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SESTAIS LŪGUMS 

 

Un neieved mūs kārdināšanā. 

Ko tas nozīmē? 

Dievs gan nevienu nekārdina, bet mēs lūdzam šajā lūgšanā, lai Dievs mūs sargā 

un uztur, ka velns, pasaule un mūsu miesa mūs nepieviļ, nedz ieved neticībā, 

izmisumā vai citā lielā kaunā un grēkā, un, kaut arī tie mums uzmācas, mēs 

tomēr beidzot uzvaram un virsroku paturam. 

 

Sestais lūgums ir cieši saistīts ar piekto. Piektais lūgums raugās pagātnē, kas ir 

izdarītā grēka apgrūtināta, un lūdz pēc atbrīvošanas no šīs nastas. Bez šādas atbrīvošanas 

nav iespējams ieiet Dieva valstībā. Šis lūgums raugās nākotnē, uz ceļu, kas vēl priekšā, 

uz grēka varu, kas var mūs novest līdz krišanai. Šis ceļš cauri zemes dzīvei, tāpat arī 

draudzes ceļš cauri vēstures gaitai ir liels risks, ievērojot ļaunuma varas draudus, – ne 

tikai attiecībā uz ārējo likteni, bet arī uz pēdējo izšķiršanos starp nāvi vai dzīvību, 

glābšanu vai pazušanu. Šo jautājumu visā dziļumā un plašumā vispār iespējams saskatīt 

tikai tad, kad esam uzņemti dievbērnībā. Dievbērnība pastāvīgi ir apdraudēta. Tā tiks 

saglabāta vai zaudēta? Nav iespējams pareizi sacīt piekto lūgumu, neredzot šos draudus 

un nelūdzot, lai briesmas tiktu pārvarētas. 

No dzīves riska nevaram izvairīties. To ir nepieciešams izturēt. Risks ir dots līdz 

ar mūsu esamību šajā pasaulē, bet šo esamību raksturo Dievam naidīgu varu pastāvēšana. 

Tās cenšas mūs atraisīt un izraut no saistības ar Dievu. Tās apstrīd īpašumu, kas mums 

pieder ticībā. Šīs varas tam neatlaidīgi uzbrūk. Tas, kas mums pieder kā Dieva bērniem, 

nav dots kā drošs, nemainīgs īpašums, bet tikai kā tāds, kuru nepieciešams sargāt no 

uzbrukumiem. Tāda ir mūsu situācija pasaulē. Tā ir dzīve neatslābstošā 

sasprindzinājumā. Šo situāciju ir izraisījis ļaunuma esamības fakts šajā pasaulē; atrašanās 

šajā sasprindzinājumā, šajā cīņas situācijā ir kaut kas tāds, kas cilvēkam notiek pēc Dieva 

gribas. Ir pareizi sacīts, ka Vecās un Jaunās Derības Raksti ir pārbaudījumu grāmata, kas 
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sākas ar pirmo cilvēku pāra kārdinājumu un beidzas ar pravietisku pēdējā lielā 

pārbaudījuma atainojumu, kas nāks pār visu pasauli (Jņ. atkl. 3:10). Kur notiek Dieva 

vēsture, tur notiek arī pārbaudījumi. Tur notiek pretdarbība Dieva darbībai, tur cilvēki, ar 

kuriem Dievs veido Savu vēsturi, tiek nostādīti izšķiršanās priekšā. Viņi atrodas divu 

pasauļu šķēluma plaknē un tiek pārbaudīti attiecībā uz piederību Dievam un Viņa 

pasaulei, tas ir, pieredz ticības pārbaudījumus. Šīs pasaules Kungs strīdas ar Dievu par 

tiem, kuri pieder Viņam. 

Pasaulē darbojas duālisms, kas ikvienā kārdinājumā veido fonu. Taču tas ir 

duālisms, kuru ietver viena vienīgā Tēva vara. Viņš panāk, ka arī pretinieka darbi kalpo 

Viņam. Kārdinājumus, kuriem tiek pakļauti Viņa ļaudis, Viņš pārvērš tiem par pārbaudi 

un apstiprinājumu. Ja viņi tos iztur, tad dodas tālāk stiprināti un nostiprinājušies ticībā. 

