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LŪGŠANA 

 

Mūsu Tēvs 

Šis mūsu uzrunātais „Tu” ir mūsu Tēvs. Pirmajā bauslī un pirmajā artikulā mēs 

pievērsām uzmanību tam, ko nozīmē Dieva apgalvojums, ka mēs esam Viņa bērni un 

ka Viņš uzstājīgi vēlas būt mūsu Dievs. To Viņš ir panācis Sev visnelabvēlīgākajā 

veidā – caur Viņa nāvi un augšāmcelšanos (Fil. 2:6–11). 

Jau iepriekš Luters bija skaidrojis mūsu vēršanos pie Dieva Tēvreizē šādi: šeit 

ticīgie apliecina, ka viņiem ir Tēvs un šis Tēvs ir debesīs. Ticīgie zina, ka virs zemes 

viņi ir vieni un jūtas nelaimīgi. Tādēļ viņi kā svešinieku vidū nonācis bērns – tālu no 

mājām, viens pats un bēdīgs – dedzīgi tiecas pēc sava Tēva. Visu grēcīgās pasaules 

briesmu vidū tikai Svētais Gars var radīt cilvēka sirdī nabaga bēdīgā bērna lūgšanu. 

Tad ticīgais piesauc Dievu ar tādu paļāvību, ar kādu bērns paļaujas uz savu īsto tēvu.
1
 

Luters līksmoja par to, ka Dievs Savā žēlsirdībā ir ielicis mūsos mierinošu paļāvību uz 

Viņa tēvišķo mīlestību. Viņš lūdza, lai Dievs ļauj piedzīvot bērna drošību, ar kuru mēs 

priecīgi varam saukt Viņu par Tēvu un paļauties, ka Viņš Savā mīlestībā mums 

vienmēr palīdzēs. 

Luters bija pārliecināts, ka šāda lūgšana un šāda ticība novērsīs visu naidu, 

skaudību un nesaskaņas, kā arī radīs mīlestību visu to Dieva ģimenes locekļu vidū, 

kuri lūdz „Mūsu Tēvs” lūgšanu. Mūsu skolniekiem ir jāpalīdz saprast, kādas sekas 

Tēvreizes lūgšana izraisa mūsu savstarpējās attiecībās, kā arī vienojoties šajā lūgšanā 

ar ticīgajiem no citām zemēm un citām rasēm. Ja mums ir viens Tēvs, tad mēs esam 

viena ģimene un viena tauta.
2
 

 

Svētīts lai top Tavs Vārds 

Mēs ar lielu prieku saucam Viņu par Tēvu. Tas nebūt nav mazsvarīgi, ka mums 

                                                           
1 Exposition of the Lord’s Prayer // Luther’s Works, 42: 23. lpp. 
2 Personal Prayer Book // Luther’s Works, 43: 29.–30. lpp. 
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ir Tēvs, kuru ar tādu prieku varam piesaukt kā Tēvu. Tādējādi arī mēs turam svētu 

Viņa Vārdu. 

Luters sūdzējās, ka vārdu „svētīts” viņa laika vācu valodā nav viegli saprast, jo 

tas, līdzīgi angļu „hallow”, sarunvalodā vairs netiek lietots. Daļēji šī problēma ir 

balstīta apstāklī, ka mēs kā grēcinieki to arī negribam saprast. Mēs nevēlamies „svētīt”, 

„turēt svētu” vai „atdalīt no pārējā kā kaut ko īpašu”, jo to darīt nozīmē atzīt, ka mēs 

visu nekontrolējam, pat ja apzināmies, ka Tas Kungs ir svēts (3. Moz. 11:44–45). Turēt 

Dieva Vārdu svētu nozīmē tam atvēlēt varu un vietu, pēc kuras tīkojam paši. Ja Dieva 

Vārds tiek svētīts, tad mēs tam nemeklējam kādu citu pielietojumu, kā vienīgi 

apliecinot, ka Viņš ir Tēvs un mēs esam Viņam pakļautie bērni.
3
 

Visa mūsu dzīve ir nodota Viņa rokās, bet Viņa vārds ir dots mums. Dieva 

vārds kļuva mūsu, kad Viņš mums kā Saviem bērniem deva vārdus Kristībā (LK, 426.–

427. lpp.). Tas nozīmē arī to, ka Dieva Vārds tiek turēts svēts mūsu vidū, kad skaidri 

un šķīsti mācām Dieva vārdu un kā Dieva bērni dzīvojam saskaņā ar to. Dieva vārda 

„svētīšana” prasa visu mūsu dzīvi, jo caur mūsu dzīvi un mācību Dievs Sevi atklāj 

citiem cilvēkiem. 

Aplūkojot pirmo lūgumu, Luters uzturēja spriedzi starp Bauslību un Evaņģēliju. 

