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VAKARĒDIENS 

 

Vakarēdienam piemīt sakramentāls raksturs tādā pašā nozīmē kā Kristībai: Dievs 

iedibina konkrētu notikumu cilvēka zemes dzīvē, un šim notikumam ir izšķiroši svarīga 

nozīme cilvēka attiecībās ar Dievu. Sakramenta iestādīšana nav jāsaprot kā patvaļīgs akts 

līdzās pārējai pestīšanas darbībai un atsevišķi no tās, kā notikums sui generis (pats sava 

veida, t.i., tāds, kas nav ne no kā atkarīgs), bet – tā ir Dieva pestīšanas un mīlestības 

gribas izpausme Jēzū Kristū, kas iesniedzas cilvēka konkrētajā tagadnes dzīvē. Ja arī 

vienreizējais Kristības akts ietver visu cilvēka dzīvi un pakļauj to Dieva mīlestības gribai 

Jēzū, tad tomēr kristītā cilvēka dzīve ar to vēl nav piepildīta. Tā būtu nepareiza izpratne, 

ja Kristību gribētu saprast perfekcionistiski kā noslēgumu, kā piepildījumu. Arī kristītais 

dzīvo šīs pasaules laikā. Viņš pieder divām pasaulēm – tagadējai un nākamajai, un tādēļ 

par viņu notiek cīņa. Kristīta cilvēka situācija ir pārbaudījumu pilna. Tas, kas viņam ir 

dots, visu viņa dzīves laiku tiek apstrīdēts. 

Viņš ir kļuvis par Kristus īpašumu, taču šis fakts nekādā ziņā nav kļuvis 

viennozīmīgi redzams. Tas drīzāk ir apslēpts – daļēji bez mūsu pašu vainas, vienkārši 

zemes dzīves veidola dēļ, kas kristietim ir kopīgs ar visiem cilvēkiem, daļēji viņa paša 

vainas dēļ, jo arī viņa dzīvē grēks vēl ir spēcīgs un noliedz viņa piederību Jēzum Kristum. 

Kārdinājumos ticība Jēzum Kristum, kas rada jaunu radību, pastāvīgi tiek apšaubīta. 

Kristītais cilvēks ir nākamās pasaules pilsonis. Taču tagadējā pasaule, sevī balstītais 

galīgums, ir pārlieku spēcīga realitāte, kura nākamo pasauli attēlo kā ilūziju un mēģina 

padarīt neiespējamu tādu dzīvi, kas vērsta uz šo nākotni. Kristīgā cerība tiek pakļauta 

pārbaudījumiem. Kristība ir iesaistījusi kristīto cilvēku draudzē. Jēzus Kristus draudzes 

pazīšanas zīme ir mīlestība. Taču, jau uzlūkojot mūsdienu tautas baznīcas situāciju, 

skaidri atklājas problemātika: baznīcā un draudzē vērojams tieši tāds pats mīlestības 

trūkums kā apkārtējā pasaulē, un šķēršļi, kuri mīlestībai rodas cilvēku kopdzīvē, cilvēcīgi 

raugoties, ir vienkārši nepārvarami. 
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Šajā kārdinājumu daudzveidībā Kristus Jēzus Saviem ļaudīm ir iedibinājis 

Vakarēdienu – kā stiprinājumu cīņā un lai paēdinātu tos ceļā cauri šīs pasaules laikam, 

pretī nākamajai valstībai. Tādēļ atkārtojas Vakarēdiens. Kristieša dzīve rit laikā. Palīga 

un Glābēja nokāpšana no debesīm un ienākšana mūsu situācijā, līdzās vienu reizi 

notikušajai mūsu pārņemšanai Viņa īpašumā ir arī pastāvīga ieiešana šajā nemitīgi 

mainīgajā situācijā un klātbūtne, kas ļauj uzveikt kārdinājumus. Jēzus Kristus pievēršanās 

mums, lielais “par jums”, kas uzdod toni Jēzus dzīvē un miršanā, kas ir nesošais pamats 

