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MŪSU TĒVS LŪGŠANA 

 

Pirmā starp lūgšanām ir tā, ko Jēzus pats ir mācījis Saviem mācekļiem. Kad mēs 

lūdzam ar Viņa vārdiem, mēs zinām, ka lūdzam pareizi un ka saņemsim to, kas ir 

nepieciešams. Šī parauglūgšana nedrīkst kļūt automātiska vai arī tikt atkārtota bez 

izpratnes. Tieši otrādi – mums jāmeditē par katru vārdu, līdz tā kļūst par sirds dziļāko 

sarunu ar Dievu. 

UZRUNAS VĀRDI 

Mūsu Tēvs debesīs! 

 

Ko tas nozīmē? 

Dievs grib mūs ar to iedrošināt, lai mēs ticam, ka Viņš ir mūsu īstais Tēvs un 

mēs – Viņa īstie bērni, lai droši un paļāvīgi Viņu lūdzam, kā mīļi bērni lūdz savu mīļo 

tēvu. 

 

“Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un 

mēs tādi arī esam” (1. Jņ. 3:1). Debesu Tēvs uzklausa Savus bērnus. Viņš zina, kā viņus 

sauc, un zina, kuri tie ir. Tas Kungs izprot ikviena personību un redz, kas katram ir 

vajadzīgs. Kad cilvēks ir grēkojis, var gadīties, ka viņš pat neuzdrīkstas piesaukt Dieva 

vārdu un domā, ka tad viņš nav tiesīgs lūgt Dievu. Bet Jēzus ir mācījis, ka mēs drīkstam 

lūgt Dieva žēlastības dēļ, Viņa Dēla dēļ. Kristus, kurš ir mūsu brālis, atver ceļu atpakaļ 

pie Dieva. Pestītāja krusta ciešanas mūsu grēku dēļ ļauj mums patiesi ticēt, ka Dievs grib 

būt mūsu Tēvs. Tas Kungs saka: “Jo pats Tēvs jūs mīl, tāpēc ka jūs Mani esat mīlējuši un 

esat nākuši pie ticības, ka Es esmu izgājis no Tēva” (Jņ. 16:27). Tādēļ mums nav jābaidās 

runāt ar Viņu. Mēs atveram savu dvēseli nevis kādam bargam diktatoram, bet gan Tēvam, 

kurš aiz mīlestības pret mums ir upurējis Savu Dēlu. Viņš vēl labu Saviem bērniem 

(Mt. 7:11). Vecajā Derībā lasām, ka ticīgie jūdi drīkstēja saukt Dievu par Kungu, un viņi 
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bija Viņa izredzētie kalpi. Taču Jaunajā Derībā Jēzus mūs māca uzrunāt Dievu: “Tēvs.” 

Tas ir vēl daudzkārt labāk. Ģimenē bērns stāv daudz tuvāk tēvam nekā algots kalpotājs. 

Mesija lūdz Tēvu savā Augstā Priestera aizlūgšanā: “Taisnais Tēvs! Pasaule Tevi nav 

atzinusi, bet Es Tevi esmu atzinis, un šie ir atzinuši, ka Tu Mani esi sūtījis. Un Es viņiem 

esmu darījis zināmu Tavu vārdu un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko Tu Mani esi 

mīlējis, būtu viņos un arī Es būtu viņos” (Jņ. 17:25–26). Tas, ka mēs drīkstam lūgt mūsu 

Debesu Tēvu, ir aicinājums uzdrošināties nākt pie Viņa bez bailēm. Īsts tēvs sēro, ja viņa 

bērns dzīvē nomaldījies nepareizā ceļā, bet uzņem viņu atpakaļ, ja tas atgriežas. Lūkas 

evaņģēlija 15. nodaļā Jēzus stāsta labi zināmo līdzību par pazudušo dēlu. Viņš bija 

priekšlaikus pieprasījis savu lielo mantojuma daļu un izšķērdējis to, dzīvodams pasaulīgu 

dzīvi. Beidzot viņš bija spiests dzīvot starp cūkām. Dēls izjuta savu nevērtību un kaunu 

tik smagi, ka pat iedomāties nevarēja, cik ļoti, viņam atgriežoties mājās, tēvs viņu 

apdāvinās. Tātad Svētā lūgšana iesākas ar to, ka mēs vēršamies pie Dieva, kas Savā 

labsirdībā mums ir devis dzīvību, cerību un nenovērtējamo dāvanu saukties par Viņa 

bērniem. 

 

DEBESU TĒVS 

Kad mēs lūdzam Tēvu, tas nenozīmē, ka mēs salīdzinām Dievu ar tēvu, bet gan 

atzīstam, ka Viņš ir visa patiesais izcelsmes avots. Apustulis Pāvils saka: “Tādēļ es loku 

savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu” 

(Ef. 3:14–15). Tādēļ feminisma teoloģija, kas projicē dzimumu vienlīdzības cīņu 

teoloģijā, ir rupja maldu mācība. (Feminisms, tāpat kā sociālisms, balstās uz teoriju, ka 

problēmas sabiedrībā rodas no netaisnības tās ārējās, normējošajās struktūrās, nevis no 

paša cilvēka iekšējā ļaunuma. Tāpat kā sociālisti sašķeļ sabiedrību, nostādot šķiru pret 

šķiru, vai nacionālsociālisti – rasi pret rasi, tā arī feministi šķeļ ģimeni un draudzi, 

nostādot dzimumu pret dzimumu.) Šī marksistiski “iekrāsotā” teoloģija nav apmierināta 

ar to, ko saka Dieva vārds, proti, ka abi, gan vīrietis, gan sieviete, no Dieva ir saņēmuši 

unikālu cilvēcisku vērtību. Priekšnosacījums tam, ka šādas maldu mācības var izplatīties 
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kristietības aizsegā, ir ideja, ka Bībeles Dievs nav vienīgais un patiesais Dievs, bet gan 

ikviens var izfantazēt pats savu “dieva tēlu”, kas atbilst viņa individuālajām vēlmēm, šajā 

gadījumā – sievišķu vai divdzimumu dievu. Lai varētu pierādīt, ka viņu subjektīvās idejas 

un sajūtas var vērtēt augstāk par Rakstiem, feministi apgalvo, ka Dieva vārds ir tikai 

cilvēku domas par Dievu. Taču ar šādu pieeju cilvēks ir novērsies no kristīgās ticības un 

aizmirsis, ka Ādams tika radīts pēc Dieva tēla un līdzības un nevis otrādi. Feminisma 

teologus satracina fakts, ka Dievs nav atklājis Sevi kā māti, un tādēļ viņi grib atņemt 

kristiešiem tiesības pielūgt to Dievu, kā vārdā viņi ir kristīti: Tēvu, Dēlu un Svēto Garu. 

Tas ir Trīsvienīgā Dieva vārds. Dievs ir atklājis Sevi caur Saviem vārdiem, un sveši 

vārdi, kas ir pretrunā ar Dieva atklāsmi, ir vienīgi personīgi priekšstati par Dievu, 

patvaļīgi radīti elki. 

Patiešām, Rakstos Dievs salīdzina Savu mīlestību pret mums ar rūpīgas mātes 

mīlestību, bet ir liela atšķirība starp līdzību un dievietes mātes pielūgšanu. Jesajas 

grāmatā, 66. nodaļā, rakstīts: “Kā māte iepriecina savus bērnus, tā Es jūs iepriecināšu” 

(Jes. 66:13). Jēzus saka spītīgajai tautai: “Cik reižu Es gribēju sapulcināt ap Sevi tavus 

bērnus, kā vista sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem, bet jūs negribējāt” 

(Mt. 23:37). Šie Jēzus vārdi salīdzina Tā Kunga mīlestību pret Savu tautu ar vistas rūpēm 

par saviem cālīšiem. Līdzības jēga ir nevis tā, ka Jēzus būtu vista, bet gan tas, ka Viņš 

vēlas, lai tauta saprastu, ka Dievs to mīl un grib, lai tā atgrieztos. 

