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TREŠAIS LŪGUMS 

 

Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. 

Ko tas nozīmē? 

Dieva žēlastība un labais prāts gan notiek bez mūsu lūgšanas, bet mēs lūdzam 

šajā lūgšanā, lai tas notiek arī pie mums. 

Kā tas notiek? 

Kad Dievs aptur un satriec ikvienu, kam ļauni nolūki un kas mums Dieva 

Vārdu neļauj turēt svētu, nedz Viņa valstībai nākt – proti, velnu, pasauli un 

mūsu miesas prātu –, un mūs stiprina un uztur nešaubīgus Viņa vārdos un 

ticībā līdz pat mūsu galam. Tā ir Viņa žēlastība un labais prāts. 

 

Trešais lūgums ir vērsts uz to pašu mērķi, uz kuru pirmais un otrais, jo tas ir Dieva 

prāts, ka Viņa Vārds tiktu svētīts un Viņa valstība nāktu. Taču aiz šīs norises stāvošais 

Dievs šeit tiek skatīts ne ar saprātīgas domāšanas slēdzienu, bet ar dedzīgām ilgām. Dievs 

ir griba – spēcīgākā no visām gribām, kas īstenojas jebkuros apstākļos un pārspēj jebkuru 

citu gribu, kura tai pretojas. Tā ir tikumīga, svēta griba, par kuru nedrīkst zoboties. 

Lūgums runā par Dieva gribas īstenošanos un reizē – par cilvēka gribu un varbūt arī par 

citu, pārindividuālu spēku gribu, katrā ziņā arī par citām gribām. Cilvēkam ar viņa gribu 

ir likta mutē šī lūgšana; šeit tiek runāts par cilvēka un Dieva gribas vienošanos. Pretstats 

šī lūguma fonā parādās daudz spēcīgāk nekā citos lūgumos. 

Tā trešais lūgums norāda uz vienu no lielākajām problēmām, kas arvien ir 

nodarbinājusi cilvēci. Tā nekādā ziņā nav sajūtama tika kristiešu vidū, bet arī pie 

pagāniem un jūdiem. Tikai atbilstoši tam, kā tiek uzlūkota šī pretruna un tās pārvarēšana, 

sevis iesaistīšana Dieva gribā, kļūst saprotams šis lūgums. Arī grieķu–romiešu pasaulei šī 

problēma nav sveša. Stoiķi to ir izklāstījuši visskaidrāk. Jautājuma nostādne ir tāda pati, 

kā mūsdienu cilvēcei, kas stāv vēsturisko notikumu mīklu priekšā, ar kurām sastopas 
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ikviens cilvēks, kas savā dzīves gājumā un nostājā sastopas ar tādām norisēm, kuras ir 

pretējas viņa paša gribai, kuras no viņa prasa smagas atteikšanās, jā, iznīcina visu viņa 

dzīvi. Tas, ar ko cilvēkam šādi nākas sastapties, tiek uzskatīts par Dieva gribu, kas 

izpaužas vēsturiskās norisēs. Šajā uzskatā ir reliģioza doma, kas uztver Dievu nopietni, 

kas visu notiekošo saista ar Viņu, kas visā, ar ko nākas sastapties, saskata Dieva gribu. 

Lūguma saturs var būt vienīgi tāds, ka cilvēks pakļaujas šai Dieva gribai un grib to pašu, 

ko Dievs grib panākt ar notiekošo, ka cilvēks saka “jā” visam, ko vien liktenis viņam nes. 

“Netiecies pēc tā, lai viss notiekošais notiktu tā, kā tu gribi, bet gribi, lai notiktu tieši tā, 

kā notiek – tad tev labi klāsies” – saka Epiktets (Enchiridion 8). Tas ir gudro dzīves 

likums, kas atceļ neauglīgo iekšējo pretestību Dieva varai visā notiekošajā, tādējādi 

sasniedzot harmoniju ar Dieva gribu, tas ir, ar iekšēju mieru pakļaujas nenovēršamajam 

un apspiež paša gribas iekšējo protestu. Lūgums “Tavs prāts lai notiek” iegūst fatālistisku 

nokrāsu. Konsekvence, kuru vajadzētu iegūt no šī lūguma un pielietot praksē, ir padevība 

un pacietība. Tie kļūst par izšķiroši svarīgiem tikumiem. Tur, kur kristietība ir pārņēmusi 

šo stoiķu domāšanu, tie ir ieguvuši kristīgu tikumu zīmogu. Šīs domu gaitas tuvums 

kristīgās, Jaunās Derības domu mantojumam ir nepārprotams. Un tomēr trešā lūguma 

saturs šādi vēl netiek parādīts. Taču, pirms to aplūkojam, mums īsi jāpieskaras Vecās 

