Bībeles Dieva reliģija
divdesmitā
gadu simteņa gaismā.
P. lauberta.
maksā 30 kap.

1910 un 1912.
P. Lauberta apogādībā, Žagares ielā Nr. 11, Jelgavā,

Bībeles Dieva reliģija
divdesmitā gadu simteņa gaismā.

1910.
Apgādājis un izdevis P. Lauberts Jelgavā, Žagares ielā, paša namā.
Drukājis P. Gailis Rīgā, Jāņa ielā Nr. 8.

Iepazīstinājums.
1. Tā vairs nevar kā līdz šim. Divdesmitā gadu simteņa gaisma – saprašana – krīt uz divdesmitā
gadu simteņa dzīvi un šinī gaismā dažs kas, ko uzskatīja par ļoti vērtu, atklājas par trūcīgu, vai
neīstu, vai pat par nevajadzīgu un lieku; dažs kas, ko uzskatīja par mazvērtīgu, nevajadzīgu, pat
bīstamu un iznīcināmu, atklājas par nepieciešamu dzīves sastāvdaļu, pat par viņas dažu
pamatakmeni. Un šinī gaismā mirstīgā acs ierauga robus un trūkumus mūsu dzīvē, kuru novēršanai
nepieciešami vajadzīgs līdzekļu, kādu mums vēl nav. Šinī gaismā atklājas arī, ka dažs kas mūsu
dzīvē, ko ieradums padarījis par ikdienišķu, ir zelts un dārgakmens, glabājams aiz visdrošākās
atslēgas. Ar vārdu sakot – divdesmitais gadu simtenis prasa visu vērtību pārvērtēšanu.
Šī gaisma krīt arī uz vienu no mūsu dzīves visievērojamākām sastāvdaļām – reliģiju, Dievu un
kristīgu ticību. Un arī šīs vērtības visiem tiem, kas izberzējuši sev miegu no acīm, nav tās pašas, kas
agrāk. Šai ziņā pārsteigums ir neizsakāmi liels, jo izrādas, ka dažs kas, ko mēs līdz šim saucām par
kristīgu ticību, dažā ziņā kristīga ticība nemaz nav, ka tāds Dievs, kāds mums priekš acīm stādīts,
dažā ziņā nemaz nav Bībelē tēlotais Dievs. Atklājas, ka dažā ziņā mūsu tagadējais vispārīgais
kristīgums un Bībeles Dieva reliģija ir divas, pavisam šķirtas lietas.
Nav pareizi, tautai vēl ilgāki slēpt šo stāvokli. Nav pareizi nosaukt melnu par baltu un baltu par
melnu. Katra lieta jānosauc īstā vārdā, citādi tautas mīlestība un naids, šīs divas dziļās, varenās
upes, no kurām atkarājas tautas svētība, vai lāsts, tiek izvadītas no viņu dabīgā ceļa un briesmas,
kas seko šai izvadīšanai, nespēs aprakstīt neviens zemes dēls, kaut vai izplatījums pārvērstos par
papīru un jūra par tinti.
Tādēļ, savu tautu karsti mīlēdami, mēs jūtam pienākumu, attēlot Bībeles Dieva reliģiju, kāda tā
mums parādās divdesmitā gadu simteņa gaismā. Būtu tikai ieteicami, ja rastos vairāki, kas darītu to
pašu. Varbūt pār daža galvu krituši vairāk gaismas stari nekā pār mūsējo – varbūt daža cita roka
vadīs pindzeli daudz noteiktāki nekā mūsējā.

Bet tas mums – divdesmitā gadu simteņa gaismā – ir gaišs kā diena: Tā vairs nevar kā līdz šim!
2. Cilvēce smok laicīgā un garīgā postā. Nav cilvēka pasaulē, kas pilnam būtu apmierināts ar savu
stāvokli. Gan iedomātās laimes brīdī mūsu vaigs staro priekā, bet tiklīdz mēs sākam prasīt, vai tā
laime – tad redzam, ka viss bijis tikai labāks brītiņš cietumnieka dzīvē. Dziļdomīgais Gēte savā
„Faustā” skaidri attēlo šo patiesību. Fausts ir ar mieru, atdot dvēseli Mefistofeļam, ja Mefistofels
spēj viņam sagādāt dzīvi, ar kuru viņš apmierināts un labāku vairs nevēlas. Bet Mefistofels to
nespēj, lai gan dod Faustam visu, ko tik pasaule var dot.
Kāpēc cilvēks arvien neapmierināts? Cilvēce smok laicīgā un garīgā postā. Viņai trūkst uztura,
apģērba un dzīvokļa, viņa strādā vērsisku darbu, viņa pārcieš slimības; viņa samaitā savu veselību
un izsviež zemē savu naudu dzerot reibinošus dzērienus, dzīvojot netikli, ēdot, ģērbjoties izšķērdīgi
un dzīvojot pārāk ērtos un krāšņos dzīvokļos, pīpējot un lokoties – bieži ar riebjumu un pret
sirdstieksmi, vai arī aiz nezināšanas un māņticības – sabiedrības sprieduma priekšā, priekš „elkiem”;
viņa skauž, nīst, melo, zog, ķildojas, dusmo, slepkavo. “Jo kaislību ir dažnedažādu,” sāpīgi izsaucās
Lutards, “kas snauž cilvēka krūtīs un izlaužas naida darbos, mantkārības varmācībās un kārību
drudzī. Ir noziegumi, ko padara viens pats cilvēks, un ir tautu noziegumi. Cik noziegumu neietin
viena vienīga nakts savā plīvurī!” Un vai tu vari iedomāties, kā sirds sāp, kad tu kā ģimenes tēvs
meklē darbu un maizi, gribētu strādāt, bet nav ne darba, nedz maizes. Tukšām rokām tu atgriezies
vakarā uz mājām, kur taviem mīlulīušiem, kas slimi, nav riecienīša maizes ko likt pie mutes? Tas ir
cilvēces laicīgais posts – īsi izsakoties. Un tad viņas garīgais posts. Kur dabūsi spēku cīņā, trakajā
dzīvescīņā? Saguris, nonīcis tu esi, nepatīk vairs cīnīties un ciest. Pašam spēka nav, tuvāka krūzē
eļļas, ja daudz, tad tikai priekš sevis. Sirds trīc un baiļojas grūtā brīdī un meklē patvēru tur, kur cerē
to atrast, bet kura tur tomēr nav. Tu izsamisti dzīvescīņā un bieži vien pārgriez pats savu dzīvības
pavedienu... . Kur ņemsi piedošanu, stāvēdams pie tēva, vai mātes zārka, kuru sirdis varbūt esi
lauzis; kur ņemsi piedošanu, kad nakts klusajās, tumšajās, vientuļās stundās tumši tēli nostājas gara
acu priekšā – lūdzoši skatieni, ka īpašniekam ļāvi nogrimt putojošā dzīvesdzelmē un viņu neglābi,
sīkas rociņas, izstieptas pret tevi, kurām tu nedevi maizesrieciena, nevainība, ko samini kājām,
asaras, ko netiki žāvējis? Kas izdzēsis tavu parādu, kas dos sirdij mieru? Saīdzis un nelaipns tu klīsti
pa pasauli apkārt – tev nav sirdsmiera! Tu smejies, bet tava dvēsele raud un sirds sažņaudzas
neizsakāmās sāpēs! Un tad ieprieca. “Pie galda viena vietiņa tukša, durvis ir necerot atdarītas un no
ģimenes pulciņa aizvests viens, ko sirds mīlēja. Saule spiež tik dedzinoši, tuksneša smiltis brienot, tu
nostājies pie atvērta kapa, kur lēnām zārks slīd dziļumā, pamazām paceļas kapa kopiņa, kas aizsedz
uz visiem laikiem mīļo vaigu. Kur ir ieprieca, kur ieprieca!” Vai atkal tu aizspied ar trīcošu roku acis
tam, kas tev visdārgākais pasaulē, uz mūžīgu dusu? Kā ārprātā tu sauc vēl nomirušā vārdu, bet
lūpas, kas agrāk tik mīļi tev uzsmaidīja, nekustas vairs. “Nāve!” tu izsaucies ar šausmām un zini, ka

tās ceļu nekrusto ne bagāts, nedz nabags. Arī tevi tā vedīs reiz sev līdz. Kurp? Tas ir tas jautājiens,
kas nedod tev miera. Vai ir vēl kāda satikšanās pēc nāves ar to, no kā tu tagad tik nežēlīgi šķirts? –
Un tad tu izej brīvajā dabā. Ir skaists vasaras rīts. Kā ķēniņiene saule iznāk no sava kambara,
parādās pie apvāršņa un kāpj arvien augstāk. Miljoniem rasas pērļu mirdz zālē. Putniņi tricina gaisu
savām dziesmām. Rīta vējiņš spēlējas ar koku lapām. Tumšais, nepārredzamais mežs tā
noslēpumaini šalc – dzied savu brīnišķo dziesmu. Krūtis tev izplešas un pilniem malkiem tu elpo
veldzinošo, dzīvo, spēcinošo gaisu. Un tad brīnišķa sajūta šaujas tev caur sirdi. Riebtin riebjas tev
ļaunums un arī viss, kas apgāna tavu dvēseli. Kautkas svešs, uzspiests, nedabīgs tas liekas tev. Ne
vienam cilvēkam, ne tārpiņam, kukainītim, nevienai dzīvībiņai tu negribētu darīt pāri. Tu mani ka
acīs tev iezogas asaras – neizprotamas asaras... . Neaprakstāmas sēras un ilgas piepilda tavu sirdi.
Tu jūti sevī kautko augstu, kautko ķēnišķīgu. It kā sapnī, kautkur tālu tālu tēlojas priekšā kāda
labāka dzīve, kāda laimīga pagātne – “zelta laiki,” no kā vēl dabā un sirdī pēdas. Un tad – it kā kāda
melna roka sagrābj tavu brīnišķo dvēseles ilgu un sēru gleznu un pārplēš un iznīcina un izposta to!
Tu atjēdzies, ka esi tikai postā un nelaimē, kas tevi pavada ik uz soļa. – Kas ir šīs neizprotamās jūtas,
kāpēc viņas? Kas atminēs šo lielo, mocošo mīklu, kas nodarbina tik ļoti, tik ļoti tavu dvēseli?
3. Cilvēce meklē atsvabināšanos no sava posta pie Dieva. Smakdams savā postā un nelaimē,
cilvēks pastāvīgi meklējis atsvabināšanos no sava posta un glabšanu pie kā gudrāka, stiprāka,
vispārīgi augstāka ne kā viņš pats. Šo augstāko būtni cilvēks apzīmējis ar vārdu “Dievs”. Un savu
satiksmi, sakarus ar Dievu, kā arī savus uzskatus jeb atzīšanu par to, cilvēks apzīmējis ar vārdu
“reliģija”.
Tā ir kauna, ciešanu, moku, šausmu, asiņu pilna vēsture, gadu tūkstošiem gaŗa, kas atbild uz
jautājumu: Ko tad cilvēks ir uzskatījis par Dievu un kāds sakars tam bijis ar to? Saule, mēness,
pērkons, zibins, vētra, uguns, upes, koki, akmeņi, stārķi, kraukļi, pūces, gaiļi, vērši, govis, zirgi, suņi,
kaķi, lāči, čūskas, krokodili, cilvēki un cilvēku tēli – īsi sakot, viss kas, pat visnejēdzīgākais un
riebīgākais ir bijuši cilvēka dievi. Bij jau gan arī ļaudis, kas taisni neuzskatīja šeit minētās esamības
kā dievus pašus, bet gan kā viņu iedomāto dievu līdzības jeb čaulas, tomēr īsti ko noteiktu par to
nevar atrast. – Sakars cilvēkam ar dieviem nav glābis cilvēku no viņu posta, bet gan bieži vien
iegrūdis to vēl dziļāki postā. Cilvēks uzskatīja dievus par savas dzīves noteicēju un kalpoja tiem bieži
vien ar visu, kas tik tam bij dārgs un vērts – bieži vien pats ar savu un savēju dzīvību. Nav mūsu
uzdevums šeit vēl vairāk ko sacīt par to. Aizrādam šeit uz grāmatiņu “Pasaule bez dzīvā Dieva”, kur
lasītājs atradīs katru še teikto vārdu par šo lietu apstiprinātu un pierādītu.

Taču šai melnajai reliģijas grāmatai ir arī dažas baltas lapas, aprakstītas zelta burtiem. Tur rakstīts
par atsvabināšanos no cilvēces posta, par dzīvi svabadībā un brīvībā, par mīlestību, līksmību, mieru,
pacietību, laipnību, gādību, gaismu, spēku, piedošanu, iepriecu, par Dievu un Viņa dēlu, kas miris
cilvēka vietā, par kādu grāmatu, Bībeli, ko dāvinājis cilvēcei Dievs, kas tīrā mīlestība un kam visa
vara un spēks. Visu to daudzi cilvēki paši piedzīvojuši un tiem bijis vissirsnīgākais sakars ar šo Dievu.
Mantojuši šos neizsakāmos dārgumus, cilvēki ar sajūsmu un prieku, pat nāvei acīs skatoties, ar
smaidu uz lūpām ir izsaukušies: “Nāve, kur ir tavs dzelons!” un bezbailīgi gājuši visgrūtākā nāvē,
izsacīdamies, ka viņi caur nāvi tiekot labākā dzīvē ne kā šī. Šīs baltās lapas stāsta par Bībeles Dieva
reliģiju. Atkārtojam pēdējo teikumu: Šīs baltās lapas stāsta par Bībeles Dieva reliģiju. Tā tad nevis
par kristīgu ticību. Ak, par kristīgu ticību daudz kas rakstīts reliģijas grāmatas melnajās lapās arī. –
Tā kā nu vēl arvien mūsu dzīve ir pilna tiklab laicīgā, kā arī garīgā posta, tad nav vis nevietā,
iepazīties ar Bībeles Dieva reliģiju. To tad mēs nu arī darīsim, iepazīdamies ar Bībeles Dieva reliģiju
divdesmitā gadu simteņa gaismā tiklab no praktiskās, kā arī teoretiskās puses – tiklab attiecoties uz
dienišķo dzīvi, kā arī attiecoties uz mācību par šo reliģiju.

Praktiskā daļa.
I.

Bībeles Dieva reliģija un cilvēces posts.

Kā izturas Bībelē tēlotais Dievs pret cilvēces postu? Vai Viņš mūs atsvabinās no mūsu posta, vai Viņš
iepriecinās mūs mūsu darbos un mokās? Vai Viņš redz līdzjūtīgi mūsu asaras, vai Viņš dzird mūsu
vaidus, vai Viņam ir zāles priekš mūsu vainas? Lūk, šie ir tie jautājumi, kas slēpjas nabaga cilvēka
bērna sirdī – gan apzinoties, gan neapzinoties – kad tam piedāvā Bībeles Dieva reliģiju. Un ļoti vietā
ir šie jautājumi. Ja Bībeles Dievs mums nepalīdz tikt ārā no mūsu posta un tikai prasa, lai mēs Tam
kalpotu un To godātu par Kungu, tad mums Viņa nevajag, jo kungu mums jau sen diezgan un
kalpošanu arī. Sen jau mūsu pleci jēli, nesot dzīves nastas. Atbilde uz to pēc Bībeles ir šāda:
1.
Bībeles Dievs līdzjūtīgi dzird katru cilvēces vaidu un Viņa negrozāmais apņēmiens un
mūžīgā griba ir, glābt cilvēku no viņa laicīgā un garīgā posta. “Tas cilvēka Dēls nav nācis, ka viņam
taptu kalpots, bet ka viņš kalpotu un savu dzīvību dotu par atpirkšanas maksu priekš daudziem. ”Tā
saka Dieva dēls, Jēzus Kristus. Mat. 20,28. Un kādā citā vietā, Savā grāmatā: “Es esmu nācis, ka tiem
būtu dzīvība un viss pa pilnam.”Jāņ. 10,10. “Tas cilvēka Dēls ir nācis, atpestīt to, kas pazudis.” Mat.
18,11; Lk. 19,10. Un kāds no Viņa mācekļiem teic par Viņu: “Pats sevi ir iztukšojies un kalpa ģīmi
pieņēmis un tapis kā katrs cilvēks un cilvēka kārtā atrasts, pats sevi pazemojis, paklausīgs palicis līdz
nāvei, līdz pat krusta nāvei.” Fil. 2, 7.8. Ļaužu pulkus redzot, kas izklīduši un pamesti kā avis, kam
nav gana, sirds Viņam iežēlojas un pār lūpām plūst Tam vārdi: “Nāciet šurp pie manis visi, kas esat
bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt.”Mat. 9, 35-38; 11,28. Tie nav tukši vārdi – nē, nē!
Burts nav vairāk teikts ne kā ir noticis! Neskaitāmas asaras Kristus žāvējis no grūtdieņu vaigiem,
neskaitāmiem iedvesis drosmi un dzīvesprieku, neskaitāmiem dāvinājis “mieru, kas augstāks nekā
visa saprašana” un patiesi pats nomiris cilvēces labad, “lai tai būtu dzīvība un viss pa pilnam.”
Laicīgi un garīgi Viņš ir tapis par cilvēces glābēju un pestītāju, tā tad pestīšana pilnīga! “Tādēļ, viņš
arī pilnīgi var izglābt tos, kas caur viņu pie Dieva nāk.” Ebr. 7,25. No verdzības Dievs izvedis savu
tautu, reiz no Ēģiptes, reiz no Bābeles, glābis to no ienaidnieka rokas, kad vairs glābšanas nebij
nekādas, 2. Moz. 16, un dzirdinājis to ar ūdeni no klints, 2. Moz. 17, devis tai zemi, katrai ģimenei

savu tiesu un iekārtojis, ka neviens nezaudē savu īpašumu, 3. Moz. 25, gādājis par tiem, kas
trūkuma dēļ aizņēmušies, gādājis par nabagiem un vergiem, 5. Moz. 15, pabalstījis to, kam dzīve
liedz to laimi, ko citi bauda, 5. Moz. 21, 15-17., aizstāvējis vājāko pret stiprāko, Mt. 5, 31. 32., nav
pagrūdis pakritušo, bet gan pacēlis to, nav “kvēlošu dakti izdzēsis, nav ielūzušu niedri salauzis,”Ef.
42,3; Jāņ. 8, 3-11., ir klausījis izsamisuša vīra kliegšanu, 1. Moz. 32 un 33, ir klausījis mirēja lūgšanu,
Jesaj. 38, ir sūtījis pirmo enģeli nabaga sieviņai, 1 Moz. 21, 17., ir rādījis, kā panākt piedošanu un
dvēseles mieru, 1. Jāņ. 2, 1.2; Rom. 5,1, ir mācījis, ka mēs visi esam brāļi un ka mums jālauž maizes
gabaliņš uz pusēm, Mat. 23, 8-12; 20, 25-27; 25, 4., nav atļāvis krāt sev mantas pasaulē, Mat., 6
19., ir aizrādījis lūgt un gaidīt no Viņa visu, ko vajaga, Mat. 6, 25; 7, 7; Jāņ. 16, 23 un – mācījis mīlēt
visus cilvēkus, pat savus ienaidniekus, Jāņ. 13, 34. 35; Mt. 19, 19; 5, 43-48. Ak, tas ir garš stāsts,
kuru nemaz nav iespējams atstāstīt, ko Dievs darījis un dara priekš cilvēka. Arī mūsu dienās Viņš
nav lauzis savus apsolījumus saviem bērniem. Arī mūsu dienās Viņš skubina tevi: “Piesauc mani
bēdu laikā, tad es tevi gribu izraut un tev būs mani godāt.” “Pavēli tam Kungam savu ceļu un cerē
uz viņu, tad viņš gan darīs.” Dziesmās 50, 16; 37, 5. Un ap viņu spiedās muitnieki un grēcinieki un
visus Viņš – pilnam apmierināja.
***

Ir kāda liela maldība, kas pārņēmusi kristīgos un ir tas tārps, kas maz pa mazam, bet droši sagrauž
kristīgās ticības iekšējo saturu. Tā maldība ir, ka evanģelijums un Bībeles Dieva reliģija esot gandrīz
tikai priekš tam, lai mēs spētu puslīdz mierīgi mirt un tiktu pēc nāves Debesīs. To neizrunā, to
neapzinas, bet dienišķā dzīve to tūkstoškārt pierāda. Šīs atzīšanas sekas ir tās, ka kristīgie cīnas
patiesībā gandrīz tikai pret garīgo postu un pat tikai pret vienu daļu no tā. Kristīgie ir čakli, vadīt
ļaudis uz Debesīm, bet pret laicīgo postu izturas gandrīz pilnīgi vienaldzīgi. Mēs vairs nedzirdam kā
apustuļu laikos līdzcietīgi katru cilvēces vaidu – vaidus zocialā, dienišķā dzīvē! Un kad šie vaidi top
pārāk stipri un jau sāk griezties mums ausīs, tad mēs priekš nelaimīgiem uztaisam kādu nabagu
namu, vai pasniedzam “žēlastības dāvanas.” Mēs krājam sev mantas virs zemes, kamēr citiem nav
dienišķās maizes. Kamēr tūkstošiem trūkums ir dienišķais viesis, tikmēr citi sakrāj sev lielas
naudas summas, dzīvo krāšņos dzīvokļos, ģērbjas lepni, izšķērž savu labo peļņu un arvien vēl domā,
ka tie labi kristīgie. Kur paliek Bībeles Dieva reliģija, kas māca, ka mēs brāļi un māsas, kam jādalas
priekos un bēdās? Pārvaldnieki mēs esam par savu mantu pēc Bībeles Dieva reliģijas jēguma, nevis
tās īpašnieki. Mēs drīkstam krāt daudz mantas, bet ne sev. Kamēr trūkums raugas pa mūsu logiem

iekšā un streipuļo pa mūsu ielām, tikmēr arī arvien mūsu rokai jābūt atvērtai. Ne ar varu Bībeles
Dieva reliģija ko prasa, ne ar varu! “Kas zobinu ņem, tie caur zobinu tiks nomaitāti”un bez tam vēl
otrs iemesls, bet par to vārdu vēlāk. Labprātīgi mums jāatver mūsu mantas kambari un jādod, kam
trūkst. Mums jāmēģina izlīdzināt šķiru dzīve tā, ka godīgam, strādīgam cilvēkam arī būtu pieklājīgs
dzīvoklis un pietiekošas drēbes mugurā un pietiekoši klāts galds. To iespēs drīz vien, ja pārtikušais
kristīgais nedzīvos pārāk greznos un plašos dzīvokļos un neizlietos savu labo mēnešalgu tikai sev.
Viņš var, ja Dievs viņu svētījis, labāki samaksāt darbu ne kā pasaule. Drusku vairāk vienlīdzības
šķirās, jo mēs esam – brāļi! Vispāri jāmēģina uzlabot mūsu sadzīves apstākļi tā, ka ļaudīm vairs nav
jāsaņem žēlastības dāvanas. Katrs lai to iesāk pats savās mājās. Šī ir vienīgā izeja no mūsu tagadējā
grūtā stāvokļa. Velti atsaukties uz Jēzus vārdu: “Mana valstība nav no šīs pasaules.” Dieva valstība
nav cēlusies no šīs pasaules, bet viņa ir pirmā kārtā priekš šīs pasaules un tad – priekš tās tur –
augšā. To tūkstoškārt pierāda Jēzus dzīve. Trīs un pusgada tas cīnījās pret cilvēces laicīgo postu un
saprotams arī pret garīgo postu. Ir pats pēdējais laiks, apstāties un pārdomāt, kur mēs ejam kā šī
laika kristīgie. Kur ir mūsu panākumi? To nav, neskatoties uz visu drudžaino darbu. Mums nav
spēka mūsu dienišķā dzīvē, uzvarēt un pārspēt grēku. Kristīgas draudzes tagad nevar galā vien tikt
ar savu draudzeslocekļu grēkiem un klupšanām. Mūsu bērni, sevišķi paskolotie bērni, aiziet pasaulē
ārkārtīgi daudz. Kristīgi atgriesto ir pārāk maz mūsu tagadējā darbā, kas daudz, drudžaini tiek
darīts. Kēpēc? Paēdināt pirms nabagu, uzskatat to kā sev līdzīgu, kā brāli, mīlat to un tad stāstat
tam par labo ēdiena devēju. Tad būs panākumi. Taisni kristīga ticība ir tā, kas atdarījusi cilvēkiem
acis, redzēt kā vajag dzīvot, bet nu tie gaida to dzīvi no tiem, kas tiem atvēruši acis, vispirms.