visai mūsu esamībai, un kas tomēr pastāvīgi tiek aizēnots un paliek nepamanīts 

kārdinājumu dēļ, Vakarēdienā atkal skaidri atklājas un arvien no jauna iedibina kārdinātā 

cilvēka attiecības ar Jēzu Kristu. Tas ir Kristus krusts, pie kā tas viss notiek. Taču krusts 

ir nevis pagātnes notikums, pie kura jānonāk ar domām, pārvarot vēsturisku attālumu, bet 

gan – Sakramentā krusts nāk pie manis un uzņem mani visā šajā norisē “par jums”, kas 

arī ir īstais šīs norises saturs. Mūsu Kungs, kas pie krusta atdod Savu miesu un asinis, 

Sakramentā to dara par mani. Abi šie notikumi kļūst par vienu. Sakramenta izdalīšanā 

krustāsišana mums kļūst par tagadni bez laika dalījuma, novēršot laika attālumu, kas mūs 

šķir no vēsturiskā notikuma. 

Visiem kārdinājumiem, kas pastāvīgi aizēno mums šo “par jums”, cenšas to 

noliegt un padarīt nesvarīgu mūsu dzīvē, stājas pretī šai krusta realitāte Vakarēdienā. Līdz 

ar to kārdinājums, kas apstrīd mūsu cerību, tiek pārvarēts. Vakarēdienam Jaunajā Derībā 

ir eshatoloģiska iezīme, kuru turpmāk aplūkosim plašāk. Luters savā skaidrojumā šo 

iezīmi skaidri nenorāda. Lai gan varētu sacīt, ka jau vārdos “par jums” ir ietverts 

glābjošais skats uz pilnīgu pestīšanu, tomēr ir svarīgi, lai Vakarēdiena eshatoloģiskā 

nozīme tiktu skaidri pasvītrota un no jauna nonāktu līdz cilvēku apziņai draudzē. Mūsu 

laikos valda sekularizētas eshatoloģiskās domas, sākot ar ticību progresam, kas garantē 

jēgu visām vēsturiskajām norisēm, līdz pat marksistiskajam nākotnes pasaules tēlam, 

bezšķiru sabiedrībai. Vakarēdiens uzņem cilvēku kustībā, kas vērsta uz Kunga 

atkalatnākšanu un nākotnes pasauli, kuru Viņš atnesīs. Te cilvēks tiek apstiprināts par 

Dieva tautas locekli, kas ceļo cauri tuksnesim uz Dieva apsolīto zemi. 
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Vakarēdienā Jēzus Kristus pulcina savējos galda kopībā, sniegdams tiem līdzdaļu 

pie Viņa pestīšanas un mīlestības. Tā Viņš šos ļaudis saista savā starpā mīlestībā, kas 

saistībā ar Viņu pastāvīgi tiek atjaunota un stiprināta, lai spētu pārvarēt visus šķēršļus, 

kas nostājas starp viņiem un Kristu. Uzsvars šajā mielastā ir likts uz Jēzu Kristu, uz to, 

kas Viņš ir Saviem ļaudīm, ko Viņš dara pie viņiem un viņu labā. Mazajā katehismā 

atbilstoši šim saturam tiek izcelta mūsu Kunga persona un Viņa darbs, kas ir visas norises 

centrs. Kā jau sacīts, katehismā vispirms tiek aplūkots Sakraments pats par sevi un tikai 

tad – ticība, kas atveras Tam Kungam un Viņa darbam, saņemdama to, ko Viņš dod. 

Tādēļ varam runāt par Lutera atainojuma objektīvo raksturu. Kurš netic, tas nevis 

vienkārši Sakramentā neko neredz un nesaņem, bet arī grēko pret Kungu, kas šeit nāk 

pretī un sniedz Savu mīlestību. Neticībai ne tikai paliek nesaņemtas dāvanas, kuras mūsu 

Kungs izdala, bet – arī neticībai jāsaskaras ar pašu Kungu. Un šis fakts, ka Sakramentā 

nonākam saskarsmē ar pašu Kungu, kļūst par visas Sakramenta svinēšanas centru un 

izpratnes centrālo jautājumu. Te ir runa par Jēzus Kristus reālo klātbūtni. Tas ir centrs, ap 

kuru veidojas dažādi uzskati, kuri cenšas paskaidrot, kā šī reālā klātbūtne īstenojas. Tas ir 

stingrs, neapšaubāms centrālais punkts, kuru draudze nedrīkst pazaudēt no redzesloka, 

aplūkojot visus jautājumus saistībā ar Vakarēdienu. 

