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DOKSOLOĢIJA 

 

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. 

 

Slavinājums Mūsu Tēvs lūgšanas beigās senākajos rokrakstos nav atrodams. 

Kristīgā draudze to ir pārņēmusi no Vecās Derības un sinagogas dievkalpojuma, kur 

lūgšanas noslēdzās ar šādu slavinājumu. Tas tika saukts par “zīmogu”. Divpadsmit 

apustuļu mācība, kas tapusi 1. gadsimta beigās, pirmoreiz kristīgā dievkalpojuma 

aprakstā norāda uz doksoloģiju Mūsu Tēvs lūgšanas beigās – vismaz divdaļīgā formā: “Jo 

Tev pieder spēks un godība mūžīgi” – bez “āmen”. Arī Vakarēdiena lūgšanas Divpadsmit 

apustuļu mācībā noslēdzas ar doksoloģijām. Tas norāda, ka Mūsu Tēvs lūgšana ir bijusi 

uzņemta liturģiskā lietojumā, un šī lietojuma praksē doksoloģija ir bijusi cieši saistīta ar 

Mūsu Tēvs lūgšanas lūgumiem. 

Šis liturģiskais lietojums arī tagad ir atpazīstams luterisko baznīcu Vakarēdiena 

liturģijā, kur tiek lūgta Mūsu Tēvs lūgšana un kur draudze dzied doksoloģiju kā atbildi 

lūgšanai. 

Mūsdienu trīsdaļīgā doksoloģijas forma vispārējā baznīcas lietojumā ir ienākusi no 

Sīrijas baznīcas; tā ir saistīta ar Pirmajā Laiku grāmatā minēto (29:10, 11). Šī 

doksoloģijas izcelsme norāda uz noteiktu Mūsu Tēvs lūgšanas izpratni. Tā ir draudzes 

lūgšana. Šajā lietojumā atsevišķajos lūgumos teiktie “mēs” iegūst pavisam konkrētu 

apveidu. Konkrētā draudze drīkst sevi apzināties kā Dieva draudze, kura dodas pretī 

nākamajai valstībai un kuru Tēvs vedīs cauri pēdējai cīņai. 

Lūgšanas liturģiskais lietojums neizslēdz arī tās lietojumu katram savā kambarī. 
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Taču tas, kas piebalso šim slavinājumam, apzinās sevi kā draudzes, kura ir aicināta kalpot 

Dievam un slavēt Viņu, locekli. 

Turklāt doksoloģijai ir iekšēja saturiska saistība ar lūgumiem. Tā sākas ar “jo”, 

tātad satur pamatojumu. Tas vispirms gluži acīmredzamā veidā attiecas uz pēdējo 

lūgumu, kas lūdz pēc atbrīvošanas no ļaunā, taču tas attiecināms arī uz diviem 

iepriekšējiem lūgumiem, kuri tāpat vēršas pret ļaunuma varu. Vai, ievērojot šo pastāvīgi 

pieredzēto pārspēku, ar kuru draudze sastopas savā ceļā cauri vēsturei, nav pamatots 

jautājums par to, vai Dievam patiesībā pieder spēks un godība? 

Turpretī doksoloģija slavē vienīgo balstu, kas paliek nespēcīgajiem cilvēku 

bērniem: Dieva valstību, Viņa varu un godību. Dievam pieder valdīšana: Tev pieder 

valstība. Tas nostājas priekšplānā. Abi pārējie izteikumi ir Dieva valdīšanas zīmes un 

izvērsums. Tā ir faktiskā, kaut arī cilvēka acīm nesaskatāmā Dieva valdīšana, kurā lūdzēji 

rod patvērumu, kurā viņi ar slavinājumu kļūst droši un priecīgi, pretēji visam 

acīmredzamajam. Tev pieder valstība – nevis sātanam. Tev pieder spēks, kas spēj uzveikt 

kārdinājuma draudus. Tev pieder godība – spožums, kas stājas pretī tumsības varai, kura 

apņem visu zemes vēsturi. 

Tā lūgšana no dziļumiem tver pēc neredzamā Dieva rokas. Viņš nemainīgi valda 

pār Savas draudzes zemes likteņiem. Draudze ir pārliecināta par Viņa esamību; tā slavē 

Viņu. Slavinājums parāda To, kam tiek veltīta lūgšana. Tie nav lūgumi, kas tiek sūtīti zilā 

gaisā, bet šie lūgumi ir vērsti uz To, kurš vienīgais ir patiesa realitāte, pretstatā visām 

pārējām varām. 

Un tomēr – tajā visā doksoloģija tomēr vēl saglabā Vecās Derības raksturu. Tā 

arvien no jauna var tikt lūgta baznīcā, kura īsteno savu smago un asiņaino ceļu cauri 

vēsturei. Baznīca arī drīkst zināt, ka Dievs paliks Valdītājs visos laikos, ka Viņa vara 

nekad nebeigsies. To izsaka vārdi, kurus Mārtiņš Luters tulko kā “mūžīgi”. 

Taču šeit nav saklausāms tas tonis, kurš bija noteicošais uzrunas vārdos un 

lūgumos. Te netiek runāts par Dieva varenību, kas stāv aiz visa notiekošā, nedz par Tēvu, 

kam draudze jau tagad pieder, nedz par Dieva valstību, kas ir jau tuvu, kas jau tagad ir 
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kļuvusi par realitāti kā jauna visu lietu kārtība, kā Tēva nams, kurš paceļas pāri visām 

cīņām un kurā Dieva bērni jau tagad ir uzņemti. Citiem vārdiem: šeit pietrūkst spēcīgās 

eshatoloģiskās līnijas, kura raksturo visus lūgumus, kuros cilvēks runā ne tikai no cīņas 

grūtībām, bet no sadraudzības tuvuma, no jau īstenotām bērna attiecībām ar Tēvu, 

lūgšanā pacelts pāri tagadējam laikam un jau piederīgs nākotnei. Šeit pietrūkst 

Evaņģēlija, kas runā nevis abstrakti par Dieva valdīšanu viņpasaulē, bet uzņem cilvēku 

šīs Dieva valdīšanas realitātē ar visu tās mūžīgo dzīvošanu un svētlaimi. 

