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OTRAIS LŪGUMS 

 

Lai nāk Tava valstība. 

Ko tas nozīmē? 

Dieva valstība gan nāk bez mūsu lūgšana, 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. 

 

Pirmais lūgums savā tiešajā, sākotnējā izpratnē ir vērsts uz Dieva pēdējo, 

eshatoloģisko mērķi, uz svētītu radību, svētīto Dieva pilsētu, kurā Dievs pats mājo, kur 

Viņš un Viņa Vārds tiek slavēts un pielūgts. Tikai tad skats tiek vērsts uz tagadni ar tās 

pretrunīgo attieksmi pret pašu Dievu. Pamatos tas ir tas pats mērķis, kas ir acu priekšā, 

visu Dieva ceļu gals un mērķis, kas īstenojas Jēzū, bet, ja attiecībā uz pirmo lūgumu 

saskārāmies ar Vecajai Derībai raksturīgo izteiksmes formu, kas atbilst Vecās Derības un 

jūdu lūgšanas pamatam, tad otrajā lūgumā redzam Jaunās Derības pamatu. Tā vispirms ir 

pilnīgi eshatoloģiska vēsts par valstību, par basileia, uz kuru šeit attiecas lūgšana. 

Tiekšanās pēc nākotnes valda visā agrīnajā kristietībā. Laikos, kad Tas Kungs vilcinājās 

ar apsolījuma piepildījumu, tiekšanās atslāba, līdz beidzot gandrīz izdzisa, kļūstot vairs 

tikai par piedēkli dogmatikā, mācībā par pēdējām lietām. Atbilstoši ir mainījusies arī 

Mūsu Tēvs lūgšanas otrā lūguma izpratne. Tas ir pilnīgi attiecināts uz valstības nākšanu 

šajā laikā. Un tomēr arī tas runā tieši un tikai par nākamo valstību, par Dieva valdīšanu 

nākotnē. Taču aiz šī lūguma – tāpat kā pirmajā lūgumā – stāv pats nākamās valstības 

Ķēniņš, Tas Kungs, kas ir, kas bija, kas nāk (Jņ. atkl. 1:8). Viņš atnes nākamās pasaules 

laiku. Tikai, raugoties uz Viņu, ir iespējams pareizi saprast vārdu “nāk”. 

Dieva valstība nāk tādā veidā, ka tā, nākdama no Dieva Radītāja, pavisam tieši 
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ielaužas šajā realitātē. Tas ir jaunais, kas pabeidz visu, ko Dievs dara šajā pasaulē. Tas ir 

citāds nākšanas veids, kas ar vienmērīgu laika straumi itin kā nāk no nezināmiem avotiem 

un vada uz nezināmiem mērķiem. Pirmajā nozīmē vārds ir saprotams tā, ka Jaunā Derība 

noslēdzas un sniedz visas vēstures gaitas noslēdzošo aspektu, kura gaismā ir aplūkojams 

viss notiekošais: ““Es nāku drīz. Āmen.” Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!” (Jņ. atkl. 22:20). 

Otrā lūguma saturs ir tas, ko draudze šeit, Jaunās Derības noslēgumā, saka kā visas savas 

vēsts kopsavilkumu – lūgumu pēc valstības nākšanas, pēc Jēzus nākšanas. Tas ir šīs vēsts 

augstākais punkts, kura gaismā parādās visa draudzes dzīve, tās cīņa un centieni, viss, ko 

tā dara un no kā atsakās. Tas viss ir aplūkojams sub species aeternitatis (ar skatu uz 

mūžību). Te parādās aprakstītās norises notikumu raksturs. Te nav runa par pakāpenisku 

pašrealizāciju, augšanu, iespiešanos Dieva valdīšanā, bet par to dienu, kas ir Tā Kunga 

diena īpašā nozīmē. Otrais lūgums pamatā runā par to pašu lietu, kuru norāda pirmais un 

trešais, tomēr šeit tā tiek uzlūkota no cita skatupunkta. 

Tur mūsu acu priekšā bija pats Dievs Savā svētītajā pasaulē, kas Viņu vaigu vaigā 

skata un slavē; šeit redzam jaunu pasauli, telpu un kārtību, kurā notiek Dieva Vārda 

svētīšana, jaunās debesis un jauno zemi, kur taisnība mājo (2. Pēt. 3:13). Tas ir nākamās 

pasaules laiks Dieva valdīšanā, kurā pasaule ir tāda, kādai tai jābūt pēc Dieva gribas – 

Dieva radība. Tad cilvēks ir tas, par ko Dievs viņu radījis. Viņš vairs nav tāds cilvēks, kas 

atrodas izolācijā un vienatnē attiecībā pret Dievu un līdzcilvēkiem, bet cilvēks, kas – 

Mārtiņa Lutera vārdiem runājot – ir Jēzus īpašums, dzīvo Viņa valstībā un Viņam kalpo 

mūžīgā taisnībā, nenoziedzībā un svētumā. Tā ir jauna radība – vienkārši dzīvība. 

