valstību, 

kurā Viņš no jauna ēdīs maizi un dzers no biķera. Pāvils savu stāstu par Vakarēdiena 

iedibināšanu noslēdz ar norādi uz to, ka Kungs nāks atkal. Tas piešķir īpašu nokrāsu 

mielastam, ko Jēzus svin kopā ar mācekļiem. Pats šis mielasts kļūst par norādi uz 

atjaunoto ēšanu un dzeršanu Dieva valstībā. Lūka runā par to, ka nākamā Dieva valstība 

būs piepildījums. Pestīšana no ēģiptiešu rokas un pasargāšana ar Vecās Derības Lieldienu 

jēra asinīm vēl nav īstā atbrīvošana, kuru Dievs ir paredzējis Savai tautai. Drīzāk tā ir 

nākamās, galīgās pasargāšanas un atbrīvošanas tēls, kas tikai nākamajā valstībā kļūs par 

realitāti. Tomēr nākamā valstība nes arī šī Pashā mielasta piepildījumu, proti, visa tā 

piepildījumu, ko Jēzus sniedz Saviem mācekļiem Vakarēdiena kopībā. Jēzus vārdi ir 

reizē nāves un dzīvības pravietojums, sāpju un cerību sasaiste vienā veselumā. Ievērojot 
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nāves tuvumu, šajā skatījumā uz nākotnes mielastu izpaužas Jēzus pārliecība par uzvaru. 

Jēzus Savas ciešanas un nāvi nav uzlūkojis kā atspēkojumu pasludinājumam par Dieva 

valstību. Vēl vairāk – Viņa ciešanas un nāve kļūst par daļu no šīs valstības īstenošanās. 

Nāves priekšā Viņš runā kā uzvarētājs. 

Šī spriedzes pilnā tagadnes un nākotnes līdzāspastāvēšana, šis “jau tagad un vēl 

nē” tieši Vakarēdienā izpaužas īpaši spēcīgi. Vakarēdienam ir sava vieta pestīšanas 

vēsturē. Šī vieta ir starp krustu un Jēzus atkalatnākšanu. Jēzus vairs nav Savu mācekļu 

vidū redzamā veidolā; mācekļi šķietami ir nodoti tumsības varā, ar kuriem vēl būs 

jāizcīna pēdējā, lielā cīņa: Jēzus krusts, pie kura Viņš tika sodīts ar nāvi, kļūst par 

simbolu pasaules nostājai pret Jēzu un Viņa ļaudīm. Pa šo ceļu ir jāiet draudzei. Tā ir 

sekošana Jēzum ciešanās. Taču šajā laikā skats uz nākotni paliek neaptumšots. Uzvara ir 

izcīnīta, un tā kļūs redzama laiku beigās. Arī šeit saikne ir pats Jēzus: Viņš ir 

krustāsistais, augšāmceltais un Tas, kas nāks. Mielasts Viņa kopībā ir tiekšanās no 

tagadnes spaidiem pretī nākotnei: “Nāc, Kungs Jēzu!” Bez šīs lūgšanas, kas tiek lūgta 

paļāvībā uz uzklausīšanu, nevar tikt svinēts mielasts Viņa kopībā. 

Šādā skatījumā draudze ir ļaužu pulks, kuri atrodas ceļā uz mērķi. Vakarēdiens 

kļūst par stiprinājumu ceļā uz šo mērķi, jo tas no jauna veido un nostiprina kopību ar To, 

kurš nāk. Draudze kļūst ecclesia viatorum (ceļinieku draudze). Vēstulē ebrejiem šis tēls ir 

sevišķi skaidri parādīts, izmantojot Vecās Derības ceļojošās Dieva draudzes tēlu, kas 

dodas cauri tuksnesim uz mērķi – uz apsolīto zemi. 

Arī Tā Kunga lūgšana, Mūsu Tēvs, savā tiešajā nozīmē ir saprotama tikai kā 

eshatoloģiska lūgšana, tas ir, kā šīs ceļojošās Dieva tautas lūgšana. Draudzei, kāda tā 

atklājas Vakarēdienā – kā apspiestai, tomēr tajā pašā laikā kā tādai, kas dodas pretī Dieva 

mīlestības gribas piepildījumam –, tiek likta mutē šī lūgšana. Lūgšanā atklājas šīs 

draudzes situācija. Mūsu Tēvs lūgšana pieder svinēšanai – kā tās situācijas izpausme, 

kurā draudzi ir nostādījis tās Kungs. 

