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UZRUNAS VĀRDI 

 

Mūsu Tēvs debesīs! 

Ko tas nozīmē? 

Dievs grib mūs ar to iedrošināt, lai mēs ticam, ka Viņš ir mūsu īstais Tēvs un 

mēs – Viņa īstie bērni, lai droši un paļāvīgi Viņu lūdzam, kā mīļi bērni lūdz 

savu mīļo tēvu. 

 

Nav droši zināms, kā sākotnēji šie uzrunas vārdi ir skanējuši Jēzus valodā. Šķiet 

atbilstoši domāt par aramiešu vārdu Aba. Tieši šis izteikums ir atstājis lielu ietekmi uz 

sākotnējo draudzi; tas ir vārds, ar kuru Jēzus ir piesaucis Dievu (Mk. 14:36) un reizē arī – 

specifiski kristīgu attiecību izpausme starp cilvēku un Dievu. Svētais Gars liek vārdus 

“Aba, Tēvs!” uz Jēzus mācekļu lūpām (Rom. 8:15). 

Šis vārds pieder familiārai, nevis svinīgai valodai. Tā ir viena no pirmajām 

skaņām, kuras mācās izrunāt mazs bērns. Jūdu liturģiskajā valodas lietojumā šis vārds 

nav sastopams. Tas vienmēr tiek lietots bez piederību apzīmējoša vietniekvārda un var 

nozīmēt kā “mans tēvs”, tā arī “mūsu tēvs”. Iespējams, ka šis vārds ir kā Mateja, tā Lūkas 

evaņģēlija atbilstošās vietas pamatā. 

Tēva vārda lietojums attiecībā uz Dievu, kā šo vārdu lietojis Jēzus, pats par sevi 

nav nekas jauns. Šo lietojumu pazīst arī antīkais pagānisms. Šķiet, ka tas pieder 

senākajiem Dieva apzīmējumiem arī primitīvajās reliģijās. Aristotelis par šo apzīmējumu 

saka: “Vara pār bērniem ir ķēniņa vara, kas pamatojas viņu radīšanā un vecuma briedumā 

un mīlestībā, kas ir ķēniņa varas daba. Tādēļ Homērs uzrunā Zevu kā cilvēku un dievu 

tēvu, nosaukdams viņu par cilvēku un dievu ķēniņu.” Šajā apzīmējumā ietverta absolūta 

abpusēja saistība. No vienas puses – paklausība, no otras puses – rūpes un audzināšana, 

kā attiecībā uz visu cilvēku dzimumu, tā arī uz katru atsevišķu cilvēku. Grieķu kultūrā šis 

apzīmējums ir domāts pilnīgi vispārīgi. Tas ietver visu dievus un cilvēkus apņemošo 
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gribu un rūpes par viņiem. Taču šis vārds šķiet vairāk palicis filozofiskās domāšanas 

lokā, neatstājot noteicošu ietekmi uz dzīvi. 

Citādi ir jūdaismā. Tur Dieva apzīmējums “Tēvs” pieder senākajam ticības 

saturam. Taču šis vārds ir spēkā tikai attiecībā uz Israēla tautu. Israēls ir Dieva 

pirmdzimtais dēls (2. Moz. 4:22 u. t.). Doma par Dieva Tēva Vārdu ir cieši saistīta ar 

domu par Viņa valdīšanu un kundzību Savā tautā, kas dokumentējas tautas vēsturiskajā 

un tikumiskajā vadībā. Israēls ir Dieva roku darbs. Dabiskās radīšanas doma, kas izskan 

arī visā pagānismā, ir izbalējusi, un tās vietā nākusi doma par godības pilnu un svētu 

radīšanu. Tā ir Tēva mīlestība, kas rūpējas par Savu roku darbu tā, kā tēvs rūpējas par 

savu dēlu, soda un audzina cilvēkus, apžēlojas un žēlīgi sargā viņus. Šī doma par Tēvu 

īsto nokrāsu iegūst attiecībā uz izredzēto tautu. Dieva Tēva uzticība arvien paliek 

nemainīga, atšķirībā no tautas neuzticības, kura pastāvīgi novēršas no Dieva. 

