
ROBERTS KOLBS „KATEHISMA MĀCĪŠANA DIEVA BĒRNIEM” 

 

 

© 2009 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS  1 

 

 

LŪGŠANA 

VAI DZĪVEI TICĪBĀ PIETIEK AR LŪGŠANU VIEN? 

 

Luters uzskatīja, ka nekas nav tik vajadzīgs kā nemitīga lūgšana. Viņš mudināja 

savus lasītājus tā skandināt lūgšanas Dieva ausīs, lai viņi no Dieva saņemtu ticību un 

paklausību, ar kuru palīdzību Viņš novērstu visus šķēršļus, kas traucē dzīvot kristīgu 

dzīvi (LK, 421.–422. lpp.). 

Diezin vai Luters sēdēja, salicis rokas lūgšanā, vairāk nekā trīs stundas dienā, 

kā dažkārt par viņu stāsta, taču Lutera dzīvē lūgšana ieņēma ievērojamu vietu. Mārtiņš 

Luters pastāvīgi sarunājās ar Dievu. 

Šīs pasaules reliģijās lūgšanas kalpo daudziem mērķiem. Tādēļ, definējot 

lūgšanu, vispirms vajadzētu noteikt, kādiem mērķiem lūgšana nav domāta. Lūgšana 

nav maģiska formula. Lūgšanai pašai par sevi spēks nepiemīt. Dieva rokās ir visa vara. 

Ar lūgšanu mēs nevaram Dievu iedzīt stūrī vai kaut ko Viņam uzspiest. Lūgšana nav 

arī psiholoģiska sevis pilnveidošana – mūsu pašu spēju pārnešana uz iedomātu ekrānu. 

Mēs to nevaram lietot, lai manipulētu ar savu psihi, sarunājoties ar sava augstākā „es” 

projekciju. Lūgšana nav arī pļāpāšana ar Dievu. Lūgšanā Dievs no mums neiegūst 

jaunu un pārsteidzošu informāciju. 

Kas tad ir lūgšana? Lūgšanā izpaužas mūsu ticība, ka Dievs patiesi ir mūsu 

Tēvs. Lūgšana paļāvībā atbild pirmajā bauslī izteiktajam apgalvojumam, ka Viņš ir 

mūsu Dievs. Lūgšanā mēs droši un uzticami tuvojamies Viņam kā mīļi bērni, kas 

vēršas pie sava mīļā Tēva. Ticības apliecībā apliecinātajam par mūsu radīšanu, 

atpirkšanu un svētdarīšanu lūgšana atbild ar bērna uzticību un paļāvību. „Lūgšanas 

valoda patiesībā ir sākotnējā valodas forma.”
1
 

Lūgšana rodas no mūsu dziļākās būtības: saruna ar mūsu Debesu Tēvu ir daļa 

no mūsu kā Dieva ģimenes locekļu pastāvēšanas (Rom. 8:15; 4:6). Lūgšana vēršas pie 

Dieva ikvienā vajadzībā. Šajā ziņā Dievs mums nedod iespēju izvēlēties: Viņš pieprasa 

                                                           
1 Herbert Girgensohn, Teaching Luther’s Catechism, tulk. John W. Doberstein (Philadelphia: Muhlenberg, 1959), 1: 205. lpp. 
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mūsu lūgšanu. „Jo, piesaucot un lūdzot, Dieva vārds tiek godāts un pareizi lietots” 

(LK, 422. lpp.). 

Bet mūsdienās daudziem šķiet bīstami lūgt, jo lūgšana parāda mūsu atkarību no 

Dieva. Herberts Girgensons nosauca lūgšanu par mūsu kā radītu cilvēku pastāvēšanas 

„augstāko mistēriju”. Sākt lūgt kā grēciniekam nozīmē pārstāt dzīvot vienam pašam un 

tikai sevis dēļ un tikt uzņemtam jaunās attiecībās kā Dieva bērnam.
2
 

Kamēr bijām Ēdenē, mēs, „staigājot dārzā dienas vēsumā” (1. Moz. 3:8), 

labprāt un ar prieku sarunājāmies ar Dievu. Bet mūsu šaubas par Viņa vārdu padarīja 

mūs mēmus. Šīs šaubas mūs maldināja, un mēs sākām domāt, ka Dievs ir kurls. No tā 

laika lūgt vairs nebija dabiski. Mēs bēgam no Dieva, jo noticējām meliem, ka Dievs 

neuzklausa grēciniekus, kuri ir pelnījuši tikai Viņa dusmas (LK, 423. lpp.). 