Pretstatā jaunajai pasaulei atrodas tagadējā, mūsu pasaule, kurā dzīvojam. Šī ir 

pasaule, kas pakļauta pasaules kunga, velna, nāves un grēka varai. Šī ir Dieva un cilvēka, 

cilvēka un Dieva pretrunu pasaule. Tādēļ šī pasaule ir grēcīga un vainīga, bet tā – svēta 

un taisna; šī ir pazušanas, bezjēdzības, bezmērķības un nāves pasaule, bet tā – dzīvības 

pasaule. Jau sinoptiskie evaņģēliji runā par mūžīgās dzīvības mantošanu (Mt. 19:29) 

valstības mantošanas vietā un par ieiešanu dzīvībā tā vietā, lai sacītu par ieiešanu valstībā 

(Mt. 7:14). 
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Tie, kas lūdz Mūsu Tēvs lūgšanas otro lūgumu, tiecas ārā no nāves valstības, 

tiecas pēc dzīvības. Otrajā lūgumā nav personisku attiecību, kas ieliktas vārdā “dzīvība”. 

Tādēļ tajā tiek lūgts, lai Dieva vara uzveic šīs pasaules spēkus. Pirmkārt, valstības 

nākšana skar varas, ar kurām ir saistīta mūsu dzīve un visi darbi. 

Tādēļ tā ir Dieva lieta – darīt tā, lai šī Viņa valdīšana īstenotos, bet, tā kā Dieva 

valdīšana ir pasaules atbrīvošana un pestīšana, tad lūdzēji visā kristietībā atkal un atkal ir 

tiekušies pēc šīs valstības – kaut arī lietu bibliskais skatījums bieži vien ir ticis aizēnots. 

Šis lūgums ir kristīgo cerību izpausme. Cerību saturs visā savā daudzveidībā un lielumā ir 

ietverts šī lūguma vārdos. Nākamās dzīves gaidas, ko izsaka lūgums pēc valstības 

nākšanas, ir atbalsojušās lielajās “kustībās”, kas atkal un atkal satricina pasauli. Kā šeit, 

tā arī tur ir runa par mesiāniskām gaidām. 

Šodien atkal tās ir aktuālas. Tās ļauj saprast tieksmes un cerības, to aktivitāti, kas 

ietverta visas dzīves pievēršanā nākotnei, visu lietu piepildījumam. Tas ir pretstats dzīvei, 

kura par pietiekamu uzskata tagadni. Tas izskaidro “gaidīšanu” un “pasteidzināšanu”, par 

ko runā apustulis Pēteris (2. Pēt. 3:12). Tas notiek tur, kur tagadējās lietas tiek uzlūkotas 

nākamo lietu gaismā – ne tikai kā pārejošas un iznīcīgas, bet arī kā Dieva tiesai pakļautas, 

kā atceļamas. Tādēļ tam, kas ieelpojis nākamās pasaules gaisu, šīs lietas kļūst 

nepanesamas. 

Te ir runa par gaidām eshatoloģiskā nozīmē, kas attiecas uz visas pasaules 

izveidošanu no jauna. Kristietības cerības tiek izceltas ārpus individuālās vēlmes 

iemantot pestīšanu sev pašam. Laiku pa laikam kristīgās cerības reducējas uz šādu vēlmi, 

gaidot, ka nākotne nesīs izlīdzinājumu tagadnes trūkumiem, vai arī, cenšoties rast 

nodrošinājumu krišanas gadījumam, kas diemžēl ir jāparedz – nāve darīs galu šai dzīvei. 

Lūgums savā universalitātē paceļ nākotnes cerības pāri šādam patvaļīgam 

sašaurinājumam. “Redzi, visu Es daru jaunu” (Jņ. atkl. 21:5). Sekulāra atbilstība šīm 

cerībām, sekulārs mesiānisms parāda uz universālām lietām vērstu nākotnes cerību 

pārspēku, salīdzinājumā ar egoistiski piesaistītām un tādēļ galu galā pilnīgi bezspēcīgām 

kristietības cerībām, kas gaida tikai savu atsevišķo atbrīvošanu no ļaunās tagadnes, bet 
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pasauli atstāj likteņa varā. Tāda cerība vairs nesaskata visu tagadnes postu un visu Dieva 

universālo pestīšanas darbu. 

No otras puses, pretstats starp Dieva valstību, kas nāk pēc Dieva apsolījuma, un 

tādu valstību, kuru paši cilvēki izdomā, izsapņo, izcīna un īsteno, nekur neizpaužas 

spēcīgāk, kā tur, kur šis cilvēcīgais mesiānisms iegūst konkrētas formas. Atbilstība šeit ir 

tikai formāla. Jebkurš cilvēcīgs, vēsturisks, šīs zemes mesiānisms ir biedinoša parodija 

par to, ko Dievs caur Jēzu ir sagatavojis nākotnei. Cilvēcīgajā mesiānismā vienmēr 

izpaužas cilvēka gribas un laicīgo mērķu absolutizācija, vai tie būtu nacionāli vai sociāli. 

