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Trīs no Bībelē minētajiem 1595 “JA”

Reimars A.C.Šulcs

TTRR ĪĪSS  LL IIEELL IIEE   ““JJAA””
“Ja jūs turēsiet Manus baušļus, jūs paliksiet Manā mīlestībā…”

“Jūs esat Mani draugi, ja jūs darāt, ko Es jums pavēlu.”
“Ja pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi.”

Viskoncentrētāk Jēzus ir mācījis dažās stundās starp Svētā Vakarēdiena brīdi
ceturdienas vakarā un savu arestu Ģetzemanes dārzā piektdienas rītā pirms saullēkta
šajā laika periodā Jēzus ir pateicis to, ko kas uzrakstīts Jāņa evaņģēlijā no 13. līdz 17.
nodaļai. Mēs šo mācību varam nosaukt par Jēzus beidzamajām instrukcijām saviem
mācekļiem pirms Viņš atstāj šo zemi. Galvenais uzsvars Jēzus pēdējā instrukcijā bija
likts uz pēctecības doktrīnu. Neviens ķēniņš pēctecības jautājumu neatstāj
nenoskaidrotu un pakļautu nejaušībai. Jēzus zināja, ka Viņam būs šo zemi jāatstāj un
būs vajadzīgi pārstāvji, kas šeit turpinās iesākto darbu ar Viņa palīdzību un caur Viņu.
Tādēļ Viņi teica: “Kas uzņem, ko Es sūtu, tas uzņem Mani, bet, kas Mani uzņem, uzņem
To, kas Mani sūtījis” (Jāņa ev. 13:30). Ja tu uzņem Jēzus sūtītu mācītāju, tu uzņem
Jēzu. Ja noraidi Jēzus sūtītu mācītāju, tad noraidi Jēzu. Ja noniecini viņu, tad noniecini
Jēzu. Ja atstāj viņu, tu atstāj Jēzu. Tā ir pēctecības doktrīna. Visi, kurus Jēzus ir sūtījis,
ir Viņa labajā rokā (Atklāsmes gr. 1:20). Jēzus viņus tur un caur viņiem valda. Ja tu
sāpini šos kalpus, tu sit Jēzus roku.

Beidzamajā instrukcijā Jēzus runāja arī par Svēto garu. Viņš apsolīja, ka pienāks
diena, kad Viņa Gars, raksturs un likumi iemājos viņa kalpos un visos, kuri paklausot
paliek Jēzū kā zari Vīna kokā. Tas ved mūs pie trim lielām svētdzīves realitātēm:
mīlestības, draudzības un naida.

DIEVIŠĶĀ MĪLESTĪBA

“Ja jūs turēsiet Manus baušļus, jūs paliksiet Manā mīlestībā, itin kā Es
esmu turējis Sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā” (Jāņa ev. 15:10).

Vispirms ievērosim, ka vārds “ja” Jāņa evaņģēlija 15.nodaļā parādās 10 reizes,
visā evaņģēlijā 82 reizes, 602 reizes Jaunajā Derībā un1595 reizes visā Bībelē. Vai ir
kādi “ja”, kas attiecas uz kristietību? Vai šis reliģijas jautājums tiek atrisināts un
apstiprināts, kad nākam pie Jēzus, jeb vēl paliek kaut kas noskaidrojams? Vārds “ja” ir
nosacījuma saiklis. To var salīdzināt ar ceļa sazarojumu. Tā ir vieta, kur ceļš sadalās,
viens atzars nogriežas pa labi, otrs pa kreisi. Ko tu dari ar šiem “ja” Dieva ceļā?



Paskatīsimies uz “ja” Vecajā Derībā. Dieva derības attiecības balstās uz “ja”. Ja
Izraēls paklausīs Dievam, Viņš to svētīs, ja nē, sodīs. Un tad nāk Jaunā Derība: ja mēs
piedodam citiem, Jēzus piedos arī mums, ja nē, tad nē (Mateja ev. 6:14-15). Ja mēs
mīlam Jēzu vairāk par savu ģimeni un pat par dzīvību, mēs būsim Viņa mācekļi (Lūkas
ev. 14:26). Ja mēs neticēsim, ka Jēzus ir Kristus, mēs mirsim savos grēkos (Jāņa ev.
8:24), bet mēs nāves neredzēsim, ja ticēsim, ka Jēzus ir Kristus (Jāņa ev. 8:51). Tagad
palūkosimies uz dažiem “ja’ Jāņa evaņģēlija 15.nodaļā!