Arī mielasta forma kļūst par norādi uz nākamo valstību. Jēzus atkal un atkal ir 

attēlojis nākamo valstību, izmantojot mielasta tēlu – līdzībā par lielo mielastu (Lk. 14:15–
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24) un līdzībā par ķēniņa dēla kāzām (Mt. 22:1–14). Tāpat daudzos izteikumos Jēzus 

attēlo nākamo valstību kā ēšanu un dzeršanu kopā ar Viņu, Viņa godībā (Lk. 13:29, Lk. 

22:30, Mt. 26:29). Mielasti kopā ar muitniekiem un grēciniekiem (Mk. 2:15, Lk. 15:2) 

gan neparāda to, ka no draudzes izstumtajiem atkal tiek atļauta sadraudzība, taču tas ir 

mielasta kopības paredzējums ar Cilvēka Dēlu nākotnes Dieva valstībā. Tā šīs Rakstu 

vietas ne tikai simboliski attēlo to, kas notiks nākotnē. Tā kā Kristus pulcina ļaudis ap 

Sevi jau šeit, tad mielasts arī šīs zemes apveidā īsteno to, ko atnesīs nākotnes valstība. 

Kas tiek aicināts uz mielastu ar Jēzu, tas pieskaitāms ļaudīm, kuri iemantos valstību. 

Zemes dzīvē mielasts ir sabiedriskās dzīves augstākais punkts. Kopīga ēšana un 

dzeršana, ielūgšana pie galda vienmēr nozīmē īpašu sabiedriskās dzīves nostiprināšanas 

pakāpi. Vakarēdiena nozīme draudzes kopībā vēlāk tiks aplūkota vēl plašāk. Mielasta 

attēlojumi parāda arī prieku, ko Dievs sagatavojis tiem, kuri ir Jēzus aicināti. Līdzība par 

ķēniņa kāzām izstaro gavilējošu svētku prieku, uz kuru Dievs aicina Jēzū. Šis prieka 

gaviļu tonis, šķiet, ir skanējis arī senās draudzes Vakarēdiena svinībās. Tas acīm redzot 

slēpa sevī kārdinājumu ļaunprātīgi izmantot mielasta baudīšanu, ko Pāvils pārmet 

korintiešiem. 

Līdz ar eshatoloģisko skatījumu mums ir zudis arī Vakarēdiena svinību priecīgais 

raksturs. Ne bez pamata ir sacīts, ka tagad tas vairāk līdzinās antīkajām mirušo piemiņas 

svinībām. M. Luters Mazajā katehismā nav skaidri norādījis uz Vakarēdiena 

eshatoloģisko raksturu. Taču īstenībā tas ir dots līdz ar Kristus reālo klātbūtni: Viņš, kas 

ir klātesošs Vakarēdienā, ir Tas, kas bija, kas ir un kas nāk – kā Jāņa atklāsmes grāmata 

to izsaka. Viņā ir apslēpts saistības noslēpums starp gaviļu pilnu prieku un dziļo 

nopietnību, kāda ir Viņa nāves un atkalatnākšanas piemiņā. Vakarēdiens kā akts 

pasludina visu Kristu, un tas ir dzirdams arī vārdos, kas šo aktu pavada. 

 

Vakarēdiena atnestais labums 

Pēdējo triju nodaļu centrā atrodas tā sauktais Vakarēdiena testaments, no 

iedibināšanas vārdiem nākušais novēlējums: “..Par jums dota un izlietas grēku 
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piedošanai.” Šajos vārdos ir izteikts īstais apsolījums, kas dots līdz ar Vakarēdienu. Tajos 

tiek nosaukta un apsolīta dāvana, kas tiek piešķirta līdz ar zīmi, elementiem un tajos 

apslēpto Kristu – Kristus par mums. Vārdi “par jums” senākajos katehisma izdevumos ir 

drukāti ar lielajiem burtiem. Te tiek runāts par īsto Vakarēdiena dāvanu. Luters ievēro 

izšķiršanu starp zīmi un dāvanu, lai gan klātesošajā Kristū “par mums” zīme un dāvana ir 

pilnīgi vienotas. Viņš to dara tādēļ, ka tie, kuri Vakarēdienu nesaņem ticībā, tomēr nonāk 

saskarsmē ar klātesošo Kristu, tikai nekļūst līdzdalīgi dāvanā, ko Viņš sniedz. Ticība 

saņem dāvanu. Tādēļ viss ir atkarīgs no ticības – no ticības, kura saņem Kristus sniegto 

samierināšanas dāvanu, ļaujot sevi nostādīt uz apsolījuma pamata. 