Taču netiek ievērots tas, kam ir izšķiroša nozīme, proti, ka cilvēks savā ļaunumā, savā 

naidā pret Dievu un līdzcilvēkiem paliek tāds pats un spēj iedibināt tikai tādu valstību, 

kurā ļaunās varas, kas ir mūsos, ne tikai netiek uzveiktas, bet pretendē uz absolūtu 

atzīšanu, uz Dieva vietu. Te kļūst redzams zvērs, kas izkāpis no jūras dzelmes (Jņ. atkl. 

13:1); tas apstrīd Dieva autoritāti. Jēzus ir redzējis šo konkurences cīņu, kāda sāksies 

starp Viņu un citiem kristiem. Šī cīņa ir izcīnīta jūdu tautas dvēselēs un uz tās muguras 

un novedusi līdz tiesai pār Jeruzālemi. Šī cīņa turpinās līdz pat mūsu dienām. Tur, kur 

kļūst redzama atšķirība starp Dieva valstības nākšanu un sekulāro mesiānismu, kur 

cilvēks tiek atbrīvots no pasaules uzlabošanas un pasaules pilnveidošanas domu gūsta un, 

gluži kā bez elpas, ar vislielāko spriedzi vēro šo cīņu un kļūst par tās liecinieku, jā, pats 

tiek iesaistīts un piedalās šajā izšķirošajā cīņā, tikai tur lūgums “Lai nāk Tava valstība!” 

iegūst pilnu saturu. Lai cik neskaidrs atsevišķos gadījumos paliktu tas, kas izteikts vārdā 

“Tava”, kurā ir jāsaskata tas īpašais un nesalīdzināmais, kas atšķir Dieva valstību no 

visām cilvēku valstībām, tomēr lūgums iegūst saturu un siltumu no Tā, pie kā lūgšana 

vēršas, proti, Jēzus Kristus Tēva. “..Gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva 

un mūsu Pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu; Viņš Sevi par mums nodevis, lai 

atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu Sev par Savas saimes ļaudīm, dedzīgiem 

labos darbos” (Tit. 2:13, 14). Šī pestīšana un šķīstīšana ir tikai Viņa darbs. Tas notiek, 

kad Viņš cilvēku pakļauj Savai tiesai, kurā cilvēka vecā būtība sadeg, un Savai žēlastībai, 

kas rada jaunu. 
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Tādēļ pirms šī Dieva mērķa sasniegšanas – pasaules pilnveidošanas – notiek lielā, 

pēdējā cīņa, pēdējā laika ciešanas. Pēc šī mērķa nav iespējams tiekties seklā optimismā 

un eidemonismā, mierinot sevi ar domu, ka galā viss reiz beigsies labi. Tādējādi tiktu 

atstāts bez ievērības ne tikai tas, kas notiek uz šīs zemes, bet arī pēdējais, izšķirošais 

jautājums, kura priekšā cilvēkam ir jānonāk, proti, kurai valstībai tad viņš pieder, kādā 

cīņā un kādās ciešanās viņš personiski tiek iesaistīts. Šī lūgšanas puse nedrīkst palikt 

neievērota. M. Luters to ir aplūkojis nevis otrā, bet trešā lūguma skaidrojumā. Otrajā 

lūgumā viņš raugās uz pozitīvo, uz apsolījumu, kas domā par Dieva valstību tiek sniegts 

nomocītajai, asiņojošajai un bojāejas priekšā stāvošajai pasaulei. Pāri apokaliptiskajai, 

drūmajai tumsībai atmirdz nākamās pasaules spožums. Nākotnes valstība ir Tēva 

valstība. Viņš ir Ķēniņš, kas vada Savas valstības karus. Tā ir “mīļā” Pastarā diena, kas 

mums jāpatur redzeslokā. Lūgšana no divpadsmit apustuļu mācības norāda tajā pašā 

virzienā un parāda Mārtiņa Lutera skaidrojumu pareizajā gaismā: “Lai nāk žēlastība, lai 

iznīkst pasaule!” Bez Dieva žēlastības tā visa ir šausmu aina, kas arvien ir rosinājusi 

sensāciju kāro fantāziju. Nav svarīgi, lai mēs savās domās attēlotu visas šausmas, bet gan 

– lai mēs aptvertu visu Dieva ceļu mērķi un noslēgumu absolūtā ticības paļāvībā uz to, 

kas ir ietverts Tēva vārdā. Tēvs sēž Valdnieka tronī. Ir runa par paļāvību uz to, ka Viņa 

glābjošā Tēva mīlestība ir uztverama nopietni un ka Dieva tēvišķības atklāsme Jēzū māca 

satvert visas nākamās lietas – kaut arī tās katra atsevišķi tagadējā laikā vēl būtu apslēptas 

un neaptveramas. Dieva ķēnišķība un tēvišķība sader kopā. Tikai saistībā ar uzrunu 

“Tēvs” otrais lūgums pie mums, cilvēkiem, iegūst pienācīgo uzsvaru un ilgu pilnu 

neatlaidību. 