Derības un jūdu reliģijas nostājai šajā jautājumā: kur atklājas Dieva griba un kāda ir 

cilvēka nostāja attiecībā pret šo gribu. Te Dieva griba nav pakāpeniski iepazīstama 

cilvēka dzīves norisēs, ar kādām nākas sastapties visā dzīves gājumā. Drīzāk gan Dieva 

griba atklājas Viņa Bauslībā, bet Bauslība ir norma rīcībai. Tādēļ ir nevis jāgrib tas, ko 

grib Dievs, bet jādara tas, ko Viņš grib. Mērķis ir nevis harmonija, bet paklausība. Tiek 

prasīta cilvēka aktivitāte, nevis pasīva pakļaušanās. Jautājums par to, kā viss notiekošais 

ir saistīts ar Dieva gribu, tiek nolikts malā. Lai cik stingri cilvēks turētos pie domas, ka 

Dievs ir tas, kas no augšienes vada visu notiekošo, tomēr pašā notiekošajā Dieva griba 

drīzāk ir apslēpta, nekā atklāta; tā ir atklāta Viņa vārdā. Tumšajā, necaurredzamajā dzīves 

pinumā Dieva atklātā griba vada atsevišķu cilvēku pa drošu un stingru taku. Svarīgi ir 

nevis gribēt to, kas notiek, bet tomēr darīt to, kas jādara. “Tavs vārds ir manu kāju 
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spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem” (Ps. 119:105). Dieva ceļi visā notiekošajā atbilst 

Dieva tikumiskajai gribai, kas prasa paklausību. Ja cilvēks no tās izvairās, Dievs atbild ar 

sodu. Te izpaužas ticība notiekošā tikumiskajai kārtībai atbilstoši Dieva taisnībai. Un 

tomēr, atbilstoši izlīdzinošai Dieva taisnībai, mostas šaubas par šo viennozīmīgo 

tikumisko kārtību visā notiekošajā. 

Uzdevums nav atrisināts. Ījaba grāmata ir protests pret turēšanos pie šāda visa 

notiekošā vērtējuma no cilvēka puses – ieskaitot tajā ietverto cilvēka tikumisko 

novērtējumu. Cilvēka labklājība nav pašsaprotams ekvivalents viņa taisnībai; cilvēka 

ciešanas nav šāds ekvivalents viņa pārkāpumiem. Visa notiekošā pamatojums slēpjas 

cilvēka acīm nepārredzamos dziļumos. Te atliek tikai pazemībā locīt ceļus Dieva 

varenības priekšā un apklust Tā priekšā, kas rada un pārvalda dzīvības brīnumu. Te 

atklājas tā pati vispārcilvēciskā problēma, kādai pievērsās stoiķi, tikai citādā veidā. Tas ir 

jautājums par Dieva taisnību, kas šeit ir radies no jauna un kas joprojām nav atrisināts, 

taču no tā nav iespējams izvairīties, jo Dieva griba ir tikumiska un taisnīga griba arī visā 

notiekošajā. 

Tomēr šī lūguma izpratne Jaunajā Derībā nav šķirama no Jēzus personas, no Viņa 

vēsts un Viņa darba. Tā pilnā nozīmē ir Dieva Dēla lūgšana. “Jo Es esmu no debesīm 

nācis, lai darītu, nevis ko Es gribu, bet ko grib Tas, kas Mani sūtījis” (Jņ. 6:38) un: “Mans 

ēdiens ir darīt Tā gribu, kas Mani sūtījis, un pabeigt Viņa darbu” (Jņ. 4:34). Jēzū un tajā, 

ko Viņš dara, notiek Tēva prāts. Viņa darbs ir Dieva darbs. 

Tas ir darbs, kura mērķis ir nosaukts pirmajā un otrajā lūgumā. Šie lūgumi lūdz, 

lai tiktu svētīts Dieva Vārds un lai nāktu Viņa valstība. Viss notiekošais, kas iziet no Viņa 

un notiek vēstures gaitā līdz pat laiku beigām, ir Dieva griba jeb Dieva prāts. Tā ir Viņa, 

kas “.. tik ļoti pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas 

Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jņ. 3:16), griba. 

Par šo gribu runā Jēzus, Ģetzemanē lūgdams: “..Ne Mans, bet Tavs prāts lai 

notiek!” (Lk.22:42). Tas nav nenovēršams notikums, kas piemeklē Jēzu. Viņš lūdz ne pēc 

fatālistiskas padevības šim notikumam, pēc atbrīvošanas no jūtu vētras, pēc padevības un 
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miera. Jēzus lūgšanas centrā ir Dieva prāts, šī Dieva mīlestības griba, kuras dēļ Viņš 

dodas nāvē un kura Viņam ir neaizskarama. Stundā, kad Jēzus lūdz, kā ceļa rādītājs 

visiem, kuri lūdz Jēzus vārdā, atklājas pamats, uz kāda Dieva prāts notiek. Ir otra griba, 

kas turas pretī Dieva gribai. Pasaule nav viennozīmīgi tikai Dieva gribas skatuve, bet – 

tajā arvien parādās arī šī pretējā griba. Pasaule ir skatuve, uz kuras risinās abu šo gribu 

cīņa. Jēzus ceļš pie krusta ir šīs cīņas rezultāts un mērķis. Viņš atdod Savu dzīvību kā 

atpirkšanas maksu par daudziem. Tā ir Dieva mīlestības gribas uzvara Viņā. Tomēr arī 