Uzruna “Tēvs” gan lietas būtības, gan valodas ziņā ir bagāta daudzveidīgiem 

piemēriem. Tēva tēls ir bagātīgs; tas sevī ietver veselu rindu skaidrojuma iespēju. To vidū 

ir piemēri, kuri ņemti no Vecās Derības un kurus izmantojis Jēzus. Dievs ir Kungs, kas 

gan pavēl, gan apsola, rūpējas un mīl. Taču īpašā iezīme, kāda ir Tēva vārdam Jēzus 

lietojumā, nav nosakāma tikai ar šajā vārdā ietverto iespēju norādīšanu. Jaunajā Derībā 

atrodamais Tēva vārda saturs rodas no Viņa Dēla Jēzus īpašā stāvokļa un sūtības. Šeit 

Dievs ir Tēvs iepriekš nedzirdētā veidā, jo Jēzū īstenojas tas, ko Viņš ir apsolījis. Viņš ir 

sūtījis Savu Dēlu, kurā iesākas jaunās draudzes piepildījums, jauna debess un jauna zeme; 

Viņā nāks un ir jau atnākusi apsolītā Dieva valstība. Dieva tēvišķība iziet ārpus domu 

sfēras robežām un kļūst par notikumu, kas pilnīgi pārveido pasaules un atsevišķa cilvēka 

dzīvi un vada to pretī mērķim. Tēva tēvišķībai ir notikuma raksturs, tas ir vēsturiski 

eshatoloģisks notikums, tā ir Dieva tēvišķības atklāsme, Viņa īstās būtības atklāsme 

vienīgajā Dēlā, kurš dara Sava Tēva darbu. Kā jau sacīts, tas ir Evaņģēlijs, ko Jēzus atnes 

un kas ir Viņš pats, saistībā ar Tēva vārdu. Tikai Dēls pazīst Tēvu šī vārda sākotnējā 

nozīmē un dara Viņa darbu, un tad Viņu iepazīst tas, kam Dēls to atklāj, pie kā notiek 

Jēzus darba vēsturiskā norise. Tie, pie kuriem šis darbs notiek, kļūst par dēliem, par 
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Dieva bērniem. Tēva vārdam atbilstošais apzīmējums “dēli” vai “bērni” ir saprotams 

tikai, ievērojot Jēzus eshatoloģisko darbu. Te rodas jaunais cilvēks, kas dzimis no Dieva. 

Dieva tēvišķība un cilvēka dievbērnība ir kaut kas tāds, kas notiek un piepildās ar Jēzus 

darbu. Tas nav pašsaprotams stāvoklis, par kuru mums tiktu sniegts tikai skaidrojums. Tā 

ir uzņemšana lielajā norisē, kas tiek apzīmēta kā Dieva valstības nākšana. Taču šai 

norisei, kas pēc dabas ir pārpersoniska, ir iekšējā, personiskā puse. Dieva darbs ir vērsts 

ne tikai uz Dieva valstības rašanos, bet arī uz Jēzus personu un līdz ar to arī uz tiem, kuri 

kļūst par Viņa mācekļiem. Ceļš, kas tiem ejams, ceļš, kuru atklāj “Mans Debesu Tēvs”, 

ved caur Dēlu pie Tēva. Šajā saistībā no personas uz personu, tiek piešķirta visa tagadējā 

un nākamā svētība un pestīšana. 

Varenās, satriecošās, eshatoloģiskās norises tēls iegūst personisku centru. Tēva un 

bērnu kopānākšana ir Dieva pasaules mērķis un noslēgums, pamats un iesākums. Dieva 

valstības jēdziens sinoptiskajos evaņģēlijos nepazīst īpašus apzīmējumus šīs valstības 

Valdniekam un Viņa pavalstniekiem. Kā Lomeijers pareizi saka, tā saturs ir doma par 

mūžīgo kārtību, ko visa Piepildītājs iedibina tiem, kuri sasnieguši pilnību. Taču te netiek 

aplūkota saturiskā nosacītība, kā arī personiskās attiecības šīs kārtības ietvaros. Par 

personiskajām attiecībām galvenokārt runā ceturtais evaņģēlijs. Tas mazāk runā par 

valstību, bet vairāk par Dēlu un pamato Dieva Tēva stāvokli attiecībā pret cilvēkiem 

tādējādi, ka Dievs ir Jēzus Kristus Tēvs. Viņš ir mūsu Tēvs tādēļ, ka ir Viņa Tēvs. 