 

Lutera skaidrojuma uzbūve 

Mārtiņa Lutera skaidrojuma uzbūve ir analoga tai, kādu redzam skaidrojumā par 

Kristību. Tai ir četras daļas. Pirmās trīs daļas atbilst Kristības skaidrojuma daļām – tās 

runā par Vakarēdiena būtību, par tā atnesto labumu un par darbīgajiem faktoriem 

Vakarēdienā: vārdu un ticību. Tikai daļa “Ceturtkārt” ienes jaunas domas par to cilvēku 

cienīgumu, kuri saņem Vakarēdienu. 

 

Pirmkārt 

Kas ir Svētais Vakarēdiens? 

Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus patiesā miesa un asinis, ko pats Kristus 
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mums, kristiešiem, ir iedibinājis ēst un dzert kopā ar maizi un vīnu. 

Kur tas rakstīts? 

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

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

pateicās, pārlauza un deva to Saviem mācekļiem, sacīdams: “Ņemiet un ēdiet, 

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

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

sacīdams: “Ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība Manās 

asinīs, kas par jums un par daudziem top izlietas grēku piedošanai; to dariet, 

cikkārt jūs to dzerat, Mani pieminēdami” (Mt. 26:26–28; Mk. 14:22–24; Lk. 

22:19, 20; 1. Kor. 11:23–25). 

 

Runājot par Kristību, trīs daļas tika raksturotas kā piederīgas Kristības būtībai: 

iestādīšanas pavēle, signum, tas ir, ārēji redzamā zīme, un apsolījums, tas ir, vārds, kas 

dara Kristību par Jēzus Kristus personisku darbību. Vakarēdiena būtības raksturojumā 

nav apsolījuma vārda. Zīme parādās divējādi, proti, kā šīs zemes zīme (signum terrestre) 

maize un vīns, un kā debesu zīme (signum coeleste) Kristus miesa un asinis. Debesu zīme 

ieņem to vietu, kurā vajadzētu būt apsolījuma vārdam. 

Attiecības, kādās ir šīs divējādās zīmes, raksturo prievārds “ar” (vācu val. “zem”). 

Vārdi “ar maizi un vīnu” ir apozīcija vārdiem “mūsu Kunga Jēzus Kristus miesa un 

asinis”, nevis “ēst un dzert”. Tātad Vakarēdiens ir “Mūsu Kunga Jēzus Kristus patiesā 

miesa un patiesās asinis ar maizi un vīnu”. Luters izmanto dažādus prievārdus, lai 

paskaidrotu zemes un debesu zīmju attiecības. Prievārds “zem” parāda, ka Jēzus Kristus 

miesa un asinis ir apslēptas zem zemes zīmju veidola, tādēļ mēs tās nespējam atpazīt kā 

debesu zīmes. Prepozicionālā saistība izslēdz pārvērtību, maģisku brīnumu, kurā maizes 

substance tiek pārvērsta Kristus miesas substancē: maize paliek maize, un vīns paliek 

vīns. Tomēr Kristus klātbūtne Sakramentā ir realitāte, tikai tā nav racionāli 

izskaidrojama, bet ir balstīta Vakarēdiena iestādīšanas vārdos izteiktajā Jēzus gribā. Par 
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to vēl runāsim, plašāk aplūkojot iestādīšanas vārdus. 

