
GRĒKSŪDZES & GANDARĪŠANAS SAKRAMENTS ( ARĪ IZLĪGŠANA) 
Anglokatoļu skaidrojums 

Nav grēka, ko Dievs nevarētu piedot, lai gan šinī kontekstā atklāts paliek jautājums par 
grēku pret sv.Garu... Visaugstākais vēlas ienākt mūsu dzīvē, lai to dziedinātu un svētdarītu. Lai 
piedzīvotu piedošanas prieku, ir svarīgi uzticēties Dieva žēlsirdībai, nostāsies Viņa priekšā patiesī-
bā, nožēlot savus grēkus un tikties ar Dievu grēksūdzē & izlīgšanā. „Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, 
kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un Viņa Dēla Jēzus Kristus asinis šķīsta 
mūs no visiem grēkiem. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesības nav 
mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un 
šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām Viņu par meli, un Viņa 
vārdi nemājo mūsos.” (1.Jņ 1:7-10) 

Grēksūdzes dziļākā jēga nav grēka atzīšanā un piedošanā, bet gan cilvēka sirds un dzīves 
izmaiņā, lai saskaņotos ar Dieva patiesību un Kristus nesto Evaņģeliju – ticībā, cerībā un mīlestībā. 
Savā ziņā grēks ir viens no cilvēces labākajiem skolotājiem (šīs „skolas” procesu & rezultātus nākas 
izbaudīt katram uz savas ādas, lielā mērā pateicoties sev...) 

Smags grēks tiek izdarīts, kad cilvēks labprātīgi, apzināti izvēlas rīcību, pretēji Dieva liku-
miem. Nāvīgs grēks iznīcina pārdabisko mīlestību, bez kuras mūžīgā svētlaime nav iespējama. Tā 
ir garīga nāve, attiecību saraušana ar Dievu. Ja žēlastības stāvokli neatgūst ar nožēlu un Dieva 
sniegto piedošanu, tad nāvīga grēka sekas ir izslēgšana no Kristus valstības un mūžīgā nāve. 

Ikdienišķs grēks tiek izdarīts tad, ja grēks nav smags, rīcība neatbilst morāles likumiem, bet 
tā nav bijusi mērķtiecīga. Ikdienišķs grēks izraisa morālisku nekārtību un nenožēlots, atkārtots no-
ved līdz smagam grēkam. To var salīdzināt ar slimību, kas nav nāvējoša, bet traucē organisma 
funkcionēšanu. Šo grēku kontekstā gandarīšanas sakramentu var salīdzināt ar profilaktisku poti. 

Lai gan robeža starp smagu grēku un ikdienišķo mēdz izplūst, tomēr jebkurā gadījumā mēs 
varam runāt par grēkošanu Dieva vai/un cilvēku priekšā... 

Tā vai citādāk, taču mēs esam atbildīgi pirmkārt katrs par saviem grēkiem. Par citu grēkiem 
mēs esam atbildīgi tikai tad, ja esam tajos līdzdalīgi (vainas apziņa ne vienmēr ir rādītājs...) : 

 tieši un brīvprātīgi tajos piedalīdamies; 
 tos pieprasīdami, iesacīdami, cildinādami vai piekrizdami tiem; 
 neatklādami vai nenovērsdami tos, cik tas bijis atkarīgs no mums; 
 aizstāvēdami tos, kas dara ļaunu, vai apzināti pārstāvēdami viņus. 

Pilnvērtīga grēksūdze ir atkarīga no Sv.Gara, jo Viņš iedvesmo mūsu gribu iet atgriešanās 
ceļu, kā arī no grēkus sūdzošā ticības un paļāvības uz Dievu. Tāpēc nepieciešamas regulāras grēk-
sūdzes, biktstēva priekšā jābūt atklātam un pazemīgam, jāiepazīst sevi, drosmīgi jācīnās ar savām 
vājībām, grēkiem un jāļauj Sv.Garam sevi vadīt. „Katrs, kam ir šī cerība uz Viņu, šķīsta sevi pašu, 
kā Viņš ir šķīsts. Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību; grēks ir netaisnība. Jūs zināt, ka Viņš 
ir atklājies, lai grēkus atņemtu, un grēku nav Viņā.” (1.Jņ 3:3-5) 

 
Savā ziņā Grēksūdzes stāvoklī Dieva priekšā nepārtraukti ir katrs kristietis, cenšoties ko-

municēt ar Radītāju caur personiskām lūgšanām, meditāciju, kā arī grēku sūdzēšanu. Protams, tā-
da „sirds bikts” var palīdzēt un arī palīdz līdz zināmai robežai. Kad grēku nasta kļūst parāk smaga 
un vēl jo vairāk mūs apgrūtina apzināšanās un neizpratne, kā tikt vaļā no tā visa, tad tomēr vaja-
dzīgs „kas vairāk, pilnestīgāk”. 