Nebūtu nepareizi spriest, ka abi šie izteiksmes veidi līdz ar tajos ietverto saturu 

attiecas uz pašu Jēzu. Tie saskaras Mūsu Tēvs lūgšanā, taču tā, ka jau uzrunas vārdos 

priekšplānā izvirzās personiskais moments. Nav iespējamas attiecības ar šo eshatoloģisko 

norisi bez personiskām attiecībām ar Jēzu un caur Viņu – ar Tēvu. Tieši tāpat nav 

iespējama pareiza Tēva vārda un bērna stāvokļa izpratne, īsi sakot, visu personisko 

attiecību ar Dievu izpratne bez eshatoloģiskā pamata, kā tas atklājas pasludinājumā par 

valstību ar visu pārveidojošo, vēsturisko un eshatoloģisko aspektu. Ieskats šajā 

aizplīvurotajā pasaulē, kas tagad mums atklājas, kļūst iespējams tikai ar personisku Tēva 

– bērnu attiecību rašanos. Tie ir, ja vēlamies tā izteikties, “šaurie vārti”, kas ved uz 
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dzīvību. Tas arī ir ceļš, kurā iespējams atrast vārdus, ko sacīt par dzīvi šajā jaunajā 

valstībā. Te arvien kā priekšnoteikums paliek spēkā, ka tas, kas mums ir dots ar Jēzu, ir 

noticis arī personiskajā dzīvē, personiskajās attiecībās ar Dievu. Šis pēdējais un 

izšķirošais Tēva vārda skaidrojums, kas skatāms kopsakarībā ar Jēzus personu un darbu, 

sevī ietver lietojuma ierobežojumu. Savos dziļākajos pamatos tas dabiskajam cilvēkam 

dara neiespējamu saukt Dievu par Tēvu. Vai šādā nozīmē mēs esam Dieva bērni? Tēva 

vārdā ir ietverts Dieva tiesas spriedums cilvēkam, kas nav Dieva bērns un tādēļ arī nav 

tiesīgs Viņam sacīt “Tēvs”. Šis ir jautājums par to, kur vispār meklējami priekšnoteikumi 

šī vārda lietojumam un kādi ir šī vārda pareizā lietojuma kritēriji. Vai ar šādu 

skaidrojumu Mūsu Tēvs lūgšanas lietojums vispār nekļūst pilnīgi neiespējams? Vai tas 

nav saistīts ar nosacījumiem, kurus cilvēkam nemaz nav iespējams izpildīt? Vai tas 

nenozīmē, ka šis lūgšanas centrālais punkts, kas ir pirmā īstā saruna un kopība ar Tēvu, 

dara neiespējamu visu pārējo lūgšanu? Un vai mūsu teiktā lūgšana nav tieši šāda 

neiespējama lūgšana? Mārtiņš Luters ir cīnījies ar šādām domām. Ja uzrunas vārdi ar 

tajos ietverto Dieva tiesas bardzību uzdod jautājumu par mūsu Dieva bērnu stāvokli, ja 

atbilde uz mūsu teiktajiem Mūsu Tēvs lūgšanas vārdiem ir pravieša Maleahijas grāmatā 

teiktais (1:6): “..Es esmu tēvs, kur tad nu ir Man parādāmais gods?”, tad pāriet viss 

optimisms, kas uzskata, ka lūgšanā mums dotas atslēgas uz Dieva Tēva sirdi. Tad tā vietā 

nāk galējs pesimisms attiecībā uz spēju lūgt un uzdrīkstēšanos teikt lūgšanas vārdus. 

Te Bauslība mums nostājas ceļā uz Evaņģēliju, un tikai tur, kur tas tiek saprasts, 

kļūst redzams viss Evaņģēlija lielums, kas ietverts tieši uzrunas vārdos. Izdevumos, kas 

nākuši klajā pirms Mazā katehisma, Mārtiņš Luters pavēles vietā ir licis lūgumu pēc 

ticības, kas nepieciešama, lai izteiktu uzrunas vārdus. 1520. gadā iznākušajā “Desmit 

baušļu, Ticības apliecības un Mūsu Tēvs lūgšanas īsajā formā” ir sacīts, ka Dievs mums 

Kristū ir ne tikai atļāvis, bet pavēlējis saukt Viņu par Tēvu. Tā nu lai Viņš mums dāvā 

priecīgu paļāvību uz Viņa Tēva mīlestību, lai mēs ar prieku saucam Viņu par Tēvu un 

visās bēdās piesaucam, bet lai pasargā mūs no tā, ka uzskatām šīs bērna attiecības par 

joku un paši panākam to, ka Viņš mums no Tēva pārvēršas par Soģi un kļūst par mūsu 
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ienaidnieku! Un galu galā – lai Viņš kā Debesu Tēvs, kas ir labāks par visiem zemes 

tēviem, dod Savu Debesu bērnu prātu, ko nevar apstulbot nekādas laicīgas šīs zemes 

lietas! 