Jēzū šī cīņa risinās līdz pašiem Viņa cilvēcīgās būtnes dziļumiem, jo šis ir jautājums par 

miršanu. Ne tas ir Jēzus jautājums, vai Tēva mīlestības gribai ir jānotiek vai nē, bet gan 

tas, vai ceļš uz krustu ir vienīgais ceļš, kas ved uz šo mērķi. “Tavs prāts lai notiek” – tas 

paliek un nemainās, bet vai nav iespējams, ka šis pēdējais, pats rūgtākais kauss paietu 

garām. Tas ir Dēla lūgums; Viņš kā Cilvēks nodreb to šausmu priekšā, kuras būs 

jāpieredz pie krusta. Šī lūgšana ved uz gribas vienību ar Tēvu, taču ne ar vispārīgu likteņa 

pieņemšanu, kā to saprata stoiķi, bet ar Tēva mīlestības gribu, kas noteica Dēla 

nodošanos grēcinieku rokās. Šī lūgšana ir kaut kas cits nekā fatālistiska padevība. Tā arī 

nav rezignācijas rezultāts, bet iesāktā ceļa turpinājums skaidrā noteiktībā: “Celieties, 

ejam!” (Mk. 14:42). Tā ir aktīva paklausība. Šeit augstākā līmenī atklājas tas, kāda bija 

cilvēka nostāja Dieva gribas priekšā Vecajā Derībā. 

Tādā nozīmē Jēzus šo lūgumu ir licis arī mācekļu mutēs. Lūguma mērķis ir tāds 

pats kā pirmajam un otrajam lūgumam – tas runā par to dienu, kad Glābēja mīlestības 

griba izcīnīs uzvaru pār ikvienu pretēju gribu uz šīs zemes. Tas ir lūgums pēc uzvaras, 

kas atskan no spaidiem, kārdinājumiem, no cīņas grūtībām, no Jēzū parādītās Dieva 

mīlestības gribas apstiprinājuma, kas jau tagad darbojas tajās norisēs, kas notiek uz 

zemes. 

Jau piebilde “kā debesīs, tā arī virs zemes” norāda uz debesu nošķirtību no zemes. 

Debesīs ir spēcīga un darbojas tikai Dieva griba. Uz zemes šai gribai vispirms ir jāuzvar, 

un lūguma nodoms ir, lai šī atšķirība Dieva gribas īstenošanā beigtu pastāvēt – lai uz 

zemes notiktu tāpat, kā debesīs. Te atkal skats tiek vērsts uz pasaules gala notikumu, kad 
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visi, kas ir debesīs, uz zemes un zem zemes, locīs savus ceļus un kad visas mēles 

apliecinās, ka Jēzus Kristus ir Kungs, Dievam Tēvam par godu (Fil. 2:10). 

Tad zeme kļūs par debesīm. Tā kļūs par tādu pasauli, kurā vienīgā realitāte ir 

atrodama Dieva gribā, kas caurstrāvos šo pasauli bez šķirošanas un pretestības. 

Šeit pašā lūgumā jau tiek nosaukta skatuve, uz kuras viss minētais notiks un jau 

tagad sāk notikt. Tas atšķir šo lūgumu no abiem iepriekšējiem. Ir tikušas izteiktas domas, 

ka šī vieta ir tautoloģija, otrā lūguma atkārtojums, un tādēļ Lūkas evaņģēlijā vārdi “kā 

debesīs, tā arī virs zemes” ir izlaisti. Tomēr ar šādu skatījumu uz zemes atšķirību no 

debesīm un tātad arī uz cīņas stāvokli šeit, uz zemes, rodas cits viedoklis, kas dara ticamu 

trešā lūguma sākotnējo stāvokli līdzās abiem iepriekšējiem. Mērķis, pēc kura tiecas Mūsu 

Tēvs lūgšana, ir tik neizsakāmi liels, ka tas tiek nosaukts ar trīskārša atkārtojuma 

palīdzību un ka katru reizi redzeslokā nonāk jauns moments. 

Mārtiņa Lutera skaidrojums pamatoti pieņem domu par cīņu, taču, tāpat kā abos 

iepriekšējos lūgumos, ne vispārīgā nozīmē, bez attiecinājuma uz cilvēku – “Lai Dieva 

labā un žēlīgā griba uzvar visu ļauno padomu un gribu” –, bet izejot no cilvēka posta. Ir 

skaidrs, ka šis Dieva prāts notiek arī bez mūsu lūgšanas, taču ir runa par to, lai tas notiktu 

arī pie mums. Šis “pie mums” var tikt saprasts divējādi. 

