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CETURTAIS LŪGUMS 

 

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, kopi, 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. 

 

Pretstatā trim iepriekšējiem lūgumiem, kuri liek mūsu mutēs Dieva lielās rūpes un 

izvirza priekšplānā visus “Tavs”, kam mūsu personiskās vajadzības tiek pakārtotas, lai 

gan vienlaikus ir šajos lūgumos pilnīgi ietvertas, pārējie četri lūgumi veido itin kā vienu 

vienību. Tie nes Dieva priekšā mūsu cilvēcīgās vajadzības, izvirzot priekšplānā vārdu 

“mūsu”. Tie nav tikai vēlējumi attiecībā uz lietām, kas notiek arī bez mūsu lūgšanas, bet 

īsti lūgumi pavēles izteiksmē. Tajos mēs tiecamies pēc tā, kas mums tiešām ir vajadzīgs, 

proti, vajadzīgs šajā pasaulē. Tomēr uz to, kas ir vajadzīgs, mēs raugāmies no viedokļa, 

kādu nosaka visa Mūsu Tēvs lūgšana. Lūgumus Jēzus ir licis mācekļu mutēs. Viņš šo 

lūgšanu ir mācījis tiem, kuri steidzas pretī nākamajai valstībai un gaida to, kuri nav no šīs 

pasaules un kuriem ir jāsagatavo ceļš uz mērķi, lai viņi tiešām varētu to sasniegt. Tie nav 

tādu cilvēku lūgumi, kuri atrodas šīs zemes juceklī ar savu pašapliecināšanās vēlmi un 

tieksmi pēc savu kārību apmierināšanas. Arī šo lūgumu fonā ir redzama eshatoloģiskā 

situācija. Arī tos raksturo mācekļu aicinājums nākamajai valstībai. 
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Taču tas neizslēdz arī nopietnu skatījumu uz tagadni, jā, tagadne tiek uztverta 

daudz nopietnāk nekā tad, ja tā tiktu aplūkota no tīri pasaulīga skatupunkta. Tagadne ir ne 

tikai ceļš uz mērķi, kurš jāsasniedz, bet kurš tomēr var arī palikt nesasniegts. Arī pati 

tagadne jau ir dzīve, kurā īstenojas Dieva valdīšana, kurā Dievs parāda Savu tēvišķību, 

kurā Viņš uzņem mūs Savas varas lokā, atpestīdams no tumsības varas, tā ka jau šeit 

dzīvojam kā tādi cilvēki, kuri ir samierināti ar Dievu. Nav iespējams doties pretī 

nākotnei, ja netiek šādā nozīmē nopietni uztverta tagadne ar visu, ko tā nes šajā pasaules 

dzīves laikā. Jau tagadni apgaismo nākotnes gaisma. Tā atmirdz šajā gaismā, un lūgumi 

dziļākajā nozīmē ir vērsti uz to, lai nākamās godības atspīdums kristu uz zemes dzīves 

lietām. 

Pirmais, ko Jēzus māca lūgt, ir maize. Šis lūgums ir spēcīgā kontrastā pret 

pirmajiem trim, kur mūsu acu priekšā bija viss Dieva darbs, kas visas tagadējās, zemes 

lietas parāda kā laicīgas, iznīcīgas, pārejošas un niecīgas. Vai vispār ir pamatoti Dieva 

Majestātes priekšā domāt par šīm zemes lietām, jā, pat lūgt par tām? Vai tā nav Dieva 

nenovērtēšana – nākt pie Viņa ar šādām mazām, pašām sīkākajām lietām? Vai tas nav 

materiālisma iebrukums apskaidrotajā lūgšanas pasaulē, ka mūžīgo, viņpasaules lietu 

vietā tiek risināts iztikas jautājums? Taču šāds pašos pamatos ideālistisks skatījums 

Jaunajai Derībai un Mūsu Tēvs lūgšanai ir svešs. Neaplūkojot jautājumu par dažādu 

šīszemes vajadzību svarīgumu, kuru varam novērtēt tikai ar šīs pasaules mērauklu, varam 

vienkārši sacīt, ka šajā lūgumā tiek runāts par zemes dzīves uzturēšanu vispārīgā nozīmē. 

