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LŪGŠANA 

 

“Un notiks, pirms viņi sauc, Es viņiem jau atbildēšu, un, kamēr viņi vēl runā, Es 

viņus jau uzklausīšu” (Jes. 65:24). Ir svarīgi vienmēr lūgt To Kungu. Dievs Savā vārdā ir 

apsolījis uzklausīt tavu lūgšanu Jēzus dēļ. Nekas tā neiepriecina Dievu kā tas, ka tu atver 

savu sirdi un dalies ar Viņu savās visdziļākajās domās. Protams, Viņš zina visas mūsu 

vajadzības, bet caur lūgšanu Dieva dotie debesu spēki var nākt lūdzējam palīgā. Bībelē ir 

daudz tādu piemēru, kad cilvēki, kuri grūtībās saukuši pēc Dieva palīga, ir saņēmuši 

atbildi. 

Tomēr, neskatoties uz to, mums bieži vien rodas jautājumi: “Kas ir lūgšana? Kā es 

varu zināt, ka lūdzu pareizi? Kāda lūgšana tiek uzklausīta? No kurienes cilvēks saņem 

spēku lūgšanai? Vai slimais var izveseļoties, ja par viņu aizlūdz? Vai manām 

aizlūgšanām ir kāda nozīme, lai citi pievērstos ticībai?” Bez lūgšanas nav kristīgas 

dzīves. Bez lūgšanas nav nekāda kontakta ar Dievu. Bez lūgšanas nav grēku piedošanas, 

un bez grēku piedošanas neviens nevar nonākt debesīs. Tātad lūgšana – tā ir kristīgās 

dzīves kodols. 

 

KAS IR LŪGŠANA? 

Svētais Gars pamodina mūsos vēlmi runāt ar Dievu un Viņu redzēt: tas ir lūgšanas 

noslēpums. Lūgšanu ierosina ilgas piekļūt tuvāk Radītāja personībai. Baznīctēvs 

Augustīns lūdza: “Mūsu sirds nezina miera, līdz tā atrod mieru Tevī.” Lūgšana ir daudz 

kas dziļāks nekā tikai pārejošas jūtas. Tā ir kristieša saruna ar Dievu. Tā ir dvēseles 

elpošana. Lūgšanā vientuļais atrod klausītāju, cietējs – kādu, kas parūpējas par viņu, un 

laimīgais – kādu, kuram pateikties. Mūsu Kungs Savā dievišķajā gudrībā vienmēr rīkojas 

tā, kā mums ir vislabāk. 

 

KĀDĒĻ MUMS JĀLŪDZ? 
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Tā Kunga rūpes par mums ir vērstas uz to, lai mums patiešām būtu labi. Tādēļ Viņš 

aicina mūs lūgt un paust savu vēlmi pēc palīdzības. Tas Kungs saka: “Kad jūs Mani tad 

piesauksit, Es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu. Kad 

jūs Mani meklēsit, jūs Mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit..” (Jer. 29:12–

13). Cilvēkam ir vajadzīga saruna ar savu Radītāju. Pat tad, ja tu esi pārtraucis lūgt, tavas 

Kristības Dievs joprojām gaida aiz tavas sirds durvīm. Dāvājot mums dzīvību, Dieva 

nodoms ir, lai mēs Viņu slavētu un pielūgtu. “Lūdziet, tad jūs dabūsit, ka jūsu prieks būs 

pilnīgs” (Jņ. 16:24). Lūgšana ir vajadzīga arī tādēļ, lai mēs atvērtu savu dvēseli Dieva 

žēlastībai un mīlestībai. Pēc grēkākrišanas cilvēks ir nocietinājies pret Dieva gribu. Mūsu 

atsvešinātība no Dieva ir par iemeslu tam, ka mums ir grūti lūgties, bet Svētais Gars, 

lūgšanas Gars, palīdz visiem, kas Viņu neatstumj. Nav jābrīnās, ka mūsdienās cilvēku 

starpā valda nedrošība un bailes, jo tikai nedaudzi meklē drošību tur, kur tā patiešām ir 

atrodama. Vienīgi Dievs var dot patiesu iekšēju mieru un prieku. Psalmists slavē Dievu: 

“Esi man par klinti, kur patverties, par stipro pili, kas lai mani pasargātu, Tu, kas esi 

solījies man palīdzēt, jo mana pils esi Tu” (Ps. 71:3). 