Mums vajag to Dievu, kas dzird katru cilvēces vaidu līdzcietīgi. Citādi sekas būs briesmīgas,
neizsakot briesmīgas! Kāds vācu rakstnieks attēlo vācu tautas tagadējo stāvokli. Viņš teic: “Jau
šaujas liesmas pa tūkstoš caurumiem pasaules ēkā uz augšu. Sociālā kustība saņem
pirmevanģelijuma mantojumu un izlieto to. Kristīgie klusē un nodarbojas ar neauglīgiem
dievbijīgiem niekiem. Bet akmeņi brēc. Pa visiem caurumiem posts lūkojas uz mums.
Simttūkstošiem nav it nekā. Nav dzimtenes, nav dzīvokļu, nav mantas. Ko sagādā darbs, to aprij
nauda. Samaitātājas varas saimnieko nekavētas. Bagātie un ievērojamie ņirgājas. Tauta nopūšas un
lād. Tumsība vairojas ar katru dienu. Mēs grābstamies apkārt un nezinām, ko iesākt. Visas saites
raisās. Acu kārība, miesas kārība un lepna dzīve visās ļaužu šķirās. Sieviete pazaudē savu kaunu un
vīriets savu godu. Un apjucis vecais kristīgums čukst savus ticības priekšrakstus.” Tiktāl vācietis. Vai

šajā tēlojumā mēs neredzam arī savu bildi? Vai tik mēs nestaigājam ar neaizsegtu sveci pa pulvera
pagrabu? – Bet pie šī briesmīgā stāvokļa nav vainīga Bībeles Dieva reliģija. Tā māca pavisam ko citu
ne kā to, no kā atspoguļojums ir mūsu tagadējā dienišķā kristīgā dzīve. – Ja kāds tuvāki grib
iepazīties ar dzīvi, kāda varbūt būtu pēc Bībeles Dieva reliģijas jēguma, tas lai palasas grāmatu
Šeldena “Viņa pēdās – Ko gan Jēzus darītu?”
2.
Bībeles Dieva reliģija atklāj cilvēces posta cēloni. Cilvēks ir atkritis no Dieva un pieķēries
citam kungam, kas verdzina savus ļaudis. Lūk, tā pirmā atbilde no Bībeles Dieva reliģijas uz
jautājumu par cilvēces postu. Kamēr pirmais cilvēks vēl nebij saraustījis saites, kas viņu saistīja pie
Dieva, un nebij vēl sniedzis drauga roku pārgudrībā un pārgalvībā savam jaunajam kungam – par
Vellu, vai Sātanu to visvairāk sauc – tikmēr cilvēkam klājās labi, ļoti labi. Neviens mākonīts tad
neaizsedza cilvēka laimes debesis – ne veselības, ne uztura, ne dzīvokļa, ne apģērba – nedz garīgu
baudījumu – mākslas, skaistuma, labas biedrības rūpju nebij tam. Visa laba bij pa pilnam un pa
pilnam! Bija reiz laiks, kur cilvēks baudīja visaugstāko laimi, kur neviena asara tam neritēja pār
vaigiem. Laimē viņš ieraudzīja šīs pasaules gaismu, krāšņa bij viņa dzīvesvieta, mīļa bij cilvēka
satiksme ar otru un bērnīga ar Radītāju.
Pirmo reizi acis atdarot, cilvēks ieraudzīja ap sevi jauko, mīlīgo, atdzīvinātāju gaismu un pār sevi
velvīgo, skaisto izplatījumu. Sniegbaltās kalnu virsotnes sveicināja cilvēku, no lejām un zaļajām
pļavām plūda salda ziedu smarža, upes un strautiņi priecīgi čaloja un saulē spīguļoja plašie, rāmie
ezeri. Tālumā bij jūra, liela varena jūra! Birztulēs, mežos un mežiņos koncertēja neskaitāmi putnu
kori un visi zvēri un visa dzīva dvaša nolieca padevīgi galvu priekš cilvēka un deva tam godu. Cilvēks
bij visa tā valdnieks.
Brīnumkošā dārzā – par Paradīzi to sauca – Ēdenē pret rītiem, bij cilvēka dzīvesvieta. Dievs, kas
cilvēku bij radījis, pats to dārzu bij stādījis un izaudzinājis no zemes visādus kokus, kas jauki bij
uzlūkot un kuru augļi bij labi ēst. Četras varenas upes slapināja dārzu un darīja viņu auglīgu. Pār visu
šo dārzu Dievs cilvēku bij iecēlis par pārvaldnieku.
Lai cilvēka laimi padarītu vēl lielāku, tad Dievs cilvēkam gādāja palīgu, otru cilvēku. Kādā rītā
atmostoties cilvēks ieraudzīja savā priekšā sievieti. Dievs viņam to pieveda un tā tapa viņa sieva. Un
priekā tad izsaucās cilvēks: “Šis nu ir kauls no maniem kauliem un miesa no manas miesas. Tādēļ
vīrs atstās savu tēvu un savu māti un pieķersies savai sievai, un tie būs viena miesa.” Un nu abi tie
dzīvoja vislielākā laimē un saticībā.
Bet nevien cilvēku pašu starpā bij vislabākā satiksme, arī ar Dievu, savu radītāju, cilvēkiem bij tuvs
un mīļš sakars. Dievs pastāvīgu gādāja par cilvēkiem, nāca vairāk reizas dārzā pastaigāties, sauca
cilvēkus pie Sevis un ar tiem mīļi sarunājās.
Cilvēks nepazina ļaunu un ļaunu arī nedarīja. Mīlestība un miers piepildīja viņa sirdi. Un pār visu:
cilvēkam nebij jāmirst.

Bet tad kādā dienā cilvēks pazaudēja savu laimes stāvokli. Tas notika tā. Visu neaprakstāmo laimi
Dievs cilvēkam bij devis pret vienu izpildījumu no cilvēka puses – pret paklausību. Paklausības
pārbaudījuma dēļ Paradīzē atradās kāds koks – Ļauna Laba Atzīšanaskoks – kura augļus bij aizliegts
ēst. Bet cilvēks, Sātana musināts – Sātans uzstājās čūskas izskatā – ēda no aizliegtā koka –
neklausīja Dievam – Bībeles valodā izteicoties – grēkoja – un tā zaudēja savu laimi – sarāva saites ar
Dievu un tapa Sātana vergs. Vispirms cilvēku izdzina no Paradīzes un tad pār Viņu gāzās viss tas
posts, kādā tagad atrodas pirmā cilvēka pēcnācēji. Salīdzini par visu to 1. Moz. 1, 26 - 3, 24. Par
cilvēces posta cēloni Bībeles Dieva reliģijas grāmata izsakas vairākkārtīgi, arvien apsmiedama
Sātanu kā pavedēju un cilvēku kā darītāju un sekotāju tam: 1. Laik. 22,1; Mat. 16, 23; Jāņ. 13,2;
Ap.D. 5,3. Mat. 13,39; Ef. 2,2; Jāņ.P. 12,9.10; 1.Jāņ. 3,8; Mat. 13,19; 2. Kor. 4,4.
Cilvēces posta augstākais pakāpiens – pēc Bībeles Dieva reliģijas tālākā paskaidrojuma – ir
meklējams cilvēka nespēkā. Cilvēks pats nespēj tikt vaļā no Sātana un sava posta. Nespēj – ak, kāda
žults, kādas dvēseles mokas, kāda ģifts slēpjas šajā vārdā! Bet tā ir!
Savu postu nojausdami un savu nelaimi ciesdami, daļa cilvēku, pagāni, meklēja savu glābiņu gan
izpriecās, gan kārībās un baudās, gan mantā, godā, gan arī pie tā, ko tie turēja augstāku par sevi –
pie dieviem. Un šie dievi bij putni, tārpi, lopi, cilvēki un cilvēku tēli, vai pat kura katra radīta, vai
taisīta lieta. Lai aizsniegtu laimi un apmierinātu apziņu, pagāni atdeva bieži vien visu, kas tiem bij,
pat to visdārgāko, savus piederīgos, savus bērnus ja, sevi pašus, bet velti, viss velti. Pat tiem, kas
visam labam dzinās pakaļ, vajadzēja atzīt, ka to “labu, ko mēs gribam, nedaram, un to ļaunu, ko
mēs negribam, daram.” Galu galā pagāni bij nokļuvuši tik tālu, ka tie vairs nezināja ko iesākt, bij
aizsnieguši pilnīgu bankrotu. Viens no Romas daiļākiem vēsturniekiem, Livijs, ap Kristus dzimšanas
laiku raksta: “Mēs esam nokļuvuši tiktālu, ka mēs nevaram panest ne mūsu samaitāšanu, nedz tos
līdzekļus, ko mēs pret mūsu samaitāšanu lietojam.”
Bet arī tie, kas pulcējās ap Dievu, nevarēja paši atsvabināties. Gan viņi zināja, kas jādara – Dievs
tiem to bij mācījis – bet nespēja izdarīt. Bet taisni to cilvēkam vajadzēja atzīt, ka pats sevi nevar
atsvabināt. Un kamēr cilvēks to neatzina, tikmēr tam arī nevarēja sniegt palīdzību. Dievs sūtīja šiem
ļaudīm, jūdiem, daudz vīrus, tā sauktos praviešus, kas tiem mācīja tiesu un taisnību un pār visām
lietām cilvēka sakaru ar Dievu. Lai nu cilvēkam viņa vājībā sevišķi nāktu pretī, dotu tam kaut ko
taustāmu, tad Dievs deva upurus, mācīja upurēšanas veidus un tuvošanos Sevim. Sevišķi upuriem
vajadzēja arvien norādīt uz kādu lielu upuri, kam savā laikā vajadzēja tikt upurētam par cilvēka
grēku salīdzināšanu. Galu galā daļa no jūdiem, varizeji, tapa pa lielākai daļai paštaisni, uzskatīdami
formas, ceremonijas un ārīgus izdarījumus par lietu, būtni pašu; daļa, saduceji, savā pārgudrībā
pataisīja paši savus dzīves nosacījumus; daļa, visvairāk zemas kārtas ļaudis, nelikās vairs ne par ko
zinis; un daļa, efieši, ar ilgošanos gaidīja uz apsolīto glābēju, pestītāju, “Sievas Sēklu”, vai kā pravieši
sludināja, Mesiju, tas ir Svaidīto, Kristu.
Un šī “Sievas Sēkla”, šis apsolītais, nāca ar “laikā piepildīšanā”, kad cilvēks bij priekš pestīšanas,
visvairāk pagānismā, un pestīšana priekš cilvēka, visvairāk jūdeismā, sagatavota. Pēc apmēram
4000 gadiem pēc pirmā cilvēka radīšanas – kad cilvēce bij pārliecinājusies, ka pate nevar
atsvabināties – cilvēcei tika izgādāta glābšana jeb pestīšana. Rom. 7,18.19; Jāņ. 8, 31-36; Lk. 17,10;
Gal.5,17; 1 Moz. 8,21; Rom. 8,7; Mat. 15,19; Gal. 4,4.5.

***
Ko vispāri mūslaika ļaudis uzskata par ļauna cēloni? Par ļauna cēloni tie uzskata pa lielākai daļai
savu tuvāku – kungs kalpu, kalps kungu; bagātais nabagu, nabags bagāto; skolots neskolotu,
neskolots skoloto. Un bieži vien cilvēkam liekas, ka ļauna cēlējs ir viņa paša draugs un tuvinieks. Un
rūgtums un naids un nesaticība un dusmas un ķildas un bāršanās – un pat otra īpašuma aizskaršana
un pat rokas pacelšana pret tuvāku – pat zobins un karš ir šī uzskata augļi.

Bet ļauna cēlonis jeb pirmavots tuvākais nav! Iznīcināt īsto ļauna pirmavotu, īsto posta cēloni, un
jums tuvākais tūliņ būs jūsu laimes gādātājs. Tuvākais ir tikai pirmavota kanāls un tas – viss! Ja
pirmavots ir Dievs un Paradīze, tad cilvēks mīlē, ir priecīgs, viņam ir miers, viņš pacieš, viņš kalpo,
viņš uzticas, viņš satiek – neuztraucas un piedod, viņš savaldas. Bet tiklīdz pirmavots ir Vells un
nespēks, tad tūliņ cilvēks ir netikls, bez kauna, nepastāvīgs savos uzskatos, mānticīgs, naidīgs – viņš
baras, dusmojas, ķildojas, nesatiek, maldas un maldina citus, skauž, slepkavo, plītē, rij. Gal. 5, 22; 5,
19-21. Tu netici tam? Padomā: Vai tuvākais vispāri – atskaitot izņēmumus – izņēmumi apstiprina
likumu – vainīgs, ja esi slims, akls, kroplis, kurls, mēms un tev – jāmirst. Dodi slimniekam visu
sevišķo, vislabāko dzīves iekārtu, bet tas tomēr nebūs laimīgs. Vispirms dod tam veselību. Bet to
dot mēs nespējam. Vai tavs tuvākais vainīgs, ja tev ir naudas kaudzēm, veselība vislabākā un tomēr
esi nelaimīgs? Tas tak dzīvo pēc tavām domām vislabķā dzīves iekārtā, tādā iekārtā, pēc kuras tu vēl
izstiepjies. Ak, pie laimes vēl vajag vairāk nekā zemišķo un to papriekš! Tu vari nokaut savu tuvāko
un sagrābt savās rokās visu, kas tam ir un tomēr tu būsi nelaimīgs – divkārt nelaimīgs. Dzīve to
tūkstoškārt pierāda, Kāpēc? Posta pirmcēlons jau nav caur tuvāka iznīcināšanu iznīcināts. Mūsu
sirds – un nevis tuvākais ir ļauna jeb posta glabātava. “No sirds pilnības mute runā. Labs cilvēks no
labas sirds mantas izdod labu un ļauns cilvēks no ļaunas mantas izdod ļaunu.” Mat. 12, 35. “No
sirds nāk ļaunas domas – slepkavības, laulības pārkāpšanas, maucības, zādzības, nepatiesas
liecības, zaimošanas.”Mat. 15, 19. Paša sirds ir jāšķīstī – tas iesākums laimei! Un vai nav cilvēku,
kas neveseli, kropli, nabagi – salīkuši zemu zemu zem dzīves nastas – un laimīgi, neizsakot laimīgi!
Pat nāvei acīs skatoties tie gavilē priekā: “Nāve, kur ir tavs dzelons, Elle, kur ir tava uzvara? Paldies
Dievam, kas mums to uzvaru devis caur mūsu Kungu Jēzu Kristu!” 1. Kor. 15, 55. 57. Tiem sirds

šķīstīta. Sirds tā ir, kas dara cilvēku laimīgu, ne miesa. Miesa ir tikai sirds ģērbs. Un ģērbu var
kalpināt, bet sirds iedzīvnieci – dvēseli nekad, ja tik tā nav Vella gūstniecībā. Dvēsele ir brīva –
pārzemiska! Un dvēseli neapmierinās un nedarīs laimīgu it nekas zemišķs. Tā citas pasaules
iemītniece un tikai viņas dzimtene spēj darīt to laimīgu. Saprotams, ir visādi kanāli – daži vada labi,
daži trūcīgi – tomēr kanālu darbība – parādība neiznīcina kanāla uzdevumu – būtni. Tā arī ir ar
cilvēku. Ja cilvēks, kas nav atjaunojis sakaru ar Dievu, nav pilnīgi Vells un ja tas, kas ir sasējis
pārrautās saites ar Dievu, nav piesavinājies Dieva īpašības viņu pilnībā – tad tas tomēr neiznīcina
patiesības pamatu. “Kas grēku dara, ir no Vella, jo Vells grēko no iesākuma. Ikviens, kas no Dieva
piedzimis, tas nedara grēku, jo Viņa sēkla paliek iekš tā un tas nevar grēkot” - nespēj ar gribu grēkot
– gan nezināšanā, nespēkā, pārsteigumā – uz agrākās, vēl atlikušās dabas pamata. 1. Jāņ. 3,8.9,
Mūsu laikmets ir lepns uz savām spējām. Mēs spējam uzcelt varenas ēkas, taisīt milzu tiltus un

brīnišķas mašīnas – spējam runāt no viena zemes gala līdz otram pa telegrafu – spējam gleznot,
tēlot, rakstīt un rēķināt u.t.pr. Jā to mēs spējam. Bet vai spējam valdīt sevi – savu sirdi? Kas liek
strādniekam nodzert sūri grūti pelnītos grašus, lai tad tiktu no dzertuvnieka ar nicināšanu izgrūsts
uz ielas un pieceltos no tās ar skrambām ģīmī un dubļainām drēbēm? Kas liek mums izpūst naudu
tabakas dūmos un tā saģiftēt savu jau tā ne visai stipro veselību? Vai tuvākais? Mēs sakam: Nu –
strādnieks – strādnieks jau nezin, ko dara – vajag skolu, vajag vairāk izglītības – it kā dzertu un
pīpētu tikai strādnieki. Bet kas tad liek tiem, kam skolas, kam visi “gaismas ”līdzekļi – kā teātris,
rakstniecība, gleznas, māksla, priekšnesumi, laba audzināšana – manta, ērta dzīve – dzīvot netikli
un tā slepkavot savu uzņēmības garu, spēku, attapību, skaistumu – īsi sakot savu dzīvību. Kas liek
tiem dusmoties un darīt citiem pāri un tā griezt sev asas rīkstes? Kas liek tiem būt sabiedrības
ieražu vergiem? Vai nezināšana? Nē, tūkstoškārt nē! Mūsu laiks bieži vien zin vairāk ne kā vajaga,
zin jau puika un meitens to, ko tikai jāzin vīriem un sievām. Pirmdienā dzērājs pie sevis rūgti nožēlo,
ka sestdienā nodzēris naudu un godu, bet nākošā sastdienā dzer atkal. Un tad viņš nezinot! Pēc
izdarītā grēku darba – raugoties uz lopiski samītām rozēm – izglītotais rūgti nožēlo pie sevis savu
neprātu un sūnī sevi par to un taču citā gadījumā dara atkal to, par ko pašam no sevis kauns. Vai
tādos apstākļos vēl kāds drīkst sacīt uz savu tuvāku: Tu vadi mūsu dzīves laiviņu kļūdaini, laid tik
mani pie valdības stūres, tad – tad būs Paradīze. Nieki! Kad mēs turēsim tos grašus, ko citi tagad
tura, tad citi žēlosies par mums, tā kā mēs tagad par viņiem. Kā tā? Mums trūkst spēka! “Labu, ko
gribu, nedaru; ļaunu, ko negribu, daru. Es, nabaga cilvēks – kas mani izraus no šīs nāves miesas!”
Rom. 7, 19. 24. Labi pārdomājot mums uzbudinātiem atraidoši jāizsaucas: Nestāstat mums tik
daudz par zināšanas un izglītības vajadzību, bet stāstat mums arī vismaz drusciņ par spēku – kā to,
ko zinām, varam izmantot! Sen mēs atrodamies uz dzīves ceļa bez spēka kā spožas, labas
lokomotīves uz dzelzsceļa sliedēm bez tvaika. Mēs ejam bojā – līdz kaklam esam apnikuši savu
bezizejas stāvokli – mēs necietīsim, necietīsim vairs to – revolvers un ūdens un valgs būs mūsu
mānītās, tūkstoškārt pieviltās dzīvības izmisā.

Lūk, tik tālu mēs esam ar savām spējām. Un tikai Bībeles Dieva reliģija zin ceļu, kas ved ārā no mūsu
spēka iedomu maldu pils. “Ja tad Dēls jūs atsvabinās, tad tiešām būsiet svabadi!” Jāņ. 8, 36. Tikai
tas, kas Bībelei prasījis ceļu, tikai tas uz piedzīvojumu pamata, visasākos dzīvesērkšķus brienot,
gavilēdams izsaucas: “Es spēju visas lietas iekš tā, kas mani dara spēcīgu, proti – iekš Kristus!
Fil. 4,13.