“Ja kas nepaliek Manī, tas kā zars izmetams ārā…” (6.p.)
“Ja jūs paliekat Manī un Mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat…”

(7.p.)
“Ja jūs turēsiet Manus baušļus, jūs paliksiet Manā mīlestībā…” (10.p.)

Kā mēs varam iegūt mīlestību – dievišķo mīlestību? Kā varam iegūt tādu
mīlestību, kas neapsīkst, kad sieva pārmet, ka nolaidīgi nosviežam savas drēbes? Vai
mēs tad uzreiz atcērtam: “Bet tu neuzturi māju pienācīgā kārtībā!”? Vai spējam pieņemt
pamācību neatriebjoties? Kā lai iegūst mīlestību, kura neņem ļaunā pamācību? Kā iegūt
mīlestību, kas nekavējoties saka gan Dievam, gan cilvēkiem: “Piedod!”? Kā iegūt
mīlestību, kas zaimota neatbild ar zaimiem, ciezdama nedraud (I Pētera 2:23)? Kā iegūt
mīlestību, kas ir lēnprātīga, laipna, neskauž, nelielās, neskaistas, tic visu, cer visu (I
Korintiešiem 13)? “Ja jūs turēsiet Manus baušļus (ja darīsiet, ko Es saku), jūs paliksiet
Manā mīlestībā…” Cik liels ir šis “ja”? Tas ir pietiekami liels un stiprs, lai šķirtu mūs no
tā, kas nāk no Dieva. Vai ir vēl spēcīgāks vārds, sastāvošs no diviem burtiem, kā šis
“ja”? Draugs, cik vērts ir paklausīt Jēzum? Cik vērts ir būt pildītam ar Jēzus mīlestību, ar
mīlestību, kura lika Viņam kļūt par visu kalpu, par upuri un Glābēju visiem? Vai kādreiz
esi padomājis, ka Jēzum šo dievišķo mīlestību bija jāiegūst tādā pašā veidā kā tev – ar
paklausību? Panta beigu daļā teikts “…kā Es esmu turējis Sava Tēva baušļus un
palieku Viņa mīlestībā.” Tas nav noslēpums, kā kļūt piepildītam ar Dieva mīlestību.
Allelujā! Tas ir vienīgi paklausības jautājums, kā Pēteris to konstatē, sakot, ka Svētais
Gars ir dots tiem, kas Dievam paklausa (Apustuļu d. 5:32). Pastāvīgi paklausot tiekam
pildīti ar Svēto Garu un Svētais Gars pilda mūs ar dievišķo mīlestību (Romiešiem 5:5).

DRAUDZĪBA AR DIEVU
“Jūs esat Mani draugi, ka darāt, ko Es jums pavēlu” (Jāņa ev. 15:14).

Šeit ir cits “ja”. Ir daži populāri sentimentāli teicieni par draudzību. Tie skan tik
labi: “Vienreiz draugs, vienmēr draugs; draugi ir draugi uz mūžu u.t.t.” Bet būsim godīgi,
šie teicieni nesakņojas Bībeles patiesībā, bet cilvēka poēzijā. Jēzum draudzība bija
saistīta ar “ja”, tāpat kā daudzas citas lietas Jēzum draudzība nebija draudzība uz
mūžiem, vienalga, kas notiek, bet bija atkarīga no tā, kā cilvēks uzvedas. “Jūs esat Mani
draugi, ja darāt ko Es pavēlu”. Jēzum draudzība bija balstīta uz paklausību, nodošanos,
simtprocentīgu pakļaušanos Viņa gribai, Viņa lietai, plāniem un misijai. Viss, kas ir
mazāk par to, var izpostīt šo draudzību. Pievērs uzmanību 1595 “ja” Bībelē!