Saviem lasītājiem viņš atgādināja, ka Dievs ir noskumis par Saviem bērniem, kuri, 

apkaunojot un pazemojot Viņu, ir kļuvuši par velna bērniem. To mēs panācām, 

nemācot un nesludinot Viņa vārdu, kā arī nedzīvojot dievbijīgu dzīvi (LK, 427. lpp.). 

Viss, ko mēs sakām vai darām ar Dieva Vārdu uz lūpām, rakstot to uz piedurknēm vai 

kariķējot Viņu kā Dievu un Tēvu, profanē Dieva Vārdu, lai arī cik „šķīsta” izklausītos 

mūsu valoda. Mēs atņemam Dieva Vārdam tā svētumu citu cilvēku vidū, kad to 

jebkādā veidā sagrozām, radot par Viņu nepareizu iespaidu. 

Šajā sakarā Luters piemin buršanu un maģijas izmantošanu; visus aplamos 

ticējumus un māņticības, herēzes un maldu mācības; jebkādu krāpšanos, īpaši, lietojot 

zvērestu; Dieva Vārda nepiesaukšanu, nonākot nelaimē; mūsu īpašumu, vārdu un 

darbu neizmantošanu par godu vienīgi Dievam; drošības meklēšanu savā reputācijā tā 

                                                           
3 Exposition of the Lord’s Prayer // Luther’s Works, 42: 29. lpp. 
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vietā, lai slavētu Dievu un pateiktos Viņam.
4
 

Kad Dieva Vārds tiek svētīts mūsu vidū, tad Viņa vārds izmaina mūsu dzīves. 

Ar mūsu lūgšanām tiek atvērtas durvis, pa kurām varam ielūkoties Dieva dziļākajās 

domās. Pirms Dieva Vārds Viņa vārda ietekmē mums bija kļuvis kas īpašs, mēs 

jutāmies brīvi neņemt Dievu vērā vai lādēt ļaunumu. Bet ne tagad! Mēs esam atbrīvoti, 

lai dziedātu Viņam slavu un visiem apkārtējiem parādītu, cik Viņa Vārds ir īpašs. Mēs 

esam atbrīvoti no savas aizsardzības reakcijas, lai dotos un uzrunātu tos, kuri vēl nav 

dzirdējuši, ka Dievs ir Tēvs. Mūsu mutes un dzīves ir atvērtas, lai mācītu un dzīvotu 

dievbijīgu dzīvi; „mums pienākas it visur izturēties kā dievbijīgiem bērniem, lai Viņš 

no mums saņemtu nevis negodu, bet godu un slavu” (LK, 427. lpp.). 

 

Lai nāk tava valstība 

Izpratne par Dievu, kura rodas no Viņa Vārda svētīšanas dzīvē un mācībā, kalpo 

par Viņa valstības atnākšanas līdzekli. Valstības nemēdz nākt; tās pastāv. Bet šajā 

lūgumā mēs lūdzam, lai Viņš sāktu pār mums valdīt un kļūtu par mūsu dzīves Kungu, 

kas mūs aizsargā un uztur. 

Ar otro lūgumu tiek pieteikts karš vai, precīzāk sakot, pasludināta neatkarības 

deklarācija. Ar šo lūgumu Dievs nostājas pret sātana valdīšanu pār mūsu dzīvēm. Lai 

arī ar kādiem labumiem velns mūs būtu iekārdinājis, liekot domāt, ka viņa valdīšana 

tos spēs sagādāt, Dieva vārds atklāj, ka tie ir tikai lamatas, kas mūs ieved „bēdu un 

cietuma” valstībā. Baudot un brīvi pakļaujoties miesas, pasaules un velna iegribām, 

mēs iegūstam nepareizu identitāti, maldīgu drošības sajūtu un nosodāmu dzīves jēgu, 

līdz beigās nāk nāve.
5
 Lielajā katehismā Luters apliecināja, ka Dievs ir sūtījis Kristu 

mūsu pasaulē, lai Viņš mūs atpirktu un atpestītu no sātana varas, kā arī vestu mūs pie 

Sevis. Viņš nāk, lai būtu par mūsu Ķēniņu, kurš dāvā taisnīgumu, dzīvību un pestīšanu, 

cīnīdamies ar mūsu grēku, nāvi un mūsu ļauno sirdsapziņu. 

Lai to piepildītu, Dievs sūtīja Svēto Garu, kas atjauno mūs caur Viņa vārdu un 

                                                           
4 Personal Prayer Book // Luther’s Works, 43: 30.–31. lpp. 
5 Exposition of the Lord’s Prayer // Luther’s Works, 42: 37.–41. lpp. 
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stiprina mūsu ticību. Jēzus pestījošā vara un Svētā Gara svētdarošais spēks iedibina un 

veido Dieva labās rokas valstību. Luters mācīja, ka virs zemes šī Dieva valdīšana caur 

Vārdu nāk īstajā laikā. Tā nāk arī caur mūsu ticībā sniegto atbildi šim Vārdam. Tā nāk 

pie mums mūžībā. Otrais Tēvreizes lūgums aicina mūs lūgt par Dieva valdīšanas 

nākšanu pār mums kā šajā laikā, tā mūžībā. Lutera Lielajā katehismā pārfrāzētais 

Tēvreizes otrais lūgums mums sniedz paraugu ticīga cilvēka kaujas saucienam cīņā 

pret sātana valdīšanu (LK, 429. lpp.). 