Ikviens patiess kristietis izjūt uzticību pret savu Debesu Tēvu un tādēļ grib 

paklausīt Viņa atklāsmei. Ir neiespējami noliegt, ka Jēzus Savā cilvēciskajā dabā ir 

vīrietis un jūds. Kristus pats lieto vārdu “Viņš”, runājot kā par Tēvu, tā par Svēto Garu 

(Jņ. 14). Vienīgais patiesais Dievs Sevi ir atklājis vēsturē, Bībelē un Kristū. Tas, kas ir 

redzējis Jēzu, ir redzējis Dievu (Jņ. 14). Dievs nav princips vai ideja, bet gan dzīva būtne 

ar noteiktām personas īpašībām. Viņš uzrunā mūs caur Savu vārdu un uzklausa mūsu 

lūgšanas. Mums būtu jābūt nebeidzami pateicīgiem par Viņa atklāsmi. Jēzus pats mums ir 

mācījis, pie kā vērsties savās lūgšanās – pie mūsu Tēva debesīs. Pie Tā Kunga ir drošība. 

Jēzus saka: “Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums” (Jņ. 14:18). 
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Svētajā lūgšanā mēs sakām “mūsu Tēvs”. Visiem Jēzus mācekļiem ir viens Tēvs, 

un tie ietver viens otru un citus cilvēkus šajā lūgšanā. Kristus saka: “Jaunu bausli Es jums 

dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No 

tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā” (Jņ. 13:34–

35). Kad lūdzam, mīlestībā domājam arī par citiem, ne tikai paši par sevi. “Tad nu es 

pamācu tevi vispirms turēt lūgšanas, pielūgšanas, aizlūgšanas, pateicības lūgšanas par 

visiem cilvēkiem” (1. Tim. 2:1). Kā kristīgiem brāļiem un māsām mums jālūdz kopā 

vienam ar otru un vienam par otru. Būt kristietim nozīmē būt draudzes daļai, ja vien tas ir 

iespējams. Privāta reliģiozitāte nepieder pie normālas un veselīgas kristīgas dzīves. 

Katram māceklim ir vajadzīga dievkalpojuma brālība ar citiem Kristum ticīgajiem. 

Kristīga ģimene kopīgi lūdz un dzied ikdienas svētbrīdī. Tomēr kopīgais nevar aizstāt tos 

klusos brīžus, kad mums jāpaliek vienatnē ar Dievu. 

Mēs lūdzam “Mūsu Tēvs debesīs”, tādējādi uzsverot, ka lūdzam To, kam patiešām 

ir vara uzklausīt mūsu lūgšanu un atbildēt uz mūsu vēlmēm. Dievs deva ķēniņam 

Salamanam vairāk, nekā viņš lūdza (1. Ķēn. 3:11–14). Ir labi paļauties un cerēt uz To 

Kungu, jo Viņu nesasaista mūsu pasaulīgie ierobežojumi. “Mūsu Dievs ir debesīs, ko 

Viņš grib, to visu Viņš dara” (Ps. 115:3). 

 

PIRMĀ LŪGŠANA 

Svētīts lai top Tavs vārds
1 

Ko tas nozīmē? 

Dieva vārds gan pats no sevis ir svēts, bet mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai tas arī 

mums būtu svēts. 

Kā tas notiek? 

Kad Dieva vārdus patiesi un skaidri māca un mēs kā Dieva bērni arī svēti pēc 

tiem dzīvojam. – To palīdzi mums, mīļais Debesu Tēvs! Bet, kas citādi māca un dzīvo, 

                                                           
1  Šīs lūgšanas oriģināltekstā runāts par Dieva personvārdu, nevis par Dieva vārda mācību, diemžēl latviešu valodā tas nav izšķirams. – Teol. 

red. 
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nekā Dieva vārdi māca, tas Dieva vārdu zaimo mūsu vidū. – No tā pasargi mūs, 

Debesu Tēvs! 

 

Tieši tāpat kā desmit baušļi iesākumā runā par mūsu attiecībām ar Dievu, tā arī 

Jēzus mācītā “Mūsu Tēvs” lūgšana sākas ar lūgumu, lai Tā Kunga personvārds mūsu vidū 

tiktu godināts un lai mēs mīlētu Viņu pilnīgi un nedalīti. “Ne mums, Kungs, ne mums, 

bet Savam vārdam dod godu Savas žēlastības un uzticības dēļ!” (Ps. 115:1). Dieva vārds 

ir visa tā apkopojums, caur ko Viņš mums ir ļāvis Sevi iepazīt. 

Dieva vārds tiek svētīts Baznīcā, ja Viņa vārdi tiek sludināti tīri un skaidri un ja 

mēs kā Dieva bērni dzīvojam pēc Viņa gribas. “Kam atklājies Mans vārds, tas lai to 

pasludina pēc patiesības!” (Jer. 23:28). Sludināšanai jābūt tīrai no maldu mācībām, tai 

jābūt saskaņā ar Bībeli. Tas ir vissvarīgākais. Kā gan citādi lai cilvēkus uzved uz 

pestīšanas ceļa? Mācību nedrīkst sajaukt ar cilvēciskām domām vai personīgiem 

pieņēmumiem. Vārds ir jāsludina tik skaidri, lai visi klātesošie to saprastu. Vēstij jābūt 

viegli uztveramai un nepārprotamai. Taču vienlaicīgi arī jāatzīst, ka mūsu aprobežotais 

prāts nespēj izprast bezgalīgā Dieva būtību. 

Nevienu no Bībeles patiesībām nedrīkst apiet vai noklusēt. Jāsludina visa mācība 

pilnībā, lai draudze būtu sagatavota garīgiem pārbaudījumiem. Gan Bauslība, gan 

Evaņģēlijs ir būtiski sludināšanā, lai pievērstu cilvēkus ticībai, pasargātu ticībā un 

palīdzētu tiem dzīvot svētīgu dzīvi. Bez Dieva Bauslības, kas modina atziņu par saviem 

grēkiem, klausītāji nemeklēs Pestītāju. Tomēr tikai un vienīgi Bauslības sludināšana var 

radīt bezcerību un izmisumu, un pastāv liels risks, ka cilvēks atgriežas atpakaļ pasaulīgajā 

dzīvē vai sāk liekuļot un izlikties, ka dzīvo pilnīgā saskaņā ar Bauslību. 

Jaunajā Derībā kristieši atkal un atkal tiek aicināti nenovērsties no apustuļu 

mācības. Taču patiesa ticība nes arī augļus. “Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, 

paši sevi maldinādami” (Jēk. 1:22). Ticīgā cilvēka dzīve ir pasaules “bībele”. Jēzus saka: 

“Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd visiem, kas ir 

namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā 
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jūsu Tēvu, kas ir debesīs” (Mt. 5:15–16). Tas Kungs tiek pagodināts, kad Dieva mīlestība 

caur Viņa mācekļiem plūst uz līdzcilvēkiem. 

Tas, kas dzīvo un māca pretrunā ar Bībeli, apgāna Dieva vārdu. Sātans mēģina 

aizvilināt mūs projām no Dieva vārda, sakot: “Vai tad tiešām Dievs ir teicis?” 

(1. Moz. 3:1). Dvēseļu ienaidnieks var izmantot maldu mācītājus, kas atklāti vai slēpti 

sludina nepareizu mācību. Daļa viltus praviešu atklāti atzīst, ka viņi nemāca saskaņā ar 

Svētajiem Rakstiem. Vilki avju drēbēs sajauc patiesību ar meliem, lai vieglāk ievestu 

ticīgos maldos. Apustulis Pāvils brīdina, ka tie darbosies, “izrādīdami ārēju svētbijību, 

bet tās spēku noliegdami” (2. Tim. 3:5). Jēzus vārdi, kas vērsti pret maldīgām reliģiozām 

autoritātēm, ir spēkā arī šodien: “Tā jūs atceļat Dieva vārdus savu likumu dēļ. Jūs liekuļi! 

Jesaja ir pareizi par jums pravietojis, sacīdams: šī tauta godā Mani ar savām lūpām, bet 

viņu sirds ir tālu nost no Manis. Bet velti tie Mani godā, sludinādami mācības, kas ir 

cilvēku likumi” (Mt. 15:6–9). 

