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I daļa  

 

Svētā lūgšana, 

kā namatēvam tā savai saimei 

vienkāršā veidā jāmāca [„Mazais Katehisms”]  

 

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. 

 

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, nekā 

Dieva vārdi māca, tas Dieva vārdu zaimo mūsu vidū. — No tā pasargi mūs, Debesu Tēvs! 

 

Otrā lūgšana 

Lai nāk Tava valstība. 

Ko tas nozīmē? 

                                            
1
  Personvārdu. 
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Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūgšanas, pati no sevis; bet mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai 

tā nāk arī pie mums. 

 

Kā tas notiek? 

Kad Debesu Tēvs mums dod Savu Svēto Garu, kura žēlastībā Viņa svētajiem vārdiem 

ticam un svēti dzīvojam šai laikā un mūžībā. 

 

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. 

 

 

Lūgšana Mūsu Tēvs [„Lielais Katehisms] 

 

[1]
 Mēs esam dzirdējuši, kas jādara un kam jātic, kāda ir labākā un svētīgākā dzīve. Tagad 

būs trešā daļa – kā jālūdz. 
[2]

 Jo ar mums ir tā, ka neviens cilvēks nespēj pilnīgi izpildīt 

baušļus, kaut arī viņš ir sācis ticēt; velns kopā ar visu pasauli un mūsu pašu miesu 

pretojas tam ar visu spēku. Tādēļ nekas nav tik ļoti nepieciešams, kā vienmēr būt Dieva 

priekšā, Viņu piesaukt un lūgt, lai Viņš dod, uztur un vairo ticību un spēku pildīt baušļus, 

kā arī novērš visu, kas mums ir ceļā un traucē. 
[3]

 Bet, lai mēs zinātu, ko un kā lūgt, mūsu 

Kungs Kristus pats ir mācījis lūgšanas veidu un devis vārdus, kā mēs tūlīt to redzēsim. 
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[4]
 Iekams mēs secīgi izskaidrojam lūgšanu Mūsu Tēvs, ir nepieciešams iepriekš 

pamudināt un rosināt uz lūgšanu, kā darījis arī Kristus un apustuļi,
2
 

[5]
 tas ir – vispirms 

jāzina, ka lūgt mums liek bauslī paustā Dieva griba. Otrajā bauslī ir teikts: “Tev nebūs 

Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nepareizi lietot.” Te tiek prasīts svēto vārdu slavēt, visās 

bēdās piesaukt jeb lūgt, jo “piesaukt” nav nekas cits kā “lūgt”. 
[6]

 Tas ir pavēlēts tikpat 

stingri un noteikti kā citos baušļos – neturēt citus dievus, nenogalināt, nezagt. Tāpēc nav 

vienalga – lūdz vai nelūdz – kā liekas tiem, kuri iet savu ceļu, maldīdamies un 

domādami: “Ko lai es lūdzu? Kas zina, vai Dievs ievēro un grib dzirdēt manu lūgšanu? Ja 

es nelūdzu, tad taču lūdz kāds cits!” Tā viņi pierod vairs nelūgt. Turklāt zinādami, ka mēs 

atmetam nepareizas un liekulīgas lūgšanas, viņi aizbildinās, it kā mēs mācītu, ka lūgt 

vispār nav vajadzīgs un nepieciešams. 

[7]
 Ir gan taisnība: tās lūgšanas, kuras līdz šim baznīcā tika sacītas, bļautas un maltas, 

spēlētas kā uz leijerkastes, protams, nebija lūgšanas. Jo tāda ārišķīga lieta, ja to pareizi 

dara, var būt vingrinājums maziem bērniem, skolēniem un vienkāršajiem ļaudīm; to var 

saukt par dziedāšanu vai lasīšanu, bet ne gluži par lūgšanu. 
[8]

 Lūgt, kā māca otrais 

bauslis, nozīmē piesaukt Dievu visās bēdās. To Viņš pieprasa no mums, un tam nav 

jābalstās mūsu patikā, jo lūgt ir mūsu pienākums un nepieciešamība, ja mēs gribam būt 

kristieši; tāpat kā mūsu pienākums un nepieciešamība ir būt paklausīgiem tēvam, mātei 

un valdībai. Jo piesaucot un lūdzot Dieva vārds tiek godāts un pareizi lietots. Vairāk par 

visām lietām ievēro, ka tev ir jāapklusina un jāatmet tās domas, kas attur un atbaida mūs 

no lūgšanas. 
[9]

 Tāpat kā nepieņemami ir tas, ka dēls teiktu tēvam: “Kāpēc man vajag tev 

paklausīt? Es iešu un darīšu, ko gribu, tas taču ir vienalga!” Tomēr te ir pavēle: tev tas ir 

jādara. Tas attiecas arī uz lūgšanu: man nav ļauts izvēlēties – darīt to vai nedarīt, jo lūgt ir 

vajadzīgs un pienākas, [lai nenāktu Dieva dusmas un nežēlastība.  