Ceļā uz šo „vairāk, pilnestīgāk” ir starpposms, kas daļai cilvēku līdz zināmam brīdim dar-
bojas – izsūdzēt grēkus cits citam. „Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka 
topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.” (Jēk 5:16) 

Iepriekš minētais personiskais un arī it kā sabiedriskais grēku atlaišanas ceļš nav pilnīgi 
sakramentāls. Diemžēl pat it kā nopietni kristieši virspusēji pieiet savām attiecībām ar Dievu, t.sk. 
arī Grēksūdzei & Gandarīšanai, kas sevī nes sakramentālu izlīgšanu ar Dievu un izlīgšanu pašam  
sevī. To nevar dot „sirds bikts”, to nevar arī paraudāšana uz pleca kādam bēdu brālim vai māsai, 
to dod tikai Visaugstākais caur individuālo grēksūdzes sakramentu, lai gan arī kolektīvā  Grēk-
sūdze Mises sākumā ir ļoti vērtīga un nepieciešama (kaut arī tajā nenotiek Gandarīšana…) 

 
Ļoti svarīgi izprast, ka lai arī pie kuras Grēksūdzes mēs būtu bijuši – vai kolektīvās Misē, 

vai individuālās, šīs Dieva mums dāvātais un Baznīcas praktizētais svētdarīšanas līdzeklis darbo-



jas tik ilgi, kamēr mēs esam godprātīgi pret Radītāju. Ja cilvēks, kurš sevi sauc par kristieti uzskata, 
ka Mises laikā grēkus nožēlojot un ņemot dalību arī Euharistijā, pēc tā visa var mierīgi atkal grēkot 
līdz nākamai grēku atlaidei – šis cilvēks (diemžēl tādu nav mazums…) māna pats sevi, un mēģina 
piemānīt arī Dievu… 

Vērts ieklausīties vienā no 20.gs. spēcīgākajiem teologiem K.Bartā, ka tad, kad šī pasaule 
mums katram būs reiz jātstāj un jāstājas Radītāja troņa priekšā, nebūs vairs no svara ne zināšanas, 
ne prasmes, ne finansu bagātība, ne mūsu vērtīgums mūsu pašu vai citu cilvēku acīs – svarīgs būs 
tikai viens – spēt Dievu uzrunāt ar patiesu sirds domu – esi man grēciniekam žēlīgs… 

  
„Lielā sagatavošanās” jeb Grēksūdze ir veicama pirms došanās pie Euharistijas. Ir svarīgi, 

lai vakarēdiena dalībnieki saņemtu nepieciešamo palīdzību savas sirdsapziņas izmeklēšanai, pro-
blēmu noskaidrošanai, ar sv.Gara palīdzību saņemot arī piedošanu un spēcinājumu jaunai dzīvei. 
Būtībā nožēlot grēkus, nozīmē apmainīt savu grēku pret Kristus taisnību. Šī svētīgā apmaiņa no-
tiek tad, kad Jēzus ņem cilvēka nesvētumu un pretī sniedz savu svētumu. Ticīgajam ir liels atvieg-
lojums mises dievkalpojuma sākumā atstāt savu grēku nastu un saņemt apstiprinājumu, ka Jēzus 
žēlastība atkal ir uzveduši viņu uz pareizā ceļa Dieva un cilvēku priekšā. 
 

Kolektīvajā Grēksūdzē, kas notiek Mises dievkalpojuma laikā:  
 pirmkārt, mēs izsūdzam grēkus, 
 „izkrīt” personiskums, tāpat tajā nav pamācības un/vai gandarīšanas uzlikuma 
 un, otrkārt, mēs saņemam absolūciju jeb grēku piedošanu caur priesteri Dieva vārdā, turklāt ticam, 

ka tā mūsu grēki ir piedoti arī Dieva priekšā (ir dažādi riti un liturģijas, un ne vienmēr kolektīvās 
grēksūdzes ritā Mises dievkalpojuma laikā vārdos tieši tiek uzsvērts piedošanas jeb absolūcijas fakts, 
tas mēdz izrietēt no liturģijas konteksta). 

