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 II daļa  

 

[„Mazais Katehisms”] 

Ceturtā lūgšana 

Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. 

 

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. 

 

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. 

Sestā lūgšana 

Un neieved mūs kārdināšanā. 

Ko tas nozīmē? 

Dievs gan nevienu nekārdina, bet mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai Dievs mūs sargā un uztur, 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

[„Lielais Katehisms”] 

 

Ceturtā lūgšana 

[71]
 Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. 

[72]
 Te mēs domājam par savu nabadzīgo maizes kuli, mūsu miesas un laicīgās dzīves 

vajadzībām. Šie lūgšanas vārdi ir īsi un vienkārši, bet tie sevī ietver daudz. Kad tu saki 

“dienišķā maize” un to lūdz, tad tu lūdz visu, kas vajadzīgs, lai saņemtu un baudītu 

dienišķo maizi, turklāt lūdz novērst visu, kas to neļauj saņemt. Tāpēc nedomā tikai 

krāsni un miltu maisu, bet domā par plašajiem laukiem un visu zemi, kas nes un dod 

mums dienišķo maizi un visu uzturu, jo, ja Dievs nebūtu licis visam augt, nebūtu svētījis 
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un uzturējis laukus, tad mums nekad nebūtu maizes, ko cept krāsnī un likt uz galda. 

[73]
 Īsi sakot, šī lūgšana ietver visu, kas pieder šai dzīvei pasaulē, jo tikai tās dēļ mums ir 

vajadzīga dienišķā maize. Dzīvei vajadzīgs ne tikai tas, ka mūsu ķermenis saņem pārtiku, 

apģērbu un citu nepieciešamo, bet arī tas, ka mēs varam labi sadzīvot ar cilvēkiem, ar 

kuriem dzīvē esam kopā un sastopamies ikdienas darījumos, sadzīvē un dažādās citās 

attiecībās, citiem vārdiem sakot, viss, kas attiecas uz mājas, kaimiņu un sabiedrības jeb 

valsts dzīvi un valdību. Kur šīs divas lietas tiek traucētas un nenoris tā, kā tām jānoris, tur 

ir traucētas dzīvei nepieciešamas lietas un ilgi tā nevar palikt. 
[74]

 Un ir ļoti vajadzīgs lūgt 

par laicīgo valdību, ar kuras palīdzību Dievs visvairāk uztur mūsu dienišķo maizi un visas 

šīs dzīves ērtības. Kaut arī mēs no Dieva esam bagātīgi saņēmuši daudz labumu, tomēr 

mēs nevaram ne paturēt, ne droši un priecīgi izmantot kaut vienu no tiem, ja Viņš mums 

nedod pastāvīgu, miermīlīgu valdību. Jo, kur ir nemiers, strīdi un karš, tur dienišķā maize 

ir atņemta vai vismaz apdraudēta. 

[75]
 Pēc taisnības katra dievbijīga valdnieka ģerbonī un uz monētām varētu likt maizi 

lauvas vai kroņa vietā, lai atgādinātu gan valdniekiem, gan pavalstniekiem, ka mums ar 

viņu amata palīdzību ir patvērums un miers un ka bez viņiem mēs nevaram pastāvīgi 

baudīt dienišķo maizi. Tādēļ viņi ir sava goda cienīgi un mums viņiem jādod viss, kas 

vajadzīgs un ko varam dot – kā tiem, ar kuru palīdzību mēs varam mierā baudīt visu, kas 

mums pieder, citādi mēs nevarētu paturēt ne grasi. Turklāt par valdību ir jālūdz, lai Dievs 

ar tās starpniecību vēl jo vairāk dod mums svētību un visu labu. 