[10]
 Par visām lietām svarīgāk ir nepieļaut tādas domas, kas mūs atturētu un atbaidītu no 

lūgšanas, it kā nekas daudz nebūtu atkarīgs no tā, vai mēs lūdzam vai nelūdzam, vai arī – 

ka lūgt būtu pavēlēts tiem, kuri ir svētāki un labāki Dieva priekšā par citiem. Jo cilvēka 

                                            
2  Mt. 7:7, Lk. 18:1, 21:36, Rom. 12:12, Kol. 4:2, 1. Tes. 5:17, 1. Tim. 2:1, Jēk. 1:6, 5:13, 1. Pēt. 4:7, Jūd. 20. 
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sirds pēc savas dabas ir tik izmisusi, ka tā vienmēr bēg no Dieva un domā, ka Viņš negrib 

un Viņam nepatīk mūsu lūgšanas, jo mēs esam grēcinieki un neesam pelnījuši neko citu 

kā vienīgi dusmas. 
[11]

 Lai varētu pretoties šādām domām, mums ir dots bauslis, kas 

mudina vērsties pie Dieva un ar savu nepaklausību nesadusmot Viņu vēl vairāk. Jo ar šo 

bausli Viņš pietiekami skaidri liek saprast, ka negrib mūs atstumt no Sevis, kaut arī esam 

grēcinieki, bet vēlas vilkt pie Sevis, lai mēs zemojamies Viņa priekšā, izsūdzam savu 

postu un bēdas, lūdzam žēlastību un palīdzību. Tāpēc Rakstos ir lasāms, ka Viņu 

sadusmo tie, kuri sisti savu grēku dēļ, tomēr nav vērsušies pie Viņa un ar lūgšanu dzēsuši 

Viņa dusmas un meklējuši žēlastību.] 

[12]
 No tā tev ir jāsecina un jādomā: tā kā ir tik stingri pavēlēts lūgt, tad nekādā gadījumā 

nedrīkst nonievāt lūgšanas, bet jāuzskata tās par ļoti nozīmīgām un vienmēr jāapskata 

citu baušļu gaismā. 
[13]

 Bērns nekad nedrīkst būt nepaklausīgs tēvam un mātei; bet viņam 

vienmēr jādomā: “Tas ir paklausības darbs, un darbu, ko es daru, es nedaru ar citu 

nodomu, kā vien tādēļ, lai paklausītu Dievam un Viņa pavēlei; uz to es varu balstīties un 

pamatoties, un to es ievēroju un atzīstu par svarīgu ne sava goda, bet baušļa dēļ.” Tāpat 

arī šeit: tas, ko un par ko mēs lūdzam, jāuzlūko kā Dieva prasīts un Viņam paklausot 

veikts. Te jādomā: “Manis dēļ vien lūgšana nebūtu nekas, bet tā ir spēcīga tādēļ, ka Dievs 

to pavēlējis.” Tā katram, lai arī kas viņam būtu lūdzams, jānāk Dieva priekšā, paklausot 

šim bauslim. 

[14]
 Tādēļ mēs cītīgi lūdzam un pamudinām ikvienu, lai ņem to pie sirds un nekādā ziņā 

nenoniecina lūgšanu. Līdz šim par lūgšanu tika velna vārdā mācīts tādā veidā, ka neviens 

tai nepievērsa uzmanību, bet domāja, ka pietiek, ja tikai pati darbība ir veikta, vienalga, 

vai Dievs uzklausa vai ne. Tas nozīmē, ka lūgšana bez pārliecības, pateikta kā pagadās un 

nomurmināta, ir zudusi lūgšana. 
[15]

 Jo mēs ļaujam šādām domām sevi maldināt un baidīt: 

“Es neesmu ne pietiekami svēts, ne cienīgs; ja es būtu tik dievbijīgs un svēts kā Sv. 

Pēteris un Sv. Pāvils, tad es lūgtu.” Met prom tādas domas! Jo tas pats otrais bauslis, kas 

attiecas uz svēto Pāvilu, attiecas arī uz tevi, tas ir dots tiklab tevis, kā viņa dēļ, un 

apustulim nav labāka vai svētāka baušļa, ar ko lepoties. 

