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JAUTĀJUMS PAR ĪSTU LŪGŠANU  

 

Tas, protams, ir riskants solis – runāt par lūgšanu. Lūgšana ir pēdējais noslēpums, 

kas ir starp Dievu un cilvēku, starp cilvēku un Dievu, un šī noslēpuma atklāšana notiek 

ne tad, kad runājam par lūgšanu, bet gan tad, kad lūgšana īstenojas. Noslēpums atklājas 

tur, kur vairs netiek runāts par Dievu un Viņa atklāsmi, bet tiek runāts ar pašu Dievu, kas 

mums atklājas tā, ka nonākam saskarsmē ar Viņu – pavisam reāli, kā es un tu. Lūgšana ir 

nākamās pasaules apjausma šīs dzīves laikā, un tajā piepildās apsolījuma vārds: “Redzi, 

Dieva mājoklis pie cilvēkiem, Viņš mājos viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats 

būs ar viņiem” (Jņ. atkl. 21:3). Lūgšana ir ieiešana šajā jaunajā pasaulē – no tagadējās 

bezdievības pārpilnās pasaules, kas atrodas tik tālu no Dieva. Tādēļ dzīvot lūgšanu dzīvi 

nozīmē – dzīvot pasaulē, kurā Dievs ir klātesošs, ne vairs bezpersoniskā, vispārīgā 

nozīmē, ka neviens nevar atrauties, nedz aizbēgt no Dieva, bet personiskas kopības 

nozīmē, atrodoties Jēzus valdīšanas lokā, kur Dieva griba ir satvērusi mūsu gribu. Tādēļ 

lūgšana ir Dieva gribas īstenošanās pie mums un mūsos, tas ir tas, ko sludina un īsteno 

Evaņģēlijs – prieka vēsts. 

Runāt par lūgšanu – tas vienmēr nozīmē pieredzēt Dieva tiesu savā paša dzīvē, 

dzīvē, kura bieži vien ir šausminoši nabadzīga lūgšanas ziņā, un daudzreiz arī tad, ja tiek 

lūgts, lūgšanu dzīve tomēr ir pilnīgi aplama. Lūgšana ir mēraukla mūsu dzīvei ar Dievu, 

un tajā kļūst redzams, kā īsti ar mums ir. 

Taču tas var nozīmēt arī vairāk, proti, īsto Evaņģēliju, kas atklāj mūsu acīm to, ko 

Dievs grib mums dot jau tagad un uz ko Viņš mums dod tiesības, lai mēs uzdrīkstētos 

spert soli Viņa pasaulē ticībā Dieva gribai, kura sagaida no mums lūgšanu. 

Šajā nozīmē lūgšanai ir jābūt mūsu apceres objektam. Šis lauks ir plašs un ietver 

tik lielu daudzumu problēmu, ka šķiet gandrīz neiespējami tām visām kaut garāmejot 

pieskarties. 

Tādēļ pieejai lūgšanas aplūkošanai ir jātiek izraudzītai ne tā, ka no visa lielā 
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empīriskā, literāri vai psiholoģiski pieejamā lūgšanu dzīves piemēru daudzuma kāpjam 

augšup, lai nonāktu kristīgās lūgšanas augstumos, pie lūgšanas, ar kādu sastopamies 

Jaunajā Derībā, bet otrādi: izejot no lūgšanas, kura kristīgās draudzes pastāvēšanas 

pirmsākumos ir tikusi lietota kā oratio dominica, Tā Kunga lūgšana, ir jāmēģina 

konstatēt, kam Jēzus skatījumā ir jābūt lūgšanai Viņa draudzē. Šajā lūgšanā izšķiroši 

svarīgajiem lūgšanas jautājumiem un problēmām ir jāatrod pareizais apgaismojums un 

atbildes. Tādēļ Mazais katehisms pamatoti sniedz Mūsu Tēvs lūgšanu kā trešo mācības 

daļu. 

Šeit mūs nenodarbina daudzie ekseģētiskie jautājumi, kas saistīti ar Mūsu Tēvs 

lūgšanas aplūkošanu Jaunās Derības kopsakarībā. Ir runa par praktisku baznīcas 

uzdevumu, proti, par lūgšanu mūsu situācijā – kā mūsu baznīcas, tā arī ikviena kristieša 

dzīves situācijā. 

Mazajā katehismā Mūsu Tēvs lūgšanai jābūt mācības daļai, kurā jaunieši un 

draudze mācās lūgt Jēzus Garā. Tās pamatā ir tās pašas rūpes, kuras nodarbina arī mūs. 

Mārtiņa Lutera skatījumā lūgšana ir Dieva žēlastības dāvana, līdzeklis, kas tiek 

likts cilvēka rokā, lai viņš varētu nonākt pie dzīves, kas ir saskaņā ar Dieva gribu. 

Īsta lūgšana kļūst iespējama uz Evaņģēlija pamata. Tikai tā lūgšana kļūst reāla, jā, 

tā kļūst par jaunās, Dieva dāvātās realitātes izpausmi, kurā mēs drīkstam atrasties. Gluži 

kā Evaņģēlijs pirmoreiz dara iespējamu Dieva gribas pildīšanu, kā to redzam pirmajā 

mācības daļā, tāpat tas dara iespējamu cilvēka personisku saskarsmi ar Dievu. 

