Lūdzies un strādā - Ora et labora
31.oktobrī mūsu konfesija atzīmē Reformācijas notikumus pirms 504 gadiem. Mūka Svētā Benedikta
(ap 480–547) devīze “Lūdzies un strādā” - Ora et labora droši vien bija pazīstama un nozīmīga mūkam
Mārtiņam Luteram, kas kļuva par reformatoru. Šie vārdi “Lūdzies un strādā” bijuši aktuāli caur
gadsimtiem un arī šodien. Lūgšana prasa ticību, ka Dievs ir (Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu,
tiks izglābts. Bet kā lai piesauc, kam nav ticējuši? Rom 10:13-14). Un, lūgšana ticībā pareizi motivē
labiem darbiem.
Dievs ir!
Viena no tendencēm, kas mani uztrauc šodienas sabiedrībā ir tā, ka daudz tiek runāts un darīts it kā
Dieva nav. Grūtajā pandēmijas laikā mums vēl jo vairāk vajadzētu pievērsties garīgām lietām, vēl jo
vairāk lūgt Dievu. Ne tikai vakcīna var mums palīdzēt, bet, pirmām kārtām, Dievs. Kad runājam, lai
runājam tā, ka ikvienam ir skaidrs, ka atzīstam Dieva esamību, ka mēs ar Viņu rēķināmies. Ja nav
Dievbijības, cilvēks redz sevi augstāku esam.
Daudzkārt, kad Dieva vārds tiešām tiek minēts, tas diemžēl nav lūgšanas kontekstā. Dieva vārds tiek
minēts it kā Viņš neeksistētu, it kā Viņš nereaģētu uz to. Nebīstas Dieva, neskatoties uz to, ka tieši
otrais bauslis ir vienīgais no desmit, kurā Dievs uzreiz runā par sodu. (2Moz 20:7).
Dievs ir un Viņš ir arī runājis!
Pats biju pārsteigts, kad pārdomāju, cik aktuāli ir šie senie vārdi no Bībeles pirmajām nodaļām, un kā
tie arī atspoguļo mūsu laikmetu: Vai tad tiešām Dievs ir teicis:...? (1Moz 3:1). Bet Dievs ir, Viņš ir runājis
un turpina runāt caur savu teikto šodien. Dieva baušļi ir, un tikai tādēļ, ka daudzi tos nezina vai ir
aizmirsuši, nepadara tos neesošus, tie darbojas un par tiem vajag atgādināt!
Mēs, kā Baznīca un kristieši, esam aicināti dzīvot pēc Dieva baušļiem un atgādināt par tiem citiem. Jau
minēju pirmo un otro bausli, bet arī sekojošie baušļi ir pārsteidzoši aktuāli. Piemēram, Tev būs svēto
dienu svētīt. Lietas un dienas mēs svētam ar Dieva vārdiem un lūgšanu. Ierobežojot svētdienās
ikdienas rūpes, lai veltītu vairāk laika lūgšanām un ieklausītos tajā, ko Dievs tiešām ir teicis savos
vārdos, dod svētību ne tikai svētdienai, bet visai nedēļai. Kad sāku savu bīskapa kalpošanu 2016. gadā,
gribēju aicināt atbalstīt tajā gadā uzsākto iniciatīvu https://manabalss.lv/par-tirdzniecibas-centru-unlielveikalu-slegsanu-svetdienas/show. Uz to aicinu tagad un, lai tas iet kopā ar to, ka mēs cenšamies
gan ne pandēmijas laikos, gan arī pandēmijas laikā, izvairīties no iepirkšanās svētdienā.
Tev būs savu tēvu un māti godāt….agrāk man nemaz nevarēja nākt prātā, ka jāpaskaidro ne tikai
baušļa darbības vārds “godāt”, bet, ka būs jāaizstāv pat šī baušļa ģimenes jēdziens. Ja reiz esmu sācis
aicināt izmantot pilsoniskās tiesības, aicinu balsot par iniciatīvu ģimenes definīcijas nostiprināšanai
Satversmē https://latvija.lv/pv
Tev nebūs nokaut. Aborta tēma ir sāpīga un šī ‘atļautā’ nevainīgo asiņu izliešana ir kliedzoša
apsūdzība esošajai demokrātiskās iekārtas izpratnei par cilvēktiesībām. Ir kristieši un citu reliģiju
pārstāvji, kas saredz problēmu ar esošo vakcīnu saistību ar šūnu līnijām, kas iegūtas no abortētiem
bērniem, un tādējādi pašreiz piedāvāto vakcīnu lietošana var kļūt par sirdsapziņas jautājumu un, tas
ir jārespektē. https://luteranidzivibai.lv/aborts/vai-covid-19-vakcinas-ir-saistitas-ar-abortu/
Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku. Veids, kā publiskā telpā runā viens par otru pārāk
bieži ir krietni tālu no Mārtiņa Lutera 8. baušļa skaidrojuma. ”Mums būs Dievu bīties un mīlēt, ka savu
tuvāku nepatiesi neapmelojam, nenododam, neaprunājam, nedz tam ļaunu slavu ceļam,....” Lai tas
vismaz mums atgādina tā nerīkoties, kad runājam viens par otru šajā sašķelto viedokļu laikā!