3.
Bībeles Dievs spriež taisnu tiesu posta pasaulē. “Kas cilvēka vaigu neuzlūkodams tiesā pēc
ikviena darba”(1. Pēt. 1,17). “Kas ikvienam atmaksās pēc viņa darbiem (Rom. 2, 6-11). Kas ir tāds,
kas tā dara? Tas ir Bībeles Dievs. Bagāts vai nabags; kungs vai kalps; vīrietis vai sieviete; mācīts vai
nemācīts; paša cilvēks vai svešs; vismīļākais – paša dēls, vai vislielākais ienaidnieks – Vells - visi, itin
visi padoti vieniem un tiem pašiem likumiem, kas uz matu tiek izpildīti. Jāparaugas tikai drusku
Bībeles Dieva reliģijas un pasaules vēsturē un tūliņ mums būs pierādījumu diezgan, ka Bībeles Dievs
ir taisns. Ādams un Ieva, pirmie cilvēki un Dieva mīluļi, tiek nepaklausības dēļ izdzīti no Paradīzes (1.
Moz. 3. Nod.); čūska, pakalpošanas dēļ pavedinātajam, notiesāta uz vēdera līst un baroties no
pīšļiem (1. Moz. 3,14); Kains, brāļa slepkava, notiesāts par tekuli un bēgli, kura dzīvība arvien
briesmās (1. Moz. 4,12); visa cilvēce, savas pārgalvības dēļ, izņemot dievbijīgo Nou ar viņa
piederīgiem, aiziet bijā plūdos (1. Moz. 7,23); Ēģiptieši, strādnieku apspiedēji, tiek ļoti mocīti un
daļa to noslīkst jūrā (2. Moz. 7-9 nod. 14 nod.); Dieva tauta, Jūdi, savu grēku dēļ tiek aizvesti
gūstniecībā uz Bābeli (2. Laik. 36. nod.); Mozus, vīrs pēc Dieva sirds, kādas apgrēkošanās dēļ, zaudē
tiesību ieiet Kanaānā un ne-ieiet tajā (4. Moz. 20, 1-13; 5. Moz. 34, 1-5); netikle Rāhāba, kāda
pakalpojuma dēļ uz labu, izglābj savu un savēju dzīvības un pat mantu no neizbēgamas nāves (Joz.
2. nod. 6, 17-25); ķēniņš Ahābs zaudē troni un mirst, tāpēc ka piesavinājies ar asiņainu roku kāda
namnieka īpašumu (1. Ķēn. 21, 1-22, 1-33; 2. Ķēn. 9. un 10. nod.); Dieva dēls, tas Kungs Jēzus, mirst
šausmu nāvē, gan pats nevainīgs, tāpēc ka reiz uzņēmies mirt, noziedznieka cilvēka vietā. To pašu
dabū dzirdēt no Jaunās Derības, piem. Mat. 3,7 -12; 12,34; 23. nod; 5,20; 19,23; Lk. 9,48; 16,19-31.
– Un raugies pasaules vēsturē! Kad grēku un netaisnības mērs pilns, tad tiek salauztas valstis, gāzti
ķēniņi, “ne caur spēku un varu, bet caur manu garu, teic Dievs (Zah. 4,6). Piemēram, kas bij, kas
salauza lepno pasaules varmāku, Napoleonu Bonaparti. Tas bij Dievs. Ne krievu kara spēks, bet
aukstums un sals un Berezinas upe bij tā, kas satrieca varmāku. Kur Asīriešu – Babiloniķiešu,
Mēdiešu – Persiešu, Grieķu un Romiešu valstis, kuru priekšā trīcēja un drebēja tautas? Nav to vairs!
Un kas pacēla tikumīgo dievbijīgo Jāzepu ministru priekšniekā, ja, valsts diktatora godā; kas pacēla

gana zēnu Dāvidu ķēniņa godā; kas tūkstošiem neievērotu, nabadzīgu, bet godīgu un dievbijīgu vīru
un sievu pacēla ievērotā stāvoklī, kur tie ar lielu svētību strādāja cilvēces labā? Ir tikai viena atbilde
uz to: tas bij Dievs. Dievs spriež taisnu tiesu posta pasaulē!
***
Bībeles Dieva pretinieki izplata ļaudīs domas, ka Bībeles Dievs esot briesmonis – “nežēlīgs” un
netaisns. Bībele pate atstāstot, ka Dievs licis iznīcināt veselas tautas un pilsētas Palestīnā, vecajā
Kanaānā caur jūdiem; dzīve uzrādot lielas netaisnības, mazākā un nestiprākā apspiešanu no lielākā
un stiprākā, kā gan varot visa – Debess un Zemes – valdnieks tādas netaisnības ciest, ja esot taisns.
Tas tiesa, ka Dievs licis iznīcināt veselas tautas un veselas pilsētas – Sodomu, Gomoru, Kanaāniešus
– bet tas nebūt nepierāda, ka Dievs netaisns, vai briesmonis un nežēlīgs. Tas Dieva darbs var
pierādīt taisni pretdaļu un tā arī ir. Ko gan darītu mēs paši, būdami kādas valsts valdnieki, ja kāda
no mūsu valsts pilsētām būtu laupītāju vai slepkavu banda, kas dzīvotu tik traki netikumīgu un
nedabīgu dzīvi, ka pārējās valsts daļas tiktu no šīs pilsētas apdraudētas nevien ar dzīvības un
īpašuma briesmām, bet arī ar riebīgām, ļoti bīstamām, lipīgām slimībām? Vai mēs ļautu šai pilsētai
saimniekot arvien tālāk? Saprotams nē! Kara tiesu mēs sasauktu un visi vainīgie dabūtu pelnīto
sodu. Un tad mēs liktu pilsētu pamatīgi dezinficēt – tīrīt no lipīgu slimību iespaida. Lūk, to pašu, ko
mēs darītu, ir darījis Bībeles Dievs ar Sodomu un pārējām Kanaānas pilsētām – tikai daudz labāki un
taisnāki un žēlīgāki ne kā mēs būtu darījuši. Kanaānieši bij “ļauni un ļoti grēcīgi”(1. Moz. 13,13).
Bībeles Dievs par viņiem izteicās Ābrahāmam šādi: “Liela brēkšana ir par Sodomu un Gomoru un
viņu grēki ļoti grūti” (1. Moz. 18,20). Un kad Dieva izmeklēšanas tiesneši ieradās Sodomā, lai
izpildītu sava Kunga pavēli: “Tad nu Es noiešu un lūkošu, vai tie visnotaļ ir darījuši pēc tās
brēkšanas, kas manā priekšā nākusi, vai nē; to Es gribu zināt” (1. Moz. 18,21), tad tie tūliņ paši
piedzīvoja “lielās brēkšanas” šaušalīgo patiesību, jo Sodomieši, “jauni un veci, no visām malām”, pie
tiem gribēja pastrādāt netiklības varas darbus (1. Moz. 19,5). Tad Dievs izveda taisno Latu, līdz ar
viņa sievu un meitām, no Sodomas un tad tik pamatīgi dezinficēja Sodomu ar sēru un uguni un jūru,
ka neviens bacils neatlikās Sodomā un paši riebekļi – sodomieši pļāva, ko sējuši (1. Moz. 19,24. 25).
Nu, Dievs tā spēj, mēs ne. Un Kanaānieši? 400 gadus Dievs cietās ar tiem, līdz viņu “netaisnība bij
pilna”(1. Moz. 15,13-16). Tad Jūdi, no Ēģiptes nākdami, pie tiem izpildīja nāvessodu.
Un arī tas ir tiesa, ka dzīve uzrāda lielas netaisnības – mazākā un nestiprākā apspiešanu no lielākā
un stiprākā, bet ja Dievs tūliņ nedod katrai netaisnībai ar cirvi pa pieri, tad tas vēl nebūt nepierāda,
ka Dievs netaisns. Ja Dievs tūliņ iznīcinātu katru netaisnību, tad Dievam drīz vien būtu jāiznīcina visa
cilvēce, jo “neviens nav taisns, it neviens”(Rom.3,10. 23). It kā mēs apmierinamies ar trūcīgo un
nepilnīgo līdz tam laikam, kamēr labāka un pilnīgāka nav, tā arī Dievs tik ilgi ciešas ar trūcīgo un
nepilnīgo, kamēr labāka nav, jo bieži vien taisni tie, kas tik ļoti kliedz par apspiešanu, paši, cik necik
pie varas tikuši, ir pirmie un lielākie apspiedēji. Vai to gaiši nepierāda Francijas revolūcija? Kurš
franču revolūcijas laikā bij drošs no nāves, vai drošs par savu mantu? Ne par velti vēsturnieks
apzīmē kādu revolūcijas valdības laika valdību par “šausmu valdību”. Bet tā laika Ludviķa
Četrpadsmitā un Ludviķa Piecpadsmitā un viņu dievliedzīgā, bezdievīgā, netiklā galma grēku mērs
bij pilns un tā kā Ludviķis Četrpadsmitais, kaut gan ne tik daudz grēkojis kā viņa priekšgājēji, sevišķi

tiklības ziņā, un tā kā visas Parīzes grēku mērs bij pilns, tad notika tas, kas notika – grēks un
netaisnība dabūja savu sodu un atkal durvis uz labākiem laikiem tika atvērtas. Un brīnišķi – caur šīm

atvērtām durvīm neiegāja vis tie, kas viņas bij atvēruši, tāpēc, ka tie paši nebij labāki ne kā tie, ko
viņi tiesāja, bet citi ļaudis, kurus Dievs varēja lietot savu plānu izvešanai. Un tā kā visa Eiropa toreiz
bij pilna prāta ticības un lepnības, tad Dievs viņu sasukāja caur Napoleonu un darīja Eiropu
pazemīgu. Un tā kā Napoleons pats nebij ne par grasi labāks ne kā tie, ko bij jāsukā, gan
vissliktākais no tiem, tad pats gāja bojā. Tā tad netaisnība dabūja pelnītās sukas un pēc pēriena
rīkste pate tika salauzta un iemesta ugunī. Kam nu acis redzēt, tas redz, ka tas viss bij tā Visspēcīgā,
Bībeles Dieva darbs. Un lai nu saka kāds – kurš gan cits ne kā Dievs, spēj spriest tik brīnišķu un
taisnu tiesu, kādu Dievs sprieda un izveda?
Un tomēr arvien rasies ļaudis, kas nevarēs un nevarēs apmierināties ar Bībeles Dieva tiesu posta
pasaulē. Kāpēc? Tāpēc ka tie nepazīst tos likumus, pēc kuriem Dievs spriež tiesu vai pat neatzīst
tos. Un kāpēc tie nepazīst Dieva likumus? Tāpēc ka tie nepazīst Bībeli – Dieva likumu grāmatu. Pa
lielākai daļai laji, pilnīgi nemākuļi un nezinātnieki tie ir Bībeles zināšanā. Nē, nē – Dievs nespriež
savas tiesas pēc Krievijas, vai Francijas, vai citas kādas valsts likumiem! Dievam pašam savi likumi –
labāki un taisnāki ne kā visas pasaules likumi kopā! Visus pasaules likumus var sanest kopā, bet
tomēr mums nebūs iespējams pilnīgi atriebt ļaunu un pilnīgi algot labu. Piemēram: Tur ir atklāti
nekrietni ļaudis, kam likums nevar piekļūt. Ļaudis, kas liek strādniekam vairāk strādāt ne kā viņš
dabū maksu, kas atrauj strādnieka mutei to kumosu, ko viņš vaiga sviedros nopelnījis; ļaudis, kas
slinki un bezgoži, kas dabū algu, ko viņi nav nopelnījuši, kas godīgo darba devēju, kas naktis neguļ
aiz rūpēm pastāvēšanas dēļ, dzen bankrotā. Priekš tiem nav tiesu, nevar pat tiem tiesu atrast,
izdomāt, un tomēr viņu darbs bieži vien ir noziegums, kas nekādā ziņā nav mazāks par slepkavību.

Siržu zagli, nevainības zagli, ļaudis, kas samin skaistākās puķes zem kājām – tiem nav tiesas, nevar
būt, jo mums nav spējas, radīt tiesu priekš viņiem. Tālāk, tur ļaundari, kuri izdara varas darbus un
viņus nedabū rokā, viņus nedabū tiesāt. Kaut kur svešā pusē tie lielās ar savu varas darbu, kamēr
tie, kam darīts pāri, mirkst asarās. Un ja ar viņus dabū rokā , ja ar viņus notiesā, bet kas izlīdzinās to
nelabumu, ko varasdarītājs izdarījis. Kas atdos dažam dzīvību, kas sakropļoto darīs veselu,
nesakropļotu? – Tad ko darīs ar varasdarītājiem, kam nevar piekļūt? Kuri ir stiprāki nekā tiesa, ko
darīs ar tiem, ja nav taču galu galā kāda tiesa, kas visus tiesā? Tie iztrakojas, tie dara, kas tiem tīk, tu
vari gan dūri vīstīt kabatā, bet arī vairāk neko! Viņi nomirst kārībā un līksmībā un tiek ar godu
paglabāti un vēl grezns piemineklis pušķo viņu kapus. – Piemēram: Tur ir pārprasti ļaudis. Tie ir
mocījušies savā dzīvē, tie ir panesuši, tie ir uzupurējušies, tie ir savu dvēseli atdevuši, bet mēs
viņiem maizes vietā devām akmeni. Un tie nomira sagrauzti, pārprasti, dvēselē ievainoti; jāsaka,
mūsu dēļ. Gan mēs nu pušķojam viņu kapus, bet kas no tā tam, kas ar salauztu sirdi guļ zem
vēsajām velēnām? – Kas būs ar labiem ļaudīm, kas ātri mirst? Kas būs ar krietniem ļaudīm, kuru
dzīvības svecīti izpūš kāds neģēlis? Kas būs ar tiem ļaudīm, kas uzupurējas citu labad, aizliedzas, gan
dabū algu, bet nepietiekošu? Iedomāsimies apustuli Pāvilu. Akadēmiski izglītots cilvēks top par
ērmu cilvēces labā, tiek šausts vairāk reizes, tiek mētāts ar akmeņiem, nav bieži maizes kumosa
tam, ir briesmās dzīvības dēļ gan uz jūras, gan sauszemes, aizliedzas ģimenes laimei un mirst. Kas
būs ar šo? Un vai lai šeit minam To, kura dzīve bij mīlestība un uzupurēšanās no bērnības līdz kauna
pilnai nāvei, ko Tas izcieta, tādēļ ka Viņa daiļums bij ļaunās cilvēces tiesa un cilvēce šo tiesu ienīdēja
un tādēļ Viņu notiesāja uz nāvi. Kas var Viņam grēku uzrādīt! Un tomēr liekuļi tautas vadoņi, gļēvs
tiesnesis un rupji kareivji kā nezvēri pie Viņa izlieto savu varu – netaisni apsūdz, netaisni notiesā,
zaimo, apspļauda tautas priekšā, ko Viņš mīlējis, šaust briesmīgi, un beidzot Viņu piesit krustā, lai
Tas tur mocas saules karstumā, līdz lēnam tam iztek asinis, zūd spēki un tas mirst. Kas būs ar šo?
Algu Tas nav dabūjis šinī dzīvē, jo Viņam nebij, kur galvu nolikt! Kas būs ar tiem, kas Viņa
priekšzīmei sekojuši un to pašu saņēmuši, ko Viņu Meisteris? Patiesībā mūsu tiesas ir tikai taisnības
sajūta, ne taisnība pate. Bet tā nav ar Bībeles Dieva tiesām. Tās tiesā pēc absolūtās, pēc pašas
patiesības un tās to arī spēj, tāpēc ka pēc Dieva likumiem šīs zemes dzīve ir tikai niecīga daļiņa no
mūsu dzīves. Mūsu dzīves lielāko daļu pavadīsim aiz kapa – Debesīs, vai Ellē – kur katrs saņems, ko
miesās būdams pelnījis, labu, vai ļaunu (2.Kor. 5,10) – “tiem kas pastāvīgi labā darbā godu un slavu
un neiznīcību meklē, mūžīgu dzīvošanu; bet tiem, kas ir rējēji un nepaklausa patiesībai, bet
paklausa netaisnībai, dusmību un bardzību” (Rom. 8, 7.8; Jāņ. P. 20,11-21,4). Tā tad Dievam bez šīs
zemes dzīves ir vēl kāda cita atmaksas vieta un tas daudz ko izskaidro Dieva rīcībā. Un to pārējo
sapratīsim vēlāk.

II.

Bībeles Dieva reliģija un cilvēces atsvabināšanās no posta.

Iznīcināt posta cēloni – salīdzināties ar Dievu un atsvabināties no Vella jūga, lai būtu atkal spēks,
nedzīvot posta dzīvi – lūk, tas ir tas, kas katrā ziņā vajadzīgs, lai tiktu vaļā no cilvēces posta. Mēs
redzējām jau, ka paši to nespējam. Vai nu Bībeles Dieva reliģija spēj mūs vest tik tālu, ka tiekam ārā
no mūsu posta? Atbilde uz to ir:
1.
Bībeles Dieva reliģija spēj piedāvāt pilnīgu atsvabināšanos no cilvēces posta. Visupirms
jāsaka, ka pilnīga salīdzināšana ar Dievu un pilnīga atsvabināšana jeb atpestīšana no Vella jūga un
pilnīga spēka dabūšana priekš jaunās dzīves ir atkarīga no viena vienīga šinī pasaulē. Tas viens
vienīgais saucas Jēzus Kristus un ir Dieva paša dēls (Mat. 3,17; 17,5). Bet lai Viņš spētu pilnam
izpildīt savu uzdevumu – atsvabināt cilvēci no viņas posta – tad Viņš “pats ir iztukšojies un kalpa
ģīmi pieņēmis un tā kā cits” – tas ir, kurš katrs – “cilvēks tapis un cilvēkā kārtā atrasts, pats
pazemojies, paklausīgs palicis līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei”(Fil. 2,7. 8). Viens vienīgais Viņš ir, kas
spēj mūs atpestīt. “Pestīšana nav caur citu nevienu, jo arī cits vārds apakš debess cilvēkiem nav
dots, caur ko mums būs mūžīgi dzīvot”. Tā, lūk, saka Bībele par to Kungu Jēzu Kristu Ap. D. 4. nod.
12. pantiņā. Un kādā citā vietā, Bībelē, Ef. 1,7 ir par Viņu rakstīts: “Iekš tā”, tas ir, iekš Kristus,
“mums ir atpestīšana caur Viņa asinīm, grēku piedošana pēc Viņa bagātās žēlastības”. Un tas Kungs
Jēzus pats saka – Jāņ. 14,6: “Es esmu tas ceļš un tā patiesība un tā dzīvība. Neviens nenāk pie tā
Tēva, kā vienīgi caur Mani”. Kā tas Kungs Jēzus salīdzināšanu un pestīšanu jeb atsvabināšanu un
spēku izgādājis, par to pēc Bībeles ziņām varētu sacīt sekošo:
Gadus 4000 pēc pirmā cilvēka radīšanas, Romas ķeizara Augusta valdīšanas laikā, kādā vispārīgā
ļaužu skaitīšanā, Betlemē, Jūdejā, piedzima jau pirmiem cilvēkiem no Dieva apsolītais (1. Moz. 3,
15) un Jūdu praviešu papriekšsludinātais pasaules pestītājs, Jēzus, latviski tulkots glābējs, Mesijs,
grieķiski – Kristus, latviski – svaidītais. Lūk. 2, 1-14. Veseli trīsdesmit gadi pagāja no tā laika, kad
Jēzus piedzima, bet vēl arvien pasaule neko daudz nezināja par savu glābēju un atsvabinātāju. Bet
tad bij tas svarīgais brīdis klāt – Jēzus iesāka savu cilvēka atsvabināšanas darbu: Viņš vadīja cilv’[eku
uz pareizām tekām, salīdzināja to ar Dievu un deva tam vajadzīgo spēku. Viņa dzīve, darbi, nāve,
Viņa paša liecība un Dieva liecība, ar laiku cilvēcei atklāja, ka viņas vidū nav vis bijis vienkārši
cilvēks, bet gan Dievs, Dieva dēls.
Cik ļoti cilvēce no pareizā ceļa bij nomaldījies pa to laiku, kamēr bij atkrituse no Dieva, to šeit nav
iespējams pilnīgi uzzīmēt. Jēzum vajadzēja visus dzīves uzskatus un tā tad arī dzīvi pašu, vai nu
daiļot, vai pavisam pārvērst, otrādi apgriest. Vajadzēja notikt, ja grib lietot apdāvinātā, bet
nelaimīgā, nožēlojamā filozofa Nīčes vārdus, kurus tas gan sacījis citādā nolūkā un citādā prātā ne

kā mēs šeit, “einer Umvertuna aller Berte”- visu vērtību pārvērtēšanai. Un tas notika ar. Drīz vien
pēc savas atklātās uzstāšanās tas Kungs Jēzus kādā runā, tā sauktajā “Kalna Sprediķī”(Mat. 5,1-7, 129), milzīgam ļaužu pulkam klausoties, izskaidro un apzīmē tos par laimīgiem – “svētīgiem”, ko tā
laika pasaule un arī šī laika pasaule, ja tā nav zem Kristus mācību iespaida, apzīmēja un apzīmē –
turēja par nelaimīgiem. It kā spēcīgi āmura sitieni pret vecu, noārdamu mūra namu, tā atskan Jēzus
vārdi, ko tas izsaka par sava laika dzīvi un uzskatiem: “Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem sacīts..., bet
Es jums saku...” (Mat. 5, 21. 22 u.c.)! Šie spēcīgie āmura sitieni maz pa mazam sagrauj veco namu
un uz tā drupām paceļas jauns, skaists, necerēts, brīnišķšs. Slepkavību, dusmu, laulības pārkāpšanu,
pavedināšanas uz grēku, laulības šķiršanu, dievošanās un krāpšanas, naida, skaudības un
atriebšanās, ķildu, nežēlības un nešķīstības vietā nāk – mīlestība, līksms prāts, miers, pacietība,
laipnība, novēlība, ticība un uzticēšanās, savaldīšanās, sātība, sava labuma neievērošana un
ienaidnieka mīlēšana. Tikai Kristus gaismā mēs nojaušam cik necik Jēzus mācību vērto saturu.
Tumsā būdami mēs prasījām “taisnību, taisnību”, bet Kristus gaismā redzam, ka ja katrreiz
atmaksātu ļaunu ar ļaunu, atriebtos, dabūtu “taisnību”, tad mēs drīz vien visi būtu naidā, notiktu
savstarpēja apkaušanās, jo mēs nespējam “visu taisnību piepildīt”. Viens tik to spēja – Kristus – mēs
krītam un klūpam; tikai tad, kad mākam piedot, paciest, mīlēt, dzīve top par zināmu paradīzi – laimi
– un mēs bieži vien sakrājam uz ienaidnieka galvas “kvēlainas ogles” (Rom. 12,20), padaram
ienaidnieku sev par draugu. Šī laika ļaudīm, kas dzīvojuši jau nez no kāda laika zem Kristus mācību
iespaida, ir grūti aptvert Jēzus mācību lielo vērtību, tāpēc ka daudzi no tiem nepazīst to pasauli un
tās pasaules uzskatus, ko Jēzum vajadzēja pārtaisīt. Ja mēs tagad izdaram ļaunumu, tad zinam, ka
tas ir ļaunums, bet Jēzus laikā ļaudis darīja ļaunumu un bieži vien domāja ar to kalpojam Dievam.
Un tas Kungs Jēzus nevien mācīja, bet arī dzīvoja tā, kā mācīja. Cēlies no mazu ļaužu vidus, tas
Kungs Jēzus bij pieejams katram. Dzīvē nicinātie, dzīves pabērni, atrada pie Viņa uzņemšanu, nāvei
veltītie – aizsargāšanu. Neizsakāmas asras tika caur Viņu žāvētas no grūtdieņu vaigiem, neizsakāmie
pagurušie dabūja atkal jaunu dzīves spēku. Kas bij atdevies Viņam, tas bezbailīgi skatījās Nāvei acīs
un turēja visu par nieku šinī pasaulē (1.Kor. 15, 55-57; Ebr. 11, 24-26; Fil. 3, 7. 8). Ar saviem
divpadsmit mācekļiem Tas pārstaigāja savas tautas zemi un dažus apkārtējos apgabalus, sludināja
“labo vēsti” – “evanģelijumu” – tā Viņš sauca savu mācību – dziedināja slimus, uzmodināja
miroņus, valdīja pār dabu. Tā Viņš mācīja dzīvot.
Viņa mācība, izturēšanās un darbi radīja Tam daudz mīlestības no ļaudīm, bet arī neizsakāmu naidu,
tāpēc ka Viņa labā, daiļā dzīve bij ļaunās pasaules tiesa. Tautas garīdznieki, kas dievīgās patiesības
trauku bij padarījuši par trauka saturu pašu, bij Viņa lielākie pretinieki. Ar sakūdītās tautas palīdzību
tie piedabūja gubernatoru tik tālu, ka tas parakstīja Jēzum nāvesspriedumu. Jēzus mira pēc
apmēram triju gadu darbības krusta nāvē – izcieta tā laika visbriesmīgāko un kauna pilnāko sodu –
parasti verga sodu. Un it kā tā Kunga Jēzus dzimšanu, tā arī Viņa miršanu Dievs pavadīja ar
sevišķām parādībām. Jēzum dzimstot Dievs sūtīja enģeļu kori, kas skandināja savu “Gods Dievam
augstībā” pār Betlemes laukiem, un kāds enģelis ziņoja Betlemes ganiem Pestītāja piedzimšanu (Lk.
2, 8-14); Jēzum mirstot saule aizsedza savu vaigu un zeme raustījās raudās... Un cilvēka mute
liecināja pie Kristus krusta: “Patiesi, šis bij Dieva dēls”(mat. 27, 50-54)! – Ļaunu cilvēku roka bij
izraidījusi to taisnāko, to daiļāko no cilvēces vidus, bet Jēzus nāve salīdzināja cilvēci ar Dievu. Viens