Lūgšana nav izolēts, nesaprotams dievbijības vingrinājums, kas atrodas ārpus 

dievbērnības attiecību problemātikas. Drīzāk tā ir šo dievbērnības attiecību darbīgā 

izpausme tās dziļākajā, iekšējā punktā, attiecības starp “es” un “Tu”, kas uztver nopietni 

Dievu kā mīlošu, kā To, kas Jēzū mums ir dāvājis visas lietas. Tā ir arī jauna attieksme 

pret rīcību, pret baušļu pildīšanu, jo visas Dieva prasības pirmajā bauslī: “..Dievu vairāk 

par visu bīties, mīlēt un uz Viņu paļauties” vainagojas ar to, ka savā dzīvē pret Dievu 

izturamies kā pret Dievu. Rīcība nav pretrunā ar lūgšanu, itin kā tur, kur tiek lūgts, rīcība 

nebūtu nepieciešama; tās abas ir jauno attiecību ar Dievu divas puses. Tikai tur, kur tiek 
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lūgts, ir iespējams arī pareizi rīkoties, tas ir, notiek nevis atsevišķu priekšrakstu 

izpildīšana Bauslības nozīmē, bet – kā mīlestības izpausme pret To, ar kuru runājam kā 

bērni ar Tēvu. Lūgšana ir itin kā pareizas rīcības priekšnoteikums, jo visa rīcība Dieva 

izpratnē ir vērsta uz Viņu personiski un tieši personiskā saskarsmē ar Viņu iegūst spēku, 

virzienu un saturu. Tikai vadoties pēc lūgšanas, cilvēks pilda to prasību, kuru Mārtiņš 

Luters min ikviena baušļa skaidrojumā: mums būs Dievu bīties un mīlēt. Visu dzīvi 

caurauž šīs personiskās attiecības ar Dievu: ikviena atsevišķa rīcība un darbība iziet no 

tām un ieplūst tajās. Taču arī lūgšana nepaliek bezdarbīga. Lūgšana paliek izolēts, 

nesaprotams dievbijības vingrinājums tādā gadījumā, ja personiskā uzrunā izteiktās 

attiecības ar Dievu nerod izpausmi arī reālajā dzīvē. Tad lūgšana kļūst par liekulību, par 

tukšiem vārdiem, kam nav darbu. “Bērniņi, nemīlēsim vārdiem, nedz ar mēli, bet ar 

darbiem un patiesību!” (1. Jņ. 3:18). 

Tā visas daļas ir savijušās kopā, un katrs šo saistību var aplūkot, cik plaši vien 

vēlas. Neviena no šīm galvenajām daļām reālajās attiecībās ar Dievu nav atstājama 

novārtā. Tas būs aplami sacīts, ja atsevišķi runāsim par Dievu kā par prasīgo un dodošo 

vai par Dievu, ar kuru drīkstam runāt. Tikai viss kopā veido Dieva atklāsmi, ar kādu 

sastopamies Jēzū un kas satver mūsu dzīvi. 

Lūgšanā ir ietverta Dieva kā personas atziņa. Tā nonākam pie izšķiroši svarīga 

punkta lūgšanas problēmā, kas ir ļoti nozīmīgs tieši mūsdienu cilvēkam. 

Šim cilvēkam, kas ir dabisks cilvēks, lūgšana atkal un atkal kļūst par apšaubāmu 

lietu. Mūsdienu cilvēkam joprojām ir palikusi nepārvarama mitoloģiskā domāšana, kas 

rāda tādas attiecības ar Dievu, kurās cilvēks savās rūpēs un vēlmēs vēršas ar lūgšanu pie 

Viņa, mēģinādams Dievu ietekmēt. Kur šāda primitīvajam pagānismam raksturīga 

mitoloģija vēl ir dzīva, tur arī lūgšana ir atrodama, taču citādākā nozīmē nekā kristīgās 

ticības jomā. Tā ir ietekme no ārpuses, nevis izejot no personiskas saistības. Galu galā 

šāda lūgšana ir eksperiments, buršanas paņēmiens. Cilvēks mēģina valdīt pār dievišķību. 

Tādā izpratnē lūgšana pieder plašajam elku kalpības laukam, kas ir cilvēka vēlmju 

sūtīšana tukšā gaisā. Tas ir īsts pašapmāns, ar kuru cilvēks mēģina izvairīties no sava 
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zemes dzīves posta. Bērns var vingrināties lūgšanā; viņš dzīvo šajā mitoloģiskajā pasaulē, 

viņš personificē visu, ar ko sastopas. Bērnišķīgais vājums meklē palīdzību ārpusē, un tam 

šāda palīdzība ir vajadzīga. Nobriedis vīrs veido dzīvi pats saviem spēkiem; viņam 

lūgšana zaudē tādu nozīmi. J. V. Gēte to ir izteiksmīgi atspoguļojis savā Prometejā: “Jūs 

savu Majestāti trūcīgi barojat ar upuriem un lūgšanu skaņām; jūs aizietu postā, ja bērni un 

ubagi nebūtu cerību pilni neprāši.” 

Kur ir šāda nostāja, tur nav iespējams lūgt, un šī nespēja lūgt ir raksturīga ne tikai 

vecajam un jaunajam pagānismam – tas ir posts un kārdinājums ikviena kristieša dzīvē. 

Galu galā tā ne tikai pamatojas aplamā uzskatā par Dievu, bet ir visas mūsu realitātes 

izpausme, kas pazaudējusi Dievu, kļūdama bezdievīga šī vārda objektīvajā nozīmē. 