Viss ir atkarīgs no Dieva vārda. Viņa piedodošais un atjaunojošais Vārds ir 

izmainījis mūsu kā pilsoņu piederību; tas ir pārvērtis mūs no sātana pavalstniekiem par 

Kristus valstības pilsoņiem. Mēs neesam ieguvuši šo pilsonību, to pieprasot, bet 

piedzimstot no jauna. Viņš vienkārši ir iekļāvis mūs Savā valstībā (Jņ. 3:3–18, Tit. 

3:3–7). Lai cik dīvaini tas neizklausītos, runājot par kādas valsts pavalstniekiem, mēs 

varam teikt, ka esam šo valstību mantojuši (Mt. 25:34; 1. Kor. 6:9–10; 1. Kor. 15:50). 

Tas nozīmē atmest vecā „es” mantojumu (Gal. 5:19–23). Tas nozīmē, ka mums 

jāsit krustā „neticība, izmisums, neierobežota skaudība, neķītrā iekāre, nesaticība, 

karošana, nevienprātība, dusmas, sarūgtinājumi, pārmērīgas skumjas un depresija, 

viltīga ļaunprātība un vienaldzība pret labiem darbiem”. Tas nozīmē savu dzīvi 

apzīmēt ar Kristus krusta zīmi, „mīlestību pret jaunavību un šķīstību, mieru, 

harmoniju, patiesu laipnību, uzticamību, klusumu, draudzīgumu, devību, lēnprātību, 

prieku un līksmību par Dieva žēlastību un žēlsirdību”, kā arī sevis iekšēju un ārēju 

veltīšanu kalpošanai Dievam.
6
 Šeit mēs lūdzam, lai visi Vārda ienaidnieki tiktu 

pievērsti Viņa vārdam, lai viņi vairs nepretotos niecīgajam, nespēcīgajam un 

nicinātajam Dieva ganāmpulkam.
7
 

Tādējādi šis lūgums aicina mūs uz agresīvu Dieva vārda lietošanu, cīnoties ar 

neticību. Tomēr tas mums jādara, lēnprātībā un pazemībā vēršoties pie tiem, kuri 

joprojām atrodas sātana valstības varā (1. Pēt. 3:15). Mēs lūdzam, „lai daudzi, Svētā 

Gara vadīti, nāktu žēlastības valstībā un iegūtu pestīšanu un mēs visi vienā valstībā, 

                                                           
6 Personal Prayer Book // Luther’s Works, 43: 32. lpp. 
7 A Simple Way to Pray // Luther’s Works, 43: 195. lpp. 
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sākot no šī brīža, paliktu mūžīgi” (LK, 429. lpp.). Lūgums „lai nāk Tava valstība” sūta 

mūs liecināt par Kristus valdīšanu mūsu dzīvēs, lai mēs kļūtu par līdzekli, ar kuru 

Svētais Gars vada citus cilvēkus šajā valstībā. 

Runājot par šo lūgumu, ir jāizsaka arī kāds brīdinājums. Dieva valstība un 

baznīca nav sinonīmi. Dieva valstība nozīmē Dieva valdīšanu, savukārt baznīca sastāv 

no Viņa pavalstniekiem. Dieva valdīšana izpaužas, darbojoties Dieva vārdam; baznīca 

ir šī Vārda darbības rezultāts; tā ir ar Dieva valdīšanas pasludinājumu sapulcētā tauta, 

kas ir aicināta pieņemt Viņa valdīšanu. „Baznīcas priekšnoteikums ir Dieva valstība; 

Dieva valstība dara iespējamu baznīcas pastāvēšanu. Šī valstība nav vieta vai 

„kristīgas” kultūras laikmets; tā ir visaptverošā un mīlestības pilnā Dieva darbība, ar 

kuru Viņš glābj cilvēku. Dieva valstību iemieso Jēzus Kristus.”
8
 

 

Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes 

Dieva valdīšana ir saistīta ar Dieva prātu jeb gribu. Dievs rīkojas pēc Saviem 

ieskatiem; šī īpašība ir daļa no Dieva definīcijas. Bet mēs lūdzam, lai Viņa prāts notiek 

mūsu vidū. Vācu valodā izteikums „mūsu vidū” var norādīt, ka Dieva gribas 

piepildīšanā mēs ieņemam pasīvu lomu: mēs lūdzam, lai Viņš īstenotu Savu gribu 

mūsu vidū. Šis izteikumus var arī aicināt mūs uz aktīvu rīcību: mēs lūdzam, lai Viņš 

mūs pilnvaro piepildīt Viņa gribu šajā pasaulē. Ņemot vērā, ka Dievs piepilda Savu 

gribu un parāda Savu labestības un žēlastības pilno vaigu pasaulei ar mūsu palīdzību, 

mums būtu jāmāca abas minētās nozīmes.
9
 

Tas nebūt nav tik viegli, kā izskatās. Šajā grēka pilnajā pasaulē nākas sastapties 

ar milzīgu pretestību, kas mēģina izjaukt Dieva gribas piepildīšanos. Daudzi viduslaiku 

Bībeles skaidrotāji pievērsa uzmanību mūsos pašos rodamajai pretestībai pret Dieva 

gribas piepildīšanu,
10

 un arī Luters pieminēja miesu kā Dieva gribas pretinieku, bet 

Lielajā katehismā viņš lika uzsvaru uz sātana pretestību. Šī pretestība visvairāk rodas 

no Dieva vārda nepareizas sludināšanas (LK, 430. lpp.). 

                                                           
8 Marty, The Hidden Discipline, 72. lpp. 
9 Girgensohn, Teaching Luther’s Catechism, 1: 262.–263. lpp. 
10 Meyer, Kommentar, 404.–405. lpp. 
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Lūgšana pēc Dieva gribas īstenošanās var nozīmēt arī samierināšanos un 

atsacīšanos. Bet Martins Mārtijs apgalvo, ka šajā gadījumā tā nebūt nav. Jēzus ir 

vēlējies, lai mēs lūdzam kareivīgi, paliekot Dieva pusē un vēršoties pret visiem Viņa 

ienaidniekiem mūsos un ārpus mums. Mēs nevis samierināmies, bet piesakām karu 

ļaunumam un visiem tā spēkiem un metodēm. Mēs izcīnām Dieva cīņas, lietojot 

Dieva, nevis pasaules ieročus. Atsacīšanās vietā mēs izvēlamies kareivīgumu, un 

tādējādi, lūdzot trešo lūgumu, mēs piesaucam nepatikšanas. Kā saka Mārtijs: „Šo 

lūgšanu lūdzot, nav jāšņukst, bet gan jākliedz; tā ir jāpasludina, nevis jāvaid; tā ir 

jādzied, nevis jāčukst.”
11

 

Tādēļ, Mārtijs turpina, šis lūgums aptur sātanu viņa ceļos. Tas ierāda atbilstošu 

vietu mūsu vēlmei aizsargājoties ierauties sevī. Šī jaunā vieta vairs neatrodas mūsu 

dvēseles tālākajā nostūrī. Šajā lūgumā mēs atsaucamies Dievam, kurš nodevis Sevi 

mūsu labā, ar drošu paļāvību, ka visas nesaskaņas mūsu vidū var tikt novērstas, jo 

notiks Dieva samierinošā griba. Šeit mēs paužam savu paļāvību uz Dieva aizsardzību, 

kas iznīcina mūsu pārmērīgo aizsardzības reakciju un piepilda savu gribu ar mūsu 

palīdzību. Šeit mēs izsakām savu pārliecību, ka mums sava identitāte un jēga nav 

jāmeklē ļaunās domās un darbos, jo Dieva prāts notiek mūsu labā. 

 

Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien 

Lutera izpratne par Dieva gribas piepildīšanos mūsos un mūsu attiecībās ar 

Viņu nepieļāva laicīgo un garīgo rūpju vieglu nošķiršanu. Lai gan sākotnēji viņš 

ceturtajā lūgumā lūgto maizi skaidroja kā Kristu un/vai Dieva vārdu,
12

 1529. gadā 

Luters šo skaidrojumu jau bija atmetis. Viņš izlēma, ka Dievs vēlas, lai mēs ik dienas 

lūgtu par šīs dzīves vajadzībām. 

Šādas vajadzības Luters definēja ļoti plaši: tas ir ne tikai ēdiens un apģērbs, bet 

arī māja, sēta, labas ģimenes, kalpotāji, darba biedri, laba valdība, laba veselība, gods, 

labi draugi un uzticami kaimiņi. Šīs dāvanas Dievs dod, lai mēs varētu priecāties par 

                                                           
11 Marty, The Hidden Discipline, 73.–74. lpp. 
12 Piemēram, An Exposition of the Lord’s Prayer, 1519. g. // Luther’s Works, 42: 49.–62. lpp. un Personal Prayer Book // 

Luther’s Works, 43: 34.–35. lpp. 
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savu cilvēka stāvokli un dzīvot tādā mierā, kādu Dievs šai pasaulei ir izveidojis. 