Tās, protams, ir mazas lietas, par kurām šeit tiek runāts; taču šīs mazās lietas mūsu dzīvē 

ieņem lielu vietu. Cik tas ir pamatoti – to parādīs lūguma paskaidrojums. Šo mazo lietu 

trūkums savā veidā aizskar dzīves nervu. Bads ir šīs zemes dzīves lielais posts. Dieva 

varenība kļūst redzama tieši tajā apstāklī, ka Viņš nolaižas līdz pašiem šīszemes dzīves 

ielejas dziļumiem. “Viņš nes tiesu tiem, kas varas darbus cieš, un dod maizi izsalkušiem” 

– tā sacīts jau Vecajā Derībā (Ps. 146:7). 

Kas domāts ar vārdu “maize”? Maize ir nabagu un mazturīgo galvenā pārtika, un 

ar šo vārdu jau ebreju valodā tiek apzīmēta ne tikai no miltiem izceptā maize, bet 
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vispārīgā nozīmē dienišķā iztika. Tāpat kā teikumā: “..Vaiga sviedros tev būs tavu maizi 

ēst” “tavu” nozīmē to maizi, kuras dēļ tu pūlies un kura tev ir vajadzīga, tā arī šeit vārdi 

“mūsu maizi” ir domāti tādā pašā nozīmē: tā ir maize, iztika, kura mums ir vajadzīga, 

kuru lūdzam tādēļ, ka bez šīs nepieciešamās maizes mums nāksies ciest badu. 

Tālāk sniegšu Lomeijera skaidrojumu Mūsu Tēvs lūgšanas ceturtajam lūgumam. 

Sinoptiskajos evaņģēlijos redzama neparasti cieša saistība starp ēšanu un dzeršanu, 

un eshatoloģisko priekšstatu par gaidāmo valstību. Norādot izšķiroši svarīgās iezīmes, 

varētu sacīt: nākamās valstības godība tiek raksturota ar veselu rindu tēlu, ar līdzību par 

kāzu mielastu, par ķēniņa mielastu, par ēšanu un dzeršanu jeb sēdēšanu pie viena galda ar 

tēviem Jēzus valstībā. “Jums būs ēst un dzert pie Mana galda Manā Valstībā” (Lk. 

22:30). Tagadējā laika bada problēma, atšķirībā no Vecās Derības, netiek risināta ar 

norādi, ka Dievs paēdina izsalkušos, vai ar piekodināšanu: “..Savu maizi lauz izsalkušam 

un nabagus, kas bez pajumtes, uzņem savā namā” (Jes. 58:7), bet ar norādi uz nākotni: 

“Svētīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs būsit paēduši!” (Lk. 6:21). Par šo nākotni tiek 

sacīts: “Tiem vairs nebūs bada, tiem vairs neslāps, ne saule, ne cits kāds karstums tos 

vairs nespiedīs, jo Jērs, kas pašā vidū, goda krēsla priekšā, tos ganīs un tos vedīs pie 

dzīvības ūdens avotiem..” (Jņ. atkl. 7:16, 17). 

Pienākums paēdināt izsalkušos un padzirdināt izslāpušos paliek, un, protams, arī 

šeit bads ir novēršams ar šādu prasītās palīdzības sniegšanu. Taču šis darbs tiek iesaistīts 

augstākā kopsakarībā: tie, kuri paēdina izsalkušos, pieder Tēva svētīto pulkam. “Ko jūs 

esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši” 

(Mt. 25:40). 

Lūgums pēc nākamās valstības sevī ietver lūgumu pēc maizes nākotnē. 

Taču saistībā ar visām domām par maizi un mielastu skats tiek vērsts ne tikai 

nākotnē. Jau Jēzus klātbūtne zemes dzīves laikā ir saistīta ar ēšanu un dzeršanu. 