[76]
 Tā īsumā ir parādīts un iezīmēts, cik tālu sniedzas šī lūgšana, ietverot visas iespējamās 

lietas virs zemes. No tā varētu izveidot garu lūgšanu un daudz vārdos uzskaitīt visu, kas 

te pieder, proti, mēs lūdzam, lai Dievs mums dod ēdienu un dzērienu, apģērbu, māju un 

sētu, veselu miesu, lai liek labībai augt laukā un dot labu ražu, lai mājās palīdz labi 

uzturēt saimniecību, dod un pasargā dievbijīgu sievu, bērnus un saimi, liek plaukt un labi 

sekmēties mūsu darbam, amatam un visam, kas mums darāms, piešķir uzticamus 

kaimiņus un labus draugus; 
[77]

 tāpat arī lai dod ķeizaram, ķēniņam un visām kārtām, un 

īpaši mūsu zemes valdniekiem, visām domēm, priekšniekiem un vadītājiem gudrību, 
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spēku un veiksmi labi valdīt un uzvarēt turkus
1
 un visus ienaidniekus; lai arī dod 

pavalstniekiem un visiem ļaudīm paklausību, mieru un vienprātību savstarpējā sadzīvē; 

[78]
 un tāpat arī, lai Viņš mūs pasargā no jebkādām miesas vainām un barības trūkuma, no 

negaisa, krusas, uguns, ūdens, indes, mēra, lopu izmiršanas, kara, asinsizliešanas, 

dārgiem laikiem, bīstamiem zvēriem, ļauniem cilvēkiem utt. 
[79]

 Ir labi to visu iemācīt 

vienkāršajiem ļaudīm, ka Dievs grib dot šīs un līdzīgas lietas un ka mums tās jālūdz no 

Dieva. 

[80]
 Šī lūgšana īpaši ir dota arī pret mūsu lielāko ienaidnieku – velnu, jo viņš domā un 

tīko atņemt vai kavēt visu, ko mums devis Dievs. Un viņam nepietiek ar to, ka viņš posta 

un grauj garīgo valdību, pavedinādams dvēseles un pakļaudams tās savai varai, bet viņš 

arī kavē un traucē to, ka uz zemes pastāv valdība un godīgas, mierīgas attiecības. Viņš 

izraisa tik daudz ķildu, slepkavību, nemieru un karu, arī negaisu, krusu, lai iznīcinātu 

labību un lopus, saindētu gaisu utt. 
[81]

 Īsi sakot, viņam ir žēl, ka kādam no Dieva ir kaut 

maizes kumoss un viņš to mierā ēd; ja tas būtu viņa varā un mūsu lūgšana Dieva priekšā 

to nenovērstu, tad mums noteikti nebūtu ne salmiņa uz lauka, ne graša mājās un dzīvības 

pat ne stundu, sevišķi tiem, kam ir Dieva vārds un kas labprāt vēlas būt kristieši. 

[82]
 Redzi, tā Dievs grib mums parādīt, cik ļoti Viņš rūpējas par mūsu vajadzībām un 

uzticīgi gādā par mūsu uzturu. 
[83]

 Kaut gan Viņš to bagātīgi dod un sagādā arī 

bezdievjiem un neliešiem, tomēr Viņš grib, lai mēs to lūdzam un tā atzīstam, ka saņemam 

to no Viņa rokas un jūtam Viņa tēvišķo laipnību pret mums. Ja Viņš atrauj Savu roku, tad 

nekas nevar ilgi pastāvēt un plaukt, kā tas ik dienas jūtams un redzams. 
[84]

 Kāds šobrīd 

pasaulē ir posts ar viltoto naudu, arī ar ikdienas grūtībām un cenu celšanos, pārdodot, 

pērkot un strādājot to dēļ, kas patvaļīgi apspiež nabagus un atrauj tiem dienišķo maizi! 

Mums gan tas ir jāpacieš; bet viņi – lai piesargās no tā, ka draudzes nepārstāj par tiem 

aizlūgt un lai uzmanās, ka šie Tēvreizes vārdi nevēršas pret viņiem pašiem. 

 

 

                                            
1  1529. g., kad tika izdoti Lutera katehismi, turku armija aplenca Vīni, vienu no nozīmīgākajām pilsētām Lutera 

dzimtenē, Vācu nācijas svētajā Romas impērijā. 
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Piektā lūgšana 

[85]
 Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. 