cilvēks, vēl būdams brīvs un taisns, bij cilvēci ievedis grēkā un postā – Ādams, pirmais cilvēks; viens
“cilvēks” - “Cilvēka Dēls”(mat. 18, 11) - arī būdams brīvs un taisns, cilvēcei atvēra posta vārtus
vaļā, lai tā izkļūtu no sava cietuma un ietu uz agrāko laimi. Pirmā cilvēka darbs bij pelnījis nāvi,
otrais “cilvēks” viņa nāvi izcieta. Par to lasam Bībelē šādi: “Itin kā caur viena apgrēkošanos
pazudināšana ir nākusi pār visiem cilvēkiem, tā pat arī caur viena taisnību dzīvības taisnošana nāk
pār visiem cilvēkiem” (Rom. 5, 12-19). “Tas grēku nav darījis, nedz viltība atrasta viņa mutē” (1. Pēt.
2, 22). “Tas mūsu grēkus pats ir nesis Savā miesā pie tā koka” (1. Pēt. 2, 24). “Bet Viņš mūsu
pārkāpumu dēļ ir ievainots un mūsu grēku dēļ sagrauzts. Tā sodība guļ uz Viņa, caur ko mums miers
nāk, un caur Viņa brūcēm mēs esam dziedināti” (Ef. 53,1): “Jo to, kas no nekāda grēka nav zinājis,
Viņš priekš mums ir darījis par grēku, ka mēs iekš tā kļūtu Dieva taisnība” (2. Kor. 5, 21). Rom. 8,3.
4; Gal. 3, 13; Kol. 1, 21. 22; Ebr. 9, 12-14; 1. Kor.; 15, 22; 1. Jāņ. 1, 7. Un šī salīdzināšana ar Dievu ir
pilnīga (Ebr. 7, 24. 25).
Bet kapā tas Kungs Jēzus nepalika. Trešā dienā pēc savas nāves Viņš izlauza nāvesvārtus un uzcēlās
no miroņiem, apmeklēja vairākas reizas savus mācekļus, un pēc 40 dienu ilgas viesošanās savēju
vidū, cilvēkiem redzot, pacēlās Debesīs un nosēdās pie Dieva labās rokas (Mat. 28. nod; Lk. 24. nod;
Jāņ. 20. Un 21. nod; Ap. D. 1. nod). Bet pirms Viņš šķīrās no savējiem, Viņš tiem pameta lielu
mantojumu divos lielos solījumos: “Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam” (Mat. 28,20) un
“Jūs dabūsiet spēku, kad tas Svētais Gars pār jums būs nācis” (Ap.D. 1,8). Mācekļi pēc sava meistara
nāves gaidīja šo spēku norādītā vietā (Ap.D. 1,4.5) un ilgi tiem uz to nebij jāgaida. Tas tika dots pēc
piecdesmit dienām pēc Kristus augšāmcelšanās (Ap.D. 2. Nod.). – Tā tad salīdzinšana,
atsvabināšana, spēks – šīs trīs galvenās lietas – ir tajā pestīšanā, ko Jēzus izgādājis un saprotams līdz
ar to viss cits vajadzīgais. Un tomēr mums vēl jāsaka, ka Jēzus pestīšanā ir vēl daudz vairāk ne kā
tas: Jēzus ir mūs darījis par Dieva bērniem, kam pieder visas lietas (1. Jāņ. 3,1.2; Rom. 8, 14-17). “Ko
acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sataisījis
tiem, kas viņu mīļo”(1. Kor. 2,9).
***
Ja ir bijis kāds laiks, bagāts ar atsvabinātajiem un pestītajiem, tad tagad viņš ir. Raksta grāmatas,
uzaicina mutiski – no visiem stūriem! Un no kā visa tagad tevi, cilvēk, negrib atsvabināt? “laba
vēsts” tiek sludināta priekš visām vainām, kādas tikai ir. Tomēr, labi apskatoties, tikai redz
piepildamies Kristus vārdus: Daudzi nāks manā vārdā”, tas ir, atsvabinātāja vārdā, atsvabinātāja
uzdevumā, “un sacīs: es esmu Kristus”, tas ir, svaidītais, kas atsvabinās cilvēci no viņas posta, “un
daudz pievils”(Mat. 24,5). Labi apskatoties, mums jāsaka par mūslaika atsvabinātajiem tas, ko
Bībeles Dieva reliģijas grāmata jau sacījusi priekš vairākiem gadu simteņiem par viltus pestītājiem,
proti: “Apsola svabadību un paši ir pazušanas kalpi, jo no kura kāds ir pārvarēts, tā kalps viņš ir (2.
Pēt. 2,19). Vai ir kāds atsvabinātājs – izņemot to Kungu Jēzu – kas netrīcētu aiz bailēm Nāves
priekšā – kas netiktu kalpināts no grēka, liela, vai maza – kam netrūktu spēka, dzīvot īstajā
svabadībā? Lai nerādas mūsu acu priekšā Kristi – atsvabinātāji viss viens, kādi profesori un dakteri
tie arī nebūtu, vai Hekeļi, Strauši, Renani, vai pat Tolstoji un Gunkeļi – ja tie būtu ļaudis, kas paši trīc
un dreb, kad Nāve taisās satvert viņu roku un vest tos līdz – kas paši dzīvo netiklu dzīvi – kas paši

vārtas pa renstelēm – kas paši netaisni utt. Mums nevajag skaistu vārdu un skaistu mācību – sen
mēs zinam, kas jādara, Dievs mums to ir mācījis caur savu Garu (Jāņ. 16,8); mums vajag skaistu dzīvi
un skaistas priekšzīmes. Un skaistas dzīves un skaistas priekšzīmes nav nevienam citam, kā tikai
tam Kungam Jēzum. Kas nu uzstājas un sludina ko citu, tam mēs neticam – neticam! Kāpēc? Mēs
zinam, ko Jānis raksta: “Kas ir tas melkulis, ja ne tas, kas liedz, ka Jēzus ir tas Kristus? Tas ir tas
pretkristus, kas liedz to Tēvu un to Dēlu. Ikvienam, kas to Dēlu liedz, tam arī nav tā Tēva” (1.Jāņ.
2,22.23. 1. Jāņ. 4,3.2. Jāņ. 7. 10 un 11.p).
Un reiz pār visām reizēm mēs sakam tiem, kas lielas, ka tie “Ābraama bērni” (Jāņ. 8,31-33; Mat. 8,710) – ka viņiem tik un tik liela un veca ticība un tik un tik brīnišķi dibināta un tik un tik vareni
dievnami un varenas ietaises: mēs ticēsim, ka jūs Dieva īstā draudze, tikai tad, kad jūs to pierādīsiet
darbos: “Pie viņu augļiem jums tos būs pazīt” (Mat. 7,16), saka Pestītājs. “Ikviens, kas grēku dara, ir
grēka kalps”(Jāņ. 8, 34). Tādēļ vienīgi: “Ja tas Dēls jūs atsvabinās, tad jūs tiešām būsiet svabadi”
(Jāņ. 8,36), jo “kur tā Kunga gars, tur ir svabadība” (2. Kor. 3,17). Un: “Dievs Ābraamam bērnus var
radīt no akmiņiem” (Mat. 3,9).
2.
Bībeles Dieva izgādāto atsvabināšanos no posta spēj piesavināties katrs. “Jo tik ļoti Dievs
pasauli mīlējis, ka viņš savu vienpiedzimušo Dēlu devis, ka visiem tiem, kas tic uz viņu, nebūs
pazust, bet dabūt mūžīgu dzīvošanu!” (Jāņ. 3,16). Lūk tā lasam Bībeles Dieva reliģijas grāmatā,
Bībelē. Un kādā citā vietā Bībelē Dievs saka caur pravieti: “Tad nāciet nu, tiesāsimies, saka tas
Kungs: Kad jūsu grēki tik sarkani būtu kā asinis, taču tie taps balti kā sniegs.” Ef. 1,18. Tā tad
bagāts, vai nabags; jauns, vai vecs; mācīts vai nemācīts; “liels” grēcinieks, vai “mazs” – visi spēj
dabūt glābšanu no sava postaTas svarīgākais jautājiens nu ir: Kas jādara, lai piesavinātos Jēzus
izgādāto pestīšanu? Tā kā uz šo jautājienu kristīga ticība dod nevienādu atbildi, tad uzrakstīsim
vispirms vārdu pa vārdam Bībeles pašas svarīgākās atbildes uz šo jautājumu. Šīs atbildes var iedalīt
četrās daļās.
Pirmā daļa: Vispārīgi nosacījumi, kas jāievēro, lai dabūtu Jēzus pestīšanu. “Dzenaties ar bijāšanu un
drebēšanu uz to, ka topat svēti!” Fil. 2,12. “Meklējiet to Kungu, kamēr tas atrodams; piesauciet
viņu, kamēr tas tuvu!” Ef.55,6. “Šodien, kad jūs Viņa balsi dzirdēsiet, neapcietiniet savas sirdis!”Ebr.
3,7. “tagad ir tas labais pieņēmīgais laiks; redzi, tagad ir tā pestīšanas diena.” 2. Kor. 6,2. “Visas
lietas man ir iedotas no mana Tēva un neviens nepazīst to Dēlu, kā vien tas Tēvs un neviens
nepazīst to Tēvu, kā vien tas Dēls un kam tas Dēls to grib darīt zināmu.”Mat. 11,27. – “Netaisnie
Dieva valstību neiemantos! Nepieviļaties! Ne maucinieki Ne elkdievīgie, ne laulības pārkāpēji, ne
kārīgie, ne tie, kas pie vīriem guļ, ne zagļi, ne plēsēji, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji Dieva
valstību neiemantos. Un kādi no jums bija tādi, bet jūs esat nomazgāti, bet jūs esat svēti darīti, bet
jūs esat taisnoti iekš tā Kunga Jēzus vārda un iekš mūsu Dieva Gara.” 1. Kor. 6,9-11. “Bailīgiem un
neticīgiem un negantiem un slepkavām un mauciniekiem un burvjiem un elku kalpiem un visiem
melkuļiem būs sava daļa tai zanķī, kas deg ar uguni un sēru.” Jāņ. P. 21.8. “Kas tādas lietas dara,
nāvi pelna, nevien tādas lietas dara, bet arī labu prātu tura pie tiem, kas tā dara.”Rom. 1,32. “Kas
netapa atrasts rakstīts tai dzīvības grāmatā, tas tapa iemests ugunszaņķī.”Jāņ. P. 20,15. “Kas saka:
es Viņu pazīstu un netura Viņa baušļus, tas ir melkulis un tā patiesība nav iekš tā.”1.Jāņ. 2,4. “Ne

ikkatrs, kas uz mani saka: “Kungs, Kungs!” ieies Debesu valstībā, bet tas, kas mana Debess Tēva
prātu dara.” Mat. 7,21. “Ikkatrs no jums, kas visai savai rocībai neatsaka, tas nevar būt Mans
māceklis.” Lk. 14,33. “Ja kas nāk pie Manis un neienīst savu tēvu un māti un sievu un bērnus un
brāļus un māsas un arī tur klāt savu paša dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Un kas savu krustu
nenes un nestaigā Man pakaļ, tas nevar būt Man māceklis.” Lk. 14, 26.27. “Kas Manim grib nākt
pakaļ, tas lai pats sevi aizliedz, lai ņem savu krustu un lai staigā Man pakaļ. Jo kas savu dzīvību grib
glābt, tas to zaudēs un kas savu dzīvību zaudē Manis un tā evanģelijuma dēļ, tas to izglābs.” Mk. 8,
34.35. “Kas tēvu un māti vairāk mīļo ne kā Mani, tas Manis nav vērts un kas dēlu vai meitu vairāk
mīļo ne kā Mani, tas Manis nav vērts.” Mat. 10,37. “Ja tava roka, vai tava kāja tevi apgrēcina, tad
nocērt to un met to nost, jo tas tev labāki, ka tu ieej dzīvošanā tizls, vai kropls nekā tev ir divi rokas,
vai kājas un tu topi iemests mūžīgā ugunī.” Mat. 18, 8.9. – “Ie-eita caur tiem šauriem vārtiem, jo tie
vārti ir plati un plats tas ceļš, kas aizved uz pazušanu un to ir daudz, kas caur tiem ie-iet. Un tie vārti
ir šauri un šaurs tas ceļš, kas aizved uz dzīvību un ir maz, kas to atrod.” Mat. 7, 13.14. “Gara auglis
ir: mīlestība, līksmība, miers, pacietība, laipnība, labprātība, ticība, lēnprātība, sātība”. Gal. 5, 22.

“Tie, kas Kristum pieder, savu miesu ir krustā situši ar tām kārībām un iekārošanām.”Gal. 5, 24.
“Kas ir iekš Kristus, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis, redzi viss ir tapis jauns.” 2. Kor. 5,17.
“Jūs esat nomiruši un jūsu dzīvība ir apslēpta ar Kristu iekš Dieva.” Kol. 3,2. “Es ar Kristu esmu
krustā sists, bet es dzīvoju, tomēr vairs ne es, bet iekš manis dzīvo Kristus. Un ko es tagad dzīvoju
miesā, to dzīvoju ticībā uz to Dieva Dēlu, kas mani mīlējis un pats par mani nodevies.”Gal. 2,20.
“Mūsu dzīvošana Debesīs!”Fil. 3,20. “Virs zemes viesi un svešinieki.” Ebr. 11,13. “Šeitan mums nav
paliekama pilsēta, bet to nākamo meklējam.” Ebr. 13,14. “Uz to jūs esat aicināti, ka arī Kristus
priekš jums cietis un jums priekšzīmi pametis, ka jums būs pakaļ iet viņa pēdām.” 1. Pēt. 2,21. “Jūs
visi, kas esat kristīti uz Kristu, jūs Kristu esat apvilkuši.” Gal. 3,27. “Laidiet bērniņus pie Manis un
neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.” Mk. 10,14.
Otra daļa: Salīdzināšana – grēku piedošana un tapšana par Dieva valsts pavalstnieku un mūžīgas
dzīvības mantinieku; izbēgšana no Elles un iekļūšana Debesīs. “Šī ir tā derība, ko es celšu ar izraēļa
namu pēc šīm dienām, saka tas Kungs: Es došu savus baušļus viņu prātā un Es tos rakstīšu viņu
sirdīs un Es tiem būšu par Dievu un tie man būs par ļaudīm. Un tie nemācīs neviens savu tuvāku un
neviens savu brāli sacīdams: “atzīsti to Kungu”, jo tie visi Mani pazīs, no tā mazākā viņu starpā līdz
tam lielākam viņu starpā, jo Es apžēlošos par viņu netaisnībām un nepieminēšu vairs viņu grēkus un

noziegumus.” Ebr. 8, 10-12. “Atgriežaties no grēkiem, jo Debesu valstība tuvu klāt nākusi!” Mat.
4,17. “Atgriežaties no grēkiem un ticiet uz to evanģelijumu!” Mk. 1,15. “Taisnais dzīvos caur ticību.”
Rom. 1,17. “Bez ticības nevar Dievam patikt. Ebr. 11,6. “Cilvēks top taisnots caur ticību.” Rom. 3,28.
“Tam, kas nav darba darītājs, bet tic uz to, kas bezdievīgo taisno, tam ticība top pielīdzināta par
taisnību.” Rom. 4,5. “Cilvēks netop taisnots caur bauslības darbiem, bet caur Jēzus Kristus ticību.”
Gal. 2,16. “Mums, caur ticību taisnotiem, miers ir pie Dieva caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” Rom.
5,1. “Tici uz to Kungu Jēzu Kristu, tad tu un viss tavs nams mūžīgi dzīvos!” Ap. D. 16,31. “Caur Viņa
vārdu ikviens, kas tic uz Viņu, dabū grēku piedošanu.” Ap. D. 10,43. “Ikviens, kas tic uz Viņu, dabū
mūžīgu dzīvošanu”. Jāņ. 3,15. “kas tic uz to Dēlu, tam ir mūžīga dzīvība.”Jāņ. 3,36. “Patiesi, patiesi
Es jums saku: kas Manu vārdu dzird un Tam tic, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīga dzīvība un tas nenāk
sodībā, bet no nāves ir iegājis dzīvībā.” Jāņ. 5,24. – “Patiesi, patiesi Es tav saku, ja kas nav piedzimis
no augšienes, tad tas debesu valstību nevar redzēt. Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kas nepiedzimst
caur ūdeni un Garu, tad tas nevar ie-iet Dieva valstībā.” Jāņ. 3,4.5. “Pēc savas apžēlošanas Viņš mūs
ir izglābis caur to mazgāšanu, kas atdzemdina un atjauno iekš Svēta Gara, ko Viņš bagātīgi pār
mums izlējis caur Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju, lai caur Viņa žēlastību taisnoti, paliekam par mūžīgas
dzīvības mantiniekiem pēc tās cerības.” Tit. 3, 5-7. “Atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet no
neiznīcīgas – caur to dzīvo un mūžīgi paliekamo Dieva vārdu.” 1. Pēt. 1,23. “Pēc sava prāta Viņš
mūs dzemdinājis – caur to patiesības vārdu.” Jēk. 1,18. “Ej un pārdod visu, kas tev ir un dodi
nabagiem, tad tev būs manta debesīs; un nāc, staigā Man pakaļ, to krustu uz sevis ņēmis.” Mk.
10,21. “Ja staigājam gaišumā, it kā Viņš ir gaišumā, tad ... Jēzus Kristus asinis mūs šķīsta no visiem
grēkiem.” 1. Jāņ. 1,7. “Ja mēs savus grēkus izsūdzam, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums
grēkus piedod un mūs šķista no visas netaisnības.” 1. Jāņ. 1,9. “Patiesi, patiesi Es jums saku, kas
manu vārdu turēs, tas nāvi mūžam neredzēs.” Jāņ. 8,51. “Manas avis manu balsi klausa un Es tās
pazīstu un tās Man iet pakaļ. Un Es tām dodu mūžīgu dzīvību un tās nemūžam neies bojā un
neviens tās neizraus no Manas rokas.” Jāņ. 10,27.28. “Nav nekādas pazudināšanas tiem, kas ir iekš
Kristus Jēzus – kas nestaigā pēc miesas, bet pēc Gara.” Rom8,1. – Esmu pasludinājis, lai no grēkiem
atstājas un pie Dieva atgriežas un dara atjaunota prāta pienākamus darbus.” Ap. D. 26,20. “Nenieka
neesmu slēpis no visa tā, kas jums par labu... apliecinādams ... to atgriešanos pie Dieva un to ticību
uz mūsu Kungu Jēzu Kristu.” Ap.D. 20,21. “Atjaunojaties savā prātā un atgriežaties, ka jūsu grēki
tiek izdeldēti, lai atspirgšanas laiki nāk no tā Kunga vaiga.” Ap.D. 3,19. “Atgriežaties no grēkiem un
liekaties ikviens kristīties Jēzus Kristus vārdā uz grēku piedošanu, tad jūs dabūsiet tā Svētā Gara
dāvanu.” Ap.D. 2,38. “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tāpēc eita un darait par
mācekļiem visus ļaudis, tos kristīdami tā Tēva un tā Dēla un tā Svēta Gara vārdā, tos mācīdami
turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam.”
Mat. 28,18-20. “Eita pa visu pasauli un pasludiniet evanģelijumu visai radībai. Kas tic un top kristīts,
tas taps svēts, bet kas netic, tas taps pazudināts.” Mark. 16,15.16. “Tā tur zīmētā kristība arī mūs
tagad izglābj – ne miesas sārņu nolikšana, bet labas zināmas sirds derība ar Dievu – caur Jēzus
Kristus augšāmcelšanos.” 1. Pēt. 3,21. “Šīs ir Manas asinis, tās jaunās derības asinis, kas pār
daudziem top izlietas par grēku piedošanu.” Mat. 26,28. “Es esmu tā dzīvā maize, kas nākusi no
debesīm. Ja kas ēd no šīs maizes, tas dzīvos mūžīgi. Un tā maize, ko Es došu, ir Mana miesa, ko Es

došu par pasaules dzīvību.” Jāņ. 6,51. “Kas Manu miesu ēd un Manas asinis dzer, tam ir mūžīga
dzīvība un Es viņu uzmodināšu pastarā dienā. Kas Manu miesu ēd un Manas asinis dzer, tas paliek
iekš Manis un Es iekš tā.”Jāņ. 6, 54.56. “Ikkatru, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, to ir Es
apliecināšu Sava Tēva priekšā, kas debesīs. Bet kas Mani aizliegs cilvēku priekšā, to Es arīdzan
aizliegšu Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs.”Mat. 10,32.33. “Šie ir tie, kas ir nākuši no tām lielām
bēdām un ir mazgājuši savas drēbes un tās balinājuši iekš tā Jēra asinīm.” Jāņ.P. 7,14. “Kas uzvar,
tam būs iemantot visas lietas un Es būšu viņa Dievs un viņš būs Mans dēls.”Jāņ.P. 21,7. “Viņas
grēki, kuru bij daudz, ir piedoti, jo tā daudz ir mīlējusi.” Lk. 7,47. “Esi uzticīgs līdz nāvei, tad Es tevim
došu to dzīvības kroni.” Jāņ. P. 2,10.