Grēcinieki tiek ielūgti uz mielastu (Mk. 2:15 u. t.). Doma par kalpošanu, ar kuru Jēzus 

raksturo Savu darbību, ir saistīta ar apkalpošanu pie galda. Apustuļi ir kalpojuši pie galda 

(Ap. d. 6:1–4). Jēzus pirms mielasta ir kalpojis mācekļiem, mazgādams viņu kājas, – kā 
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raksta evaņģēlists Jānis. Pretinieki ir saukuši Jēzu par dzīrotāju un vīna dzērāju, atšķirībā 

no Jāņa Kristītāja, kurš neēda un nedzēra (Mt. 11:18, 19). Bet kā lai kāzu viesi gavētu, 

kamēr līgavainis ir pie viņiem? (Mt. 9:15). Jēzus kopīgajā mielastā ar mācekļiem ir jau 

skatāma nākotnes kopība – par spīti visam trūkumam. Uz šo mielastu ir aicināti arī 

muitnieki un grēcinieki – ne tādēļ, ka Jēzus būtu piesavinājies brīvību lauzt jūdu 

spriedumu, nedz arī tādēļ, ka Viņš vispārīgā cilvēkmīlestībā iedibinātu galda kopību ar 

visiem cilvēkiem vai iežēlotos par viņu postu, bet tādēļ, ka tieši šie ļaudis no sētmalēm ir 

aicināti Viņa valstībā un ka ēšana un dzeršana kopā ar viņiem ir zīme, kas apliecina viņu 

aicinājumu un piederību Kristus valstībai. Uzrunādams kānaāniešu sievu, Jēzus runā par 

maizes došanu bērniem un par to, ka neklājas mest maizi suņiem. Maizes ēšana kopā ar 

Viņu šajā laikā ir klātbūtnes zīme un par realitāti kļuvušās pestīšanas zīme. 

Ēšana un dzeršana Dieva valstībā ietver abas šīs lietas: tagadni un nākotni. Taču tā 

ir tagadne, kas jau ir uzņemta Jēzus Kristus Tēva žēlastībā, kas visu piepilda. Nākamās 

pasaules laiks Jēzus Kristus varā kļūst par realitāti jau šajā dzīvē un ietver ne tikai iekšējo 

dzīvi, mūsu attiecības ar Tēvu, noliekot malā visas pārējās tā sauktās dzīves norises, – tā 

drīzāk ietver mūsu dzīvi līdz ar visu, kas tai pieder, arī maizi, kas kalpo ārējai dzīvības 

uzturēšanai. Arī tā un tieši tā ir pakļauta žēlastībai, kas visu dara jaunu. Dzīve nav 

sadalīta divās sfērās, garīgajā un dabiskajā, bet kā vienots veselums jau šajā pasaules 

laikā tiek uzņemta Dieva darbā Jēzū, kas satver visu cilvēku. 

Tādēļ viss, kas saistīts ar “maizi”, ir skatāms šajā jaunajā gaismā: bada un slāpju 

posts un žēlastība būt paēdušam, pienākums paēdināt izsalkušos, un galu galā – kopība, 

kurā cilvēks nāk kā viesis pie Dieva galda Viņa valstībā. 

Šī maizes nozīme visdziļākajā veidā ir parādīta stāstos par brīnumaino 

paēdināšanu. Te tiešām tiek runāts par to, ka miesīgs šīs zemes bads tiek remdēts un ka 

visi tie, kuri pulcējušies pie Jēzus, tiek paēdināti. Tas ir mielasta mērķis un rezultāts. 

Paēdinātie konkrētajā gadījumā ir devušies ceļā caur tuksnesi, bet Jēzus ir namatēvs, kas 

rūpējas par viņiem. Brīnums, kas ar to saistīts, parāda, ka šī ir daļa no nākotnē gaidāmā 

piepildījuma, ko Jēzus dos, kad Viņa ļaudis tiks paēdināti pārpārēm bagātīgi. Šī maize 
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reizē ir maize, ko Jēzus rīt ēdīs kopā ar viņiem Savā valstībā. Viņš savējiem dod kā 

vienu, tā otru, un jau laicīgajā dzīvē sniedz nākamās lietas. 