[86]
 Šī lūgšana attiecas uz mūsu nabaga nožēlojamo dzīvi. Kaut arī mums ir Dieva vārds 

un mēs tam ticam, darām un pakļaujamies Viņa gribai un pārtiekam no Dieva dāvanām 

un svētības, tomēr neesam bez grēka. Mēs klūpam ik dienas un neievērojam mēru, jo 

dzīvojam pasaulē starp cilvēkiem, kuri daudz dara mums pāri un dod iemeslu 

nepacietībai, dusmām, atriebībai utt. 
[87]

 Turklāt mums pakaļ dzenas velns, kas uzbrūk 

mums no visām pusēm, cīnās pret visām iepriekšējām lūgšanām, tā ka nav iespējams 

vienmēr stingri pastāvēt tādā nepārtrauktā, nemitīgā cīņā.  

[88]
 Tādēļ ir liela nepieciešamība lūgt un saukt: “Mīļais Tēvs, piedod mums mūsu 

parādus.” Ne tādēļ, ka Viņš nebūtu grēkus piedevis arī bez un pirms mūsu lūgšanas, – jo 

Viņš mums dāvāja Evaņģēliju, kurā ir skaidra piedošana, iekams mēs to bijām lūguši vai 

kaut reizi iedomājušies par to, – bet tas jādara tādēļ, lai šo piedošanu atzītu un pieņemtu. 

[89]
 Miesa, kurā ik dienas dzīvojam, ir tāda, ka tā neuzticas un netic Dievam, bet 

pastāvīgi nododas ļaunām iekārēm un viltībām, un mēs ik dienas grēkojam vārdos un 

darbos, darīdami to, kas aizliegts, un nedarīdami to, kas pavēlēts. Sirdsapziņa kļūst 

nemierīga, tā baidās no Dieva dusmām un nežēlastības, zaudē mieru un paļāvību, kas nāk 

no Evaņģēlija. Tādēļ bez mitas jāmeklē mierinājums Evaņģēlijā, lai no jauna iedrošinātu 

sirdsapziņu. 

[90]
 Tam visam ir jānotiek tādēļ, lai Dievs salauztu mūsu lepnību un uzturētu mūs 

pazemībā. Jo Viņš Sev ir paturējis tiesības, proti – ja kāds grib lepoties ar savu dievbijību 

un nicināt citus, tad viņam ir jāieskatās pašam sevī un jātur šī lūgšana acu priekšā, tad 

drīz viņš atzīs, ka nav dievbijīgāks par citiem. Tā mums visiem ir jānoliecas Dieva 

priekšā un jākļūst priecīgiem, ka saņemam piedošanu; 
[91]

 kamēr mēs šeit dzīvojam, lai 

neviens nedomā, ka piedošana tam vairs nav vajadzīga, īsi sakot, ja Dievs nemitīgi 

nepiedotu, tad mēs būtu pazuduši. 

[92]
 Tad nu šīs lūgšanas jēga ir tāda, lai Dievs neuzlūko mūsu grēkus un neatdara pēc tā, 

ko ik dienas nopelnām, bet lai parāda mums žēlastību un piedod, kā Viņš ir apsolījis, un 

dod priecīgu un drošu sirdsapziņu, ka varam nākt Viņa priekšā un Viņu lūgt. Ja sirds nav 
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tuvu Dievam un nepaļaujas uz Viņu, tad tā nekad neuzdrošināsies lūgt. Bet tādu paļāvību 

un priecīgu sirdi nevar gūt nekur citur, kā vien zinot, ka grēki tai piedoti. 

[93]
 Lūgšanai ir pievienota nepieciešama, mierinoša piebilde: “..kā arī mēs piedodam 

saviem parādniekiem.” Dievs ir apsolījis, ka mēs varam būt droši, ka viss mums ir 

piedots un grēki atlaisti, bet tikai ciktāl arī mēs piedodam savam tuvākajam. 
[94]

 Mēs ik 

dienas daudz grēkojam pret Dievu, tomēr Viņš žēlastībā visu piedod, tāpēc arī mums 

pastāvīgi ir jāpiedod savam tuvākajam, kad viņš mums kaitē, dara pāri, rīkojas netaisni, 

izrāda ļaunu viltību utt. 
[95]

 Ja tu nepiedod, tad arī nedomā, ka Dievs tev piedos. Ja tu 

piedod, tad tev ir mierinājums un drošība, ka tev Debesīs tiek piedots, 
[96]

 gan ne tavas 

piedošanas dēļ, jo Viņš to dara gluži par velti, tādēļ ka Viņš to ir apsolījis, kā māca 

