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PIRMAIS LŪGUMS 

 

Svētīts lai top Tavs Vārds.
1
 

Ko tas nozīmē? 

Dieva Vārds gan pats no sevis ir svēts, bet mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai tas arī 

mums būtu svēts. 

Kā tas notiek? 

Kad Dieva vārdus patiesi un skaidri māca un mēs kā Dieva bērni arī svēti pēc 

tiem dzīvojam. – To palīdzi mums, mīļais Debesu Tēvs! Bet, kas citādi māca un 

dzīvo, nekā Dieva vārdi māca, tas Dieva Vārdu zaimo mūsu vidū. – No tā 

pasargi mūs, Debesu Tēvs! 

 

Pirmie trīs lūgumi atšķiras no visiem pārējiem kā formas, tā arī satura ziņā. Tiem 

nav tiešas lūguma formas pavēles izteiksmē, bet lūgšanas vēlējuma forma, tātad – vairāk 

netieša, atturīga forma. Saturiski tajos runāts ne par mūsu vajadzībām, bet par Dieva 

lielajiem darbiem, par to, ko dara Viņš. Te priekšplānā ir vārds “Tavs”, savukārt pārējos 

četros lūgumos – “mūsu”. Pirmie trīs lūgumi ir izteikti tādā veidā, it kā mēs no savas 

puses nespētu lūgt par tajos ietvertajām vajadzībām. Dievs šīs lietas dara no Savas puses. 

Ja cilvēks par tām lūdz, tas izskatās pēc pārgalvīgas iejaukšanās Dieva lietās. Tomēr mēs 

nesam Dieva priekšā savas ilgas, mēs pēc tā tiecamies. Tas atbilst jūdu tikumam – nest 

Dieva priekšā ne tikai savas vajadzības un sākt lūgšanu uzreiz ar tām, bet vispirms 

pacelties Dieva visaptverošās darbības sfērā. Tas izvirzās priekšplānā. Tā ir lielā norise, 

kas visu piepilda. Šajā norisē ir iesaistīts mazais “es” ar savām vajadzībām; un šo norisi 

savā lūgšanā nedrīkstam aizmirst. 

Cilvēciski runājot, šie lūgšanas vēlējumi šķiet gandrīz kā pieklājības forma 

                                                           
1 Personvārds. Turpmāk šajā darbā visur tur, kur vācu tekstā ir Name (personvārds), lai nošķirtu vārdu (kā sacīto vārdu vai vārda 

mācību) un vārdu (kā personvārdu), tiks lietots Vārds (ar lielo sākuma burtu). Šāds lielā sākuma burta lietojums aizgūts no 1965. 

gada Bībeles izdevuma revidētā teksta, LBB, 1997. – Teol. red. 
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attiecībā pret Dievu. Kad mums ir darīšana ar Dievu, mēs atzīstam Viņa vajadzības par 

svarīgākām, un tikai tad nonākam pie saviem lūgumiem. Pirmajiem trim lūgumiem ir 

gandrīz himnisks, slavinošs raksturs. Tā pirmais lūgums tiek interpretēts kā Dieva Vārda 

slavinājums saistībā ar šī Vārda pieminēšanu. Mēs sakām: “Tēvs” un, Viņu slavinādami, 

piebilstam: “Svētīts lai top Tavs Vārds.” 

Kaut arī jūdu lūgšanu sākumā izteiktie lūgšanas vēlējumi bieži ir ar šādu himnisku 

raksturu, kas pat pārveido himnā visu lūgšanu, tomēr par Mūsu Tēvs lūgšanu to īsti nevar 

sacīt. Septiņi īsie lūgumi kopumā skaidri parāda lūgumu raksturu, īstas lūgšanas raksturu. 

Pirmajā lūgumā darbības vārds ir pasīvā “Svētīts lai top..”. Tā subjekts, svētības 

nesējs, tiek apslēpts. Šajā godbijībā, nenosaucot Dievu tiešā veidā, vēl skaidrāk atklājas, 

kas ir Tas, kurš svētī. Svētīšana, kuru Dievs īsteno, ir lielāka un visaptverošāka par to, 

kuru spēj īstenot cilvēki. Dieva darbība šeit ir priekšplānā. Tā neizslēdz arī cilvēka 

darbību, taču cilvēku darbība atrodas otrajā vietā, tas ir, mūsu svētīšana seko Dieva 

svētīšanai un nāk no tās. Mārtiņš Luters savā skaidrojumā ir ievērojis abas šīs lietas, taču, 

lai saprastu lūguma nepieciešamību, sākumā ir jāievēro pirmā no tām. Formas ziņā šajā 

lūgumā redzama ļoti spēcīga Vecās Derības un jūdu lūgšanu ietekme. Tiešas paralēles 

izteikumam “Dieva Vārda svētīšana” Jaunajā Derībā nav atrodamas, lai gan saturiski 

