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“Tad taisnais tiesnesis spīdēs kā saule sava tēva valstībā,
 kam ausis dzirdēt, tas lai dzird!” (Mateja ev. 13:43)

Reimars A.C.Šulcs

AAUUGGĻĻ II   VVAAII   GGLLAAIIMMII

“Bērni, lai neviens jūs nemaldina: kas dara taisnību, ir taisns, tā kā Viņš ir taisns.
No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus; katrs, kas nedara taisnību, nav no
Dieva…” 1 Jāņa 3:7, 10

Šī Rakstu vieta daudzus gadus ir saistījusi manu uzmanību, tomēr savos
kristietības piecdesmit gados nekad neesmu dzirdējis kādu par to sludinām.

Šķiet, ka viss, ko kristieši attiecībā uz taisnību ir dzirdējis, ir vienīgi par Kristus
taisnību. Par to bieži, plaši un spēcīgi tiek sludināts. Kristus brīnišķīgā taisnība ieņem
nozīmīgu vietu ne tikai mūsu sludināšanā, bet arī dziesmās. Šīs varenās patiesības
gaismā neizbēgami tiek izdarīts salīdzinājums ar mūsu taisnību, kas ir vienīgi kā netīras
skrandas.

Autors nekādā gadījumā negrasās mazināt Kristus taisnību, kurai pateicoties viņš
pats ir izglābts, bet viņa nodoms ir parādīt, ka līdzās Kristus taisnībai un ar netīrām
skrandām salīdzinātai neatpestīto taisnībai ir vēl taisno taisnība, kurai ārkārtīgi
nepieciešams pievērst uzmanību. “Katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva…” un “kas
dara taisnību, ir taisns…”

Jānis, mīļais apustulis un, iespējams, Jēzum vistuvākais, mums visiem šeit saka,
ka ir vajadzīga ne tikai Kristus taisnība, kas mūs aizvestu uz debesīm, bet mums
nepieciešama taisnība savās pašu dzīvēs.

Ja tas tevī rada vēlēšanos nomētāt mani ar akmeņiem, atceries, ja tu to darītu,
tad tu nenomētātu vienīgi mani, bet arī Jāni, Pēteri, Pāvilu un pašu Jēzu. Doktrīnu par
mūsu taisnības nepieciešamību pēc atgriešanās māca arī Jēzus un minētie apustuļi.
Paraudzīsimies uz dažiem viņu izteikumiem.

Pēteris: “Bet ikvienā tautā viņam ir tīkams, kas viņu bīstas un taisnīgi dzīvo”
(Apust.d. 10:35).

Pāvils: “Esiet visai modrīgi un negrēkojiet…”(1.Korintiešiem 15:34) un “…liks
pieaugt jūsu taisnības augļiem” (2.Korintiešiem 9:10).

Jēzus: “Jo es jums saku, ja jūsu taisnība nav labāka par rakstu mācītāju un
farizeju taisnību, tad jūs nenāksiet debesu valstībā” (Mateja ev. 5:20).



Raugoties uz visiem Rakstu mācītājiem kopumā, padomāsim, kāds ir viens no
Vārda mērķiem: “Visi šie raksti ir Dieva iedvesmoti un noderīgi… audzināšanai taisnībā”
(2.Timotejam 3:16).

Mūsu taisnība mūs nevar izglābt. Kad nākam pie Jēzus kā grēcinieki, mums nav
nekā, kas mūs varētu atvainot – absolūti nekā! Visi mūsu darbi, pat tie, kurus cilvēki
uzslavē, it nemaz nebūs derīgi, lai salīdzinātu mūs ar Dievu. Vēstulē Romiešiem 3.
Pāvils lieliski apraksta pazudušā nožēlojamo stāvokli. 10.pantā: “Gluži kā rakstīts: “Nav
neviena taisna, it neviena.”

11.pants: “Nav neviena, kas saprot, neviena, kas meklē Dievu.”

12.pants: “Visi ir novirzījušies, visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it
neviena.”

13.pants: “Viņu rīkle ir atvērts kaps, ar savām mēlēm viņi kļuvuši viltnieki, čūsku inde ir
aiz viņu lūpām.”

23.pants: “Jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības.”

20.pants: “Jo ar bauslības darbiem neviens cilvēks nevar kļūt taisns Viņa priekšā. Jo
bauslība dod grēka atziņu.”

Mēs esam pestīti no žēlastības, Dieva žēlsirdīgās labvēlības dēļ. Allelujā! Viņš  ir
spējīgs un dedzīgi vēlas piedot visus mūsu grēkus. Jēzus tevi izglābt vēlas daudz vairāk
nekā tu pats to spēj gribēt. Viss, ko Jēzus vēlas, ir, lai tu atzīsties un nožēlo savus
grēkus ticībā Viņa upurim pie krusta tevis dēļ un veltī savu dzīvi Viņam. Jēzus vēlas, lai
tu ieaicinātu Viņu savā sirdī (Atkl.gr. 3:20). Ja tu to darīsi, Jēzus ienāks un turēs
mielastu ar tevi. Alleluja!