Tātad te nav runa par ticību tam, ka maizē un vīna ir klātesošs Kristus, nedz par 

fakta atzīšanu, bet par ticību apsolījumam, ka tas ir par mani. Vakarēdiens sniedz tiesības 

nostāties uz samierināšanas pamata. Ticība nozīmē to, ka mēs izmantojam šīs tiesības. 

Kas to nedara, tam Vakarēdiens ne tikai kļūst par neko neizsakošu ceremoniju, bet šāds 

cilvēka grēko pret klātesošo Kristu. Tas viss sacīts ne tālab, lai cilvēks sevī meklētu kādu 

psiholoģisku dotumu, kas būtu saucams par ticību, bet gan – lai viņš pilnā nozīmē 

aptvertu realitāti, ar kuru nonāk saskarsmē: paša Kunga Kristus žēlastības pilno klātbūtni, 

kas cilvēkam no Savas pārpilnības sniedz žēlastību un atkal žēlastību. Mīlestības 

noraidīšana cilvēku vidū rada nevis vienkārši tukšumu, vienaldzīgas attiecības, kurās nav 

mīlestības, bet noraidījuma apgrūtinātas attiecības, kas zināmos apstākļos spēj pat nāvīgi 

ievainot. 

Mārtiņš Luters klātesošā Kunga dāvanu apzīmē kā piedošanu. Šī apzīmējuma 

attēlotais stāvoklis ir apstiprināts Otrajā un Trešajā Ticības apliecības artikulā, kā arī 

trešajā nodaļā skaidrojumā par Kristību. Šeit šajā kopsakarībā atgādināsim tikai sekojošo: 

attiecībā uz piedošanu, ir runa par ticības pārliecību, kas pastāvīgiem kārdinājumiem 

pakļautajam cilvēkam ir jāsaņem arvien no jauna. Arī katrām personiskām attiecībām 

starp cilvēkiem ir jātiek apstiprinātām arvien no jauna. Pārliecība par to, kas esam Dieva 

žēlastībā, dzīves gājumā, pastāvīgā grēkošanā pret Dievu un cilvēkiem, īsāk sakot, mūsu 

dzīves iekšējā un ārējā realitātē pastāvīgi tiek apstrīdēta un pakļauta šaubām. Tā ir 
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Vakarēdiena žēlastība, ka pats Kristus mūs arvien no jauna šādā, gluži vai rokām 

satveramā, veidā nostāda uz samierināšanas pamata. 

Ir ticis iebilsts pret to, ka Vakarēdienā tiek uzsvērta tikai un vienīgi piedošana. Tas 

šķiet ierobežojums attiecībā uz pilno Jēzus dāvanā atrodamo saturu. Uzsvars ir ticis 

pārnests uz kopību, kas Vakarēdienā gūst savu izpausmi un no jauna tiek nostiprināta. 

Taču abas šīs lietas nav pretrunā, bet ir iekšēji saistītas. Par šo kopsakarību M. Luters 

domā, saistīdams piedošanu un dzīvību, turklāt vēl skaidri pasvītro šo kopsakarību: kur ir 

grēku piedošana, tur ir arī dzīvība un svētlaime. Kā jau iepriekš norādīts, piedošana un 

līdz ar piedošanu dāvātā dzīvība ir jāsaprot vispirms eshatoloģiskā nozīmē. Ppiedošana ir 

attaisnojošs spriedums Pastarajā tiesā, un dzīvība saskaņā ar šo attaisnojošo spriedumu ir 

dāvāta nākamajā godībā. Ikviena uz zemes dāvātā piedošana vienmēr ietver sevī šo 

eshatoloģisko iezīmi. Dieva žēlastības apsolījums ir visas nedalītās žēlastības piešķiršana, 

kas sevī ietver mūžīgās dzīvības dāvanu. 

Kad Vakarēdienā šeit, uz zemes, tiek sniegta un ticībā saņemta piedošana, tad 

nākamā valstība, mūžīgā dzīve, ielaužas šīs zemes dzīvē. Tā nu ir runa par divējādu dzīvi, 

un apsolījums, kas saistīts ar piedošanu, ir saprotams tikai tad, kad sākam aptvert Dieva 

dāvātās dzīves īpašo vienreizīgumu, tās atšķirību no tās dzīves, kādu dzīvojam kā dabiski 

cilvēki. Tā ir mīlestības dzīve, tas ir, dzīve, kurā mūsu pašu “es” pazūd no dzīves centra, 

un tā vietā stājas Dieva “Tu” un līdzcilvēka “tu”. Tā ir dzīve, kurā lielā, divkāršā 

mīlestības pavēle kļūst pa realitāti. Piedošana nozīmē atbrīvošanu no vainas nastas, un 