šādas paralēles sastopamas lielā skaitā. Šī izteikti jūdiskā, Vecajai Derībai raksturīgā 

forma apgrūtina mūsdienu cilvēkam lūguma izpratni. Tā neatrodas pati no sevis. 

Tā laika jūdiem izteikumā “Dieva Vārda svētīšana” bija ietverta visa pasaule, viss 

attiecību komplekss. Lūguma izpratnei mums ir nepieciešams atklāt šo kompleksu 

ekseģētiskā un bibliski teoloģiskā veidā. Tas šeit būtu pārāk plašs izklāsts. Mēs izcelsim 

tikai to, kas ir izšķiroši svarīgi mūsu mērķim. 

Nomen Dei est Deus ipse – Dieva Vārds ir pats Dievs. Vārds apzīmē svēto Dievu 

kā personu, kā bezgalīgu, neaptveramu Es. Te netiek runāts par tādu dievišķību, kas 

izplūst pa neaptveramajiem panteisma plašumiem. Dieva Vārds – cilvēka domām 

aptverams, cilvēka balsī skanošs, cilvēka domāšanā ietverams, cilvēka sirdij pieņemams 

vai noliedzams, apstiprināms vai noraidāms – pasaulei pievērstā Dieva puse. Šajā Vārdā 
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ir kopā saņemts viss Dieva darbs no radīšanas līdz piepildījumam. Tā ir Dieva un 

pasaules attiecību izpausme, bet aiz Viņa Vārda stāv Dievs pats visā Savā godībā. Viņš 

stāv pāri visam notiekošajam – kā lielām, tā mazām lietām. Pasaules un visas radības jēga 

un sūtība ir izpaust Radītāja esamību, Viņa būtību un svētumu. “..Tāpēc jums būs 

svētīties un būt svētiem, jo Es esmu svēts” (3. Moz. 11:44). Te kopā saņemta Dieva 

atzīšana un slavēšana – pasaule nāk no Viņa un ir vērsta uz Viņu – ar vārdiem un 

darbiem. Tā ir dzīve taisnībā, kas atbilst Dieva gribai. Pirmās radīšanas stāsts ir šāda 

himna, kas slavē Svēto Garu, jā, radība slavē Radītāju, un šajā slavinājumā dokumentējas 

tās īstā būtība, tās jēga un svētums. Jāņa atklāsmes grāmatā atrodama lielu tēlu veidā 

atainota grēka dēļ zaudētā pasaules svētuma eshatoloģiska restaurācija. Atklāsmes 

grāmatā (4:8) četras būtnes saka slavinājuma vārdus no Jesajas grāmatas 6. nodaļas: 

“Svēts, svēts, svēts Kungs Dievs, Visuvaldītājs, kas bija, kas ir un kas nāks.” To pašu 

varam sacīt par divdesmit četru vecaju slavas dziesmu: “Tu, Kungs, mūsu Dievs, Tu esi 

cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, jo Tu esi radījis visas lietas, ar Tavu gribu visas 

lietas bija un ir radītas” (Jņ. atkl. 4:11). 

Arī pēdējais redzējums runā par jauno radīšanu dienu beigās, par svēto Jeruzālemi: 

“Tempļa es tur neredzēju. Jo viņas templis ir Kungs Dievs Visuvaldītājs un Jērs. Pilsētai 

saules un mēness gaismas nevajag, jo Dieva spožums to apgaismo, un viņas gaisma ir 

Jērs.. Nemūžam tur nekas neieies, kas nesvēts, un neviens, kas dara negantību un melo, 

bet vienīgi tie, kas rakstīti Jēra dzīvības grāmatā” (Jņ. atkl. 21:22 u. t.). 

Pretstatā šai pasaulei, kura Dievu nepazīst, Viņa Vārdu noliedz un zaimo ar 

vārdiem un darbiem, tur mūsu acu priekšā paveras svētīta pasaule. Šī pasaule ir Dieva 

darbs, tas ir radīšanas un pestīšanas mērķis un piepildījums. Šajā piepildījumā Dievs ir 

svētījis Savu Vārdu. 