Bet liekuļi var būt arī starp tādiem ļaudīm, kuri patiesi tur cieņā Bībeli. Pāvils 

raksta: “Sacīdams, ka nebūs pārkāpt laulību, pats to pārkāp? Ar riebumu novērsdamies no 

elkiem, aplaupi viņu tempļus? Tu lepojies ar Bauslību, bet pats pulgo Dievu, Bauslību 

pārkāpdams. Kā rakstīts: jūsu dēļ Dieva vārds tiek zaimots citu tautu starpā!” 

(Rom. 2:22–24). Kad lūdzam: “Svētīts lai top Tavs vārds,” mēs vēlamies, lai Svētais Gars 

mums palīdz dzīvot tā, kā Viņš to māca Savos Rakstos. Mēs lūdzam pēc patiesas 

mīlestības uz Dieva vārdu, lai mūsu sirdīs valdītu Kristus tīrās jūtas. Tad Viņa vārds būs 

izcelts pāri visiem citiem vārdiem. 

 

OTRĀ LŪGŠANA 

Lai nāk Tava valstība 

Ko tas nozīmē? 

Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūgšanas, pati no sevis; bet mēs lūdzam šajā 

lūgšanā, lai tā nāk arī pie mums. 

Kā tas notiek? 
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Kad Debesu Tēvs mums dod Savu Svēto Garu, kura žēlastībā Viņa svētajiem 

vārdiem ticam un svēti dzīvojam šai laikā un mūžībā. 

 

Pastāv trīs Dieva valstības veidi. Pirmā, visspēcības valstība, nozīmē, ka Radītājs 

uztur Visumu un visu dzīvo. Otra ir žēlastības valstība šeit, uz zemes, kur Tas Kungs caur 

Savu vārdu un sakramentiem sniedz cilvēkiem žēlastību, lai tie varētu sagatavoties 

godības valstības saņemšanai. Trešajā, godības valstībā, Debesu Valdnieks dod Saviem 

bērniem mūžīgo dzīvību. Šīs valstības eksistē arī tad, ja mēs par tām nelūdzam, bet mūsu 

lūgšanas ir vajadzīgas, lai sagatavotu ceļu Dieva valdīšanai gan mūsos, gan citos 

cilvēkos. 

Otrajā lūgšanā mēs lūdzam, lai Dieva valstība ienāktu mūsu sirdī. “Bet dzenieties 

papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības” (Mt. 6:33). Mēs lūdzam, lai Svētais 

Gars iemājo mūsu sirdī un mēs varētu pieaugt ticībā un lai žēlastības līdzekļi dziedētu 

mūsu dvēseli un no jauna pildītu to ar spēku dzīvot svētu dzīvi. Tos, kuri pieder Kristus 

valstībai, var atpazīt pēc viņu dievbijīgās dzīves un vēlmes paklausīt savam Kungam. 

Dieva valstība ir “taisnība, miers un prieks Svētajā Garā” (Rom. 14:17). Jo biežāk tu 

satiecies ar savu Pestītāju lūgšanās un Bībeles studijās, jo vairāk tavu personību 

caurstrāvo debesu valstības gaisma. Vēloties iegūt glābšanu ticībā Kristum, mēs dzīvojam 

cerībā uz apsolījumu par grēku piedošanu un svētlaimību. Pat tad, ja kristieši sastopas ar 

grūtībām un pretestību šajā dzīvē, viņi var būt pārliecināti, ka tad, kad būs nonākuši 

godības valstībā, viņi svinēs uzvaru, kuras augļus varēs baudīt mūžīgi. 

Prieks, klausoties Kristū, ir tik liels, ka mēs vēlamies, lai arī citi varētu kļūt 

līdzdalīgi tajā, ko no Viņa saņemam. Tātad mēs vienlaicīgi lūdzam, lai Dieva valstība nāk 

arī pie mūsu tuvajiem un mīļajiem cilvēkiem, pie draugiem, kaimiņiem un nedraugiem. 

“Lai nāk Tava valstība” ir lūgšana, lai Svētais Gars aicina mūsu līdzcilvēkus meklēt To 

Kungu. Mēs lūdzam, lai mums būtu izdevība liecināt par Kristu un pastāstīt par mūsu 

cerību. Lūgšana attiecas arī uz draudzi, lai starp tās locekļiem valdītu patiesa ticība un 

sadraudzība un lai pasaulīgais cilvēks varētu teikt: “Skat, kā kristieši mīl viens otru. Viņu 
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Kungam jākļūst arī par manējo!” 

Šī misijas lūgšana ietver arī misijas darbā kalpojošos. Mums jālūdz par 

misionāriem tā, kā to māca apustulis Pāvils: “Beidzot, brāļi, lūdziet par mums, lai mūsu 

Kunga vārds turpina savu gaitu un manto godu tāpat kā pie jums” (2. Tes. 3:1). Baznīca ir 

aicināta sludināt Evaņģēliju tik ilgi, kamēr vien pastāv kāda tauta vai cilvēku grupa, kas 

nav dzirdējusi par Kristu. Pagāni var atbrīvoties no maldu tumsas, ja izdzird vēsti par To, 

kurš viņu dēļ ir atdevis Savu dzīvību. Pēc augšāmcelšanās Jēzus sacīja: “Man ir dota visa 

vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas” (Mt. 28:18–

19). 

Kristus uzvara pār nāvi nozīmē arī uzvaru pār ļauno. Sākot ar pirmajām 

Lieldienām, tumsas valstība atkāpjas. Sātans joprojām mums draud, bet viņa dienas jau ir 

skaitītas. Dieva valstība iet plašumā, kad jauni cilvēki tiek kristīti žēlastības valstībā – 

Kristus Baznīcā. Katru reizi, kad kāds grēcinieks atgriežas, šai valstībai pievienojas jauna 

dvēsele. 

Tātad otrajā lūgšanā mēs lūdzam, lai pasaulē izplatītos un nostiprinātos patiesa 

ticība. 

 

TREŠĀ LŪGŠANA 

Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes 

Ko tas nozīmē? 

Dieva žēlastība un labais prāts gan notiek bez mūsu lūgšanas, bet mēs lūdzam 

šajā lūgšanā, lai tas notiek arī pie mums. 

Kā tas notiek? 

Kad Dievs aptur un satriec ikvienu, kam ļauni nolūki un kas mums Dieva vārdu 

neļauj turēt svētu, nedz Viņa valstībai nākt – proti, velnu, pasauli un mūsu miesas 

prātu –, un mūs stiprina un uztur nešaubīgus Viņa vārdos un ticībā līdz pat mūsu 

galam. Tā ir Viņa žēlastība un labais prāts. 

 



PĒRS GRUNNANS „MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, UN ŽĒLASTĪBA” 

 

  

© 2010 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS  9 

 

Dievs uztur kārtību Savā radībā pat tad, ja mēs par to nelūdzam. Viņš ierobežo 

ļauno un izplata labo. Kad Viņš radīja zemi un visu dzīvo radību, Viņš redzēja, ka tā ir 

laba. Viņa griba notika, un neviens to nevarēja aizkavēt. Iesākumā cilvēkam bija dabiski 

un viegli sekot Dieva gribai. Bet pirmie cilvēki, krītot grēkā, izpostīja šo sākotnējo 

pilnību. Viņu griba kļuva ļauna, jo viņi rīkojās pret Dieva bausli. Rīkoties pret Dieva 

gribu ir cilvēka lielākā nelaime, jo grēks apbēdina Svēto Garu, un mēs kļūstam 

parādnieki Dieva priekšā, kam seko mūžīgais sods. Bet galu galā Tas Kungs svinēs 

uzvaru. Pastarajā dienā būs par vēlu atgriezties. Tad visi, kas rīkojušies pret Viņa gribu, 

tiks atstumti uz visiem laikiem. Dievs vēlas, lai visi cilvēki tiktu izglābti un nonāktu pie 

patiesības atziņas, tādēļ Viņš ar Savu vārdu ved mūs pie atziņas par žēlastību Kristū. Viņā 

ir grēku piedošana, kas mums vajadzīga, lai nonāktu debesīs. Tur valda Tā Kunga griba, 

kurai neviens nepretojas. Eņģeļi un svētie, kas miruši ticībā, dzīvo pilnīgā harmonijā ar 

Dievu. Viņi slavē Viņu, pakļaujas un kalpo Viņam. Mūžības valstībā cilvēks ir pilnīgi 

uzticīgs godības Ķēniņam. Eņģeļu un svēto kalpošana Dieva priekšā ir bez grēka. Tur, 

kur visi seko Dieva gribai, ir milzīgs prieks, jo neviens nedara ļaunu. Mums, dzīvojot 

zemes dzīvi, bieži jālūdz, lai notiek Dieva prāts un šeit, uz zemes, būtu redzams kaut 

niecīgs debesu valstības atspulgs. 