tajā pašā laikā tā ir atbrīvošana mīlestībai. Te nav runa par dažu skaistuma defektu 

novēršanu, bet par lūzumu, par radikāli jaunas dzīves ielaušanos vecajā. Pasaulē, kurā 

mēs atrodamies, vecā dzīve vēl turpina pastāvēt, līdz Tas Kungs nāks, lai laiku beigās 

uzceltu jaunu pasauli. Tādēļ jaunā dzīve izcīna cīņu ar veco. Jaunā dzīve arvien vēl nāk, 

tā nekad nav pabeigta. Perfekcionisms neatzīst dzīvības apsolījuma lielumu, gluži tāpat, 

kā tas neatzīst postu, kādā grimst tagadējā nāves pasaule, kurā nav mīlestības. Raugoties 

no šīs jaunās dzīves viedokļa, cilvēks dzīvo tikai tik, cik viņš mīl. 

Savukārt mīlestība rada kopību. Tas, ka Vakarēdiena dāvana ir dzīvība, izpaužas 



HERBERTS GIRGENSONS „MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS” 
 

© 2012 „LUTERISMA MANTOJUMA FONDS”  17 
 

tādējādi, ka šis ir kopības mielasts. Tas attēlo kopību un rada kopību, un tās abas – jaunās 

dzīves nozīmē. Kopība, kas tiek radīta Vakarēdienā, jau šeit ir dzīvības kopība, nevis 

tikai kulta kopība. Tās sašaurināšana līdz kulta kopībai, kam līdzi nāk sašaurināta vai 

izpostīta dzīves kopība, jau senlaikos ir radījusi draudus Vakarēdiena svinēšanai. Arī 

apustulis Pāvils (1. Kor. 11) cīnās pret to. Senā draudze sākotnēji ir svinējusi Kunga 

Kristus mielastu kopējās ēdienreizes laikā. Tajā ir piedalījusies visa draudze – bagāti un 

nabagi, un ikviens pēc savām iespējām ir ziedojis šim kopīgajam mielastam. Tā reizē ir 

bijusi trūkumcietēju atbalstīšanas forma. Tiem nav tikusi sniegta dāsna dāvana no 

augšienes, bet viņi ir uzņemti dzīves kopībā, kurā cilvēki dalījušies visā, kas tiem 

piederējis. Arī Pāvila misijas draudzēs, neapšaubāmi, sākumā ir ticis saglabāts šis kopīgu 

mielastu tikums. Taču drīz vien radusies plaisa šajā kopībā: tie, kuri dzīvojuši pārticībā, ir 

nākuši agrāk un nesuši līdzi bagātīgus krājumus, bet vergi sava darba dēļ atnākuši pārāk 

vēlu un nav arī varējuši neko ziedot kopīgajai ēdienreizei, tā ka palikuši kaunā, vērodami, 

ka citi jau pasēdējuši pie galda un iedzēruši. Plaisa, kas radusies draudzē starp bagātajiem 

un nabagiem, satriecošā veidā ir atklājusies mielasta laikā, un kopīgā svinēšana nav 

spējusi to pārvarēt. Tādēļ Pāvils ir prasījis, lai ļaudis paēstu mājās. Tomēr problēma ir 

turpinājusi pastāvēt, un tā pastāv vēl šodien: Vakarēdiena uzdevums ir arī ikdienā radīt 

kopību, kas sniedzas pāri visām robežām, kas šķir ļaudis citu no cita. Attiecībā uz 

robežām, kuru pamatā ir atšķirības starp bagātajiem un nabadzīgajiem, tas notika 

tādējādi, ka atkal tika nesti pārtikas ziedojumi, no kuriem daļa bija domāti Vakarēdiena 

svinēšanai, bet daļa – kā dāvana un palīdzība nabadzīgajiem. Šī pārtika netika izlietota 

kopīgi, bet aiznesta uz trūcīgo ļaužu mājām. Tā ir radusies mūsu tā sauktā kolekte, kas 

tiek vākta kopīgā dievkalpojuma laikā. Tā ir viena no sākotnējām dievkalpojuma daļām. 

Šeit izpaužas kopība, kura sniedzas pāri īpašuma nosacītajām robežām, kas šķir cilvēkus 

citu no cita. Te izpaužas tas, ka līdz ar piedošanas varas iestāšanos un līdz ar Kristus 

valdīšanas sākumu mamona kundzība ir salauzta. 