Taču uzrunas vārdu skaidrojumā, kāds tagad ir Mazajā katehismā un kas ir 

pievienots vēlāk, vārds “Tēvs” pats par sevi ir darīts par Evaņģēliju, par apsolījumu, 

tādējādi pareizi uztverot Jaunās Derības Evaņģēlija vēsts jēgu. Evaņģēlijs nav saistīts ne 

ar kādiem priekšnoteikumiem. Tas, protams, prasa ticību, kas veido bērnu attiecības ar 

Dievu Tēvu, taču pats Evaņģēlijs arī rada ticību. Mārtiņa Lutera skaidrojums uzrunas 

vārdiem nāk no reformatoriskas Evaņģēlija izpratnes. Ja tiešām, kā Tertuliāns saka, Mūsu 

Tēvs lūgšana ir breviarium totius evangelii, tad ikviens Mūsu Tēvs lūgšanas skaidrojums 

ir zīme tam, cik dziļi sniedzas noteikta laika ticības izpratne par Evaņģēliju. 

“Dievs grib mūs ar to iedrošināt”, tas ir, nevis ar Evaņģēliju, kurš atrodas ārpus 

Mūsu Tēvs lūgšanas un kuru mums vajadzētu uzņemt, lai spētu lūgt, bet ar pašu uzrunas 

vārdu Evaņģēliju. Pamudinājums uz Mūsu Tēvs lūgšanu ir pamudinājums uz ticību, uz 

Tēva vārdā ietvertā apsolījuma nopietnu uztveri. Lūgdami Mūsu Tēvs lūgšanu, mēs ticībā 

nopietni uztveram lūgšanā ietverto apsolījumu, mēs ļaujam tam darboties. Šajā 

Evaņģēlija satveršanā notiek mūsu iecelšana apsolītajā pēdējā laikā. Pie ticības ir jānāk; 

un “Dievs grib mūs iedrošināt, lai mēs ticam, ka Viņš ir mūsu īstais Tēvs un mēs – Viņa 

īstie bērni”. Kas uzdrīkstas šādi lūgt, sekojot Jēzus pamudinājumam, tas drīkst rēķināties 

ar to, ka Dievs ne tikai skata pēc, bet patiesi kļūst viņam par Tēvu, ka Dievs pie viņa 

paveic Savu darbu, caur Jēzu darīdams viņu pilnīgu, un viņš tiešām kļūst par Dieva īsto 

bērnu, līdz ar to atrazdams ieeju Tēva namā, kur viss vecais ir pagājis. Citiem vārdiem 

sakot: lūgšanas taisnošana, ko Mūsu Tēvs lūgšanā lūdzot saņemam, sevī ietver 

svētdarīšanu, kas dara lūgšanu par īstu bērna sarunu ar Tēvu tā, kā to vēlas dievbērnības 

gars. Tā spējam lūgt droši un ar pilnīgu paļāvību, kas uztic Dievam itin visu, pat pašas 

lielākās lietas. 

Šī paļāvība nav saistīta ar uzdrīkstēšanos nest šos lūgumus Tēva priekšā, jo esam 

pārliecināti, ka tie būtībā ir Tēvam tīkami, tādēļ ka Viņš pats ir pavēlējis šādi lūgt. Drīzāk 
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te ir runa par ticību tam, ka, par spīti saviem grēkiem, esmu taisns Dieva priekšā un ka 

varu ar prieku lūgšanā nākt Viņa priekšā. No šāda skatupunkta M. Luters vienmēr ir 

uzlūkojis pavēli lūgt. “Piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi!”(Ps. 50:15). Tā ir 

īsta pavēle, taču tāda pavēle, kas ļoti cieši saistīta ar apsolījumu. Tā ir dota apsolījuma dēļ 

un sniedz atbalstu garīga sausuma un mazdūšības laikos, kad paši nespējam tikt skaidrībā 

ar savas sirds ilgām un tādēļ neuzdrīkstamies lūgt. 