Neesi neapdomīgs savos spriedumos. Neuzskati Dievu par savu īpašumu. Neesi
nolaidīgs. Esi akurāts, precīzs, esi uzmanīgs. Nevirzi savas domas ne uz ko citu kā uz
draudzību ar Jēzu. Lai draudzība tiek veidota saskaņā ar Viņa, ne mūsu noteikumiem, tā
kā Pāvils ir teicis, lai izvairāmies no brāļa, kas rada šķelšanos, piedauzību un pretestību



mācībai (Romiešiem 16:17-18). Kad brālis kļūst nepaklausīgs Jēzum, Jēzus to vairs
neuzskata par draugu un tāpat arī jums jādara. Mēs to lasām ari I. Korintiešiem 5:11:
“Bet es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir
netikls vai mantrausis, vai elku pielūdzējs, vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs; ar
tādu jums nebūs kopā pat ne ēst”. Jēzus necēla iebildumus, kad Viņu nosauca par
grēcinieku draugu, bet Viņš nav draugs tiem, kas reiz saņēmuši debesu dāvanu –
pestīšanu, ir saminuši to zem kājām un Dieva Jēra asinis, ar ko ir tikuši svētīti, nievājuši
(Ebrejiem 10:26 u.t.).

Bet kāda tā ir privilēģija un svētība būt draugos ar Draugu, kurš rakstāms ar lielo
burtu! Ābrahāms bija Dieva draugs, un Dievs no viņa nekā neslēpa. “Es jūs vairs
nesaucu par kalpiem, jo kalps nesaprot, ko viņa kungs dara; bet Es jūs esmu saucis par
draugiem, tāpēc ka visu, ko Es esmu dzirdējis no Sava Tēva, Es jums esmu darījis
zināmu” (Jāņa ev. 15:15).

Slavēts Dievs! Tu atvaļinājumu nepavadi kopā ar kalpu vai padoto. Bet visur, kur
vien iespējams, ņem līdz draugu. Ja esi Jēzus draugs, tu nekad nepavadīsi atvaļinājumu
bez Viņa, neieslēgsi televizoru, nesaskaņojot to ar Jēzu, neko nedarīsi bez Viņa. Tā kā
Viņš tev atklās savus noslēpumus, tad varēsi Viņam stāstīt savējos un būsi līdzīgs
Mozum, par kuru ir teikts: “Tas Kungs runāja ar Mozu vaigu vaigā, kā kāds sarunājas ar
savu draugu” (2. Mozus gr. 33:11).

“Jūs esat Mani draugi, ja jūs darāt, ko Es jums pavēlu” (Jāņa ev. 15:14).

PASAULES IENAIDS

Jā, šī vēsts ir par mīlestību, draudzību un ienaidu. Ko vēl Jēzus mācīja tajās
īsajās stundās starp Svēto Vakarēdienu un Viņa arestu? Kāds ir šis “ja”?

“Ja pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi. Ja jūs būtu no
pasaules, pasaule mīlētu tos, kas viņai pieder. Bet, tā kā jūs neesat no pasaules, bet Es
jūs esmu izredzējis no pasaules, tad pasaule jūs ienīst” (Jāņa ev. 15:18-19).

Ja paklausi Jēzum, tu paliec Viņa mīlestībā un esi Jēzus draugs. Tāpat kā
pasaule ienīda Jēzu, tā ienīdīs ari tevi, jo tu vairs neesi no pasaules, tu nepiederi tas
spēlēm, uzskatiem, izklaidēm, vērtību sistēmai un tās ceļiem. Tiklīdz tu vairs
nekooperējies ar pasauli, tā ienīdīs tevi tāpat kā Jēzu. Tādēļ, būdams Jēzus draugs, tu
nepārtraukti saņem mīlestību, kas nāk no debesīm, un mūžīga naida uzbrukumus, kas
nāk no pasaules. Tāda ir patiesa svētā dzīve.

“Ja jūs turēsiet Manus baušļus, jūs paliksiet Manā mīlestībā…”
“Jūs esat Mani draugi, ja jūs darāt, ko Es jums pavēlu.” 
“Ja pasaule jūs ienīst, ziniet, viņa Mani papriekš ir ienīdusi.”

Dārgais, vai tavā sirdī mājo dievišķa mīlestība? Vai kā Jēzus draugam tava
mīlestība iztur ienaidu, sarūgtinājumu, vajāšanas, pārmācību vai jebkura cita veida
spriedumu šajā elles saistītajā pasaulē? Ja nē, tad iemesls tam ir tas, ka ignorē šos trīs



lielos “ja”. Tev trūkst pilnīgas pakļaušanās un absolūtas paklausības Jēzum visās lietās.
Vai priecājies, ka tas ir tik vienkārši?
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