 

DIEVA GRIBA 

Kristus pats pilnībā pakļāvās Savam Tēvam, kad Ģetzemanē lūdza: “Tomēr ne 

Mans, bet Tavs prāts lai notiek!” (Lk. 22:42). Tā kā cilvēks šajā dzīvē nekad nevar būt 

pilnīgs, mēs nekad nedrīkstam būt apmierināti ar to, kādi esam. Kad Dieva vārds mūsu 

sirdī rada vēlmi sekot Kristum, mēs kļūstam daudz pilnīgāki un svētāki Viņā. Tā Kunga 

žēlastība dara mūs par svēto un eņģeļu līdzstrādniekiem. Dzīvot, nesavtīgi kalpojot 

Dievam, ir daudz vairāk vērts, nekā iegūt visaugstāko stāvokli sabiedrībā. Cilvēciskais 

gods ātri vien izzūd, bet Dieva atalgojums ir mūžīgs. Trešajā “Mūsu Tēvs” lūgšanā mēs 

lūdzam, lai ļaunā vara tiktu salauzta un lai Debesu Tēva labā griba valdītu mūsos, mūsu 

ģimenē, starp mūsu radiem un draugiem, draudzē un sabiedrībā. Tāpat mēs lūdzam spēku 
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sekot Dieva baušļiem, kā arī pacietību visdažādākajās situācijās. Mēs lūdzam, lai Dievs 

dod mums garīgo rūdījumu, lai mēs būtu gatavi ar pacietību panest ciešanas savas ticības 

dēļ. 

Patiess uzticības piemērs ir pirmais Baznīcas patriarhs. Kad Tas Kungs apstiprināja 

savu derību ar Ābrahāmu, Viņš pieprasīja bezierunu pakļaušanos (1. Moz. 17:1). 

Ābrahāma paklausība tika pārbaudīta, liekot viņam upurēt savu dēlu Īzāku. Ābrahāms 

uzticējās Dieva labestībai un paklausīja. Bet viņam nenācās upurēt savu dēlu. Jaunajā 

Derībā mēs rodam atbildi, kādēļ Dievs tik smagi pārbaudīja Ābrahāmu. Debesu Tēvs 

upurēja Savu vienpiedzimušo Dēlu mūsu dēļ (Rom. 8:32). Upuri, ko Ābrahāmam 

nevajadzēja nest, upurēja Dievs pats. Dieva ceļi ir varenāki un daudz labāki, nekā mēs 

varam iedomāties. Ābrahāma ticība Dievam ir drošs pierādījums tam, ka Dievs vēl labu. 

Bieži vien mēs esam īsredzīgi un ieraugām tikai to, kas ir mums patīkams, bet ticība, kas 

paļaujas uz Dieva bezgalīgo žēlsirdību, vienmēr uzdrošinās sekot Viņa gribai. 

 

DIEVA VADĪBA 

Lūgšana “Tavs prāts lai notiek” pauž lūgumu pēc Dieva vadības. Mēs lūdzam Tā 

Kunga palīdzību izvēles priekšā, lai Viņš savā visredzībā atvērtu tos ceļus, pa kuriem 

mums jāiet, un aizvērtu tos, no kuriem mums labāk izvairīties. Daudziem ir grūti 

pievienoties šai lūgšanai, jo tie labprāt grib iet paši savus ceļus. Bet tas, kas ir pazemīgs 

sava Radītāja priekšā, lūdz Viņam rādīt pareizo ceļu, kas vienmēr izrādās tas labākais. 

Dievs redz daudz vairāk un tālāk nekā mēs. Ja izvēles priekšā jūtamies nedroši, ir labāk 

nogaidīt, līdz skaidrāk saprotam Tā Kunga gribu, jo viss, kas nenotiek ticībā, ir grēks 

(Rom. 14:23). Kā es varu saņemt palīdzību, lai savā dzīvē izdarītu pareizo izvēli? Mēs 

varam labāk saprast Dieva gribu, ja lūdzam Viņa palīdzību pareizā ceļa meklējumos, 

mācāmies izprast Viņa vārdu un bieži jautājam pēc padoma Tam, kurš zina vislabāk par 

visiem. 

 

ŠĶĒRŠĻI DIEVA GRIBAI 
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Eksistē garīgi spēki, kas cenšas aizkavēt Dieva gribas piepildīšanos. Mūsu garīgie 

ienaidnieki ir velns, pasaule un mūsu pašu miesa. Tie kopīgi darbojas, lai kavētu mūs 

sekot Dieva vārdam un nākt pie ticības. Velns jeb Lucifers ir pirmais eņģelis, kurš atkrita 

no Dieva. Viņš ar viltu un kārdināšanu vienmēr cenšas attālināt mūs no Tā Kunga. Vārds 

“velns” cēlies no grieķu vārda diabolos, kas nozīmē “apsūdzētājs”, “apmelotājs”. Viņš 

rada plaisu starp cilvēku un viņa Radītāju, lai pēc tam apsūdzētu viņu Dieva priekšā. 

Sātans nozīmē “pretinieks”, jo viņš ir dvēseles ienaidnieks. Čūska kārdināja pirmos 

cilvēkus nepaklausīt Dieva gribai, un grēka sekas mēs izjūtam līdz pat šodienai 

(1. Moz. 3; Jņ. atkl. 20). Velns izraisa mūsos ļaunas domas un izplata nevēlēšanos 

uzklausīt Dieva vārdu un apmeklēt dievkalpojumu. Viņš mēģina radīt šķēršļus un 

dažādus attaisnojumus, lai atturētu mūs doties uz baznīcu. Viņš grib izaicināt mūs uz 

kompromisu, lai pēc tam ievestu grēkā: “Nemaz nav tik bīstami mazliet novirzīties sāņus, 

gan jau vēl paspēšu laboties.” Kad ir panākta cilvēka krišana, sātans turpina viņu 

maldināt: “Man vairs nekas nevar palīdzēt. Tagad vairs nav vērts atgriezties pie Dieva.” 

Šo maldu mērķis ir iespējami tālu atvirzīt mūs no Kristus. Sātans izplata naidu, 

greizsirdību un nemīlestību. Un tas viņam dažreiz izdodas arī starp dievbijīgiem 

cilvēkiem. 

Otrs tavas dvēseles bieds ir pasaule – tie neatgrieztie cilvēki, kas dzīvo un māca 

pret Dieva vārdu. Velns valda pār pasauli. Kristietim pasaule var būt grūts pārbaudījums, 

jo pasaulīgais visbiežāk ir pārsvarā. Ir daudz tādu, kas pavedina citus uz netiklību, 

narkomāniju un noziegumiem. Cik gan bieži notiek tā, ka grēcinieks vēlas, lai citi sekotu 

viņam grēkā! Daudzi jūtas labāk, ja nav vieni ar savu grēku, jo tādējādi viņiem izdodas 

apklusināt sirdsapziņas balsi. Ar saviem zaimojošajiem vārdiem pasaule izplata neticību 

un Dieva noliegšanu. Pat tās piemērs – vienaldzība pret Dievu – var kalpot par grēkā 

krišanas iemeslu. 

Tumsas spēki atrod savu sabiedroto arī mūsu pašu miesā. “Jo miesas tieksme ir 

naidā ar Dievu” (Rom. 8:7). Mūsu caur grēkā krišanu samaitātā daba ir visbīstamākais 

dvēseles ienaidnieks, jo tā pastāvīgi aktīvi vai pasīvi darbojas mūsos. Šī iekšējā nosliece 
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darīt ļaunu tiek pārmantota no paaudzes uz paaudzi. Iedzimtais grēks pretojas Dieva 

vārdam. Grēcīgā samaitātība ir dzīvs spēks, kas nes augļus ļaunos darbos. Vecais cilvēks 

mūsos atrodas zem lāsta, jo viņam trūkst Dieva gaismas, garīgās skaidrības un patiesības. 