Pirmais lūgums – ja visa Mūsu Tēvs lūgšana, tāpat kā vārds “Tēvs”, tiek saprasta 

eshatoloģiskā nozīmē – runā par svētīto pasauli, kas slavē Dieva Vārdu, turklāt slavē to 

ne ar vārdiem, bet arī ar pašu esamību. Tas ir mērķis. 

Cilvēks redz un novērtē Dieva galējo mērķi, raugoties no savas atrašanās vietas. 
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Viņš to novērtē, izejot no tā, ko tas nozīmē viņam. Tas ir pareizi tiktāl, cik Dieva 

mīlestība atklājas darbos, ko Dievs dara cilvēka labā. Tomēr tas vēl nav viss. Minētajā 

aplūkošanas veidā slēpjas zināmi draudi, proti, ar cilvēka “es” saistītie mērogi var iegūt 

izšķirošu nozīmi, tā ka priekšplānā izvirzās jautājums: kādu labumu tas viss dod man un 

mums (eidemonisms). 

Taču Dieva svētība, kas tiešām ir svētība, nav tāda, ka iemantojam to, kas mums 

pienākas, bet ka Viņš iemanto to, kas pienākas Viņam. Pasaule atveseļojas, kad tā atrod 

ceļu atpakaļ pie sava Kunga un Radītāja un dod Viņam tādu godu, kāds Viņam pienākas, 

svētīdama Viņa Vārdu. Mēs atveseļojamies, kad tiekam atbrīvoti no sava egoisma un 

atveramies Dievam un saviem brāļiem. Te gan nav runa par Dieva pasaules lietām, par 

Viņa valstību un Viņa gribu, bet vispirms par pašu Dievu – ka pasaulē kļūst redzams tas 

stāvoklis, kāds Dievam pienākas, un ka Viņam tiek dots šis gods. Par to runā pirmais 

lūgums. Tā lūgšanas vēlējumā saņem kopā šo visa notiekošā galveno mērķi. Ar šī lūguma 

izpildi viss ir sasniedzis savu mērķi un sūtību. 

Lūgums ir teikts saskaņā ar Dēla un Tēva attiecībām. Tā ir tā pati nostāja, kādu 

Jēzus parāda Savās atbildēs uz velna kārdinājumiem: “Cilvēks nedzīvo no maizes vien, 

bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes” (Mt.4:4), “..Tev būs Dievu, savu Kungu, 

pielūgt un Viņam vien kalpot” (Mt.4:10). Tā tiek ievērots pirmā un galvenā baušļa saturs: 

“Un tev būs To Kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un 

ar visu savu spēku” (5. Moz. 6:5). Tā kā tas ir spēkā, lūgums pilnā nozīmē var tikt sacīts, 

tikai izejot no bērna stāvokļa. Tās ir lielākās grūtības. Tā kļūst par Bauslību, pret kuru 

saceļamies, jo tā mūs tiesā. 

Tomēr Jaunās Derības izpratne dara mums šo lūgumu par Evaņģēliju, ko grēcīgs 

cilvēks var satvert un izlūgties. Augstā priestera lūgšanā (Jņ. 17) Jēzus saka šo lūgumu, 

raudzīdamies uz Savu darbu, uz došanos nāvē. Viņš ir pagodinājis Dievu, darīdams 

darbu, kuru Tēvs Viņam ir devis; Viņš ir atklājis cilvēkiem Tēva vārdu. Viņā un Viņa 

glābjošajā darbā ir redzamā veidā atklājusies Dieva godība, pasaulei pievērstais Dieva 

svētums. 
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Būtība ir tāda, ka Viņš dod mūžīgo dzīvību visiem, kurus Tēvs Viņam devis. Tas 

ir Jēzus samierināšanas darbs, pazudušās pasaules glābšanas darbs, kas pagodina Dievu, 

kas atklāj Viņa patieso būtību, to, ko izsaka Dieva Vārds. Dievs svētī un pagodina Savu 

Vārdu, Jēzū sniegdams mūžīgo dzīvību. Tomēr mūžīgā dzīvība nav nekas cits, kā jaunas 

attiecības ar pašu Dievu. “Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso 

Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu” (Jņ. 17:3). Vārdā “atzīt” ir saņemta kopā 

ticība un mīlestība. Tā ir mūsu realitātes uzņemšana Dieva realitātē un Dieva realitātes 

uzņemšana cilvēku realitātē, jaunā kopībā. Tas ir Dieva darbs, un tādēļ Jēzus māca lūgt. 