Runājot par to „Vienkāršajā lūgšanas veidā” (1535), viņš pievēršas galvenokārt 

sabiedriskajām attiecībām, it īpaši vajadzībai pēc labiem un gudriem valdniekiem, kā 

arī pēc miera valstī.
13

 Lielajā katehismā viņš šajā sakarībā pievieno aizsardzību no 

negaisa, indes, mēra, lopu izmiršanas, no kara un bada, bīstamiem zvēriem un ļauniem 

cilvēkiem (LK, 433. lpp.). 

Lūgšana par šīs pasaules vajadzībām uztur un parāda mūsu paļāvību Dievam. 

Mūsu materiālistiskās pasaules kļūda nav tā, ka tā nopietni uztver Dieva radības 

materiālo aspektu, bet gan apstāklis, ka mūsu laikabiedri neatzīst Dievu par materiālās 

pasaules Radītāju un Kungu. Dievs vēlas, lai mēs apzinātos šo svētību cēloni un Viņa 

tēvišķās rūpes par mums. Šādi Viņš par mums gādā – vienalga, vai mēs lūdzam vai 

nelūdzam, ticam vai neticam (LK, 433. lpp.). 

Šajā lūgumā mēs lūdzam arī par tiem, kuru materiālās svētības ir kļuvušas par 

lāstu, jo tās ir padarītas par elkiem. Mēs apņemamies cīnīties pret maldīgo identitātes, 

drošības un jēgas izpratni, kuru tik daudzi atrod dienišķajā maizē – visās tās 

izpausmēs. Mēs lūdzam, lai arī viņi spētu atzīt Dievu par visu labo lietu devēju. 

Šis lūgums arī uzbrūk sātana pūliņiem: kā Luters saka, tas ir vērsts pret mūsu 

galveno ienaidnieku velnu, kurš ir apņēmies atņemt mums visu, ko Dievs ir devis. 

Sātans ne tikai vēlas izjaukt mūsu attiecības ar Dievu, bet arī cenšas sagraut godājamas 

un mierīgas attiecības šajā pasaulē: „Viņam ir žēl, ka kādam no Dieva ir kaut maizes 

kumoss un viņš to mierā ēd” (LK, 433. lpp.). 

Turklāt ar šo lūgumu mēs nelūdzam tikai par sevi, bet par visiem, kas nonākuši 

grūtībās. Tādējādi šī lūgšana liek mums rīkoties, lai palīdzētu trūcīgajiem – tiem, 

kuriem vajadzīgs jebkāds atbalsts viņu labklājības un cilvēcīgas dzīves uzturēšanā. 

Ceturto lūgumu nevar lūgt, nepievēršot uzmanību sabiedrības labklājības dienestiem, 

rūpēm par mieru un taisnību mūsu zemē un citās valstīs, palīdzībai bada cietējiem, 

vispasaules attīstības projektiem, kā arī mūsu tuvākā emocionālajām vajadzībām. Jo 

mēs esam līdzdalīgi Dieva nopietnajās un visaptverošajās rūpēs, atzīstot Viņu par 

                                                           
13 Luther’s Works, 43: 196.–197. lpp. 



ROBERTS KOLBS „KATEHISMA MĀCĪŠANA DIEVA BĒRNIEM” 

 

 

© 2009 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS  8 

 

Kungu pār laicīgām vajadzībām. 

 

Piedod mums mūsu parādus,  

kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem 

Tomēr vairāk par visu Viņš vēlas būt par visas mūsu dzīves, mūsu dziļākās 

būtības, kā arī mūsu fundamentālās un galējās identitātes Kungu. Bet mēs esam 

pārtraukuši attiecības ar Viņu un iznīcinājuši mieru, kas reiz valdīja mūsu starpā. Tā 

rezultātā mēs esam šķirti arī viens no otra. No vienas puses raugoties, mana nespēja 

būt par tādu cilvēku, kādu Dievs mani vēlas redzēt, noved Viņa radīto Visumu 

strupceļā. Jo „mani trūkumi ir tie, kas kavē jauno radību izpausties tās pilnībā”.
14

 Mani 

grēki joprojām liek liesmot pie Ēdenes dārza stāvošā eņģeļa zobenam. Tie aizsprosto 

ceļu uz Ēdenes mieru man un visiem, kurus skar mana aizsargāšanās. 

Tomēr jaunā radība turpina savu ceļu Dieva piedošanas spēkā. Piedošana atkal 

dara iespējamu jaunu dzīvību – tādu dzīvību, kas pamatota attiecībās ar dzīvības 

Radītāju. Jo, šķirti no Dieva pastāvīgās piedošanas, mēs esam zaudējuši savu 

cilvēcību. Tādēļ piektajā lūgumā mēs lūdzam, lai Dievs mūs nesoda un nenogalina, kā 

esam to pelnījuši, bet, „lai parāda mums žēlastību un piedod, kā Viņš ir apsolījis, un 

dod mums priecīgu un drošu sirdsapziņu, ka varam nākt Viņa priekšā un Viņu lūgt” 

(LK, 435. lpp.). 