Nespēja lūgt ir mūsu neatpestītās cilvēcības izpausme un ikviena kristieša dzīves 

sastāvdaļa, kurā vecais cīnās ar jauno, jo mēs visi arī kā kristieši piederam šai pasaulei un 

tas, kā šī pasaule domā un kāda tā ir, kļūst arī par mūsu domāšanas un esamības daļu. 

Un tomēr šīs realitātes vidū lūgšana paliek neatliekama vajadzība, cilvēka ilgas. 

Helmuts Tīlike savā grāmatiņā par Mūsu Tēvs lūgšanu pašā iesākumā sniedz zīmīgas 

domu gaitas attēlojumu par lūgšanu. Mūsdienu cilvēkam uzbrūk tik daudz iespaidu un 

prasību – darbā, uzņēmumā, korespondencē, radio, kino utt. –, ka viņam ir nepieciešams 

celt ap sevi sienu, lai paglābtos no šīs iespaidu gūzmas. Labākais aizsardzības līdzeklis, 

lai šie iespaidi un uzdevumi mūs pilnīgi neaprītu, ir iekšējas koncentrēšanās stāvoklis, 

kuram jālīdzsvaro mūsdienu dzīves stila ekstraversija. Šim iekšējās koncentrēšanās 

stāvoklim, neapšaubāmi, ir līdzība ar to, ko kristietis apzīmē kā lūgšanu. Protams, tādā 

gadījumā šī iekšējā saruna ar sevi nebūtu reāla saruna ar Dievu, saruna uz “Tu”. Tad 

vajadzētu pavisam viennozīmīgi paskaidrot, ka ir runa tikai par apskaidrojošu un 

koncentrācijai kalpojošu iekšējo monologu. 

Sekojot tēlam, ko H. Tīlike izmanto paskaidrojumam, ir tā, itin kā cilvēks ietu caur 

savu dzīvi kā caur naksnīgu mežu. Viņam visapkārt ir spoki, viņu satrauc trokšņi, draudi 

uzglūn no visām pusēm. Viņu pārņem bailes dzīvības dēļ. Viņš vēlas, kaut būtu kāds, kas 

varētu viņu pavadīt, kas viņu uzrunātu, kas pazītu visas briesmas un varētu viņu pasargāt. 
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Taču cilvēkam šķiet, ka nav itin neviena, ka viņš ir gluži viens un pamests šajā savas 

dzīves tumšajā mežā. Tādēļ viņš sāk runāt skaļi, gluži kā bērns mēģinādams pats sevi 

nomierināt ar savas balss skaņām. 

Šis attēlojums parāda reālo situāciju, kādā ir nonācis cilvēks, kurš grib, bet nespēj 

lūgt. Šī situācija ir satriecoša savā reālismā un skaidrībā, tomēr to raksturo mokošās ilgas, 

kaut būtu citādi, kaut varētu pabeigt šo gājumu cauri tumšajam mežam. 

Šīs lūgšanas situācijas problemātika nevar tikt atrisināta no cilvēka puses. Dievs 

nav postulāts, ko cilvēks var izvirzīt, lai piešķirtu jēgu saviem vārdiem. Lūgšana nav 

eksperiments, kas tiek uzstādīts, lai satvertu Dievu. Visi šie mēģinājumi galu galā ir 

griešanās ap savu asi, nenonākot pie Tēva, pie Tā, kas patiesi uzklausa un palīdz. Tie visi 

ir bezspēcīgi centieni izkļūt ārpus sevis paša un tiekties sev pāri. Tie visi atgriežas pie 

sevis, nogrimdami skepsē un bezcerībā. 

Tā nav nejaušība, ka Mārtiņš Luters Mazajā katehismā lūgšanu kā vienu no 

galvenajām lietām mūsu, kristiešu, dzīvē, ir saistījis ar Evaņģēliju. Jēzus ir tas, kas 

lūgšanai piešķir jēgu, kāda tai īstenībā pienākas. Viņā mums ir dots lūgšanas 

piepildījums. Viņš nes lūgšanu Tēva priekšā, kā Viņš pats ir stājies Tēva priekšā. Šo 

izšķiroši svarīgo faktu mēs aplūkosim tuvāk. Nav šaubu par Dieva personību, ko varētu 

pierādīt ar teorētiskiem pamatojumiem. Tas, ka mums ir reāli dzirdošs un uzklausošs 

Dievs un ka mums ir tiesības arī lūgšanā Viņu uzrunāt, ir dots tikai ar Dieva atklāsmi 

Jēzū un ticībā Viņam. Saskaņā ar izplatītu uzskatu, personiska Dieva izpratne ir mazāk 

vērtīga nekā bezpersoniska doma par Dievu. Šis vērtējums arī nav atspēkojams, kamēr 

atrodamies ārpus personiskām attiecībām ar Dievu. Tikai tad, kad Jēzū reāli sastopamies 

ar Dievu, tieši šajā personiskajā saskarsmē ar Dievu iepazīstam visu Dieva lielumu un 

varenību. Tā mums atklājas, kad Viņš pievēršas mums no Saviem augstumiem. Ne mēs 

velkam Dievu lejup, mūsu, cilvēku, dzīves sfērā, veidodami Viņu pēc sava tēla, bet Dievs 

veido mūs pēc Sava tēla kā cilvēkus, ar kuriem Viņš runā un kuri runā ar Viņu. 

