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IKDIENAS LŪGŠANAS  

MĀCI MUMS LŪGT 

 

Dieva Bauslība mums ik dienas liek saskarties ar mūsu izjaukto attiecību 

simptomiem. Ja esam tā veidojuši savu dzīvi, ka ģimene, draugi vai pat mūsu domas 

liek mums sadzirdēt Viņa piedošanas vēsti, tad katru dienu piedzīvojam Viņa 

absolūciju. Dieva vārds izraisa mūsu reakciju. 

Pēc Lutera domām ir svarīgi, ka mēs mācam sevi un savus bērnus atbildēt uz 

Dieva vārdu. Jo šāda regulāra disciplīna izveido mūsu prātā paradumu, kas ļaus mums 

pievērsties Dievam visas dienas, pat visas dzīves ilgumā. Viņš bija izaudzis skolu 

sistēmā, kuras disciplīna ietvēra ikdienas lūgšanu. Kļūstot par mūku, Lutera dienas 

kārtību noteica daudzpusīgā viduslaiku mūkiem paredzētā lūgšanu sistēma. Tādēļ, bez 

šaubām, viņam likās tikai dabiski saviem sekotājiem mācīt lūgšanas disciplīnu. 

Ģimene kā sabiedrības pamatakmens ir dabiskā vieta, kur šo disciplīnu pielietot. 

Tādēļ Mazā katehisma otrajā daļā Luters piedāvāja rīta lūgšanas, vakara 

lūgšanas un galda lūgšanas paraugu. Šīm divām daļām viņš deva nosaukumus „Kā 

mājastēvam jāmāca savai saimei rīta un vakara lūgšanas” un „Kā mājastēvam jāmāca 

savai saimei lūgt svētību [pirms un pēc ēšanas]”. Šo daļu sacerēšanā viņš izmantoja 

materiālu no Romas lūgšanu grāmatas un piecpadsmitā gadsimta katehētiskajiem 

rakstiem.
1
 Šī katehisma daļa arī ir kristīgās mācības neatņemama sastāvdaļa. Tā palīdz 

veidot luterāņu dievbijību. 

Luters sāka dienu, apzīmējot sevi ar krusta zīmi un piesaucot Svētās 

Trīsvienības vārdu. Šādi viņš dienu arī pabeidza. Tādējādi visa dzīve tika iekļauta 

Dieva vārda gaismā, turot to svētu un līdz ar to saņemot svētību savā dzīvē. Šis vārds 

līdz mums ir atnācis no uzraksta uz krusta: Jēzus no Nācaretes, jūdu ķēniņš. Krusts 

mums atgādina, ka Dievs mūs ir ievedis nāvē kā grēciniekus un jaunā dzīvībā kā Viņa 

bērnus. Krusta zīmē un Trīsvienības vārdā ir apkopota visa ticības apliecība; šādi mēs 

                                                           
1 M. Reu, Dr. Martin Luther’s Small Catechism (Chicago: Wartburg, 1929), 20. lpp. 
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sniedzam kopsavilkumu savai dzīvei, kas ir pakļauta Dieva darbībai. 

Luters iekļāva Katehisma tekstu ikdienas lūgšanā plašā nozīmē, kas ne tikai 

piesauc Dieva palīdzību un svētību, bet arī Viņam pateicas un pārdomā Viņa vārdus to 

kopsavilkumā – Katehismā. Viņš deva padomu no rīta un vakarā skaitīt Apustuļu 

ticības apliecību un Tēvreizi. No rīta viņš arī ieteica nodziedāt kādu dziesmu, kas 

atgādinātu par desmit baušļiem. Dziesmai, protams, bija jābūt vingrinājumam Dieva 

slavēšanā, bet Luters bija arī iecerējis dziedāšanu kā jauniešu apmācības sastāvdaļu. 

Priekšvārdā Lielajam katehismam viņš atzīmē, ka ir jāiegaumē psalmi un dziesmas, 

kas palīdz nostiprināt skolnieku zināšanas par katehismu (LK, 364. lpp.). 