Vārdu, kas piektajā lūgumā norāda uz grēkiem, Luters iztulkoja kā „parādu” 

(Schuld). Viņš ar to domāja, ka grēki ir kas vairāk nekā Bauslības nosprausto dzīves 

robežu pārkāpumi; tie ir parādi, kurus mēs esam ieguvuši, nespēdami veidot 

personīgas attiecības.
15

 

Uz mūsu neizpildītajiem pienākumiem Dievs atsaucas ar Savu piedodošo 

mīlestību. 1519. gadā Luters piedāvāja divus šī lūguma skaidrojumus. Vispirms viņš 

norādīja uz iespējamo skaidrojumu, ka Dievs piedod pat tad, ja mēs to neapzināmies. 

Galu galā Dievs nesauc cilvēkus pie atbildības par grēkiem, par kuriem tie nezina vai 

                                                           
14 Marty, The Hidden Discipline, 81. lpp. 
15 Girgensohn, Teaching Luther’s Catechism, 1: 283. lpp. 
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kurus nejūt. No otras puses, tas var nozīmēt, ka Dievs mums atklāti piedod un mēs šo 

piedošanu apzināmies. Dažkārt Viņš grēciniekiem atgādina grēkus, izmantojot sodu, 

kas izbiedē sirdsapziņu un liek šos grēkus paturēt prātā. Luters uzskatīja, ka pirmā 

veida piedošana ir nepieciešama visu dzīvi; otrais piedošanas veids ir vajadzīgs, lai 

grēcinieki nekristu izmisumā.
16

 Par Dieva atklāto piedošanu mēs runāsim turpmāk, 

aplūkojot grēksūdzi un absolūciju. 

Abos gadījumos lūgums pēc Dieva piedošanas pauž mūsu pārliecību par mūsu 

Tēva dedzīgo vēlēšanos piedot. Dieva piedodošais vārds samierina mūs ar Viņu caur 

Kristu (2. Kor. 5:19–21). Tas nes tādu mieru, kurā ar prieku varam sagaidīt Dieva 

spriedumu. Jo mēs zinām, ka Viņa spriedums atbrīvo mūs no mūsu grēkiem, ieliekot 

mūsu kā grēcinieku esamību Kristus kapā un augšāmceļot mūs jaunai dzīvei Viņā 

(Rom. 6:3–11). Tādēļ mēs varam lūgt savu mīļo Tēvu, lai Viņš mums iemāca novēlēt 

sevi Viņa žēlsirdībai un pārstāt paļauties uz saviem labajiem darbiem, plāniem vai 

nopelniem. Tas nozīmē sevi veltīt vienīgi Dieva žēlsirdībai. Tas nozīmē, ka grēka vai 

vainas dēļ mēs nekritīsim izmisumā un spēsim „atzīt Tavu žēlsirdību par augstāku, 

plašāku un stiprāku par visu citu mūsu dzīvē”. Šo lūgumu var arī pārfrāzēt: „Atņem 

mums ikvienu smago grēka un sirdsapziņas nastu, lai dzīvē un nāvē, paciešot grūtības 

un strādājot, mēs ar vieglu un priecīgu sirdi varētu pilnīgi uzticēties Tavai 

žēlsirdībai.”
17

 

Ar šādu sirdi var lūgt piedošanu ne tikai sev, bet arī izlūgties Dieva piedošanu 

citiem, tai skaitā saviem ienaidniekiem. Luters pamācīja savu bārddzini paplašināt šo 

lūgšanu, lūdzot Dievu piedot tiem, kuri ir nodarījuši mums pāri, jo arī mēs viņiem 

piedodam. Viņi ir nopietni ievainojuši sevi, jo, ievainojot mūs, ir izsaukuši pār sevi 

Dieva dusmas. No viņu bojāejas mēs neesam ieguvēji. Mēs labāk vēlamies, lai viņi 

tiek glābti kopā ar mums.
18

 

To ir grūti panākt, ja turpinās ar mūsu grēcīgumu saistītā aizsardzības reakcija. 

Luters turpina ar padomu: „Lai ikviens, kurš jūtas nespējīgs piedot, lūdz pēc žēlastības, 

                                                           
16 Exposition of the Lord’s Prayer // Luther’s Works, 42: 63. lpp. 
17 Personal Prayer Book // Luther’s Works, 43: 36.–37. lpp. 
18 A Simple Way to Pray // Luther’s Works, 43: 197. lpp. 
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kas viņam dotu spēku piedot.”
19

 

Bet piektais lūgums var radīt arī bailes, jo šķiet, ka Kungs ir izvirzījis 

piedošanas nosacījumu – „kā arī mēs piedodam”. Luters šo lūgumu šādi neskaidroja. 