Tas, kas ar Dieva baušļiem godīgi izmeklē savu dvēseli, ierauga tikai tumsu, aklumu un 

melus. Pārbaudot sevi, ir jāatzīst, ka savā dziļākajā būtībā mēs varam būt izpalīdzīgi, 

laipni utt., vienīgi paturot prātā, cik daudz labuma tas nesīs mums pašiem. Pat tos darbus, 

kas ārēji izskatās labi, mūsu samaitātā miesa pārvērš par grēku. Mūsu iekšējais ļaunums 

top redzams, jo mēs visu darām tikai sava labuma dēļ, bet Dievam tas nav vajadzīgs. Viņš 

grib, lai mēs mīlētu Viņu no brīvas gribas, un patiesā mīlestība mūsu sirdīs iedegas tikai 

tad, kad Evaņģēlijs pievērš mūsu skatienu Tam, kurš mīlēja mūs līdz pat krusta nāvei. 

 

DIEVA PRĀTS NĀK PIE MUMS 

Garīgie ienaidnieki ir stiprāki nekā cilvēks, bet Dievs ir visstiprākais. Ar Tā Kunga 

spēku un palīdzību mēs uzvaram. Tā Kunga griba valda mūsu dzīvē, kad Viņš Savā 

visspēcībā apslāpē mūsu miesīgās vēlmes un palīdz pretoties un uzvarēt velna un 

pasaules ļaunos kārdinājumus. Ir tikai viens patiess Dievs, un Viņam ir visa vara iznīcināt 

ļaunumu, un arī šajā žēlastības laikā Viņš ierobežo tumsas spēkus. Pat tad, ja kāds ir dziļi 

kritis grēkā, Tas Kungs Savā žēlastībā var viņu atkal pievērst Sev. Piemēram, velns 

pavedināja ķēniņu Dāvidu uz smagiem grēkiem, bet Tas Kungs atgrieza viņu un uzturēja 

ticībā līdz mūža beigām (2. Sam. 11, 12). Svētajam Garam katru dienu jāaicina kristietis, 

lai viņš nenoietu no ceļa. Dieva Gars stiprina Jēzus mācekļus un pasargā viņus uzticībā 

Dievam caur Savu vārdu. Ar žēlastības līdzekļiem Viņš no jauna modina mūsos ticību un 

atjauno sadraudzību ar Pestītāju, lai varētu mūs ievest mūžīgajā dzīvē. Apustulis Pēteris 

raksta: “[Jūs] Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos 

pēdējā laikā” (1. Pēt. 1:5). 

 

CETURTĀ LŪGŠANA 

Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien 
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Ko tas nozīmē? 

Dievs gan dod dienišķo maizi visiem arī bez mūsu lūgšanas, pat ļauniem 

cilvēkiem, bet mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai Viņš mums to māca atzīt un ar pateicību 

saņemt mūsu dienišķo maizi. 

Kas tad ir dienišķā maize? 

Viss nepieciešamais miesas uzturēšanai un vajadzībām: ēdiens, dzēriens, 

apģērbs, apavi, māja, sēta, lauki, lopi, nauda, manta, dievbijīgs laulāts draugs, 

dievbijīgi bērni, dievbijīga saime, labi un uzticami vadītāji, laba valdība, labs laiks, 

miers, veselība, kārtīga dzīve, gods, labi draugi, uzticami kaimiņi un tā joprojām. 

 

Ceturtajā lūgšanā mēs lūdzam visu, kas nepieciešams mūsu eksistencei uz zemes. 

Mēs lūdzam Dieva gādību mūsu ikdienas dzīvē. To lietu saraksts, ko ietver vārdi 

“dienišķā maize”, ir nebeidzams. Jēzus māca, ka mēs drīkstam lūgt arī par to, kas skar 

mūsu dzīves visikdienišķākos aspektus. Vispirms Tas Kungs dod mums to, kas vajadzīgs 

dzīvības uzturēšanai, un pēc tam Viņš dāvā arī prieku, piemēram, caur citiem cilvēkiem. 

Tā kā mēs visi tik daudz ko saņemam no mūsu Radītāja, mūsu pienākums ir atzīt 

Viņa dāvanas un par tām pateikties. Tādēļ pirms ēšanas mēs vienmēr lūdzam galda 

lūgšanu. Tas, kas saprot, cik daudz dāvanu Dievs viņam dod katru dienu, vienmēr ir 

apmierināts pat tad, ja pastāv neatrisinātas problēmas. Tas, ka mēs lūdzam dienišķo 

maizi, tas ir, maizi šodienai, nozīmē, ka mums jābūt apmierinātiem tieši ar šo ikdienas 

nepieciešamību. Mēs nelūdzam pārpilnību. “Nabadzību un bagātību nepiešķir man! Bet 

atļauj man baudīt manu dienišķo maizi” (Sal. pam. 30:8). Tie, kas saņem lielas dāvanas, 

nedrīkst kļūt augstprātīgi, un tie, kuri saņem mazāk, nedrīkst būt nenovīdīgi. Pateicība 

pret mūsu Debesu Tēvu nozīmē vienmēr būt apmierinātam ar to, kas ir. Mūsu ticība 

parādās situācijā, kad mēs varam pateikties Dievam pat tad, ja esam nabadzīgi. Dienišķā 

maize nav pašsaprotamas tiesības, bet gan Dieva dāvana. Mūsu enerģija, spēks un 

iespējas strādāt ir Dieva dotas. Dievs dod cilvēkam visu, kas tam nepieciešams, pat tad, ja 

cilvēks uzskata, ka ēdiens uz galda ir viņa paša nopelns. “Viņš liek Savai saulei uzlēkt 
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pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem” (Mt. 5:45). Dievs 

mums izrāda apbrīnojamu pacietību, bet neaizmirsīsim, ka Viņa laipnība un rūpes ir 

aicinājums uz ticību un atgriešanos, kamēr nav par vēlu. 

Aizlūgšanā mēs ietveram arī visus tos pasaulē, kuri cieš trūkumu kara, katastrofu 

vai vientulības dēļ. Mēs lūdzam, lai varētu dalīties savā maizē ar tiem, kam tā 

nepieciešama. Mēs lūdzam, lai mūsu acis atvērtos un ieraudzītu līdzcilvēku vajadzības. 

Kādēļ gan bagātie bieži vien ir nelaimīgi un nespēj priecāties par dzīvi? Tas, kuru vada 

mantkārīgi nolūki, ir materiālo lietu vergs. Šī verdzība izpaužas nenovīdībā, skopumā un 

bailēs par to, ka manta varētu nonākt kāda cita rokās. Tā vietā, lai piesaistītu sevi 

iznīcīgajam, mums jāiepriecina citi ar tām dāvanām, kas mums uzticētas. Cilvēku 

egoisms un cietsirdība daudziem liek ciest badu. Ja radības resursi tiktu izmantoti saskaņā 

ar Dieva gribu, visiem būtu pietiekami. Bībele stāsta par cilvēkiem, kas, izpaužot savu 

pateicību, ar prieku atdeva Tam Kungam desmito tiesu no saviem ienākumiem. Devīgā 

mājas vienmēr ir svētītas, un Tā Kunga dāvanas daudzkārt pārsniedz citiem dotā vērtību. 

Radītājs ļauj saulei spīdēt un labībai augt. Mēs varētu strādāt no visa spēka, tomēr 

nespētu nopelnīt sev uzturu, ja zeme būtu neauglīga. Pateicoties Debesu Tēvam par visu 

labo, ko Viņš mums dod, mēs saņemam lielu prieku un novērtējam dzīvības dāvanas. 