 
Tomēr, piedaloties tikai kolektīvajā (vispārējā) grēksūdzē Mises dievkalpojuma laikā, pa-

stāv iespēja iestigt pieradumā. Šīs kolektīvās (vispārējās) grēksūdzes vārdi pamazām paliek ierasti, 
tie var tikt pateikti automātiski, un grēksūdze vairs nav sakramentāla, pat ne kā grēcīga cilvēka pa-
tiesa lūgšana, bet vienkārši kā teksts, kas jānoskaita – taču sakramenti nav maģiskas mantras… 
Tādēļ arī tik svarīga ir individuālā Grēksūdze & Gandarīšana. 

Individuālā grēksūdze skaidrāk kā kolektīvā norāda uz to, ka grēkus jāatzīst katram par se-
vi un katram par sevi tie ir jāizsūdz, sev saņemot arī piedošanu. Mēs nevaram to veikt citas 
personas vietā – par citiem mēs varam tikai lūgt. Pie grēksūdzes katram jāiet pašam. 

 
Individuālās Grēksūdzes ritam ir vairākas daļas: 

 pirmkārt, notiek personiska, individuāla savas sirdsapziņas izmeklēšana, 
 priesterim biktstēvam tiek izsūdzēti savi grēki, 
 seko savu grēku nožēlošana (bez kā sakraments nav derīgs), 
 priesteris biktstēvs izsaka pamācības vai/un gandarījuma nosacījumus, 
 grēkus izsūdzējušais apņemas laboties Dieva un cilvēku priekšā, 
 absolūcija jeb grēku piedošana caur priesteri, turklāt ticot, ka grēki piedoti Dieva priekšā, 
 visbeidzot – ja ir „uzlikts” gandarījums, seko tā izpildīšana (kas noteikti nav sods, bet gan attiecību 

sakārtošana un izlīgšana) 
 
Lai grēksūdzes sakraments (tāpat kā visi pārējie sakramenti) būtu derīgi, sakramentu pie-

ņemošajam nav obligāti jāzin kas katrā sakramentā notiek detaļās teoloģiski, kā ir dogmatiski, u.c., 
respektīvi – kā sakraments darbojas – tā ir Dieva prerogatīva un priestera pienākumos ietilpst šos 
Dieva svētdarošos līdzekļus godprātīgi un atbildīgi izpildīt. Protams, ja ticīgais/ draudzes loceklis 
pārzin teoloģiju, dogmatiku, tradīcijas – šādam cilvēkam ir daudz vieglāk visu izprast, pārdomāt, 
pieņemt savā sirdī. Tāpēc ir Svētdienas skolas, Bībeles studiju grupas, Lūgšanu grupas, u.c., kas 
aizpilda to cilvēku neziņas robu, kam patiesi kristīga cilvēka apziņā nevajadzētu būt. 

 
Iešanas biežums pie individuālās grēksūdzes ir atkarīgs no aicinājuma un garīgās dzīves. 

Katram kristietim būtu pienākums izsūdzēt grēkus vismaz reizi gadā. Taču vēlams grēksūdzi 
praktizēt regulāri un biežāk, vēl jo vairāk, ja izdarīts smags grēks, vai arī notiek nonākšana nega-



tīvo atkarību varā. Lai pārvarētu kaunu un bailes pirms grēksūdzes, pastāv ļoti vienkārši un prak-
tiski padomi: sagatavoties rakstiski (tas nomierina) un lūgties arī par biktstēvu. Priesterī censties 
saskatīt ne tik daudz cilvēku - funkcionāru, bet Kristus pilnvarotu pārstāvi (patiesībā jau Kristus ir 
Tas, kurš uzklausa grēksūdzi un piedod grēkus). Grūtībām un ciešanām, ar kurām cilvēks 
sastopas, ejot pie grēksūdzes, ir milzīga attīroša vērtība. 

Sirdsapziņas izmeklēšana - nostāšanās patiesībā Dieva priekšā, savas dzīves, domu un darbu 
izvērtēšana saistībā ar Dieva gribu; izdarītā ļaunuma apzināšanās un nosaukšana vārdā laikā kopš 
pēdējās grēksūdzes.  