[16]
 Tādēļ tev jāsaka tā: “Mana lūgšana, ko es lūdzu, ir tikpat vērtīga, svēta un Dievam 
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patīkama kā Sv. Pāvila un visu svēto lūgšanas. Tāpēc es labprāt atzīstu, ka Pāvils kā 

cilvēks ir svētāks par mani. Taču Dieva bauslis attiecas uz mums abiem vienādi. Jo Dievs 

uzklausa lūgšanu ne cilvēka, bet Sava Vārda un cilvēka paklausības dēļ. Tai pašā bauslī, 

kurā visi svētie pamato savas lūgšanas, es pamatoju arī savu, un es arī lūdzu to pašu, ko 

viņi visi ir lūguši un izlūguši; [un man taču lūgšanas ir tikpat daudz un vēl vairāk 

vajadzīgas nekā lielajiem svētajiem].” 

[17]
 Pirmais un svarīgākais ir tas, ka mums ir jālūdz tādēļ, ka to darīt ir pavēlējis Dievs, 

vienalga, vai mēs būtu grēcinieki vai dievbijīgi, cienīgi vai necienīgi. 
[18]

 Un mums 

jāzina, ka Dievs neatstās neievērotu, bet dusmosies un sodīs, ja mēs nelūgsim, – tāpat kā 

Viņš soda ikvienu citu nepaklausību. Viņš nepieļaus, ka mūsu lūgšanas būtu nevajadzīgas 

un tukšas. Jo, ja Viņš negribētu tevi uzklausīt, tad nebūtu tev licis lūgt un nebūtu devis tik 

stingru pavēli. 

[19]
 Otrkārt, lai vēl vairāk mūs rosina un mudina tas, ka Dievs šai pavēlei pievienojis klāt 

apsolījumu un ir solījis, ka saņemsim, ko lūdzam, kā Viņš saka Ps. 50[:15]: “..piesauc 

Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi..” Un Kristus Mt. 7[:7–8] saka: “Lūdziet, un jums 

dos.. ikviens, kas lūdz, saņem..” 
[20]

 Tam nu vajadzētu mūsu sirdis modināt un iedegt, lai 

mēs lūdzam ar prieku un mīlestību, jo Viņš ar Savu vārdu apliecina, ka mūsu lūgšanas 

Viņam no sirds patīk un tiešām tiek uzklausītas un piepildītas, lai mēs tās nenicinām un 

nenoniecinām un nelūdzam, būdami neziņā. 

[21]
 Tu vari nākt Viņa priekšā un teikt: “Te es nāku, mīļais Tēvs, un lūdzu ne tādēļ, ka pats 

būtu to nolēmis, vai tāpēc, ka pats būtu cienīgs, bet pēc Tavas pavēles un apsolījuma, kas 

nevar palikt nepiepildīts un nevar melot.” Kas tādam apsolījumam netic, tas lai zina, ka 

viņš sadusmo Dievu, laupīdams Viņam godu un uzskatīdams Viņu par meli. 

[22]
 Turklāt lai mūs rosina un mudina arī tas, ka Dievs, dodams apsolījumu un bausli, nāk 

mums pretī un pats dod vārdus un veidu, kā un ko lūgt, lai mēs redzam, cik sirsnīgi Viņš 

uzņemas rūpes par mūsu bēdām, un nešaubāmies, ka tāda lūgšana Viņam ir tīkama un 

tiešām tiek uzklausīta. 
[23]

 Tā ir liela priekšrocība, salīdzinot ar visām citām lūgšanām, 

kuras mēs paši varētu izdomāt. Jo tad sirdsapziņa vienmēr šaubītos un sacītu: “Es gan 

esmu lūdzis, bet kas zina, kā Viņam tas patīk, vai esmu lūdzis pietiekami daudz un 
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pareizi?” Tāpēc uz zemes nav atrodama cēlāka un labāka lūgšana [par dienišķo Mūsu 

Tēvs], jo tai ir īpaša liecība, ka Dievs to labprāt uzklausa; to mēs nemainītu pat pret visas 

pasaules labumiem. 

[24]
 Šī lūgšana mums dota arī tādēļ, lai mēs redzētu un apdomātu vajadzības, kuras mūs 

dzen un spiež lūgt bez mitēšanās. Kas grib Dievu lūgt, tam, Viņu lūdzot, ir jāsaka, kādu 

palīdzību viņš gaida no Dieva, citādi to nevar saukt par lūgšanu. 

[25]
 Tādēļ mēs pamatoti esam atmetuši mūku un priesteru lūgšanas, kuri dienu un nakti 

kauc un murmina, taču neviens no viņiem neiedomājas lūgt pat tik daudz, cik “melns aiz 

naga”. Un, ja sapulcinātu visas baznīcas līdz ar garīdzniekiem, tad tiem būtu jāatzīst, ka 

tie nav nekad no sirds lūguši pat ne vīna pilienu. Jo neviens no viņiem nav lūdzis, 

paklausot Dievam un ticot apsolījumam, kā arī ievērojot savas vajadzības, bet (pat 

labākajā gadījumā) nav domājis neko citu, kā tikai izdarīt labu darbu, lai samaksātu 

Dievam, it kā gribēdami nevis no Viņa saņemt, bet Viņam ko dot. 