Šādi uzlūkojami Jēkaba vēstules vārdi: “Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo, 

norūdījumu sasniedzis, tas saņems dzīvības vainagu, ko Viņš ir apsolījis tiem, kas viņu 

mīl” (Jēk. 1:12). Kārdinājums ir Dieva sūtīts, un tam jākalpo pestīšanai. Tomēr 

kārdinājumā joprojām ir dziļa nopietnība. Tā nevar tikt mazināta. Jēzus Augstā Priestera 

lūgšanā redz Savus mācekļus šādā situācijā un lūdz par viņiem: “Viņi ir pasaulē, un .. Es 

nelūdzu, lai Tu viņus paņemtu no pasaules, bet, lai Tu viņus pasargātu no ļauna” (Jņ. 

17:11, 15). Tas varētu tikt uzskatīts par sestā lūguma plašāku izklāstu. Un tā tas vēstures 

gaitā ir ticis saprasts. Šajā nozīmē tā ir likumīga, bibliska doma, kas skan cauri visiem 

Rakstiem. Tā ir vairāk nekā tikai morāla rakstura izšķiršanās starp labo un ļauno, kas 

nostāda cilvēku divējādu rīcības iespēju priekšā tādā veidā, kādu ir pazinis arī antīkais 

pagānisms. Te nav runa par diviem ceļiem, kurus cilvēks var iet, jo otrais ceļš nav nekāds 

ceļš, bet kritiens bezdibenī. 

Tādēļ lūgums pēc pasargājuma kārdinājumos ir tik neatlaidīgs un pavada visu 

dzīvi. Nav tādas dzīves situācijas, kurā nebūtu kārdinājuma, – vai tā būtu nāve vai 

dzīvība, nabadzība vai bagātība. Burtiski visas lietas var kļūt par līdzekļiem 

kārdinājumam. Tikt pasargātam no kārdinājuma, tas būtībā ir bezjēdzīgs lūgums, jo 

nozīmētu lūgt tikt izrautam no šīs pasaules, no šīs dzīves ar tās cīņu. 
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Tomēr svarīgāk ir redzēt cīņas nopietnību: “Jo ne pret miesu un asinīm mums 

jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem 

gariem pasaules telpā” (Ef. 6:12). Taču cīņa netiek izcīnīta ar ļaunā noliegšanu. Pastāv 

tāda cīņa, kas skatu vērš tikai uz apkarojamo, tādējādi izraisot arvien dziļāku sasaistīšanu 

ļaunumā, bet ir jādomā, kā ar ticību palikt Tēva kopībā. Atsevišķi pārkāpumi, morālas 

kļūdas ir itin kā kārdinājuma pirmā stadija. Otrā, izšķirošā stadija vienmēr ir tāda, ka 

cilvēks savas sirdsapziņas apsūdzības dēļ vairs nespēj ticēt un vairs nevar saglabāt 

sadraudzību ar Tēvu, ka viņš – kā Mārtiņš Luters savā paskaidrojumā sestajam lūgumam 

saka – iekrīt neticībā un galu galā nonāk izmisumā. Tas ir punkts, līdz kuram kārdinātājs 

vēlas mūs novest, – lai saikne, kas saista bērnu ar Tēvu, izirtu un bērnam šķistu, ka vairs 

nav atrodama palīdzība, nedz atgriešanās ceļš, bet viss ir pazaudēts. 

Tādēļ lūgums par pasargājumu no kārdināšanas ir tik nozīmīgs – tieši tā arī ir 

saikne, kas saista mūs ar Tēvu. Tādēļ Tēva vārda atkārtošana ir izšķiroši svarīga arī šajā 

lūgumā. 

Ja Dieva tēvišķība ir dzīva realitāte, kas uztur cilvēku, ja – tēlaini izsakoties – 

cilvēku apņem šķīstā Tēva un bērna kopības atmosfēra, tad kārdinājuma ceļā tiek uzcelts 

spēcīgs aizsprosts. Tam kalpo lūgšana – ja tā kļūst kaut kas vairāk par tukšu formu un 

ved uz reālu bērna saskarsmi ar Tēvu. Tā Jēzus kārdinājuma notikumā ir cieši turējies pie 

saistības ar Tēvu, no kuras kārdinātājs ir gribējis Viņu izraut, un ir pārvarējis 

kārdinājumu, neatsacīdamies no šīs saistības. 