1. Dievs Jēzū cīnās ne tikai ar atsevišķa cilvēka gribu, bet arī ar pārindividuālas 

gribas spēku, pret velna, pasaules un miesas gribu. Zeme un vēsture ir ne tikai Jēzus 

vēsture, bet arī arēna, kurā cīnās Dieva griba – uz dzīvību un sātana griba – uz nāvi. 

Notikumu sfērā šīs lietas ir ietvertas viena otrā. Visā notiekošajā Dieva griba ir apslēpta 

un aizplīvurota, tomēr tai ir jātic un par to ir jāzina – no Dieva mīlestības gribas 

atklāsmes Jēzū. Stoiskais skatījums iziet no konkordances – no Dieva gribas pilnīgas 

saskaņas ar visu notiekošo. Tādēļ vienīgā iespēja ir kapitulācija notiekošā priekšā. Šeit, 

Mūsu Tēvs lūgšanā, trešā lūguma pamatā ir nesaskaņa starp pasaules ciešanām un 

pazušanu un Dieva gribu, kas vēlas to visu pārvarēt, lai vestu pasauli pretī pilnībai. 

Ikvienā norisē darbojas abas šīs gribas ar saviem spēkiem. Lūgums ir vērsts uz to, lai 

notiktu Dieva griba, kura Jēzū ir gājusi krusta ceļu un ar kuru Viņš Savā gribā ir vienojies 
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dedzīgā lūgšanā. Taču, raugoties no cilvēka viedokļa, kas ir vienkārši šo norišu objekts 

un ir pakļauts abu spēku gribai, pie kura var notikt kā velna griba, tā arī Dieva griba Jēzū, 

attiecībā uz notikumiem, lūgums iegūst konkrētu saturu. Tajā ir ietverta grieķu cilvēka 

nostāja, kam nākas pieņemt notikumus, ar kuriem viņš sastopas. Tikai šeit nav runa par 

padevības nostāju, kas ļauj visam notikt; šeit ir runa par apzinātu tveršanu pēc tā, ko 

Dievs šinīs norisēs – lai kā arī tās neizskatītos – cilvēkam sniedz, proti, pēc Jēzus 

glābjošās rokas. “Tavs prāts lai notiek” – nevis sātana prāts, kas mani grib pazudināt laikā 

un mūžībā, ne pasaules griba, kas ir nometusi vilinošo masku un atklājusi savu melu un 

naida izķēmoto ģīmi, ne tā griba, kas grib mani iegrūst bezdibenī, kur es būtu Dieva 

atstāts, bet gan – lai notiek Tēva prāts. “..Bet tā ir Mana sūtītāja griba, lai no visa, ko Viņš 

man ir devis, Es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā – pastarā dienā” – saka Jēzus (Jņ. 

6:39). Augstā priestera lūgšana pauž šīs Jēzus rūpes dažādos izteiksmes veidos. Tā visa ir 

Dieva gribas izpausme, un trešajā lūgumā šādi vārdi tiek likti arī mūsu mutēs. 

Trešais lūgums attiecas uz visu, kas notiek, – cilvēka vārdiem runājot – labo un 

ļauno, uz prieku un ciešanām. Pasaulei ir arī sava vilinošā puse. Tomēr notikumu tumšā 

puse, ciešanas šajā pasaulē, šajā lūgumā iegūst īpašu vietu. Tā ir pasaules lielā mīkla, un 

aiz jautājuma par attieksmi pret Dieva gribu ir ciešanu problēma, un aiz tā – teodiceja, 

proti, jautājums, kā viss biedējošais, kas notiek pasaulē, ir savienojams ar Dieva labo un 

žēlīgo gribu. Faktiski tas tiešām nav savienojams. Te griba nostājas pret gribu. Visas 

ciešanas ir nāves varas izpausmes, kas tur mūs savā gūstā. Dieva gribas mērķis ir izteikts 

vārdos: “..Nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs..” 

(Jņ. atkl. 21:4). Nāve tiešām ir pēdējais ienaidnieks, kas tiek uzveikts. Jēzus darbs uz 

zemes ir cīņa pret grēku, slimību un nāvi. Tās nav tikai nākotnes cerības, ka Jēzus cīņa ar 

nāves spēkiem vainagosies ar uzvaru. Tā jau ir tagadne. Ļaunā griba trako šī laikmeta 

norisēs, bet labā un žēlīgā Dieva griba valda pār visu notiekošo. Tā jau ir izcīnījusi 

uzvaru. Pat izpausmēs nāves spēki nevar īstenot savus nodomus, bet ir spiesti kalpot 

Dievam un Viņa labajai, žēlīgajai gribai. Tie ir Dieva kreisās rokas darbi, kuros mēs 

nespējam tieši sajust Dieva pestīšanas darbu, taču pie tiem, kuri ir šīs varas lokā, šādi 
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Dieva darbi notiek. Mārtiņš Luters to izsaka ar vārdiem: “Dievs aptur un satriec ikvienu, 

kam ļauni nolūki.” Grēks, posts un nāve – tumšo spēku darbi pasaulē Dievam kļūst par 

darbarīku, ar kuru tiek īstenota Viņa labā un žēlīgā griba. 