Bet, dārgais draugs, kad Jēzus ir ienācis tavā dzīvē, Viņš sagaida, ka tu turēsi
sevi   tīru. Jēzus neienāca tavā dzīvē, lai tu turpinātu grēkot. Viņš neienāca, lai tu darītu
tos pašus grēkus, ko agrāk. Par nožēlu, pirmie kristieši, īsi pēc tam, kad bija pestīti,
atgriezās pie pieļaujamības teoloģijas. Tādēļ Pāvils it kā iejūtas viņu domāšanā: “Vai
paliksim grēkā, lai vairojas žēlastība? Nekādā ziņā ne!” (Romiešiem 6:1-2).

Ir Dieva aizliegums jebkādai grēkošanai, kad esam pieņēmuši Kungu Jēzu Kristu,
jo Jēzus nāca ne tikai lai mums piedotu, bet arī , lai mūs izglābtu no grēcīgas dzīves.
Jānis sasaucas ar Pāvila pasludināto Dieva aizliegumu savā vēstulē: “Kas dara grēku, ir
no velna, jo velns grēko no sākuma. Tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu velna
darbus” (1. Jāņa 3:8).

Tīšs grēks ir no velna. Tam nav vietas kristieša dzīvē. Jebkurš tīšs grēks dzen
naglu Jēzus Kristus miesā, no jauna sitot Viņu krustā (Ēbr. 6:6; 10:26-27).

Mēs esam izglābti Jēzus taisnības dēļ, bet nu Jēzus gaida, ka darīsim taisnību
tāpat kā Viņš. Patiesībā mūsu taisnības darbi ir pierādījums, ka esam dzimuši no Dieva:



“Ja jūs zināt, ka Viņš ir taisns, tad jūs saprotat, ka katrs, kas dara taisnību, ir no Viņa
piedzimis” (1.Jāņa 2:29). Taisnība ir mūsu atdzimšanas pierādījums.

Kas ir taisnība? Taisnība ir darīt taisnas lietas. Taisnība ir pildīt Dieva gribu, to,
kas patīk Dievam. Kur mēs saņemam spēku darīt taisnību? Mēs to saņemam no Kunga
Jēzus Kristus. Atdzimšanā tas Kungs sūtīja Svēto Garu, sēklu mūsu dzīvēs, lai spējam
būt taisni kā Viņš ir taisns. Vareni! Tādēļ, “kas dara taisnību, ir taisns, tā kā Viņš ir
taisns” un “ikviens, kas ir no Dieva dzimis, nedara grēku, jo Viņa dīglis (sēkla) paliek
viņā un tas nevar grēkot, jo viņš ir no Dieva dzimis” (1.Jāņa 3:7,9).

Mans draugs Jēzus gaida taisnības augļus tavā dzīvē. “Un Viņš stāstīja šādu
līdzību: kādam cilvēkam bija vīģes koks, stādīts viņa vīna kalnā, un viņš nāca un
meklēja uz viņa augļus, bet neatrada” (Lūk.ev.13:6). Jēzus meklē augļus tavā dzīvē.
Šajā līdzībā Viņš stāsta, ka cilvēks trīs reizes nāca raudzīties pēc augļiem vīģes kokā un
beidzot, kad viņš nekā neatrada, pavēlēja dārzniekam nocirst koku (7.p.). Tas ir ļoti
nopietni!

Mateja ev. 21:17 (19) lasām par citu vīģes koku. Tam bija lapas, bet nebija augļu.
Vīģes kokos augļi parādās pirms lapas ir pilnīgi attīstījušās. Kad Jēzus redzēja lapas,
bet ne augļus, būdams izsalcis, Viņš nolādēja vīģes koku un tas nokalta. Vīģes koka
lapas simbolizē ārējās lietas: rituālus, reliģiskās ceremonijas un parašas. Augļi simbolizē
sirds šķīstību, Gara augļus, kas minēti vēstulē Galatiešiem 5:22-23, iekšējās lietas.
Jēzus ir izsalcis pēc taisnības augļiem, iekšējiem un ārējiem. “….ja jūsu taisnība nav
labāka par rakstu mācītāju un farizeju taisnību, tad jūs nenāksiet debesu valstībā”
(Mateja ev. 5:20).

Tātad, kas ir taisnība? Atkārtoju, tā ir taisnu lietu darīšana. Tas nozīmē dzīvot tā,
kā Jēzus dzīvoja.

