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PIEKTAIS LŪGUMS 

 

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. 

 

Pirmo triju lūgumu saturs bija Dieva darbs. Tiem ir eshatoloģisks izkārtojums; tie 

raugās uz laiku, kad tas, kas nosaukts lūgumos, kļūs par piepildītu realitāti: ka Dieva 

Vārds tiks svētīts, ka Viņa valstība nāks un Viņa prāts notiks. Tas tik daudz nav lūgums, 

kā lūdzēja tiekšanās pēc nākotnē gaidāmās realitātes. Lūdzēja persona un tās situācija 

lūgumu vārdos nav skaidri parādīta. Un tomēr šo saistību ar lūdzēja personu ietver jau 

lūgumā izteiktā tiekšanās. Te ietverts lūgums, lai pats lūdzējs tiktu uzņemts šajā Dieva 

darbā, turklāt jau tagadnē. Tāda ir Mūsu Tēvs lūgšanas jēga: Dievs dara Sevi par Tēvu 

pazudušajiem, lai jau šeit sāktu notikt tas, kas reiz arī viņiem kļūs par piepildītu realitāti. 

Tā lūgumu raksturīgais fons ir cilvēku ciešanu aspekts šajā pasaulē, kas Tā Kunga 

dienā sasniegs savu piepildījumu. 

Četri pēdējie lūgumi skaidri runā par tām cilvēka rūpēm, kas ir izšķiroši svarīgas 

ceļā uz Tā Kunga dienu. Centrā atrodas zemes dzīves uzturēšana, kas arī ārēji ir Tēva 

žēlastības ietverta. Viņš dod maizi, ko mēs izmantojam, lai vēl šodien saglabātu savu 

dzīvību, un maizi, kura mums kļūst par ēdienu, kas sniedz mūžīgo dzīvību. Dievs ietver 

visu cilvēka eksistenci Savā žēlastībā, un ceturtais lūgums izsaka paļāvību, kas visu 

saņem no Dieva Tēva rokas. 

Pēdējos trīs lūgumos vēl skaidrāk redzams, ka skatiens tiek pievērsts zemes dzīvei. 
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Šie lūgumi uzlūko zemes dzīvi ar visiem tās draudiem un šķēršļiem, kādi rodas ceļā uz 

mērķi. Tas ir parāds, kārdinājums, grēka vara, kas mūs uzveic šajā ceļā, un galu galā – 

kopsavilkuma veidā norādot – ļaunums jeb ļaunais, ar ko, atbilstoši Mazā katehisma 

izpratnei, tiek apzīmētas nelaimes, kas stājas cilvēka ceļā, liek viņam aiziet bojā un 

nomirt, tā arī nesasniedzot mērķi. 

Lūgumi arī šeit nav tikai atsevišķa cilvēka individuāli lūgumi. Tieši tajos 

daudzskaitlis “mums” un “mūsu” iegūst īpašu uzsvaru. Šis ir to cilvēku pulks, kuriem 

Dievs ir kļuvis par Tēvu, kuriem nākas iet šo ceļu, kas pilns asiņu un asaru, un kuri zina, 

ko tas nozīmē. Taču cilvēks, kas kļūst par Tēva bērnu, tiek izrauts no tumsības varām, 

kuras rada šīs norises noslēpumainību. 

Pirmā no tumsības varām ir parāds. Piektais lūgums runā par parādu piedošanu jeb 

atlaišanu. Evaņģēlists Lūka šajā vietā runā par grēka piedošanu. Arī evaņģēlists Matejs, 

atkārtoti uzsvērdams parādu piedošanas nozīmīgumu, parādu vietā runā par 

pārkāpumiem. Šie apzīmējumi tiek izmantoti promiscue (neatdalīti, vienādā nozīmē). Un 

tomēr vārdā “parāds” saistībā ar vārdu “piedot” ir ietverts ļoti nozīmīgs moments. 

Grēks apzīmē baušļa pārkāpumu, Dieva noteiktās normas aizskaršanu (1. Jņ. 3:4). 

Mārtiņam Luteram grēks ir netaisnība, burtiski sakot, nelikumība. Cilvēka ļaunā griba 

nostājas pret Dieva gribu. Turpretī parāds liek uzsvaru uz personiskām attiecībām. 

Apzīmējums ir ņemts no tiesiskās sfēras un atklāj aizdevēju un parādnieku attiecības. 