Lūdzot mūsu maizi, mēs vēlamies, kaut būtu spējīgi paši sevi nodrošināt un nebūtu 

spiesti dzīvot uz citu rēķina. Tas, kas visu saņem ar prieku kā Dieva dāvanu, saņem arī 

svētību. Pat tad, ja mēs dabūjam sev nepieciešamo bez lūgšanas, mūsu ieguvumam nav 

Dieva svētības. Ar pateicību mums jāsaņem dienišķā maize no Tā Kunga rokas. 

Vārdi “dod mums šodien” nozīmē, ka mums lieki nav jāraizējas. “Tāpēc 

nezūdaities nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ikvienai dienai pietiek pašai 

savu bēdu” (Mt. 6:34). Daudzkārt mēs lūdzam, lai Dievs uzņemas rūpes par mūsu 

problēmām, bet, tiklīdz esam pārstājuši lūgt, mūsos atkal mostas nemiers. Tas Kungs 

nevēlas neko vairāk kā mūsu paļāvību uz Viņu. Viņš nekad nepieviļ. Nevajag raizēties 

par nākotni, bet gan koncentrēties uz to, kas jādara pašlaik. Jādomā par to, ko darām 

šobrīd, un jārūpējas par cilvēkiem, kamēr tie ir dzīvi. Mēs nezinām, vai rīt būsim dzīvi. 
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Tomēr mums jāizmanto mūsu saprāts un jāplāno dzīve un izglītība tā, ka paši neciešam 

no sava slinkuma. Ja cilvēks ir uzcītīgs sava darba darītājs un izvairās no nevīžības, viņš 

nebūs pakļauts nevajadzīgām ekonomiskām problēmām. Mūsu nauda un manta pieder 

Dievam. Tādēļ mums tā jāpārvalda un jālieto ar apdomu. Tas, ka mums ikdienā 

jāsaskaras ar pasaulīgām rūpēm, dod iespēju ieraudzīt Dieva uzticamo un apbrīnojamo 

palīdzību. Pārbaudījumi stiprina ticību, ka Dieva žēlastība ir jauna katru rītu. Neuzticēties 

Dieva palīdzībai ir neticība. Ja Tas Kungs ir palīdzējis agrāk, neticēt Viņa palīdzībai 

nākotnē ir nepateicība. Es pagodinu savu Tēvu, ja nenesu rūpes sevī, bet tajās dalos ar 

Viņu. “Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums” (1. Pēt. 5:7). 

 

PIEKTĀ LŪGŠANA 

Un piedod mums mūsu parādus,  

kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem 

Ko tas nozīmē? 

Mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai Debesu Tēvs neņem vērā mūsu grēkus un to dēļ 

mūsu lūgšanu neatraida, bet lai Viņš Savā žēlastībā dod visu, ko lūdzam, lai gan mēs 

neesam cienīgi to saņemt, nedz esam to pelnījuši, jo mēs ik dienas daudz grēkojam un 

esam pelnījuši vienīgi sodu. Tad arī mēs no sirds gribam piedot un labprāt darīt labu 

tiem, kas grēko pret mums. 

 

Piektajā lūgšanā mēs Dieva priekšā atzīstam mūsu lielo grēku parādu, kas Viņam ir 

skaidri redzams. Psalmists raksta: “Mani pārkāpumi nav Tev apslēpti” (Ps. 69:6). Dievs 

redz un dzird visu. Grēkot nozīmē nedot Dievam to, kas Viņam pienākas, tas ir, kalpot 

Viņam ar visu savu dzīvi. Sods par mūsu nepaklausību ir ļoti smags, un visas mūžības 

nepietiek, lai to atmaksātu. Grēks iznīcina mūsu sadraudzību ar To Kungu, tādēļ tas ir 

jānožēlo un no tā jāatsakās. Mēs neesam vērti saņemt neko no tā, ko lūdzam, bet pilnīgi 

paļaujamies uz žēlastību Jēzus Kristus dēļ. Pazudušais dēls savam tēvam teica: “Tēvs, es 

esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu 
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dēlu” (Lk. 15:21). Bet tēvs saviem kalpotājiem sacīja: “Atnesiet ātri vislabākās drēbes un 

apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās” (Lk. 15:22). 

Tātad mēs lūdzam, lai mūsu Debesu Tēvs aiz žēlastības piedod mums visu ļaunu, 

ko esam domājuši, darījuši un sacījuši. 

Mēs lūdzam, lai Viņš mūs neatstumj, bet gan pieņem Jēzus Kristus dēļ. Kad Dāvids 

bija pārkāpis laulību ar Batsebu, viņš nožēlā nāca pie Tā Kunga un lūdza grēku 

piedošanu: “Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus 

Savā lielajā apžēlošanā! Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani 

no maniem grēkiem!” (Ps. 51:3–4). Bez patiesas atgriešanās mēs nekad neiegūsim mieru 

ar Dievu. Tādēļ ir liels atvieglojums katru dievkalpojumu sākt ar grēksūdzi. 

Tātad mums jālūdz piedošana ne tikai tad, kad esam izdarījuši kādu lielu grēku. 

Katru dienu mēs pieļaujam kļūdas un aizmirstam darīt labu. Grēks tā izkropļo mūsu gribu 

un saprātu, ka, pat darot labu, mums ir zemiskas domas. Dieva priekšā neviens dzīvais 

nav attaisnots (Ps. 143:2). “Ja Tu, Kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, ak, 

Kungs, lai pastāv?” (Ps. 130:3). Jāpievērš uzmanība tam, ka lūgšana “piedod mums mūsu 

parādus” seko tūlīt pēc “mūsu dienišķo maizi dod mums šodien”. Tieši tāpat kā mums ir 

nepieciešama mūsu dienišķā maize, mums ik dienas jāsaņem arī piedošana par saviem 

grēkiem. Jēzus mācīja, ka šī lūgšana ir jālūdz katru dienu, un tas nozīmē, ka katru dienu 

mums arī jāizsūdz savi grēki. Iedzimtais grēks cilvēka sirdī liek Kristum mācīt Saviem 

sekotājiem atkal un atkal vērsties pie sava Tēva debesīs. Daudziem, kas dzīvojuši 

pasaulīgu dzīvi un vēlāk kļuvuši kristieši, šis pirmais lēmums ir ļoti svarīgs. Bet, kad 

smagākie grēki ir atstāti, viņi ievēro, ka laboties kļūst arvien grūtāk un grūtāk. Viņi ir 

saskārušies ar savu ļauno dabu. Jaunajā Derībā mēs lasām, ka arī Jēzus mācekļi, kaut arī 

jau sākuši sekot savam Mācītājam, joprojām vēl grēkoja, būdami ātrsirdīgi (Mt. 20:24), 

atriebīgi (Lk. 9:54), baidīdamies no cilvēkiem (Jņ. 20:19, 26), būdami sarūgtināti 

(Ap. d. 15:38) un liekuļi (Gal. 2:11). Dienišķā grēksūdze – lūgšana pēc piedošanas un 

atgādinājums par Evaņģēlija apsolījumu – ir priekšnosacījums, lai kristietis pieaugtu 

ticībā, cerībā un mīlestībā. 
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Ko mēs apsolām, sakot “kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem”? Kad Kristus 

māca “Mūsu Tēvs” lūgšanu, Viņš uzsver samierināšanās un savstarpējā miera nozīmi. 

Viņš saka: “Jo, kad jūs cilvēkiem viņu noziegumus piedosit, tad jums jūsu Debesu Tēvs 

arīdzan piedos. Bet, ja jūs cilvēkiem viņu noziegumus nepiedodat, tad jūsu Debesu Tēvs 

jums jūsu noziegumus arīdzan nepiedos” (Mt. 6:14–15). Dievs ļoti nopietni attiecas pret 

to, vai mēs paši esam spējīgi piedot un būt pacietīgi. Pat tad, kad cilvēki mūs sāpīgi 

ievaino, mums jālūdz, lai Tas Kungs dotu spēku šīs sāpes pārvarēt. Šajā lūgšanā mēs 

lūdzam augstsirdību, lai citu cilvēku netaisnīgo rīcību varētu atstāt pagātnei un aizmirst. 