Mārtiņš Luters piebilst: “Mums, kristiešiem, ēst un dzert” – šis izteikums norāda 

uz Sakramenta lietojumu: Sakraments ir mielasts. Tas atbilst savam uzdevumam, kad tiek 

atbilstoši lietots. Tas neatbilst Jēzus gribai, ja draudze tikai godbijīgi raugās brīnumā un 

ļauj tam notikt šīs draudzes labā, taču pati nepiedalās mielastā. Tādēļ uzsvars nav liekam 

uz pieminēšanu. Kopīgā ēšana un dzeršana ir ne tikai simbolisks tīri garīgas baudīšanas 

ietērps, bet drīzāk attiecas uz reālu līdzdalību mielastā, kurā Kungs Kristus pats grib būt 

klāt. Kā objekts saistība ar “ēst un dzert”, neapšaubāmi, ir domāta miesa un asinis ar 

maizi un vīnu. Taču, tāpat kā aiz maizes un vīna ir apslēpta reāli klātesošā Jēzus Kristus 

miesa un asinis, arī Vakarēdienā sniegtās maizes un vīna baudīšana ar muti, kā cilvēki uz 

zemes to dara, reizē ir garīga baudīšana ar sirdi – kā Luters to reiz ir nosaucis. Viss 

cilvēks, kā garīgais, tā arī miesīgais, saņem to, kas tiek dots ar Jēzus Kristus klātbūtni. 

Garīgajam un miesīgajam ir jātiek atšķirtam vienam no otra, tomēr tie abi ir vienoti. 

Luteram bija svarīgi uzsvērt šo vienotību. Kristībā tiek nosaukts vārds, kas ir saistīts ar 

zīmi. Kā jau sacīts, Vakarēdienā trūkst norādes uz apsolījumu, kas tiek piešķirts līdz ar 

zīmi. Kristībā pats Dievs Jēzū Kristū ir tas, kas dara Savu darbu. Viņš ir personiski 

klātesošs, Viņš kristī, Viņš izdala Savas dāvanas, Viņš tās piešķir Savā vārdā. Tātad 

Kristībā pilnīgi pamatoti varam runāt par Jēzus Kristus reālo klātbūtni. Tā dara šo 

baznīcas aktu par to, kam tam ir jābūt atbilstoši Jēzus gribai – par reālu pestīšanas 

notikumu. 

M. Lutera katehismā šī pati Jēzus Kristus reālā klātbūtne tiek apstiprināta arī 

Vakarēdienā. Kā pēdējā mielastā pirms Savas nāves Jēzus kā namatēvs sēdēja pie galda 

kopā ar savējiem un sniedza tiem maizi un biķeri, tāpat Viņš to sniedz ik reizi, kad 

mielasts tiek atkārtots Viņa ļaužu vidū. Viņš ir klātesošs kopā ar savējiem kā mielasta 

sniedzējs, uzrunādams viņus un ar Savu vārdu piešķirdams viņiem dāvanas, kuras viņu 

labā ir izcīnījis ar Savu nāvi. Luters šo reālās klātbūtnes domu ir izvirzījis centrā 

Vakarēdiena skaidrojuma otrajā, trešajā un ceturtajā daļā. Kā galveno lietu Sakramentā 

Luters norāda un izceļ iestādīšanas vārdus “par jums dota un par jums izlietas grēku 
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piedošanai”. Šiem vārdiem mums jātic, lai mēs kļūtu par piedošanas dāvanas saņēmējiem 

un iemantotu visu, kas tajā ir ietverts. Tās ir personiskas attiecības, kas īstenojas šajā 

Jēzus Kristus klātbūtnē un Viņa darbībā, kas ietverta vārdā. Tās tiek sniegtas jau 

iestādīšanas pavēlē un pavēlē mielastu atkārtot. Arī šodien mums ir darīšana ar Jēzus 

reālo klātbūtni šajā nozīmē. Viņš arī šodien pulcina Savus ļaudis pie Sevis uz mielastu 

gluži kā namatēvs, kas viņus personiski uzrunā un izdala tiem Savas dāvanas. Tas 

vienmēr ir un paliek augstākais skatupunkts, no kāda aplūkojams Vakarēdiens. 

Taču Vakarēdienā ir runa vēl par kaut ko vairāk, ne tikai par šāda veida Jēzus 

reālo klātbūtni. Dāvana, kuru Viņš sniedz, ir Viņa miesa un asinis, tas ir, Viņš pats. Viņš 

ir ne tikai subjekts, bet reizē arī pats Savas darbības objekts, un šajā punktā sakņojas visa 

problemātika, kas ietverta kontroversē par Vakarēdienu. Jautājums, par kuru risinās 

diskusijas, ir Kristus miesas un asiņu reālā klātbūtne dāvanās, kuras tiek izdalītas. 