Visai ļaunajai gribai jau šīs pasaules laikā tiek noteikta robeža – ar Dieva gribu, 

kas ir tām pretēja. Viņš soda grēku ar grēku. Tas ir tumšs notikumu pinums, kuru mēs 

nespējam caurredzēt. Tomēr varam būt pārliecināti, ka Viņš dara Savu darbu – arī tur, kur 

Viņa īstais darbs, pestīšana, ir pilnīgi aizplīvurots. Šīs domas iegūst pavisam konkrētu 

nozīmi attiecībā uz tā cilvēka personu, kurš ticībā lūdz pēc Dieva gribas īstenošanās. 

Tātad šajā lūgumā tiek lūgts, lai mūsu griba tiktu nonāvēta. Tā ir mūsu pašu “es” miršana 

– līdz ar maniem centieniem, vēlmēm un plāniem, kuros Dievs arvien ievieš Savus 

labojumus. Tā tiek aizskarta cilvēka paša godība un pārgalvība. Kur tas notiek, tur mūsu 

gribas plosīšanās vidū īstenojas Dieva žēlīgā griba, pie kuras šajā lūgumā drīkstam atrast 

ceļu. Šī ir lūgšana pret mums pašiem. Šī ir lūgšana, kas nāk no pastāvīgas cīņas, kas ir 

mūsu “es” cīņa ar Dievu. Šī cīņa beidzas tad, kad šajā lūgumā tiešām notiek cilvēka 

gribas vienošanās ar Dieva gribu. 

Izskatās gandrīz tā, it kā ar šo domu gaitu notiktu iekļaušanās stoicisma virzienā, 

kas samierinās ar visu notiekošo. Neapšaubāmi, šis lūgums Jēzus izpratnē nozīmē tādas 

domu gaitas pieņemšanu, kas ietver mūsu attieksmes problēmu pret visām norisēm, kuras 

mūs skar. Taču šeit ir runa par pieņemšanu citā, augstākā līmenī. Tas ir kaut kas cits, 

nekā samierināšanās ar visu notiekošo. Tā nav tikai pārliecība par Dieva gribas 

konkordanci ar visu notiekošo; atšķirība ir saskatāma, un tā arī ir jāsaskata. Tikumiskais 

spriedums par šīm norisēm tiek nevis pastumts malā, bet tiek paturēts. Lielais piemērs 

šajā ziņā ir Jēzus lūgšana Ģetzemanē. Tas ir cilvēku grēks, kas ved Viņu pie krusta, tas ir 

grēka augstākais punkts, un tas ir redzams: “Tam, kas mani tev nodevis, ir lielāks grēks” 

(Jņ. 19:11) – Jēzus saka Pilātam. Šīs pasaules valdnieks ir tas, kas nāk, gribēdams Jēzu 

iznīcināt. Jēzus ir lūdzis Dievu piedot tiem, kuri Viņam to visu nodarījuši. Tomēr ar šo 

velna un grēcinieku darbu, pat ar elles nostāšanos pret Viņu Jēzus lūgšanā satver Tēva 

mīlestības gribu, kas Viņam ļauj pieņemt visas ciešanas grēcinieku glābšanas labā. Un 
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tikai tam Jēzus saka “jā”, tikai tam. Viņa lūgšana itin kā izlaužas cauri mūrim, ko 

bangojošais grēks ir uzcēlis ap Viņu, un tver pēc Tēva rokas, kas, nāves ceļu ejot, vada 

Viņa ceļu uz dzīvību un lūdz pēc paklausības. 

Tas attiecas arī uz tiem, kuri zina par Dieva žēlīgo gribu, par Viņa gribu, kas 

vērsta uz pestīšanu, uz glābšanu, un paļaujas uz šo Viņa gribu, lūgdami: “Tavs prāts lai 

notiek!” – Tavs prāts, kas nāvē vēlas dzīvību. 

F. Nīče reiz ir teicis: “Tu vairs nevari izturēt savu varoņa likteni. Mīli to, jo tev 

nav citas iespējas.” Itin kā to varētu izdarīt, itin kā no tā varētu iznākt kaut kas cits, nekā 

tikai cīņa un kompleksi. Tas būtu pārdabisks dvēseles pārvērtību process un reizē visu 

vērtību pilnīgs apvērsums. Itin kā mums vajadzētu mīlēt Dieva radības izpostīšanu, ar 

kādu sastopamies savā liktenī. Jēzus nevienam slimniekam nav sacījis: mīli savu slimību, 

savu spitālību, savu acu tumsu, tad posts beigsies. Viņš uzliek nelaimīgajiem rokas – par 

zīmi, ka Tēvs ir samierināts ar viņiem un ka Viņa palīdzība ir tuvu. Mēs drīkstam mīlēt 