Taču Dievs nāk dziedināt gan mūsu mutes, gan prātus. Viņš atņem mūsu 

apspiestās jūtas un dara mūs brīvus atkal Viņu uzrunāt. Dievs uzņemas iniciatīvu un 

ieliek vārdus mūsu mutēs (Rom. 8:26). Dievs pavēl mums lūgt un tādējādi iedrošina, 

ka Viņš nedzīs mūs projām. Jo Viņš vēlas mūs vilkt pie Sevis tā, lai mēs pazemīgi 

nākam Viņa priekšā bēdās par saviem grēkiem, lūdzot pēc Viņa labvēlības un 

palīdzības (LK, 422. lpp.). 

Dievs pavēl, un Viņš arī apsola. Viņš mūs nepievils, un mūsu lūgšanas nebūs 

veltīgas. Uz to mēs varam paļauties, jo Viņš pats mūs ir aicinājis lūgt. Viņš mūs ir 

iedrošinājis ar Savu apsolījumu (Ps. 50:15; Mt. 7:7–8) (LK, 424. lpp.). Runājot Lutera 

garā, Martins Mārtijs ir atzīmējis, ka Dievs mūs neuzklausa mūsu nopelnu dēļ. Gluži 

pretēji, mūsu lūgšanas sasniedz Viņu, jo „Dieva Vārds ir lūgšanas sākotne, iedīglis, 

avots un valoda. Pats Savu Vārdu Dievs nekad nedefinē”. Lūgšanas valoda mums var 

kļūt par klupšanas akmeni, jo mēs paklausām Dieva pavēlei, bet ar grēku piedošanas 

palīdzību mēs ātri iemācāmies lūgt, pamatojoties apsolījumā, par kura uzticamību nav 

nekādu šaubu. Tas mums sniedz daudz noturīgāku izpratni par lūgšanu, uzskatīja 

Luters.
3
 

                                                           
2 Turpat, 199.–201. lpp. 
3 Martin Marty, The Hidden Discipline (Saint Louis: Concordia, 1962), 67.–68. lpp. 
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Luters piebilda, ka lūgšanai pievienotā Dieva apsolījuma noliegšana noliedz 

pašu Dieva, kā arī mūsu būtību. Jo, kā norāda un apgalvo uzruna Tēvreizes iesākumā, 

Dievs ir mūsu Tēvs un mēs – Viņa bērni. Tēvs kopā ar bērniem priecājas par iespēju 

patērzēt un pat par katru ikdienišķu aprunāšanos. Nedaudz izmainot šo metaforu, 

varētu teikt, ka lūgšana ir Kristus un Viņa līgavas intīma saruna. Jebkurā gadījumā šo 

sarunu izraisa mīlestība uz Dievu, kurš mūs veidoja par radībām, kas Viņu mīl vairāk 

par visu. 

Lūgšana pauž bērna ticību Tēvam. Luters apgalvoja, ka ar lūgšanu pietiek, lai 

dzīvotu ticībā.
4
 Viņš tā darīja, jo, kā to parāda katra Tēvreizes lūguma skaidrojums 

Mazajā katehismā, viņš uzskatīja, ka lūgšana neietver tikai sarunu ar Dievu, bet gan 

aptver visu dzīvi. 

Tāpat kā desmit baušļos Luters saskatīja lūgšanas kārtību,
5
 tā Tēvreizē viņš 

atrada priekšrakstus dzīvei. Tie abi piedāvā norādījumus, kā lūgšanās izdzīvot ticību. 

Piemēram, savā rakstā par Tēvreizi („Tēvreizes izklāsts” („Exposition of the Lord’s 

Prayer”) 1519) viņš katru Tēvreizes lūgumu lieto par pamatu grēksūdzei un atbildei no 

Dieva. Luters šeit ieskicēja dialogu starp grēcīgo dvēseli un Dievu, kurā Dieva 

sākotnējā atbilde ir notiesājošs vārds. Bet beigās nāk grēku piedošanas pasludinājums, 

kas atbrīvo mūs no grēka radītās aizsardzības reakcijas. Grēku piedošana dod mieru, 

kas mūs dara brīvus dzīvot tādu dzīvi, kādu Dievs mums bija iecerējis Ēdenē.
6
 

Tādējādi lūgšana mums māca nekrist izmisumā mūsu grēku dēļ, bet lūgt pēc Viņa 

žēlsirdības un palīdzības, dzīvojot Viņa mierā un īstenojot sevi kā patiesu cilvēku. 