Šādā izpratnē kārdinājums ir iesaistīts Dieva kārtībā, kas nes šo pasauli no tās 

iesākuma līdz galam (Lomeijers). Tas ir kaut kas nepieciešams. Viss ir atkarīgs no tā, ka 

Dievs mūs uztur Savā sadraudzībā, lai kārdinājums mums nekļūtu par postu, bet par 

svētību. Šādu izpratni sniedz arī Mārtiņa Lutera skaidrojums. Nav noliedzams, ka sestā 

lūguma vārdiskais skanējums tam neatbilst – tas lūdz nevis pēc pasargājuma, kad esam 

kārdinājumā, bet pēc pasargājuma no tā. Šo vārdu dogmatiskā stingrība izskan tā, it kā 

pats Dievs kārdinājumā aktīvi darbotos. Arvien ir bijuši mēģinājumi šo interpretāciju 

mīkstināt. Piemēram, Kipriāns saka: “Tu nepaciet, ka mēs tiktu vesti kārdināšanā!” Ir 
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mēģināts interpretēt sesto lūgumu tā, ka mēs lūdzam, lai Dievs mūs neieved tādā 

kārdināšanā, kuru mēs nespētu izturēt. Tā Hieronīms norāda uz 1. vēstuli korintiešiem 

(10:13): “Dievs ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs 

pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest.” Abas šīs korekcijas Mārtiņš Luters ir uzņēmis 

savā skaidrojumā: “Dievs gan nevienu nekārdina .. kaut arī tie mums uzmācas, mēs tomēr 

beidzot uzvaram un virsroku paturam.” Taču ir skaidrs, ka abi paskaidrojumi nepilnīgi 

atbilst lūguma vārdiskajam skanējumam. 

Pastāv jautājums, vai mēs drīkstam šādi apspiest lūgumu “neieved mūs 

kārdināšanā”. Tas vienkārši neuztver kārdinājumu kā nepieciešamu pasaules kārtības 

daļu, ar kuru mums zināmos apstākļos ir jārēķinās, ar kuru ir jāprot tikt galā, bet uzlūko 

lielos draudus, kuri slēpjas ikvienā kārdinājumā un pret ko mēs savā cilvēcīgajā vājumā 

nespējam cīnīties. Atzīdami, ka ikvienam ir savas īpašas vājās vietas un uzņēmība pret 

kādu kārdinājumu, lūdzam, lai Dievs, vadīdams mūsu dzīvi, nepakļautu mūs šīm 

briesmām. Pirmais skaidrojums raugās uz Dieva varenību, uz kuru mums jāpaļaujas ceļā 

cauri neizbēgami bīstamajām zonām, kādas pastāv šajā pasaulē, otrais uzlūko mūsu 

vājumu un lūdz, lai šis apgrūtinājums nekļūtu pārāk liels. Abiem skaidrojumiem ir 

tiesības atrasties līdzās. Taču otrajā skaidrojumā ir ietverta apņemšanās izvairīties no 

situācijas, kura neizbēgami vestu uz grēkākrišanu. Pastāv arī vienkārši spēlēšanās ar 

dzīves briesmām, piedzīvojumu gars, kas uzņemas risku pārgalvīgi kāpt lielos augstumos 

vai nolaisties dziļos bezdibeņos. Tad īstās, reālās briesmas netiek saskatītas. Vispār netiek 

saprasts, kas šajā spēlē “uz visu banku” tiek izspēlēts attiecībās ar Dievu. Tādā gadījumā 

arī vairs nav iespējams raidīt Tēvam lūgšanu “neieved mūs kārdināšanā!” 

Tomēr ar to vēl nav pateikts viss par Dieva attieksmi pret kārdinājumu. Vēstulē 

romiešiem (1:21) runāts par Dieva atbildi uz cilvēka atkrišanu no Dieva, kas tiek izdarīta, 

kad cilvēks netur Dievu godā kā Dievu un nepateicas Viņam. Dievs atbild ar to, ka nodod 

cilvēku viņa sirds kārību varā. Viņš atlaiž cilvēku, vairs netur viņu un ļauj, lai tas iet savu 

ceļu, lai uzzina, ko nozīmē grēka vara un pie kā noved tas, kad cilvēks atrodas ārpus 

patvēruma Dievā. Te nav jādomā par galīgu atteikšanos no Dieva puses – lai gan gala 
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rezultāts var būt arī tāds –, bet par pedagoģisku pasākumu, kas parāda, cik lielas ir 

draudošās briesmas un ļauj tās pieredzēt gluži taustāmā veidā. Dievs arī kristietim, Savam 

bērnam, kas negrib saprast savu situāciju pasaulē, reizēm ļauj iet savu ceļu, lai tas 

ieraudzītu, kurp šis ceļš ved. Tas arvien ved cauri biedējošiem dziļumiem, no kuriem 

cilvēks var tikt izglābts tikai kā pagale no krāsns, bet tautu vēsture, tāpat arī neskaitāmi 

atsevišķu cilvēku likteņi parāda šo nodošanu siržu kārībās – kad vadošā un sargājošā 