Trešā daļa: Dieva bērnības mantošana. “Cik Viņu uzņēma” – tas ir, to Kungu Jēzu – “tiem Viņš deva
vaļu tapt par Dieva bērniem – tiem, kas tic uz Viņa vārdu.” Jāņ. 1,12. “Cik no Dieva gara top vadīti,
tie ir Dieva bērni.” Rom. 8,14. “Ikviens, kas no Dieva dzimis, uzvar pasauli.” 1.Jāņ. 5,5. “Ikviens, kas
iekš Viņa paliek, tas negrēko; ikviens, kas grēko, Viņu nav redzējis, nedz Viņu atzinis.” 1. Jāņ. 3,6.
“Ikviens, kas no Dieva piedzimis, tas nedara grēku.” 1. Jāņ. 3,9. “Kas grēku dara, tas ir no vella.”
1.Jāņ. 3,8. “Pie tam top zināmi Dieva bērni un Vella bērni: Ikkatrs, kas taisnību nedara, tas nav no
Dieva un kas nemīlē savu brāli.” 1. Jāņ. 3,10.
Ceturtā daļa: Atsvabināšanās no Vella un spēka dabūšana priekš derīgas dzīves. “Ņemiet uz sevi
Manu jūgu un mācaities no Manis, jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tad jūs atradīsiet
atvieglošanu savām dvēselēm.” Mat. 11.29. “Atgriežaties no grēkiem un liekaties ikviens kristīties
Jēzus Kristus vārdā uz grēku piedošanu, tad jūs dabūsiet tā Svētā Gara dāvanu.”Ap.D. 2,38. “Kas pie
Manis nāk, tas neizsalks un kas tic uz Mani, tam neslāps nemūžam.” Jāņ. 6,35. “Kas tic uz Mani, kā
tie raksti saka, no tā miesas dzīvas ūdens straumes tecēs.” Jāņ. 7,38. “Kas Man iet pakaļ, tas
nestaigās tumsībā, bet tam būs tas dzīvības gaišums.” Jāņ. 8,12. “Ja jūs paliekat Manā vārdā, tad jūs
patiesi esat Mani mācekļi un atzīsiet patiesību un patiesība jūs atsvabinās.” Jāņ. 8,31-32. --- “Ko jūs
lūgsiet Manā vārdā, to Es darīšu.” Jāņ. 14,14. “Ja jūs paliekat iekš Manis un Mani vārdi paliek iekš
jums, tad jūs lūgsiet, ko gribēdami un tas jums notiks.” Jāņ. 15,7. “Ja mēs ko lūdzam pēc Viņa prāta,
tad Viņš mūs klausa.” 1. Jāņ. 5,14. “Un ko vien mēs lūdzam, to no Viņa dabūjam, jo mēs turam Viņa
baušļus un daram, kas Viņa priekšā ir patīkams.” 1. Jāņ. 3,22. “Ko vien jūs tam Tēvam lūgsiet Manā
vārdā, to Viņš jums dos.”Jāņ. 16,23. “Dievs grēciniekus neklausa.” Jāņ. 9.31.
Salīdzinot še uzrakstītos Bībeles pantiņus – vairāk nekā astoņdesmit skaitā – citu ar citu, pazemīgi
jāatzīstas, ka nevar vis ņemt ļaunā, ka kristīga ticība nav līdz šim devusi vienādu atbildi uz
jautājumu: Kas jādara, lai piesavinātos Jēzus izgādāto pestīšanu? Jo šie pantiņi – vismaz skatoties
no cilvēka redzes stāvokļa – arī nedod vienādu atbildi uz mūsu jautājumu un vispāri nav vis tik viegli
saprotami, cik viegli dažs labs tos ņemas izskaidrot. Katrā ziņā pareizā atbilde uz mūsu jautājumu

atkarājas no tam, kas jāsaprot, kad Bībele teic: “tici uz to Kungu Jēzu”, ”piedzimsti no augšienes”,
”piedzimsti caur ūdeni un Garu”, ”tici uz evanģelijumu”, ”tieci taisnots caur ticību”, “staigā
gaišumā”, “ej Jēzum pakaļ”, “klausi Jēzus balsi”, “atgriezies no grēkiem”, “nestaigā pēc miesas bet
pēc Gara”, “kristība izglābj”, “liecies kristīties”, “ēd Jēzus miesu”, “dzer Tā asinis”, “uzņem Jēzu”,
“tieci vadīts no Dieva Gara”, “kas no Dieva dzimis, negrēko”, “būt iekš Jēzus Kristus”, “būt sev
nomiris”, “dabūt, kad lūdz Jēzus vārdā” --- jo tiem, kas izlieto šīs Bībeles mācības, droši ir Jēzus
pestīšana. Lūk, šie un citi Bībeles teicieni tiek saprasti dažādi un tādēļ arī ir dažādas atbildes uz
mūsu jautājumu. Divdesmitā gadu simteņa gaismā nu arī mēs ar Dieva žēlīgo palīdzību gribam
izteikt savas domas par šiem svarīgiem Bībeles teicieniem un tad uz to pamata, sevišķi atspiežoties
ne uz katru pantiņu par sevi, bet uz Bībeli viņas kopībā un skatoties ne no mūsu, bet no Bībeles
redzespunkta, dot atbildi uz mūsu jautājumu.
“Ticēt uz to Kungu Jēzu” nav tikai ticēt, ka ir Dievs Debesīs, Vells, Elle, ka Jēzus Dieva dēls, pasaules
pestītājs, ka Bībele ir Dieva vārds, bet gan “ticēt uz to Kungu Jēzu” ir labprātīgi, mīlestības dzītam uz
Jēzu, kas miris par mums, ar dziļu sirds vēlēšanos pieņemt Viņu par visas savas dzīves noteicēju –
dievu, kungu, ķēniņu, priesteri, sargu, vadoni, mīlēt to par visu vairāk – “no visas sirds, no visas
dvēseles un no visa prāta,” uzticētis un paklausīt Tam līdz nāvei, ticēt, ka Viņš caur savu nāvi ir
salīdzinājis ar Dievu un izgādājis Dieva bērna tiesības un lietot Viņa visspēcīgo spēku. Ja jūds ticēja
Jēzum, tad viņš ticēja Jēzum kā Mesijam. Mesijs latviski nozīmē svaidītais. Ar vārdu “svaidītais” jūdi
apzīmēja tikai augstpriesteri un ķēniņu. Ja nu jūds Jēzu atzina par Mesiju, tad ar to pašu viņš bij
gatavs priekš sava Mesija iet caur ūdeni un uguni - dzīvībā un nāvē. Pirmos Vasarsvētkos daudzi jūdi
atzina un ticēja, ka Jēzus ir Mesijs un svētā sajūsmībā prasīja apustulim Pēterim: “Ko mums būs
darīt?” Un kad Pēteris Mesija vārdā tos uzaicina atgriesties no grēkiem un kristīties, tad tie to bez
mazākās vilcināšanās izdara. Tas tiem nozīmēja “Ticēt uz Jēzu” vispirms un vēlāk “pastāvēt apustuļu
mācībā, draudzībā, maizes lauzīšanā un Dieva lūgšanā.” Ap.D. 2. Nod – “Piedzimt no augšienes,”
“piedzimt caur ūdeni un Garu” nav tikt kristītam, bet gan pieņemt uz Jēzus salīdzināšanas pamata
Dievu par tēvu un sākt dzīvot kā Dievs dzīvo, kā Debesīs dzīvo – Dieva raksturim, Dieva dabai, Dieva
īpašībām jāatspoguļojas cilvēka dzīvē – viņam jābūt svētam. Viņam jātic uz Jēzu tajā nozīmē, kādu
mēs izskaidrojam, jo “ticēt uz Jēzu” un “piedzimt no augšienes” ir savā būtnē viens un tas pats. Zem
“ūdens” nav jāsaprot kristība, bet Dieva vārds – evanģelijums. Salīdzini Jēk. 1,18; 1. Pēt. 1,23 ar Jāņ.
3. nod. un Tit. 3,55-7; 1.Pēt. 1,3. Kristība pati par sevi vēl nevienu nav piepildījusi ar Dieva īpašībām,
bet Dieva vārds, evanģelijums ir bijis vienīgais, kas vedis cilvēkus “pie ticības uz Jēzu,” jo “ticība ir
no sludināšanas” – tā tad ne no kristības – “un sludināšana caur Dieva vārdu” (Rom. 10,17). Cik un
kā Dieva Gars darbojas pie cilvēka “piedzimšanas no augšienes”, to mēs – nezinam (Jāņ. 3,8). –
“Ticēt uz evanģelijumu” nozīmē savā dabā to pašu, ko “ticēt uz Jēzu.” – “Staigāt gaišumā”, “iet
Jēzum pakaļ”, “atgriesties”, “nestaigāt pēc miesas” savā būtnē arī nozīmē to pašu, ko “piedzimt no
augšienes”, vai “ticēt uz to Kungu Jēzu.” – Teiciens “kristība izglābj”, vai teiciens “liecies kristīties”
nedrīkst tikt izrauts no pantiņa, vai nodaļas vidus un apskatīts viens pats par sevi. Kristība pate par
sevi neizglābj nevienu cilvēku – ne Svētie Raksti savā kopībā to pierāda, nedz dzīvē to mana – bet
kristība ir jau izglābta cilvēka izskaidrojums atklātībai, ka tas glābts – jau “labas zināmas, tas ir, jau
salīdzinātas sirds derība jeb līgums ar Dievu (1.Pēt 3,21) – cilvēka, kas jau “atgriezies” (Ap.D. 2,38),

jau “atjaunojies savā prātā” (Ap.D. 3,19) – cilvēka kas jau bij miris grēcīgai dzīvei, vismaz savā gribā
un gribēja tādēļ tikt “kristīts uz Kristus nāvi” (Rom. 6,2-5) – cilvēka, kas pēc Dieva pavēles caur
kristību gribēja “apvilkt Kristu” priekš cilvēku acīm, it kā viņš To jau bija apvilcis priekš sevis paša
“caur ticību” un jau pirms kristības tapis “Dieva bērns” (Gal. 3,27.26.). – “Ēst Jēzus miesu, dzert Tā
asinis nenozīmē baudīt svēto vakariņu jeb tā Kunga mielastu kaut arī Jēzus par vakariņa maizi ir
sacījis: “Tā ir mana miesa” un par vakariņa vīnu: “Šīs ir manas asinis”, bet gan “ēst Jēzus miesu un
dzert Tā asinis” nozīmē to pašu, ko “ticēt uz to Kungu Jēzu”, vai “piedzimt no augšienes”, “klausīt
Tā balsij”, “staigāt Tam pakaļ” utt. Par tiem, kas “ēd Jēzus miesu un dzer Tā asinis”, tas Kungs saka,
ka “iekš tiem būs dzīvība”, “tam ir mūžīga dzīvība”, “tas paliek iekš Jēzus un Jēzus iekš tā”, “tas
dzīvos mūžīgi”(Jāņ. 6,53.54.56.58.), bet pie tiem, kas nav “piedzimuši no augšienes” un tomēr
bauda vakariņu, no tam itin neko nevar manīt, turpretī pie tiem, kas “piedzimuši no augšienes”, kas
“tic uz to Kungu Jēzu”, pie tiem viss tas ir tiklab bez vakariņa baudīšanas, kā arī ar to. Vispāri Bībele
nekad nesaista Debess mantas pie kādām ceremoniskām darīšanām, bet vienīgi pie sirds pārmaiņas
un paklausības Dievam (1. Sam. 13. nod; Ef. 1. nod. sevišķi 11-17). Ceremoniskās darīšanas ir tikai
sirds izteiksme, trauks. Vēl mazāk Bībele atļauj kādu dievīgu iekārtojumu uzskatīt par burvja
līdzekli, ar ko katrs var dabūt zināmu labumu, ja tik to dabū rokā. Bībele stingri aizliedz burvību.
Tālāk – kad Jēzus runāja par savas miesas ēšanu un savu asiņu dzeršanu, tad svētā vakariņa vēl
nemaz nebija. Kā lai ‘Viņš runātu par to, ko neviens nespēja saprast? Bet tā kā tā saruna, kurā Jēzus
runā par savas miesas ēšanu, izcēlās no runas par maizes un mannas došanu no Debesīm ļaudīm
(Jāņ. 6,1-35), tad Jēzus, kā jau austrumnieks, bilžu valodā runā par sava evanģelijuma pieņemšanu
un izlietošanu kā savas miesas ēšanu un savu asiņu dzeršanu. Un ja mēs vārdus par Jēzus miesas
ēšanu un Tā asiņu dzeršanu gribam attiecināt uz svēto vakariņu, tad mums nepieciešami ir
jāpieņem, ka svētā vakariņā Jēzus patiesi dod ēst savu miesu un dzert savas asinis. Bet tas nemaz
nav iespējams, jo vismaz pirmo svēto vakariņu baudot nespēja baudīt Jēzus miesas, nedz Viņa
asinis, jo Jēzus vēl bij dzīvs savu mācekļu vidū un droši vien pats mielastu baudīja līdz. Vai tad Viņš
pats būtu ēdis Savas miesas? Un arī vēlāk Viņa miesas nebij iespējams ēst, jo tās netika atstātas
Zemes virsū, bet ņemtas līdz uz Debesīm. Un tad vispāri, kas tad vairāk sasniegts, ja ēstu Jēzus
miesu un dzertu Tā asinis, nekā kad bauda, svinīgo mielastu – ēd maizi un dzer vīnu – “Jēzu
pieņemdami” (1.Kor. 11,23-25), kā tas Kungs to gribējis? Ja tas Kungs pie svētā vakariņa saka: “Tā ir
Mana miesa”, “šīs ir Manas asinis”, tad Viņš grib sacīt: “šī maize nozīmē, attēlo Manu miesu, kas
tiks salauzta pie krusta uz Golgātas; šis vīns nozīmē, attēlo Manas asinis, kas tiks izlietas grēcinieku
dēļ.

Aramiešu valodā, kurā gan Jēzus pie vakariņa runāja, nemaz nesacīja: “Ir mana miesa, ir manas
asinis.” Aramiešu valodā vienīgi sacīja: Tā mana miesa, šīs manas asinis. Tā tad gan Jēzus nemaz
nebūs izrunājis vārdiņu “ir” un tā vietā gan tagad var tik pat labi sacīt “nozīmē, attēlo.” Pie svētā
vakariņa Jēzus saka par to vīnu: “Šīs ir manas asinis, tās jaunās derības asinis, kas par daudziem top
izlietas par grēku piedošanu” (Mat. 26,28). Bet tas vīns tajā biķerī tak nebij tās jaunās derības
asinis, netika arī izliets priekš daudziem par grēku piedošanu. To vīnu tajā vakarā – izdzēra. Turpretī
Jēzus asinis gan bij un ir jaunās derības asinis un tās arī ir pēc Jēzus sacījiena izlietas par grēku
piedošanu uz Golgātas. Tas vārdiņš “ir” katrā ziņā ir jāsaprot tai pašā nozīmē kā vārdiņš “ir”
teikumos: “Tas ir tas passā-upuris” (2. Moz. 12,27), “Es esmu tas īstenais vīna koks un mans Tēvs ir
tas vīna dārznieks”(Jāņ. 15,1.), “Es esmu tās durvis”(Jāņ. 10,7), tas ir, salīdzinājuma, attēlojuma
nozīmē. – “Jēzu uzņemt” ir tas pats, kas “ticēt uz Jēzu.” –-- “Tapt vadītam no Dieva Gara” ir klausīt
tā Bībelei, kā labs bērns klausa saviem vecākiem. – Arī atdzimis cilvēks grēko, bet pret savu patieso
gribu. Viņš grēko vienīgi nezināšanā, pārsteigumā, garīgā nespēkā, gluži tāpat kā labs bērns grēko
pret saviem vecākiem, neklausa tiem. Tā tad ne viņš grēko, bet “tas grēks, kas iekš tā mīt”(Rom.
7,17). – “Būt nomiris sev” nozīmē nedzīvot ne drusciņ ar ne tā, kā pats grib, bet vienīgi tā, kā Dievs
grib. – “Būt iekš Jēzus Kristus” ir būt Jēzus pestīts īpašums. – “Dabūt, kad lūdz Jēzus vārdā” nozīmē,
dabūt to, ko Bībele atļauj, ko tas Kungs Jēzus redz saviem ļaudīm par labu. Vispāri ticīgs cilvēks
nelūgs no Dieva grēku un nelūgs labu, “lai tad savās kārībās to aprītu” (Jēk. 4,3.), kā to pasaulnieki
dara, bet gan lūgs labu no Dieva, lai ar to kalpotu Bībeles garā Dievam, savam tuvākam un sev. Kas
citādā prātā lūdz, tas, arī ticīgs būdams – nedabū.
Pēc šiem izskaidrojumiem un vispāri pēc pamatīgas iedziļināšanās viņos astoņdesmit pantiņos nu
katrs pats spēs atbildēt jautājumu: Kas jādara, lai piesavinātos Jēzus izgādāto pestīšanu? Kas tīši
grēko un nepieņem Jēzu par savas dzīves noteicēju, tas droši vien nekad netiks vaļā no grēka un
Vella, mirs grēkā un atmodīsies moku vietā, Ellē (Jāņ. 8,34.36; Rom. 6,23; Ebr. 10,26.27), kaut arī
viņš būtu kristīts, baudītu svēto vakariņu, lūgtu Dievu, lasītu Bībeli; kas pieņēmis Jēzu par grēku
salīdzinātāju un savas dzīves noteicēju – “piedzimis no augšienes,” tas droši vien, maz pa mazam
raisīsies vaļā no sava posta, dzīvos Jēzus svabadībā un Dieva bērnu laimīgā apziņā, mirs kā Dieva
bērns un atmodīsies Debesīs. (Fil. 4,13; 1.Kor. 15,55.57; 2.Tim. 4,6-8; 2.Kor. 5,1.), kaut arī tas būtu
šad un tad izdarījis grēku nezināšanā, pārsteigumā un garīgā nespēkā. Neticīgs cilvēks ir kalps,
vienmēr zem lāsta, tāpēc ka neviens nespēj izpildīt bauslību (Gal. 3,10.11); ticīgs cilvēks ir bērns,
gan ne tāpēc ka to būtu nopelnījis, bet gan tāpēc ka ir Debesu mantas īpašnieka bērns – tā tad
bērns nevis uz nopelna pamata, bet gan uz dzimšanas pamata (Rom. 8,17).
Kad cilvēks tiek salīdzināts – kad viņš no Dieva tiek uzskatīts kā Viņa bērns? Tas notiek tūliņ, kad
cilvēks tic Jēzus salīdzināšanai un savā sirdī apņemas pieņemt Jēzu par dzīves noteicēju. Ticība Jēzus
salīdzināšanai un nopietna apņemšanās un sirds dziņa, piederēt Jēzum, ir tas brīdis, kad cilvēks
“piedzimst no augšienes.” Ka Dievs katru caur savu garu uz šo brīdi sagatavo, dažu pat gadiem, tā ir
nenoliedzama patiesība. Tā garīgā piedzimšana apmēram notiek tā: Cilvēks ir nelaimīgs, ir postā.
Tad viņš dzird, ko tas Kungs Jēzus priekš tā darījis. Cilvēks tic to un Jēzus darbs modina mīlestību
cilvēka sirdī pret Jēzu. Aiz pateicības par izgādāto pestīšanu un mīlestības dzīts cilvēks pieņem Jēzu
par savas dzīves noteicēju. Tai pašā brīdī viņš ir Dieva bērns un viņa tālākā, jaunā dzīve nav vairs, lai

pelnītu Dieva bērna tiesības – tās tam jau ir no Jēzus nopelnītas un caur atdošanos Jēzum
piesavinātas – bet gan, lai aiz pateicības pret to Kungu Jēzu darītu to, kas viņa glābējam, Jēzum
patīk. Gluži kā bērns to dara. --- 4000 gadus --- pēc cilvēka rēķina --- Dievs gatavoja pestīšanu, bet
tad gan ar bij brīnišķa pestīšana --- priekš katra --- tici, mīlē un esi glābts! Un kurš gan no mums
nespētu ticēt un mīlēt?
***
Nekas gan cilvēku dzīvē nav tik ļoti pārprasts un nesaprasts kā cilvēka pestīšanas piesavināšanaās.
Milzums ļaužu pestīšanas piesavināšanos pārprot. Viņiem pat ne prātā neienāk, ka pestīšana arī
būtu jāpiesavinājasJēzus jau esot cilvēci atpestījis; Dievs esot žēlīgs – gan jau viss būšot labi, gan jau
arī viņi tikšot Debesīs. Un tie nedara neko, lai pestīšanu piesavinātos. Un tie vārgst zem grēka un
Vella jūga šinī dzīvē un tie arī nekad netiks Debesīs, jo maize var būt klaipiem uz galda, bet ja to
neēd, nepiesavinājas, tad cilvēkam jānomirst badā; jo kažoku var būt vairāku klētī, bet ja viņus
nevelk mugurā, nepiesavinājas, viņus neizlieto, tad salā tomēr jānosalst. Tāpat arī ar pestīšanu.
Pestīšana var būt, ir arī patiesi , tiek mīļi piedāvāta, bet ja viņu nepiesavinājas, neizpilda tos
nosacījumus, ko jāizpilda, lai pestīšanu piesavinātos, tad tomēr paliek postā – nav atsvabināšanas
šinī dzīvē un pēc nāves jāiet Ellē, netiek Debesīs. --- Daļa cilvēku pestīšanas piesavināšanos
nesaprot. Viņi domā, ka pestīšanu, vai kādu daļu tās vajagot un varot nopelnīt. Un tad tie viņu sāk
dažādi pelnīt, gan ar dažādu ceremonisku izdarījumu izdarīšanu, gan ar tā saukto “svēto dzīvi.”
Sevišķi kristību, svēto vakariņu, baznīcā iešanu uzskata kā labu maksu, ar ko varētu iegūt pestīšanu.
Bet sirds atdota gluži Jēzum netiek nekad. Mīļie grēki paliek sirdī un tiek darīti. Un tā tie neizpilda
tos nosacījumus, zem kuriem pestīšana jāpiesavinājas un pestīšana paliek neiegūta. Pēc grūtas
Zemes dzīves, ar baiļu kliedzieniem uz lūpām, tie nošķiras no šejienes un ar tukšām rokām aiziet
mūžībā! Šaušalīgi, bet – patiesība!,

Kaut gan atsvabināšanās no posta – pestīšana ir pilnīga un kaut gan viņas piesavināšanās katram
iespējama, tomēr divdesmitā gadu simtenī lielākā daļa ļaužu domā, kristīgie domā, ka neviens
pirms nāves nevar zināt, vai esot pestīts – vai tikšot Debesīs, vai netikšot. Kas sakot, ka tas esot
atpestīts, ka tas tikšot Debesīs, tam trūkstot kristīgas pazemības, tas lieloties. Visa garīgā dzīve
pamatojoties tikai uz cerības. Un tā domā nevien tauta, bet arī garīdznieki. Ar vislielāko nopietnību
mēs protestējam še pret šo uzskatu un sakam, ka katrs, kas ir piesavinājies Jēzus pestīšanu, to spēj,
drīkst un pa lielākai daļai arī pilnam zin – pirms nāves, tūliņ, kad tas tika pestīts, viņš zin, ka tas
nenāks Ellē, bet gan tiks Debesīs. Uzskats, ka mēs nevarot zināt, kur nākšot pēc nāves, ir it kā maiss,
ko Sātans uzbāž galvā ļaudīm, kas patiešām arī nav pestīti, lai tie nemeklētu pestīšanu, un tad viņus
pa tumsu, pa grēka dzīvi aizved uz pazušanu, Jāņ. 12.35. Mums vajag zināt, nepieciešami mums ir

jāzin, vai esam pestīti, vai nē, jo kamēr nezinām, ka esam pestīti, mums nav spēka būt kristīgiem
cilvēkiem un gandrīz arī neviens tad neesam pestīti. Mirt par kaut ko un nezināt, vai to dabūs,
nemirst neviens! Bet kristīgam ir jāmirst un tas mirst! Visu savu dzīvi atdot kādam nezināmas
mantas dēļ, uz cerību – kas to darīs? Bet kristīgam ir jāatdod visa sava dzīve Debess mantas dēļ un
tas to atdod. Neviens nepieņems Jēzu par savas dzīves noteicēju, kamēr nezinās, ka caur to patiesi
piesavinājies Jēzus izgādāto pestīšanu. Droši vien pirmie kristīgie, dzīti uz sārtiem un mesti nikniem
zvēriem priekšā, zināja, uz ko tie mirst – tie nemira uz zilu gaisu! Tādēļ Bībeles Dieva reliģija skaidri
māca, ka pestītie zin, ka tie ir pestīti, ka tiem dzīvoklis Debesīs! Palasies tikai D. Dziesm. 32,5; 103,3;
Ef.38,17; 1.Jāņ. 1,7.9; Kol. 3,13; Jāņ. 5,24; 10,27.28; 1.Jāņ. 5,13.11; 3,2.3; Rom. 8,1; 2.Kor. 5,1;
2.Tim. 4,7.8. Tādēļ – mums jāzin, mēs zinām!