Lūgšana kalpo Tā Kunga godināšanai. Viņu pielūdzot, mēs apliecinām, cik varens, 

visspēcīgs un labs ir Dievs. Brīnumi notiek arī mūsdienās. Jēzus izdziedināja aklo, lai 

kļūtu redzama Dieva godība. Tad, kad mēs pārstājam paļauties uz savām spējām un 

nododam sevi Dieva rokās, tiek atbrīvoti debesu spēki. Vai tu gribi, lai vēl vairāk cilvēku 

tavā draudzē uzņemtu Jēzu? Esi pazemīgs Dieva priekšā un tici, ka Viņš var darīt 

brīnumus. Ja mēs neuzdrīkstēsimies ticēt, ka arī mūsdienās Jēzus ar Savu vārdu var un 

grib darīt brīnumus, svētības nebūs. Tici lūgšanas spēkam, paļaujies uz Dieva vārda 

iedarbību, un akmenscietās sirdis kļūs par dzīviem akmeņiem Viņa draudzē. Kad mēs it 

visu ieliekam Dieva rokās, nekas nav neiespējams. 

 

KĀ MUMS JĀLŪDZ? 

Vienmēr tuvojies Dievam ar pazemīgu sirdi. Ja tu domā par to, cik varens un 

visspēcīgs ir Visuma Kungs, tu labprāt noliec galvu Viņa priekšā. Tā kā Viņš ir svēts un 
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taisns, tad iespējams, ka tu jutīsi, ka lūdzot ir gluži dabiski nomesties uz ceļiem. Atceries, 

ka Jēzum bija jāmirst par taviem grēkiem, lai tu varētu tuvoties Dieva tronim. “Jo mēs 

zemojamies Tava vaiga priekšā ar savām lūgšanām, balstīdamies ne uz savu taisnību, bet 

cerēdami un paļaudamies uz Tavu lielo žēlastību” (Dan. 9:18). Tu vari lūgt visu, ko 

vēlies, taču vienmēr piebilstot: “Ja tā, Kungs, ir Tava griba.” Šī piebilde nozīmē, ka 

varam atteikties no tā, kas mums pašiem šķiet svarīgs. Ērtības, naudu, augstu amatu un 

popularitāti var atstāt otrajā plānā, lai mūsu dzīvē varētu valdīt Tas Kungs. Arī mūsu 

Kungs Jēzus pakļāvās Dievam: “Ne kā Es gribu, bet kā Tu gribi” (Mt. 26:39). Tā var būt 

grūta lūgšana, bet šāda lūgšana dod bagātīgu svētību. Kas var būt labāks par Dieva labo 

gribu? 

Mūsu Kungs grib, lai mēs darītu Viņam zināmas mūsu vēlmes (Fil. 4:6). Mēs droši 

varam nākt pie Viņa un saņemt to, ko Viņš no Savas žēlastības mums dod. Tu esi Dieva 

bērns un vari pilnībā uzticēties savam Pestītājam, izstāstot visu, kas tevi nomāc vai 

iepriecina. Nekas nav par sīku vai par lielu – tu vari Viņam uzticēt jebko. Saņemot Dieva 

palīdzību, neaizmirsti pateikties Viņam par to (Ef. 5:20). Tava padevība silda Viņa sirdi. 

Pateikties nozīmē dod Dievam godu. Apzināšanās, ka tas, vai lūgšana tiek vai netiek 

uzklausīta, nav atkarīgs no manis paša, ir liels mierinājums. Lūgt nav grūtāk kā atvērt 

savu dvēseli Jēzum, lai Viņš varētu ienākt mūsu grūtībās ar Savu spēku. 

 

LŪGŠANA TIEK UZKLAUSĪTA JĒZUS DĒĻ 

Satikties ar Dievu var ar Kristus palīdzību (Jņ. 14:6). Mēs nepelnām, ka mūsu 

lūgšanas tiktu uzklausītas, tas ir vienīgi Jēzus nopelns. Ja tu atzīsti savus grēkus un 

kaunies par savu dzīvi, tev jādodas pie Jēzus. Ticībā Viņam tu saņem Viņa taisnību un 

vari stāties Svētā priekšā, ar saviem grēkiem neizraisot Dieva dusmas. Apustulis raksta: 

“Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības” (1. Jņ. 5:12). Tātad 

cilvēks nevar sasniegt Dievu nevienā citā ceļā, kā vien caur Jēzu Kristu. Viņš saka: “Ja 

Jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks” 

(Jņ. 15:7). Lūgšana Jēzus vārdā nozīmē, ka tu gribi dzīvot sadraudzībā ar Viņu un 
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saskaņā ar Viņa gribu. Tu vari paļauties uz Jēzu, jo Viņš tev dara labu un aicina tevi darīt 

labu. Ir pareizi beigt lūgšanu, sakot: “Jēzus Kristus vārdā.” Pestītājs to apstiprina: “Ja jūs 

Tēvam ko lūgsit, Viņš jums to dos Manā vārdā” (Jņ. 16:23). 