Viņš noraidīja pieņēmumu, ka Dievs Savai piedošanai būtu izvirzījis kādus 

priekšnoteikumus. Dievs piedod mūsu grēkus bez mūsu lūgšanas un pirms tās. Bet 

Viņš vēlas, lai mēs to atzītu; Viņš vēlas to iekļaut mūsu būtības pašos pamatos tā, lai 

mēs bez bailēm un aizsargāšanās dzīvotu savstarpējā mierpilnā harmonijā. Mēs varam 

dzīvot tā, ka mūsu piedošana rada šo mierpilno harmoniju citiem. Tādējādi savā 

piedošanā mēs atrodam Dieva piedošanas zīmi, kas ir mūsu mierinājuma un pārliecības 

avots. Pārdomājot vārdus „kā arī mēs piedodam”, Luters uztur spriedzi starp Bauslību 

un Evaņģēliju, bet Evaņģēlijs viņam vienmēr ieņem pirmo vietu (LK, 434.–435. lpp.). 

 

Neieved mūs kārdināšanā 

Bet Evaņģēlijs nav padzinis ļaunumu no mūsu dzīvēm, ne arī aiznesis mūs 

projām no šīs ļaunās pasaules. Kristieši ir pakļauti nemitīgiem Dieva ienaidnieku 

uzbrukumiem (LK, 436. lpp.). Saskaņā ar Lutera definīciju šie uzbrukumi ir 

kārdinājumi. Šeit viņš kārdinājumus neskaidro kā pārbaudījumus vai nelaimes, bet gan 

kā Dieva ienaidnieku uzbrukumus Viņa tautai, lai pārliecinātu mūs atmest Dieva 

ierādīto dzīvesveidu.
20

 

Lielajā katehismā Luters rakstīja, ka kārdinājumiem ir trīs avoti. Mēs „nēsājam 

sev uz kakla veco Ādamu” – tās ir mūsu miesas grēcīgās kārības, kas liek mums dažādi 

aizsargāties, mēģinot nodrošināt dzīvi pēc mūsu pašu noteikumiem. Bet mēs tikai 

izjaucam mieru, kuru Dievs bija radījis attiecībās ar mums un mūsu tuvākajiem. 

Pasaule mūs mudina meklēt jēgu mūsu neatkarībā un kontrolē pār savu dzīvi, bet šāda 

sevis meklēšana, pielāgojoties pasaules standartiem, izjauc un iznīcina mūsu šalom. 

Velns mūs māna, ievaino un vajā, mēģinot mums piešķirt viltus identitāti. To viņš 

dara, ievedot mūs neticībā, viltus drošībā un spītībā, un tā visa sekas ir izmisums, 

                                                           
19 Turpat. 
20 Meyer, Kommentar, 420.–421. lpp. 
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zaimošana un citi mazāk nozīmīgi grēki (LK, 436. lpp.). 

No šiem trijiem kārdinājuma avotiem izriet vismaz divi kārdināšanas veidi. 

Daži, kā Luters rakstīja, nāk „no kreisās puses”: tie ir pārbaudījumi, „kas izraisa mūsu 

dusmas, naidu, sarūgtinājumu, riebumu un nepacietību. Šo pārbaudījumu vidū var būt 

slimības, nabadzība, negods un visādas nepatikšanas – it īpaši tad, kad tās notiek pret 

mūsu gribu. „No labās puses” nāk kārdinājumi, kas mūs ievilina „nešķīstībā, iekārē, 

lepnībā, alkatībā un iedomībā”. Tie parādās tieši tajā brīdī, kad cenšamies visu darīt 

pēc sava prāta. Abu veidu kārdinājumi atklāj mūsu aizsardzības reakciju, kas izriet no 

mūsu bailēm. Vienīgā atšķirība ir tā, ka kreisās puses kārdinājumos mēs šīs bailes 

apzināmies labāk. 

No neveiksmēm radušies kārdinājumi mudina mūs veidot viltus mieru. Mēs 

ticam, ka, ja vien izdotos tikt vaļā no nelaimēm, mēs iegūtu mieru. Mēs neņemam vērā 

Dieva klātbūtnes radīto mieru. Mēs tiekam kārdināti paši kontrolēt savu dzīvi un darīt 

to, kas mums tīk, jo ceram atvairīt ļaunumu, dzīvojot pēc pašu ieskatiem. Arī šādi mēs 

noliedzam Viņa klātbūtni un atņemam sev Viņa mieru.
21

 

Mūsu skolniekiem ir jāsaprot, ka šajā grēcīgajā pasaulē pēc piedošanas būs 

kārdinājumi. Dieva miers cīnās ar kārdinājumiem, bet tie parādās, jo sātans joprojām 

grib mūs iegūt sev. Kārdinājumi īpaši uzbrūk ticīgajiem, jo velns ļoti vēlas atcelt Dieva 

uzvaru un ierobežot Viņa ieguvumus mūsu dzīvē. 

