#17 Esiet lūgšanu nams
Mt 21:12-13
Šodienas nodarbībā domāsim par Jēzus pavēli būt lūgšanu namam. Kaut arī Rakstvieta to
neizsaka tieši šādā formā, tomēr konteksts atklāj, ka Dieva griba bija, ka Jeruzālemes Templis
ir lūgšanu nams. Bet vai tikai šis Templis? To centīsimies noskaidrot šodien.

Lasījums
Izlasām šodienas rakstvietu Mt 21:12-13.

Ievads
1. Kādas ir jūsu pirmās domas par šo rakstvietu?
Ļaujam katram izteikties.

2. Kuri ir šodienas Rakstvietas trīs galvenie temati?
Templis, tīrīšana, lūgšana.
Vieta – templis. Darbība – tīrīšana. Mērķis – lūgšana.
Kāda nozīme katram no tiem ir jūsu dzīvē?

3. Kā šodienas Rakstvietas notikums atklāj, Jēzus nebija apmierināts ar situāciju Templī.
Kas, jūsuprāt, bija problēma? Un kāds bija vēlamais stāvoklis Templim?
Vēlamais stāvoklis bija, ka Templis kalpo kā lūgšanu nams, uz ko Jēzus arī atsaucas, citējot
Jesaju – izlasām Jes 56:6-7. Šī Vecās Derības Rakstvieta atklāj, ka Templim jābūt vietai, kur tautām
nākt lūgt Dievu – lūgt pēc grēku piedošanas un saņemt to.
Tomēr problēma bija tā, ka Templis bija piesārņots, tādēļ nespēja vairs pildīt šo
pamatfunkciju. Bija nepieciešamības pēc tā tīrīšana – kā Vecajā Derībā jau bija pravietots – izlasām
Ps 69:9. Pie tam šī tīrīšana notika atkārtota, jo Jēzus jau vienu reizi Savas misijas iesākumā to bija
paveicis – izlasām Jņ 2:11-17. Šis notikums ir atšķirīgs no tā, par kuru lasām šodienas tekstā, kas

norisinājās Jēzus pirmsgolgātas pēdējā nedēļā, jo notiek drīz pēc Jēzus pirmā brīnuma Kānā.
Tātad, šeit ir runa par problēmu, kura atkārtojas atkal un atkal no jauna. Šī doma mūs ved uz
nākamo nodarbības daļu – šī notikuma saistību ar mūsdienām.

Šodienas kontekstam
Šodienas Rakstvietā aprakstītā konfrontācija nav tikai kāds sens vēsturisks notikums, kuram ar
mums šodien vairs nav nekāda sakara. Svētais Gars to ir iekļāvis Jaunajā Derībā, lai būtu mums
par svētību un iedrošinājumu — un mācību. Centīsiemies saprast, kāda nozīme ir katram no
iepriekš minētajiem trim tematiem mums šodienā, un kāda ir to savstarpējā saistība.
4. Templis — kā tas ir saistīts ar šodienu? Ko mēs varam apzīmēt ar Templi mūsdienu
kontekstā?
Kaut arī Dievs nemājo cilvēku veidotos mājokļos – izlasām Jes 66:1, tomēr Viņš apsolīja būt
pieejams svētnīcā – izlasām 2 Mz 25:8-9. Vēlāk tā kļuva par Templi. Šodien Kristus dēļ Dievs vairs nav
jāmeklē konkrētās vietās vai ēkās, bet ir pieejams mums katram garīgi. Tādēļ ar vārdu "Templi"
šodienas kontekstā varam saprast divas lietas:
1) Dievnams, kurā nāk kopā Kristus izredzētā Līgava, Draudze. Jēzus solīja, ka Pats cels šo
Baznīcu – izlasām Mt 16:18.
2) Katrs kristietis ir kā individuāls Templis – izlasām 1 Kr 6:19-20 un 1 Kr 3:16.
Tātad, pārnestā nozīmē varam teikt, ka Kristum ir jānāk un jātīra mūsu Templis – gan
draudze, gan arī mūsu pašu dzīves. Ko nozīmē tīrīt – par to nākamajā jautājumā.