Parādot, kā panest šo pazemojumu, lūgšana mūs paceļ. Jo Luters secina: „Katrs Dieva 

vārds mūs izbiedē un mierina, sāpina un dziedē.”
7
 

Viņa atbilde uz mūsu lūgšanām pieņem un dziedē mūsu izbailes un raizes. 

Dievs vēlas, lai mēs, būdami noskumuši, liktu Viņa priekšā mūsu vēlmes un 

vajadzības – ne jau tādēļ, ka Viņš par tām nezinātu, bet gan tāpēc, ka Viņš vēlas pacelt 

                                                           
4 On Good Works // Luther’s Works, izd. Jaroslav Pelikan, Walter A. Hansen un Helmut T. Lehmann (Saint Louis: 

Concordia, and Philadelphia: Muhlenberg/ Fortress, 1957–1974), 44: 61. lpp. 
5 Piem., A Simple Way to Pray (1535) // Luther’s Works, 43: 200.–209. lpp. 
6 Luther’s Works, 42: 78.–91. lpp. 
7 Turpat, 37. lpp. 
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mūsu sirdis, lai tās vēl vairāk vēlētos saņemt, kā arī izplest mūsu rokas, lai tās saņemtu 

arvien lielākas svētības (LK, 425. lpp.). 

Dievs pazīst ne tikai mūsu vaimanas, bet arī mūsu nepatiku un dusmas par 

pasaulē notiekošo. Mēs nevaram no Dieva noslēpt pret Viņu vērstās dusmas un 

nepatiku par mūsu pašu vai citu piedzīvoto ļaunumu. Kad dusmojamies uz Dievu, kaut 

kas tiešām nav kārtībā ar mūsu pasaules uztveri, bet tas nemaina faktu, ka, pat būdami 

kristieši, mēs mēdzam dusmoties uz Dievu. Šis grēcīgais dumpis pret Viņu nenorims, 

ja neiejauksies Dieva vara. Raizes, kas izraisīja mūsu dusmas, ir jāliek Dieva priekšā, 

pat ja mēs par tām vainojam Viņu. 

Ir liela atšķirība, vai sakām: „Es dusmojos uz Dievu,” vai arī: „Dievs, es 

dusmojos uz Tevi.” Pēdējais izteikums ir lūgšana ticībā, bet pirmais neņem vērā Dieva 

klātbūtni, kā arī neatzīst Viņu par Tēvu. Līdzīgi cilvēku vecākiem, arī Dievs atzīst par 

labāku, ka Viņa dusmīgie bērni nepārstāj ar Viņu sarunāties. Tikai tad mēs spēsim 

saņemt mierinošus vārdus, kas vienīgie spēs remdēt mūsu dusmas. 

Tāpat kā visa mūsu dzīve, arī šie ievainojumi, kas liek mums noslēgties sevī un 

rada sarūgtinājumu un nepatiku pret mūsu Kungu, ir Dieva rokās. Visa dzīve nosaka 

mūs lūgšanas kārtību. Luters iebilda pret mums ierasto lūgšanas tēmu sašaurinājumu: 

„Mēs esam meistari lūgšanās, kas rodas no mūsu miesas vajadzībām vai slimībām,” 

viņš sarkastiski komentēja. Tā vietā viņš mudināja lasītājus atrast iemeslus lūgšanai 

visās viņu un visu ticīgo dzīves situācijās.
8
 Viņš vēlējas savos klausītājos izkopt 

paradumu ik dienas lūgt par visām vajadzībām – ne tikai savā dzīvē, bet arī par 

mācītāju, valdošo amatpersonu, kaimiņu un kalpu vajadzībām. Ticīgajam ir pastāvīgi 

jāatgādina Dievam, ka Viņš ir pavēlējis lūgt un apsolījis uz lūgšanām atbildēt. Jo mūsu 

patvērums un drošība ir rodami vienīgi lūgšanā (LK, 425.–426. lpp.). Tā teikdams, 

Luters noteikti nedomāja, ka mēs paši sev sagādājam patvērumu un drošību. Viņš bija 

domājis, ka ticība nemaz nevar pastāvēt, ja tā neizpaužas lūgšanā Kungam, kurā visa 

mūsu dzīve rod patvērumu un mieru. 