Vēl dziļāk Jēzus Kristus iejaukšanās ikdienas dzīvē notiek, kad mielasta dalībnieki 

pirms mielasta svinēšanas samierinājās savā starpā, sniedzot cits citam brāļu skūpstu. Tā 
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vēstī divpadsmit apustuļu mācība. Kristus atnestā samierināšana ar Dievu rada brāļu 

samierināšanos savā starpā. Vakarēdiena liturģijā kā šādas prakses paliekas ir teikums: 

“Tā Kunga miers lai ir ar jums visiem.” Tas, kas notiek draudzes locekļu sirdīs un viņu 

starpā, nekļūst publiski zināms. Taču Vakarēdiens saglabā savu raksturu tikai tad, kad 

apelācija pie savstarpējās samierināšanās, kas ir ietverta visā mielasta svinēšanā, nepaliek 

neuzklausīta. Kur tā tiek sadzirdēta, tur rodas dzīvība un svētlaime šī vārda patiesākajā 

nozīmē jau šeit, uz zemes. Šī iekšējā nepieciešamība samierināties pirms Vakarēdiena 

saņemšanas ir punkts, kurā kulta svinības, kas savā ziņā tomēr atrodas nomaļus no 

pārējās dzīves, visjūtamākajā veidā ienāk mūsu ikdienas dzīvē. Dažās baznīcās joprojām 

valda tāds tikums, ka nama saime un ģimenes locekļi pirms došanās pie Vakarēdiena 

atvadās cits no cita ar skaļi vai klusējot izteiktu lūgumu pavilkt svītru zem visa, kas tiem 

ir bijis vienam pret otru. Tā Vakarēdiens kļuva par pavērsienu, kas iezīmēja jaunu 

sākumu kopīgajā dzīvē. Taču samierinājuma raksturs cilvēku kopībai zināmos apstākļos 

sniedzas pāri šim šaurākajam sadraudzības lokam un var kļūt par sava veida misijas aktu, 

kas sniedz liecību par Kristus piedodošās mīlestības iejaukšanos mūsu dzīvē. 

Liturģiskā formula “Tā Kunga miers lai ir ar jums visiem” ir rezultāts tam, ka 

dzīves process ir sarucis līdz formulai. Praksē arvien jācenšas iesākt pretējo ceļu, proti, 

lai izrunātā formula atkal kļūtu par dzīves procesu. Šis dzīves process ir Mūsu Tēvs 

lūgšanas piektā lūguma saturs: “Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam 

saviem parādniekiem!” Saskaņā ar Mateja evaņģēlija tekstu (Mt. 6:14, 15), Jēzus ir ar 

neparastu stingrību uzsvēris savstarpēju piedošanu. Viss Dieva samierināšanas darbs tiek 

apstrīdēts, ja samierināšanās neietver arī mūsu dzīvi. Uz šo pašu lietu norāda Mateja 

evaņģēlijā (5:25, 26) izteiktā prasība samierināties ar pretiniekiem, kamēr kopā ar viņiem 

esam ceļā. Uz šī fona Vakarēdiens pēc savas nozīmes ir barība ceļabiedriem, kuri vēl visi 

kopā ir ceļā – to skaidri izsaka apzīmējums cibus viatorum. 

Kad Vakarēdienā šādi līdz ar klātesošā, darbīgā Kunga iejaukšanos izaug jauna 

dzīve kristiešu kopībā, rodas Jēzus Kristus draudze. Draudze ir to cilvēku pulks, kuri ir 

saistīti un arvien no jauna saistās ar savu Kungu Jēzu Kristu, līdz ar to kļūdami saistīti arī 
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cits ar citu. Jaunajā Derībā draudze daudzviet tiek apzīmēta kā Kristus miesa. Šis 

apzīmējums vispirms norāda uz ciešo saistību starp Kristu un Viņa draudzi. Draudze 

dzīvo caur Kristu, un Kristus dzīvo Savā draudzē. Pāvils (1. Kor. 10:16, 17) no 

Vakarēdiena kopības Kristus miesā secina, ka mēs visi esam viena miesa. Viņš lieto 

apzīmējumu “Kristus miesa” divējādā nozīmē – attiecībā uz Kristus miesu, kas par mums 

ir dota un tiek sniegta mums maizē, un attiecībā uz draudzi, kas ar līdzdalību Kristus 

upurī apvienojas vienā veselumā. Kad Luters, atbildot uz jautājumu: “Kāds labums no 

tādas ēšanas un dzeršanas?” apzīmē Vakarēdiena dāvanu kā dzīvību, tad ar jēdzienu 

“dzīvība” jāsaprot tieši šī mūsu cilvēku kopdzīves sakārtošana, kas rada pašos pamatos 

jaunu kopību, kura Kristus draudzē iegūst konkrētu apveidu. 

