#264

SAUCIENS UZ PAKLAUSĪBU
Viens no mūsu lielākajiem ienaidniekiem ir nezināšana par to, kas mums pieder Kristū.

Reimars A.C.Šulcs

NOSLĒPUMS IR ATKLĀTS
“Noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgais ļaunums, bet tagad
atklāts viņa svētajiem. Viņiem Dievs gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma
godība pagānu tautu starpā, proti, Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība.” Kolosiešiem
1:26-27
Apustulis Pāvils šeit runā par noslēpumu, kas ir bijis visām paaudzēm visos
laikos apslēpts jau no laiku sākuma. Kas tas par noslēpumu? Šeit lietotais Jaunās
derības grieķu vārds ir “musterion”, kas nozīmē noslēpums.
Dievam bija noslēpums, un viņš to turēja noslēpumā no paša laika sākuma
līdz apustuļa Pāvila dienām. tas bija vislabāk turētais noslēpums visā vēsturē. Tas bija
visu laiku visilgāk tuātais noslēpums. Tas bija vissvētākais noslēpums, kāds jebkad bijis.
Šis noslēpums bija tik liels, ka es brīnos par dieva pašsavaldīšanos, ka viņš to
kādam nepastāstīja, pat ne vistuvākajiem, piemēram, Ābrahamam, Mozum, Ēlijam,
Dāvidam, vai Jesajam. Dievs turēja noslēpumu, kad notika postošā grēkā krišana. Dievs
turēja noslēpumu Noas plūdu laikā, Viņš to neatklāja Mozum, kad jau gandrīz gribēja
iznīcināt Izraēlu zelta teļa dēļ. Viņš to neatklāja praviešiem, kad nācās sūtīt savus
derības ļaudis Bībeles trimdā.
Vai tu spēj turēt noslēpumu? Cik ilgi tu to spēj? Cik ilgi tu vari turēt labu
noslēpumu? Iedomājies, ka tev ir uzticēts vislielākais noslēpums kāds jebkad bijis,
visdaudzsološākais noslēpums, kas var katru dvēseli pacelt gavilējošā ekstāzē. Cik ilgi
tu varētu paturēt šādu noslēpumu, nedodot par to nevienam pat ne mazāko mājienu?
Vai tu to varētu turēt desmit vai divdesmit gadus, vai visu mūžu?
Ak, es brīnos par šo noslēpumu, kas visos laikos visām paaudzēm ir bijis
apslēpts! Mūsu teksts vēsta, ka tas bija apslēpts. Dievs to apslēpa un kad Dievs kaut ko
apslēpj, neviens cilvēks nevar to atrast. Lūk, kas ir šis noslēpums, šī lielā mistērija.
KRISTUS JŪSOS, APSKAIDROŠANAS CERĪBA
Es joprojām atceros sevi kā jaunu tēvu, kas veda savu ģimeni uz nometni Klinšu
kalnu mežā. Kad es liecināju citam nometnes dalībniekam, viņš jautāja: “Vai tev ir pilnais
evaņģēlijs?” Es atbildēju: “Jā, protams! Es nekad neesmu saticis nevienu, kam būtu
pusevaņģēlijs.” Viņš bija pārsteigts par manu atbildi. Bet tas, ko es patiesībā teicu bija,
ka mums ir pilns evaņģēlijs, jo Kristus ir mūsos. Tu nevari cilvēka dvēselē ielikt neko