Mūs gaida Tēva nams, kur būsim drošībā. To tēlu vidū, kurus Jēzus izmanto, 

raksturojot Dieva valstību, atkal un atkal tiek minēts nams. Mācekļi ēdīs un dzers pie 

Viņa galda (Lk. 22:30). Viņiem tiek dots apsolījums: “Mana Tēva namā ir daudz 

mājokļu” (Jņ. 14:2). Tajā pašā laikā šis nams kļūst arvien plašāks, iegūdams pasaules 

dimensijas: “Tad tie nāks no rītiem un vakariem, no ziemeļiem un dienvidiem un sēdēs 

pie galda Dieva valstībā” (Lk. 13:29). 
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Arī uzrunas vārdi iegūst visu savu nozīmi. Ievērojot Dieva ķēnišķību, arī Viņa 

tēvišķība parādās īstajā gaismā. Mūsu Tēvs ir Ķēniņš, pasaules Valdnieks, kas tiešām liek 

Savai valstībai nākt. Lai cik tumši, bezjēdzīgi un nesaprotami cilvēka acīm šķistu ceļi, 

kuri ved uz šo valstību, tie tomēr ved uz mērķi. Mantojums, kas ir debesīs, ir un paliek 

neiznīcīgs. Jeruzāleme, kas ir tur, augstībā, ir Dieva pilsēta, kas ir jau sagatavota. Reiz tā 

nāks no debesīm, kā skaisti rotāta līgava pie sava līgavaiņa. Viss tas, par ko domā 

eidemonisms ar saviem meliem un aplamībām, kļūs īsts un patiess, taču notiks pēc 

Ķēniņa un Tēva prāta. Visos vēstures un personiskās dzīves gājuma kāpumos un 

kritumos šis ir stingrs un nemainīgs punkts, no kura un uz kuru visa dzīve tiek vadīta un 

iegūst savu jēgu. 

“Kad” un “kā” vienmēr ar pilnīgu paļāvību ir jāatstāj Dieva rokās. Lūgums ir 

pilnīgi brīvs no cilvēcīgiem ierobežojumiem. Visas jūdu nacionālās un politiskās 

aspirācijas ir atmestas, visi laicīgie centieni, kas pūlas noteikt kādus termiņus, ir 

beigušies. Laiku un stundu nezina neviens cits, tikai Tēvs, un tas ir likts Viņa rokās. “Lai 

nāk Tava valstība!” Jēzus pats ir lielā pilsonība, kas stingri nošķir valstības nākšanu no 

visas šķietamības un visām pretrunām. Tomēr kas ir tie, kuri uzdrīkstas tā lūgt? Arī šeit 

uzreiz rodas jautājums: kas tad vispār var uzdrīkstēties uzlūkot šīs valstības nākšanu, 

patiesi uzņemt to kā mūsu nākotni un dzīvot tai pretī kā tādai, kas ir augstāka par visiem 

cilvēku mērķiem? Cilvēkam – tādam, kāds viņš ir – jau pati šī doma ir nepanesama. Un, 

kad šī doma kļūs par īstenību, dabiskā cilvēka reakcija būs – iebāzt galvu smiltīs. Ir 

vajadzīga drosme, pazemība un grēknožēla, lai šīs zemes situācijā, kādā atrodamies, 

tiešām varētu skatīt šīs lietas vaigu vaigā. Pat šīs zemes situācijas mēs bieži spējam 

panest tikai tā, ka paši tās aizplīvurojam. Vairāk par visu mēs cenšamies paši sevi tajās 

redzēt neīstās, patvaļīgi piedēvētās lomās. Nesaudzīgā zemes situācijas atklāsme līdz ar 

visu, kas mēs paši tajā tiešām esam un iedomājamies esam, mums mūsu patmīlībā ir 

gandrīz nepanesama. 

Taču šeit skatījums ir plašāks. Tā vairs nav tikai situācija personiskajā vai 

profesionālajā dzīvē, cilvēku sabiedrībā, arī ne tikai vēsturiska situācija ar bailēm un 
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cerībām, kādas šodien pieredzam jo sevišķi spēcīgi, bet tas viss kopā tiek ietverts 

eshatoloģiskajā situācijā, kura visu pārvalda, apstrīd un virza uz cerības mērķi. Viss 

atklājas tajā gaismā, kura plūst no nākamās valstības. Nākamās lietas valda pār 

tagadējām. Cerība saņem tagadni gūstā. Tā kļūst par dzīvu cerību, kas vairs nav tikai 

sapņi par nākotni aiz šī acumirkļa robežām. Tā cilvēkam nedod mieru, kļūst par galveno 

aktualitāti, par izšķiroši svarīgu jautājumu, no kura nav iespējams izvairīties: vai mēs 

esam tie, kuri pieder nākamajai valstībai, vai esam šī valstības pilsoņi, Tēva nama bērni, 

vai arī piederam tiem, kuri tiks izraidīti tumsībā, kur būs kaukšana un zobu trīcēšana (sk. 

Mt. 22:13). Tā lūgums iegūst ļoti ciešu saistību ar tagadni, kā arī personisku piesaisti. 

Šī saistība ir spēcīgi uzsvērta arī evaņģēlijos. Tiek runāts ne tikai par to, ka 

valstība nāk, bet arī par to, ka mēs šo valstību mantojam (1. Kor. 6:4 u. t., 1. Kor. 15:15 

u.t., Gal. 5:21, Mt. 5:3–10, Mt. 19:29, Mt. 25:34), ka mēs nākam tajā (Mk. 10:15, Lk. 