Mums nākas biežāk sastapties ar kārdinājumiem arī tādēļ, ka nesam citu cilvēku 

krustus (Mt. 16:24). Kristus ir aicinājis mūs cīnīties ar velnu tāpat, kā to darīja Viņš: 

caur atteikšanos no sevis un sevis upurēšanu, pakļaujoties ļaunumiem, kas piemeklē 

citus, kā arī ciešot un kalpojot. Dieva panākumi cīņā pret ļauno ir meklējami šajā 

līmenī, uzbrūkot tam no apakšas. Bet šāda pieeja prasa stipru paļāvību, jo cīnoties ar 

ļauno tā, kā to darīja Dievs, mēs vienmēr nonākam situācijā, kas kārdina mūs 

aizsargāties un baiļoties. 

Visbeidzot mēs nevaram atbildēt uz jautājumu par ļaunuma izcelsmi, ne arī 

noskaidrot, kāpēc Dievs joprojām ļauj kārdinājumiem mums uzbrukt. Luters teica, ka 

                                                           
21 Exposition of the Lord’s Prayer // Luther’s Works, 42: 71.–75. lpp. 
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tas atgādina par mūsu dabas vājumu un mūsu spēju grēkot. Tādēļ mums jāglābjas pie 

Dieva un jāsaprot, ka tikai Viņā mēs atradīsim patiesu mieru un drošību.
22

 Jo 

kārdinājumu vidū Tēvreize mums dāvā palīdzību, mierinājumu un patvērumu. Tajā 

mēs vēršamies pie Dieva: „Mīļais Tēvs, Tu man esi pavēlējis lūgt, neļauj man krist 

kārdinājumā.” Tad kārdinājums atkāpsies un tiks uzvarēts, bet „lūgšana var viņu 

atvairīt un aizdzīt prom” (LK, 437. lpp.). 

 

Atpestī mūs no ļauna 

Tāpat kā visā Tēvreizes skaidrojumā, arī šeit Luters pievērš uzmanību sātanam: 

kārdinājuma vilinājums pāri visam nāk no „ļaunā jeb nelabā”. Septītajā lūgumā mēs 

lūdzam atbrīvošanu tieši no viņa. Te mēs lūdzam pēc atbrīvošanas no visiem velna 

„instrumentiem”– nabadzības, apkaunojuma, nāves, no jebkāda posta un sirdēstiem, 

kādus mums nākas piedzīvot virs zemes (LK, 438. lpp.). 

Tāpat kā daudzi mūsu kultūrā noliegs, ka augstākais labums var būt persona, tā 

arī vēl vairāk cilvēku noliedz, ka galējais ļaunums varētu būt persona. Luters šajā ziņā 

nešaubījās. Viņš zināja, ka mūsu vēlme pazemināt Dievu un sātanu līdz 

bezpersoniskam līmenim ir vienīgi mēģinājums tos pakļaut sev. Lai arī kāda būtu 

mūsu argumentācija, mēs zinām, ka bezpersonisko ir daudz vieglāk kontrolēt kādai 

personai – pat ja mēs kā personas šķistu vāji un nespēcīgi. Tā kā mums nepatīk un mēs 

baidāmies stāties pretī ļaunumam visā tā briesmīgajā niknumā, mēs mēģinām no tā 

izvairīties, apzīmējot to par vienkārši bezpersonisku. Bet viņš tāds nav. 

Luters lietoja šo lūgumu kā paraugu lūgšanai, kura atbrīvo no visiem sātana 

lietotajiem ieročiem: bailēm no Dieva dusmām un Viņa Bauslības, bailēm no nāves un 

nosodījuma, kā arī bailēm no ugunsgrēka un plūdiem, no zibens un krusas, bada, kara, 

mēra, lopu sērgas, venēriskajām slimībām un citām smagām kaitēm.
23

 

Luters skaidroja šo lūgumu kā mūsu pēdējo uzvaras saucienu un kā lūgšanu par 

visām mūsu vajadzībām. Te mēs lūdzam, lai Dieva Vārds tiktu svētīts, lai nāktu Viņa 

                                                           
22 Turpat, 74. lpp.  
23 Personal Prayer Book // Luther’s Works, 43: 38. lpp. 
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valstība, lai notiktu Viņa prāts. To mēs darām, pilnā mērā apzinoties, ka Dievs ar 

mums dalās Savā uzvarā pār jebkuru ļaunumu. Šeit mēs svinam Viņa augšāmcelšanās 

uzvaru (LK, 438. lpp.). 

To mēs darām, sakot „Āmen”: jā, patiešām tā arī būs. Ticīgajam vairs nav 

vajadzīgi agrākie aizbildinājumi, ka varbūt Dievs nemaz neuzklausīs šādu nederīgu 

lūgšanu no tik necienīga cilvēka. Ticīgais nevar šādi taisnoties, jo šo lūgšanu mēs 

sākām ar vārdiem „Mūsu Tēvs”. Mēs varam paļauties, ka Viņš dzirdēs un atbildēs. 

Tāda ir mūsu ticība. 

Āmen jeb „tā nu tas ir”. 