Mūsu Tēvs lūgšanas Evaņģēlija raksturs, kas izpaužas jau uzrunas vārdos, 

izgaismo to personu loku, kuru mutēs tiek likta Mūsu Tēvs lūgšana. Tie ir garā nabagie, 

cietēji, pazemotie, izsalkušie, bēdīgie un grūtsirdīgie, katrā ziņā tie, kuri, atbilstoši jūdu 

sabiedriskās dzīves kārtībai, piederēja nevis priviliģētajiem, bet kuriem reliģiskajā jomā 

bija atņemtas tiesības. Tie ir cilvēki, kuri, bēgdami no reālās dzīves posta – vai nu tas 

būtu iekšējs vai ārējs –, meklē glābiņu Tēva mīlestībā un tādā veidā atrod žēlastību. 

Lūgšana pati māca, kāds ir lūdzēju posts un svētība. Es neesmu cienīgs, ka mani 

sauc par dēlu, – saka pazudušais dēls. Lūgums un tādēļ arī lūguma izteikšana ir pareiza 

tad, ja tā tiek raidīta augšup, izejot no reālas vajadzības. Mūsu Tēvs lūgšana – un tāds ir 

tā Evaņģēlija raksturs – ir dota tiem, kas tiešām atrodas postā, par kura novēršanu viņi 

lūdz. Viņi iegūst tiesības šādi lūgt. Varētu brīnīties par to, ka lūgšana nesatur pateicības 

vārdus, taču tas kļūst saprotams no lūgšanas evaņģēliskā rakstura, kā arī no tās 

eshatoloģiskā piepildījuma. Lūgšana norāda uz nākotni; tā izpauž to cilvēku centienus, 

kuri no tagadējā posta un caur šo postu atrod ceļu uz Jēzus atnākšanu. Ar tagadni 

apmierinātais farizejs pateicas (Lk. 18:11). Protams, te nekas nav sacīts pret pateicību un 

pateicības lūgšanu. Taču šādi ir raksturota tā sfēra, no kuras atskan Mūsu Tēvs lūgšana. 

Tie ir tie paši nevarīgie, kurus Jēzus piemin savā pateicībā (Mt. 11), kuriem šajā lūgšanā 

tiek parādīts bērnišķīgi vienkāršais ceļš uz Dieva valstību, ceļš, kuru var iet arī bērns. Šis 

fakts tiek uzsvērts, izmantojot uzrunā bērnišķīgo apzīmējumu Aba. Šaurais ceļš, kas ved 

uz Dieva pasaules dziļumiem un augstumiem, ir ceļš, kurš ejams šiem nevarīgajiem. Tas 

ir vienkāršais ceļš pie Tēva, nevis reliģisks, teoloģisks vai etnisks ceļš uz augstumiem, 

kas saistīts ar kādiem nosacījumiem, kuri parastam cilvēkam nav izpildāmi. 
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Un tomēr šī ir stingri ekskluzīva lūgšana. Tas pamatots jau vārda “Tēvs” 

eshatoloģiskajā raksturā. Šo vārdu var sacīt tie, kuri ir dzirdējuši Jēzus vēsti un ticībā to 

uzņēmuši, kuri visā nopietnībā redz paši sevi eshatoloģiskajā situācijā ar visu Dieva 

tiesas bardzību un reizē ar Viņa apsolījumu. Viņi Jēzū ir sapulcināti un aicināti 

gaidāmajai pestīšanai. Tā ir Pastarās dienas draudze, kas saka šo lūgšanu. Mateja 

pievienotais vārds “mūsu” skaidri parāda šo stāvokli. Tas uzliek lūgšanai kopīgas 

lūgšanas zīmogu. Tieši tāda vispirms ir Mūsu Tēvs lūgšana. Tā ir draudzes lūgšana, kura 

zina, kādā stāvoklī atrodas, un no šī sava stāvokļa, gluži kā atraitne līdzībā, sauc uz 

netaisno tiesnesi: “Izlem manu lietu pret manu pretinieku!” (Lk. 18:3). Tādēļ arī šodien 

