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SEPTĪTAIS LŪGUMS 

 

Bet atpestī mūs no ļaunā. 

Ko tas nozīmē? 

Visu iepriekš teikto apkopodami, mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai Debesu Tēvs 

mūs atpestī no visāda ļaunuma, kas apdraud miesu un dvēseli, mantu un godu, 

un beidzot, kad mūsu pēdējā stundiņa nāk, lai dod mums svētīgu galu un no šīs 

bēdu pasaules mūs žēlīgi ņem pie Sevis debesīs. 

 

Septītā lūgšana jau valodas ziņā ar vārdu “bet” ir cieši saistīta ar sesto. Tā izsaka 

to pašu, tikai no pozitīvās puses. Ir izteiktas domas, ka tas izskaidro šī lūguma iztrūkumu 

Lūkas evaņģēlijā. Neapšaubāmi, abi šie lūgumi būtībā ir saistīti. Taču kā izteikumā, kurš 

norāda, no kā lūdzam tikt izglābti, tā arī izteikumā, kurš raksturo glābšanu kā Dieva 

darbu, saskatāms kāpinājums, salīdzinājumā ar sesto lūgumu. Šeit ir kopsavilkums visam 

tam, kas mūs apdraud pēdējā, dziļākajā nozīmē un kas tiek apzīmēts kā “ļaunais”. Dieva 

darbs ir glābšana, pilnīga atbrīvošana, pēdējā un galīgā briesmu pārvarēšana. Te tiek 

runāts par Viņa ļaužu glābšanu, kuriem ir jāsasniedz mērķis. Šajā ziņā īpašu uzsvaru 

iegūst izteikums “atpestī no..”. Tiek runāts par to, ka tiekam pilnīgi izrauti no draudiem 

pakļautās sfēras. Tātad šis lūgums, tāpat kā pārējie, raugās uz laiku beigām. Tas runā par 

vienreizēju pēdējās, galīgās atbrīvošanas aktu. 

Par precīzu vārdu savienojuma “no ļaunā” nozīmi ir ticis diskutēts kopš seniem 

laikiem. Tas ir jautājums, vai šis vārds ir jāsaprot nekatrā vai vīriešu dzimtē, vai tas, no 

kā mums jātiek atpestītiem, ir ļaunais vai ļaunums. Austrumu baznīca ir izšķīrusies par 

vīriešu dzimti. Rietumu tradīcijā ir tikusi paturēta nekatrā dzimte. Augustīns šo vārdu 

tulko ar malum. Šai izpratnei ir sekojis arī Mārtiņš Luters savā skaidrojumā. Turpretī 

Lielajā katehismā viņš runā par ļauno. 

Spriežot pēc jūdu valodas, ir iespējams, ka Jēzus Mūsu Tēvs lūgšanā ir izmantojis 
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nekatrās dzimtes lietvārdu. Tas varētu apzīmēt ļaunu darbu, kuru cilvēks baidās izdarīt. 

“Izraus mani Tas Kungs no katra ļauna darba un izglābs Savā Debesu valstībā” (2. Tim. 

4:18). Arī šeit Mārtiņš Luters tulko “ļaunums”. Tas var apzīmēt kā ļaunu stāvokli, kurā 

esam spiesti dzīvot, tā arī ļaunu varu, kas mūs apdraud. Šis ir abstraktas nozīmes vārds, 

kas ietver visu ļauno pieredzi mūsu dzīvē. 

Neapšaubāmi, mūsdienu domāšanai labāk atbilst vārda izpratne nekatrā dzimtē. 

Taču ar atpakaļtulkojumu aramiešu valodā un ar atskaņu, kas šajā vietā rodas, šķiet 

ticami, ka te tomēr būtu lietojams vīriešu dzimtes vārds. 

Šis vīriešu dzimtes vārds īpašā veidā atbilst Jaunās Derības eshatoloģiskajai 

domāšanai. Tādā gadījumā šeit tiek runāts par velnu, no kā mums jātiek izglābtiem. Tātad 

ir jāsaprot, kādā nozīmē šeit tiek runāts par personisku varu, kura tiek nosaukta par ļauno. 