Kad Jēzus ieraudzīja skaistu sievieti, Viņš neskatījās vēlreiz. Tā ir taisnība.

Kad Jēzum sita vienā vaigā, Viņš pagrieza arī otru. Piemēram, kad tavs vīrs
saka, ka atkal tu neesi iztīrījusi māju, tu neatbildi, sakot, ka viņš nekad nav laikā uz
vakariņām. Tā ir taisnība.

Jēzus bija noguris, tomēr Viņš pastāvēja lūgšanās un liecināšanā. Tā ir taisnība.
Kad Jēzum piedāvāja visu pasauli un tās lietas, Viņš atsacījās. Tā ir taisnība. Jēzus tika
nonievāts, bet Viņš neatbildēja ar to pašu. Tā ir taisnība.

Kad Jēzus varēja izstāstīt citiem apustuļiem par Jūdas vājībām un grēkiem, Viņš
to nedarīja. Tā ir taisnība.

Kad Jēzu spieda notiesāt grēcīgu sievieti, Viņš to nedarīja, bet piedeva un
pamudināja to iet un vairs negrēkot. Tā ir taisnība.

Mūsu Kungs mīlēja visus savus mācekļus līdz pat galam. Mūsu Kungam bija
ticība, kad viss izskatījās tumšs. Viņš iežēlojās par nabagiem. Mūsu miršana sev ik brīdi,
lai pildītu Dieva gribu tā, kā to darīja Jēzus – tā ir taisnība. Mans draugs, Jēzus ir taisns,
bet Viņš gaida, lai arī mēs būtu taisni.



Ir pārāk daudz kristīgu vīriešu, kuri ir asi nelaipni, kuri nelūdz un skatās
bezdievīgas televīzijas pārraides, kuri, jautāti par viņu debesu cerību, atbild: “Es varu tā
dzīvot, jo paļaujos uz Kristus taisnību.” Līdzīgi ir arī daudz nepakļāvīgu, pļāpīgu un
aprunājošu kristīgu sieviešu, kuras savu mūžīgo drošību balsta uz Kristus taisnību.
Draugi, ir pilnīgi piemēroti gavilēt par Kristus taisnību, bet sapratīsim, ka glaimošana
Kristum Viņa taisnības dēļ, kad mūsējā joprojām ir netīra, uz mūžiem šķirs mūs no zelta
ielām.

Diemžēl, gadsimtiem ilgi draudze ir attīstījusi doktrīnu par glaimošanu Kristum
Viņa taisnības dēļ, ar kuras palīdzību tā domā iespiest ļaudis cauri pērļu vārtiem
neatkarīgi no tā, kā viņi dzīvo. Padomā par dziesmas “Es esmu apmierināts ar Jēzu”
vārdiem (Benjamin Baylies McKinney, 1886-1952): Esmu apmierināts ar Jēzu, tik daudz
Viņš manis dēļ ir darījis,

Viņš cieta lai mani izpirktu, Viņš mira, lai mani atbrīvotu.
Es esmu apmierināts ar Jēzu. Bet, domājot par Golgātu,
Manī rodas jautājums: Vai mans Kungs ir apmierināts ar mani?

Ļaujiet man pabeigt citējot no vārdnīcas glaimu definīciju: “Rīcība vai gadījums,
kad kādam tiek izteikti komplimenti, kas bieži ir pārmērīgi vai nenāk no sirds, sevišķi
tajās reizēs, kad ir vēlēšanās kaut ko iegūt”. Vai mēs to nesaucam par saldajām runām?
Mēs nevaram nokļūt debesīs vēršoties pie Jēzus ar saldajām runām par Viņa taisnību.
Mums arī vajag taisnīgi dzīvot, jo Rakstos teikts: “Kas nedara taisnību, nav no Dieva…”

Ja cilvēki Noas dienās būtu pievērsuši uzmanību vēstij par taisnību, viņi visi būtu
tikuši izglābti. Vai tu šodien ņem vērā Dieva vēsti par taisnību, nesot taisnības augļus,
jeb savā dzīvē ir vienīgi glaimi par Kristus taisnību? Es zinu, ka esi apmierināts ar Jēzu,
bet vai tavs Kungs ir apmierināts ar tevi? Vai ir iespējams, ka Dievs varētu izglābt mūsu
tautu no posta, ja tās ļaudis izvēlētos darīt taisnību?

“Taisnība tautu paaugstina, bet grēks ir tautu negods” (Sal.Pam. 14:34).


	#270
	SAUCEINS UZ PAKLAUSIBU
	
	“Tad taisnais tiesnesis spides ka saule sava teva
	kam ausis dzirdet, tas lai dzird!” \(Mateja ev. 


	Reimars A.C.Šulcs
	Augli vai glaimi