Tad Luters piedāvāja lūgšanas, ar kurām ticīgajiem vajadzētu sākt un beigt 

dienu. Lūgšanas sākas ar pateicību par to, ka šajā dienā vai naktī Dievs Savā žēlastībā 

mūs ir pasargājis. Šī pateicība tiek pienesta „caur Jēzu Kristu”: visa mūsu dzīve tiek 

iekļauta Viņā. Vakarā mēs turpinām ar grēku sūdzēšanu un lūdzam piedošanu. Rīta 

lūgšanā mēs lūdzam, lai dienā Dievs būtu mums klāt, pasargātu no grēka un ļauna un 

darītu mūsu dzīves Dievam tīkamas domās, vārdos un darbos. Šī iemesla dēļ mēs 

piesaucam arī Dieva eņģeli, kas neļaus sātana varai nodarīt mums pāri. Vakarā mēs 

lūdzam, lai Dievs Savā žēlastībā mūs pasargā šajā naktī, jo mēs visu savu dzīvi liekam 

Dieva rokās. Te mēs atkal lūdzam, lai eņģelis mūs aizsargā no velna varas. 

No saviem skolniekiem mums būtu jāprasa ne tikai iegaumēt un lietot šo Lutera 

lūgšanu, bet arī uzlūkot to kā paraugu viņu pašu veidotajām lūgšanām. Gluži tāpat, kā 

mums ir dota Tēvreize, lai mēs to lūgtu un lietotu kā paraugu mūsu lūgšanām, tā arī 

Lutera rīta un vakara lūgšanas var mums noderēt par modeli mūsu lūgšanām jebkurā 

dienas laikā. 

Šādām lūgšanām ir divējāda iedarbība. Rīta lūgšana mūs aicina doties uz darbu 

ar priecīgu prātu. Jo mūsu lūgšana ir izteikusi pārliecību par Dieva klātbūtni un spēku, 

kā arī par Viņa sniegto jēgu un mērķi mūsu ikdienas dzīvei. Vakara lūgšana aicina mūs 

doties gulēt ar mierīgu prātu, jo mēs lūgšanā esam pauduši savu atkarību un paļāvību 

uz Dieva doto drošību mūsu dzīvēs. 

Luters atzina, ka kopīga maltīte ir būtisks atbalsta punkts ģimenes dzīvei. Tādēļ 
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maltīti viņš darīja par trešo būtisko iemeslu, lai vērstos pie Dieva. Viņa galda lūgšanas 

ir vienkāršas. Lai izteiktu mūsu atkarību no Dieva, svarīga vieta te ierādīta psalmiem. 

Pirms ēšanas mājastēvam ir jāatgādina vārdi no 145. psalma (Ps. 145:15–16), kur tiek 

apliecināta Dieva gādīgās mīlestība pilnība. Luters arī komentēja vārdus „Tu atver 

savu roku un paēdini visus, kas dzīvo”. Tas nozīmē, ka Dievs sagādā visu, kas ir 

nepieciešams labai un priecīgai dzīvei. Tas nenozīmē, ka mūsu vēlmes var kontrolēt, 

kas Dievam būtu mums jādod, jo alkatība un raizes par barību sagrauj mūsu mieru. 

Kultūrā, kura ir veltījusi daudz pūļu cīņā pret noturīgu ģimenes dzīvi, nošķirot 

ģimenes locekļus ēdienreižu laikā, vienai no uzticamas kristīgas ģimenes disciplīnām 

vajadzētu būt kopā pavadītam laikam. Ēdiens nav obligāts priekšnoteikums ģimenes 

lūgšanām un svētbrīžiem, lai gan universālā kopības izpausme pie galda tiešām vairo 

Dieva iedibinātās kārtības apzināšanos, kas arī ir daļa no ikdienas dievbijības. Kopā 

dzīvojošiem Kristus ļaudīm ir būtiski svarīgi katru dienu pulcēties Dieva klātbūtnē, lai 

uzklausītu Viņa vārdu. 