Ceturtais lūgums ir lūgums pēc maizes, izejot no eshatoloģiskās situācijas. Tas ir 

reāls lūgums, jo visa iecelšana Dieva valstībā ir dāvana. Tādēļ arī viss, kas tai pieder, ir 

šāda dāvana. Tā tiek saņemta no žēlastības, kas mani ir aicinājusi nākamajai valstībai. Te 

ir runa par kaut ko vairāk, ne tikai par Radītāja un radības attiecībām. Šādas attiecības 

izpaužas Vecajā Derībā. Dievs Radītājs pēc Sava labā prāta paēdina visus dzīvos (Ps. 

145:16). Viņš uztur visu pasauli un visu dzīvo, kas tajā mīt. Dieva rūpes par Viņa radību 

visskaidrāk ir saskatāmas tajā, ka Viņš ar Savām dāvanām pārpārēm uztur visu šo dzīvi, 

ļaudams saulei spīdēt pār ļauniem un labiem un lietum līt pār taisniem un netaisniem. 

Viņš ik dienu dod maizi arī visiem ļauniem cilvēkiem – kā Mārtiņš Luters saka – arī bez 

mūsu lūgšanas. Mēs, Viņa radītas būtnes, atrodamies līdzās visai pārējai radībai, gūstam 

daļu pie Viņa dāvanām, vai nu tās lūdzam vai nē. Lūgšanas nolūks nav apgalvot, ka tie, 

kuri nelūdz, saņem mazāk nekā tie, kuri lūdz. Lūgšana nav līdzeklis, kas ļauj lūdzējiem 

uzturēt šīs zemes eksistenci vispār vai lielākā mērā nekā tiem, kuri nelūdz. Ja uzlūkotu 

lūgumu pēc maizes no šāda dabiskā cilvēka viedokļa, tad varētu šaubīties, vai vispār ir 

vērts lūgt. Protams, arī bez šāda pamatojuma ir iespējama lūgšana par dabiskās dzīves 

vajadzībām. Tā dabiskajā dzīvē ir kā patvēruma meklēšana pie nezināmas varas, par 

kuras lielumu mums nav ne jausmas. Tā notiek posta laikos, kad pietrūkst lietu, kuras 

uzskatām par dzīvei nepieciešamām. Tas ir pēdējais glābšanās ceļš, kad ar savu roku 

darbu nevaram panākt to, kas mums vajadzīgs. Tas ir eksperiments ar to, kas arī citkārt ir 

līdzās mūsu dzīvē. Arī šādā gadījumā pieredzam Dieva žēlastību, kurā Viņš uzklausa 

lūgšanu. Arī par to tiek teikta pateicība, taču netiek saskatīts viss nāvē kritušās pasaules 

posts, nedz viss žēlastības lielums, kas atklājas ne tikai atsevišķos žēlastības aktos, bet 

satver visu dzīvi un ved to pretī pilnībai. Dieva glābjošā žēlastība nes mūs visā veselumā 

un ne tikai ved pretī mērķim, bet arī jau tagad sniedzas līdz katrai atsevišķai lietai, līdz 

pat dienišķajai maizei. Maize kļūst par glābjošās žēlastības zīmi un realitāti, kas dara 

iespējamu ceļu uz dzīvību arī šajā laicīgajā, zemes dzīvē. 
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Tā vārds “mēs” šajā lūgumā iegūst īpašu uzsvaru. Šeit tas ir atkārtots divas reizes 

– “mūsu” un “mums”. To kopībai, kuri atrodas glābjošajā Dieva žēlastībā, ir mācīts sacīt 

Mūsu Tēvs lūgšanu. Tie ir Viņa ļaudis, kuriem Jēzus māca tā lūgt. Maizi, ko Tēvs dod 

Saviem bērniem, viņiem neviens nevar atņemt. To saņemdami, viņi zina, ka ir paglābti 

Tēva mūžīgajā žēlastībā. Šī ir arī Dieva Radītāja varenības zīme, ka Viņš tiem dod maizi. 