Mūsu Tēvs lūgšana ir draudzes lūgšana, kas tiek sacīta kopīgi. Protams, draudze te nevar 

tikt saprasta formāli kā tradicionāli institucionāla baznīcas draudze. Te baznīca apzīmē to 

cilvēku pulku, kuri atrodas šajā eshatoloģiskajā situācijā un kuri paši to zina. Viņi šajā 

eshatoloģiskajā situācijā ar Jēzus doto ticības paļāvību gandrīz pašsaprotamā veidā īsteno 

iekšēju apvienošanos, no kuras paceļas kopīga lūgšana. Kur šāda norise kļūst par realitāti, 

tur arī lūgšana kļūst patiesa, tas ir, tiek teikta garā un patiesībā. “Dievs ir Gars, un, kas 

Viņu pielūdz, tiem To būs pielūgt garā un patiesībā” (Jņ. 4:24). Ar šiem vārdiem Jēzus ir 

darījis lūgšanu brīvu no visām kulta piesaistēm vietai, laikam un ritam un saistījis to tikai 

ar šādu nosacījumu, kas ir lūgšanas pamatā un ko Viņš pats ir devis, tā ka tikai caur Viņu 

tas ir īstenojams. Jo Viņš pats ir patiesība, un Viņš dod Garu. 

Jautājums par kulta formu vispār un par kristīgo dievkalpojumu šeit netiek 

aplūkots. Forma ar iekšēju nepieciešamību izaug no gara. Posts rodas tad, kad forma gan 

ir, bet gara pietrūkst. Un šis posts visvairāk ir jūtams saistībā ar Mūsu Tēvs lūgšanu. 

Tādēļ šī lūgšana pamatoti ir saukta par lielo mocekli. Tā ir tikusi degradēta gandrīz līdz 

buramvārdu formulai. Mūsu Tēvs lūgšanas kā Evaņģēlija izpratne ir vienīgais ceļš uz šī 

posta pārvarēšanu. Draudzei dotās Mūsu Tēvs lūgšanas ekskluzivitāte sevī ietver šīs 

lūgšanas lietojuma ekumēniskas izplatīšanas iespēju divos virzienos. Tās ir tiešā veidā 

dotas līdz ar lūgšanas evaņģēlisko raksturu. Kā jau sacīts, Mūsu Tēvs lūgšana ir atbrīvota 

no visām nacionāli politiskajām iezīmēm, kādas raksturīgas jūdu lūgšanu piemēriem. 
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Tagadējā, varētu sacīt, gandrīz abstraktajā formā lūgšana nav saistīta ne ar kāda veida 

vēsturiskajiem nosacījumiem. Tā ir universāla. Tā ir vienkārši ekumēniska lūgšana, kas 

var tikt lūgta ikvienā īpašā cilvēka situācijā, bez izņēmuma, jo eshatoloģiskā situācija 

ietver visus, tā ieceļ visu, kas tajā notiek, īpašā gaismā un, izejot no tā, piešķir lūgšanai 

īpašu nozīmi. Tas, kurš ieceļ draudzi šajā situācijā, ir visu, visas pasaules Pestītājs; Viņa 

nākšana visai pasaulei nozīmē galīgo izšķiršanos. Tādēļ neviens laikmets, neviena 

paaudze, neviena tauta neizaug no Mūsu Tēvs lūgšanas. 

Un vēl vienā skatījumā vārds “mūsu” nosaka ekumēnisku plašumu. Tas sniedz 

neierobežotas aizlūgumu tiesības un pienākumu. Evaņģēlijs attiecas uz visiem, tādēļ uz 

visiem attiecas arī lūgšana, kas satur Evaņģēliju. Un to spēj izteikt tieši vārds “Tēvs”. 

Viņš ir visu Tēvs, jo šajā vienreizējā nozīmē grib caur Jēzu kļūt par visu cilvēku Tēvu. 

Tas nav jāsaprot pārspīlētajā un tādēļ pilnīgi bezspēcīgajā dzejnieka vārdu nozīmē: 

“Brāļi, tur, aiz zvaigžņu telts, mājo mīļais Tēvs”, bet gan piepildītā, konkrētā izpratnē, 

proti, ka Dievs apžēlojas par visiem, kuri Viņā atrod Tēvu un Pestītāju, kas viņu ved 

atpakaļ uz Tēva mājām. Mūsu Tēvs lūgšana iegūst misionāra raksturu – ne misijas 

propagandistiska vērtējuma nozīmē, bet kā aizlūgums par citiem cilvēkiem, kas atskan no 

pašiem rūpju un nomāktības dziļumiem. Lūgšana lūdz, lai šie ļaudis varētu atgriezties pie 

Tēva, lai viņiem atklātos Tēva vārds, kas ļautu ielūkoties atvērtās debesīs. Viss citu 

cilvēku posts un visas pasaules posts atrod vietu šajā aizlūgumā. Tā ir kā apelācija pie šīs 

vienreizējās, visas vainas dziedinošās Dieva tēvišķības. Vārds “mūsu” jaunā nozīmē 

apvieno mūs ar visiem cilvēkiem. 