Viens ir kaut ko devis otram, un no tā rodas parādnieka pienākums. Ticīgais uztur prasību 

pret parādnieku aizdotās vērtības dēļ. Parādnieks ir viņam piesaistīts ar savu pienākumu. 

Taču šeit šaurais tiesiskās dzīves loks tiek atstāts. Visas cilvēku savstarpējās tikumiskās 

attiecības raksturo šādas savstarpējas parādu un pienākumu saistības. Tieši tas pats 

attiecas uz mūsu parādu Dieva priekšā. Mūsu dzīvē nav nekā tāda, ko mēs nebūtu 

saņēmuši no Viņa. Tādēļ visā, kas mēs esam un kas mums pieder, esam saistīti ar Dievu. 

Šīs attiecības nekad nebeidzas. Tās tiešām ir mūsu pamatattiecības ar Dievu. “Kad jūs 

visu, kas jums uzdots, būsit izpildījuši, sakiet: mēs esam necienīgi kalpi, mēs esam 

darījuši, kas bija mūsu pienākums” (Lk. 17:10). Ja zemes dzīve ir tikai sevis 
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apmierināšana ar visu šo esamību, tad šīs pamatattiecības paliek neatzītas. Tas ir tā, ka 

parādnieks paiet malā no sava parāda devēja ceļa, lai nebūtu viņa redzeslokā, taču līdz ar 

to viņa saistības netiek atceltas, bet īstenībā parādnieks pastāvīgi bēg, negribēdams, lai 

viņa parāds tiktu atgādināts. Jēdzienā “parāds” ir ietverta zināšana par Dievu un saistība 

ar Viņu. 

Tomēr saistībā ar piedošanu šeit ir vēl kāda iezīme, kas izceļ attiecības no parastu 

tiesisku attiecību sfēras un dara par visaptverošām sabiedriskajām attiecībām, kas ietver 

dzīvi ar visām tās izpausmēm. 

No cilvēka saistības ar sabiedrību kļūst skaidrs, ko nozīmē tas, ka esam cits citam 

parādā. Apustulis Pāvils to ietver vārdos: “Nepalieciet nevienam neko parādā kā vienīgi, 

ka jūs cits citu mīlat” (Rom. 13:8). Mīlestībā esam cits citam parādā visu – no iekšējas 

sirdsbalss līdz ārējiem darbiem un visa tā īstenošanai, kas otram vajadzīgs ārējās lietās un 

darbos. Cilvēku saistība savstarpējas mīlestības attiecībās ne tikai aprij parastas tiesiskas 

attiecības, tā ka viss, ko esam cits citam parādā pēc likuma, tajās tiek ietverts, bet arī atceļ 

šīs attiecības, un tas, ka esam cits citam parādā, iegūst pavisam citu, jaunu dziļumu un 

plašumu. Kas mīlestības attiecībās norāda savas tiesības, tas ir jau atcēlis īsto saistību 

mīlestībā. Te kļūst skaidrs, ka šis parāds nekad nevar tikt dzēsts; tas dienu no dienas, 

ikvienā dzīves situācijā rodas arvien no jauna. Ja tā nenotiek, tad rodas parāds citā 

nozīmē, un tāds parāds vienmēr ir kopības laušana un noliegšana. Tad priekšplānā 

izvirzās mūsu pienākuma nepildīšana. Nav nejaušība, ka līdzībā par Pastaro tiesu tiek 

nosaukts tas, ko neesam darījuši, ko esam palikuši cits citam parādā. Ja mīlestība ir mūsu 

prasība vienam pret otru, tad mūsu parāds dzīves laikā pieaug līdz neaprakstāmi lielai 

summai. Tas ir astronomisks skaitlis, un te kļūst saprotams tas, kas (Mt. 18) sacīts par 

nekrietno kalpu. No šīs palikšanas parādā kļūst saprotama arī cilvēku kopdzīves sairšana. 

Ir iespējams teorijā un praksē noliegt šo savstarpējo palikšanu parādā, un tas pastāvīgi 

tiek darīts. Rēķinu kārtošana vienmēr ir sabiedrības dzīves postīšana – sākot ar laulību, 

vecāku un bērnu attiecībām, ar kopību darbā, līdz pat vienas tautas attiecībām ar otru. Tas 

izpaužas, paceļot parāda jautājumu. Vienpusīgā apsūdzībā vēl nekļūst redzams pats 
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pamats, proti, ka cilvēku kopībā, savstarpējā mīlestībā ir meklējamas īsti “normālas” 

cilvēku savstarpējās attiecības. 