Tātad šī mielasta svinēšanai ir dots neparasti liels apsolījums. Tas skar cilvēka 

dzīvi ne tikai viņa atsevišķajās, individuālajās lietās, bet visā kopdzīves plašumā un 

dziļumā, visā Dieva jauniedibinātajā kārtībā. Kur šis apsolījums rod piepildījumu, tur 

patiesi kaut kas pilnīgi jauns ielaužas šajā pasaulē, kura raustās konvulsijās, nespēdama 

atrisināt cilvēku kopdzīves problēmu. Risinājums iezīmējas jau šajā dzīvē – tur, kur 

dzīvais Kungs darbojas ar Savu piedodošo žēlastību un kur cilvēks ļauj, lai Viņš to vada 

grēknožēlā un ticībā. 

Vakarēdiens ir ne tikai savulaik sapulcinātās draudzes apvienošanās. Pashā 

mielasta tēls, kuram atbilstoši mielasta dalībnieki svinēja līdzi to Pashā mielastu, kas 

notika, Israēla tautai izejot no Ēģiptes, tādējādi līdzības veidā, tomēr reāli tiekot uzņemti 

tā laika svinību dalībnieku lokā, attiecas arī uz Vakarēdienu. Mēs kā Kunga Kristus viesi 

sēžam pie viena galda ar apustuļiem un pirmā Vakarēdiena dalībniekiem. Mēs esam lielā 

galda kopība, kuru Tas Kungs paēdina un padzirdina, sniedzot tiem daļu pie Sava upura, 

Savas nodošanās pie krusta par mums. Nevieni citi svētki tā neparāda kristiešu 

apvienošanos – kā to, kuri pirms mums sēdēja pie viena galda ar Kungu Kristu, tā arī to, 

kuri sēdēs pie Viņa galda pēc mums – visas baznīcas apvienošanos pāri laika un telpas 

robežām kā Vakarēdiens. “Jo, kā ir viena maize, tā mēs daudzi esam viena miesa, jo mēs 

visi esam šīs vienas maizes dalībnieki” (1. Kor. 10:17). 



HERBERTS GIRGENSONS „MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS” 
 

© 2012 „LUTERISMA MANTOJUMA FONDS”  20 
 

 

Vakarēdiena personiskais raksturs 

Nodaļa “Treškārt” M. Lutera skaidrojumā par Vakarēdienu atbilst nodaļai 

“Treškārt” Kristības skaidrojumā. Te ir runa par Vakarēdiena būtības skaidrojumu, 

pretstatā nepareizajai maģiskajai izpratnei – itin kā vienkārša piedalīšanās mielastā jau 

nozīmētu pestīšanas notikumu. Pestīšanas notikums drīzāk ir saskatāms personiskās 

attiecībās starp vārdu, ko Dievs saka Vakarēdienā, un cilvēka ticību. Dāvana, kas šķiet 

esam gluži lietiska – Kristus miesa un asinis maizē un vīnā – aplūkota nodaļā “Pirmkārt”, 

tiek saistīta ar piešķiršanas un apsolījuma vārdu. Abi pastāv viens otram līdzās, un tikai 

kopā tiem ir īstā nozīme, taču tā, ka tieši vārdam ir izšķiroša ietekme uz visu šo norisi. Kā 

Luters saka, vārds ir galvenā lieta Sakramentā. Uz šī sakārtojuma pamata saprotams, ka 

lietiskā dāvana nav šķirama no personas, un personisks apsolījums vārdā nav šķirams no 

dāvanas, kas dod apsolījuma vārdam konkrētu apveidu. Kā vienā, tā otrā vārdi “par jums” 

gūst izpausmi. Dažkārt kā viens, tā otrs tiek saprasts kā Dieva vārds – augstākā nozīmē. 

Kā vienā, tā otrā izpaužas Jēzus personiskā pievēršanās. Atbilstoši šai izpratnei, ir 

iespējams izšķirt dzirdamo vārdu (verbum audible) un redzamo vārdu (verbum visible). 

Kā vienā, tā otrā notiek Dieva mīlestības gribas tapšana par miesu, kas parādās sajūtām 

tveramā apveidā un kas ar līdzdalību Vakarēdienā ļauj cilvēkiem sevi satvert dvēseliski 

miesīgā apveidā. Ticēt nozīmē apstiprināt šo norisi, uzlūkot piedalīšanos mielastā kā 

mums piešķirtās Dieva mīlestības gribas zīmi, līdz ar to patiesi saņemot dāvanu, kas šeit 

tiek sniegta: grēku piedošanu. 