Dieva roka itin kā tiek atrauta un vairs nav jūtama. 

Lūgums pauž ikviena kristieša un draudzes neizsakāmi nopietnās rūpes, kas 

pastāvīgi arvien no jauna kļūst aktuālas ticības piekāpšanās, iedomātas drošības vai 

nepietiekamas modrības dēļ, kas izjauc saistību ar Tēvu. Ir pamatotas bailes no tā, ka 

Dievs pats varētu atkal atstāt mūs ļaunuma varā, ja nepaliekam Viņā. 

Pēdējā skaidrojuma iespēja atklājas, kad lūgums tiek saprasts stingri eshatoloģiskā 

nozīmē – ne vairs attiecībā uz dzīvi, kurai cauri mums jācīnās un caur kuru cīnāmies, bet 

uz šīs dzīves beigām, kur tas viss jau ir galā, kur draudze jau stāv uz nākamās valstības 

sliekšņa, kur tā ir izredzēto pulks, kura dēļ Dievs saīsina spaidu laiku. Tas vairs nav 

atsevišķa cilvēka pieredzētais kārdinājums. Te “mūs” saka visi Dieva bērni, lūdzēji, kuri 

stāv pilnības priekšā. Taču cīņa pasaulē turpinās, jā, pēdējā, eshatoloģiskajā brīdī tā ir 

kļuvusi vēl daudz biedējošāka, jo šeit ļaunuma vara ar visu savu spēku vēršas pret Dievu 

un Viņa valstību, “lai pieviltu, ja iespējams, arī izredzētos” (Mt. 24:24). Kārdinātājs šajā 

pēdējā cīņā apdraud draudzes eksistenci. Mūsu Tēvs lūgšanā ir ietverta līdzīga doma, kā 

Mateja evaņģēlijā (24:24). Sestais lūgums lūdz, lai izredzētie tiktu pasargāti no šī pēdējā 

kārdinājuma, kuru neviena cilvēciska būtne nevar izturēt. Izredzētie atstāj Tēva ziņā to, 

kā Viņš gribēs rīkoties, taču lūdz tāpat, kā Jēzus lūdza Ģetzemanē: “..Tēvs, ja tas var būt, 

tad lai šis biķeris iet Man garām..” (Mt. 26:39). Viņi lūdz ticībā tam, ka uzvara ir jau 

izcīnīta, un, raugoties uz pēdējo cīņu, drīkst lūgt, lai kārdinājums tiktu novērsts. 

Šī lūguma izpratne šķiet jo tuvāka, jo vairāk pretinieka totalitārā vara šķietami 

dara draudzes eksistenci gluži neiespējamu, jo vairāk laika zīmes iegūst apokaliptisku 

raksturu. Tad šajā lūgumā izskan visa ticības paļāvība, kas zina, ka ir jau izcelta ārpus 
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biedējošās cīņas starp Dievu un pretinieku un nākusi galīgajā Dieva patvērumā. No otras 

puses, tā apzinās, ka pēdējā cīņa vēl ir priekšā. Tādēļ izskan šis lūgums, lai Tēvs vada 

draudzi tā, ka tā varētu ieiet Dieva valstībā un nebūtu spiesta nonākt pašos kārdinājuma 

dziļumos, kur Dieva darbs, ko Viņš dara Savā draudzē un ar tās starpniecību, tiktu 

pakļauts ļaunuma gribai. 

Tā lūdzot un droši sagaidot uzklausīšanu, draudze tiešām var doties pretī pēdējai 

cīņai kā Dieva draudze. Tā ir draudze, kas mācās visdziļākajā pazemībā un reizē arī ticīgā 

pašapziņā lūgt: “Neieved mūs kārdināšanā!” 

 


