
KRISTĪBAS 
SAKRAMENTS 

 
Kristības nozīme 

Svētā Kristība ir visas kristīgās dzīves pamats. Kristībā cilvēki tiek atbrīvoti no 
tumsības varas un, saņēmuši grēku piedošanu, tiek pievienoti Kristum, iegūstot 
dievabērnu stāvokli (Rom. 8, 15; Gal. 4, 5). Kristība atver cilvēkiem durvis uz 
Dieva valstību un mūžīgo dzīvi (sal. Jāņa 3, 5). Tas ir Jaunās Derības pirmais 
sakraments, kuru Kristus paredzēja visiem cilvēkiem un līdz ar Evaņģēliju 
uzticēja savai Baznīcai, sūtot apustuļus: «Ejiet un māciet visas tautas, 
kristīdami tās Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā» (Mt. 28, 19). Kristība 
nomazgā cilvēkiem jebkuru, gan iedzimto, gan personīgo vainu un padara tos 
par dievabērniem un dievišķās dabas dalībniekiem (sal. 2. Pēt. 1, 4) .  Šis 
sakraments ticīgos šķīsta un pievieno Kristum viņa nāves un augšāmcelšanās 
noslēpumā, ļaujot tiem no grēka nāves pāriet dzīvē (sal. Rom. 6, 4—5). Ar 
Kristību mēs kļūstam par Kristus locekļiem un tiekam iekļauti Baznīcā - visu 
kristīto saimē. Kristība ir nepieciešama dvēseles pestīšanai. Tas ir pirmais no 
sakramentiem un jāpieņem tikai vienu reizi dzīvē. Vajadzības gadījumā (nāves 
briesmas) var kristīt ikviens cilvēks. Kristībai lieto parasto vai svētīto ūdeni. Kristīt 
vajag tā: uz kristāmā galvas ir jālej ūdens un reizē jāsaka šādi vārdi: «Es tevi 
kristīju Dieva, Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.» Par ārkārtas kristību jāziņo 
priesterim. 

Bērnu kristīšana un kristīga audzināšana 

Baznīca, kuras sūtība ir sludināt Evaņģēliju un kristīt, jau kopš pirmajiem 
gadsimtiem ir kristījusi arī bērnus. Saskaņā ar Kunga vārdiem: «Kas nebūs 
atdzimis no ūdens un Svētā Gara, tas nevar ieiet debesu valstībā», Baznīca 
vienmēr ir atzinusi, ka nedrīkst bērniem liegt kristību. 

Vecākiem, kas vēlas kristīt savus bērnus, ir pienākums viņus kristīgi arī 
audzināt, lai bērni, pildot Dieva baušļus, mīlētu Dievu un tuvāko, kā Kristus ir 
mācījis. Ieteicams bērnus kristīt pirmajās nedēļās pēc dzimšanas. Ir svarīgi, lai 
arī paši vecāki pienācīgi sagatavotos uz bērna kristības svinībām un varētu tajās 
piedalīties cienīgi un ar izpratni. Ar kristību ģimenē ienāk svēts Dieva bērns, 
tāpēc arī vecākiem ieteicams pirms bērna kristības izsūdzēt grēkus, vienoties ar 
Kungu Jēzu svētajā Komūnijā, lai ģimenē valdītu Dieva žēlastība.  

Kristāmajam bērnam vecāki var izvēlēties kāda svētā vārdu, kurš būs 
bērna aizbildnis. Vecāki sagatavo bērnam baltu apģērbu (vai baltu drēbi), 
kuru pasniegs kristības ceremonijā, kā Dieva žēlastības zīmi. Bērnu kristībā 
vecāki uzņemas un izpilda svarīgākus pienākumus nekā krustvecāki, jo tas 
izriet no paša Radītāja noteiktās kārtības. Kristību svinībās vecāki: 
publiski nosauc bērna vārdu un lūdz, l a i  bērns tiek kristīts, uzklausa 
priestera norādījumus, paši uz rokām var turēt bērnu, ceremonijas laikā 



apzīmē bērna pieri ar krusta zīmi, lūdzas kopā ar klātesošajiem, atsakās no 
grēka, no ļaunā gara un apliecina ticību Dievam, iededz savam bērnam 
kristības sveci, saņem no priestera svētību. Kristību ceremonija ir attiecīgs 
brīdis, kad vecāki savu bērnu var veltīt Dievam, Jēzus Vissvētākajai Sirdij un 
Jaunavas Marijas Bezvainīgajai Sirdij. 