Šo mieru vienmēr cenšas izjaukt sātans. Viņš to dara, novēršot mūs no lūgšanas 

                                                           
8 On Good Works // Luther’s Works, 44: 68. lpp. 
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– no vēršanās pie Dieva visās mūsu problēmās. Tikai lūgšanā mēs varam stāties pretī 

Evaņģēlija ienaidniekiem un velnam. Uz mūsu lūgšanām Dievs atbild, ka Viņa griba 

notiks. Mums, Saviem mīļajiem bērniem, Dievs apliecina, ka Viņa griba uzvarēs 

pasauli un velnu (LK, 425.–426. lpp.). Mēs lūdzam arī „velnam par spīti”. Tādēļ mums 

ir jābūt gataviem, ka lūgt nekad nebūs viegli; lūgšana prasa smagu piepūli. 

Attiecībā uz lūgšanas tehniku Luteram bija savs padoms. Lūgšanai ir jābūt īsai; 

mēs netiksim uzklausīti garas runāšanas dēļ. Viņš ieteica izteikties īsos vārdos, kuriem 

ir dziļa nozīme. „Jo mazāk vārdu, jo labāka lūgšana; jo vairāk vārdu, jo lūgšana 

vājāka; kristīgi ir runāt ar īsiem un nozīmīgiem vārdiem; daudz vārdu bez kādas jēgas 

ir pagānisms.”
9
 

Luters atzina, ka arī vārdos neizteikti sirds vaidi var paust ticīgā cilvēka ticību 

Dieva mīlestībai un žēlsirdībai. Bet viņš arī saprata, cik viegli mēs varam izniekot 

ticības izjūtas. Viņš mudināja būt disciplinētiem. Skaļa lūgšana aizdzen klejojošas 

domas, kuras var kalpot par velna ieroci lūgšanas apslāpēšanai. Ja vien Svētais Gars 

mūs nav pienācīgi apmācījis, mums būtu labāk teikt savas lūgšanas skaļi, lai 

nenomaldāmies no ceļa.
10

 Lutera padoms ir spēkā arī attiecībā uz lūgšanu grāmatu 

lietošanu vai dažādām priekšā rakstītām lūgšanām. Šādi palīglīdzekļi var mūs vadīt un 

parādīt ceļu laukā no mūsu pašu šaurās pasaules pretī visu ticīgo kopienas plašumiem. 

Bet ir svarīgi, ka katrs ticīgais var lūgt arī pats. Tādēļ apmācības procesā mūsu 

skolniekiem ir jānodrošina vadība un prakse, lai viņi pa vienam un grupās gan ar 

rakstiskiem, gan mutiskiem vingrinājumiem trenētu savus lūgšanu muskuļus. 

Ir taisnība, ka mums ir jālūdz „bez mitēšanās” (1. Tes. 5:17) un ka visa mūsu 

dzīve ir jādzīvo, sarunājoties ar Dievu. Tomēr, ja līdzās lūgšanām, kuras lūdzam, 

sastopoties ar kādu ļaunumu vai arī piedzīvojot Dieva žēlastību, neatvēlam īpašu laiku 

sistemātiskām lūgšanām, mēs atklāsim, ka arī šajās īpašajās reizēs lūdzam mazāk. 

Lūgšanu plānošana palīdz disciplinēt ticības dzīvi. Luters ieteica dienu sākt un beigt ar 

                                                           
9 Exposition of the Lord’s Prayer // Luther’s Works, 42: 19. lpp. 
10 Turpat, 25. lpp. 
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lūgšanu. Tās atmešana sagādā iespējas jauniem ļaunā uzbrukumiem.
11

 

Precīzi definējot, lūgšana ir prasīšana; tā ir prasība. Bet lūgšanas definīcijā mēs 

bieži iekļaujam jebkādu sarunu ar Dievu, tai skaitā pateicību un slavēšanu. Dievam 

lūgšanā dotie ieteikumi (tāpat kā sūdzības) visdrīzāk būtu jāsauc par prasībām. Kā 

saruna ar Dievu mūsu lūgšana nav līdzeklis, ar kuru iegūt Viņa žēlastību; tā ir mūsu 

atbilde – pirmais, ar ko spējam atbildēt jeb par ko esam atbildīgi.
12

 Bet mēs lūgšanu 

mēdzam definēt arī plašāk, iekļaujot tajā Dieva vārda apceri. Lūgšanu uztur Dieva 

saruna ar mums, kurā Viņš mūs uzrunā. Tādējādi savam draugam bārddzinim Pēterim 

veltīto traktātu „Vienkāršais lūgšanas veids” Luters sāka ar savas lūgšanas aprakstu. 