Ja Dieva un cilvēka saskarsme tiešām būtu tikai analoģija, kopija cilvēka 

attiecībām ar cilvēku, tad šāda attiecību skatījuma zemais novērtējums būtu pamatots. 
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Mūsu, cilvēku, attiecības ne tikai aprobežojas ar mazo “es”, kas atspoguļo cilvēka 

niecīgumu, bet turklāt ir grēka saplosītas un ietekmētas. Pastāv arī tāda lūgšana, kas 

paliek šajās padibenēs un mēģina tajās ievilkt Dievu. 

Pretstatā tam, saskaņā ar Bībeles uzskatu, visas cilvēku personiskās attiecības ir to 

attiecību atspulgs, kādas pastāv starp cilvēku un Dievu un īstenojas Jēzū. Ikviena lūgšana, 

kurā mums tiek dāvāta reāla saskarsme ar Dievu, sevī nes iepriekš minētā noniecinošā 

vērtējuma atspēkojumu. 

 Tādēļ ir pareizi sacīts, ka lūgšanas valoda ir valodas senākā forma, kas dara 

valodu cildenu un ļauj tai atklāties īstajā nozīmē. Dievs runā ar mums un dara mūs par 

runājošiem cilvēkiem, kas var Viņam atbildēt un kam tas arī ir jādara. No sarunas starp 

Dievu un cilvēku nāk vārdi arī sarunām starp cilvēku un cilvēku. Pati valoda ir Dieva 

brīnums, kas atklāj Dieva gribas dziļumus un Viņa domas par pasauli, iedibinot kopību 

starp Radītāju un Viņa radību. Taču kritušo cilvēku saskarsmē valoda deģenerējas. Tā 

kļūst sekla; tā vairs neatklāj Dieva gudrību, bet drīzāk to apslēpj. Tā vairs neiedibina 

kopību, bet kļūst tai par šķērsli un saplosa cilvēci (1. Moz. 11). Tā kļūst par lāsta nesēju, 

kas līdz ar grēku ir uzkrauts cilvēcei. 

Lūgšana valodu un visu, kas līdz ar to ir dots personiskās attiecībās, atkal izceļ no 

šī lāsta un atdod tai sākotnējo sūtību. Izejot no lūgšanas, cilvēka persona un tās būtiskā 

iezīme, valoda, atkal atgriežas pie tā, kam tai ir jābūt, atbilstoši Dieva Radītāja gribai. 

Lūgšana ceļ gaismā valodā apslēptos dārgumus un atjauno visa šī tuksnešainā lauka 

sākotnējo auglību. 

Jēzus vārdi, tieši Jēzus lūgšana, ļauj mums konkrēti uzlūkot šo faktu. Mums nav 

dotas norādes uz spekulācijām, bet uz Jēzus personu, uz Dieva Dēlu, kas tapis cilvēks. 

Viņa atklāsmē, Viņa vārdā un darbā ir īstais mūsu lūgšanas attaisnojums. Tajā mums ir 

attiecības, kas dara galu visām fiktīvajām lūgšanām un ļauj rasties īstai sarunai starp 

mums un mūsu Tēvu. 

Jēzus ir lūdzis Savu Tēvu. Nav iespējams pieņemt, ka Viņš Savā lūgšanā būtu 

nonācis ilūziju varā. Viņa lūgšana tiešām ir bijusi saruna ar Tēvu. Bet vai tas attiecas arī 



HERBERTS GIRGENSONS „MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS” 
 

© 2012 „LUTERISMA MANTOJUMA FONDS”  7 
 

uz mums? Lūgšana ir saruna ar Dievu, tā ir reālas kopības izpausme ar Viņu. Tā nav 

mūsu lieta, ka lūgšanā cenšamies pārvarēt robežas un tuvoties Dievam; tā vispirms ir 

Dieva lieta – atklāt mums šīs mūsu prātam neaptveramās attiecības tā, ka varam nokļūt 

līdz Viņam ar savu runu, ka Viņš atver Savas ausis un sirdi, lai mūs uzklausītu. Visa 

mūsu runa vienmēr kā priekšnoteikumu prasa atbildi – citādi vārdi ir laisti pa vējam. Šajā 

vietā rodas īstais jautājums par lūgšanu, kas ir vēl daudz dziļāks nekā teorētiskais 

jautājums par Dieva personību. Tas ir jautājums par mūsu sadraudzību ar Dievu, ne tikai 

jautājums par mūsu gatavību šādai sadraudzībai, bet vēl jo vairāk – jautājums par Dieva 

gatavību tai. Mēs nekad neesam noteicēji pār savstarpējām attiecībām pat cilvēku 

saskarsmē. Mūsu cilvēcīgā nespēja lūgt atklāj pārtrauktās attiecības starp Dievu un 

cilvēku, starp pasauli un Dievu. Šai plaisai mēs nespējam pārkāpt, nedz uzcelt tiltu tai 

pāri. Ar to ir jāsamierinās. Varam mēģināt sev palīdzēt, rīkodamies tā, it kā mums, par 

spīti visam, joprojām būtu šādas attiecības ar Dievu. Taču ikvienas cilvēka pūles šajā 

virzienā paliek tikai sarunas ar mēmu Dievu. Dievs klusē, un tas, ko cilvēks piesauc savās 

mitoloģiskajās fantāzijās, tāpat ir mēms, tas ir mēms elks. Ikvienā šādā sarunā ar mēmu 

elku sajūtam ne tikai tukšumu, kas stājas mums pretī, bet atbilstošos apstākļos vēl daudz 

vairāk, proti, mēs klauvējam pie aizslēgtām durvīm, meklējam kādu, kurš slēpjas no 

mums. Mēs runājam ar kādu, kurš negrib runāt ar mums un kuram ir pamats tā darīt; šis 

pamats ir meklējams mūsos. Tādēļ nespējā lūgt izpaužas ne tikai teorētiskas šaubas par 