Taču palikšana parādā ir ne tikai tas, kas palicis nepadarīts vai nokavēts; tā ir arī 

tieša kopības aizskaršana, kas sarauj savstarpējās saites. 

Tomēr aiz līdzcilvēka stāv pats Dievs. Viņš ir iedibinājis šīs mūsu savstarpējās 

attiecības. Tā ir Viņa dāvana. Kas paliek prasīto parādā līdzcilvēkiem, tas ir parādā arī 

Dievam. Kas aizskar kopību cilvēku starpā, tas aizskar kopību ar Dievu. Tāds paliek 

Dievam parādā to, ko ir palicis parādā cilvēkiem. Tā sakrājas nenovērtējams parāds. Tas 

ir fakts: visa dzīve ar saviem neskaitāmajiem pārkāpumiem un visu nepadarīto ir palikusi 

parādā to, ko tai vajadzēja paveikt un kādai vajadzēja būt – tas ir parāds Dieva priekšā, 

kam kā dzīvības Radītājam ir tiesības piedzīt šo parādu, – kā sacīts (Mt. 18): “Maksā, ko 

esi parādā!” 

Kas tad, pretstatā tam, ir grēku piedošana? Grēcīgās dzīves realitāte ir fakts, kuru 

nekādi pasaules spēki nevar padarīt neesošu. Tas ir izpostījis ne tikai kopību cilvēku 

starpā, bet arī cilvēku kopību ar Dievu. Piedošanu var saprast līdzībā par naudas parādu. 

Dievs atlaiž parādu. Viņš to nepiedzen. Taču būtu par maz aprobežoties tikai ar šo 

negatīvo momentu. 

Kā parāds vispār var tikt saprasts tikai attiecībā uz pienākumiem kopībā, tāpat arī 

piedošana. Tā neatceļ realitāti, bet atzīst to. Taču pāri visai šai realitātei, kas kopumā ir 

pastāvīga palikšana parādā, tā no jauna veido sadraudzību, atjauno to pilnīgā šķīstībā un 

neapgrūtinātā veidā – nevis noslēpjot parādus, bet atlaižot tos. “Es nepieminu tavus 

grēkus” (Jes. 43:25). Tā piedošana rada kaut ko pozitīvu, kaut ko jaunu. Tā nenoliedz 

saistību, bet drīzāk apstiprina to pilnīgā nozīmē, pirmoreiz piešķir tai pilnīgu spēku. 

Piedošana nāk no Dieva. Kas zina parāda apmērus, tas arī zina, ka nav iespējama 

gandarīšana no cilvēka puses. Notikušo nav iespējams padarīt nenotikušu. Ikviena diena 

atnes jaunus pienākumus, kuri mums ir jāpilda. Ikviens mēģinājums vērst kaut ko par 

labu ir absurda doma. Piedošana ir izšķirošais notikums, kam jānotiek, lai mēs varētu 

stāties jaunās attiecībās ar Dievu. Kas stāv aiz šī Dieva darba, ko Dievam maksā 
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piedošana, proti, Jēzus krustu – to šis lūgums nepiemin. Taču lūgšanu mācekļu mutēs liek 

Tas, kas pats ir samierinājums par mūsu grēkiem. Šajā vārdos neizteiktajā visspēcībā 

Jēzus māca šo lūgšanu. Piedošana nav pašsaprotama lieta – tas ir brīnums un Dieva 

žēlsirdība, Debesu Tēva īstā tēvišķība. Tieši piedošanā dokumentējas Dieva tēvišķība. 

Arī šeit, kā pirms katra lūguma, vajadzētu atkārtot uzrunu “Tēvs”, jo piedošanā notiek 

tas, ka Dievs kļūst par manu Tēvu, bet es – par Viņa bērnu. Piedošana atraisa cilvēku no 

viņa darbu tīkla, nošķir viņu no tā, kas ir viņa cilvēciskais un vēsturiskais mantojums, 

atbrīvo viņu jaunai esamībai Dieva valstībā, Dieva Vārda slavēšanai, bet no Dieva prāta 

īstenošanās izaug Viņa prāta pildīšana kopībā ar Viņu, mīlestībā. 

Tas ir eshatoloģiskais Dieva darbs, kas atrodas vecās pasaules beigās un jaunās 

pasaules iesākumā. Lūgums raugās uz to dienu, kad Dievs teiks mums izšķirošo 

spriedumu. 