 

GARS PALĪDZ LŪGT 

Dievs ir lūgšanas iniciators, aicinot tevi salikt rokas. Kristus saka: “Redzi, Es stāvu 

durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa 

un turēšu ar viņu mielastu, un viņš ar Mani” (Jņ. atkl. 3:20). Svētais Gars dod mums 

spēju lūgties. Atziņa, ka tas, vai Dievs uzklausīs tavu lūgšanu vai ne, nav atkarīgs no 

skaistiem vārdiem vai perfektiem formulējumiem, ir liels mierinājums. Tā kā Jēzus ir 

kļuvis mūsu brālis, Dievs ir mūsu Tēvs, un mēs – Viņa bērni. Raksti saka: “Jūs esat 

saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs!” (Rom. 8:15). Tev ir 

tiesības saukt pasaules Radītāju par savu mīļo Tēvu. 

Var pienākt brīdis, kad tu jūti, ka tava lūgšana kļūst izklaidīga. Lūdz Dievam 

palīdzību pret to, kas traucē. Grēcīgas atmiņas un uzmācīgas domas, kas traucē lūgt, rada 

atziņu par mūsu pašu bezpalīdzību. Bez Svētā Gara palīdzības, paši saviem spēkiem mēs 

nekādi nevaram uzturēt attiecības ar Dievu. Kad mums pietrūkst vārdu, tad Svētais Gars 

lūdz mūsu vietā un aiznes mūsu nopūtas pie Dieva. Tas ir lūgšanas Gars, kas palīdz ne 

tikai izrunāt vārdus, bet arī lūgt no sirds gan mājās, gan baznīcā. Dievkalpojums ir pildīts 

lūgšanām un dziesmām, kas vēršas pie Dieva, un nevar teikt, ka liturģija ir nedzīva vai 

bez jēgas. Tā tas nav, ja tu lūdzies kopā ar visiem. Liturģijas patiesā būtība ir lūgšanas 

kopība ar Dievu. Dievkalpojums var kļūt par tavu tikšanos ar To Kungu, kad Viņš dod 

mums Savu vārdu un sakramentus, bet mēs atbildam ar lūgšanām un dziesmām. 

 

DIEVA APSOLĪJUMS UZKLAUSĪT MŪSU LŪGŠANAS 

“Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa 

prāta. Ja zinām, ka Viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko 

esam no Viņa lūguši” (1. Jņ. 5:14–15). 
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Vai es vienmēr saņemu to, ko lūdzu? Kad pienāk laiks, Tas Kungs dod mums to, ko 

esam lūguši, vai arī ko labāku un mums vēl piemērotāku. Ja Viņš piepilda mūsu lūgšanu, 

tad tas notiek aiz mīlestības. Ja ne, – tad arī tas notiek aiz mīlestības. Cilvēkam dažreiz ir 

grūti gūt pilnīgu priekšstatu par situāciju, kurā viņš atrodas. Viņš ne vienmēr redz, kā ir 

labāk, īpaši garīgos jautājumos. ““Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav 

Mani ceļi,” saka Tas Kungs” (Jes. 55:8). Dievs dzird ikvienu lūgšanu, bet cilvēkam, kas 

savā dzīvē negrib sekot Tā Kunga vadībai, var rasties lielas grūtības, it īpaši situācijās, 

kad cilvēks stāv izvēles priekšā. Tad daudzi gan jautā: “Ko Dievs grib darīt ar manu 

dzīvi?”, bet pēc tam neapstājas un neieklausās Viņa atbildē. Ja Tas Kungs rada tevī ilgas 

veikt kādu īpašu uzdevumu, piemēram, studijās, darbā vai baznīcā, tad tev ar Bībeles 

Dieva vārdu jāpārbauda, vai tavas jūtas atbilst Dieva gribas atklāsmei. Kad Dievs aicina, 

cilvēks nevar pretoties. Tu saki, ka vēlies Dieva vadību savā dzīvē, bet vai tu patiešām 

gribi, lai Dievs tevi vada, vai tomēr domā, ka vari vadīt savu dzīvi pats? Lūdz To Kungu, 

lai Viņš skaidri norāda, kāds ir Viņa nolūks. 

 

NEATLAIDĪBA LŪGŠANĀ 

Vai mums ir jāturpina lūgties arī tad, ja šķiet, ka atbildes joprojām nav? 

Nepadodies, esi neatlaidīgs savās lūgšanās! Ja tavi tuvinieki un draugi negrib dzīvot 

sadraudzībā ar Dievu, nepārstāj aizlūgt par viņiem! Tik ilgi, kamēr vien viņi dzīvo, ir 

cerība. Ļauj Tam Kungam uzklausīt tavas rūpes par tiem, kas nomaldījušies. Jēzus saka: 

“Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts. 