Dieva personisko realitāti, bet attiecībā uz galēju baiļu pārņemtu, vienatnē atstātu cilvēku 

– arī izmisums. Lūgšana ir kā spogulis, kas parāda mūsu attiecības ar Dievu. Tā 

atspoguļo lielo attālumu starp mums un Dievu. Tā var atspoguļot arī mūsu atrašanos 

Dieva dusmības varā, nežēlīgā varā, kas ir pieļāvusi mūsu krišanu. Tur atklājas mūsu 

realitātes dziļumi, kuru pārvarēšana ir tikai Dieva rokās, kam ir vara pār dzīvību un nāvi, 

glābšanu un pazudināšanu. Ir sacīts, ka mūsdienu cilvēks vairs nemeklē žēlīgu Dievu, ka 

viņam priekšplānā izvirzās jautājums par Dieva eksistenci. Taču ikvienā lūgšanā ir 

ietverts lūgums pēc žēlīga Dieva – vai nu tas tiek izteikts apzināti vai tas nāk līdzi un 

izpaužas neapzināti, kad no nežēlības pārpilnās pasaules atskan sauciens pēc palīdzības. 
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Ikviena lūgšana pašos pamatos domā par žēlīgu Dievu, un tai par Viņu šādi ir jādomā. 

Tā kļūst saprotams, ko Jēzus Kristus sauc par lūgšanu. Tas ir žēlīgā Dieva vārds 

pazudušajam un nolādētajam cilvēkam, pamats un attaisnojošs priekšnoteikums lūgšanai. 

“Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem” (Tit. 2:11). Dievs ir 

runājis pirmais. Viņš Jēzū pirmais ir vēris Savu vārdu mums, atklādamies mums kā tas, 

kas grib stāties sadraudzībā un runāt ar mums, jā, kā tas, kas runā ar mums. Tā Viņš 

mums dod tiesības runāt ar Viņu, saukt Viņu, ejot caur šīs dzīves tumšo mežu, un droši 

zināt, ka tā nav bērna runa pašam ar sevi, lai sevi nomierinātu, bet Viņa auss mūs tiešām 

uzklausa, Viņa sirds sitas par mums un Viņa mute mūs ir uzrunājusi. 

Tā ir ticība Jēzum Kristum, mūsu Kungam, kas ir priekšnoteikums katrai mūsu 

lūgšanai – vai nu tas vārdos tiek vai netiek pasacīts. Tas nenozīmē, ka būtu iepriekš 

jāsasniedz noteikts ticības mērs, lai spētu lūgt. Jau lūgšana pati ir ticības darbība. Prasība 

lūgt ir prasība ticēt. Lūgšana ir bikls mēģinājums darīt nopietnu ticību žēlīgam Dievam. 

Taču, jo drošāk ticība vēršas uz Jēzu Kristu un smeļas mierinājumu Viņa žēlsirdībā, jo 

vairāk mūsu lūgšana tiek izcelta ārpus nedrošas pagāniskas eksperimentēšanas stāvokļa ar 

nezināmu varu, jo vairāk lūgšana kļūst par priecīgu to dārgumu uzņemšanu, kurus Dievs 

mums ir dāvājis Jēzū. 

Jēzus uzņemas dziļākās, mums pašiem īsti neapzinātās cilvēku lūgšanas rūpes, 

darīdams lūgšanu tādu, kādai tai jābūt, proti, darīdams to par samierinātā cilvēka 

saskarsmi ar Dievu Tēvu. Tomēr ticība un lūgšana savā iekšējā kopsakarībā ir kaut kas 

augošs, kaut kas tāds, kas nekad nekļūst par pabeigtu esošo stāvokli, bet kas ikvienā 

konkrētā gadījumā ir no jauna jāmācās un jāīsteno. To mācāmies, sastapdamies ar 

lielajiem iekšējiem un ārējiem šķēršļiem, kurus dzīve liek mūsu ticībai ar visu to, kas 

mums aizēno Dievu un Viņa dāvanas, ar mūsu pašu grēku. Nav iespējams mācīties ticēt 

bez lūgšanas, un tāpat nevar lūgt bez ticības. Taču ikviena lūgšana jo patiesāk parāda 

reālo situāciju, kādā grēcīgais cilvēks atrodas svētā Dieva priekšā, – jo skaidrāk žēlastības 

brīnums un, no otras puses, visas cilvēces bezcerīgais stāvoklis nostājas viens otram pretī. 

Lūgšana ir kā iekavas starp vienu un otru, tā ir grēknožēla, kas vēršas pie Tā, kuram 



HERBERTS GIRGENSONS „MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS” 
 

© 2012 „LUTERISMA MANTOJUMA FONDS”  9 
 

drīkstam uzticēties un kurš visu dara jaunu. Šajā nozīmē ir saprotama Jēzus prasība lūgt 

Viņa vārdā (Jņ. 14:13, 14; Jņ. 16:23, 24; Jņ. 15:16). Tā ir lūgšana Viņa uzdevumā, pēc 

Viņa pavēles. Šī pavēle nav tikai formāla pavēle, kura ir jāpilda, bet – aiz šīs pavēles stāv 

Tas, kura esamība un darbs piešķir lūgšanai īsto nozīmi un pamatojumu. Tikai Viņš var 

izvirzīt prasību lūgšanai, un mēs to varam darīt tikai Viņa vārdā. 