Taču tas ir vēl kaut kas vairāk – tā ir Dieva glābjošās žēlastības varas zīme, ka Viņš Savā 

žēlastībā tiem dod viņu maizi. Dieva priekšā nevienam nav nekādu tiesību uz maizi un 

dzīvei nepieciešamo iztiku, kā uzskata dabiskais cilvēks. Žēlastība ir dāvājusi tiesības uz 

dzīvību, un maize kļūst par šīs žēlastības dāvanu, kas līdz ar Jēzu tiešām dāvā mums 

visas lietas. Mēs esam tie, kas svētīti ar maizi, tādēļ mēs lūdzam “mūsu .. maizi”, tas ir, 

bērnu maizi. Arī šeit mēs apelējam pie Dieva žēlastības. 

Šādi lielais ierobežojums, kas saskatāms vārdā “šodien” jeb, kā Lūka saka, “katru 

dienu”, atklājas jaunā gaismā. Te tiek uzlūkota vismazākā mūsu dzīves daļa, pats 

mazumiņš, kas mums ir pilnīgi nepieciešams dzīvības uzturēšanai. Tas tiek izdalīts ne 

tādēļ, lai priekšraksta veidā mācītu mums askētisku izturēšanos, kam jābūt mierā ar šo 

vismazāko, neuzdrīkstoties savā dzīvē lūgt un izmantot neko vairāk. Lūgums pēc 

vismazākā, kas nepieciešams dzīvības uzturēšanai, nav pamatots laicīgo vajadzību 

negatīvā vērtējumā. Gluži otrādi: pat laicīgā un kvantitatīvā ziņā vismazākais laicīgo 

uzturlīdzekļu daudzums ir pozitīvi novērtējams. Tam ir piešķirts mūžīgās žēlastības 

spožums, kurā esam aicināti. Nav sacīts – kā Lomeijers izsakās –, ka mums vajadzētu 

palikt tikai pie mazumiņa, taču arī ar to mums ir jābūt apmierinātiem un ar īstu pateicību 

jābauda mūsu dienišķā maize pat tad, ja nākas dzīvot no rokas mutē. 

Jēzus Savus ļaudis ir uzņēmis Savu sekotāju pulkā un arī sūtījis pasaulē bez kāda 

laicīga nodrošinājuma. No šādas situācijas sākotnēji ir izaugusi šī lūgšana. Tā atkal un 

atkal atkārtojas Jēzus ļaužu dzīvē, ar krustu, ar sekošanu ciešanās, ar dažādiem dabiskās 

dzīves apstākļiem, kuri atnes postu un rūpes. 

Taču lūgums neaprobežojas tikai ar šo situāciju, un tā arī neprasa brīvprātīgu 

iesaistīšanos šādā situācijā. Tomēr tajā izpaužas lūdzēja iekšējā brīvība, kas ir nolikusi 
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malā rūpes par šodienu un rītdienu, paļaudamās uz Dieva Tēva dāvanu. Lūgums pēc 

maizes ir tveršana pēc Dieva Tēva rokas un līdz ar to – pēc brīvības, pēc atbrīvošanas tajā 

vietā, kur mūsu nebrīve ir sajūtama visskaidrāk un vissāpīgāk. Te atspoguļojas Jēzus 

vārdi: “Skatieties uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu 

Debesu Tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāki nekā viņi?” (Mt. 6:26). Mūsu Tēvs 

lūgšanas ceturtais lūgums ir atbilde uz šiem Jēzus vārdiem. 