Tas ir centrs un kodols visam, ko Dievs Evaņģēlijā apsola un dod. Mūsu priekšā tas 

nostājas ne kā nesasniedzams ideāls, līdz kuram nespējam pacelties, bet kā Dieva 

žēlsirdības darbs, ar kuru Viņš mūs iekšēji satver Savā mīlestībā un velk pie Sevis. 

To varam aplūkot kā paralēli ar Tēva vārdu, kas mums sniegts kā piedāvājums: 

mēs drīkstam saukt Dievu par Tēvu. Saturiski šo lūgumu varētu attēlot lūgšanā: parādi 

mums Sevi kā Tēvu, atklāj mums Savu Tēva būtību, lai mēs spētu ticēt, lai Tavs Vārds 

tiktu pagodināts mūsos! 

Šī lūgšana attiecas uz Evaņģēliju, reizē atklājot mūsu postu, no kura raidām savu 

lūgšanu. Pirmā lūguma pamatā esošā vajadzība ir kļuvusi redzama kā visu grēku 

dziļākais kodols. Tā ir nošķirtība no Dieva, tā ir cilvēka nostāja, kas neļauj Dievam būt 

Dievam viņa dzīvē, bet kalpot citiem dieviem; vairāk par visu cilvēks pats vēlas būt kā 

Dievs. Viņa dzīve griežas ap paša “es”, vēloties, lai šis “es” tiktu pagodināts. Mārtiņš 

Luters savā 1519. gada Mūsu Tēvs lūgšanas skaidrojumā augstprātību sauc par īsto 

grēku, kam šajā lūgumā jānāk tiesas priekšā un ar Dieva pagodināšanu Viņa žēlsirdībā 

jātiek uzveiktam. Visa augstprātība savā būtībā ir tas, ka mēs negribam būt grēcinieki, 

kuriem ir dota norāde uz Dieva žēlsirdību; mēs negribam dzīvot tikai no šīs žēlsirdības. 

Mēs lūdzam, lai pie mums notiktu šis Dieva žēlastības darbs, lai šīs svētums 

godībā nāktu pār mums un uzņemtu mūs Savā gaismā. 

Kā jau sacīts, tas ir domāts eshatoloģiskā nozīmē un runā par Dieva galējo mērķi 

un Viņa darba rezultātu. Taču reizē skats tiek pievērsts arī tagadnei, ceļam uz šo mērķi, 
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Dieva godības atklāsmei šajā zemes pasaules laikā. Tādā kopsakarībā nāk gaismā tas, ko 

cilvēks spēj un ko viņam piederas darīt, lai svētītu un pagodinātu Dieva Vārdu, Viņa 

žēlastību un patiesību. Viņam ir jāsniedz liecība par šo Dieva darbu. Dieva Vārds tiek 

svētīts, kad tiek sludināts Viņa vārds. Te domāts tīrs Evaņģēlijs, kas parāda patiesajā 

gaismā Dieva žēlsirdību, Viņa Vārdu. Dieva Vārds tiek pagodināts, kad cilvēka dzīve 

sniedz liecību par šo Dieva žēlastības darbu. 

Tomēr tā nav izolēta, pati par sevi pastāvoša cilvēka darbība, ar kuru cilvēks 

īstenībā pagodinātu pats sevi. Drīzāk tā ir Dieva Vārda pagodinošas liecības sniegšana no 

cilvēka puses, to nes un ietver Dieva lielais darbs. Cilvēks nevar svētīt Dieva Vārdu, ja 

Dievs nesvētī cilvēku. Cilvēka dievbijība ir tikai sevis svētīšana, atskaitot vienīgi to 

gadījumu, kad Dievs Sevi pie šī cilvēka pagodina Jēzū, Savas žēlsirdības spēkā. Viņš ir 

un paliek šī lūguma subjekts, arī tad, kad ir runa par mūsu darbu. Mēs lūdzam, lai Viņš 

dara un piepilda šo svētīšanas darbu pie mums. 