5. Tīrīšana — ar ko piesārņojam savu templi ikdienā? Kā veikt tā attīrīšanu — draudzes
kontekstā un savā individuālajā dzīvē?
Kā jau mācījāmies, mēs esam Dieva templis. Arī mēs regulāri piesārņojam savu templi ar
dažādiem "netīrumiem", pirmām kārtām grēku. Tādēļ ir daudz atgādinājumu apzināti ATTĪRĪT savas
dzīves – izlasām 1 Jņ 1:7-9, Tit 3:4-7 un 2 Kr 7:1. Tātad jāatīra savs ķermenis un tā morālie grēki, bet
arī domāšanas veids – izlasām Rm 12:2.
Draudzes kontekstā mums jāseko līdzi brāļu un māsu dzīvēm un jāaizrāda, ja redzam grēku
ieperinājušos – izlasām Mt 18:15-20. Par to varam arī lūgt, un Dievs būs mūsu vidū, ja to darām
vienprātīgi. Tāpat arī Svētais Vakarēdiens dots kā regulārs iestādījums, kas kalpo sevis pārbaudīšanai
un attīrīšanai no grēkiem.

6. Lūgšana — kā iepriekš minētie abi temati saistīti ar šo?
Man savs templis ir jāatīra, LAI es varētu kļūt par "lūgšanu namu". (Vadītājam: pasaki grupas
dalībniekiem – "Jēzus vēlas, ka Tu, ........., esi lūgšanu nams." )
Dievs prāts ir, ka mēs lūdzam nepārtraukti – izlasām 1 Tes 5:17. Tā nav ārīšķīga, dzirdama
lūgšana, bet iekšēja saruna ar Dievu. Lai to panāktu, visām dzīves prioritātēm ir jābūt virzītām uz
Dievu. Lai to savukārt panāktu, ir jāattīrās no visa liekā, kas stāv ceļā.
Tomēr lūgšanai ir nepieciešama arī kvalitatīvi atvēlēts laiks divatā ar Dievu. Piem., no rīta,
pirms dienas iesākuma – izlasām Ps 5:4. Jēzum arī bija nepieciešams šāds laiks – izlasām Mk 1:35.
Kas ir tie iemesli, kuru dēļ mēs "aizmirstam" atvēlēt šādu laiku? Aizņemtība Jēzum nebija šķērslis.
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7. Kā pareizi lūgt?
Rm 8:26 – nezinām, kā lūgt, tādēļ Svētais Gars nāk palīgā un "pārtulko" mūsu lūgšanas tā, lai
tās darbotos ar spēku.
1 Jņ 5:14 – mums jālūdz saskaņā ar Dieva gribu. Lūgt Jēzus vārdā nozīmē lūgt saskaņā ar
Viņa gribu, jo Viņa griba ir saskaņā ar Debesu Tēva gribu – izlasām Jņ 14:13-14.
Kā nelūgt? Šķēršļi lūgšanu uzklausīšanai:
– Savtīgi motīvi – Jk 4:3
– Pagriešanās prom no Dieva Vārda uzklausīšanas – Sak 28:9
– Nepiedošana – Mk 11:25
– Nenožēlots grēks – Ps 66:18
– Šaubas– Jk 1:6-7
– Laulāto nesaskaņas – 1 Pt 3:7

8. Ko lūgšana panāk?
Dievs spēj darboties, jo ir paredzējis, ka lielākoties caur lūgšanām izpilda Savu plānu.
Tāpat palīdz man kļūt par pieeju Dievam daudzu tautu ļaudīm – līdzīgi kā bija šodienas tekstā
minētā Jeruzālemes Tempļa galvenais mērķis.
Palīdz pārbaudīt sevi, kāds ir mans "piesārņotības stāvoklis", jo ar attīrīšanās ir saistīta
lūgšanu dzīve.

Noslēgums
" Viens no Facebook un Twitter lielākajiem pielietojumiem būs, lai Pēdējā Dienā pierādītu, ka
lūgšanu trūkums neradās laika trūkuma dēļ." — Džons Paipers
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