[26]
 Lai lūgšana būtu patiesa, ir nopietni jājūt sava vajadzība, proti, tāda vajadzība, kura 

mūs nospiež un mudina saukt un kliegt. Tad lūgšana pati no sevis kļūst tāda, kādai tai 

jābūt, un nav nepieciešama pamācība, kā tai sagatavoties un kur rast piemērotu 

noskaņojumu. 
[27]

 Bet savas un citu vajadzības tu pietiekami bagātīgi atradīsi lūgšanā 

Mūsu Tēvs – tā mums noder arī, lai par šīm vajadzībām atgādinātu, lai mēs tās uzlūkotu 

un paturētu sirdī, lai nekļūtu kūtri lūgšanā. Mums visiem daudz kā trūkst, taču vaina ir tā, 

ka mēs to nejūtam un neredzam. Tādēļ Dievs arī grib, lai tu izsūdzi savas vajadzības un 

rūpes – ne tāpēc, ka Viņš tās nezinātu, bet lai tava sirds kļūtu dedzīga, jo stiprāk un vairāk 

vēlēdamās saņemt, lai tu izplestu savas rokas un tādējādi daudz varētu saņemt. 

[28]
 Tādēļ mums kopš jaunības jāpierod ik dienas katram lūgt par visām savām 

vajadzībām, kur vien tās jūtam, tāpat arī par citu vajadzībām, kā lūdzam par mācītājiem, 

valdību, kaimiņiem, saimi. Turklāt, kā jau sacīts, vienmēr jāatceras Dieva bauslis un 

apsolījums un jāzina, ka Viņš grib, lai to nenoniecinām. 
[29]

 To saku tādēļ, ka es labprāt 

vēlētos, lai ļaudis atkal mācītos patiesi lūgt un nebūtu tik vienaldzīgi un auksti, kļūdami 

lūgšanā ik dienas jo neveiklāki, ko arī velns grib un visiem spēkiem cenšas panākt. Jo 

viņš taču jūt, kāds posts un zaudējums viņam rodas, kad kāds pareizi lūdz.  
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[30]
 Mums jāzina, ka lūgšanā ir viss mūsu patvērums un drošība. Jo mēs esam pārāk vāji 

pret velnu pret viņa varu un piekritējiem, kas stājas mums pretī tā, ka tie varētu mūs ar 

kājām samīt. Tādēļ mums, kristiešiem, jābūt bruņotiem ar tādiem ieročiem, kas būtu 

noderīgi cīņā pret velnu. 
[31]

 Kā tu domā, kas būtu paveicis kaut ko tik lielu – atvairījis 

un apslāpējis mūsu ienaidnieku padomus, nodomus, slepkavību un sacelšanos, ar ko velns 

domāja nomākt mūs un Evaņģēliju, ja mūsu pusē kā dzelzs mūris nebūtu nostājušās dažu 

dievbijīgu ļaužu lūgšanas? Tad mūsu ienaidniekiem būtu bijis jānoraugās pavisam citā 

skatā – velns būtu licis visai Vācijai noslīkt savās asinīs. Tagad lai viņi smej un zobojas, 

bet mēs gan pret viņiem, gan pret velnu būsim pietiekami stipri vienīgi ar lūgšanu, ja tikai 

cītīgi pie tās turēsimies un nekļūsim kūtri. 
[32]

 Ja vien kāds dievbijīgs kristietis lūdz: 

“Mīļais Tēvs, Tavs prāts lai notiek,” tad Dievs saka no augšienes: “Jā, mīļais bērns, tā 

tam jābūt un jānotiek, velnam un visai pasaulei par spīti.” 

[33]
 Tas ir sacīts brīdinājumam un pamācībai, lai mēs vairāk par visu mācītos lūgšanu 

Mūsu Tēvs apzināties kā lielu dārgumu, augstu vērtētu to un arī lai zinātu īsto atšķirību 

starp pļāpāšanu un lūgšanu. Jo mēs nebūt nenoraidām lūgšanu, bet neatzīstam 

bezjēdzīgo kaukšanu un murmināšanu, kā arī pats Kristus noraida un aizliedz garu 

pļāpāšanu.
3
 
[34]

 Tagad mēs ļoti īsi un skaidri apskatīsim lūgšanu Mūsu Tēvs. Te septiņās 

daļās jeb lūgšanās pēc kārtas ir īsi izteiktas visas vajadzības, kādas mums ir, un katra no 

tām ir tik liela, ka mums par tām jālūdz visu mūžu. 