Mārtiņš Luters savā skaidrojumā nav pievērsies vārdam “mūsu”, taču tas jau ir 

ietverts vārda “Tēvs” pareizā izpratnē. 

Ko nozīmē piebilde “debesīs”? Šī forma sastopama daudzos Jēzus izteikumos, kas 

runā par Tēvu debesīs. Varētu domāt, ka tā vienkārši pārņemta no šiem izteikumiem kā 

pašsaprotama. Taču Mūsu Tēvs lūgšanas ietvaros tai ir īpaša nozīme. 

Neapšaubāmi, šis apzīmējums izdara zināmu spiedienu uz bērnišķīgi intīmo Aba, 

kas iesaista Dievu cilvēku dzīves sfērā. Reizē tas parāda īstajā gaismā šo brīnumu, ka 
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drīkstam sacīt Debesu Kungam: Aba. Tas ir Dieva žēlsirdības lejup nolaišanās brīnums, 

kas atklājas Jēzū. Tā nekādā ziņā nav pašsaprotama lieta. Tā Tēva vārda izteikšanas 

tiesības un iespēja lūgšanā ir vienkārši brīnums, jo šeit drīkstam runāt ar Tēvu debesīs. 

Zemes telpa, kurā stāvam, runādami ar Dievu, ir salauzta. Tās vietā ir nākusi 

neizmērojamā debesu bezgalība. Taču tas ir noticis ne tālab, lai mēs pazustu šajā 

bezgalībā, bet gan lai atrastu Viņu kā Tēvu – ikvienā vietā un katrā laikā. 

Debesis nav kaut kas tāls un svešs. Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Mēs 

stāvam tās durvju priekšā. Kad atrodam Tēvu, debesu durvis ir atvērtas. Debesis kļūst par 

mūsu mājvietu. Ne mēs ar savām bērnišķīgajām lūgšanām velkam Dievu lejā un 

iesaistām Viņu mūsu niecīgās cilvēcības sfērā, bet Tēvs velk mūs augšup, Savās debesīs. 

Tā ir svētība, ko nes ikviena īsta bērna lūgšana Tēvam. Taču reizē ir nozīmīgs jautājums 

par lūdzēja atgriešanos – vai viņš vispār grib tikt iecelts debesīs. Šajā jautājumā ir ietverta 

cilvēka pilnīgas pārvērtības prasība; jo šī zeme līdz ar tās grēku ir vieta, kur esam mājās, 

bet debesis mums ir svešums. Ja uztveram nopietni lūgšanā notiekošo iecelšanu debesīs, 

Dieva pasaulē, rodas iekšējas pretrunas. Tas ir lielākais posts ikvienā lūgšanā. 

Mārtiņš Luters savā Mūsu Tēvs lūgšanas un tās atsevišķo lūgumu izpratnē par 

izejas punktu ir pieņēmis to, ka ikvienam lūgumam atbilst reāla vajadzība. Viņš ir 

paturējis redzeslokā arī iepriekš pieminēto postu. Tas galvenokārt attiecas uz pirmajiem 

trim lūgumiem. Atsevišķu lūgumu skaidrojumos to aplūkosim plašāk. Mūsu posta iekšējā 

pārvarēšana arvien ir ietverta tajā, ko Tēva vārds visā dziļumā un lielumā Sevī nes un ko 

tas gluži vai neaptveramā vienkāršībā mums sniedz, proti, ka drīkstam sacīt Dievam: 

“Tēvs” un tiekam uzņemti debesīs. Es debesīs esmu mājās, kad drīkstu sacīt: “Tēvs.” 

Ikviens lūgums ne tikai atbilst noteiktai vajadzībai, bet uz katru lūgumu attiecas 

vārds “Tēvs”, ko nekad nedrīkst pazaudēt no redzesloka un kas būtu atkārtojams pirms 

katra lūguma, lai līdz ar katru no tiem mēs ielūkotos Dieva sirdī, ar kuru Viņš mums atver 

debesis. 

 