Šādai lūgšanai Jēzus vārdā ir dots neierobežotas uzklausīšanas apsolījums (Jņ. 

14:13, 14; 16:23). Viņa personā, tajā, ko Viņš dara, jau ir Dieva iedziļināšanās šīs 

pasaules pazušanas problēmā. Viņš pats un viss, kas līdz ar Viņu ir dots un apsolīts, pašos 

pamatos jau ir visu lūgšanu uzklausīšana, jo lūgšanas tā vai citādi tiek raidītas no šīs 

zemes posta un grēka pie Dieva, atklājot lāstu, kas mums ir uzlikts, šīs zemes situāciju, 

kurā esam sasaistīti, nāves varu, kurai esam pakļauti. Tam visam Dievs Jēzū sniedz 

atbildi, pirms vēl esam sākuši lūgt. Dāvana ir dota vēl pirms lūguma – ne tādā ziņā, ka 

viss, ko Dievs mums grib dot, visā pilnībā jau būtu pieejams un nolikts mūsu priekšā, bet 

tādā nozīmē, ka Jēzū Dievs jau dara to, kas vajadzīgs, lai dotu mums visas lietas – daudz 

vairāk par tām atsevišķajām lietām, kuras lūdzam. “Viņš jau Savu paša Dēlu nav 

saudzējis, bet To par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad Viņš līdz ar To mums nedāvinās 

visas lietas?” (Rom. 8:32). Šis “viss” ietver visu mūsu iekšējās dzīves atjaunošanu, līdz 

pat pēdējām, ārējām mūsu dzīves vajadzībām. Tas, ko saucam par garīgām dāvanām, arī 

ir tajā ietverts, tāpat kā zemes lietas, kuras mums nepieciešamas, lai varētu dzīvot, bet to, 

ko Dievs Jēzū mums dos, Vecās Derības tēlos parāda uz dienu beigām vērstā Jāņa 

atklāsme (Jņ. atkl. 7:9–17; 21; 22). Tas ir mūsu lūgšanas eshatoloģisks piepildījums. 

Lūgšana Jēzus vārdā pieskaras eshatoloģijai – pēdējām lietām. 

Taču lūgšanas uzklausīšana atklājas ne tikai pašās beigās. Pāvila lielais 

slavinājums runā par Dieva gribas noslēpumu, par Dieva plānu, pēc kura Dievs vada uz 

pilnību, pleroma, bet jau tieši šajā laikā. Pārpārēm bagātīgā mērā Viņš apveltī mūs ar 

dāvanām, kuras nozīmē lūgšanas uzklausīšanu. Dieva gribas noslēpumā, tas it, Jēzū, 

lūgšanas pavisam konkrētā veidā jau kļūst par tagadni. Viņam jau tagad ir dota vara pār 

visu. Taču tā nav varas pilnība pati par sevi, bet uz mums vērsta enerģija, kura jau tagad 
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izpaužas darbībā. Tā jau ir Dieva atbilde uz mūsu lūgšanu, pirms vēl lūdzam. Pāvils 

izlūdzas efeziešu labā gaismu viņu siržu acīm, lai tās varētu redzēt. Lūgšanai Jēzus vārdā 

atbilst arī atbilde Jēzus vārdā, atbilde, ko Dievs dod Jēzū. Tas ir lielais “jā”, ko Dievs 

mums saka. “..Dieva Dēls Kristus Jēzus .. nav bijis jā un nē, bet Viņā ir bijis jā” (2. Kor. 

1:19). Šajos vārdos izskan uzskats, ka lūgšanas pilnā jēga un piepildījums ir Jēzū. Īsta 

lūgšana notiek sfērā, kuru nosaka Jēzus, – Viņa žēlastība no vienas puses un lūdzēja 

ticība no otras puses. Tā ir cilvēka gribas vienība ar šo Dieva mīlestības gribu. 

Līdz ar to konkrēti lūgumi nav pārmērība; gluži kā lūgšanā Jēzus vārdā nav lieki 

arī lūgumi par izšķirošiem lēmumiem un pārmaiņām cilvēka dzīvē. Mēs vēl neatrodamies 

tajā punktā, kur lūgšanas piepildījums jau ir noticis fakts, mēs dzīvojam šajā laikā, kad 

mūsu iekšējās gribas nostāja un visi dzīves apstākļi ne tikai šķiet runājam pretī šai Dieva 

mīlestības gribai Jēzū, bet šāda pretruna tiešām pastāv. Lūgšana ir – ja tā varētu sacīt – 

cilvēka gribas līdzdalība Tēva mīlestības gribas īstenošanā, Viņa kā dzīvas personas 

ienākšana tajā, ko Dievs dara cilvēka labā. Tā ir tiešām apzināta tveršana pēc tā, kas 

vajadzīgs konkrētā cilvēka dzīves brīdī. Izslēgt lūgšanu ar konkrētiem lūgumiem 

nozīmētu izslēgt arī cilvēka aktīvas līdzdalības nepieciešamību Dieva pestīšanas darbā. 

Kopība ar Dievu nav klusējoša un nekustīga, kā tā tāda nebija arī Jēzū, bet vienmēr 

saglabā spriedzi un kustību. 