Viņš atzina, ka lūgšanās mēdz kļūt „vēss un zaudēt prieku”, ka viņu novērš citi 

pienākumi un prāta klejojumi. Tādēļ viņam ar savu psalmu grāmatu nākas bēgt uz 

istabu vai (kad draudze ir sapulcēta) uz baznīcu. Tad viņš pie sevis atkārto mūsu 

Kunga vai Pāvila vārdus „gluži kā to darītu bērns – vārdus, kas atbilst situācijai, kurā 

viņš ir nonācis”.
13

 Luters nekad nepagura atgādināt, ka Katehisma apcere rada 

lūgšanas, kurās mēs pateicamies un izsakām lūgumus. 

Tēvreize 

Tēvreizi Luters uzskatīja par otrā veida lūgšanu: tā ir lūgšana, kas sastāv no 

septiņiem lūgumiem jeb prasībām. Savā Katehismā viņš nekomentēja Tēvreizes 

doksoloģiju, jo slavēšanai viņš šeit nepievērsās. 

Johanness Meiers ir novērojis, ka Luters nelietoja Tēvreizi vienkārši kā lūgšanu, 

kuru ticīgajiem vajadzētu bieži atkārtot. Katehismos viņš uzlūko Tēvreizi kā līdzekli, 

ar kuru var apgūt ticības dzīvi, kā arī lieto to par paraugu, lai mācītu, kā lūgt citas 

lūgšanas.
14

 Tēvreize viņam bija paraugs visām lūgšanām un ietvars ticībā balstītam 

skatījumam uz visu dzīvi. Šeit viņš uzlūko dzīvi kā dzīvotu zem krusta, panesot sātana 

un viņa kārdinājumu uzbrukumus. 

Pirmajos trijos Tēvreizes lūgumos tā pievērš mūsu uzmanību Dievam. Nākamie 

                                                           
11 A Simple Way to Pray // Luther’s Works, 43: 193. lpp. 
12 Šeit lietota vārdu spēle: „It is our response; the first of our response-abilities.” 
13 „A Simple Way to Pray // Luther’s Works, 43: 193. lpp. 
14 Johannes Meyer, Historischer Kommentar zu Luthers Kleinem Katechismus (Guetersloh: Bertelsmann, 1929), 375.–

377. lpp. 
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lūgumi ir vērsti uz tuvāko un mūsu pašu vajadzībām. Tēva piesaukšanai Tēvreizes 

sākumā ir redzamas paralēles ar pirmo bausli; pirmajam lūgumam – ar otro bausli; 

trešajam lūgumam – ar visiem baušļiem.
15

 Arī piektais lūgums, raugoties no mūsu 

grēka negatīvā skata punkta, ir attiecināms uz visiem baušļiem. Ceturtais lūgums 

līdzinās pirmajā artikulā izteiktajām rūpēm par radīto materiālo kārtību. Pirmie trīs 

lūgumi sasaucas ar otrā artikula tematu, ka Jēzum ir atkal jākļūst par mūsu dzīves 

Kungu. Piektā, sestā un septītā lūgšana runā par Vārda un Svētā Gara svētdarošo spēku 

mūsu ikdienas dzīvē. Luteriskajā apmācībā visas šīs tēmas ir apvienotas. 

Pirmie trīs lūgumi vēršas pie Dieva netieši. Tie nav izteikti tiešā pavēles formā, 

kā mēs to redzam pēdējos četros lūgumos. Tie attiecas uz Dieva kā valdnieka darbību, 

kas sniedzas tālāk par mūsu dzīvēm, lai arī tie skar mūsu dzīves būtību. Tādējādi 

lūgumus, kas saistīti ar Viņa Vārdu, valstību un gribu (prātu), mūsu Kungs ir veidojis 

vēlējuma izteiksmē, liekot uzsvaru uz vārdu „Tavs”.
16

 

 

                                                           
15 Turpat, 387. lpp. 
16 Girgensohn, Teaching Luther’s Catechism, 1: 232. lpp. 

 


