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Lūgšanas cena
Nesen ar jums runāju par lūgšanas nepieciešamību: aizvien būs lūgt Dievu. Šodien es runāšu par
lūgšanas cenu. Jēzus Kristus draudzi vienmēr uz pleciem ir nesis atlikums: cilvēki, kuri apzinājušies, ka
lūgšana nav kļuvusi lēta, kā E. M. Baunds ir teicis: „Lūgšana, kas neko nemaksā, neko neiegūst.” Atlikums
ir aprēķinājis tās cenu un ir gatavs maksāt par regulāru, ilgstošu slavu un aizlūgšanu. Tas zina, ka lūgšana
ir cienījams darbs, patiesi, vislabāk atalgotais darbs, ka lūgšana nodarbojas ar pilnīgi neiespējamo un ka
Jēzus Kristus draudzei ir lūgšanas monopols. Nevienam citam nav nekā līdzīga.
Ielūkosimies Atklāsmes grāmatā un skatīsimies, kam beigās būs nozīme. Kas piesaista mūsu Dieva
uzmanību vairāk par visu:
Tad nāca cits eņģelis un nostājās pie altāra, turēdams zelta kvēpināmo trauku; viņam tika dots daudz
kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto lūgšanām uz zelta altāra goda krēsla priekšā. Un kvēpināmā dūmi ar
visu svēto lūgšanām uzkāpa no eņģeļa rokām Dieva priekšā. Tad eņģelis ņēma kvēpināmo trauku, pildīja
to ar altāra uguni un bēra to lejā uz zemi. Un cēlās pērkons un balsis, zibeņi un zemestrīce (Atkl. 8:3‐5).
Lūgšanas ir ziedojums Dievam. Tas ir dārgs, ļoti vērtīgs ziedojums. Dievs nepieņems lētu, steigā ar
dalītu sirdi izteiktu lūgšanu. Dievs nav apmierināts ar druskām, tāpat kā Vecās derības laikā Viņš
nepieņēma bojātu upuri. Ja lūgšana nav dedzīgs veltījums Dievam, tā nav pieņemams veltījums Dievam.
Ja lūgšana ir dedzīga, tā pacels kvēpināmo pie troņa un kādu dienu satricinās pasauli savā veidā.
Pārdomāsim lūgšanas cenu četros veidos: laika, kvalitātes, atsacīšanas un pacietības nozīmē.
1. Laika cena. Un, tos atlaidis, Viņš gāja kalnā Dievu lūgt (Mrk. 6:46). Tu nevari vienkārši pievienot
lūgšanu visam, ko pašreiz dari. Tev kaut ko ir jāatlaiž. Kāds ir tavs upuris Tam Kungam, mans draugs?
Centīgi sportisti un mūziķi nevilcinās pārkārtot savu dzīves veidu, lai sasniegtu mērķus. Būsim tikpat
centīgi!
Katra papildus minūte lūgšanā maksā vairāk. Lūgt 30 minūtes maksā vairāk nekā lūgt trešdaļu
minūtes. Jo vairāk laika tu ņem lūgšanai, jo vairāk tavs dzīves veids, komforts un paradumi tiks sagrozīti.
Jo vairāk tev būs jāsaka nē: nē draugiem, radiem, telefona sarunām, izbraukumiem un sociālajiem
saietiem, nē iepirkšanās gājieniem, TV, internetam, feisbukam. Ja tu veltī sevi lūgšanas nepieciešamībai,
ja tu sāc pienest upuri – smaržīgu lūgšanas laika upuri – , vēl pirms tu būsi daudz lūdzis, upuris vien jau

izmainīs tavu dzīvi. Tavs izskats mainīsies. Tavs skatiens kļūs atturīgāks. Tu smaidīsi par citām lietām kā
agrāk. Dodoties tālāk, tu arvien vairāk un vairāk jutīsies kā svešinieks tur, kur kādreiz jūties kā mājās.
2. Dzīves kvalitātes cena. Kad šeit runāju par kvalitāti, es nedomāju apģērbu, ēdienu vai pajumti. Es
runāju par garīgo kvalitāti. Tur nepieciešams svētums. Aicinājums lūgt vienmēr ir aicinājums uz svētumu.
Mums jākļūst tīriem, pirms lūdzam.
Bet, sekodami Svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts: esiet svēti,
jo Es esmu svēts (1. Pēt. 1:15,16).
Kas drīkst kāpt Tā Kunga kalnā, un kas stāvēs Viņa svētajā vietā?
Kam nenoziedzīgas rokas un skaidra sirds, kam prāts nenesas uz nīcīgām lietām un kas ar viltu
nezvērē (Ps. 24:3,4).
Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā (Jēk. 5:16b).