Tas ir vienīgi fragments no veseluma, attiecinot Dieva Vārda svētīšanu tikai uz 

pareizu Mūsu Tēvs lūgšanas lietojumu. Protams, ir runa arī par to. Tas saistīts arī ar 

pareizu otrā baušļa pildīšanu, tādēļ ka šis bauslis ir pildāms no iekšienes. Tas notiek tad, 

kad – atbilstoši pirmajam lūgumam – ir atspīdējusi Dieva un Viņa Vārda godība. Taču 

uzsvars nav likts tieši uz šo lietu. Lūgums sniedzas tālāk un dziļāk. Tas skar mūsu 

dziļākās iekšējās, personiskās attiecības ar Dievu, radikālu cilvēka pārveidošanu. Tā ir 

novēršanās no sevis paša un pievēršanās Tam, kurš mūs ir mīlējis, kurā ir atrodama visa 

dzīvība, visa godība. Šis lūgums visaptverošā nozīmē ir lūgums pēc tā, lai Dievs mums 

kļūtu liels ar to, ko Viņš Jēzū paveic pie mums. 

Tā ir veikts mēģinājums izdalīt Jaunās Derības kodolu no pirmā lūguma īsās un 

ietilpīgās formas. Šādā veidā pilnīgi skaidra kļūst viena lieta: ja Jēzus ir atbrīvojis 

lūgumus no liturģiska patosa un izteicis visīsākajā formā, tas tomēr nenozīmē, ka būtu 

pieļaujams lūgt tikai šādā radikāli īsā formā. Lūgums tieši prasa tajā ietverto domu 

plašāku izklāstu. Varētu sacīt, tas prasa meditāciju, izejot no Rakstu vārda. Ir 

nepieciešams, lai Dieva godība, doxa theou, kā tā ir atklājusies Viņa Vārdā un pilnībā – 
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Jēzū, nostātos mūsu acu priekšā tādā lielumā un bagātībā, kā to apliecina Raksti. 

Tai jābūt mūsu acu priekšā, pretstatā visam mūsu trūkumam. Ikviens laiks, ikviena 

dzīve īpašā veidā parāda to, kā Dieva Vārds pie mums zaudē Savu svētumu. Tas ir mūsu 

īstais posts. 

Pēc Pirmā pasaules kara beigām Adolfs Šlaters (1852–1938) rakstīja: “Ja 

uzlūkojam mūsu tautas iekšējo stāvokli, šīs lūgums kļūst milzīgi liels; tas saviļņo visu 

sirdi un iededz arī mūsu spēkus. Mēs vēlamies tikai vienu – lai no tā, ko mūsu tauta 

pieredz, nerastos apkaunojums Dieva Vārdam un lai šim Vārdam netiktu atņemts 

svētums.” 

Kārdinājums kā visā tautā, visā cilvēcē, tā arī atsevišķa cilvēka dzīvē ir milzīgi 

liels. Ja cilvēks tam pakļaujas, tad viņam pievērstais Dieva vaigs, Viņa vārds tiek 

sagrozīts un pats dzīves centrs, cilvēka attiecības ar Dievu, tiek satricinātas. Ja Dievs tiek 

šādā veidā aizēnots, tas nozīmē ne tikai postu objektīvā nozīmē, tas ir, bezdievības postu, 

kas atņem cilvēkam jebkādu savaldību, bet vēl vairāk tas ir posts tieši subjektīvā nozīmē. 

Tas atklājas neskaitāmu cilvēku dzīvēs. Jautājums par Dievu visa cilvēcīgā 

nodrošinājuma un balstu sabrukuma laikā, kas ir sekojis abiem pasaules kariem, ir itin kā 

no jauna tapis dzīvs. Tas ir jautājums pēc pēdējā paliekošā, pēc kaut kā tāda, pie kā 

varētu turēties nekurienes vidū. Taču šim jautājumam neatrodas atbilde. Cik daudz 

iekšēju un ārēju katastrofu izraisa galējs izmisums šī neatbildētā jautājuma dēļ – to 

neviens no mums nespēj novērtēt. Ikviens cilvēks stāv krustcelēs. No vienas puses, tā ir 

iespējams nonākt pie jaunas Dieva Vārda zaimošanas, pie iekšējas sacelšanās, apjukuma, 

kādā cilvēks mēģina izvairīties no neatrisinātā jautājuma par Dievu. Cilvēks sauc uz 