Neatkarīgi no Vakarēdiena dalībnieku nostājas, tā ir realitāte, un ikviens, kas piedalās 

mielastā pie mūsu Kunga galda, saskaras ar šo Viņa klātbūtni – vai nu tas notiktu ticībā 

vai neticībā. 

Tātad Jēzus Kristus miesa un asinis nav tādas dāvanas, kuras atkarīgas no 

saņēmēja ticības, bet miesa un asinis ir zīmes, kuras norāda uz to, ko Jēzus šajā aktā dara: 

Viņš atdod Savu miesu un asinis un dara to par mums. Zīme pasvītro šo darbu. Tā 

attiecina Jēzus darbu uz to, kuram tiek dota maize un vīns. Tas, ka šī zīme ir, kas tā ir, 

pamatojas nevis kādos cilvēku darbos, bet ir pamatots tikai un vienīgi Jēzus gribā. Tas 

skaidri uzsvērts iestādījuma vārdu skaidrojumā “..ko pats Kristus mums, kristiešiem, ir 

iedibinājis..” Jēzus griba ienes Viņu pašu, Viņa miesu un asinis Sakramentā; tā ir Viņa 

griba, kas izpaužas šajā iedibināšanā. Tātad visa Vakarēdiena nozīme ir atkarīga no 

Kunga Kristus, kas šo mielastu ir iedibinājis. Problemātika, kas šeit rodas, tiks aplūkota 

vēlāk, aplūkojot vēsturisko pētījumu par Vakarēdiena būtības skaidrojumiem. 

Kā Rakstu pamatojums tiek minēts stāsts par Vakarēdiena iedibināšanu. M. Luters 

ir izmantojis šī notikuma atstāstu no apustuļa Pāvila vēstules (1. Kor. 11). Izskaistinošos 

palīgvārdus, ar kuriem šis stāstījums bija papildināts Romas baznīcas misē, viņš ir 
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izlaidis, stingri turēdamies pie Bībeles teksta. Taču šo Pāvila stāstījumu viņš ir 

papildinājis ar vārdiem no sinoptiskajiem evaņģēlijiem. Tas ir harmonizēts teksts. Kad šis 

Vakarēdiena iedibināšanas stāsts Mazajā katehismā tiek norādīts kā Bībeles pierādījums 

Vakarēdienā sacītajiem vārdiem, tad vispirms ir domāta paša Jēzus īstenotā Vakarēdiena 

iedibināšana. “To dariet, Mani pieminēdami” ir Jēzus vārdi, kas uzskatāmi par pavēli 

šāda mielasta atkārtošanai. Turklāt skaidrojuma vārdos, kurus Jēzus saka, sniegdams 

maizi un vīnu, ir ietverts viss apsolījums, uz kuru ticība drīkst atsaukties, saņemot šīs 

zīmes. Tie veido Vakarēdiena izpratnes kodolu. Lai gan šo kodolu apņem dažādu 

teoloģisku uzskatu jūklis, tomēr katehismam ir svarīgi satvert īsto Evaņģēlija atklāsmi 

šajā stāstā. Neiesaistoties tālākā polemikā, Luters ir saskatījis un sniedzis šo Evaņģēliju 

vārdos “par jums dota .. un par daudziem izlietas grēku piedošanai”. 

Taču stāsts par Vakarēdiena iedibināšanu pilda vēl kādu uzdevumu – tas attēlo 

pēdējo mielastu pirms Kristus nāves. Vai nu mēs ar saviem vēsturiskajiem līdzekļiem 

varam nonākt līdz šīs situācijas izpratnei vai nē, katrā ziņā Vakarēdiena nozīme nav 

šķirama no situācijas, kura raksturota ar vārdiem “..tanī naktī, kad Viņš tapa nodots”. 