III.

Bībeles Dieva reliģija un cilvēces dzīve svabadībā.

“Bērns”. Šis mazais, niecīgais vārdiņš ir tas lielais, svarīgais vārds, kas noteic Dieva izturēšanos pret
atpestītu cilvēku un kas noteic atpestītā izturēšanos pret Dievu. Tā kā atpestīts cilvēks ir Dieva
bērns, tad Dievs sargā savu bērnu un dara tam labu un atpestīts cilvēks tā paša iemesla dēļ mīlē
savu Debesu Tēvu un paklausa Tam. Tātad pestīta cilvēka uzdevums nav vairs pelnīt pestīšanu – tā
tam jau ir – bet gan dzīvot tā, kā pestītam pieklājas.
1.
Pestīta cilvēka pestīšana ir pilnīgi nodrošināta. Dievs gādāja, lai cilvēks nevien taptu
atpestīts, lai viņš nevien apzinātos pestīšanas piesavināšanos, bet Viņš arī gādāja, lai cilvēks uz
pestīšanas ceļa varētu palikt. Cilvēkam atgriesties pie Dieva un palikt pie Dieva – tie ir tie divi
jēdzieni, kas aptver visu Pestītāja un Viņa mācekļu darbu un norobežo kristīgas misiones
uzdevumu. “Es esmu nācis 1. Meklēt un 2. Svētu darīt to, kas pazudis” (Lk. 19,10), tā saka tas Kungs
Jēzus tā Pats apzīmē Savu divējādo uzdevumu. Pirms tas Kungs kā Cilvēka Dēls un kā Lielkungs pār
Nāvi šķīrās no šejienes, Viņš jau bij gādājis par dažnedažādiem līdzekļiem, kā Viņa atpestītie varētu
uz pestīšanas ceļa palikt. Un kas vēl trūka, to Viņš deva vēlāk un dod vēl šodien, izpildīdams tā
godam Savu vārdu, ko Tas bij devis savējiem šķiroties: “Es jūs nepametīšu bāriņus” (Jāņ. 14,18), “Es
esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam” (Mat. 28,20). Galvenie līdzekļi palikšanai uz pestīšanas
ceļa ir šie: Tā Kunga tiešā cilvēka-vadīšana caur Svēto Garu , Viņa grāmata – Bībele, jeb Svētie
Raksti, lūgšana; tad – kristība, Viņa mielasts, draudze. --- Šo līdzekļu pirmos trīs tas Kungs arī izlieto
“pazudušo meklēdams,” cilvēku atgriesdams pie Dieva. Vai maz, vai visos laikos Dieva valstī jeb vai
tikai zināmos laikos, cik tālu, kā katru no tiem pēdējiem trim līdzekļiem tas Kungs izlieto “pazudušo
meklēdams” par to spriest dziļā bijībā pret to Kungu, Viņa nodomiem un plāniem un Viņa darba
līdzekļiem, ir šeit jāatsakas.
Vadīšana caur Svēto Garu. Vienmēr un pastāvīgi Dievs dažnedažādi savējos iepriecina, stiprina
cīniņā, māca tos, atklāj tiem Savu prātu, tos pat biedina un pārmāca. Kā savas vadības līdzekļus
Dievs lieto gan priekus, gan bēdas; gan mīlestību, gan bardzību. Tā tad arī notiek, ka pa lielākai daļai
cilvēks ļoti labi apzinas, kas labs un kas ļauns; ko Dievs pavēl, ko aizliedz. Jāņ. 16,7-15.
Otrs varens līdzeklis palikšani uz pestīšanas ceļa ir Bībele, Svētie Raksti. Ja cilvēks vēl nevarētu
izprast, ko Dievs klusībā viņam caur Savu Garu grib sacīt, tad viņam tik vajag paņemt Bībeli, un tur
viņš atradīs visu, ko Dievs dod un prasa. Bībele ir atpestītā dzīves mēraukla, likumu grāmata – ja tā

grib sacīt. Bet Bībele ir arī vēstures grāmata par Dieva valsti un dzīves apraksts par mīlestības pilno
Dievu un pasaules Pestītāju Jēzu Kristu. Dāv.dz. 119.
Ja nu tomēr cilvēks vēl nevarētu izprast, ja sirds viņam grūta, gribētos izraudāties pie uzticama
drauga krūts un atklāt to, kas sirdi nospiež, ja būtu dažs kas vajadzīgs, tad Dievs ir ļāvis no Viņa
vajadzīgo palūgt un Viņam sacīt priekus un bēdas. Šo sacīšanu izdara ļoti vienkārši, saka kurā katrā
vietā to, ko vēlas. Dievs, gan neredzams, ir visur klāt, dzird un paklausa, ja tikai paklausot cilvēkam
pašam un tā tuvākam neceļas ļaunums. Šādu sacīšanu sauc par lūgšanu. Jāņ. 14,13.14.
Tā tad Svētā Gara vadīšana, Bībele, lūgšana. Apskatot šos līdzekļus, tīri izliekas, it kā līdzekļu būtu
diezgan, lai spētu palikt uz pestīšanas ceļa. Tomēr tas Kungs ir devis vēl trīs varenus līdzekļus. Tas
Kungs, lūk, zināja, “kāds radījums mēs esam”. Viņš zināja, ka nevien mūsu prātam vajag līdzekļu,
bet arī mūsu acij. Vajadzēja kā ārīga, redzama. Vajadzēja formas - trauku, kur ticības saturu
uzglabāt. Un tad Viņš deva formas – Vecā Derībā upurus, līdz ar daudz un dažādiem ārēju
izdarījumu nosacījumiem un Jaunā Derībā kristību, tā Kunga mielastu, draudzi. --- Kristība ir cilvēka
pagremdēšana zem ūdens Dieva vārdā. Tas Bībeles pirmvalodas vārds, kas mūsu Bībelēs pārtulkots
ar vārdiņu “kristīt”, latviski nozīmē “pagremdēt”, pavisam ūdenī iemērkt. Kas pestīšanu
piesavinājies, tam jāliekas pagremdēties dzīvā Dieva vārdā – jāliekas kristīties. Neviens, kas pestīts,
nedrīkst palikt nekristīts, tāpēc ka tas Kungs kristībai ierādījis augstu vietu, sajūgdams ticību ar
kristību kopā zem vārdiņa “svēts” – “kas tic un top kristīts”, tā Viņš teic, “tas taps svēts” (Mk.16,16)
un arī tāpēc ka Viņš Pats ir licies kristīties, kaut gan Viņa kristītājs pirmā acumirklī pie Viņa kristību
neatzina par vajadzīgu (Mt.3,13-17). Kristība attēlo aprakšanu. Viņas nozīme ir rādīt, ka cilvēks tiek
aprakts grēka dzīvei un uzceļas kā jauns radījums, kas dzīvo tam, kā vārdā viņš kristīts (Rom. 6,3.4;
Gal. 3,27; Kol. 2,12). --- Kristība savā nozīmē ir atklāta apliecināšana pasaules priekšā, ka ir Kristus
īpašums un pestīts un, kā Bībele izsakas, “zināmas sirds derība ar Dievu” (1. Pēt. 3,21). Kristības
praktiskā nozīme ir ļoti liela. Kristība ir sēta starp pasauli un atpestīto. Kamēr atpestītais vēl nav
kristīts, tikmēr vēl arvien pasaule tic un cerē, ka atpestītais ir viņas. Tad viņa vēl arvien mēģina,
atraut Kristum Viņa īpašumu. Bet kad kāds nokristīts, tad viņa tik nosaka: “Ko tur vairs, ir jau
pakristīts.” Tā pat tam, kas liekas kristīties, ir pēc kristības savs labums. Prāts, kas priekš kristības
šaubījās šurp un turp, tiek stiprināts – atpestītais jūt kautko, kas līdzīgs kareivja jūtām, kas zvērināts
un dabūjis tad kareivja uzvalku. Viņš zina: atkāpšanās nu vairs nav, roka pie arkla ir pielikta (Lk.
9,62).
Tā Kunga mielasts ir vīna un maizes baudīšana, pieminot tā Kunga Jēzus nāvi. Šo mielastu tas Kungs
iestādīja Vecās Derības Lieldienas Jēra vietā, būdams beidzamo vakaru kā Cilvēka Dēls ar Saviem
mācekļiem kopā (Mt. 26,17-30). Lieldienas Jērs atgādināja Izraēla pestīšanu no Ēģiptes (2. Moz. 12
nod.); tā Kunga mielasts atgādina cilvēka pestīšanu, kura tika pabeigta ar Kristus nāvi pie krusta uz

Golgātas (1.Kor. 11,17-34). Tur tika izlietas Jēzus asinis un lauzīta Viņa miesa (Jāņ. 19,31-34). Tā kā
nu vīns ir līdzīgs asinīm – sarkans, un maize tiek lauzta, tad viss tas brīnišķi atgādina Kristu uz
Golgātas. Bet tā Kunga mielastam ir vēl lielāka nozīme. Tā Kunga mielasts ir arī derības mielasts.
Cilvēks tur apliecina, ka viņš ir Kristus īpašums un Dievs izskaidro, ka Viņš ir stājies, jau priekš tā
Kunga mielasta stājies, ar baudītāju derībā. Tā tad tā Kunga mielasts ir noslēgta kontrakta
apliecības, kurās, mielastu baudot, derības, kontrakta noslēdzēji arvien no jauna ieskatas, lai savu
derību neaizmirstu. Tas spēcina, tas dod jaunu dūšu nabaga cilvēka bērnam, kura prāts grēka un
klupšanu dēļ varbūt sācis pestīšanu apšaubīt. –-- Šo mielastu, saprotams, drīkst baudīt tikai
atpestītie. Neatpestītam tāds mielasts neatnes nekā laba, jo kontraktam ir tikai nozīme tā rokā, uz
kura vārda kontrakts izrakstīts. Kas ar svešu pasi, vai kontraktu grib rīkoties, tiek sodīts. Tā arī
klāsies katram, kas bez derības slēgšanas, bez pestīšanas piesavināšanās un bez tā Kunga atklātas
apliecināšanas pasaules priekšā caur kristību, baudīs tā Kunga mielastu.
Draudze ir atpestīto biedrība (1.Kor. 6,11). Tikai atpestītiem tiesības būt šai biedrībā. Atklātā,
pilntiesīgā iestāšanās šajā biedrībā notiek caur kristību (Ap.D. 2,41). Draudze savā starpā bauda tā
Kunga mielastu (Ap.D. 2,46). Kristus viens pats gāja pareizo ceļu, bet savējiem viņš licis iet pulciņā,
lai sirdij būtu vieglāki. Draudzes locekļi kopīgi nes tās nastas, kas jānes, dalās priekos un bēdās.
Draudz ir arī tā, kas gādā par citu vešanu pie pestīšanas, par misioni, par kritušā mantošanu un
pacelšanu.

Kas nedzīvo tā, kā Dievs prasa, no tā draudze pēc vienas un otras pamācīšanas atstājas, atšķir viņu
no draudzes līdz tam laikam, kad nomaldījušais atkal sāk staigāt pareizo ceļu. (Mt. 18, 15-17; 1.Kor.
5,1-6, 9-11; 2.Tes. 3,6.14.15; 2.Jāņ. 10-11.p.). Tad tādu atkal uzņem brāļu un māsu draudzībā. --Redzams, ka arī draudzei ir liela nozīme, palikt uz pestīšanas ceļa. Arvienu pulka iespaids ir vadījis
ļaudis; arvienu cilvēks ir mācījies no otra. To visu sniedz draudze.
***
Vēl arvien daudzi uzskata Bībeles lasīšanu, lūgšanu, kristību, vakariņu un draudzi – tos līdzekļus, kas
doti, lai atpestīts, atsvabināts cilvēks nezaudētu jau dabūto pestīšanu un Dieva bērnību un arvien
vairāk tiktu vaļā no šīs dzīves posta – par līdzekļiem, kurus lietojot tiekot pēc nāves Debesīs. Mazu
bērnu katrā ziņā jānokristot, jo ja tas bez kristības mirstot, tad tas netiekot Debesīs; mirējam katrā
ziņā jāpasniedzot svētais vakariņš – tā Kunga mielasts, jo caur to tiekot piedoti grēki un cilvēks tad
tiekot Debesīs; ja kas neesot draudzē, tam neesot pestīšanas. Bībeles Dieva reliģija tādu mācību
neatzīst par savu. Maziem, neapzinīgiem bērniem tas Kungs Jēzus apsola Debesis, tos nekristījis
(Mk. 10,13-16) un no lieliem, apzinīgiem cilvēkiem cieši prasa “jaunpiedzimšanu” – sirdspārmaiņu
(Jāņ. 3,3; Ap.D. 2,38; 3,19), cieši aizrādīdams, ka “kas no miesas dzimis” – tas ir, tāds cilvēks, kas
nav tapis “jauns radījums iekš Kristus” (2.Kor. 5,17), “ir miesa” (Jāņ. 3,6), Tas ir, ir neatpestīts un

netiks Debesīs. Un tā ir ļoti nepārprotama valoda. Un Bībele zin stāstīt par cilvēku, kas bez kristības,
vakariņa un draudzes, bet ar sirdspārmaiņu, ticis Debesīs (Lk. 23,39-43). Saprotams, ar to nebūt nav
sacīts, ka nevajadzētu katram Dievu lūgt, Bībeli lasīt, likties kristīties – kas atpestīts – baudīt
vakariņu, būt draudzes loceklim. Pavisam otrādi: Ir pilnīgi pret Dieva prātu un neizsakāma
vieglprātība un savu dārgumu nesargāšana, ja atpestīti cilvēki neliekas kristīties, nebauda svēto
vakariņu kopā ar pestītiem un nepiedalās kā locekļi draudzēm, kas uzņem par locekļiem tikai
pestītus cilvēkus. Tā drīz vien var pazaudēt savus dārgumus. Bet it kā naudu nevar ēst, vajag maizi
un it kā arklu nevar lietot cirvja vietā, tā arī nevar lietot lūgšanu, kristību utt jaunpiedzimšanas
vietā.
Pavisam svešs Bībeles Dieva reliģijai ir lielākās daļas kristīgo draudzesjēdziens. Lielākā daļa kristīgo
draudžu uzskata par saviem draudzes locekļiem cilvēkus, kas nav no jauna piedzimuši, pat tādus,
kas caur saviem darbiem ļoti apkauno kristīgo draudzi, pat tādus, kas nicina un pretī strādā tam,
kas pestītam cilvēkam mīļš un dārgs. Ar vienu vārdu sakot: tā sauktās kristīgās zemēs visi ļaudis ir
kristīgas draudzes locekļi. Bībele turpretī apzīmē kristīgas draudzes locekļus ar vārdiem: “aicinātie”
(Rom. 1,6); “svētie”(1.Kor. 1,2; Ebr. 3,1); “ticīgie” (Kol. 1,2) “izredzētie” (1. Pēt. 1,1) un teic, ka kādi
no tiem bijuši ļaudis, kas dzīvojuši grēkā, bet tagad vairs ne (1.Kor. 6,9-11). Nevis veselām tautām,
bet gan pa vienam, uz paša ticības apliecināšanas pamata jāiegūst draudzeslocekļa tiesības, kad tas
Kungs to ir “izaicinājis” no pasaules. --- Velti aizbildināt neatdzimušus draudzes locekļus, kas ir
kristīgās draudzēs, ar tā Kunga līdzību par nezālēm, kam jāaug kopā ar kviešiem līdz pļaujamam
laikam (Mat. 13,24-30. 36-43). Skaidri tas Kungs teic, ka tas lauks, kur jāaug nezālēm kopā ar
kviešiem, ir pasaule. Tā tad nevis draudze. Draudzē ir tikai “brāļi” un par “brāļiem”no tā Kunga paša
ir cits lēmums: Mat. 18,15; 1. Kor. 5,11; 2. Tes. 3,6. Līdzības par “sējēju”, par “nikno zāli tīrumā”,
par “raugu” utt visas attiecas uz evanģelijumu, kas tiek izplatīts visā pasaulē, bet nevis uz draudzes
dzīvi. Lai pamēģina piemēra dēļ arī līdzības par “sējēju” un “raugu” attiecināt uz draudzi un nevis uz
visu pasauli, tad drīz vien būs jāsauc mājās visi misionāri no pagānu zemēm, jo tur tad tiem nav
vietas. --- Tā pat velti ir aizbildināt neatdzimušos draudzeslocekļus ar kristīgu žēlsirdību. “Kur tad lai
tie paliekot, ja tos izslēgšot no draudzes; tur taču tie vēl kautko mācoties”. Šī žēlsirdība nav cits
nekas, kā vislielākā nežēlība. Kad neatdzimušus cilvēkus neuzņem draudzē, vai izslēdz tos no
draudzes, tad tiem skaidri tiek pateikts, kas tie ir, ka tiem vēl jāmeklē pestīšana; turpretī, tos
uzskatot kā pilntiesīgus draudzeslocekļus, viņos ieaudzina domas, ka ar viņiem viss kārtībā un arī
tiem “Dievs būs žēlīgs”. --- Neizbēgami nāks laiks un ir jau klāt, kur šis neprātīgais draudzesjēdziens
tiks atklāts visā kailumā. Neatdzimušie locekļi paši atstās kristīgas draudzes un aizliegs viņus saukt
par kristīgiem. Nevajadzēja briļļu, redzēt 1905. gadā mūsu zemē šīs patiesības ziņnešus.
Beigās nebūs lieki aizrādīt, ka kristīgas draudzes pazīšanas zīme nav tā, ka viņā vairs nemaz
neatgadītos grēks. Daudzi dievbijīgi ļaudis to prasa, nebūt nezinādami, ka Vells ņirgājas un priecīgi
berzē rokas, kad kāds tic, ka Dieva draudzē nedrīkstot atgadīties grēki. Vells labi zin, ka šāda
atzīšana atbaida ļaudis no draudzes un saceļ draudzē pašā rūgtumu, aprunāšanos, ķildas. Arī
kristīgā draudzē ir bijuši un būs grēki – zināms, tik maz, ka tā pilnam izšķirsies no pasaules – jo to
gaiši liecina Bībele. Palasies tikai 1. Kor. gr. Tikai Bībeles nezinātnieks un cilvēks, kam trūkst
pašpazīšanās, teic, ka tas vairs nekad neizdarot grēku. Ja apustulis Jānis teic, ka tas, “kas no Dieva

piedzimis” negrēkojot, tad viņš vienīgi domā, ka ticīgais, atdzimušais vairs tīši negrēko, ar gribu
negrēko (1.Jāņ. 3,9). Bet nespēkā, nezināšanā, pārsteigumā arī atdzimušais izdarīs grēku (Rom.
7,15-25). Draudze, kas pamatojas uz Bībeles Dieva reliģijas, atšķiras no citām, attiecoties uz
grēkošanu, vienīgi caur to, ka tā necieš savā vidū locekli, kas tīši dzīvo grēkā.

Draudze sastāv no locekļiem, kas “nestaigā pēc miesas, bet pēc Gara” (Rom. 8,1), kas ir “gaišumā”
(1.Jāņ. 1,7) un tad arī tiem nav “nekādas pazudināšanas” un “Jēzus Kristus, Dieva Dēla, asinis tos
šķīsta no visiem grēkiem”, kas tiem vēl kādreiz nespēkā, nezināšanā, pārsteigumā atgadītos (Rom.
8,1; 1.Jāņ. 1,7. 9. 10). Ja grēks ir caur lieciniekiem pierādīts, tad darītājam tas ir jāizlabo un
jāapņemas, to vairs nedarīt (1.Tim. 5,19.20; Jāņ. 8,17; 2.Kor. 13,1; Ebr. 5,11). Kas to neievēro, tiek
atšķirts no draudzes – izslēgts. Bet kad tas labojas, tad atkal tiek uzņemts draudzē. Tā tad kristīgā
draudzē grēks nedrīkst vis lepni pacelt galvu; viņš nav vis tur iemītnieks, bet vienīgi zaglis. Kristīga
draudze ir dārzs, nevis mežs, un dārzā kokiem, kas nav potēti, kas augļus nenes, nav vietas. Mežā ir
zvēri, čūskas; tur iet lopi savvaļā. Dārzā arī kādreiz ietiek – vai nu neviļus, pa vārtiem, vai arī caur
sētu, vai pār sētu, kas nav labi kopta – tie, kam tur nav vietas, bet tiklīdz tos pamana, tad ārā ar
tiem! Evanģelijums aicina visus pie Dieva draudzes, bet kas tajā grib būt par biedri, tam cieši
jāievēro mājas kārtība. Lūk, tā tad ir draudze pēc Bībeles jēguma.
2.
Pestītam cilvēkam ir no Dieva uzticēti divi lieli uzdevumi pasaulē. “Esiet svēti, jo Es esmu
svēts”, saka Dievs un tā rāda saviem ļaudīm viņu pirmo lielo uzdevumu (3. Moz. 11,45; 1. Pēt. 1,
15.16). Ar vārdiem: “Jūs esat izredzēta tauta, ķēniņu priesterība, svēta cilts, Dieva īpaši ļaudis”
(1.Pēt. 2,9), Dievs zīmē savu ļaužu augsto stāvokli un tad turpina: “Jums jāpasludina Tā tikumi, kas
jūs aicinājis no tumsības pie savas brīnišķīgās gaismas” (1.Pēt. 2,9). Dievs radīja cilvēku “pēc Sava
ģīmja un Savas līdzības” (1.Moz. 1,26.27.) un šo ģīmi un līdzību pasaulei jāredz Dieva ļaudīs; viņiem
ir jāiet pakaļ sava Dieva pēdām (1.Pēt. 2,21); pasaulei ir jāredz pie viņiem tās īpašības, kādas
Dievam. Ķēniņa bērniem ir jāizturas ķēnišķi un jābūt “uzticīgiem savam Dievam līdz nāvei”, lai kroni
mantotu (Jāņ.P. 2,10).
Otrs lielais uzdevums zīmēts Kristus vārdos: “Eita pa visu pasauli un darat par mācekļiem visus
ļaudis” utt Mk. 16,15; Mat. 28,19. Nevien pašam jābūt izglābtam un laimīgam, ne vien pašam!
Izglābtiem un laimīgiem ir jātop citiem! “Dievs grib, ka visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības
atzīšanas” (1.Tim. 2,4). Pašam personīgi, ar savu naudu un ar visu jādzenas uz to, ka cilvēki tiktu
pestīti. “Pasludini to vārdu, uzstāvi laikā, nelaikā, pārliecini, apdraudi, paskubini iekš visas
lēnprātības un mācības” (2.Tim. 4,2), lūk, tik nopietni Dievs skatās uz cilvēku atsvabināšanu. Un ko
viens nespēj, to spēj vairāki un lūk, tas arī ir viens no tiem svarīgiem iemesliem, kāpēc Dievs
iekārtojis draudzes – mēs teiktu: ticīgo biedrības.
***

Mūslaika kristīgas draudzes ir pilnas ar kristīgiem, pie kuriem grūti ieraudzīt Dieva ģīmi. Sirds stipri
pretojas, iedomāties sastapt Dievu tur, kur sastopami “kristīgie”un daram to, ko dara tie. Vēl
vairāk! Mūslaika kristīgās draudzes ir pilnas ar “kristīgiem”, kas uzskata to par kaunu, būt
dievbijīgam, lūgt Dievu pie savas gultas rītos un vakaros un arī pie galda.