Tā ir uzveiktas rūpes – taču ne ar pavēli un tai atbilstošu spēku sasprindzinājumu, 

nedz arī ar rūpju apkarošanu atsevišķos dzīves punktos, kas īpaši izteikti dod pamatu 

rūpēm, bet gan ar to, ka tiekam iecelti jaunajā žēlastības pasaulē, kura nāk, kura ietver 

visas lietas un izpaužas ikvienā atsevišķā lietā. Kad tēvs uzņem pazudušo dēlu atpakaļ 

mājās, viņa raizes un rūpes beidzas. Dēls var sākt lepoties ar to, ka tiek apgādāts, un ar 

dažādiem līdzekļiem to apstiprināt. Te beidzas pensiju histērija ar visu sevis žēlošanu un 

melīgais teātris, kas nāk līdzi ikvienai nabadzībai, cenšoties īstenot tiesības uz 

izdzīvošanu. Visa sīkumainība ar savu salīdzināšanu un skaudību, ar plūkšanos par 

druskām, kuras liktenis mums atmet, tāpat arī mantrausība izbeidzas. Bērns ir patvēries 

Tēva namā. Viņa priekšā ir pārpilnība, no kuras viņš drīkst saņemt žēlastību un atkal 

žēlastību. 

Vārds “Tēvs”, kas pilnā eshatoloģiskā nozīmē attiecas arī uz šo lūgumu, iegūst vēl 

plašāku un dziļāku jēgu. Tā tiek iegūta iespēja plašāk saprast arī to, kas ir maize – kā 

Mārtiņš Luters to dara savā skaidrojumā. Tā tieši neizskan lūgšanas vārdos, taču nav 

izslēdzama. Visas šīs lietas atrodas mums piešķirtās žēlastības laukā. Lūgumā un 

pateicībā, par kuru M. Luters runā savā skaidrojumā, ir ietverts prieks un brīvība. Tas ir 

prieks par Tēva dāvanu un brīvība, kas spēj būt kā paēdusi, tā izsalkusi, dzīvot gan 

trūkumā, gan pārpilnībā. Te mamons, manta, pārstāj būt mūsu dievs un atkal kļūst par 

nedzīvu lietu, par Dieva dāvanu, kas mums ir dota, un pār kuru mums ir vara. “Viss jums 

pieder, bet jūs piederat Kristum” (1. Kor. 3:22, 23). 

Te ir ietvertas arī tiesības uz askētisku izturēšanos, kādu māca Origēns, uz iespēju 

vajadzības gadījumā nabagu labā pārdot visu īpašumu, pašam ciest badu un slāpes (Mt. 
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19:21). 

Te ietverta arī pirmkristīgās draudzes nostāja, kurā neviens par savu mantu 

neteica, ka tā pieder viņam, bet “viss tiem bija kopīgs” (Ap. d. 2:44). 

Te ietverts arī pienākums darīt darbu – tas ir Tēva dots uzdevums. “Ja kas negrib 

strādāt, tam arī nebūs ēst” (2. Tes. 3:10). Visi šie atšķirīgie izturēšanās veidi – tie ir tikpat 

svarīgi kā maize – netiek nosaukti, un tie arī nav pavēlēti un noteikti ar likuma spēku. Tie 

atkarīgi no katras atsevišķas situācijas un no jaunajām attiecībām ar Kungu, bet Viņā – ar 

Tēvu. 

Pašā lūgumā mūsu zemes dzīves uzturēšanas centrs, dienišķā maize, tiek saistīta ar 

tagadējo un gaidāmo žēlastību, kas caurstrāvo visdažādākos dzīves apstākļus. 

Tomēr viena lieta, kurai esam jau pieskārušies, ir ar to nesaraujami saistīta: šī 

dāvana ir dota mums. Tā ir glābjošā žēlastība, kas satver ne tikai atsevišķu cilvēku, bet 

cilvēku kopību, kura ir šajā žēlastībā, brāļus. Vārds “mūsu” ietver viņus šajā kopīgajā 

lūgšanā pēc dienišķās maizes. Šis vārds ietver viņus Dieva mīlestībā un līdz ar to arī 

cilvēku mīlestībā. Cilvēku kopības atrašanos žēlastībā, tās īstumu parāda tas, vai šis 

“mūsu” īstenojas darbos un līdz ar to – patiesībā. “Bet kam ir laicīga manta un viņš redz 

savu brāli ciešam trūkumu un aizslēdz viņam savu sirdi, kā gan Dieva mīlestība paliktu 

viņā?” (1. Jņ. 3:17). 