vairāk kā pašu Kristu. Un tev nekad nevar būt puse vai trešdaļa, vai ceturtā daļa no
Kristus. Tev vai nu Viņš ir viss, vai nav nemaz. Un ja tev ir Viņš, tev ir pilns evaņģēlijs.
Ja tu sludini vienīgi atgriešanos un nesludini, ka atgriešanās nozīmē stāvokli, kad
Kristus ir jūsos, tavs evaņģēlijs nav apustuļu sludinātais evaņģēlijs. Sludināt atgriešanos
bez “Kristus jūsos” ir kā vilciens, kurš apstājas, nesasniedzot galamērķi. Neviens
neieradīsies stacijā un pasažieri vagonos drīz nomirs ēdiena un ūdens trūkuma dēļ.
Apustuļu evaņģēlijs ir “Kristus jūsos”. Tās ir labas ziņas! Un kamēr mums tas ir, mums ir
labā vēsts, jo bez Kristus mūsos, mēs joprojām būtu savos grēkos. Miesīgums –
pašmīlība, greizsirdība, neslavas celšana, iekāre, mantkārība, dusmas, rūgtums un
lepnība – joprojām valdītu mūsos. “Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā
situši līdz ar kaislībām un iekārošanām” (Galatiešiem 5:24).
Tu vari būt uzticīgs draudzes loceklis, saskaņā ar vispārējiem standartiem, tu vari
būt neievainojams, tu vari ik dienas lūgt un maksāt desmito tiesu, bet ja Kristus nav tevī,
tev nav nekā no patiesas kristietības. Mums jāsludina, ka kristietība nav nekas bez
“Kristus mūsos”. Mums to jāsludina un jāmāca visur. Tas ir tas, ko Pāvils teica: “Viņiem
Dievs gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu tautu starpā,
proti Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība” (Kolosiešiem 1:27).
KO TAS NOZĪMĒ – KRISTUS MŪSOS?
1. KRISTUS MŪSOS NOZĪMĒ KRISTUM LĪDZĪGU DZĪVI. Kristus mūsos nozīmē,
ka tas pats Jēzus, kas dzīvoja savā miesā 2000 gadu atpakaļ, tagad dzīvo mūsu miesā.
Tikai no šādas perspektīvas raugoties mēs varam saprast 1.Jāņa 3:9: “Ikviens, kas ir no
Dieva dzimis, nedara grēku, jo Viņa dīglis paliek viņā un tas nevara grēkot, jo viņš ir no
Dieva dzimis.”
Šai Jāņa teoloģijas daļai nav jēgas, kamēr Kristus nav mūsos. Tas nenozīmē, ka
ar Kristu mūsos mēs netiksim kārdināti. Jēzus tika ļoti spēcīgi kārdināts, vairāk kā
jebkurš cilvēks, - darīt visādas lietas, bet Viņš nekad nepadevās. Neļauj sātanam tev
iestāstīt, ka kārdināšanas ir grēks, ka tu netiktu kārdināts, ja vien būtu pietiekami svēts.
Taisni otrādi! Vissvētākie tiek visvairāk kārdināti, bet viņi nepadodas. Šie svētie stājas
velnam pretim, un viņš bēg no tiem. Un tomēr, ja viņi padodas, tie tūlīt to nožēlo (1.Jāņa
1:9), zinot, ka grēks dzemdē nāvi un nāve nes mūžīgu lāstu.
Kas ir līdzība Kristum, tu jautā? Tas nav nekas vairāk vai mazāk, kā darīt Dieva
gribu, tāpat kā Jēzus pildīja sava Tēva gribu, kad bija uz zemes. Ja tu pildi Viņa gribu, tu
paliec Viņa gribā, tu paliec Viņā un viņš tevī un Viņa garīgā žēlastība plūst caur tevi.
2. KRISTUS TEVĪ NOZĪMĒ, KA ESI BAGĀTS. “Bet mēs glabājam šo mantu māla
traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Dieva, un ne no mums” (2.Korintiešiem 4:7).
Jautā man, kas ir visbagātākais cilvēks uz zemes, un es tev atbildēšu, ka tas ir
kristietis. Neviens sevī nenes lielāku dārgumu – ne miljonārs, ne varenais, ne ķēniņš, ne
valdnieks. Jā, kristietis var būt šveicars ķēniņa pilī, bet viņš ir bagātāks kā tas, kam viņš
kalpo. Tu vari ielikt kristieti cietumā, un tomēr viņš ir visbagātākais cilvēks pasaulē.
Neviens nevar pārspēt kristieti bagātībā, jo Kristus mūsos ir Dievs mūsos, un mēs
piederam Kristum un Dievam. Bez tam, kristietis ir vienīgais, kuram viņa bagātība nevar