 

Pirmā lūgšana 

[35]
 Svētīts lai top Tavs [person]vārds. 

[36]
 Tas ir teikts diezgan neskaidri un sliktā vācu valodā. Jo savā mātes valodā mēs teiktu: 

“Debesu Tēvs, palīdzi, ka tikai Tavs [person]vārds būtu svēts.” 
[37]

 Ko mēs lūdzam, kad 

sakām, lai Viņa Vārds top svētīts? Vai tas jau tāpat nav svēts? 

Jā, pats par sevi tas vienmēr ir svēts, bet tas nav svēts mūsu lietošanā. Jo Dievs Savu 

Vārdu mums deva tad, kad kļuvām kristieši un tikām kristīti, tādēļ mēs tiekam saukti par 

                                            
3  Mt. 6:7, 23:14. 
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Dieva bērniem un mums ir doti sakramenti, ar kuriem Viņš mūs savieno ar Sevi. Tā nu 

viss, kas pieder Dievam, kalpo, lai mēs to lietotu savā labā. 

[38]
 Tā ir tā lielā vajadzība, par ko mums visvairāk jārūpējas, lai šis vārds saņemtu savu 

godu, tiktu turēts svēts un cildens kā augstākais dārgums un svētums, kas mums ir. Mēs 

kā dievbijīgi bērni lūdzam par to, lai Viņa Vārds, kas debesīs tāpat jau ir svēts, arī virs 

zemes, pie mums un visā pasaulē, būtu un paliktu svēts. 

[39]
 Kā tad tas kļūst pie mums svēts? Visskaidrāk varam atbildēt, sacīdami: ja mūsu 

mācība un dzīve ir dievišķa un kristīga. Tā kā mēs šajā lūgšanā Dievu saucam par savu 

Tēvu, tad mums pienākas it visur izturēties kā dievbijīgiem bērniem, lai Viņš no mums 

saņemtu nevis negodu, bet godu un slavu. 

[40]
 Mēs Dieva Vārdu darām nesvētu vai nu ar vārdiem, vai darbiem (jo visam, ko mēs 

virs zemes darām, ir jābūt vai nu vārdam, vai darbam, runāšanai vai darīšanai). 
[41]

 

Pirmkārt, ja sludina, māca un runā Dieva Vārdā to, kas ir nepareizs un maldinošs, tā ka 

Viņa Vārdam jāizrotā meli, lai tos padarītu ticamus, – tas Dieva Vārdam ir vislielākais 

kauns un negods. 
[42]

 Tāpat arī, ja svēto vārdu izmanto nelietīgi, lai apsegtu savu kaunu 

zvērot, lādot, burot utt. 
[43]

 Otrkārt, arī ar atklāti ļaunu dzīvi un darbiem, ja tie, kas saucas 

kristieši un Dieva tauta, ir laulības pārkāpēji, dzērāji, skopuļi, skauģi un neslavas cēlāji. 

Te Dieva Vārds atkal mūsu dēļ tiek nonicināts un zaimots. 
[44]

 Arī miesīgam tēvam ir 

kauns un negods, ja viņam ir slikts un neaudzināts bērns, kas vārdos un darbos rīkojas 

pret viņu, tā ka tēvs viņa dēļ tiek nievāts un zākāts. Tā arī Dievam tas ir negods, ja mēs, 

kas nesam Viņa Vārdu un esam saņēmuši no Viņa tik daudz dažādu dāvanu, tomēr 

mācām, runājam un dzīvojam citādi, nekā dievbijīgiem Debesu Tēva bērniem piederas, 

kā arī Viņam ir jādzird, ka par mums tiek sacīts, ka mēs neesam Dieva, bet velna bērni. 

[45]
 Tātad nu tu redzi, ka šajā lūgšanā mēs lūdzam tieši to, ko Dievs prasa otrajā bauslī, 

proti, lai Viņa Vārdu nelietojam zvērēšanai, lādēšanai, meliem, vilšanai utt., bet pareizi 

lietojam Dievam par godu un slavu. Kas Dieva Vārdu izmanto kādam netikumam, tas šo 

svēto vārdu dara nesvētu un apgāna, līdzīgi kā agrāk kādu baznīcu sauca par apgānītu, ja 
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tajā bija notikusi slepkavība vai kāda cita nelietība vai arī ja tikusi apgānīta monstrance
4
 

vai relikvija. Tās bija lietas, kuras pašas par sevi ir svētas, bet lietojot padarītas nesvētas. 