Taču arī tagadējās attiecības ar Dievu nepaliek nenoskaidrotas. Piedošana jau šeit 

ir realitāte, un līdz ar to – jaunā laikmeta iejaukšanās vecajā. Kas šeit un tagad saņem 

piedošanu, tas reizē to saņem arī pēdējās tiesas spriedumā. Šī diena, kurā tas notiek, ir 

eshatoloģiskā stunda. 

Ikvienā piedošanā ir kaut kas galīgs, bet šis galīgais tiek ienests laikā, šodienā. Tas 

reizē parāda visu dzīvi kā piedošanas gaidīšanu. Kā ceturtajā lūgumā mums pietiek lūgt 

maizi šai dienai, atstājot tālāko uzturēšanu Dieva ziņā, jo Dieva žēlastība ir paliekoša, 

tāpat ir arī ar piedošanu. Lūgumā ir ietverta paļāvība uz to, ka lūguma piepildījums būs 

galīga un pilnīga atbrīvošana no visiem parādiem un pilnīgi apskaidrota uzņemšana 

sadraudzībā ar Dievu. Un tomēr lūgšana ir jāatkārto katru dienu, jo tas, ko mums ir 

pienākums darīt, nekad nebeidzas, jā, atjaunotajā sadraudzībā ar Dievu tas iegūst vēl 

daudz lielākus apmērus. “No katra, kam daudz dots, daudz prasīs!”(Lk. 12:48). Kristieši 

ir un paliek parādā vēl vairāk, un lūgums kļūst jo dziļāks un dedzīgāks. Tā kā sadraudzība 

pastāv, tad tās aizskaršana ir jo redzamāka un nozīmīgāka un rūpes par tās atjaunošanu 

kļūst jo nopietnākas. 

Visā savā dziļākajā izpratnē šis lūgums attiecas uz ieiešanu Dieva bērna kārtā, un 
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tas pavada visu cilvēka – un tieši kristieša – dzīvi. Kristieša dzīve ir dzīve piedošanā un 

piedošanas gaidīšanā līdz pašam mūža galam. Jēzus šeit Saviem ļaudīm dod tiesības lūgt 

piedošanu un priecāties sadraudzībā ar Tēvu, pastāvīgi noliekot malā parādu nastu. Tā kā 

piedošana nenoslēpj parādu, tā nozīmē patiesu apskaidrošanu mūsu attiecībās ar Dievu, 

un reizē arī mūsu iekšējās dzīves un kopdzīves apskaidrošanu. Viss kļūst patiess. Cik 

lielā mērā apspiestā vainas apziņa apgrūtina un pasliktina dvēseles stāvokli un līdz ar to 

visu cilvēku kopdzīvi, tas no medicīniskā viedokļa ir atklājies ar psihoanalīzes palīdzību. 

Taču dziedināšana objektīvā nozīmē netiek sasniegta tikai ar apspiestās vainassajūtas 

atsaukšanu nomodā esošā apziņā. Te nav runa tikai par vainassajūtas novēršanu, bet par 

apskaidrošanu un kārtību reālās attiecībās ar otru, proti, ar Dievu. Tas notiek tikai ar 

piedošanu. Uz šo piedošanu attiecas lūgums. 

Tikai uz šādu apskaidrotu attiecību pamata ir iespējama patiesa lūgšana. Mārtiņš 

Luters savā skaidrojumā izvirza priekšplānā šo skatījumu. Tieši ar lūgšanu pēc 

piedošanas visas lūgšanas Dievam iegūst savu raksturīgo iezīmi, proti, ka lūgšana ir 

nākšana pie Viņa. Lūgšana ir vienlīdz tālu no prasības – “mēs neesam cienīgi saņemt to, 

.. ko lūdzam” – un no rezignācijas, kas necer uz uzklausīšanu. Tā stājas pretī abiem 

galvenajiem grēkiem – superbia (augstprātībai) un desperatio (izmisumam). Šāda 

lūgšana tiešām tiek uzklausīta, jo uzklausīšanas priekšnoteikums ir atjaunota sadraudzība 

ar Dievu. Piedošanā ir līdzi ietvertas visas pārējās dāvanas. 

Piektajā lūgumā ir palīgteikums, kas Mārtiņa Lutera tulkojumā skan tā: “..Kā arī 

mēs piedodam saviem parādniekiem.” Šķiet, burtiski pareizāks tulkojums būtu: “.. Kā 

mēs esam piedevuši saviem parādniekiem.” Tā cilvēku piedošana tiktu padarīta par laika 

ziņā iepriekšēju, jā, par priekšnoteikumu Dieva piedošanai. Tas atbilstu rakstītajam 

Mateja evaņģēlijā (6:14, 15), kur viennozīmīgi cilvēku darbs iet pa priekšu Dieva 

darbam. 