Apzīmējums pats par sevi ir izteiksmīgs. Jaunajā Derībā tiek lietota vesela rinda vārdu, 

kuri apzīmē velnu un ir saistīti ar funkcijām, kādas velnam tiek piedēvētas, kā Satan – 

kārdinātājs, Diabolos – apsūdzētājs. Taču apzīmējumi Jaunajā Derībā vairs skaidri 

nenorāda funkcijas, bet ir pārvērtušās īpašvārdos. Mūsu Tēvs lūgšanā apzīmētājs, kas 

raksturo viņa būtību un funkcijas, ir paturēts un darīts par vārdu: viņš ir ļaunais. Šis 

apzīmētājs norāda ne tādu funkciju, kura kļūst saprotama tikai uz kosmoloģisku un 

apokaliptisku spekulāciju pamata, bet tādu funkciju, ar kuru sastopamies visur cilvēku 

saskarsmē. 

Cilvēkā mājo ļauna griba, kas naidīgi nostājas pret mums. Cilvēki dara ļaunu, 

pamudinot cits citu uz grēku, radot tam ciešanas, zaudējumus un atnesot nāvi. Tā nu 

vispirms ir runa par pieredzi cilvēku kopdzīves sfērā, ar ko sastopamies tūkstoš dažādos 

veidos. Visa šī pieredze iegūst kopīgu vienojošu punktu, kas to izceļ ārpus nejaušu 

gadījumu sfēras un ļauj apjaust, ka visā ļaunās pieredzes daudzveidībā mums ir darīšana 

ar noslēgtu vienību, kas izturas pret mums naidīgi. Ļaunais ir ienaidnieks. Tā nav 

nejaušība, ka tieši Jaunajā Derībā mums pretī stājas šī ļaunuma apkopojošā vienotība. 

Ļaunais ir Dieva tēla pretstats, taču ne tāds pretstats, kas izveidots abstraktu spekulāciju 

rezultātā, bet pretdarbība, kas redzama visur tur, kur Dieva glābjošais darbs, Viņa 
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valstības nākšana ar Jēzus Kristus sūtīšanu, ielaužas šīs zemes realitātē. Dieva glābjošā 

darbība, kas rada pestīšanu un dzīvību, visur sastopas ar pretestību, ar darbību, kas grib 

panākt un rada kaut ko pretēju tam, ko grib Dievs Tēvs. Tas, ko Jaunā Derība izsaka ar 

velna vārdu, kļūst saprotams tikai no Dieva glābjošās varas pieredzes. Pie Dieva ir 

atbrīvošana no grēka un vainas, turpretī pie Viņa pretinieka – paverdzināšana un 

apsūdzības uzturēšana. Pie Dieva ir glābšana, bet pie velna – pazudināšana; pie Dieva ir 

dzīvība, bet pie velna – nāve. 

Jo vairāk eshatoloģiskā skatījumā Dieva darbs iegūst apkopojošu, vienotu virsotni, 

jo vairāk parādās arī pretdarbības vienotība viena liela pretinieka personā; galā šī Dieva 

gribai pretējā griba iegūst arī personisku virsotni. 

Te nav runa par teorētisku diskusiju, par to, velns ir vai nav, bet gan par visu 

pretdarbību sakopojumu, kurām esam pakļauti, kad Dievs vēlas darīt Savu glābjošo darbu 

pie mums. 

Te runājam arī par to, ko Augustīns apzīmē ar vārdu malum, bet Mārtiņš Luters 

sauc par ļauno un dara par šī lūguma saturu. Ļaunais izposta Dieva radību, tas saka 

cilvēkam “nē”, pretēji Dieva sacītajam “jā”, kas sevī ietver visu pestīšanu. Tāds ir 

pasaules neglītais purns – tā ir tik neprātīga un sapostīta, ka vairs nespēj paust Radītāja 

slavu, bet ļauj rasties jautājumam, kā šis sakropļotais, sasmērētais pasaules un cilvēka tēls 

vispār ir savienojams ar Dieva žēlīgo valdīšanu. Tas ir kārdinājums, kas saistīts ar šo 

postu, – ka Dieva tēls tiek aptumšots. Tas ir kārdinājums, kuru rada ļaunais: kad 

netaisnība gūst virsroku, mīlestība atdziest. Kad ļaunums tiek saistīts ar ļaunā darbību, 