Mārtiņš Luters vārdus “par jums dota” un “izlietas grēku piedošanai” ir uzlūkojis 

kā verba testamenti, kā vārdus, kuri izsaka un līdz ar to arī realizē jauno attiecību 

iedibināšanu starp Dievu un cilvēku. Tos var apzīmēt kā konsekrācijas vārdus, taču ne 

tādā nozīmē, ka šie vārdi paveiktu elementu substanciālu pārvērtību, bet tādā nozīmē, ka 

apsolījums, kas tiek dots Vakarēdienā, kļūst par realitāti. Saturam atbilstoši būtu izrunāt 

šos vārdus pār elementiem, nevis klusi un ar muguru pret draudzi, kā tas tiek darīts 

Romas baznīcā, bet skaļi, vēršoties pie mielasta dalībniekiem, kuri ir pulcējušies pie 
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altāra, līdz ar elementu parādīšanu (elevāciju). Vārdi “par jums” pārstāj būt teksta 

recitācija un kļūst par tiešu uzrunu sapulcinātajiem. Tas ir Evaņģēlijs, pasludinājums 

pastiprinātā formā, kas izpauž un realizē tā darba būtību, ko Dievs Kristū dara pie mums. 

Tas ir dievkalpojuma centrs, kurā Dievs mums kalpo mūsu glābšanas labā. 

 

Vakarēdiena cienīga saņemšana 

Jautājums par Vakarēdiena cienīgu saņemšanu secinājuma veidā izaug no 

pestīšanas norises personiskā rakstura Sakramentā. Tas ir jautājums par to, kā Dieva un 

cilvēka personiskajā saskarsmē atklājas cilvēka nostāja un kādai šai nostājai vajadzētu 

būt. Viss uzsvars tika likts uz Dieva žēlastības pilno pievēršanos cilvēkam. Taču 

maģiskas izpratnes draudi pavadīja šo Sakramenta “objektīvās” puses akcentēšanu, proti, 

tie bija draudi, ka pestīšanas norise Sakramentā varētu kļūt atkarīga tikai no pašas 

darbības izpildīšanas – ex opere operato, neievērojot cilvēka nostāju un konsekvences, 

kuras Sakraments rada viņa dzīvē. Pāvils (1. Kor. 10) ir norādījis uz šiem draudiem, 

izmantojot Israēla tautas piemēru no Vecās Derības. Tur sakramentu paralēles ir Dieva 

žēlastības darbi: brīnumainā iziešana cauri Sarkanajai jūrai, paēdināšana ar mannu ceļā 

cauri tuksnesim un padzirdināšana no klints, kas nāca tautai līdzi tās ceļā; un šī klints bija 

Kristus. Taču Pāvils savu domu gaitu turpina, noslēgumā sacīdams: “Bet uz lielāko daļu 

no tiem Dievam nebija labs prāts, tie ir izdeldēti tuksnesī.” Viņu nostāja pret Dievu palika 

tāda pati, kā bijusi. No viņu puses atbilde uz pieredzēto žēlīgo glābšanu izpalika. 

Cilvēka atbilde ir ticība. Tā ir nostāja, kas atbilst Dieva žēlastības darbam. Cienīga 

izturēšanās, ko prasa Vakarēdiena saņemšana, ir tāda nostāja, kas pienācīgi novērtē 

glābjošo Dieva mīlestību. Te rodas vēl kāds kārdinājums – ka tiek prasīta tāda veida 

cienīga izturēšanās, kas neatkarīgi no Dieva darba varētu tikt uzskatīta par cilvēka 

veikumu un kam jākļūst par priekšnoteikumu un nosacījumu cienīgai Vakarēdiena 

saņemšanai. M. Luters šeit piemin gavēšanu un miesīgu sagatavošanos. Viņš atzīst šādas 

gatavošanās relatīvās tiesības, kādas ir jebkuram tikumīgam izturēšanās veidam, sevišķi 

šajā vietā, kur jāsagatavojas sastapties ar Dievu. Taču šeit tiešām viss ir atkarīgs no tā, 
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kas tiek akcentēts. Pāri visiem labas uzvedības un tikumu noteikumiem, kas saistīti ar 

Vakarēdiena saņemšanu, visas Vakarēdiena norises centrs, proti, Dieva žēlastības darbs 

Jēzū Kristū, nekādā ziņā nedrīkst tikt pastumts malā, nedz palikt nenovērtēts. Un tam 

atbilst tikai ticība, kas nostājas uz šī Dieva žēlastības darba pamata. Tikai no šī ticības 

centra cilvēka izturēšanās iegūst savu nozīmi. Bez ticības visa pārējā cilvēka izturēšanās 

attiecībā uz cienīgu Vakarēdiena baudīšanu zaudē jebkādu nozīmi. Ticībā rodas jēga 

visam, ko Dievs Jēzū Kristū dara pie mums. Ticībā atklājas situācija, kādā mēs 

atrodamies. Tā ir grēcinieku situācija. 