Tēvu, un mums piederas to darīt. Jēzū esam ielūkojušies Tēva sirdī, un no Viņa drīkstam 

zināt, ka Viņa domas par mums ir miera domas, nevis ciešanu domas, ka Viņš mums dos 

tādu galu, kādu sagaidām, – pestīšanu no mums pašiem, no mūsu pašu gribas, kas 

pretojas Viņam. Mums piederas Viņu mīlēt arī tad, kad Viņš vēl nesniedz mums 

atbrīvošanu no ļauna, bet turpina ļaunumu pieļaut. Mēs drīkstam visu saņemt no Tā 

rokas, kas šādi liek Savai gribai notikt pie mums. 

Tikai šādā nozīmē un tikai šādā ticībā ir iespējams teikt “jā” visam notiekošajam. 

Tas ir “jā” tiesai, ko varam atrast tikai tad, kad ir sacīts “jā” žēlastībai. Ar tiesu un 

žēlastību reizē īstenojas Dieva griba šīs pasaules laikā. 

Šo lūgšanu izraisa posts, kā arī Jēzus to ir teicis posta brīdī. Te nav nekā no 

paļāvības, bet vissmagākā cīņa. Kurš gan varētu sacīt kaut ko citu? Taču vienošanās ar 

Dieva gribu, kas Jēzū mūs satver, atnes uzvaru. Dievs “..mūs stiprina un uztur nešaubīgus 

Viņa vārdos un ticībā līdz pat mūsu galam. Tā ir Viņa žēlastība un labais prāts”. Mūsu 

ticība ir uzvara, kas uzvarējusi pasauli. 

2. Iepriekšsacītajā ir izklāstīta iespēja vārdu “pie mums” skaidrojumam. Tika 
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uzdots jautājums par to, kā Dieva prāts notiek pie mums. Tas izauga no padziļinātās 

jautājuma nostādnes, kuras priekšā atrodas cilvēks, kas pretojas savam liktenim, strīdas ar 

sevi un nomoka pats sevi. Atbilde uz šo jautājumu ir nevis rezignācija, padošanās, bet 

cilvēka gribas vienošanās ar Tēva mīlestības gribu. Arī šeit ir iespējams tā lūgt tikai tad, 

kad Tēvs visā Savā lielumā un žēlsirdībā Jēzū ir mūsu acu priekšā. Ar savu lūgšanu 

vēršamies pie Tēva. Te mūsu griba netiek izdzēsta; tikai ar šo lūgšanu tā tiek vērsta uz 

īsto mērķi un iegūst savu īsto spēku. 

Tā nu šajā lūgšanā nav pasivitātes, bet gan gatavība rīkoties. Lai Dieva prāts 

notiek pie mums – tas nozīmē ne tikai pie mums, bet arī – ar mūsu starpniecību. Arī šī 

domu gaita nāk no Vecās Derības, lai gan Mārtiņa Lutera skaidrojums to neparāda. 

Mums jāveltī vēl dažas domas šai lūguma izpratnei. 

Te ir runa par paklausību, par Dieva gribas pildīšanu. Taču situācija, salīdzinot ar 

Veco Derību, īpaši ar jūdu reliģiju, ir mainījusies. Paklausība, kas nāk no ticības, ir tā, 

kas atzīst Dieva darbu Jēzū, rēķinādamās ar šo lielo realitāti arī savā dzīvē. Šajā 

paklausībā, kas nāk no ticības, nav tik liela nozīme atsevišķu baušļu pildīšanai, bet visā 

cilvēka tikumiskajā rīcībā ir svarīgas Tēva un bērna attiecības. Tikai šajās attiecībās mūsu 

gribai vienojoties ar visaptverošo Tēva mīlestības gribu, rodas paklausība. 

Dieva darbs pie mums un Viņa gribas piepildīšanās ar mūsu starpniecību ir 

savstarpēji saistīti visciešākajā veidā. Stoiķu un Vecās Derības izpratnes šeit sastopas 

augstākā līmenī. Jā, tā ir tā pati Dieva mīlestības griba, kas notiek pie mums un kam ir 

jānotiek arī ar mūsu – kā Viņa darbarīku – starpniecību. 

Palikšana Viņā un Viņa mīlestībā ir visas mūsu darbības priekšnoteikums. Šīs 

darbības iekšējā būtība ir mīlestība ar visu tai piemītošo dzīvības bagātību, bet Dievs pats 

ir tas, kas mūsos rada gan gribu, gan tās piepildījumu (Fil. 2:13). “Tavs prāts lai notiek” 

sevī ietver lūgumu, lai mūsu egoistiskās, cietās sirdis tiktu pārveidotas tā, ka tās spētu 

darīt Dieva prātu. Da quod jubes, et jube, quod vis (Dod mums, ko Tu pavēli, un pavēli, 

ko gribi) Augustīns (Confessiones). 