13:24, Mt. 23:13. u. c.). Lūgums esošajā formā neizsaka saistību ar lūdzēja personu, 

tomēr īstenībā šī saistība ir tik spēcīga, ka atbilst valstības visaptverošajai nozīmei 

attiecībā uz visu pasauli, ietverot katru atsevišķu personu. Aiz šīs saistības galu galā ir 

jautājums par pašu Dievu, līdz ar to – jautājums par Dieva tiesu. Jo Dievs ir Tas, kas nāk, 

un no Viņa sprieduma būs atkarīgs, kas būs tie, kuri drīkstēs ēst un dzert Dieva valstībā. 

Nama Kungs nāks, lai aplūkotu Savus viesus. Lielākā daļa Jēzus aicinājumu uz 

atgriešanos saistās ar šo domu. Tomēr izšķirošais vārds piederēs Tam, kurš nāk. Viņa 

vārds ir tas, kas dāvā dzīvību šajā valstībā, Viņa vārds ir tas, kas izsaka noliegumu 

cilvēka dzīvei. Šis jautājums tiešām klājas kā ēna pār visu cilvēka dzīvi. Atbilde uz to vai 

nu dara visu šeit nodzīvoto dzīvi bezjēdzīgu, veltīgu, nodotu iznīcībai, vai arī – ļauj tai 

sasniegt īsto mērķi, atrast jēgu un sūtību. Taču viss šis dzīves skatījums no eshatoloģiskā 

viedokļa Jaunajā Derībā nav baiļu pilns jautājums, kas tiks atrisināts tikai nākotnē. Tas 

atrod atbildi jau šeit. Jēzus ir ne tikai pravietis, kas runā par valstību, kura nāk, bet 

Kristus, kas to jau atnes, kas to īsteno pats Savā personā un darbā, ko Viņš dara pie 

cilvēka, ņemdams to Savas varas laukā. “Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un 

pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana” (Kol. 
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1:13, 14). Dieva apstiprinošā atbilde atskan jau šeit – Jēzus piedod grēkus. Šis Dieva 

apstiprinājums ir ne tikai izolēts akts, kāda atsevišķa grēka nolīdzināšana, bet gan 

apstiprinājums visam grēcīgajam cilvēkam, kas tiek ņemts projām no tiesas, uzņemts 

Tēva žēlastības sadraudzībā un tādējādi kļūst par valstības pilsoni un bērnu Tēva namā, 

kurā un no kura viņš var vadīt savu dzīvi sadraudzībā ar Tēvu un Tēva nama garā. 

Cilvēki, kuri ir uzņemti Jēzus valstībā, lūdz šo lūgšanu. Tā ir likta viņu mutēs. 

Tikai viņi arī ir tie, kuri var šādi lūgt, jo Jēzus ir viņu Kungs, kuru tie gaida, tas ir viņu 

Tēva nams, pēc kura tie ilgojas; valstība, kuras svētības pilno darbību viņi jau pieredz. 

Visa Jaunā Derība savās eshatoloģiskajās ilgās pēc Jēzus nākšanas ir liecība par cilvēku, 

kas runā no šī stāvokļa, kurā viņš jau ir saņēmis Dieva atbildi. 

Šie cilvēki arī vienīgie saskata tagadējo postu tā īstajā apveidā – ne tikai ārējos 

spaidus, postu un pēdējos laikus, ko nākas pieredzēt visiem, bet viņi spēj saskatīt visu šo 

nelaimju īsto dziļumu un smagumu. Viņi ir šajā pasaulē, tomēr nav no šīs pasaules. 

Viņiem ir citādāka mēraukla nekā pasaulei. Tikai tas, kurš jau ir redzējis gaismu, spēj 

novērtēt, cik liels posts ir tumsība. Tikai tas, kurš jau ieelpojis gaidāmās dienas gaismu, 

spēj izjust, cik nomācoša ir nakts atmosfēra līdz ar visu, kas tajā notiek – “..dzīrēs un 

skurbumā, izvirtībā un izlaidībā, ķildās un naidā” (Rom. 13:13). Lūgums pēc gaidāmās 

valstības nākšanas tiek sacīts, izejot no atbrīvojošās Jēzus varas un Viņa klātbūtnes 

pieredzes. Nākamās valstības tēls nav cilvēcīgi sapņi par pestīšanu nākotnē; drīzāk tas 

veidojas no visa, kas jau šeit ir saņemts, dzīvojot Kristus varā un klātbūtnē, un kļuvis par 

īstenību. “..Dieva valstība nav ēšana un dzeršana, bet taisnība, miers un prieks Svētajā 

Garā” (Rom. 14:17). 