Ticībā vienmēr ir ietverta grēknožēla, proti, mūsu dzīves realitāte nāk Dieva 

patiesības gaismā, un cilvēks pret to izturas kā pret savu realitāti. Taču šī bezdievīgā un 

Dievam naidīgā realitāte kļūst redzama tikai Dieva glābjošās mīlestības priekšā. Tādēļ 

patiesa grēknožēla nav iespējama bez ticības. Tādēļ Luters nepiemin grēknožēlu, nedz arī 

vēlmi laboties. Viņš šajā vietā visu saista ar ticību, jo tikai ticībai pirmoreiz atklājas skats 

uz to, kas ir grēks, jo ticība ierauga To, pret kuru mēs grēkojam. Jo vairāk Dieva 

žēlastības darbs ienāk ticības redzeslokā, jo vairāk izceļas realitāte, kurai šis žēlastības 

darbs ir vajadzīgs. Skatiens tiek novērsts no sevis paša un pilnīgi pievērsts Tam, kura 

pilnība plūst pār visu mūsu dzīvi un kas pirmoreiz ļauj saskatīt visu mūsu dzīves ļaunumu 

un aplamību. 

Tikai šī nostāja sniedz mērauklu, kas ļauj novērtēt cienīgu un necienīgu 

izturēšanos pret Vakarēdienu. Pāvils korintiešu necienīgo izturēšanos saskata tajā 

apstāklī, ka tur, kur Kungs Kristus ar Savu mīlestību viņus apvieno Vakarēdiena kopībā, 

viņi atraujas un pretojas šim klātesošā Kunga darbam. Viņi ar savu izturēšanos noniecina 

un aptraipa kopību. Taču pašos pamatos tā ir neticība, kas sabiedriskajā dzīvē atraujas un 

pretojas Kristus mīlestības dinamikai. 

Mārtiņš Luters šeit, katehismā, atstāj neaplūkotas visas ticības un neticības 

izpausmes cilvēka dzīvē. Viņš šeit neaplūko arī sabiedrisko dzīvi, kurā visskaidrāk kļūst 

redzama mūsu ticības nostāja pret Dieva žēlsirdību. Taču tādēļ to visu nedrīkstam 

uzskatīt par mazsvarīgu, bet tur, kur tiek runāts par jautājumu, kā mums atbilstošā veidā 
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jāizturas pret lielo notikumu, ar kuru sastopamies Vakarēdienā, Luters uzsver izšķiroši 

svarīgo punktu, kuram tiek pakārtots viss pārējais: tā ir pievēršanās Dievam, kas notiek 

ticībā. Viņam vissvarīgāk ir tas, lai cilvēks nāktu pie ticības. Ticībā viņš nonāk Dieva 

glābjošās mīlestības varas lokā, tās dinamikā. Šī dinamiskā mīlestība ir spēks, kas visu 

dara jaunu. Tā ir darbīga pretvara visam ļaunajam. 

Dieva mīlestība ir kā spēcīga straume, kas nāk pār mums, kas mūs satver, 

izraudama no ļaunuma un nāves varas un ienesdama Jēzus Kristus varas lokā, lai vestu uz 

dzīvību. Kristība, grēksūdze un Vakarēdiens ir šādā ziņā jāsaprot dinamiski, kā liecība 

par šo mīlestības varu, kas tver pēc mums, jā, vēl vairāk – kā pati šī mīlestības vara, kas 

mūs satver ne tikai izrunātajā vārdā, bet arī darbībā. Uzticēties šai varai – tā ir pati lielākā 

ticības gudrība. Katehisms, kas liecina par šo varu un mudina uz ticību tai, ir Evaņģēlijs, 

prieka vēsts. 

Mārtiņa Lutera skaidrojumi par Kristību, grēksūdzi un Vakarēdienu ir jāsaprot kā 

slavinājums šai glābjošajai Dieva mīlestības varai – “..un jūs ar prieku pateiksities 

Tēvam, kas jūs darījis cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā. Viņš mūs 

ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļotā Dēla valstībā, kurā mums dota 

pestīšana, grēku piedošana” (Kol. 1:12–14). 

 

 