Dievu: “Kāpēc?”, mēģinot pieprasīt norēķinu. Tomēr galu galā tas ir mūsu vislielākā 

posta simptoms. Mēs pilnīgi atsakāmies no Dieva Vārda, aiz kura stāv pats Dievs. Viss 

cinisms, kas vērojams vācu tautā, ir svētuma laupīšana Dieva Vārdam. Taču, no otras 

puses, ievērojot visu cilvēcīgo balstu un nodrošinājumu sabrukumu, ir iespējams sasniegt 

arī pretējo, proti, ka Dievs tieši Savā iekšējā būtībā, Savā tiesas bardzībā un Savā 

žēlastībā mums atkal top liels – pavisam citādā veidā, nekā tas bija iespējams iepriekš, 
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dzīvojot nodrošinātos apstākļos. Tas ir visa baznīcas darba saturs – lai notiktu tā, ka 

cilvēkam Dievs tiktu parādīts visā Savā svētumā un godībā, lai viņam kļūtu iespējams 

ielūkoties Dieva sirdī, Viņa žēlsirdības, kurai mēs drīkstam ticēt, dziļumos. Taču mūsu 

vārdi ir saistīti ar cilvēcīgiem ierobežojumiem, tie ir cilvēcīgi vāji un neizteiksmīgi. Mēs 

vairāk atņemam Dieva Vārdam svētumu, nekā atklājam tā godību. Mēs slavējam Dieva 

Vārdu formulu veidā, bet aiz tām stāv cilvēks ar savu dzīvi, kas nav svētīta. Tas ir 

jebkura pasludinājuma, visa kristīgā darba posts. To nav iespējams novērst ne ar 

pareizām teoloģiskām formulām, ne ar cilvēcīgu patosu, ne ar baznīcas aktīvismu, kas 

bieži vien Dieva Vārda vietā vairāk pagodina mūsu pašu vārdus. Kur šis posts, kas draud 

padarīt bezjēdzīgu visu kristīgo darbu, tiek saskatīts un ņemts pie sirds, tur izaug lūgums: 

“Svētīts lai top Tavs Vārds!” Šim lūgumam vajadzētu stāvēt pāri visam, kas tiek darīts no 

baznīcas, no kristiešu puses. Dziļākajā būtībā te nav runa ne par ko citu, kā vien par to, 

lai pats Dievs tiktu atrasts vai, pareizāk sakot, lai Viņš atrastu mūs, turklāt tā, lai Viņš 

mūsu vidu tiktu godāts visā Savā varenībā un Tēva uzticībā. To spēj panākt tikai Viņš 

pats. To arī mēs lūdzam. 

Mūsu pašreizējā situācija raida Dievam šo lūgumu, ievērojot frontes līniju starp 

baznīcu, draudzi un pasauli. Tas ir vienlīdz nepieciešams un neatliekams abām pusēm. 

Lūgums reizē noskaidro situāciju un ļauj atzīt, par ko īsti ir runa. Tas novērš visu, kas 

aizēno problēmas būtību saistībā ar Dieva Vārda svētīšanu. Tā nu, ja lūgums tiek saprasts 

kā vienlīdz aktuāls baznīcai un pasaulei, atklājas cilvēcisko fronšu apšaubāmība, un tās 

zaudē savu stingrību. Tajā pašā laikā šim lūgumam ir jādarbojas pretī tam, ka cilvēku 

rūpes varētu aizēnot īstās Dieva rūpes. 

Kur Dieva Vārds top svētīts, tur arī šodien no nebūtības un ciešanu dzīlēm var 

izaugt svētība, tur pati tumšākā diena var izrādīties auglīga. 

Tā nonākam pie pēdējās lietas, ko varam sacīt mūsu situācijā. Mūsu lūgumi 

nozīmē ne tikai cīņu pret pasauli, kas grēka dēļ atrodas bezcerīgā situācijā, pret šīs 

pasaules noliegumu. Tie savā īstajā nozīmē satur lielu apstiprinājumu. Dievs rada kaut ko 

jaunu un lielāku, nekā ir viss, kas jau bijis. Viņš to rada no grēka un posta, kas ved uz 
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Viņa vārda zaimošanu. Mēs, raudzīdamies kā uz baznīcu, tā arī uz mūsu tautu, lūdzam, 

lai Dieva Vārds iegūtu jēgu un saturu kā svēts Vārds, kas neaizskaramā noteiktībā mums 

saka, modinot mūsos mīlestību: “..Ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir 

platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāka 

par katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu visu Dieva pilnību” (Ef. 3:18, 19). Dieva 

pilnība ir ietverta Viņa Vārdā. 

 