Galda lūgšanās Luters iekļāva arī Tēvreizi, un maltīte tika pabeigta ar lūgšanu, 

kuras pamatā ir Ps. 107:1 un 147:9–11. Šajā lūgšanā viņš atkal vērš mūsu domas uz 

Dieva nesatricināmo mīlestību, kas gādā par visu radību un priecājas par saviem 

bērniem, kuri Viņu bīstas un mīl vairāk par visu. 

Luters ne tikai mudināja kopīgi praktizēt Katehismu un lūgšanu ģimenes lokā. 

Viņš uzskatīja, ka vecākiem arī citos veidos ir jāmudina uz dievbijību un jāmāca ticība. 

Savas 1526. gada Vācu mesas priekšvārdā viņš izveidoja katehētiskas apmācības 

paraugu mājas saimēm, kur vecākiem ir jāizvaicā bērni un kalpi par atsevišķiem 

Katehisma elementiem. Viņiem bija arī „mājās vecākiem pie maltītes jāatskaita 

sprediķī dzirdētie Svēto Rakstu panti”. Luters pat ieteica izmantot spēli, ieliekot 

pierakstītos pantus „kabatās un maisiņos, tāpat kā penijus, grašus un guldeņus liek 

makā”. Luters teica saviem lasītājiem, ka šādi savākti Bībeles panti ir visgudrākā un 

vissvarīgākā spēle, jo ar to tiks iegūta „bagātība kristīgiem ļaudīm, kuru dvēseles būs 

tik ļoti bagātinātas ar Svētajiem Rakstiem un Dieva zināšanu, ka viņi paši gribēs 

pievienot vēl vairākas kabatas, kurās būs savākti visi Raksti”. Luters baidījās, ka pārāk 
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daudzi no sprediķa ir dzirdējuši maz un neatceras neko. „Ļoti daudzi ir klausījušies 

sprediķus trīs vai četrus gadus, bet neatceras pat tik daudz, lai sniegtu vienu atbildi uz 

jautājumu par viņa ticību.” Luters piezīmēja, ka cilvēkiem grāmatās pieejamo 

materiālu ir vairāk nekā pietiekami, bet „šīs zināšanas viņi nav spējuši uzņemt savā 

sirdī”.
2
 

Ģimenes loks ir tā vieta, kurā jauni ticīgie var tikt mudināti vērīgāk klausīties 

sprediķus un var tikt mācīti, kā no tiem saņemt Dieva vēsti savām dzīvēm. Tas arī 

nodrošina piemērotus apstākļus mutiskas grēksūdzes un absolūcijas praksei. Cik vien 

iespējams, mūsu skolniekiem vajadzētu veicināt šādu disciplīnu praksi savās ģimenēs, 

jo tās mūsu vidū vairs netiek lietotas. 

Lutera tuvs draugs Nikolajs Amsdrofs uzskatīja, ka šādas prakses ir pilnīgi 

neaizstājamas, lai mēs dzīvotu Dievam patīkamu un mierpilnu dzīvi. 1562. gadā viņš 

sagatavoja manuskriptu traktātam par vecāku pienākumiem „bērniem un kalpiem 

atkārtot un mājās izskaidrot baznīcā dzirdēto sprediķi”. Šajā darbā Lutera kolēģis 

izklāstīja savu izpratni par to, kā Luters bija vēlējies, lai vecāki darbotos, mācot 

baznīcā pienācīgi klausīties. Saskaņā ar Amsdorfu, sprediķa iknedēļas pārrunāšanā ar 

bērniem ir vienmēr jāiekļauj divi būtiski elementi: vecākiem ir jāapspriež Dieva 

dusmas pret grēku, lietojot Bībeles piemērus (kā Sodomas, Gomoras vai Jeruzalemes 

sagraušana), lai pastiprinātu mācītāja sludinātos pret grēkiem vērstos draudus; 