[46]
 Šī lūgšana ir skaidra, ja saprot, ka “svētīt” nozīmē to pašu, ko “slavēt, teikt un godāt” 

vārdos un darbos. 
[47]

 Redzi, cik ļoti vajadzīga šāda lūgšana. Mēs redzam, cik pasaule ir 

pilna sektu, ķecerību un maldu mācītāju, kas visi lieto svēto vārdu kā aizsegu un 

aizbildinājumu savai velna mācībai. Tad nu mums pienākas kliegt un saukt uz Dievu bez 

mitas pret visiem šiem, kas nepareizi māca un tic, kā arī grib apstrīdēt, vajāt un apspiest 

mūsu Evaņģēliju un skaidro mācību, kā to dara bīskapi, tirāni, jūsmotāji un citi. Tāpat 

jālūdz par mums pašiem, kam ir Dieva Vārds, bet kas neesam par to pateicīgi un arī 

nedzīvojam saskaņā ar to, kā mums vajadzētu. 
[48]

 Ja tu to no sirds lūdz, tad vari būt 

drošs, ka Dievam tas patīk. Jo neko citu Viņš tik ļoti negrib dzirdēt, kā to, ka Viņa gods 

un slava sniedzas pāri visam, ka Viņa Vārds tiek skaidri mācīts un turēts dārgs un 

godājams. 

 

Otrā lūgšana 

 Lai nāk Tava valstība. 

[49]
 Pirmajā lūgšanā mēs lūdzam par to, kas attiecas uz Dieva godu un vārdu, – lai Dievs 

sargā, ka pasaule ar Dieva Vārdu neizpušķo savus melus un ļaunumu, bet gan ar mācību 

un dzīvi tur Dieva Vārdu augstu un svētu, lai Viņš mūsu vidū tiek teikts un slavēts. Tāpat 

šeit lūdzam – lai arī nāk Viņa valstība. 
[50]

 Līdzīgi kā Dieva Vārds pats par sevi ir svēts, 

tomēr mēs lūdzam, lai tas arī pie mums vienmēr ir svēts; arī Viņa valstība nāk bez mūsu 

lūgšanām pati no sevis, tomēr mēs lūdzam, lai tā nāk un notiek pie mums, lai arī mēs būtu 

daļa no tiem, kuru vidū Viņa Vārds top svētīts un izplatās Viņa valstība. 

[51]
 Kas tad ir Dieva valstība? Nekas cits kā tas, par ko iepriekš dzirdējām ticības 

apliecībā, ka Dievs sūtījis pasaulē Savu Dēlu Kristu, mūsu Kungu, lai Viņš mūs atpestī 

un dara brīvus no velna varas, ved pie Sevis un valda kā taisnības, dzīvības un svētības 

Ķēniņš pret grēku, nāvi un ļaunu sirdsapziņu. Turklāt Viņš ir arī devis Savu Svēto Garu, 

                                            
4  Trauks iesvētītas Svētā Vakarēdiena maizes uzglabāšanai Romas katoļu baznīcā. 

 



DR. MĀRTIŅŠ LUTERS „MAZAIS KATEHISMS” UN „LIELAIS KATEHISMS” 

 

10 

 

kas sniedz mums šīs lietas caur Viņa svēto vārdu, apgaismo un stiprina mūs ticībā ar 

Savu spēku. 

[52]
 Tādēļ šeit vispirms lūdzam, lai tas, ko Kristus paveicis mūsu labā, pieņemtos spēkā 

mūsos un Viņa Vārds tiktu slavēts ar svēto Dieva Vārdu un kristīgu dzīvi, lai mēs, kas 

esam to pieņēmuši, paliekam pie tā un ik dienas kļūstam stiprāki, lai tas arī pie citiem rod 

piekrišanu un ar spēku izplatās pasaulē, tā ka daudzi, Svētā Gara vadīti, nāktu žēlastības 

valstībā un iegūtu pestīšanu un mēs visi vienā valstībā, sākot no šā brīža, paliktu mūžīgi. 

[53]
 Dieva valstība nāk pie mums divējādi: šeit – laikā caur Vārdu un ticību un tur – 

mūžībā, visam atklājoties.
5
 Mēs lūdzam, lai Dieva valstība nāk pie tiem, kas vēl nav tajā, 

kā arī pie mums, kas esam to jau saņēmuši, lai tā nāk, pieaugdama ik dienas un 

turpinādamās mūžīgajā dzīvē. 
[54]

 Ar to visu nav sacīts nekas cits kā: “Mīļais Tēvs, mēs 

lūdzam, dod mums vispirms Savu Vārdu, lai Evaņģēlijs tiktu pasaulē pareizi sludināts; un 

arī lai tas ticībā tiktu uzņemts, darbotos un dzīvotu mūsos, lai Tava valstība būtu mūsu 

vidū ar Vārdu un Svētā Gara spēku un lai velna valstība tiktu sakauta, tā ka viņam nebūtu 

nekādu tiesību un varas pār mums, līdz velna valstība tiktu galīgi iznīcināta un taptu 

izskausts grēks, nāve un elle, lai mēs dzīvotu mūžīgi pilnīgā taisnībā un svētlaimē.” 