Vēl vairāk: kaunas lasīt Bībeli mājās, runāt par Dievu dienišķā dzīvē, aicināt pie pestīšanas citus un
vārds “svēts”tiem pat tapis par lamu vārdu, jo dievbijīgu cilvēku saukā par “svētuli”. “Skaisti
kristīgie”! Kristīgums tiem nav vairāk nekas, kā tautas ieraža. Kad tauta dievbijīga, tad tie ir
dievbijīgi un kad tauta lād un zaimo Dievu, tad tie lād un zaimo līdz. Bet vēl arvien netrūkst pat
kristīgas ticības “aizstāvju”, kas šo vaļējo vāti aizsedz ar “kristīgu mīlestību” – arī šos kristīgos sauc
par ‘mīļo draudzi” un pasniedz tiem svēto vakariņu – šo atpestīto dārgo derības mielastu – un tā
nepestītiem ļaudīm palīdz sapņot par Debesīm, kamēr Elle jau atdarījusi savu muti, lai uzņemtu
savu īsteniekus. Vai vieniem, kā otriem! “Nepieviļaties! Ne maucinieki, ne elka dievīgie, ne laulības
pārkāpēji, ne kārīgie, ne tie, kas pie vīriem guļ, ne zagļi, ne plēsēji, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne
laupītāji Dieva valstību neiemantos!” 1.Kor. 6,9.10.11. “Un tie dziedina manas tautas vainu kā par
nieku, sacīdami: miers, miers! kur tomēr miera nav” (Jer. 6.14) un tādēļ: “Viņa asinis es prasīšu no
tavas rokas!” Ecek. 33.nod.
Un taču šīs vaļējās vāts priekšā, “kas nav izspiesta, nedz ar elji mīkstināta”, daža laba kristīga
draudze jutās ļoti apvainota, pat pretojas, ja kāds pūlas pievest viņas neatpestītos locekļus
Pestītājam, lai tie tiktu svabadi. "Eita pie pagāniem; mēs esam kristīgi ļaudis!”Ar šiem vārdiem tiek
aizcirstas durvis deguna priekšā nevien priekš citas ticībasšķiras ļaudīm, bet pat priekš pestītiem
ļaudīm pašu vidū, kas organizējas uz evanģelizāciju – uz lielo glābšanas darbu. “Kaunaties taču nākt
mūsu draudzēs un mums novilt locekļus”, tiek sacīts tā sauktiem sektantiem – bieži vien ļaudīm,
kas pārrunāto nebūšanu dēļ ar sāpēm sirdī šķīrušies no mīļām, ierastām tekām – no pilnības,
bagātības un greznuma materiālā ziņā pie nepieciešamā, trūcīgā un vienkāršā materiālā ziņā – ja tie
iedrošinājas sacīt saviem veciem biedriem par pestīšanu iekš Jēzus. “Nekaunīgie, mūsu zivju dīķī tie
nāk zvejot sev zivis”, tiek pārmests, kaut gan šis dīķis patiesībā nav cits nekas kā plašais okeāns, kas
pieder vienīgi Dievam. Lai neviens atpestīts cilvēks neļaujas apmānīties: Mūsu misiones priekšmets
pēc tā Kunga paša pavēles ir un paliek katrs neatpestīts cilvēks kurā katrā ticības šķirā. Un kad tas
pestīts, tad lai tas brīvi, pēc savas labākās sirdsapziņas izvēlas draudzi, ko viņš atzīst dibinātu uz
Svētiem Rakstiem. Ticības šķiras nav debesvārti; drīzāk tās var būt vārti uz Elli, ja tās “aizliedz
debesu valstību priekš cilvēkiem, pašas neieiet un neļauj ieiet tiem, kas grib tikt iekšā” (Mat.23,13).

3.
Pestīta cilvēka šķiršanās no šīs dzīves ir uzvaras gājiens uz labāku dzīvi. Drūmi
rudensvējiem kokos šalcot, birst nodzeltējušās, vītušās lapas. Atlikušie ziediņi mirst, salnas kosti.
Viss zaļums nīkst un beidzas. Vējš brāžas pār kailajiem laukiem... Un tomēr daba nemirst uz mūžību
– viņa tikai iet uz dusu, ietīdamās ziemas baltajā segā. Pavasarim pamostoties, saulītei mīļi
sveicinot, viņa nomet ziemas segu un sāk atkal jaunu dzīvi. Tā arī ir ar cilvēku. Krēslas top arvien
garākas, katram reiz pienāk mūža vakars. Cilvēks mirst, bet viņš nav pagalam, viņš tikai nobeidzis šo
dzīvi un dzīvo citur citu dzīvi tālāk. Kā nu cilvēks šeit dzīvojis, tā viņš mirst, tāda viņa dzīve tālāk,
tāda būs viņa pamošanās Mūžīgā Pavasarī. Atpestītie ir laimīgi šinī dzīvē, laimīgi nāvē un laimīgi
dzīvē aiz kapa; neatpestītie ir nelaimīgi šinī dzīvē, nelaimīgi nāvē un nelaimīgi dzīvē aiz kapa.

Atpestītā pēdējais gājiens ir uzvaras gājiens. Viņš pārceļas no sliktākas dzīves labākā. Pēdējās važas
lūzt, pestīšana top pilnīga. Gan arī pestītā šķiršanās brīdis ir rūgts, bet šis rūgtums, tā sakot,
līdzinājas aukstumam, kas rotaļājas ap miesu, pārģērbjoties. Brienot Nāves Jordānes plūdos
atpestītā roka dus kāda rokā, kura viņa dēļ tika caururbta pie krusta salīdzināšanas nolūkā. Šī roka
atpestīto droši aizved jaukajā dzīvē, ko Svētie Raksti apzīmē ar vārdiņu “Debesis” vai “Paradīze”.
Pār atpestītā lūpām mirstot bieži vien plūst vārdi: “Nāve, kur ir tavs dzelons? Elle, kur ir tava
uzvara? Paldies Dievam, kas mums uzvaru devis caur mūsu Kungu Jēzu Kristu!” 1.Kor.15, 55. 57.
Atpestītā dzīve aiz kapa ir neaprakstāmi jauka. Katrs ar pilnu tiesību var iedomāties to jaukāko,
krāšņāko, laimīgāko dzīvi un arī tad viņš vēl nav aptvēris to jaukumu un godību, kas Debesīs. Jo “ko
acs nav redzējuse, ko auss nav dzirdējuse, kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sataisījis
tiem, kas viņu mīlē.” 1. Kor. 2, 9. Grēka tur vairs nebūs. “Dievs nožāvēs visas asaras no acīm. Nāve
vairs nebūs, nedz bēdas, nedz brēkšana, nedz raizes, jo pirmās lietas pagājušas.” Jāņ.P. 21,4. Zelta
pilsēta, zelta ielas, pērļu vārti, dzīvībasūdens upe ar kristālskaidru ūdeni, koki, kuru lapas tautām
par dziedināšanu. Un tikai svētajie, atpestītie tur mājos. Un pats Dievs būs šajā pilsētā un pasaules
Pestītājs, Jēzus, kas bij nokauts un dzīvs tapis mūžīgi mūžam. Un tūkstoši un atkal tūkstoši metīsies
Viņa priekšā ceļos priekš Viņa zelta troņa un viļņodamās viļņosies slavasdziesma, Jaunā Dziesma.

“Ak tā būs gan godība man,
Godība man, godība man,
Kad apžēlots, Jēzu skatīt būs dots,
Būs godība tā – būs godība man!”
***
Neatpestīto pēdējais gājiens ir šaušalīgs. Aplūko neatpestīto vīru uz viņa nāvescisām. Ar kādu baiļu
pilnu seju viņš tur guļ. Kā gribētu viņš vēl paturēt acis vaļā, kad viņas sāk nāvē lūzt, kad vakara

krēslas jau tuvojas! Un bieži vien baiļu pilns kliedziens atskan no viņa lūpām, kad nāve satver viņa
roku un aicina iet līdz... Neatpestītais jūt un mana, ka viņa žēlastībaslaiks ir notecējis – mūžam viņš
vairs nesalīdzināsies ar Dievu. Kā dumpinieks viņš nomirst. Grūtā zemesdzīve vērtīsies vēl grūtākā,
jo spriedums “tu mirdams mirsi” (1.Moz. 2,17) nu tik īsti tiks izpildīts savā visdziļākā nozīmē. Viņa
pēdējais gājiens ir gājiens uz mūžīgu cietumu, jo izlīdzināšanās laiks ir palaists garām. Patiesi
neatpestītā šķiršanās no šejienes ir līdzīga kaut kam, ko kāds neatpestīts mirstot apzīmējis vārdiem:
“Es taisu lēcienu tumsībā.”
Šīs neatpestītā bailes un bažas par dzīvi aiz kapa nav vis bez pamata. Tā kā dzīve aiz kapa ņems citus
dzīvesveidus ne kā zemes dzīve, tad nav iespējams viņu aprakstīt, jo mums trūkst priekš tam
jēdzienu, iedomāšanās. Tādēļ, runājot par dzīvi aiz kapa, Svētie Raksti arvien lieto salīdzinājumus –
“tā kā”, “līdzīgs”, “it kā”, Būtni pašu mēs šeit nekad nespēsim iedomāties. Bet vārdi, ko pasaules
pestītājs, tas Kungs Jēzus, pats par šo dzīvi un neatpestītā dzīvesvietu, Elli, ir sacījis, liek nojaust
kautko šaušalīgu, bresmīgu. Viņš teic: “Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana”(Mt. 8,12): “kur viņu
tārps nemirst, un tas uguns neizdziest” (Mk. 9.44); “galēja tumsība”; “neizdzēšams uguns”. --- Un
tīri neapzinoties mums plūst pār lūpām: Cilvēks, piesavinies pestīšanu, kamēr vēl laiks! Un laiks ir
‘šodien, tūliņ. Cilvēks tikai tad ir spējīgs pestīšanu piesavināties, kad Svētais Gars viņam pestīšanu
un pestīšanas piesavināšanos izskaidro, dara saprotamu (Mt. 11,27). Kas nu šo Svēta Gara
apgaismošanu neievēro; kas ar skaidru apziņu pestīšanu nepiesavinājas, kad tā viņam saprotama
un gaiša – tam var būt viss par vēlu, kaut arī viņš vēl dzīvotu vairāk gadus. Tādēļ – cilvēks,
piesavinies pestīšanu šodien, tūliņ!
(Prakstiskās daļas beigas).

Teorētiskā daļa.
I. Bībeles Dieva reliģijas attīstīšanās.
Bībeles Dievs paliek tāds pat, kāds bijis vienumēr, Viņa daba negrozas, Viņš “tas pats vakar un
šodien un mūžīgi” (Ebr. 13,8), bet veids, kā Dievs iepazīstina cilvēci ar Sevi – tai atklājas – un stājas
ar to sakarā, nav tāds pat vienumēr, tas mainas, piemērodamies ļoti noteikti laika attīstībai –
progresē it kā viss cits dzīvē. “Dievs... dažādi... runājis”(Ebr. 1,1) un nevien runājis, bet arī darījis
(2.Moz. 19,4-6; Gal. 4,4.5). Īsi sakot: Bībeles Dieva reliģija attīstas. --- Bet arī šī attīstība nav ārpus
parastiem mūžības – dzīves likumiem, nav kaut kas – no gaisa kritis, pārdabīgs, cilvēkiem
neizprotams. Viņa attīstas pēc šī likuma: Daiļš attīstas uz daiļu; Dievs ir pats daiļums; tā tad Viņa
reliģija attīstas arvien vairāk uz pilnību – uz daiļumu.
1. Dievs nav prasījis visu Savu taisnību uz vienu reizi, bet pamazām – saskaņā ar cilvēces attīstību.
Dievs pielaida savā laikā atriebšanos, jo Viņa seno likumu krājumā ir paragrafs: “Aci pret aci, zobu
pret zobu,” kaut gan gādāja arī “glābšanas pilsētas” priekš nevainīgo patveras (3.Moz. 24,20;
5.Moz. 4,41.42). Dievs pielaida vergu būšanu, gan viņas mīkstākā veidā. Vecās Derības Dieva ļaudīm
bij vergi jeb kalpi, kuru liktenis stāvēja kunga rokā, ciktālu tas nebij atkarīgs no Tā bauslības kam
kungi klausīja (1.Moz. 16,1-7; 5.Moz. 15,12-18). Dievs pielaida daudzsievību un nerēķināja to Vecā
Derībā par grēku. Vispāri sieviete ieņēma zemāku stāvokli ne kā vīrietis, godādama savu vīru par
“kungu”(1.Moz. 18,12). Tēvs arī Dieva tautā izdeva savu meitu, kam gribēja, par sievu, neprasīdams
daudz jauno ļaužu tiekšanos. Veselus 2500 gadus Dievs cilvēcei atļāva dzīvot bez rakstīta likuma,
bauslības, atļāva dzīvot tikai pēc apziņas. Tikai Mozus laikā tika dota bauslība un tad jau bija
pagājuši savi 2500 gadi pēc pirmo cilvēku radīšanas. Apmēram 200 gadus pēc Kristus Dievs atļāva
cilvēcei dzīvot bez apzināšanās, ka Jaunās Derības likumi ir tik pat svēti un tāpat izpildāmi kā savā
laikā Vecās Derības likumi. Jaunās Derības grāmatas, kas tagad Jaunderībā, tika galīgi atzītas un
sakopotas īsi priekš 400. gada pēc Kristus. Ilgi jo ilgi pēc Jaunās Derības grāmatu sarakstīšanas viņas
tika lasītas tikai kā mīļas mācības grāmatas no mīļiem cilvēkiem, ne kā no Dieva. Ilgi jo ilgi Kristus
cieta savā draudzē dažu grēku, ko cilvēce par grēku neatzina, bet kas grēks bij. Tikai pēc 15.

gadusimteņa pēc Kristus Dievs sāka dot Bībeli – un to visu – plašākām aprindām, jo tad sāka
grāmatas drukāt, izcēlās Bībeļu biedrības. Tagad Bībele evanģeliskās aprindās katrā mājā.
***
Salīdzinot Veco Derību ar Jauno, netrūkst zinību vīru, kas dūšīgi vien izskaidro, ka Bībele aprakstot
“divus” Dievus, tāpēc ka Vecā Derībā tēlotais Dievs esot pavisam cits ne kā jaunā Derībā. Vecās
Derības Dievs esot nežēlīgs, pat briesmonis. Jaunās Derības – mīlestība. Bet tā kā pēc Bībeles
mācībām vajagot būt vienam Dievam, taču patiesībā esot “divi,” tad Bībele neesot patiesa. Pie šī
nepareizā apgalvojuma nokļūst, tāpēc ka neievēro Bībeles Dieva reliģijas attīstību. Un kāpēc to
neievēro? Tāpēc ka Bībeli daudz par maz pazīst un tomēr tura to par mazu lietu, spriest tik
neapdomīgi tik ļoti svarīgā lietā, no kuras jau, kā zināms, atkarājas cilvēka šīs dzīves un mūžīgā
laime. Lai sargamies no tādiem vieglprātīgiem spriedumiem par To, kas katrā ziņā reiz mums
piespriedis vai nu mūžīgu nāves sodu, vai dzīvību! --- Ja pazīst Bībeles Dieva reliģijas attīstību, tad ir
jāatzīst, ka “Vecās Derības Dievs” ir tā pate mīlestība, kas “Jaunās Derības Dievs.” Ja “Vecās Derības
Dievs” būtu prasījis visu taisnību, tad cilvēce vienkārši būtu iznīcināta, jo cilvēce vēl bij bērna gados,
kas nespēja padarīt pieaugušā darbus. Cilvēce savā attīstībā vēl bij par daudz mežons, lai spētu no
tās prasīt kultūras cilvēka darbus. Un Dievs nāca šai cilvēces vājībai ļoti žēlīgi, ļoti lielā mīlestībā
pretī, pielaizdams dažu ko. Bet tajā pašā laikā tas audzēja cilvēci priekš dzīves, kas arvien vairāk un
vairāk, gan pakāpeniski, pieņēma “Dieva ģīmi” – tapa līdzīgāka Dieva dzīvei. Slavēts tādēļ lai viņa
vārds mūžīgi!
Domājams gan, ja Vells to būtu zinājis, ka Dievs neprasīs no grēkā kritušā cilvēka visu taisnību uz
reizi, tad viņš gan laikam nemaz nebūtu pirmos cilvēkus pavedis uz grēku. Bet viņa plāns bij, pavest
uz noziegumu, lai tad nozieguma darītāji tiktu – iznīcināti. Bet viņš rūgti pievīlās – cilvēces kritiens
bij tilts viņa tik ļoti ienīstam pretiniekam, tam Kungam Jēzum, uz vislielākās uzvaras lauru kroni un
visa valdnieka troni!
2. Dievs nav devis mums visu žēlastību uz vienreiz vien. Arvien Viņš deva mums tikdaudz, cik mēs
spējām saņemt. Veselus 2000 gadus pēc pirmo cilvēku radīšanas Dievs atļāva cilvēcei iet savus
ceļus, stāvēdams tikai ar dažiem sakarā. Pašā pirmā laikā Viņš stāvēja sakarā ar pirmiem cilvēkiem,
Ādamu un Ievu, tad Setu, tad Enoku. Vēlāk ar Nou. Pārējie cilvēki gāja savus ceļus un izcieta ļoti
daudz bez Dieva tiešas vadības. Viņi pat tā samaitājās, ka Dievs atrada par labāku, viņus iznīcināt no
zemes virsas caur ūdens plūdiem, ne kā ļaut “ļaunuma auglim augt” (1.Moz. 6,5). Veselus 4000
gadus Dievs ļāva cilvēcei iet savus ceļus un izciest tai neaprakstāmas mokas pie miesas un dvēseles,
stāvēdams tikai ar vienu tautu sakarā. Izraels bij šī tauta. Bet arī Savai tautai Dievs neparādīja visu
žēlastību. Viņš arvien tai bij Dievs “tas Kungs, stiprs, dusmīgs” (2.Moz. 20.5). Neviens Viņu nezināja
un nedrīkstēja saukt par Tēvu. Tikai reti cilvēki iedrošinājās Viņu bez vidutājības satikt. Visiem bij
satiksme apgrūtināta ar daudzajiem upuriem un nosacījumiem. Vēl tauta lūdza, lai Dievs personīgi
ar viņu nerunā, bet caur vidutāju, Mozu (2.Moz. 20,18.19) Tikai pēc 4000 gadiem Dievs sūtīja
cilvēcei Kristu un stājās ar visu cilvēci sakarā. Tikai no tā laika cilvēks drīkstēja bez upura tuvoties
Dievam, drīkstēja personīgi pie Dieva griesties, bez vidutāja no cilvēku puses, tikai no tā laika

cilvēks drīkstēja Dievu saukt par Tēvu, atsaukdamies uz Jēzus Kristus gādību. Tad zuda upuri tad
Kristus deva cilvēcei neizsakāmi daudz. Kristus laikā tika noārdīta siena starp tautu un tautu, starp
kungu un vergu, starp vīru un sievu. Tie tapa vienādi, tikai katrs savā uzdevumā un darba laukā. Uz
to attiecas pantiņš: “Un iekš Kristus nav ne grieķis, ne jūds, ne kalps ne svabadnieks, ne vīrs, ne
sieva” (Gal.3,28). Tie visi viens iekš Kristus. (Gal. 3,28)
Bet pat Kristus nedeva visu Savu žēlastību cilvēcei uz reizi. Uz to zīmējas Viņa vārds: “Man vēl daudz
jums jāsaka, bet tagad jūs to nevarat panest. Kad Viņš, tas Patiesības Gars, nāks, tas jūs vadīs uz
visu patiesību. Tas pārliecinās pasauli par grēku, taisnību un par sodu” (Jāņa 16,12. 13. 8.). Tās
pašas domas apstiprina Dieva vārdi Joel. 2,28-32 (Ap.D. 2,17-21) un Dan. 12,4., kur sacīts, ka Dievs
“pēdējās dienās izlies no sava Gara uz visu miesu” un ka tad “daudzi meklēs tikuši un atzīšana
vairosies.” Tā tad tikai “pēdējās dienās” cilvēce drīkst cerēt saņemt visu Dieva žēlastību galīgi.
***
Mācība, ka Dievs nav devis visu Savu žēlastību cilvēcei uz reizi, bet pamazītiņam, saskaņā ar cilvēces
attīstību, ir tik svarīga, ka tā dos mums pavisam jaunus uzskatus par mūsu līdzšinējo garīgo dzīvi,
kristīgi reliģisko dzīvi un līdz ar to pašos pamatos nevien satricinās, bet pat bieži vien gluži satrieks
bijušo un cels tā vietā pie daudziem gluži jaunus reliģiskus pamatus, tiklīdz šī mācība tiks vispāri par
pareizu atzīta un dzīvē izlietota. Un tas svarīgākais: šī mācība atnesīs svētību – mieru un prieku,
mīlestību un taisnību visu to starpā, kuri no visas sirds mīlē Dievu. Kāpēc tik daudz nevēlamu
nesaskaņu garīgos jautājienos, kuru sekas bijušas visādas vajāšanas, spīdzināšanas, pat nāves sodi,
vai vismaz nicināšana? Tāpēc ka mēs domājam, ka mums ir visa patiesība un citiem nepatiesība,
mūsu darba sekas svētība, citu darbu sekas – lāsts. Gandrīz katra ticības šķira izskaidro, ka viņa tā
īstā, vai pat vienīgā, kas spēj dot augstākos garīgos labumus un citas visas dzīvo maldībā. Ir ļaudis –
un to ir daudz – kas lielas ar savas ticības šķiras vecumu; un ir ļaudis, kas lielas ar savas ticības šķiras
reformāciju – viņi esot vecās ticības šķiras izreformējuši. Visi stāv uz viena un tā paša pamata: Mēs
esam aizsnieguši gala punktu un kas pāri par to, tas ir no ļauna. --- Iedomas tās ir, ne patiesība! Ne
vecām ticības šķirām ir visa patiesība, ne jaunās visu izreformējušas. Bet Pāvilam ir taisnība, kurš
teic: “Tagad redzam kā caur spieģeli iekš mīklas, bet tad vaigu vaigā; tagad es atzīstu pa daļai, bet
tad es atzīšu, itin kā es esmu atzīts” (1.Kor. 13,12). Kas attīstas, tas vēl nav pilnīgs; kas vēl arvien
dabū, tas visu nav saņēmis. – Bet kas gan ir un var būt? Var aizsniegt noteiktu, norobežotu
attīstības pakāpi, var būt saņēmis zināmu, noapaļotu mantu, ko vairs nespēj papildināt. Un tās
attīstības pakāpes jeb zināmās mantas vērtētājs nav mūsu gudrība, bet vienīgi Bībele. Tā lai ir
mēraukla mūsu spriedumam par kādas ticības šķiras vērtību. Katrā ziņā mēs neesam šeit ticības
šķiru dēļ, bet gan ticības šķiras mūsu dēļ. Mums jādzīvo tā, it kā nevienas ticības šķiras nebūtu
pasaulē, bet gan tur būtu evanģelijums. Dieva valsts attīstība mums ir mācījusi, ka ticības šķiras ir
tikai ēkas, kur dzīvo ļaudis, kas sakās saņēmuši evanģelijuma labumus. Lai dzīvo katrs tajā ēkā, kuru
viņš pēc savas labākās sirdsapziņas tura par Dieva uzceltu, dibinātu ne uz cilvēku gudrības, bet uz
Bībeles patiesību pamata. Tā tad – nevis ticības šķiras, bet gan evanģelijums pēc paša, nevis otra
svētākās pārliecības – lai ir robežu stabs mūsu ceļam uz Elli, vai uz Debesīm! Lai mitējamies taču

reiz – uz Dieva valsts attīstības pamata – nicināt un apsmiet apziņas brīvību, bet gan daudz vairāk –
cienīt un mīlēt to!