Dievs ir žēlīgs!

Dievs ne tikai ir, bet Viņš ir arī žēlīgs! Tā ir Labā vēsts, evaņģēlijs. Tāpēc mēs varam uzdrošināties ar
Viņu runāt. Tāpēc ir jēga griezties pie Dieva lūgšanā, uz Viņu paļauties. Visskaidrākais apliecinājums
tam ir sava Dēla sūtīšana pie mums, Jēzus Kristus dzīve, nāve un uzvara par nāvi caur savu
augšāmcelšanos. Baznīca sludina šo Labo vēsti, ko Kristus ir darījis, lai mēs varam droši pie Viņa vērsties
arī tad, kad mēs neesam lūguši un rīkojušies saskaņā ar Viņa vārdu.
Lūdzies un strādā...
Dažreiz mēs varam manīt, ka esam lūguši, bet neesam darbojušies saskaņā ar Dieva gribu. Domājot
par to, ka drīz svinēsim Latvijas neatkarības pasludināšanas dienu un dziedāsim “Dievs, svētī Latviju!”,
kas ir lūgšana, katrs varam sevi pārbaudīt, vai esam ļāvuši Dieva svētībai nākt pār Latviju caur to, ka
esam dzīvojuši saskaņā ar Viņa baušļiem.
Citreiz mēs varam manīt, ka darbojamies, uztraucamies, cīnāmies, bet to pavada maz lūgšanu pēc
Dieva palīga un vadības. Lūgšanas, kas notiek katra kristieša dzīvē, mājās, katrā baznīcā ir nozīmīgas.
Baznīcas ir lūgšanu nami, ja lūgšanas tajās neizskan, kaut kas nav kārtībā. Līdzīgi ir ar cilvēku, kas ir
Svētā Gara templis, un kā tāds ir paredzēts arī lūgšanai, ne tikai nemitīgam darbam. Ja apsīkst
nepārtrauktā lūgšana, apziņa, ka Dievs ir un paļaušanās uz Viņu, arī tad kaut kas nav kārtībā.
Baznīcas ne tikai mums un tautai atgādina par Dieva esamību, bet tā ir arī vieta Dieva īpašas klātbūtnes
piedzīvojumam caur Dieva Vārda pasludināšanu, sakramentu izdalīšanu un lūgšanu, uz ko tās ir
iesvētītas. Tās palīdz mums arī ieraudzīt Dieva klātbūtni ikdienā līdz pat lūgšanām savā kambarī. Svētā
Vakarēdiena svinēšanā Debesu vārti īpašā veidā atveras un kļūst par tikšanās vietu starp debesīm un
zemi. Kad mēs svinam liturģiju un lūdzam baznīcā, svētība nāk arī tautai. Kā tas izpaužas, tas ir Dieva
ziņā, bet ar tādu pārliecību mēs lūdzam un strādājam.
Saiklis “un” starp vārdiem “lūdzies” un “strādā” ir svarīgs. Lūgsim, lai varam ieraudzīt, kā rīkoties šajā
un katrā laikā, īpaši rūpējoties par tiem, kam ir grūti. Jēzus, aprakstot pastaro dienu, un daudzviet
nereti šo lasījumu lieto dievkalpojumos novembrī saistībā ar Mūžības svētdienu, kad Cilvēka Dēls nāks
Savā godībā un šķirs avis no āžiem, teiks savām avīm: “ko jūs esat darījuši vienam no šiem Maniem
vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši.” (Mt 25:40)
...ar skatu uz mūžību
Šie Jēzus vārdi ir no mūžības aspekta. Kad mēs nākam Viņa priekšā, viss, ko šeit esam darījuši, tiek
izvērtēts. Nepaliek nepamanīts, vai tas ir darīts ar lūgšanu, paļaujoties uz Dievu un Viņa žēlastību, vai
bez. Motivācija darīt labu, nav lai kaut ko nopelnītu, bet, piedzīvojuši, ka Dievs ir žēlīgs, arī mēs gribam
parādīt žēlastību, jo Viņš par mums ir jau apžēlojies. Mūsu uzdevums nav tikai darīt pasauli labāku,
bet, ceļā uz labāku vietu, dot citiem iespēju ieraudzīt Dieva žēlastību caur mūsu darbiem.
Svētīgu lūgšanos un darbošanos - ikdienā un svētkos!
Reformācijai Latvijā – 500, LELB - 100.
Atgādinu, ka nākamajā gadā atzīmēsim Reformācijas Latvijā 500. gadadienu: 2022. gada 12. jūnijā
(Rīgas Sv. Pētera baznīcā un draudzēs) un LELB 100-gadi 16. jūlijā Rīgā ar Baznīcas dienu (100 gadi kopš
LELB pirmā bīskapa Kārļa Irbes konsekrācijas). Aizlūgsim par to, par sagatavošanās darbiem, kā arī lai
mums visiem kopā un katrā draudzē atsevišķi izdodas aktualizēt ar šiem notikumiem aktuālas tēmas
visa gada garumā, dažādos līmeņos un veidos.