Tādēļ ikvienā Dieva gribas panešanā arvien ir ietverts pilnīgs pretstats pasīvai 
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rezignācijai, gatavība aktīvai darbībai. Tā ir atbrīvošana visos tajos brīžos, kad 

notiekošais cilvēku uzveic – viņa griba, saņēmusi šādu uzdevumu, atkal un atkal var 

mosties darbībai. Jēzus nāves ceļš ir pilnīga aktivitāte arī attiecībā uz cilvēkiem, ar 

kuriem Viņam nākas sastapties. Tā ir mierinājuma pilna pieredze, ka tur, kur šī laika 

ciešanās un krustā ir salauzta paša cilvēka griba, pārpārēm bagātīgi sākas šī Dieva prāta 

pildīšana. Dievs nonāvē, lai darītu dzīvu, Viņš ved uz krustu, lai celtu augšām jauno 

cilvēku, kas taisnībā un šķīstībā dzīvos Dieva priekšā mūžīgi. 

Tā lūgums šādā nozīmē iederas ikvienā dzīves situācijā, kur mūsu tikumiskā griba 

tiek pamudināta kapitulēt cilvēku, lietu un apstākļu priekšā, tomēr cilvēka iniciatīva 

atbilst Dieva pavēlei. 

Mūsu Tēvs lūgšanas trešais lūgums atskan pār katru jaunu sākumu ik reizi, kad 

tiekam aicināti rīkoties. Tā ir vienkārši rīta lūgšana, kas sagatavo ikdienas darbam, 

saskarsmei ar cilvēkiem, sadursmēm ar visiem dēmoniem un cilvēku izdomājumiem, kas 

no visa, ko pieredzam, rada negantu sajaukumu, saindē un posta dzīvi. 

Tas ir lūgums, ko vajadzētu sacīt par visiem cilvēku plāniem ik reizi, kad gribam 

īstenot savas vēlmes un centienus. 

Visos šajos gadījumos, kad mēs kā aktīvi cilvēki darbojamies ar savu gribu, 

nevaram orientēties tikai uz Dieva pavēli. Šāda lūgšana gan var būt mūsu izturēšanās 

vadmotīvs, taču tā var novest arī kazuistiskā šaurībā un darīt mūs bailīgus. 

Tādēļ ir vairāk jādomā par reālu vienošanos ar Dieva gribu kā veselumu, par 

darbību, izejot no šādas kopības, par iekšēju vadību, ko īsteno Viņa Gars. 

Tādēļ nav tā, ka mēs vispirms izpaužam savas vēlmes un centienus, lai tālāk tos 

pārbaudītu un kontrolētu, atbilstoši Dieva gribas mērauklai. Drīzāk notiek mūsu 

iesaistīšana Dieva gribā, kas Jēzū mūs satver – šīs lūgšanas nozīmē un atbilstoši Jaunās 

Derības Garam – pirms visa, ko darām vai nedarām. 

Vienmēr notiek cīņa un savas paša gribas pārvarēšana, pirms cilvēks nonāk līdz 

rīcībai. Tad seko nevis – kā mēs domājam – tikai noskaidrošana, bet īsta vienošanās un 

dzīve, izejot no šī vienotā veseluma. Tā ir rīkojies Jēzus. Tādēļ lasām liecības par Viņa 
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lūgšanām pirms katras lielas izšķiršanās. Tas attiecas arī uz mums. Tikai šāda lūgšana 

ved uz pareizu rīcību, uz īstu nelokāmību un neuzpērkamību, kas skaidri iezīmē “jā” un 

“nē”, parādot, kur piekāpties, kur panākt savu. Tā rīcība tiek pārvaldīta no neredzamā 

lūgšanas izejas punkta, kas izstaro savu spēku līdz katrai vissīkākajai atsevišķajai lietai 

cilvēka dzīvē. 

Tās visas ir norādes uz konkrētas attīstības virzieniem, kas ir tik bagātīgi kā pati 

dzīve. Ieskats labajā un žēlīgajā Dieva gribā ir visu šādu lūgumu priekšnoteikums. Tā ir 

Tēva griba, un bērns, kas pieredz Dieva tēvišķību, var sacīt: Tavs prāts lai notiek! 

Visos šajos gadījumos skatiens tiek vērsts uz mūsu pieredzamajiem notikumiem, 

ar kuriem mums nākas nodarbināt mūsu domas un izskaidroties, lai izdarītu secinājumus 

un izšķiršanos. Jaunajā Derībā atrodam veselu rindu norāžu, kuras mums palīdz tumšajā 

notikumu laukā atrast šīs eshatoloģiskās Dieva gribas pēdas. Dievs dara Savu darbu visa 

notiekošā haosā, un tā ir itin kā mierinoša mūsu lūguma uzklausīšana, ka Viņš iet Savu 

ceļu uz mērķi – mierīgs, stiprs, apslēpts un mūžīgs, – kā Johans Gotfrīds Herders ir 

sacījis. Tā senā kristietība ir zinājusi, ka to vada šis Kungs – visa notiekošā vidū un ar šo 

notikumu starpniecību. Te varam runāt par Dieva gribas panešanu ne tikai negatīvā, bet 

arī pozitīvā nozīmē. Arī šodien ir atrodami vienkārši kristieši, kuri zina, ka Tēva labā, 

žēlīgā griba viņus nes cauri visam, ko nākas pieredzēt; tā viņus nes līdz pašai pilnības 

dienai. 