Jo ikkatrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un, kas klauvē, tam atvērs” (Lk. 11:9–10). 

Neatlaidīgi lūdz par atmodu un gudrību tiem, kas ieņem atbildīgus amatus Baznīcā un 

valstī. Dievs var pārvērst tavas ilgas īstenībā. Ābrahāms ir biblisks piemērs tam, kā 

aizlūgšana var izmainīt Dieva rīcību (1. Moz. 18). 

Ja cilvēka dzīve ir pretrunā ar sava Radītāja gribu, viņam jādodas pie Viņa lūgšanā 

un jāmēģina saprast, kas viņa dzīvē ir nepareizs. Nekavējies ar lūgšanu pēc grēku 

piedošanas; grēks šķir tevi no Viņa. Ja tu nenokļūsi debesīs, mīlošais Tēvs sēros tevis dēļ. 
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Pravietis Jesaja aicina: “Meklējiet To Kungu, kamēr Viņš ir atrodams, piesauciet Viņu, 

kamēr Viņš ir tuvu! Bezdievis lai atstāj savu ceļu un ļaunprātis savas domas un lai 

atgriežas pie Tā Kunga, ka Tas par viņu apžēlojas, un pie mūsu Dieva, jo Viņš ir bagāts 

žēlastībā” (Jes. 55:6–7). Ja jūs šodien dzirdat Tā Kunga vārdus, neapcietiniet savas sirdis. 

Tas, kas rīkojas pret sirdsapziņu, nekad nevar iegūt mieru, kādu tikai godīgs kristietis 

spēj izjust. Kad tu lūdz Jēzu, tu atver savu dvēseli Viņa piedošanai, un Viņš palīdz izlabot 

tavas kļūdas. Kristus atbrīvo tevi no dzīves tumsā un dod tīru sirdsapziņu. Viņa mīlestība 

sniedz patiesu prieku. 

Ja tu esi kristietis, pārbaudi sevi, vai tu joprojām lūdz ar atvērtu un modru garu vai 

arī vienkārši mehāniski. Kristus māceklim lūgšana ir pareizas garīgas dzīves pazīme. 

Aizlūgšanas par visiem līdzcilvēkiem, ne tikai par tiem, kuri tev patīk, pildīs tavu sirdi ar 

kristīgu mīlestību. Ietver aizlūgšanās savus ienaidniekus un rūpējies par tiem! Kā to var 

sasniegt? Smelies jaunus spēkus, katru dienu regulāri un uzcītīgi meklējot Dievu ar 

saliktām rokām un atvērtu Bībeli. Ja gribi iegūt stiprāku ticību, lielāku mīlestību pret savu 

tuvāko, drošāku ticību glābšanai, tu to saņemsi, ja ļausi Dieva vārdam būt galvenajā vietā 

gan ikdienā, gan svētdienā. Lūgšana un Bībeles lasīšana ir cieši saistītas, un tās ir pamats, 

uz kā celt kristieša attiecības ar Dievu. Vadība, mierinājums un skaidrība, ko tikai Dieva 

vārda gaisma cilvēkam var dot, mudina viņu lūgties atkal un atkal. To, ko tu lasi, piemēro 

pats sev, lūdzies par apsolījumu piepildīšanu vai pasargāšanu no tā, no kā lasītais brīdina. 

Jo tu biežāk klausīsies savā Kungā, jo vairāk tev atradīsies, ko Viņam lūgt. Tādējādi 

rodas mijiedarbība starp Svētā Gara darbu caur Vārdu un lūgšanu. Kad grēku nasta tevi 

tik ļoti nospiež, ka ticības augļi šķiet neaizsniedzami, tu vienmēr drīksti nākt Jēzus 

priekšā. Liec savas neveiksmes un nolaidību pie Viņa kājām, un tu saņemsi piedošanu 

bez jebkādiem nosacījumiem. Izsūdzi Kristum savas grūtības, un tu redzēsi, kā Viņš 

sadziedē tavas brūces. Kad tu atsakies no visiem saviem sasniegumiem, tad vari ieraudzīt 

Kristus nāves vērtību mūsu grēku dēļ. Kristū tu saņem mieru ar Dievu un vari drosmīgi 

uzlūkot mūsu Debesu Tēvu un nākt Viņa priekšā bez kauna jūtām. Kad tu lūdz Dievu, tu 

atbildi uz Viņa mīlestību pret tevi. Nekad neaizmirsti Viņa apsolījumu: “Un piesauc Mani 
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bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!” (Ps. 50:15). 

 