Tā ir laika izšķiešana, ja mudinām uz lūgšanu cilvēkus, kuri atsakās dzīvot svētu dzīvi. Mums vajadzīgs
dzīvot svēti, lai darītu svētu darbu. Nesaki: „Ikvienam vajadzētu būt lūgšanu sapulcē,” ja tu neturpini
tālāk, ka katram cilvēkam vajadzētu būt svētam. Tie, kuri visu nav atstājuši, kuri nav situši miesu krustā,
tikai traucē sapulces. Ja viņi domā, ka ar savu klātbūtni parāda draudzei laipnību, tie kļūdās. Jēzum bija
lūgšanu sapulce Jairus namā. Bija vajadzīgs uzcelt viņa meitu no mirušajiem. Jēzum nācās lielāko ļaužu
daļu izraidīt pa durvīm, pirms Viņš varēja sākt lūgšanu sapulci (Mrk. 5:40). Tur atradās cilvēki, kuri nebija
salīdzinājušies ar Dievu. Draugs, ja mūsu sirdī ir netaisnība, Tas Kungs mūs nedzirdēs (Ps. 66:18). Tomēr
nekad neaizraidi Dieva meklētāju no lūgšanu sapulces! Viņš var tikt pestīts.
Lūgšana ir priekš svētajiem. Piekodinājums ir skaidrs: paceldami svētas rokas (1. Tim. 2:8). Svētas
rokas ir paklausīgas rokas. Tiešām, mums jāiet tālāk paklausībā, tālāk tajā, kas skaidri redzams kā pareizs,
kā to lasām šajā rakstu vietā:
Un visu, ko mēs lūdzam, to saņemam no Viņa, jo mēs turam Viņa baušļus un darām to, kas Viņam
patīkams (1. Jāņa 3:22).
3. Atsacīšanās cena. Kad tu veltī sevi lūgšanai, ļaujot tai sagrozīt tavu pašreizējo dzīves veidu, tu
zaudēsi cilvēku pagodinājumus. Bet tu nebūsi bēdīgs, drīzāk tu ieraudzīsi faktu, ka pagodinājumi visu
laiku ir bijuši kavēkļi, neļaujot pieaugt ticībā, jo visi, kas meklē godu no cilvēkiem, nevar iegūt ticības
spēku.
Jēzus teica: Kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu, kas nāk no
vienīgā Dieva? (Jāņa 5:44.)

Dieva gods un godība kļūs par tavu jauno apģērbu. Tu būsi par to laimīgs. Nepaies ilgs laiks, kad tava
lūgšanu vieta kļūs kā varens cietoksnis, no kurienes tu raidīsi ugunīgas raķetes ienaidnieka teritorijā. Jo
vairāk tajā ieiesi, jo vairāk tu gūsi prieku kaujā. Tu sapratīsi, ka tavs ugunsspēks, tavu ieroču kvalitāte un
tavs Ģenerālis ir daudz pārāks par jebko, ko ienaidnieks varētu tev mest virsū. Un kad pārgursi kaujā, tev
būs pārliecība, ka papildspēkus nevajadzēs ilgi gaidīt. Slava Dievam!
4. Pacietības cena. Līdz ar jauno nodošanos krustā sistai dzīvei, veltot vairāk laika lūgšanām, tev būs
jāupurē savu vēlēšanos gūt ātrus rezultātus. Daudzas lūgšanas tiek ātri atbildētas, bet daudzas nē. Šķiet,
ka tās kaut kur ir pazudušas universa melnajā caurumā. Daži teiks, ka tu velti šķied laiku, un reizēm
šaubu putni centīsies uztaisīt ligzdu tavā galvā. Dzen tos prom! Jo neapgāžama, neapstrīdama, absolūta
patiesība ir šī: neviena no taisnā lūgšanām nepazūd melnajā caurumā, tās sveikas un veselas parādās
Dieva troņa priekšā, un tikai mūžība atklās, ko tās visas ir sasniegušas.
Lūgšana nav laika izšķiešana, nav. Neko nevar sasniegt bez lūgšanas. Jēzus teica, ka bez Viņa mēs
nenieka nespējam (Jāņa 15:5), ka mums vienmēr jālūdz (Lūk. 18:1). Tāpēc Jēkabs teica: Jums nav, tāpēc
ka jūs nelūdzat Dievu (Jēk. 4:2).
Ja lūgšana būtu laika izšķiešana,
1. Jēzus nebūtu mūs mudinājis lūgt;
2. Jēzus nebūtu atlicis kādas lietas, lai pats lūgtu;
3. Pāvils būtu lielākais laika izšķiedējs visā draudzē.
Drīzāk pretēji: vareni lūgšanās, Jēzus un Pāvils katrs atsevišķi sasniedza pasaulē vairāk kā jebkuri citi
divi cilvēki kopā likti. Atalgojums par lūgšanu ir tāds, ka tiesas dienā, kad tavus darbu pārbaudīs ugunī,
tie izturēs, tie nesadegs. Padari lūgšanu par svarīgu savas dzīves daļu! Tu to nekad nenožēlosi. Ak, tas ir
tik brīnišķīgi būt vairāk kā uzvarētājam caur Kristu, tavu Kungu! Draugs, ja reiz tu sāksi, tas mainīs tavu
dzīvi vairāk kā daudzi gājieni pie altāra.