tikt atņemta. Neviens to nespēj. Viņš vienīgi tad zaudē savu bagātību, šo dārgumu māla
traukā, ja to atstāj un ieslīgst grēkā. Tas ir pilnīgi atkarīgs no kristieša, vai viņš patur vai
zaudē savu bagātību.
Kad tu tiec kārdināts, atceries, cik bagāts esi. Pāvils saka, ka mēs glabājam šo
dārgumu māla traukos un tad turpina: “Mēs visur topam spaidīti...” (8.p.) Kad tiec spaiīts,
atceries apr savu dārgumu. Tādēļ Pāvils turpina: “Spaidīti, bet tomēr neesam nomākti,
bez padoma, tomēr neesam izmiruši,” jo viņam joprojām pieder šī bagātība, Kristus viņā,
apskaidrošanas cerība. Šīs zināšanas par Kristu mūsos atvieglina katru nastu un
apgaismo pat vistumšākos brīžus.
3. KRISTUS TEVĪ NOZĪMĒ, KA ESI GUDRS. ...Kristu, kurā apslēptas visas
gudrības un atziņas bagātības” (Kolosiešiem 2:2-3).
Un tā, Kristus ir tevī. tas ir noslēpums, par ko pravieši nekad pat nesapņoja. Tev
ir “šī manta”, bet kas ir tajā? Kas ir Kristū? Vai tu sāc Viņu izpētīt? Ja tā, vai tu kādreiz
nonāksi līdz izpētes beigām? Vai tu kādreiz sasniegsi stāvokli, kad teiksi: “Esmu atradis
visu, kas ir Kristū. Tur vairāk nav ko meklēt”? Ak, dārgais, tu nekad līdz galam neatklāsi,
kas ir Kristū, pat ne mūžu mūžos!
bet divas lietas, ko tu Kristū atrodi, ir gudrība un atziņa. Parādi man pasaules
gudrāko cilvēku! Tas ir kristietis. Dievs smejas par cilvēku gudrību. Viņš saka: “Cilvēka
gudrība ir Dieva priekšā ģeķība” (1.Korintiešiem 3:19). Kristieša gudrība nenāk no šīs
pasaules. Tā ir atrodama Kristū, šajā mantā. Tā ir dievišķā gudrība, dievišķās
zināšanas. Ne ticīgais nezina, no kurienes viņš nāk, kādēļ ir šeit un kurp iet. Viņš ir
pilnīgi dezorientēts. Bet kristietis zina, ka viņš nāk no Dieva, ka viņš ir šeit, lai godinātu
Dievu, un ka debesīs viņam ir mājoklis. Neviens, kas to nezina, nezina nekā, ko ir vērts
zināt.
4. KRISTUS TEVĪ NOZĪMĒ, KA TU ESI SPĒCĪGS. “Viņam, kas darbodamies
mūsos ar savu brīnišķīgo varu, spēj darīt daudz vairākpar visu, ko lūdzam vai saprotam”
(Efeziešiem 3:20).
Tas, ko Kristus var darīt kristieša dzīvē, ir “daudz vairāk par...” Tas nozīmē, ka to
nevar aplēst. Kristieša rīcībā esošais spēks ir neizmērojams, tas ir bezgalīgs. Kristietis ir
visstiprākais cilvēks pasaulē un pat vislielākie Vecās Derības svētie nevar sacensties
spēkā ar vienkāršu, normālu, mūsdienu svēto. Šis spēks ir pateicoties “mantai māla
traukos”.
Kristietim ir pestīšanas spēks (Romiešiem 1:16). Viņam ir spēks pastāvēt cerībā,
kad nav nekādu cerības zīmju (Romiešiem 15:13). Viņam ir spēks ticēt jebkuros
apstākļos (1. Korintiešiem 2:5). Viņam ir augšāmcelšanās spēks (Filipiešiem 3:10).
Viņam ir spēks būt pacietīgam un izturīgam ar prieku (Kolosiešiem 1:11). Viņam ir spēks
paciest bēdas (2.Timotejam 1:7). Viņam ir uzturošs spēks, spēks, kas pasargā viņu no
krišanas, lai tiktu nevainojams un līksms nostādīts Viņa godības priekšā (1.Pētera 1:5;
Jūdas 24).
Vai ir vēl kāds spēcīgāks par kristieti? Nekādā ziņā nē! Jo šis spēks ir Kristus
spēks māla traukā.

Vai neesi priecīgs, ka noslēpums ir atklāts. Tas ir: Kristus tevī. Ābrahāms, Mozus,
Dāvids un Jesaja būtu baltas skaudības pārņemti, ja būtu zinājuši, ka šāda lieta vispār
pastāv. Ak, lielā noslēpuma brīnums un pasakainība, kas ir tikusi atklāta! Parādi man
kristieti un es tev parādīšu visas radības un visu laiku lielāko brīnumu. Tādēļ, mans
draugs, ja tu neesi kristietis, vai tu nevēlētos par tādu kļūt šodien?