Lai sirdsapziņas izmeklēšana būtu auglīga, tās pamatā jābūt pārliecībai, ka Dievs cilvēku 
mīl un grib tam piedot grēkus. Tas palīdz izvairīties no sevis attaisnošanas dažādos pārkāpumos 
un grēkos, un dod spēku un uzticību nākt Dieva priekšā uz sarunu. Uz sevi jāraugās it kā Kristus 
acīm, kurš vēlas dziedināt, nevis tiesāt – nav vajadzīgs bezgalīgi urķēties sevī, bet gan godīgi 
ieskatīties pašam sev acīs un vēl jo vairāk sirdī. 

Cilvēki ne vienmēr atceras to, ka pirms dodamies pie sv.vakarēdiena, mums sevi īpaši jā-
pārbauda. Ir jāizlīgst gan ar Dievu, gan cilvēkiem. Jēzus saka: “Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu 
uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi (vai arī tev pret savu tuvāko...), tad atstāj 
turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīgsti papriekš ar savu brāli un tad nāc un upurē 
savu dāvanu” (Mt. 5:23–24) 

Ne velti gandarīšanas sakraments (grēksūdze & izlīgšana) tiek pieskaitīts dziedināšanas 
sakramentiem, kopā ar slimnieku sakramentu, slimnieku sakramentam vairāk palīdzot miesīgās 
kaitēs, grēksūdzei & gandarīšanai palīdzot cilvēka gara un dvēseles dziedināšanā. 

Sirdsapziņas izmeklēšanu ieteicams sākt ar pateicību Dievam par visām Viņa labestības un 
mīlestības izpausmēm, ko ik dienas saņemam. Pēc tam var lūgt Sv.Gara apskaidrību un drosmi 
pazīt savus grēkus, lūdzoties ar vārdiem: „Nāc, Sv.Gars, apskaidro manu prātu, lai es pazītu savus 
grēkus; modini manu gribu un manu sirdi, lai es par tiem patiesi nožēlotu un vaļsirdīgi tajos atzītos; dāvā 
man spēku, lai es tos labotu un par tiem gandarītu. (Sv.Marija,  grēcinieku patvērums, nāc man palīgā!)”  

Var pārdomāt savas attiecības ar Dievu, ar cilvēkiem un izvērtēt attieksmi pašam pret sevi. 
Var izmantot jau sagatavotus sirdsapziņas izmeklēšanas jautājumus, jo tie palīdzēs labāk saskatīt 
un nosaukt grēku. Nevajag koncentrēt uzmanību vienīgi uz grēka ārējām izpausmēm. Jāmēģina 
ieraudzīt grēka cēlonis, kas ir pastāvīga tieksme uz ļaunu. Nebaidies no jautājumiem par saviem 
galvenajiem netikumiem, kā arī par ļaunuma saknēm un cēloni. Ir vērts regulāri izmeklēt sirds-
apziņu. Tas gan nenozīmē, ka visu laiku vainas apziņā jārakņājas sevī, nemitīgi šauboties, bet – ja 
neatklāsies grēka iemesli un cilvēks neatteiksies no tiem, laboties būs grūti vai pat neiespējami. 

Nožēla par grēkiem - atgriešanās ir atkarīga no patiesas grēku nožēlas, kas ir "dvēseles sāpes 
par padarīto grēku, riebums pret to un apņemšanās vairs negrēkot". Tā ir atzīšanās izdarītajā grēkā, uz-
ņemoties atbildību par to; pazemīga nostāšanās patiesībā Dieva priekšā, kurš mums piedod nevis 
tāpēc, ka mēs to būtu pelnījuši, bet gan tāpēc, ka Viņa žēlsirdība ir neizsmeļama. 

Nožēlu par grēkiem nevajag jaukt ar jūtām vai emocijām. Jūtas un emocijas brīžiem var 
mūs maldināt. Ja kāds saka, ka "nejūt" nožēlu vai arī nožēlo tikai tāpēc, ka grēkam bija netīkamas 
ārējās sekas, tad šis cilvēks vēl nav sapratis nožēlas būtību. Patiesa, pilnīga nožēla ir apzināties 
Dieva bezgalīgo mīlestību pret mani salīdzinājumā ar manu lielo nepateicību; atzīšanās grēkos un 
apziņa, ka pats nespēju atjaunot saikni ar Dievu, kuru esmu iznīcinājis, krizdams grēkā. Pilnīga 
nožēla vispirms sakņojas mīlestībā uz Dievu.  