Ne vienmēr ir viegli piedot. Mēs varam būt spiesti bieži sastapt cilvēku, kurš laiku pa 

laikam mūs sāpina. Ja, satiekot kādu noteiktu personu, cilvēks pastāvīgi jūtas nospiests 

un vīlies, viņš var kļūt depresīvs un bezcerīgs. Bet Raksti vairākas reizes dažādi atgādina, 

cik svarīgi ir piedot mūsu līdzcilvēkiem. Protams, var būt arī tā, ka daži cilvēki ir 

savstarpēji nesaderīgi, bet Dievs var palīdzēt pārvarēt arī šādas grūtības. Kristietim jābūt 

modram, lai nekas neizrunāts nepaliktu sirdī un nerūgtu, bet gan lai viņš censtos saglabāt 

draudzīgas attiecības tiktāl, ciktāl tas ir atkarīgs no viņa. Apustulis Pāvils saka: “Un 

neapbēdinait Dieva Svēto Garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, 

ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. Bet 

esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir 

piedevis” (Ef. 4:30–32). Mēs nedrīkstam pagurt, lūdzot Dievu pēc Viņa palīdzības un 

piedošanas piedot ik dienas. Mums jālūdz tikmēr, kamēr iegūstam sirdsmieru. 

Neskatoties uz to, ka mēs bieži To Kungu pieviļam, Viņš mums piedod katru dienu un 

aicina parādīt tādu pašu žēlsirdību pret citiem. Ikviens, kas dzīvo no Dieva mīlestības, 

grib sniegt to tālāk citiem cilvēkiem. 

 

SESTĀ LŪGŠANA 

Un neieved mūs kārdināšanā 

Ko tas nozīmē? 

Dievs gan nevienu nekārdina, bet mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai Dievs mūs sargā 
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un uztur, ka velns, pasaule un mūsu miesa mūs nepieviļ, nedz ieved neticībā, izmisumā 

vai citā lielā kaunā un grēkā, un, kaut arī tie mums uzmācas, mēs tomēr beidzot 

uzvaram un virsroku paturam. 

 

Tas Kungs pārbauda cilvēka ticību un pacietību, bet Viņš nevienu nekārdina. Dievs 

ir svēts un nevar darīt neko tādu, kas aptraipa Viņu vai mūs. Jaunās Derības oriģināltekstā 

mēs atrodam vārdu peirasmon, kam ir divējāda nozīme – kārdinājums un pārbaudījums. 

Mēs nelūdzam, lai Dievs mūs pasargātu no pārbaudījumiem, jo tie mums ir vajadzīgi. 

Dievs pārbauda mūs, lai augtu un nostiprinātos mūsu paļāvība uz Viņu. Savā gaišredzībā 

Viņš mūsu ceļā rada grūtības, lai mēs pieaugtu mīlestībā, pazemībā un pacietībā. 

Pārbaudījumi sagatavo kristieti uzņemties lielāku atbildību nākotnē. Mūsu pieredze un 

pārdzīvojumi arī citiem var nākt par svētību. Dievs var pieļaut zināmu laiku ļaunajam 

mūs kārdināt, lai redzētu, vai esam uzticīgi Viņa vārdam. 

Taču kārdinājumi vienmēr nāk no dvēseles ienaidniekiem – velna, pasaules un 

mūsu pašu cilvēciskās dabas. Tumsas spēki grib pievilt un pavedināt mūs uz 

nepaklausību Dieva baušļiem. Pirmām kārtām tā ir garīgā cīņa par mūsu dvēselēm. 

Sātans cenšas aizvilināt mūs no Dieva, mazinot grēka nozīmi un dodot tam dažādus 

attaisnojumus. Apustulis Pēteris aicina: “Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi! Jūsu 

pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam 

turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem 

pasaulē” (1. Pēt. 5:8–9). 

Apkārtējā pasaule ir pilna ar kārdinājumiem. Ar savu spītīgo nevēlēšanos 

pakļauties Dieva gribai pasaule var veicināt Jēzus mācekļa krišanu grēkā. “Noziedzīgais 

gan vilina savu tuvāko, bet neizved viņu ne uz kādu labu ceļu” (Sal. pam. 16:29). Pasaule 

ir daudz bīstamāka tad, ja tā apbrīno un laipni sagaida kristieti, nekā tad, ja to nolād un 

atstumj. Tādēļ mums jābūt ļoti uzmanīgiem, izvēloties cilvēkus, ar kuriem saejamies. 

Mums jādzīvo pasaulē, bet ne no pasaules. Nevajag pašam sevi pakļaut kārdinājumam, 

izvēloties sliktu sabiedrību, skatoties nepiemērotas filmas, lasot nevērtīgu literatūru utt. 
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Tas, kas daudz lasa par kādu grēku, agrāk vai vēlāk pats nonāk tā varā. 

Apustulis Jēkabs raksta: “Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo, norūdījumu 

sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas Viņu mīl. Neviens, 

kas tiek kārdināts, lai nesaka: Dievs mani kārdina, – jo ļaunām kārdināšanām Dievs nav 

pieejams, un pats Viņš nevienu nekārdina. Bet katru kārdina viņa paša kārība, to 

vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks 

padarīts dzemdē nāvi” (Jēk. 1:12–15). Grēka vara ir liela un var izraisīt liktenīgas sekas, 

ja laikā netiek apturēta. Kārdinājums jāiznīcina jau sākumā, pirms tam izdodas 

paverdzināt cilvēku. Ja cilvēks jau pašā sākumā cīnās ar ļaunām domām, tad viņš neļauj 

kārdinājumam nostiprināties. Nedrīkst pieļaut domām piesaistīties pie kaut kā tāda, kas 

jau agrāk bijis par iemeslu krišanai grēkā. Ikvienam ir savas īpašas vājības, kuras 

ienaidnieks nekavējas izmantot. Mums var būt nosliece uz kādu grēku vai arī tas jau ir 

kļuvis par ieradumu. Ir svarīgi ik dienas nonāvēt sevī veco cilvēku un apspiest viņu, lai 

tas nesāktu valdīt mūsos. 

Cīņa pret velnu, pasauli un mūsu iedzimto grēku pieder pie dzīves rūgtās īstenības. 

Garīgie ienaidnieki cenšas iedvest mums neticību, melīgu ticību un izmisumu. Neticība 

apšauba, ka Radītājs vēl mums visu to labāko. Tā pūlas mūs maldināt, ka Jēzus Kristus 

nav Dievs un pasaules Glābējs. Neticība – tā ir Bībeles Dieva vārda un apsolījumu 

nepieņemšana. Melīga ticība ir maldu ticība tam, ka cilvēks var kļūt svēts bez atgriešanās 

no grēkiem. Tā ir iedomāta ticība bez vēlēšanās laboties. Cilvēks iestāsta sev, ka var būt 

kristietis, nemaz nemēģinot klausīt Dieva baušļiem. Taču, ja kāds ir sācis grēkot, tas 

noved pie atkārtotiem pārkāpumiem pret Dieva gribu. Kad Luters runā par netikumiem, 

viņš domā grēkus, kas kļuvuši par ieradumu. 

Kad velns ir panācis kāda cilvēka krišanu grēkā, viņš cenšas to ievest izmisumā. 

Viņš atņem cerību, ka Dievs grib glābt grēcinieku. Ļaunais grib paturēt viņu naidā ar 

Dievu, lai viņš izjustu rūgtumu pret savu Radītāju. Iedvešot, ka Dievs ir cilvēku atstājis, 

sātans grib piespiest cilvēku pagriezt Dievam muguru. Izmisuma brīžos cilvēks domā, ka 

viņa grēks ir tik liels, ka nevar tikt piedots, vai ka atkārtota krišana grēkā ir grēks pret 
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Svēto Garu, kas nevar tikt piedots. Bet tas, kam ir šādas raizes, negrēko pret Dieva Garu. 

Sestajā lūgšanā mēs lūdzam, lai Dievs Savā žēlastībā pasargā mūs no 

kārdinājumiem, bet, ja mēs tomēr tiekam kārdināti, lūdzam, lai Viņš dod spēku cīnīties 

un galu galā uzvarēt. Apustulis Pāvils saka: “Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt 

pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest” (1. Kor. 10:13). 

Mēs varam sagaidīt Dieva palīdzību, ja bieži lūdzam Viņa atbalstu uzvarēt kārdinājumu. 