vecākiem ir jārunā par Dieva žēlastību un žēlsirdību, kā arī jānostiprina mācītāja 

sprediķotais par piedošanu, kuru Kristū saņemam par brīvu. Te var lietot piemērus, 

kuros ir redzama Kristus līdzjūtība, piemēram, pret Pēteri, Mariju Magdalēnu vai 

krustā piesisto zagli.
3
 

Mūsdienās vecāki līdzās Svēto Rakstu liecībām var izmantot arī citus piemērus, 

bet galvenās sprediķa pārrunāšanas vadlīnijas joprojām ir spēkā: tās palīdz gan 

jauniem, gan arī vecākiem cilvēkiem pārdomāt Dieva vārdu Bauslības un Evaņģēlija 

                                                           
2 Luther’s Works, izd. Jaroslav Pelikan, Walter A. Hansen un Helmut T. Lehmann (Saint Louis: Concordia and Philadelphia: 

Muhlenberg/Fortress, 1957–1974), 53: 66.–67. lpp. 
3 Sk., R. Kolb, Parents Should Explain the Sermon, Nikolaus von Amsdorf on the Role of the Christian Parent // The 

Lutheran Quarterly 25 (1973), 231.–240. lpp. 
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kategorijās. 

Luters ieteica ģimenei kopīgi apcerēt vai lūgt, jo viņš zināja, ka, lai labi 

iemācītos, mums ir nepieciešami arī citi cilvēki. Lai arī privāta Svēto Rakstu apcere ir 

svarīga, citu cilvēku ieskati vienmēr paplašina mūsu izpratni. Lai cik nozīmīga būtu 

personīga grēksūdze Dieva priekšā, ir grūti izvilkt skabargu no paša acs; mums savi 

grēki ir jāizsūdz citiem, un mums no viņiem jādzird skaļi izteikti absolūcijas vārdi. Pat 

ja dienas laikā ir svarīga privāta lūgšana, mums ir arī jālūdz kopā, lai parādītu savu 

kopību vienam ar otru, kā arī mūsu kopību ar Dievu. 

Tādēļ kopīgas lūgšanas ģimenē var kalpot par sagatavošanos dievkalpojumam, 

kur kopā ar mūsu draudzi mēs nonākam plašākā Kristus miesas kopībā. Tādēļ arī 

dziesmu grāmata ir svarīgs līdzeklis, kuru lietot ģimenes un personiskajās lūgšanās. 

Tajā atrodamie psalmi, lūgšanas un dziesmas sniedz lielisku pamatu ģimenes 

kopīgajiem darbiem. Katehētiskajai apmācībai būtu jāiepazīstina mūsu skolnieki ar 

dziesmu grāmatu un ar tās pielietojumu. Mums ir arī jāiemāca mūsu skolniekiem 

novērtēt rituālā sniegto Dieva drošību. Tādējādi jauni cilvēki, kuri parasti vēlas būt 

brīvi no ārējām formām un formālisma, var sākt sajust, cik būtiski ir izteikt savas 

vēlmes, jūtas un domas noteiktā struktūrā, kopienā un dievkalpojumā. 

Apstāklim, ka šī Mazā katehisma daļa vai šī mūsu grāmatas nodaļa nav gara, 

nevajadzētu mums likt domāt, ka lūgšana ģimenē nav svarīga. Tā ir būtiski svarīga, lai 

Lutera katehismu koptā dievbijība piepildītos cilvēku dzīvēs. Tā mums piedāvā 

izdevību arī klasē īstenot vienu neatņemamu Katehisma elementu. 

Jo kristiešu apmācība sākas mājās, kur aizsākas arī cilvēku dzīve. Kā jau Dievs 

ir teicis vecākiem (5. Moz. 6:7; Ef. 6:4), kristīga mācīšanās ir viens no svarīgākajiem 

Dieva dotajiem pienākumiem, lai mēs atspoguļotu Viņa tēlu un nestu Viņa mīlestību 

citiem, tā atkal atjaunojot Viņa mieru. 

 

 