Daļēja jeb nepilnīga nožēla rodas no grēka ļaunuma apzināšanās vai no bailēm soda un 
mūžīgās pazušanas priekšā. Diemžēl ne visi, kas izsūdz grēkus, arī patiesi nožēlo un atgriežas uz 
Dieva ceļa… Patiesa grēku nožēla ir iekšēja visa cilvēka pārmaiņa, kad viņš sāk domāt, spriest un 
veidot savu dzīvi tā, kā to prasa Dieva svētums un mīlestība. 

Cieša apņemšanās laboties ir patiesas grēku nožēlas auglis, kas veidojas no grēkā ietvertā ļau-
numa atklāšanas. Tā ir patiesa atsacīšanās no grēka, no tieksmes padoties vilinājumam darīt ļaunu. 
Tas ir lēmums izvairīties no iespējas grēkot un darbs ar sevi, lai šīs nepilnības izskaustu.  

 
Grēks var būt vilinošs un pat it kā brīnišķīgs, taču grēka ievainotais patiesi laimīgs kļūst 

tad, kad piedzīvo Dieva žēlastību un mīlestību. Grēksūdze jeb atzīšanās grēkos izriet no iekšējas 
nožēlas un atgriešanās pie saskaņas ar Visaugstāko. Ne velti sv.Augustīns reiz teicis, ka cilvēka 
dvēsele tik ilgi nav mierīga, kamēr tā neatrod mieru Dievā. To nevar papildināt, sakot, ka runa ir 



par cilvēku, kam viņa grēki ir tikuši piedoti, un tāpēc viņš var būt brīvs un laimīgs. Protams, kori-
ģējot savu dzīvi un neatgriežoties pie grēkošanas (cik tas cilvēkam ir iespējami…), mēs saprotam 
un jūtam, ka gars ir stiprs, taču miesa diemžēl nereti izrādās pārāk vāja… 

Iesākot grēksūdzi, informē priesteri par sevi un kad pēdējo reizi būts pie grēksūdzes. Tad va-
jadzīgs (pašam grēkus sūdzošajam) atzīt savus grēkus Dieva un cilvēku priekšā. Derīgas grēksū-
dzes noteikums ir patiesa atzīšanās visos smagos grēkos, kā arī atzīšanās ikdienišķos grēkos. Apzi-
nāta smaga grēka apslēpšana padara grēksūdzi nederīgu – tas jau ir jauns grēks. Ja kāds grēks tiek 
aizmirsts neapzināti, sakraments ir derīgs, tomēr aizmirstais grēks jāizsūdz nākamās grēksūdzes 
laikā. Svētīgi lūgt piedošanu arī par tiem grēkiem, kurus neapzināmies: “Kas gan apzinās savu 
nomaldīšanos? Šķīstī mani no manām neapzinātām kļūdām!” (Ps. 19:13) 

Priesteris, saskaņā ar Dieva žēlsirdību un, balstoties uz saņemto pilnvaru, Jēzus Kristus 
vārdā atlaiž vai aiztur grēkus: „Tad Jēzus vēlreiz viņiem saka: „Miers ar jums! Kā Tēvs Mani sūtī-
jis, tā es jūs sūtu.” Un, to sacījis, Viņš dvesa un sacīja viņiem: „Ņemiet Svēto Garu! Kam jūs grē-
kus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks.” (Jņ ev. 20:21-23) 

Nepieciešams uzmanīgi uzklausīt biktstēva pamācības – taču priesteris nav jāuztver kā ties-
nesis, soģis vai tamlīdzīgi – priesteris nes grēkus sūdzošajam Labo Evaņģelija Vēsti par Dieva mī-
lestību. Priestera uzdevums šajā sakramentā nav cilvēku nosodīšana vai sava garīgā pārākuma iz-
rādīšana, vai formāla, vispārināta „morāles lasīšana” (kas, diemžēl, mēdz notikt...), bet dvēseļu va-
dīšana caur Kristus mīlestību. 