kļūst redzama tā kopsakarība ar grēku un naidīgumu pret Dievu. Ļaunums ir kārdinātāja 

lielais ierocis. Tas ir lielais grēka un nāves komplekss, ko redzam pasaulē, kurā 

atrodamies. Jo vairāk atklājas mūsu laika apokaliptiskais raksturs, jo vairāk tas viss iegūst 

apokaliptiskus apmērus. Tas darbojas cilvēkā un ar cilvēka starpniecību. Kļūst redzams, 

uz ko cilvēks ir spējīgs. Un tomēr ļaunais nav tikai visu cilvēku individuālo melu un 

ļaunuma summa, bet galējā vienība, kas īsteno savu darbību un prettriecienu Dievam. Kā 

Jēzus par Tēvu saka: “Tik viens ir Labais” (Mt. 19:17), tā arī pretstats formējas galējā 
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personiskā vienībā: viens ir ļaunais. 

Izejot no sacītā, kļūst saprotams kāpinājums, kāds saskatāms septītajā lūgumā 

salīdzinājumā ar sesto. Draudze, kas dodas pretī Dieva pestīšanas stundai, pieredz šo 

kāpinājumu ļoti reāli, un, ievērojot šo realitāti, mutē tiek likts lūgums: atpestī mūs no 

ļaunā! Tas sacīts attiecībā uz beigām un pirms tām gaidāmo pēdējo cīņu. Ir runa par šo 

pēdējo darbu, kurā apkopojas visa Dieva glābjošā darbība. Vārdi “visu iepriekš teikto 

apkopodami”, ko Mārtiņš Luters Mazā katehisma skaidrojumā pārņēmis no Lielā 

katehisma, norāda uz to – kaut arī Mazajā katehismā skaidrojums aprobežojas ar ļaunuma 

paskaidrojumu. 

Lūgums raugās uz lielo pēdējo cīņu. Tas nenozīmē, ka tam nebūtu savu tiesību arī 

attiecībā uz dažādajām ļaunuma izpausmēm. Tomēr lūgums ir brīvs no šīs saistības ar 

atsevišķajām cilvēku dzīves lietām, no kurām viņš vēlētos tikt atbrīvots. Te netiek runāts 

par normālu dzīves gājumu atsevišķa cilvēka liktenī un vēsturē, par atsevišķu tumšo 

punktu novēršanu, lai atjaunotu harmoniju; tātad – nav runa par lūgumu, lai tiktu 

nodrošināta cilvēka laime un labklājība viņa pārņemtībā ar sevi pašu, bet – visa cilvēka 

dzīve tiek nesaraujami iesaistīta lielajā pēdējā cīņā, ko Dievs Savā glābjošajā mīlestībā 

izcīna ar pretinieku. Lūgums attiecas uz šo veselumu. Visas atsevišķās lietas attiecas uz 

to. 

Jā, atsevišķu nelaimju pārvarēšanai un panešanai ir vajadzīga šāda paļāvība: 

“Dievs mūs ir uzglābis no tumsības varas un iecēlis Sava mīļā Dēla valstībā” (Kol. 1:13). 

Taču tā ir apslēpta realitāte, kas reiz atklāsies visā savā lielumā. Lūgums ir vērsts uz šo 

brīdi. 

Tas ir pretstats trim pirmajiem lūgumiem, kuri parāda Dieva mērķi un tiecas pēc 

tās dienas, kad viss tiks īstenots. Lūgšanas beigās kopsavilkuma veidā tiek visā savā 

šausminošajā lielumā parādīts tas, kas darbojas pretī Dieva mērķa sasniegšanai – tas ir 

ļaunais. Tā ir īsta skaidrība, kas to neatstāj neievērotu, bet ievēro draudošo nelaimi un 

briesmas visā to lielumā, tādēļ izdod kliedzienu: atpestī mūs! Šim apkopojušajam vārdam 

“ļaunais” ir jāliek pretī Dieva Vārds, kurā ir ietverta visa glābšana un pestīšana. Tur, kur 
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ļaunuma vara atklājas visā savā šausminošajā lielumā, ir jātiek slavētam Dieva Vārdam, 

kurā ietverta visa Viņa glābjošā darbība. 

 