Bet, ja cilvēks rīkojas pret Bībeli vai savu sirdsapziņu, tad pats sevi pakļauj kārdināšanai. 

Cilvēks paliek viens ar savu paša bezspēcību. Mēs nedrīkstam pārbaudīt Dieva pacietību, 

bet mēs izaicinām to, ja neticam Viņa apsolījumiem un nebīstamies Viņa dusmu. Atgrūst 

Dieva apsolījumus ir bīstami. Mums turpretī jābūt pateicīgiem, ka Viņš pasargā mūs no 

pārbaudījumiem, kas ir pāri mūsu spēkiem, un jāpriecājas par Viņa dotajiem ieročiem 

garīgajai cīņai (Ef. 6:10–18). Īstie ieroči ir Dieva vārds, lūgšana un Svētais Vakarēdiens. 

Kad Jēzus tuksnesī tika kārdināts, Viņš cīnījās ar Vārda zobenu: “Stāv rakstīts.” Pastāvot 

visās kārdināšanās, Kristus ir uzvarējis mūsu vietā. Viņa spēkā ikviens var uzvarēt grēku 

savā dzīvē. 

 

SEPTĪTĀ LŪGŠANA 

Bet atpestī mūs no ļaunā 

Ko tas nozīmē? 

Visu iepriekš teikto apkopodami, mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai Debesu Tēvs mūs 

atpestī no visāda ļaunuma, kas apdraud miesu un dvēseli, mantu un godu, un beidzot, 

kad mūsu pēdējā stundiņa nāk, lai dod mums svētīgu galu un no šīs bēdu pasaules mūs 

žēlīgi ņem pie Sevis debesīs. 

 

Septītajā lūgšanā mēs lūdzam, lai mūsu Debesu Tēvs pasargā mūs no visa ļaunuma 

un briesmām gan miesai, gan dvēselei. Mēs lūdzam, lai Viņš mūs pasargā no nelaimes un 

krišanas grēkā. Mēs vēlamies, lai Viņš palīdz izkļūt no grūtībām. “Kad viņš Mani 

piesauks, tad Es viņu paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es viņu izraušu no tām un 
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celšu godā” (Ps. 91:15). 

Bīstamajā pasaulē Dievs rūpējas par Saviem ļaudīm un vērš visu par labu. Mēs 

nelūdzam, lai varētu izbēgt no visa ļauna, jo ļaunums šajā pasaulē ir ikdienišķa parādība. 

Kristietis nav pasargāts no visām ciešanām, bet Dievs tās var izmatot kaut kam labam. 

Cilvēkam nenāktu par labu, ja viņa dzīvē nebūtu nekādu grūtību. Dažreiz Dievs caur 

ciešanām atgriež nomaldījušos dvēseli. Viņš redz labāko ceļu, lai mēs iegūtu mūžīgo 

dzīvību. Ir labi, ja ciešanas pievērš cilvēku Dieva vārdam tā, ka Svētais Gars var dot 

viņam patiesu ticību Jēzum. Rakstos ir daudz solījumu palīdzēt ikvienam, kas 

sarežģījumos vēršas pie Tā Kunga. 

Dažreiz kāda problēma vai slimība var mūs mocīt visu dzīvi, bet tad tā ir Radītāja 

mums neizprotamā griba. Nav viegli, ja ciešanas ir ilglaicīgas, bet Tas Kungs ir solījis 

mums palīdzēt tās izturēt. Dievs remdē, mierina un dod Saviem bērniem cerību. 

Apustulis Pāvils pats pārdzīvoja līdzīgas grūtības: “Lai es nepaaugstinātos īpašo 

atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā, sātana eņģelis, lai tas sistu mani, ka netopu 

iedomīgs. Tādēļ es To Kungu trīs reizes esmu lūdzis, lai tas no manis atkāptos. Un Viņš 

ir sacījis: “Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās.” Tad nu 

daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani” (2. Kor. 12:7–9). 

Apustulim bija jācieš Dieva vārda dēļ, un viņš par to priecājās. Tas notika Kristus 

vārda dēļ. Evaņģēlijam ir vieglāk izplatīties, ja tā sludinātāji ir pasaules un tās melīgās 

reliģiozitātes izsmieti. Tā arī Dieva draudzes vajātājs Sauls vēlāk kļuva par Kristus 

sekotāju Pāvilu (Ap. d. 9). Kristus patiesā Baznīca svin uzvaru tad, ja tā ir vāja. Kad 

Pestītājs Ģetzemanes dārzā lūdza Dievu pasargāt Viņu no ciešanām, Viņš piebilda: 

“Tomēr ne Mans, bet Tavs prāts lai notiek!” Jēzus krusta nāve bija Viņa uzvara, jo Viņš 

varēja teikt: “Tas ir piepildīts.” Ciešanas ir viena no pazīmēm, kas atšķir Baznīcu no 

pasaules. Tas Kungs ikvienam ticīgajam dod pacietību un izturību cīņā par to ticību, kas 

reiz tika nodota svētajiem (Jūd. 1:3). 

Kad mēs uz visiem laikiem būsim atbrīvoti no ļaunā? Ja pastāvēsim ticībā Kristum 

līdz mūža galam, Viņš dos mums svētīgu nāvi un uzņems mūžīgajā priekā debesu 
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valstībā. “Viņš nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz 

vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis” (Jņ. atkl. 21:4). 

Svētās lūgšanas beigās mēs slavējam Dieva ķēnišķīgo varu laiku beigās: “Jo Tev 

pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos.” Ar šiem vārdiem mēs pateicamies 

Dievam, ka Viņš uzklausa visu, ko mēs Viņam lūdzam. Mēs atzīstam, ka mūsu Debesu 

Tēvs gan var, gan grib uzklausīt mūsu lūgšanas. Šī stingrā pārliecība ir balstīta 

salīdzināšanās upurī, ko Jēzus mums ir nopelnījis. Dievs dod mums visu, ko Viņam 

lūdzam, jo Viņam ir griba un spēks to darīt. Dievs Savā būtībā ir visspēcīgs. 

Dažreiz var šķist, ka vara ir Dieva vārda pretinieku pusē, bet tā vara ir ļoti 

ierobežota. Baznīcas pretinieki var iespaidot un iedvest bailes, tomēr tikai uz īsu laiku, 

bet Universa Kungs dzīvo un valda visos laikos. Dažreiz Tas Kungs izmanto Savu spēku 

slēpti, tā ka mēs ar savu aprobežoto cilvēcisko skatienu to neredzam. To, ko Dievs 

neizdara tūlīt, jo tam nebūtu nekāda labuma, Viņš paveic tad, kad Viņa laiks ir pienācis. 

Sava goda dēļ Dievs uzklausa katru patiesu lūgšanu. “Bet Viņam, kas, darbodamies 

mūsos ar Savu brīnišķo varu, spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, lai 

ir gods draudzē un Kristū Jēzū uz audžu audzēm mūžu mūžos” (Ef. 3:20–21). Laika 

beigās Dieva majestāte būs redzama visiem. 

 

[Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi.] 

 

Āmen 

Ko nozīmē “āmen”? 

Mēs varam būt droši, ka šādas lūgšanas Debesu Tēvam patīk un Viņš tās 

uzklausa, jo Viņš pats mums pavēlējis tā lūgt un solījis mūs uzklausīt. Āmen, āmen – 

tas ir: jā, jā, tā tam jānotiek. 

 

Vārds “āmen” nozīmē “uzticami un patiesi”. Tas norāda, ka mēs lūdzam ticībā, ka 

Dievs uzklausa mūsu lūgšanas. Ja kristietis vairākas reizes ir atkāpies no Dieva vārda un 
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kritis grēkā, viņam var uzmākties šaubas, ka Dievs viņa lūgšanas neuzklausa. Protams, 

neviens no mums nav pelnījis, lai Dievs uzklausītu mūsu lūgšanas, bet Jēzus ir piepildījis 

visu mūsu vietā, un Viņa dēļ mēs varam cerēt, ka Tas Kungs dzird, ko lūdzam. Šī atziņa 

mums jāuzņem ticībā. 

 