Brīdī, kad priesteris izsaka absolūcijas vārdus, jāuzmodina sevī vēlreiz nožēlu par grēkiem 
un jāpateicas Dievam, kurš TIEŠI TAGAD piedod grēkus un atbrīvo no tiem. Dievs, mans Tēvs, 
Tu man piedevi grēkus un dāvāji savu mieru; dari, lai arī es piedotu saviem līdzcilvēkiem visas 
pārestības un vienmēr tiektos pēc mīlestības un miera. Un pāri visam – lūdzu, caur Sv.Garu dod 
man spēkus un sirds saprašanu vairs negrēkot! Caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. 

Priesteris grēciniekam nozīmē gandarījumu, kas ir palīdzība jaunai dzīvei un zāles dvēseles 
slimības dziedināšanai – atkal jau caur Kristus mīlestību. Visi mēs zinām, ka tās labākās zāles ne 
vienmēr ir garšīgākās vai tīkamākās... 

Gandarījumam, cik vien iespējams, jāatbilst izdarītā grēka smagumam un dabai. Daudzi 
grēki nes zaudējumus līdzcilvēkiem. Jādara viss iespējamais, lai nodarījumu atlīdzinātu (piem., at-
dotu nozagtu lietu, atlīdzinātu zaudējumu, atjaunotu labo vārdu tam, kurš tika netaisnīgi apvai-
nots u.tml.). Ja nav iespējams tieši atlīdzināt nodarīto zaudējumu, var upurēt "aizvietojošu" ganda-
rījumu Dievam - darot žēlsirdības darbus, kalpojot tuvākajam, labprātīgi atsakoties no kaut kā citu 
cilvēku labā. Taču jātceras vēlreiz jau iepriekš teiktais - priestera uzdevums šeit ir nevis tiesneša 
funkciju veikšana vai sodīšana, bet gan dvēseļu vadīšana caur Kristus mīlestību. Tieši tādēļ vispa-
reizāk ir iet grēksūdzēs pie viena biktstēva – gan tādēļ, ka visticamākais, radīsies savstarpēja uzti-
cība, kā arī tādēļ, ka konkrētais biktstēvs laika gaitā iepazīst konkrēto cilvēku, kurš nāk pie sakra-
menta, un, attiecīgi, zinot šī cilvēka iepriekšējo dzīves un ticības ceļa gaitu, mācēs labāk palīdzēt. 
Savukārt, mainot biktstēvus, cilvēkam pastāv arī vilinājums kaut ko it kā pietušēt, noklusēt... 

Biktstēva uzlikto gandarījumu nevajag atlikt uz ilgu laiku, bet izpildīt to pēc iespējas ātrāk. 
"Protams, tā nav cena, kuru maksā par grēku atlaišanu un saņemto piedošanu: nekāda cilvēciska 
maksa nevar atlīdzināt to, ko saņēmām - visdārgāko Kristus Asins augli. Gandarīšana ietver sevī 
vērtīgus elementus: tā ir personiskas iesaistīšanās zīme, kuru kristietis uzņemas sakramentā 
Dieva priekšā, lai uzsāktu jaunu dzīvi." (Jānis Pāvils II,Reconciliatio et paenitentia, III, 31) 
 

Kas tad IR Grēksūdzes & gandarīšanas sakraments (jeb Izlīgšana): 
 raudzīšanās uz savu dzīvi Jēzus upura un mīlestības gaismā; 
 Kristus novēlētā piepildījums caur biktstēvu, kā arī Jēzus sacītais apustulim Pēterim: „... uz 

šīs klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Un 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." (Mt. 16:18-19); 

 garīgi lietišķs skats uz sevi: „Jā, es esmu grēcinieks, bet Kristus dēļ man tiek piedots”. Patie-
sa grēksūdze ir ne tikai pareiza un laba vārdiska parunāšana, bet gan skaidra un apzināta 
iekšējā atsacīšanās no tā nelāgā vai pat ļaunā, kas noticis domās, vārdos, darbos vai nolai-
dības dēļ. „Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un 
atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā” (Ebr 4:16) 



 cilvēka gara un dvēseles dziedināšana; 
 izlīgšana ar Dievu un, attiecīgi, Baznīcu. 

 
Kas NAV šis sakraments: 

 vienkārši tradīcija, vai baznīcas formalitāte, vai sava veida ārišķīga ceremonija; 
 netīkams, pazemojošs un apgrūtinošs pienākums; 
 grēcinieka dziļāka gremdēšana viņa paša grēkos (bet ir garīgais glābšanas riņķis); 
 sevis tīša un nerimtīga šaustīšana vai tīksmināšanās par savām ciešanām, vai lielīšanās ar 

saviem grēkiem, dvēseles netīrumiem, vai arī iestigšana sevis žēlošanā.  
 