Arī tas, kas Vēstulē ebrejiem 11. nodaļā apzīmēts ar jēdzienu “būt svešiniekam”, 

kļūst saprotams, tikai izejot no šīs pozitīvās pieredzes. Tā nav atsevišķu sava ceļa gājēju 

asociālā būtība, kas neiederas nekādās sabiedrības formās, nedz arī politisku norišu 

nosacīta sakņu un dzimtenes zaudēšana, kas piemeklē atsevišķus cilvēkus vai cilvēku 

grupas, lai gan arī tas var kalpot par simbolu Bībelē pieminētajai atsvešinātībai. Šis 

jēdziens drīzāk parāda nākamās pasaules atrašanos viņā pusē attiecībā pret tagadējo. Tas 
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ir abu pasauļu pilnīgā pretstata apzīmējums, kuru jau tagad izjūt tie cilvēki, kuri pieder 

nākamajai pasaulei. Ja nākamā pasaule tiek pieredzēta kā dzīvība, tad šī tagadējā pasaule 

tiek sajusta kā nāve; ja nākamajā pasaulē tiks svētīts Dieva Tēva vārds un tiks nodibināta 

bērnu sadraudzība ar Tēvu, kas māca teikt “mūsu” pilnā šī vārda nozīmē, tad tagadējā 

pasaulē esošā sadrumstalotība un kopības trūkums atklājas jaunā nozīmē. Ja dzīve Dieva 

valstībā ir dzīve zem atvērtām debesīm, tad dzīve šajā pasaulē ir dzīve tādā pasaulē, pār 

kuru debesis ir aizslēgtas. To varētu raksturot kā pēdējo, neatrisināmo mīklu apgrūtinātu 

dzīvi, kas nemitīgi nomoka sevi ar jautājumiem “kādēļ?” un “kālab?”, taujājot pēc visa uz 

zemes notiekošā jēgas. Te atklājas, ka pati pasaule ir pazudusi – līdz ar cilvēku tajā. 

Mēraukla tam, kas ir pazušana, jau ir atrodama Dieva atklāsmē Jēzū Kristū. Kas ir 

pazušana vārda dziļākajā nozīmē, kļūst redzams, tikai uzlūkojot Tēvu un Viņa skatījumu 

uz lietām: Tēvs ir zaudējis Savu bērnu. Tās ir Tēva sāpes, kas Viņam liek apžēloties un 

meklēt pazudušo, kamēr Viņš to atrod, – tādēļ ka bez Tēva bērns aizietu bojā ar visu savu 

miesu un dvēseli. Ķēniņš ir zaudējis savu zemi, Debesu Ķēniņš – Savu radību. Tā, 

būdama pakļauta svešām varām, iet bojā. Tādēļ Viņš ceļas, lai atkal to atgūtu. 

Tomēr Dieva darbs Jēzū, kas atnes valstību, kļūst saprotama ne tikai tur, kur 

cilvēks, nostādīts starp abām frontēm, ar savu sirdi un būtību jau pieder nākamajai 

valstībai. Tas tiek apstiprināts jau tur, kur pats cilvēks pieredz pārvērtību no pazudušā 

dēla par atrasto, no mirušā par dzīvo, no svešinieka – par Dieva Tēva nama saimes 

locekli. Lūgums pēc nākamās valstības jau satur šo cilvēka pārvērtību. Tas ir lūguma 

priekšnoteikums. 

Visa Dieva objektīvā darbība, kas liek Viņa valstībai nākt, ir pretstats cilvēka 

subjektīvajai darbībai, kas satver to, ko Dievs dod, kas tic, kas ļauj Dieva žēlsirdībai Jēzū 

sevi sirdī pārliecināt un kļūst par samierinātu cilvēku, pie kura jau notiek tas viss, ko 

Jānis apzīmē ar jaunu dzimšanu, ar piedzimšanu no augšienes. 

Tas netiek izteikts lūgšanā expressis verbis (tiešā veidā), taču tas ir tajā ietverts kā 

lūdzēja īstās un galvenās rūpes – lai viņš kļūtu par to, kas iepriekš aprakstīts dažos 

Bībeles tēlos un vārdos, kam vēl daudz varētu tikt pievienots. 
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Cilvēks, kuru ir skārusi Dieva atklāsme Jēzū, atrodas uz robežlīnijas starp abām 

pasaulēm. Viņš pats ir sašķelts un tiek vairāk vilkts uz vienu vai otru pusi. Viņš ir tas, kas 

līdz savai dziļākajai būtībai izjutis tumsības varu tajā pašā laikā – izjutis arī nākamās 

pasaules spēku. Saistībā ar šo pieredzi, viņš drīkst jau attiecībā uz šīs zemes dzīvi lūgt: 

“Lai nāk (pie mums) Tava valstība!” Mazajā piebildē “pie mums”, kas dažos rokrakstos 

atrodams starp pirmo un otro lūgumu (Lk. 11:2, Kodex D), attiecinot to uz otro lūgumu, 

izpaužas lūguma saistība ar lūdzēja personu, viņa tagadni, viņa stāvokli. Šī piebilde 

saturiski ir pamatota un, neapšaubāmi, vēlākos laikos baznīcā ir tikusi saprasta kā 

papildinošs otrā lūguma skaidrojums, kaut arī, iespējams, sākotnēji šīs piebildes nozīme 

ir bijusi tāda, kādu nosacītu tās saistība ar pirmo lūgumu. 