Jēzus nāve ar visām to pavadošajām norisēm parāda visa šī tēla draudīgumu. Tas ir 

pasaules naids, kas iespiežas pat tuvāko mācekļu lokā. Tāds pats naids ir sagaidāms arī 

draudzei tās tālākajā gājumā cauri vēsturei. Tā ir un paliek pulks, kas pieder šaurajam 

mācekļu lokam, kuru Jēzus pēdējā naktī, pirms Viņš tika nodots, sapulcināja pie Sevis, lai 

apbruņotu un stiprinātu ceļam cauri vēsturei. Šis dzīvais notikuma attēlojums, no kura 

draudze ir sākusi savu ceļu, arī nākamajām paaudzēm ir jāpatur acu priekšā, gluži kā 

iziešana no Ēģiptes līdz ar Pashā mielasta iedibināšanu bija Vecās Derības draudzes acu 

priekšā katrā šī mielasta svinēšanas reizē. 

 

Otrkārt 

Kāds labums no tādas ēšanas un dzeršanas? 

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

ar šiem vārdiem mums Svētajā Vakarēdienā tiek dota grēku piedošana, 
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dzīvība un svētlaime; jo, kur ir grēku piedošana, tur ir arī dzīvība un 

svētlaime. 

 

Te atkal atgriežas jēdzieni, kuriem bija izšķiroši svarīga nozīme Ticības apliecības 

Otrajā un Trešajā artikulā, kā arī Kristībā: grēku piedošana, dzīvība un svētlaime. Tā ir 

visas dzīves iedibināšana no jauna, kas tiek dota samierināšanā ar Dievu. Kad Luters runā 

par piedošanas un dzīvības piešķiršanu, viņš šeit saskata saistību ar vārdu, ar kuru Jēzus 

izdala maizi un vīnu, vairs nerunājot par Viņa miesu un asinīm. No tā nevar secināt, ka 

būtu radusies pretruna – šeit tiek sniegts vārds, bet nodaļā “Pirmkārt” raksturota lietiska 

dāvana. Vēlāk, novērtējot skaidrojuma vārdus, parādīsim, ka miesas un asiņu sniegšanā 

kā citā darbības akta formā notiek tas pats, kas šeit izteikts vārdos “par jums dota .. un 

izlietas”. Kā viens, tā otrs ir Dieva vārds, runātais vārds un vārds darbībā; tie abi sader 

kopā, un abi kopā piešķir darbībai personisku raksturu. 

 

Treškārt 

Kā ēšana un dzeršana var darīt tādas lielas lietas? 

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

“izlietas grēku piedošanai”. Šie vārdi līdz ar miesīgu ēšanu un dzeršanu 

Svētajā Vakarēdienā ir pats galvenais, un, kas šiem vārdiem tic, tas iegūst, ko 

tie saka un ko tie sola, proti: grēku piedošanu. 

 

Nodaļa “Treškārt”, tāpat kā runājot par Kristību, vēršas pret jūsmotājiem, kuri 

nepareizi saprot sajūtām tveramās zīmes un visu uzsvaru liek uz cilvēka darbību. Šeit 

vēlreiz tiek uzsvērta Dieva vārda un sajūtām pieejamās Sakramenta dāvanas kopsakarība. 

Šajā abu lietu kopībā Vakarēdiens kļūst par Jēzus Kristus dāvanas personisku 

piešķiršanu, kas ticībā tiek apstiprināta. Sakramenta vārdi “par jums” līdz ar ēšanu un 

dzeršanu Luteram ir galvenā lieta Sakramentā. Tā cilvēka līdzdalība Sakramentā ir 

līdzdalība mielastā ticībā, ka klātesošais Kungs šajā mielastā un līdz ar mielastu piešķir 
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cilvēkam visu Savu glābjošo mīlestību un īsteno to viņa dzīvē. Vakarēdienā grēku 

piedošana tiek sniegta nevis ēšanas dēļ, bet vārda dēļ. 

 

Ceturtkārt 

Kas cienīgi bauda Svēto Vakarēdienu? 