Evaņģēlijs, bet gan – lai liktu to par stiprinājumu un drošību kā zīmi blakus apsolījumam, 

kas saskan ar šo lūgšanu, Lk. 6[:37]: “Piedodiet, un arī jums tiks piedots.” Tādēļ Kristus 

to atkārto tūlīt pēc lūgšanas Mūsu Tēvs un saka Mt. 6[:14]: “Tādēļ, ja jūs cilvēkiem viņu 

pārkāpumus piedosiet, tad jūsu Debesu Tēvs arī jums piedos..”  

[97]
 Tāda zīme ir pievienota šai lūgšanai tādēļ, lai mēs lūdzot atcerētos apsolījumu un 

domātu: “Mīļais Tēvs, es nāku un lūdzu, lai Tu man piedod, ne tādēļ, ka es to varētu 

gandarīt ar darbiem vai nopelnīt, bet tādēļ, ka Tu to esi apsolījis un apstiprinājis ar 

zīmogu, lai tas būtu tik droši, it kā man būtu Tevis paša dāvātā piedošana.” 
[98]

 Jo tikpat 

daudz, cik paveic Kristība un Vakarēdiens, kas iestādīti kā ārēji redzamas zīmes, tik arī šī 

zīme spēj stiprināt, mierināt un darīt priecīgu mūsu sirdsapziņu, un visvairāk tā ir 

iedibināta tādēļ, lai mēs to varētu lietot un vingrināt ik brīdi, jo tā ir vienmēr pie mums. 

 

Sestā lūgšana 

[99]
 Un neieved mūs kārdināšanā. 

[100]
 Mēs esam diezgan klausījušies, cik daudz darba un pūļu tas prasa, lai mēs visu, ko 

lūdzam, saņemtu un paturētu. Tomēr tas nenotiek bez kavēkļiem un klupšanas. Kaut arī 

mēs esam saņēmuši piedošanu, tīru sirdsapziņu un esam pilnīgi attaisnoti, taču ar mūsu 

dzīvi ir tā, ka šodien mēs stāvam, bet rīt krītam. Tādēļ, ja arī tagad esam dievbijīgi un 

stāvam Dieva priekšā ar tīru sirdsapziņu, mums atkal un atkal jālūdz, lai Viņš mums 



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

 

7 

 

neļauj atkrist un padoties kārdinājumiem. 

[101]
 Ir trīs veidu kārdinājumi: miesas, pasaules un velna. 

[102]
 Mēs dzīvojam miesā un 

nēsājam sev uz kakla līdzi veco Ādamu, kas ik dienas darbojas un vilina mūs uz 

nešķīstību, slinkumu, rijību un dzeršanu, skopumu un krāpšanu, lai mēs apmelojam un 

apkrāpjam savu tuvāko, īsi sakot, uz visāda veida ļaunām iekārēm, kas mums pielīp no 

dabas, turklāt tās rosina sabiedrība – kāda cilvēka priekšzīme, dzirdētais un redzētais, tas 

viss bieži ievaino un aizrauj arī nevainīgu sirdi. 

[103]
 Nākamā ir pasaule, kas mūs apvaino ar vārdiem un darbiem, dzen dusmās un 

nepacietībā. Var teikt, ka tur nav nekā cita kā naids un skaudība, ienaids, vardarbība un 

netaisnība, neuzticība, atriebība, lāsti, lamas, apmelošana, iedomība un lepnums kopā ar 

pārmērīgu greznumu, godu, slavu un varu, jo neviens negrib būt mazākais, bet katrs grib 

sēdēt priekšgalā un būt visiem redzams. 

[104]
 Vēl klāt nāk velns, kas tirda un visur uzpūš uguni. Bet sevišķi viņš nodarbojas ar 

sirdsapziņas un garīgām lietām, proti, mudina neievērot un nicināt Dieva vārdu un darbu, 

lai atrautu mūs no ticības, cerības un mīlestības un aizvestu māņticībā, nevajadzīgā 

pārdrošībā un cietsirdībā vai arī izmisumā, Dieva noliegšanā un zaimošanā un 

neskaitāmās citās neģēlīgās lietās. Tie ir valgi un tīkli 
2
, īstās “ugunīgās bultas” 

3
, ko 

nevis miesa un asinis, bet velns indīgi šauj sirdī. 