Doksoloģijai ir Vecās Derības raksturs. Arī tā vienmēr paliks cīņā iesaistītās 

draudzes izpausme. Vai ir pamatoti šajos vārdos ielikt arī Jaunās Derības raksturu tādā 

nozīmē, kā tas notiek Jāņa atklāsmes grāmatā (19:6) attiecībā uz piepildījumu? Tas ir 

debesu dievkalpojuma attēlojums, kuru draudze svin līdzi jau šeit, uz zemes, jo arī pati 

draudze jau pieder nākamajam laikmetam. Slavēt Dievu Jaunās Derības nozīmē, tas ir, 

slavēt Viņu miesā nākušajā Jēzū Kristū, kurā nākotne jau ir kļuvusi par šodienu, kurā 

Dieva valstība, spēks un godība jau tagadnē ir atklājusies un no kā draudze dzīvo. Droši 

vien varētu arī uzdrīkstēties apgalvot, ka draudze šo Vecās Derības formā izteikto 

slavinājumu saprot saistībā ar Evaņģēlija veselumu kā draudze, kura cīnās, bet reizē arī 

kā tā, kas Kristū ir izcīnījusi uzvaru, lai gan joprojām bīstas no draudiem, taču jau skata 

Dieva godību Jēzus vaigā. Draudzes eksistencē ir nesaraujami saistītas abas šīs lietas: tai 

jau pieder tas, kas vēl nepieder, tā mirst, bet vēl dzīvo. Tā ir pakļauta visiem zemes 

vēstures uzbrukumiem, tomēr jau uzņemta valstībā, tādēļ var ar pilnīgu paļāvību un 

prieku doties pretī atklāsmei, kas parādīs, kas tā patiesi ir. 

“Āmen” ir Dieva apstiprinošā atbilde uz lūgšanu. Liturģiskais lietojums, kas 

nošķir lūgumu un “āmen” atsevišķām personām, to paskaidro simboliskā veidā. Tas tiek 

sacīts ar draudzes muti ticībā, tas ir, ticībā Tam, kas ir visu lūgšanu uzklausīšanas 

galvotājs, kurā Dievs dara par īstenību visu to, ko lūdzam. 

Jēzus vārds šeit nav nosaukts, taču Viņš ir tas, kas licis Savu mācekļu mutēs šo 

lūgšanu, un vienīgi Viņam ir tiesības to mācīt, jo Viņā Dievs liek Savai valstībai nākt. 

Viņš ir Glābējs, ar kura palīdzību tiekam izrauti no ļaunā varas. Viņš ir Tas, kas pats ir 
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uzveicis kārdinājumu, tādēļ spēj palīdzēt tiem, kuri tiek kārdināti (Ebr. 2:17). Viņš pats ir 

samierinājums par mūsu grēkiem (1. Jņ. 2:2). Viņš ir dzīvības maize, taču Viņš paēdina 

savējos arī ar šīszemes maizi, lai tie neciestu trūkumu. Viņš ir Tas, kurā notiek Dieva 

prāts, kurš atnes Dieva valstību, kurš ar Savu darbu jau ir šeit. Viņš ir Tas, kurš svētī 

Dieva Vārdu, kurā cilvēks nonāk līdz tam, ka dod Dievam pienācīgo godu. Viņš ir Tas, 

kurā Dievs ir atklājies kā Tēvs, kas meklē pazudušo, lai uzņemtu viņu Sava nama un 

Sava galda kopībā. Visiem lūgumiem ir vārdos neizteikts pamats Viņa glābjošajā darbā. 

Draudze lūdz pēc tā, kas Viņā jau ir iesācies un darbojas. 

Tādēļ draudze pamatoti ir lūgusi šo lūgšanu īpašā nozīmē, Jēzus vārdā, Viņa 

uzdevumā un saistībā ar Viņa personu, kas ir visa tā piepildījums, pēc kā tiek lūgts Mūsu 

Tēvs lūgšanā. Šī lūgšana tiešām ir breviarium totius evangelii, kā Tertuliāns to nosauc, – 

lielā liecība par to, kas bija Jēzus un ko Viņš paveica. 

Taču tajā visā atklājas vēl kas cits: lūgšana ir Dieva darba atbalss, kurā 

koncentrējas visa cilvēka darbība. Tā gluži kā neparastā spārnu vēzienā ietver visus Tēva 

augstumus un ļaunā dziļumus, starp kuriem notiek visas šīs zemes norises. Kā miera pilns 

centrs tajā visā ir Dieva darbs, kas liek nākt Viņa valstībai. Ievērojot sacīto, nomods un 

lūgšana ir ne tikai iespēja līdzās citām, bet tieši tas darbs, kas vēl atliek un kas mums ir 

darāms – visas mūsu dzīves pamats. Mūsu Tēvs lūgšana vienreizējā nozīmē ir tāda 

lūgšana, kuras satura izsmelšana ir nebeidzams Jēzus Kristus baznīcas uzdevums, kas 

jāturpina pildīt, kamēr Viņš nāks un cilvēku vārdiem neaprakstāmā varenībā atklās 

lūgšanas piepildījumu. 

 