Taču tas nav attiecināms tikai uz brāļiem un stingri norobežojams. Lūgumā tiek 

salauzts aizsprosts, kas šo zemes lietu, maizes, dēļ šķir cilvēku no cilvēka. Vecās Derības 

“lauz savu maizi izsalkušiem” pārstāj būt pavēle, kad sākam dzīvot no Dieva un Viņa 

žēlastības pārpilnības. 

Kad noslēgumā vēršam skatu no šīm konsekvencēm, kas ietvertas lūgumā, atpakaļ 

uz sākotnējo, centrālo izpratni, varam pievienot vēl divas piezīmes. 

1. Mārtiņa Lutera skaidrojums šo izpratni, kuru iepriekš esam attīstījuši, tiešā 

veidā neizsaka, taču arī neizslēdz, bet drīzāk to ietver, ja arī šis lūgums tiek norādītajā 

veidā saprasts, izejot no pilnas Evaņģēlija izpratnes. Mēs lūdzam Tēvam maizi, lai atzītu 

un ar pateicību saņemtu dienišķo maizi kā to, kas tā ir, proti, kā žēlastības dāvanu ceļā uz 
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mērķi, kas mums ik dienu dod iemeslu pateikties Dievam pār Viņa pārpārēm bagātīgo 

žēlastību. 

2. No šīs izpratnes par maizi kā tagadējā laika dāvanu, kas jau šeit kopībā ar Jēzu 

tiek saņemta no Tēva un reizē ir zīme un realizācija nākotnē gaidāmajai ēšanai un 

dzeršanai Dieva valstībā, izaug arī Vakarēdiena izpratne. No šī ikdienas mielasta 

lietojuma nāk mielasta iestādījums Jēzus dzīves beigās – tikai padziļinātā izpratnē par to, 

ko Viņš sniedz Saviem mācekļiem līdz ar maizi. Paēdināšana šeit un tur ir nesaraujami 

saistīta ar Viņa miesas nodošanu un asiņu izliešanu mācekļu labā. 

Tas pats attiecas uz pirmo kristiešu mīlestības mielastu. Kā toreiz, tā arī šodien 

ikdienas mielasts un Vakarēdiens ir cieši saistīti. Tā ikdienas mielasts, kas tiek saņemts 

kopībā ar dzīvo Kungu, iegūst dziļu jēgu. Dievs sniedz savējiem daļu pie Viņa žēlastības 

pilnās klātbūtnes tagadnē un nākotnē, piepildot apsolījumu, kura dēļ izsalkušie un 

izslāpušie tiek paēdināti un padzirdināti: “Svētīgi jūs, kas tagad izsalkuši, jo jūs būsit 

paēduši!” (Lk. 6:21). 

Ceturtais lūgums ir tas pats pirmais lūgums, kas patur redzeslokā “šodienu” un šīs 

zemes dzīvi. Tas ved pie trim pēdējiem lūgumiem, kuri uzlūko ceļu, kas ved uz norādīto 

mērķi. Tas ir ceļš, kas var tikt iesākts tikai cīņā, kad vaina, kārdinājumi un posts mūs 

nomāc un kad mums tie jāuzveic. Te tiek ievērota dzīves ceļa tumšā puse. Taču aiz tās 

atrodas pozitīvā puse, kas visu dzīvi skata žēlastībā – par spīti vainai, kārdinājumam un 

ļaunumam. Tomēr pati šī dzīve līdz ar tās uzturēšanu ir Viņa žēlastības dāvana, kas netiek 

atteikta arī tur, kur grēks un viss, kas no tā izaug, aizēno žēlastības pieredzi. Žēlastība 

tomēr ir tepat, un, ja tā ir, tad drīkstam lūgt pēc piedošanas, pasargājuma un pestīšanas, 

saņemdami apsolījumu, ar kuru noslēdzam Mūsu Tēvs lūgšanu: “Jo Tev pieder valstība, 

spēks un gods mūžīgi.” 

 