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

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

grēku piedošanai”. Turpretī, kas šiem vārdiem netic vai šaubās, tas ir necienīgs 

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

 

Noslēgumā Mārtiņš Luters uzdod jautājumu par Vakarēdiena dalībnieku 

cienīgumu. Iespējams, uz šo jautājumu viņu ir pamudinājis Pāvila izteiktais nopēlums 

korintiešiem, ko apustulis nosauc par necienīgu izturēšanos mielasta saņemšanas laikā. 

(1. Kor. 11:27–29) Pāvils noslēdz savu pamācību ar vārdiem “..Kas necienīgi ēd šo maizi 

vai dzer Tā Kunga biķeri.. tas ēd un dzer sev pašam par sodu, ja viņš neizšķir Tā Kunga 

miesu.” Vārdi, kas sacīti korintiešiem, attiecās uz bagāto nebrālīgo attieksmi pret 

nabadzīgajiem, par kopības izjaukšanu tieši mielastā, kam taču jābūt kopības mielastam. 

Šis jautājums būs jāaplūko vēlreiz, kad aplūkosim Vakarēdienu kā kopīgu mielastu, bet 

apzīmējumi, kurus Luters šeit izmanto saistībā ar cienīgu izturēšanos pret Vakarēdienu, 

norāda uz kaut ko citu, proti, uz Vakarēdiena tikumu, kas prasa no Vakarēdiena 

dalībniekiem noteiktas lietas, kas attiecas uz atturēšanos no ēdiena un atbilstošu apģērbu 

(miesīgu sagatavošanos). Šos tikumus M. Luters ir uzskatījis par ārēju disciplīnu. Tie 

parāda, ka draudzē ir izpratne par piedienīgu izturēšanos. Tomēr šie tikumi nav īstais 

cienīgums, ko Vakarēdiens prasa, atbilstoši savai iekšējai būtībai. Jo tas prasa vienīgi 

ticību. Jēzus Kristus nāk pie mums Savā pilnīgajā mīlestībā, kura sniedzas līdz pat 

krustam – lai atnestu mums dzīvību. Un vienīgā šīs nodošanās cienīgā un tai atbilstošā 

izturēšanās ir ticība, apstiprinājums tam, ko Viņš dara. Šo apstiprinājumu sniedz cilvēks, 

pie kura tas notiek. Šādā paļāvībā cilvēks godina Jēzu kā Kristu un tur godā Viņa darbu 
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pie mums. 

Tātad cienīga izturēšanās ir saistīta ne ar to, ka pie Vakarēdiena drīkstētu nākt tikai 

tas, kurš dzīvo tikumiski nevainojamu dzīvi. Vakarēdiens nav tāds kopības mielasts, kurā 

piedalītos cilvēki, kas sasnieguši noteiktu tikumisko līmeni, bet – tas ir grēcinieku 

mielasts. Tie ir mielasti, līdzīgi tiem, kurus Jēzus jau Savas zemes dzīves laikā noturēja 

kopā ar muitniekiem un grēciniekiem. No tā varam secināt, ka vismaz grēku atziņa un 

nožēla attiecībā uz saviem grēkiem būtu tā lieta, kurai jāveido cilvēka cienīgums. 

Neapšaubāmi, šīs lietas Luters ir saskatījis kā tādas, kas ietvertas ticībā. Grēkatziņa un 

grēknožēla ir nozīmīgas Vakarēdiena cienīgai baudīšanai tādā ziņā, ka tās dzen cilvēku 

pie Jēzus, pie ticības Viņam. Visa cilvēka sagatavošanās, kas, neatkarīgi no šādas ticības, 

tiek paveikta ar mērķi radīt cienīgumu Vakarēdiena saņemšanai, pašos pamatos parāda, 

ka cilvēks vēl nav sapratis, kālab Jēzus ir iedibinājis Jaunās Derības mielastu. Tā 

Vakarēdiens viegli var pārvērsties par tādu mielastu, kas jau savā ārējā norisē drīzāk 

parāda smaga apgrūtinājuma raksturu, un vairs nav priecīgu gaviļu pilns mielasts, kāds 

tas bija Vakarēdiena saņēmējiem agrīnajā draudzē (Ap. d. 2:47). 

 

 