Dieva atbilde, ko Viņš mums dod Jēzū tagadnē un nākotnē, Dieva dāvana kā 

atbilde uz mūsu lūgumu nav bezpersoniska lietu un notikumu summa, kuru Viņš mums 

ļauj pieredzēt atbilstoši saviem ieskatiem, bet aiz tā visa ir Tēva sirds šī vārda intīmākajā 

nozīmē, kā Jēzus to ir izpaudis Savā lūgšanā. 

Jēzus pilnīgi personīgi uzņem Savā sirdī trūkuma nomākto cilvēku, viņa dzīvi ar 

visiem lielajiem un mazajiem grēkiem un vajadzībām, ar ārējām un iekšējām rūpēm par 

viņu pašu un citiem cilvēkiem, gribēdams rūpēties par šo cilvēku un visām tām lietām, 

kuras viņu apgrūtina. Pie Jēzus mēs vēršamies ar saviem lūgumiem. 

Vienas no svarīgākajām Jēzus rūpēm ir bijušas daudzajos vārdos, kas sacīti par 

lūgšanu, sniegt paļāvību, kas ir raksturīga īstai lūgšanai. 
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Te vispirms jāmin pamudinājums lūgt, meklēt un klauvēt, skaidri zinot, ka tiksim 

uzklausīti (Mt. 7:7, Lk. 11:9 u. t.), kā arī par drauga lūgumu (Lk. 11:5 u. t.), par atraitnes 

neatlaidīgo lūgšanu (Lk. 18:1–8). Viņš apsola pastāvīgu, neapšaubāmu uzklausīšanu 

tiem, kas lūdz patiesā ticībā, kura spēj pat kalnus pārcelt (Mt. 21:22, Mk. 11:24, 25). Galu 

galā, tiek dots uzklausīšanas apsolījums diviem lūdzējiem, kuri ir vienoti savā lūgšanā 

(Mt. 18:19). 

Šajos pamudinājumos uz paļāvīgu un pastāvīgu lūgšanu neizsacītā veidā ir 

ietvertas divas lietas, kas attiecas uz eshatoloģisko pestīšanu, uz galējo uzklausīšanu: 

1. Jēzus parāda lūgumu izteikšanas nepieciešamību un pamatojumu kā 

pašsaprotamu lietu. Visa refleksija par to, kā un kādēļ ir jālūdz, ja Dievs visu dod tik un 

tā, jautājums par to, vai lūgumu izteikšana nav iejaukšanās Dieva valdīšanā pār pasauli 

un tās likumiem, šeit vienkārši netiek aplūkoti. Varētu sacīt: no bērna skatupunkta 

raugoties, šie jautājumi atrisinās paši no sevis. Bērns lūdz tēvu. Ja tāda lūgšana nebūtu 

iespējama, bērna un tēva attiecības zaudētu izšķiroši svarīgu daļu. Te nav runa par 

dāvanu bezpersonisku došanu un ņemšanu, bet par apmaiņu tēva un bērna kopībā, kas 

saistīta ar personisko gribu. 

Tas notiek tajā pašā Garā, kurā Pāvils (Fil. 4:6) mudina kristiešus pārvērst 

lūgšanās visas rūpes, kas viņus nomāc, – kaut arī apustulis skaidri nenorobežo to lietu 

loku, kuras nepieciešams izlūgties. 

Tas, ko gribēja Jēzus un pēc Viņa – Jaunā Derība, ir bezgalīga paļāvība, kādu 

drīkstam un kādu mums vajag nest Tēva priekšā. Pašos pamatos tas ir priekšnoteikums un 

pamudinājums visām lūgšanām. Lūgšanas trūkuma iemesls ir meklējams nevis 

teorētiskās šaubās, bet vienaldzībā, bērnišķīgas ticības paļāvības trūkumā. Šo galveno 

šķērsli Jēzus ir centies novērst minētajos pamudinājumos un apsolījumos. 

2. Šajos vārdos nemaz nav parādīta atšķirība starp pamatotu un nepamatotu 

lūgšanu. Nav ņemti vērā nekādi lūdzēja tiesību pārkāpumi. Ir saprotams, ka, izejot no 

mūsu dzīves prakses, vienmēr ir radušies mēģinājumi pakļaut šo beznosacījumu 

apsolījumu klauzūrai, nodrošināt pārliecību par lūgšanas uzklausīšanu – vismaz attiecībā 



HERBERTS GIRGENSONS „MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS” 
 

© 2012 „LUTERISMA MANTOJUMA FONDS”  12 
 

uz tīri garīga rakstura lūgšanām – un par tām lūgšanām, kuras attiecas uz šīs dzīves 

uzturēšanu, uzskatīt, ka galu galā notiks pēc Dieva prāta. Pats par sevi tas ir pamatoti. 

Ikvienā lūgšanā atrodama šāda izšķiršana starp to, ko drīkstam un ko nedrīkstam lūgt. Ir 

skaidrs, ka Jēzus nav gribējis, lai Tēvs piepildītu ikvienu neprātīgu vēlēšanos, kas tiktu 

izteikta lūgšanā. Jēzus nedod cilvēku rokās kādu drošu burvju vai varas līdzekli visu viņu 

vēlmju izpildīšanai. Taču Viņš arī neliek šķēršļus, nenosaka lūgumu iedalījumu, bet ieceļ 

itin visus lūgumus paļāvības pilnās bērna un Tēva attiecībās, savienodams tajā abas 

puses, Tēvu un bērnu, jā, tieši bērnu. Viņš piešķir bērnam bērna stāvokli, kuru iekšēji 

nosaka paļāvība uz Tēvu, kas ietekmē viņa lūgumus, tā ka bērns atstāj tēva ziņā īsto 