Vēl skaidrāk šīs rūpes, kas saistītas ar otrā lūguma attiecināšanu uz lūdzēja 

personu tagadnē, izpaužas mums ierastās lūguma formas aizstāšanā ar teikumu: “Lai nāk 

Tavs Svētais Gars!”, kas atrodams dažos rokrakstos. Viens no šiem rokrakstiem vēl 

piebilst: “..Pie mums un šķīstī mūs!” Gregors no Nisas savā homilijā par Mūsu Tēvs 

lūgšanu ir aplūkojis šo tekstu. Izmaiņas atspoguļo atsevišķa lūdzēja un draudzes 

personisko lūgumu savam saucējam: “Nāc, Svētais Gars!” Svētais Gars ir nākamās 

valstības ķīla, ko mēs iemantojam jau šeit. Gars ir paaugstinātā Kunga darbība – Viņš ar 

Savu Garu darbojas pie mums, vada mūs uz ticību un grēknožēlu, rada jaunu dzīvību un 

Dieva bērnus. Gars ir dāvana, kas dara mūs par Jēzus mācekļiem, par kristiešiem, par 

Jēzus sekotājiem. Svētajā Garā ir ietvertas mūsu jaunās attiecības ar Tēvu, jo Garā mēs 

saucam: Aba, mīļais Tēvs! Garā jau šajā dzīvē iemantojam visu dārgumu pilnību, kas ļauj 

apjaust nākamās Dieva valstības būtību: “..Gara auglis ir: mīlestība, prieks, miers, 

pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība” (Gal. 5:22). Ar Gara 

palīdzību kļūst redzams arī pazudušās pasaules tēls, no kura esam izglābti. To raksturo 

laulības pārkāpšana, netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, 

nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošana un 

tamlīdzīgas lietas, kuras, kā Pāvils saka, ir miesas darbi, un tie, kas tādas lietas dara, 

nemantos Dieva valstību (Gal. 5:19–21). 
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Lūka, noslēdzot nodaļu, kas runā par lūgšanu un lūgšanas uzklausīšanu, saka: “Ja 

nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs 

no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz?” (Lk. 11:13). 

Dievs dara Gara dāvanu par visu dāvanu centru un izejas punktu, par tādu dāvanu, 

kas atkarīga no visu lūgumu uzklausīšanas nākamajā valstībā. Lūgums pēc Svētā Gara 

kļūst par lūgumu, kas drīkst izskanēt un kam arī ir līdzi jāizskan ikvienā citā lūgumā – un 

mēs drīkstam lūgšanā nest Tēva priekšā itin visu. Kad Jēzus triekas ķertajam vispirms 

piedod grēkus, šajā notikumā izpaužas Svētā Gara dāvanas centrālais stāvoklis. Bez tās 

visas pārējās dāvanas zaudē savu vērtību. Visa zemes dzīves bagātība, ar kuru varam būt 

apveltīti pārpārēm, kuru Dievs mums atvēl baudīt, kļūst par mielastu uz nāvi 

notiesātajiem, ja netiek atrisināts dzīves galvenais jautājums par manu piederību Jēzum 

un Viņa valstībai. Tad mūsu dzīvē notiek tāpat kā tēvam, kas rakstīja savam dēlam, kad 

tas bija dezertējis un notiesāts uz nāvi: “Galvenais, ka tu esi vesels!” Te atklājas visa 

mūsu bieži tik bezjēdzīgās lūgšanas bezpalīdzība. “..Jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt 

un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām” (Rom. 8:26). Mārtiņš Luters 

savā Lielajā katehismā saka: “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.” 

Šādā veidā ir jāsaprot arī M. Lutera skaidrojums Mazajā katehismā. Mārtiņš 

Luters zina par valstības nākšanas eshatoloģisko nozīmi, kurā mēs paši nevaram dot 

nekādu ieguldījumu, pēc kuras varam tikai ar ilgām tiekties. Atsevišķa lūdzēja un 

draudzes tagadnē viņš par centrālo uzskata lūgumu pēc Svētā Gara, jo līdz ar Garu tiek 

dota ticība un dzīvība, kā arī vieta Dieva valstībā – šeit laicīgi un tur mūžīgi. Mūsu, 

kristiešu, dzīves tagadne un nākotne, mūsu dievbērnība (1. Jņ. 3:1) šeit ir cieši saistītas. 

Lūgums pēc Svētā Gara (atbilstoši Lk. 11) tiek izteikts ne velti. Šis lūgums ietver tikai 

trīs īsus vārdus, taču tie ir dziļi vārdi, aiz kuriem slēpjas visa neizmērojamā pārpilnība, 
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kas mums tiek dota ar Jēzu. Pirmais lūgums norādīja uz pašu Dievu, lūdzot, lai Viņš 

mums Jēzū atklātos visā Savā spožumā, Savā godībā. Tas bija lūgšanas kodols. Šeit, 

otrajā lūgumā, skatiens pievēršas tam, ko Dievs Jēzū rada, proti, jaunajai pasaulei, 

jaunajam cilvēkam, jaunajai cilvēcei, kas drīkst parādīties šajā gaismā. 

Tādēļ otrajam lūgumam ir vajadzīgs izvērsums saistībā ar Rakstu vārdiem un tad 

arī – ar ikdienas dzīvi, ar situāciju, kurā mēs atrodamies, kurā atklājas pazudušās pasaules 

posts. Saistībā ar to mums arvien no jauna jāatrod lūguma konkrētā forma, kas ik reizi var 

būt atšķirīga un neiedomājami daudzveidīga. Šeit tiek un var tikt dotas tikai norādes. 