[55]
 Te tu redzi, ka mēs nelūdzam sīkumus vai laicīgu, iznīcīgu mantu, bet mūžīgu, lielu 

dārgumu un visu, kas pieder pašam Dievam. Tas ir pārāk daudz, lai cilvēka sirds 

uzdrīkstētos to tīkot, ja Dievs pats nebūtu pavēlējis to lūgt. 
[56]

 Bet, tā kā Viņš ir Dievs, 

tad Viņam pienākas gods, jo Viņš dod daudz vairāk un bagātīgāk, nekā kāds var aptvert, 

kā mūžīgs, nebeidzams avots – jo vairāk tek un plūst, jo vairāk dod no sevis. Viņš 

neprasa no mums neko citu kā tikai, lai mēs lūgtu no Viņa daudz un lielas lietas, un 

savukārt dusmojas, ja Viņu nelūdzam paļāvīgi un no Viņa neprasām. 

[57]
 Tas ir, it kā visbagātākais un varenākais valdnieks liktu kādam ubagam lūgt, ko vien 

viņš vēlas, un būtu gatavs dot lielu, karalisku dāvanu, bet šis muļķis nelūgtu neko vairāk 

kā tikai ubaga ēdienu. Tad viņu pelnīti turētu par nelgu un nelieti, kas izsmej un zobojas 

par ķeizariskās augstības pavēli un nav cienīgs nākt tās priekšā. Tā arī Dievam ir par 

                                            
5  Ar Kristus otro atnākšanu. 
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kaunu un negodu, ja mēs, kam Viņš piedāvā un apsola tik daudz neizsakāmu dāvanu, tās 

noniecinām vai neuzdrīkstamies saņemt, bet tik vien uzdrošināmies lūgt kā maizes 

gabalu. 

[58]
 Pie tā visa vainīga nekrietnā neticība, kas pat tik daudz nepaļaujas uz Dievu, ka Viņš 

dos barību vēderam, nemaz nerunājot par to, ka nešaubīdamās gaidītu no Dieva šādus 

mūžīgus dārgumus. Tādēļ mums pret to jāstiprinās un jālūdz vispirms, “lai nāk Tava 

valstība”, tad noteikti arī visa cita būs diezgan, kā Kristus māca: “Meklējiet vispirms 

Dieva valstību un Viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots.” 
6
 Jo kā tad Viņš 

varētu atstāt mūs trūkumā laicīgās lietās, ja ir apsolījis to, kas ir mūžīgs un neiznīcīgs? 

 

Trešā lūgšana 

[59]
 Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. 

[60]
 Iepriekš mēs esam lūguši, lai mēs godātu Dieva Vārdu un lai Viņa valstība būtu mūsu 

vidū. Šajās divās lūgšanās ir ietverts viss, kas attiecas uz Dieva godu un mūsu pestīšanu, 

– ka mēs saņemam Dievu līdz ar visu Viņa bagātību. Ir ļoti nepieciešami, lai mēs pie šīm 

lūgšanām turamies un neļaujam mūs no tām atraut. 
[61]

 Tas ir kā labā valstī: tajā jābūt ne 

tikai tiem, kas valsti ceļ un pārvalda, bet arī tiem, kas to aizstāv un sargā. Tā arī šeit, kad 

mēs esam lūguši par vislielākajām vajadzībām – par Evaņģēliju, ticību un Svēto Garu, lai 

Viņš valda pār mums, atbrīvo no velna varas –, mums jālūdz arī, lai notiek Dieva prāts. Ja 

mēs gribam pie tā palikt, tad sāksies dīvainas lietas: mums būs jāpacieš daudz 

uzbrukumu un kārdinājumu no visiem tiem, kas uzdrošinās abas iepriekšējās lūgšanas 

kavēt un tām pretoties.  