gudrību – dot bērnam to, kas nāk tam par labu, un nedot to, kas par labu nenāktu. Šī 

pilnīgā paļāvība vienīgā spēj uzveikt un arī faktiski uzveic visu pretestības pilno nostāju – 

kā stūrgalvīgu palikšanu pie savām iedomām vai pagānisku lūgšanas izmantošanu kā 

varas līdzekli pār Dievu. Vārdi “Tavs prāts lai notiek” ir tieši īstas paļāvības dabā. Tie 

nozīmē nevis fatālistisku sevis nodošanu patvaļīga, naidīga, cietsirdīga likteņa ziņā, bet 

beznosacījumu apstiprinājumu Dieva mīlestības gribai, kas mums ir atklājusies Jēzū. Tā 

ir vienprātība ar šo Dieva gribu. Uz to Jēzus neved ar likumu nosacījumiem; Viņš nesaka, 

kādiem ir jāizskatās atsevišķiem lūgumiem, lai tie atbilstu šai gribai, bet palīdz to 

sasniegt ar beznosacījumu apsolījumu, tas ir, ar Evaņģēliju. Mēs savas dzīves realitātē vēl 

esam tālu no tādas lūgšanas augstumiem, jo vēl neesam pilnā nozīmē sasnieguši šādas 

bērna un Tēva attiecības. Lūgšana, bez šaubām, uzstāda mums šādu prasību pēc bērna 

stāvokļa. Šis stāvoklis ir kaut kas tāds, kas vēl aug un ir pakļauts pastāvīgām pārmaiņām. 

Jēzus to visu atstāj neievērotu. Viņš mūsu acīm norāda mērķi. Viņš vienlaikus dod mums 

tiesības ar mūsu lūgumiem nostāties šajā bērna stāvoklī, jā, ielauzties tajā, no kā arvien 

un atkal izaug pareiza lūgšanas nostāja. 

Marka evaņģēlijā (11:25, 26) šī pareizas nostājas prasība tiek izteikta līdz ar 

apsolījumu. Beznosacījumu uzklausīšanas apsolījumam seko pamudinājums uz 

piedošanu. 

Lūgšana Jēzus izpratnē nevar būt vērsta ne pret vienu. Jēzus nedod tiesības 
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nolādēt. Kā Viņš ir nācis iemantot un uzturēt cilvēku dvēseles, tā šādu prasību Viņš 

izvirza arī Saviem ļaudīm. Lūgšanā Jēzus ietver viņus Sava Tēva mīlestības nodomā. 

Cilvēks tam pretojas, ja paliek pie savas nesamierinātības. Tā viņš sabojā savu lūgšanu. 

Jēzus pats ir lūgšanai dotā apsolījuma garants un – ja tā var izteikties – mūsu 

dievbērnības garants. Kad Viņš neatlaidīgi prasa lūgšanu, tad Viņš ar visu Savu darbību 

stāv aiz šīs prasības; Viņš darbojas, lai izceltu lūgšanu no pagānisma un darītu to tādu, 

kāda tā pēc savas dabas ir: par bērna sarunu ar Tēvu. 

Tā nav tikai lūguma izteikšanas lūgšana, kas šādā veidā kļūst iespējama caur Jēzu. 

Līdz ar Viņu ir dota lūgšana visā savā daudzveidībā, arī pateicības un pielūgšanas 

lūgšana. Pateicība patstāvīgi izaug no šī bērna stāvokļa. Tā ir atbilde uz visu to, ko Dievs 

dod. Cilvēka dzīvē nav tādu situāciju, kurās nebūtu iespējama pateicība ticībā – kaut tā 

būtu tikai pateicība par to vien, ka drīkstam saukt Dievu par savu Tēvu. Tēva vārdā jau ir 

ietverta visa Dieva žēlastības bagātība, kas atklājas cilvēkam. Nav tādas cilvēka dzīves, 

kurā Dievs jau nebūtu devis Savas dāvanas. Tikai izejot no jaunajām bērna attiecībām, tās 

kļūst redzamas pavisam konkrētā veidā. Pateicība ir nevis vienkārši pienācīga atbilde, tā 

Jaunajā Derībā ir ne tikai likumīga prasība, bet ietver sevī jauno attiecību atklāsmi ar 

Dievu. Tādēļ tas ir ieskats atvērtās debesīs, kuras mēs ar savu nepateicību arvien no jauna 

patvaļīgi paši sev aizslēdzam, itin kā tās nebūtu bijušas atvērtas. 

Roku rokā ar pateicību iet pielūgšana. Mūsu Tēvs lūgšanas doksoloģijā to 

aplūkosim plašāk. Te pateiksim tikai vienu: pielūgsme izaug no tā, ka atzīstam, kā 

priekšā esam cienīgi stāvēt, kādu bagātību mēs, nabagi, drīkstam saņemt, ar kādu spēku 

mēs, vājie, sastopamies, kādas godības priekšā mēs, noskumušie un apgrūtinātie, nākam. 

Lūgšana, protams, ir intīma saruna ar Tēvu. Tomēr tā ir saruna ar To, kas mīt tādā 

spožumā, kādu neviena cilvēka acs nav skatījusi un nevar skatīt nenomirstot un kādā 

mums, par spīti visam, ir pieeja Jēzū. Par to, kas galu galā ir lūgšana, rodas apjausma tur, 

kur tiek pielūgta mūžīgā Dieva godība. 

 