Noslēgumā norādīsim tikai uz divām konkretizācijas iespējām. Tās, protams, ir aktuālas 

visos laikos, taču mūsdienās, iespējams, iegūst īpašu nozīmi. 

1. Arī otrais lūgums ir aizlūgums. Arī šeit tas jāsaprot tādā pašā nozīmē, kā 

aprakstīts, runājot par “mūsu” uzrunas vārdos. Lūgums attiecas ne tikai uz savu, atsevišķa 

kristieša, un draudzes cīņu un grūtībām, kas māca lūgt pēc Svētā Gara, bet arī uz 

apkārtnes, pazudušās, Dieva dusmībai pakļautās pasaules postu, jo pasaule ir nodota 

tumsības varā. Šis lūgums īpaši uzlūko cilvēku postu pasaulē. Tā ir Jēzus apžēlošanās, 

kas runā no šī lūguma un atskan no lūdzēja sirds. Šī Jēzus apžēlošanās mūsos ir visa tā 

sauktā misijas darba pamats un apslēptais izejas punkts. Lūgums ļauj saprast, ko nozīmē 

tas, ka drīkstam nest Evaņģēliju, prieka vēsti par Dieva valstību – ne kā formulu, bet kā 

dāvanu, kas dara jaunu visu sabojāto, sasaistīto dzīvi. Šis lūgums ietver ne tikai mūs pašu, 

bet arī mūsu tuvākos cilvēkus, kuri ir dārgi mūsu sirdīm, kuru īstās rūpes un vajadzības 

mēs varam redzēt šādā gaismā. Tas ir aizlūgums par cilvēci visā ekumēniskajā plašumā, 

kas arvien vairāk un vairāk kļūst par vienotu veselumu, joprojām būdama sātaniskā 

ļaunuma tvēriena satricināta. Mēs atrodamies šajā cilvēcē un nevaram izbēgt no tās. Tikai 

šīs bailes un no tām izplūstošā lūgšana spēj izraisīt dinamiku un reizē šķīstīt. Visos laikos 

šādas lūgšanas ir atskanējušas no draudzes mutes pasaulē, kas aicināta Dieva valstībai. Te 

ir runa par pēdējo, izšķirošo pasaules un cilvēku likteņu jautājumu. 

2. Domās par Dieva valstību ir atrodama vienojošā saikne, kas apvieno cilvēkus 

sabiedrībā. Šī doma arvien ir saglabājusi savu spēku – jau kopš Bābeles torņa celšanas. 
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Taču šīs domas īstenošana ar cilvēku spēkiem vienmēr ir bijusi tikai karikatūra, kas 

sagrozītā veidā attēlo vārdos neizsakāmo ideālo tēlu. Šie centieni parāda, no vienas puses, 

cilvēku pilnīgo nespēju radīt šādu sabiedrību; mūsu dzīves sašķeltība arvien no jauna 

posta kopību mājās un ģimenē, darbā un sociālajā dzīvē, tautā un tautu starpā, kā arī 

draudzē un baznīcā. Taču šajos centienos parādās ne tikai cilvēku nespēcīgums, viņu 

ļaunprātīgā nostāja pret Dievu un līdzcilvēkiem ar visu Dieva radītā cilvēka 

noniecināšanu. Ir tā, itin kā sātans būtu izrīkojies pēc sava prāta tieši šajās vissvarīgākajās 

cilvēka rūpēs un centienos. 

Par visu sadrumstalotību, kuru katrs no mums kādā vietā sāpīgi pieredz, mums 

jāraida pie Dieva lūgums pēc Viņa valstības nākšanas. Tas ir punkts, no kura ir redzams, 

ko Dievs domā ar Savu Garu pulcinādams Savus ļaudis, kā to redzam Vasarsvētku 

notikumā. Ar lūgumu saistītā cerība ir mierinājums, no kura nāk spēks, kurš ļauj uzveikt 

visu, kas mūs šķir. Mēs visi – raugoties uz šo veselumu – esam pakļauti tam pašam 

lāstam un aicināti tai pašai valstībai. Mēs esam viena liela vienība, ko Gars dara par 

īstenību. Dieva valstības zīme ir miers. 

Nekas cits tik ļoti neapdraud dzīvības saknes kā kopības postīšana. Tā arvien ir 

nāvējoša inde. Kur Jēzus dāvana, Viņa Gars, to uzveic, tur rodas dzīvība, ko mēs ar 

bezgalīgu pateicību sākam pieredzēt. Kā kopsavilkums lūgšanai, kas atskan no kritušās 

pasaules nāvējošā posta, ir tas, ka ļaujam mūsu šīs zemes situācijai atbilstošajam 

lūgumam saplūst ar seno liturģisko lūgšanu, kura ir aizlūgumu lūgšanas noslēgums: 

Kungs Jēzu Krist, Tu Kungs un Dievs, Tu Kungs un Dievs, ved mūs no nāves dzīvībā! 

 