[62]
 Neviens nespēj aptvert, cik ļoti velns tam pretojas. Jo viņš nevar paciest, ka kāds 

pareizi māca un tic. Viņam pārlieku dara sāpes tas, ka ir atklāti viņa meli un briesmu 

darbi, kas tika godāti Dieva vārda aizsegā, un velnam jāpaliek kaunā, turklāt viņš tiek 

izdzīts no sirds un viņa valstībai tiek izrauts robs. Tādēļ viņš trako un ārdās kā nikns 

ienaidnieks ar visu savu varu un spēku, iesaista visu, kas viņam pakļauts, un ņem vēl 

                                            
6  Mt. 6:33, Lk. 12:31. 
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palīgā pasauli un mūsu pašu miesu. 
[63]

 Jo mūsu miesa ir slinka pati par sevi un tiecas uz 

ļaunu arī tad, ja esam uzņēmuši Dieva vārdu un ticam. Taču pasaule ir ļauna un nikna. 

Velns to uzkūda, uzpūš liesmas un kurina, lai mūs kavētu, dzītu atpakaļ, nogāztu un atkal 

pakļautu savai varai. 
[64]

 Tas viss ir viņa griba, prāts un domas, pēc tā viņš dzenas dienu 

un nakti, nevienu brīdi viņš nestāv mierā un izlieto visu savu māku, viltību un ceļus, ko 

vien spēj izdomāt. 

[65]
 Tādēļ mums, ja gribam būt kristieši, ir jābūt tam gataviem un jārēķinās ar to, ka velns 

ar visiem saviem eņģeļiem
7
 un pasauli ir mūsu ienaidnieks, kas sagādā mums visas 

nelaimes un sirds ciešanas. Jo, kur Dieva vārds tiek sludināts, pieņemts, kur tam tic un 

tas nes augļus, tur netrūks arī mīļā, svētā krusta. Un neviens lai nedomā, ka viņam būs 

miers, bet apzinās, ka nāksies veltīt visu, kas viņam ir virs zemes: mantu, godu, māju un 

sētu, sievu un bērnus, savu miesu un dzīvību. 
[66]

 Tas rada sāpes mūsu miesai un vecajam 

Ādamam, jo tas nozīmē – pastāvēt un ar pacietību paciest, kad mums uzbrūk, un atdot to, 

kas no mums tiek ņemts.  

[67]
 Tādēļ šeit, tāpat kā daudz citās lūgšanās, ir vajadzīgs bez mitas lūgt: “Mīļais Tēvs, 

Tavs prāts lai notiek – nevis velna un mūsu ienaidnieku prāts, nedz arī tas prāts, kurš 

grasās vajāt un apspiest Tavu svēto vārdu vai kavēt Tavu valstību. Un dod spēku, lai mēs 

visu, kas mums tādēļ jācieš, pacietībā panesam un pārvaram, lai mūsu nabaga miesa 

vājumā un kūtrumā nenovirzītos un neatkristu.” 

[68]
 Redzi, šajās trīs lūgšanas daļās vienkāršā veidā ietvertas vajadzības, kas saistās ar 

pašu Dievu, tomēr tas viss ir mūsu dēļ. Jo tikai mums vajag to, ko mēs lūdzam, proti, kā 

jau sacīts, lai arī pie mums notiek tas, kas notiek arī bez mums. Jo, tāpat kā bez mūsu 

lūgšanām ir svētīts Viņa Vārds un nāk Viņa valstība, tā arī ir jānotiek un jāīstenojas Viņa 

prātam, kaut arī velns ar visiem saviem piekritējiem, to redzēdams, nikni plosītos, 

dusmotos un trakotu, un censtos Evaņģēliju pilnīgi iznīcināt. Bet sevis dēļ mums ir 

jālūdz, lai Viņa griba netraucēti notiktu arī mūsu vidū pret visu viņu trakošanu, lai tie 

neko nespētu panākt, bet mēs pret katru vardarbību un vajāšanām stāvētu stipri un 

                                            
7  Sal. Mt. 25:41. 
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pieņemtu tādu Dieva gribu. 

[69]
 Šī lūgšana lai ir mūsu patvērums un bruņas, kas atvaira un izjauc visu, ko velns, 

bīskapi, tirāni un ķeceri spēj pret mūsu Evaņģēliju. Lai tie visi dusmojas un cenšas darīt, 

ko vien var; lai tie apspriežas un nolemj, kā viņi grib mūs apspiest un iznīcināt, lai 

īstenotos un pastāvētu viņu griba un padoms; pret visu to viens vai divi kristieši ar šo 

lūgšanu būs mūsu mūris, pret ko tie atsitas un iet bojā. 
[70]

 Mums ir mierinājums un 

pārliecība: velna un visu mūsu ienaidnieku gribai un nodomiem jāiznīkst un jāiet bojā, lai 

arī cik lepni, droši un vareni viņi justos – jo, ja viņu griba netiktu ierobežota un lauzta, 

tad Dieva valstība nevarētu palikt virs zemes, nedz Dieva Vārds tapt svētīts. 