[105]
 Tās ir lielas, draudīgas briesmas un kārdinājumi, kas jāpanes katram kristietim pat 

tad, ja tie nāktu katrs atsevišķi, – tas tādēļ, lai mēs vienmēr būtu spiesti ik brīdi saukt un 

lūgt, kamēr esam ļaunuma pilnajā dzīvē, kurā tiekam vajāti un dzenāti no visām pusēm – 

lai Dievs mums neļauj pagurt un piekust un atkal atkrist grēkā, kaunā un neticībā. Citādi 

nav iespējams pārvarēt pat vismazākos kārdinājumus. 

[106]
 Neievest kārdināšanā nozīmē to, ka Dievs dod spēku pretoties, bet neatņem un 

nepārtrauc kārdinājumu. Jo no kārdinājuma un vilinājuma neviens nevar izvairīties, 

kamēr dzīvojam miesā un velns ir mums tuvumā. Nav citas izejas – mums ir jāpacieš 

kārdinājums, pat jābūt tajā. Bet mēs lūdzam, lai tajā nenogrimstam.  

                                            
2  Sal. 1. Tim. 3:7. 
3  Ef. 6:16. 
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[107]
 Tās ir pavisam dažādas lietas: just kārdinājumu vai – tam ļauties un padoties. To 

sajust nākas mums visiem, kaut arī ne vienādi, bet dažam vairāk un smagāk: jauniešiem 

visvairāk no miesas, pieaugušajiem un vecajiem – no pasaules, bet citiem, kas nodarbojas 

ar garīgām lietām, tas ir, stipriem kristiešiem, – no velna. 
[108]

 Bet, kamēr tas notiek pret 

mūsu gribu un mēs gribam no šiem kārdinājumiem atbrīvoties, tikmēr tie nevar 

nevienam kaitēt. Ja tos nevarētu just, tos nevarētu saukt par kārdinājumiem. Bet padoties 

nozīmē atlaist kārdinājumam grožus, nepretoties un nelūgt. 

[109]
 Tādēļ kristiešiem jābūt gataviem tam, ka bez mitas tiekam kārdināti; lai neviens 

nedzīvo tik pārdroši un neuzmanīgi, it kā velns būtu tālu no mums, bet lai it visur ir 

gatavi cirtienam un to atvaira. Kaut arī es tagad esmu šķīsts, pacietīgs, laipns un stāvu 

stiprā ticībā, taču velns šai pašā stundā iešaus manā sirdī tādu bultu, ka es tik tikko spēšu 

pastāvēt. Viņš ir tāds ienaidnieks, kas nekad neatkāpjas un nenogurst – kad viens 

kārdinājums beidzas, vienmēr rodas citi un jauni. 
[110]

 Tāpēc nav cita padoma un 

mierinājuma, kā vien steigties pie lūgšanas Mūsu Tēvs, satvert to un no sirds sarunāties 

ar Dievu: “Mīļais Tēvs, Tu man esi pavēlējis lūgt, neļauj man krist kārdinājumā.” 
[111]

 

Tad tu redzēsi, ka kārdinājums atkāpsies un būs beidzot uzvarēts. Citādi – ja mēģināsi 

izlīdzēties ar savām domām un paša padomu, tad padarīsi kārdinājumu vēl ļaunāku un 

dosi velnam vairāk vietas. Jo viņam ir čūskas galva. Ja viņš atrod kādu caurumu, pa kuru 

var ieslīdēt, tad viss ķermenis neatturami lien iekšā; bet lūgšana var viņu atvairīt un 

aizdzīt prom. 

 

Septītā, pēdējā lūgšana 

[112]
 Bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. 