Baznīcai ir brīnišķa mācība par to, ka līdz ar kristības žēlastību jau maza bērna 
dvēselē Dievs iesēj arī pārdabiskos tikumus — ticību, cerību un mīlestību uz 
Dievu. Šī sēkla gaida attīstību. Tādēļ, pildot audzinātāju pienākumus, vecāki 
savam bērnam ar savu piemēru jau pirmajos dzīvības gados māca pazīt Dievu, 
rāda ceļu uz baznīcu, kopīgi  izkopj kristīgās tradīcijas un pamazām gatavo viņu 
citiem sakramentiem: grēksūdzei, svētajai Komūnijai, iestiprināšanai. Katrs ticīgās 
ģimenes loceklis ir atbildīgs, lai nokristītais bērns varētu augt kristīgi noskaņotā 
vidē. Pēc kristībām bērnam ir tiesības uz kristīgo audzināšanu.  

Par krustvecākiem 
Saskaņā ar senu Baznīcas ieradumu katram kristāmajam bērnam ir nepieciešams 

arī krusttēvs un krustmāte (vai vismaz viens no tiem), kas palīdzētu vecākiem 
audzināt bērnu katoļu ticībā, un lūgtos par to. Par katoļu bērna krustvecākiem 
var būt tādi, kas paši ir nobrieduši, lai varētu veikt krustvecāku uzdevumus, 
katoļticīgi un kristīgajā dzīvē jau ir ievadīti ar kristību, Iestiprināšanu un Euharistiju, 
ja ģimenes cilvēki jābūt laulātiem baznīcā. Krustvecākiem ieteicams pirms bērna 
kristības izsūdzēt grēkus un vienoties ar Jēzu Kristu svētajā Komūnijā. 

Pieaugušo kristība 

Ja kristību pieņem tāds, kas jau ir sasniedzis prāta gadus (septiņi gadi), tad viņam 
uz to ir īpaši jāsagatavojas, proti: jāiepazīstas ar ticības mācību un kristīgajiem 
pienākumiem, ir jātic, kā māca Baznīca, jānožēlo visi savi grēki, jāatsakās no katra 
grēka. Pieaugušajam vajadzīgs tāds krusttēvs (vai krustmāte), kas viņam ir 
palīdzējis sagatavoties kristībai, kas var liecināt par kristāmā ticību un kas 
turpmāk būs nomodā par ticības augšanu. Pieaugušie, kuri vēlas kristīties reizē 
gatavojas arī svētajai Komūnijai un iestiprināšanai. Katru kristīto cilvēku saista 
pienākums pildīt desmit Dieva un piecas Baznīcas bauslības. 

Praktiskas piezīmes. 

Kristību dalībniekiem ienākot baznīcā jāievēro klusums. 

Pie cienīgas piedalīšanās kristībās pieder cienīgs apģērbs; necienīgi ir atrasties 
baznīcā šortos, mini kleitā, atkailinātiem pleciem, krūtīm, vēderu.  

Kristāmā bērna drēbes nevar būt ar uzrakstiem, zīmēm vai dzīvnieku formā. 

Vecāki vai krustvecāki sagādā bērnam krustiņu vai Dievmātes medaljonu vai 
svētā aizbildņa svētbildi, ko lūdz pasvētīt priesterim. Krustiņam jābūt ar Jēzus tēlu. 

Nav labs ieradums pēc kristībām baznīcā taisīt foto sesiju ar bērnu. 

Pēc kristībām vecāki baznīcā tiek aicināti personīgi izteikt pateicību Dievam par 
dzīvības dāvanu un lūgt svētību bērnam.  