GRĒKSŪDZES FORMULA (individuālajam sakramentam) 
 

Grēkus sūdzošais: Pienācis pie biktskrēsla, saki: „Lai ir slavēts Jēzus Kristus!” 
Priesteris: „Mūžīgi mūžam. Amen.” 
Grēkus sūdzošais: apzīmē sevi ar krusta zīmi, sakot: „Dieva Tēva un Dēla, un SvGara vārdā, amen.” 
Pēc tam: „Pēdējo reizi pie grēksūdzes biju ... Uzlikto gandarījumu izpildīju (vai: neizpildīju). Esmu 
grēkojis/-usi ...” Tad seko vaļsirdīga atzīšanās savos grēkos - vispirms konkrēti nosaucot smagos 
grēkus, ja tādi ir, pēc tam ikdienišķos, kuri atkārtojušies. Pēc atzīšanās sakāms „Vairāk grēku neat-
ceros, bet es tos visus no sirds nožēloju un apņemos laboties. Lūdzu Dievam piedošanu un tev, 
garīgais tēvs, sniegt man pamācību un noteikt gandarījumu.” 
Priesteris: var sniegt grēkus sūdzošajam pamācību, pēc tam nosaka gandarījumu un dāvā grēku 
piedošanu. Absolūcija, kāda tiek lietota rietumu baznīcā, izsaka šī sakramenta būtiskos elementus: 
Dievs ir katras piedošanas avots, Viņš veic grēcinieku izlīdzināšanos ar sevi caur sava Dēla Liel-
dienu noslēpumu un Sv.Gara dāvanu, ar lūgšanas un kalpojuma starpniecību: „Dievs Tēvs, kurš 
savā Dēlā Kristū dāvāja pasaulei izlīgšanu un sūtīja mums savu Sv.Garu, lai tev dāvā piedošanu 
un mieru. Dieva Tēva, Dēla un Sv.Gara vārdā - tu tieci atbrīvots no saviem grēkiem”  
Grēkus sūdzošais: „Amen.” 
Priesteris: „Slavēsim Kungu, jo Viņš ir pilnība.”  
Grēkus sūdzošais: „Un Viņa žēlsirdība pastāv mūžam.”  
Priesteris: „Dievs tev ir piedevis grēkus. Ej mierā un - negrēko.” 
Grēkus sūdzošais: „Pateicība Dievam.” 
 

pārdomām: 
„Kaut arī man piederētu tūkstošiem pasauļu, es labprātāk zaudētu tās visas, nekā ļautu, 

lai Baznīca zaudē kaut nelielu daļu no Grēksūdzes. Grēksūdze ir kristiešu pirmā, svarīgākā un ne-
pieciešamākā skola, kurā viņi mācās saprast Dieva vārdu un savu ticību, kas publiskās lekcijās 
un sprediķos nav tik viegli iemācāms. 

Jo, lai gan arī mācītājs no kanceles māca bauslību un Evanģēliju, viņš paliek tikai pie šī 
sprediķa, nejautādams un neizdibinādams, kā kurš to sapratis. Viņš arī nevar redzēt, kā kuram 
pietrūkst, kuram nepieciešams vēl papildus mierinājums vai nosodījums, jo viņš neuzrunā vienu 
noteiktu cilvēku, ko varētu mācīt tā, kā tam nepieciešams. 

Un, lai gan klausītājs sprediķī dzird abas šīs lietas – gan bauslību, gan Evaņģeliju, viņš 
tās daudz labāk un skaidrāk saprot tad, ja tiek uzrunāts atsevišķi – ja tieši viņam tiek sacīts un 
sniegts viss, ko Kristis devis savai Baznīcai uz zemes; grēciniekam, kurš atgriežas, grēki tiek 
piedoti, turpretī tam, kas neatgriežas, tie paliek, līdz viņš tos ir nožēlojis.” (M.Luters)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Pēc materiāliem no Sv.Rakstiem, no Romas Katoļu Baznīcas katehisma un tās interneta resursiem, no 
Anglikāņu Book of Common Prayer un Book of Divine Worship, M.LuteraDž.Vesleja, u.c.  apcerēm, no 
dažādiem kristīgiem avotiem latviešu u.c. valodās 