Šāda paļāvība zināmos apstākļos var būt saistīta ar redzesloka sašaurināšanos. 

Dieva žēlīgā griba var pārvērsties sava veida nodrošinājumā cilvēka personiskajai dzīvei. 

Tad ļoti viegli var notikt tā, ka ticība salūst, pieredzot krasu atšķirību starp Dieva gribu 

un notiekošo. Tomēr, uz visu kopumā raugoties, ir jāsaka, ka mūsu gribas vienošanās ar 

Dieva gribu šādi izpaužas, un tai ir tā jāizpaužas, kļūstot par visas mūsu dzīves nesošo 

balstu. 

Tāda vispirms bija pirmkristīgās draudzes dzīvi nesošā ticība. Tā zināja, ka 

draudze un viss, kas tajā notiek, ir pieskaitāms tādiem notikumiem, kuri ved tuvāk 

piepildījumam. Šai norisei piederēja arī ārējas lietas, kā ceļojumi, apmeklējumi utt. Viss 
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tika darīts ar lūgumu: Tavs prāts lai notiek! – un paļāvībā uz to, ka lūgšana tiks 

uzklausīta. 

Kad tumšajā notikumu laukā atspīd šāda skaidrība par Dieva gribu vienā vai otrā 

norisē, tad lūgšanā atklājas arī skaidras izšķiršanās iespējas, saturiskā ziņā norādīti ceļi, 

kuri būtu ejami. Tā apustulis Pāvils zināja, ka ir aicināts pēc Jēzus Kristus gribas. Šī zīme 

bija raksturīga visam misijas darbam. 

Tomēr šos gadījumus nedrīkst vispārināt. Vispārinājumā būtu ietverta prasība 

iegūt tiešas norādes attiecībā uz katru izšķiršanos šajā dzīvē, pravietiskas atklāsmes, kas 

norāda dzīves ceļu. Taču Dieva griba Jēzū saistās ar Viņa darba piepildījumu. Tādēļ tā 

arvien ir un paliek cilvēka izšķiršanās, vai viņš vienojas ar Dieva gribu un pats pēc savas 

atbildības atrod Viņa ceļus. Šī lūgšana neatraisa no paša atbildības, bet tikai vēl vairāk to 

stiprina. 

Kur saturiski nav atrodama pilnīga skaidrība, un cilvēks stāv divu iespēju priekšā, 

viņam ir jāuzdrīkstas izdarīt izšķiršanos. Tomēr tā ir tāda izšķiršanās, kurai jāpaliek 

lūgšanā: Tavs prāts lai notiek! Lai kā notiktu izšķiršanās, vai tā vestu uz panākumiem 

mūsu izpratnē, vai varbūt novestu grūtībās, kad daudz kas un pat viss šķiet sabrūkam, 

tomēr ir jābūt tā, ka visā, kas ar mums notiek, pie mums īstenojas Dieva pestīšanas griba, 

ja vien Dieva žēlastības griba mūs nes, ja mēs tajā paliekam un ļaujam tai mūs vadīt. 

“Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu” (Rom.8:28). 

Tikai šādā paļāvībā arī varam panest mūsu lēmumu konsekvences. Ja neizdodas 

atrast drosmi atbildīgu lēmumu un to konsekvenču pieņemšanai, cilvēks raugās pēc 

orākuliem, kas galu galā nonāk pie pagāniskas buršanas pat tad, ja tā ir rotāta ar kristīgu 

ietērpu. Šajā lūgumā un paļāvībā uz tā uzklausīšanu ir meklējama spēja stāvēt pāri visam 

notiekošajam. Mēs esam pakļauti nevis notiekošajam, bet vienīgajam Kungam, kas ved 

cauri mums neizprotamajiem dzīves kāpumiem un kritumiem, panākumiem un 

neveiksmēm pretī Savai pilnībai. 

Viņš mums ir darījis zināmu Savas gribas noslēpumu pēc Sava labā nodoma, kuru 

Tas, laikiem piepildoties, bija apņēmies novest līdz galam, apvienojot Kristū gan to, kas 



HERBERTS GIRGENSONS „MĀRTIŅA LUTERA KATEHISMA SKAIDROJUMS” 
 

© 2012 „LUTERISMA MANTOJUMA FONDS”  13 
 

debesīs, gan to, kas ir virs zemes (Ef. 1:9, 10). 

 