Īstenībā šeit tomēr tiek runāts par vienlaicīgu darbību – gan virsteikumā, gan 

palīgteikumā. Līdzība par nekrietno kalpu arī nostāda Dieva un cilvēka piedošanu vienu 

otrai līdzās, skaidri runājot par to, ka ir pareizi, ja kalpa piedošana seko kunga piedošanai. 
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Neapšaubāmi, uzsvars tiek likts ne uz šo notikumu secību laika ziņā, bet tie abi tiek cieši 

saistīti savā starpā: viens nekad nevar būt bez otra. 

Mūsu lūgšana pēc piedošanas neattiecas tikai uz kādu atsevišķu cilvēku. Te 

vārdiem “piedod mums” ir īpašs uzsvars. Šī lūgšana reizē ir vietniecisks aizlūgums. Ar šo 

lūgšanu mēs tiecamies pāri savas individuālās eksistences robežām tajā dzīves lokā, kurā 

atrodamies. Tam jābūt tādam lokam, kas ar Tēva žēlsirdību ir kļuvis par mīlestības 

kopību. Parāds ir izkrišana no šīs mīlestības un kopības. Parāds pastāvīgi ne tikai 

apdraud, bet posta kopību. Taču, kā Tēvs grēku piedošanā atjauno kopību, tā arī Viņa 

bērniem ir ne tikai pienākums tāpat darīt savā starpā, bet viņi to arī spēj darīt – izejot no 

Tēva piedodošās žēlastības pieredzes. Tas ir ne tikai teorētisks apgalvojums, bet 

pieredzēta realitāte, ka atbrīvošana no parāda ar piedošanas palīdzību atbrīvo cilvēku 

mīlestībai pret citiem cilvēkiem. Piedošana ir lielais kopību veidojošais spēks. 

Taču, no otras puses, ir arī tā, ka mēs nevaram uzdrīkstēties lūgt pēc piedošanas 

tad, ja pretojamies kopību veidojošajam spēkam, ko sevī slēpj abpusēja piedošana. Dievs 

ar piedošanu darbojas cilvēku attiecībās. Taisnošana un svētdarīšana ir viens un tas pats 

Dieva darbs. Tādēļ lūgšanā pēc piedošanas iederas gatavības deklarācija piedot 

parādniekiem. Ar mūsu piedošanas starpniecību Dievs dara Savu darbu cilvēku attiecību 

jomā, kura ir sapostīta un zaudējusi sakārtotību. Dāvana, kuru lūdzam piektajā lūgumā, ir 

divkārša: miers ar Dievu un miers cilvēku starpā. Lūgums sevī ietver atgriešanos no 

tālienes Dieva tuvumā, no savstarpējas atsvešinātības – atpakaļ pie brāļiem. Savstarpēja 

piedošana notiek tikpat spontāni un bez nosacījumiem, kā Dieva piedošana, kas nāk no 

Viņa beznosacījumu žēlsirdības. 

Lūgums ielaužas lāstam pakļautās cilvēka dzīves realitātē, izceļ mūs no tās un 

ieceļ Dieva valdīšanas laukā, kas ved uz pilnību. 

No sacītā kļūst saprotams, ka ne tikai atsevišķs, izolēts cilvēks ir tas, kas šādi lūdz; 

lūdzēju arvien ir vesels pulks, un viņus saista piedošana, ko tie cits citam dod un cits no 

cita saņem. Tie esam “mēs” pavisam īpašā nozīmē – tie, kuri lūdz un zina, ka šādā veidā 

esam kopā. Un tomēr nav stingras, nemainīgas robežas, kura šķir šo pulku no “tiem, kas 
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ārpusē” (1. Tes. 4:12). Viņi gan īpašā veidā pārdzīvo to cilvēku parādu, kuri viņiem 

atsaka kopību, un krustu, tomēr zina, ka visiem ir vajadzīga piedošana un ka ar lūgšanu 

pēc piedošanas un piedošanu robeža starp vieniem un otriem pamazām izzūd. Šī lūgšana 

galu galā pamatojas Jēzus lūgšana pie krusta: “Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie 

dara” (Lk.23:34). 

 