[113]
 Grieķiski šī lūgšana skan tā: “Atpestī jeb pasargā mūs no ļaunā jeb sliktā”; un tas 

saprotams tieši tā, ka runa te ir par velnu, it kā būtu gribēts īsi pateikt, ka viss lūgšanā 

ietvertais ir vērsts pret šo mūsu galveno ienaidnieku. Jo viņš ir tas, kas liek mums 

šķēršļus un ir pret visu, ko lūdzam: Dieva Vārdu un godu, Dieva valstību un gribu, 

dienišķo maizi, priecīgu, tīru sirdsapziņu utt.  

[114]
 Tāpēc mēs nobeigumā, visu apkopojot, sakām: “Mīļais Tēvs, palīdzi, lai mēs kļūtu 
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brīvi no visas šīs nelaimes!” 
[115]

 Te tiek ietverts arī viss, kas ļauns mums var gadīties 

velna valstībā: nabadzība, nāve un, īsi sakot, viss briesmīgais posts un sirdēsti, kuru virs 

zemes ir neizmērojami daudz. Tā kā velns ir ne tikai melis, bet arī slepkava,
4
 tad viņš 

bez apstājas tīko pēc mūsu dzīvības un izgāž savu naidu, kur vien var nest mūsu miesai 

nelaimi un postu. Tā viņš kādam lauž kaklu vai arī iedzen ārprātā, dažus noslīcina ūdenī 

un daudzus dzen pašnāvībā vai iedzen kādā citā drausmīgā postā. 
[116]

 Tādēļ virs zemes 

mums nekas cits nav jādara, kā vienīgi bez mitas jālūdz Dievs, lai pasargā no šā galvenā 

ienaidnieka. Jo, ja Dievs mūs neuzturētu, tad velns mūs neliktu mierā ne brīdi. 

[117]
 Tā tu redzi, ka Dievs grib, lai mēs lūdzam par visu, kas mūs miesīgi kārdina, 

nemeklējam un negaidām palīdzību nekur citur kā vien pie Viņa. 
[118]

 Šo lūgšanu Viņš ir 

nolicis pašās beigās, jo, lai mēs būtu pasargāti un atbrīvoti no visa ļaunā, vispirms Viņa 

Vārdam jābūt svētītam mūsos, Viņa valstībai jābūt pie mums un jānotiek Viņa prātam. 

Un beigās Viņš grib mūs pasargāt no grēka un negoda, tāpat arī no visa, kas mums dara 

sāpes un kaitē. 

[119]
 Tādējādi Dievs ir īsi norādījis visas vajadzības, kas mums var rasties, un mums nav 

ar ko aizbildināties, ka nelūdzam. Ir ļoti svarīgi, ka mēs arī mācāmies pēc tā visa teikt 

“āmen”, tas ir, nešaubīties, ka lūgšana noteikti ir uzklausīta un tiks īstenota. 
[120]

 “Āmen” 

nav nekas cits kā nešaubīgas ticības vārds, patiesā ticība nelūdz uz labu laimi, bet zina, ka 

Dievs nemelo, jo Viņa apsolītais tiks dots. Kur nav tādas ticības, tur arī nevar būt patiesas 

lūgšanas. 
[121]

 Tādēļ bīstami maldās tie, kas lūdz tā, ka pēc tam neiedrošinās tam no sirds 

ticēt un pabeigt lūgšanu ar drošību, ka Dievs to uzklausa, bet paliek šaubās un saka: “Kā 

gan es varētu būt tik pārgalvīgs un teikt, ka Dievs uzklausa manu lūgšanu? Es taču esmu 

nabaga grēcinieks..” 

[122]
 Tas tādēļ, ka viņi neraugās uz Dieva apsolījumiem, bet uz pašu darbiem un 

cienīgumu; bet tā viņi nicina Dievu un sauc Viņu par meli. Tādēļ arī viņi neko nesaņem, 

kā saka Sv. Jēkabs [1:6–8]: “Lai viņš lūdz ticībā, bez šaubīšanās, jo tas, kas šaubās, 

līdzinās vilnim jūrā, ko vējš svaida un dzenā. Šāds cilvēks.. lai nedomā kaut ko saņemt no 

                                            
4  Jņ. 8:44. 
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Kunga.” Lūk, cik svarīgi Dievam ir tas, lai mēs droši zinām, ka nelūdzam veltīgi un 

nekādā ziņā nenoniecinām savu lūgšanu. 

 

 

 