II. Bībeles Dieva reliģija un dažādas ticībasšķiras.
Simtām – nē, patiesībā pat tūkstošām ticības šķiras, kas kristīgas ticības, kaut gan visām tikai viens
Dievs; saskaņa viņu starpā pat vairāk nekā nelaba – teic, kāds sakars tām vienai ar otru un kāds
sakars tām ar Bībeles Dieva reliģiju? Šis ir viens no tiem jautājumiem, uz kuriem apmierinoša
atbilde vēl arvien nav dota. Vai divdesmitais gadu simtenis to dos? Mēs mēģināsim še to dot.
1. Dažādas ticībasšķiras ir kalpojušas, vai kalpo Bībeles Dieva reliģijai. Katoļi nostiproja Dieva
jēdzienu un pārnesa vēlākām paaudzēm neskaitāmas mantas. Bet cilvēce vēl bij par mežonīgu, lai
viņu spētu pilnam reformēt. Bet cilvēce reformējās, labojās arvien vairāk, gāzdamās iekšā kristīgā
ticībā. Katoļi darīja vajadzīgo līduma darbu cilvēces laukā. Un augļi šai līdumā bij ļoti bagāti, tie bij
laba līduma augļi. Neskaitāmus ļaunumus cilvēce atstāja zem katoļu baznīcas iespaida un daudz
mīlestības izplūda no katoļu baznīcas iestādēm nelaimīgā cilvēcē. --- Luters tīrīja un nostiproja
Dieva Vārdu un graizīja nost vienu otru kāpuri no cilvēces koka. Milzīgu darbu Luters padarīja
cilvēces laukā, strādādams tālāk no katoļiem apstrādātā līdumā. Un drīz vien tur izzuda viens otrs
celms, līdums sāka pārvērsties par tīrumu. Neskaitāmi augļi uzauga šai tīrumā, nesdami cilvēcei
daudz svētības. Ja tagad var brīvi izsacīties par vienu otru lietu un tev neapgriež kaklu otrādi, kā tas
līdzīgos apstākļos notika pagānismā, tad meklē to sākumu šai parādībai luterismā. Cilvēce tika stipri
caur Luteri reformēta, bet tur atlika vēl daudz daudz darba. --- Menoniti nodibināja draudzes
jēdzienu, apvilka Dieva laukam sētu apkārt – neuzņēma vis draudzē kuru katru, bet tikai patiesus
kristīgos. Jau Luters to gribēja darīt, bet nepaspēja. --- Baptisti atņēma kristībai un vakarēdienam
mistisko māņticību un rādīja, ka kristība ir durvis labi nožogotā Dieva laukā un vakarēdiens lauka
stādījumu apzīmējums. --- Brāļu Draudze aizrādīja uz iekšējo dzīvi, uz svētu dzīvi, un tā nokārtoja
stādījumus īstā vietā, pārvērsdama, tā sakot, tīrumu par dārzu. --- Metodisti un Pestīšanas Armija

spiedās uz grēcinieku atgriešanu un rādīja cilvēcei, kā jaunus kociņus iestāda Dieva dārzā. --- Kad
nāks tas īstais kopšanas, vecu augu audzēšanas laikmets, tad Dieva dārzs dabūs galīgo darbu. Tas
notiks Pēdējās Dienās, kad Rakstu atzīšana būs pavairojusēs un Svētais Gars izliets uz “visu miesu.”
Kristīgai draudzei stāv priekšā svētīšanās un šķīstīšanās laikmets, darīšanas laikmets. Tam Viņa
Dārzam jātop pilnīgam, lai Viņa Dārznieks spētu ievākt Savus augļus. Tagad mēs redzēsim sevišķi
Svētā Gara darbību, it kā savā laikā tā Tēva un tā Dēla darbību.
***

“Bet katoļi un inkvizīcija – katoļi un mežonisms katoļu draudzē?” tā piebildīs mums viens otrs. Un ar
to gribēs sacīt: Katoļi nav īstā Kristus draudze, tāpēc ka viņi darīja daudz darbus, ko Kristus nekad
nebūtu darījis un nav atļāvis darīt. Šis iebildums atklāj vienu no tiem avotiem, no kā izplūst ticību
šķiru nesaskaņas. Bet tiklīdz uz šo avotu krīt divdesmitā gadu simteņa gaismas stari, tad tam ir maz
pa mazam jāizsīkst. Divdesmitais gadu simtenis rāda, ka 1) katra ticībašķira ir darījusi un dara
darbus, ko Kristus nebūtu darījis, 2) ka neviena ticībasšķira nav īstā Dieva draudze, jo tās īstās
sarakstu ved tikai Dievs, bet gan ticībasšķirās var atrasties un ir īstās Dieva draudzes locekļi, tas ir,
tās draudzes, kuru sarakstu ved Dievs un 3) ka tā ir neīsta ticīgu ļaužu pazīšanaszīme, ja tikai tos
atzītu par ticīgiem, pie kā neviens neatrastu grēku. Ja atzītu tikai tos par ticīgiem, pie kā neatrastu
grēku, tad pasaulē nebūtu ne ticīgu cilvēku, nedz Kristus draudzes, jo nav neviena cilvēka pasaulē,
kas būtu bez grēka. Un ja mūsu dienās rodas šur tur kādi, kas apgalvo, ka tie vairs nemaz
negrēkojot, arī nezināšanā, pārsteigumā un garīgā nespēkā ne, nu, tad tie vienīgi caur savu
apgalvojumu pierāda, ka tie nezin, kas grēks ir un ko Bībele zin sacīt par to. Vecās Derības lielie
svētajie – Noa, Ābraams, Dāvids – ir kļūdījušies savā dzīvē un Jaunās Derības labākie vīri zin stāstīt
par sevi to pašu. Pāvils teic: “Es gan nenieka neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots”(1.Kor. 4,4)
un “To labu, ko gribu, es nedaru, bet to ļaunu, ko negribu, to es daru” (Rom. 7,19) un “Kad Pēteris
bija nācis uz Antioķiju, tad es tam acīs stājos pretī, jo viņš bija apsūdzams” (Gal.2,11). Jānis teic: “Ja
mēs sakam, ka mums grēka nevaid, tad mēs pieviļamies un patiesības nav iekš mums” (1.Jāņ.1,8)
un “Ja kas grēko, tad mums ir aizbildinātājs”(1.Jāņ.2,1) un “Ja kas savu brāli redz, ka tas apgrēkojas
(1.Jāņ. 5,16). Jēkabs teic: “Netopat daudzi par mācītājiem... jo mēs” – pat mācītāji – “klūpam
daudz” (Jēk. 3,1.2). Pantiņos 1. Jāņ. 3,6 un 5,18., uz kuriem “negrēkotāji” sevišķi atsaucas, 1) runa ir
par grēku, kas “ir uz nāvi” (1.Jāņ. 5,16.17), ka ticīgais to 2) savā kārtīgā, parastā dzīvē nedara.
Saprotams ticīgais, kad tas atstāj savu normālo, parasto dzīvi – sāk atkrist – tad tas izdara arī
nāvesgrēku. Ķēniņš Sauls, Ananija un Savira, Imenejs, Aleksandrs, Figels un Ermogens, Demas arī
savā laikā bij ticīgie, bet bija vēlāk “ticības lietās kā sadragāta laiva postā gājuši” (1.Tim. 1,19.20). Tā
pat Ef. 5,27 – “negrēkotāju” otra stipra pils – negribu vis sacīt, ka draudze pate no sevis, vai viņas
negrēkošanas dēļ būtu “svēta un bezvainīga,” bet gan ka tā tāda ir tikai tad un vienīgi Dievam kā
tiesnesim “priekšā stādot,” kad tas Kungs viņu “svētījis un šķīstījis,” ar citiem vārdiem izsakoties –
kad draudzes grēki – “nesvētība un nešķīstība” – caur Kristus taisnību tiek aizklāti, tiek neievēroti,
tāpēc, ka tas draudzes vietnieks ir “bez traipekļa un grumbas” (Ef. 5,26.27). Bībele rāda, ka arī

apustuļu starpā un viņu vadītās draudzēs atgadījās grēki un nesaskaņas, pat tik lielas nesaskaņas,
ka ar viņām netika galā vietējā draudze. Ap.D. 15,36-41. 1-12. 2; 6,1.2; 1.Kor. 5,1-13; Gal. 5,20
(“šķelšanās” – grēks). Ja jau ticīgais neapgrēkotos, tad gan tas Kungs nekad nebūtu devis mums
visiem pazīstamo likumu: “Ja tavs brālis grēko”utt. Mat. 18,15-17. Salīdzini 1.Kor. 5, 11; 2.Tes. 3,6.
Tā tad neviena ticībasšķira savā visumā nav Dieva draudze, tādēļ ka Dieva draudzes sarakstu ved
vienīgi Dievs (Jāņ.P. 20,15. 11-15), bet gan dažādās ticībasšķirās būs Dieva draudzeslocekļi, tās
Dieva draudzes, kuras sarakstu ved Dievs, ja tie izpilda, ko prasa evanģelijums jeb Bībeles Dieva
reliģija – tā tad nevis to, ko prasa kāda ticībasšķira. Mēs nelasam vis Jāņ.P.Gr. 20,12: Un es redzēju
tos mirušos, mazos un lielos stāvam Dieva priekšā un tās simboliskās grāmatas un tas katķismis
tapa atvērtas un cita grāmata tapa atvērta, tās un tās ticībasšķiras locekļu saraksts – vai nu viņš
būtu rakstīts grāmatā, vai arī tos locekļus zinātu tā pat no galvas katra vietējā draudze, bez
pierādīšanas. Gan visas ticībasšķiras kopā spēs sastādīt daudz Bībeles Dieva reliģijas jeb
evanģelijuma, bet visu arī ne. Viena vien to nekad nevarēs. “Ak Dieva bagātības un gudrības un
atzīšanas dziļums!” Rom. 11,33-36. Tas ir no vienas puses skatoties. No otras puses skatoties viens
vienīgs ticīgs cilvēks nes sevī visu Bībeles Dieva reliģiju – evanģelijumu viņa galvenos vilcienos, jo
personīga paklausība Dieva pavēlēm ir evanģelijuma izpildīšana. “Dieva valstība ir iekš jums.” Lk.
17,21. Ko katrs atzīst par Dieva gribu, tas jādara un nevis tas, ko otrs atzīst. Tā kā nu katoļiem bij
jādara līduma darbs cilvēcē, tad lai nebrīnamies, ka tiem varbūt visvairāk kļūdu. Ne Dieva draudze
bij tā, kas trakoja katoļu baznīcā, ne evanģelijums, ne Bībeles Dieva reliģija, bet gan tas mežonisms,
ko cilvēki, plūsdami pie Kristus, bij ienesuši no pagānisma katoļu draudzē. Arī bez katoļu draudzes
būtu tās mežonības notikušas, kas notika katoļu draudzē, tikai vēl lielākā mērā, jo pagānisma
vēsture priekš tam dod vislabākos piemērus

--- Dieva valsts attīstība, pie kuras daudz bij strādājusi katoļu draudze, vai pareizāki izsakoties, pie
kuras daudz bij strādājis Dievs caur katoļu draudzi, atklāja cilvēkiem katoļu draudzē kļūdas un arī
neizlietotos, Dieva sagādātos labumus un tūliņ radās ļaudis, kas dibināja jaunu ticībasšķiru,
pareizāki izsakoties, sāka dzīvot pēc savas pārliecības. Ne jau nu jaunajā ticībasšķirā bij viss tikai
labs; daudz tur tika radīts gluži jauns, kas nebij vecajā, un daudz kas tika no vecās paņemts līdz
sakropļots, daudz kas tika paņemts, kas bij kļūda utt. Bet pa lielākai daļai katra ievērojamāka
ticībasšķira pienesa kādu labu akmeni Dieva nama – Bībeles Dieva reliģijas būvei. Bij jau arī
atzīšanas – ticībasšķiras, kas pa lielākai daļai nepienesa vis labu, bet gan ļaunu. Nu no tā ļauna atkal

Dieva nama cēlāji mācījās, kas neder Dieva draudzei un jo rūpīgāki nodrošinājās pret ļaunumu.
Ļaunums bieži vien ir bijis par iemeslu daža labuma dabūšanai. --- Pārrunātais skaidri māca, ka
nesaskaņas ticībasšķiru starpā ir neprāts, ka mums savā starpā ir jāsaprotas labāki ne kā līdz šim,
tāpēc ka dažādās kristīgās draudzes ir tikai būves akmeņi, materiāls Dieva nama būvei un nekādā
ziņā tas nams pats.
2. Bībeles Dieva reliģija neatzīst ticības šķiru reformāciju; viņa atzīst vienīgi cilvēces reformāciju.
Pirmā kristīgā draudze bij tikai raugs, iemests cilvēcē, kuram pasauli bij jāsaraudzē. Un tas brīnišķi
un sekmīgi ir noticis. Atkāpšanās no patiesības kristīgās draudzēs bij lēcēja atkāpšanās priekš
sparīga lēciena pār grāvi. Ja dažas draudzes ir pavisam atkāpušās un pat gājušas bojā, tas neko
nenozīmē, jo Dieva Valsts attīstība ir pastāvīgi gājuse uz priekšu. Katra draudze ir tikai materiāls
būvei. Cik draudze der Dieva Valsts attīstībā, tik Dievs viņu lieto. Kad tā vairs neļaujas kā māls
spiesties un lietoties, Dievs to atmet, paņemdams no viņas tās mantas līdz, kas vērtas priekš tālāka
darba. Uzticīgie šīs mantas saņem no Dieva rokas un krāj pie viņām citas, kuras atkal ar laiku
piedzīvo to pašu, ko pirmās. Nelietojamās draudzes sastingst novecojošās formās un neder vairs
Dieva valstij. Bet Dieva nams pastāvīgi tiek taisīts. Kristīgas draudzes līdz šim maz ir sapratušas
Dieva galveno nolūku – mūs pamazām vest pie pilnības. Katra iedomājas, ka viņa tā īstā, nemaldīgā,
lai gan katra ir tikai mazumiņu pienesusi lielai Dieva draudzes dzīvei. Cita citu apkaro, nebūt
neapdomādama, ka katra ir tikai pārejoša, katrai jāattīstas. Ja kāda neattīstas – kas bieži notiek –
viņas lukturs tiek nostumts no viņas vietas un tā iet bojā, palikdama par sālsstabu – nedzīvu
ķermeni. Nākotnē zudīs dažādo ticībasšķiru nesaprašanās viņu ticīgo vidū – tie visi būs brāļi un
māsas – viens iekš Kristus. Tas būs tad, kad cilvēce atzīs īsto kristīgas ticības būtni: personīgu
paklausību Dieva pavēlēm. Ko katrs atzīst par Dieva gribu, tas jādara un tad visiem viena ticība. Kas
grēko ar apziņu, tas nākotnē nenesīs Kristus vārdu, nedz tiks no kristīgiem par brāli atzīts. Nākotnē
kristīgiem jāpulcējas ap Dieva gribu un likumu – ne ap savas ticībasšķiras mācībām – un Dievs
viņiem dos spēku. Ir pats pēdējais laiks beigt visu propagandu priekš ticībasšķirām, lai uzsāktu
spēcīgu darbību priekš Kristus, priekš grēcinieku atgriešanas. Nav jāprasa, cik locekļu piepulcināti
kādai ticībasšķirai, bet gan jāprasa, cik locekļu patiesi atgriezušies no saviem grēkiem pie Kristus.
Apustuļu laikos nebij ticības šķiru, ja Korintas draudzes partijas neuzskata par tādām (1.Kor. 3,128), bet tad bija tikai kristīgie – kristīgie Jeruzālemē, Antioķijā, Efezū, Vīlipos, Romā utt. Ar to nav
sacīts, ka viņu starpā nebij dažādu atzīšanu – atcerēsimies tikai lielo – lielo starpību starp jūdu
kristīgo un pagānu atzīšanu – Jūdu kristīgie izpildīja vēl arvien Vecās Derības bauslību, pagānu
kristīgie ne – tomēr tie bij vieni iekš Kristus, brāļi un māsas. Saprotams, tad kristīgiem viņu atzīšana
nebij galvenais, kā mūsu dienu kristīgiem, bet galvenais tiem bij evanģelijums. Un evanģelijums ir
mūžīgs – saņemt lielu dāvanu un tad aiz pateicības dzīvot tā, kā dāvinātājam patīk.
***
Runā par reformācijas laikiem un domā tad tos laikus, kad darbojās Luters, Cvinglis, Kalvins. Zem
reformācijas saprot, ka esot samaitājusēs Kristus draudze izlabota, vesta atpakaļ pie pirmā labuma,
un ar sevišķu lepnumu skatas uz to jauno darbu, kas veikts, pat ar tik lielu lepnumu, ka necieš sev

blakus citus reformatorus, kas cēlušies vēlāk un kas pēc paraduma savukārt lielās ar savu
reformāciju. Divdesmitā gadu simteņa gaismā Bībeles Dieva reliģija neatzīst šīs reformācijas kā
kristīgas draudzes reformācijas, bet vienīgi 1) kā cilvēces reformācijas, 2) vai arī kā kristīgas
draudzes progresu. Gan cilvēci, kas atkritusi no Dieva, Dievs reformē, ved atpakaļ pie sevis caur
kristīgu ticību, bet draudzi ne. Draudzi – tas ir, ne ticībasšķiru, tā mazvērtīga Dieva acīs, pat grēks –
viņš attīsta, “tas sinepu graudiņš” aug par koku, lai daudzi atrastu patvērmu “viņa zaros”(Mat.
13,31.32). “Un tik ļoti Dievs pasauli mīlējis” – tas ir, visu cilvēci. Mūžam Dievs nav kādas partijas
Dievs, bet gan visu ticīgo Dievs. Kas lielas, ka tikai viņi Dieva īstie bērni, vai pat tie 144,000, tie ļoti
maldas. Ticībasšķiras Dieva acīs nav nekas, bet evanģelijums viss. Bet visi netiek vesti pie Dieva
vienādā veidā. Kamēr cilvēce vēl bija neattīstīta, tai nevarēja dot skaidrāko evanģelijuma veidu.
Līdumu near ar vāczemnieka arkliem un viņu nepļauj ar pļaujamām mašīnām. Katolisms bij tik pat
vajadzīgs un droši vien vēl ir tik pat vajadzīgs, cik protestantisms. Un kad katolisma vairs
nevajadzēs, tad viņa arī vairs nebūs – ne mūsu, bet Dieva roka paņems to prom. Saprotams, ar to
mēs nebūt neesam gribējuši sacīt, lai cilvēks apmierinātos, kad viņš katolis, vai protestants – “kad
tik kādā draudzē?” Esam jau sacījuši, ka draudze Dieva priekšā nav itin nekas. Mierā lai esam tikai
tad, kad “tas Gars pats apliecina līdz ar mūsu garu, ka esam Dieva bērni” (Rom. 8,16), kad esam
“piedzimuši no augšienes”(Jāņ. 3,3), kad varam sacīt, ka “mēs zinam, kad mūsu laicīgais mājoklis, šī
būda būs salauzta, tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis ne rokām taisīts, kas ir mūžīgs Debesīs”
(2.Kor. 5,1). To nepanāk caur ticībasšķiru, bet gan caur evanģelijumu. Un evanģelijums nav
ticībasšķira jeb atzīšana – “atzīšana uzpūš” (1.Kor. 8,1) – evanģelijums ir “Dieva spēks” (1.Kor.
1,17.18), kas nav atkarīgs ne no vienas ticībasšķiras. Ticībasšķiras gan ir atkarīgas no evanģelijuma.
Kad cilvēks caur evanģelijumu tapis par Dieva bērnu, tad tas ir Jēzus māceklis un tad lai tas dara to,
ko atzīst par sava Meistera prātu – lai piebiedrojas, vai paliek tajos ļaudīs, kurus viņš pēc savas
labākās pārliecības uz Bībeles pamata, tic ejam to ceļu, ko Jēzus pavēlējis un pie tam lai uzskata par
Dieva bērniem arī tos, kas tā pat caur evanģelijumu tapuši par Dieva bērniem, bet iet to ceļu, kas
viņiem šķiet par Dieva nokārtotu. Tad drīz vien mēs dzīvosim atkal apustuļu laikos, kur kristīgos
nešķīra atzīšanas (Gal. 5,20 “šķelšanās;” 1.Kor. 3,3-5) bet tos vienoja – mīlestība.
--- --- ---

III. Bībeles Dieva reliģija un viņas locekļu tagadējie uzdevumi.
Bagāti, bagāti – naudā aprēķinot miljonu mantinieki, pat vairāk – neaptveramas bagātības
mantinieki (1.Kor. 6,20; Ebr. 9, 12-14; 1.Pēt. 1, 18.19; 2,9.10; Ef. 1,7.18; 2,7; 3,8.19) ir Bībeles Dieva
reliģijas locekļi. Un jau sešdesmit gadu simteņus ir krājusēs viņu bagātība, vairojusēs uz brīnišķa
Dieva valsts attīstības likuma, pēc kura Dievs dod savējiem arvien tikdaudz, cik tie spēj saņemt. Un
vēl arvien Dieva mantu glabātuves neaprēķināmas, miljonu miljonu gados neiztērējamas. Bet vai
bagātiem ļaudīm nav sevišķi uzdevumi? Vai bagātībai arvien nav skauģu, vai tai nav uzglūnētāju un

zagļu? Vai Dieva ļaudīm, kas dzīvo uz Dieva valsts attīstības likuma pamata, nav katrā laikā sevišķi
uzdevumi? Vai divdesmitam gadu simtenim nav savi uzdevumi? Un atbilde skan: Ir!
1. Bībeles Dieva reliģijas locekļiem tagad jātop pilnam skaidrībā, ka tā Kunga atnākšana ir gandrīz
vai priekš durvīm. Būt pašiem svētiem un darīt citus par Kristus mācekļiem – tie ir tie divi lielie
uzdevumi, kas Bībeles Dieva reliģijas locekļiem jāizpilda arvien – savā parastā, normālā, kārtīgā
dzīvē, kārtīgos apstākļos. Bet Bībeles Dieva reliģijas locekļu dzīve arvien neritēs to parasto gaitu.
Kristus draudzes gaita šeit, uz mūsu zemes lodes, nobeigsies ārkārtīgos apstākļos un ārkārtīgā,
pavisam brīnišķā veidā. Tas Draudzes Galva, Jēzus, tas Kristus, tas Kungs, nāks cienīgi, personīgi no
Debesīm saviem ļaudīm, “Savai brūtei” (Mat. 25.nod.; Par. 22,17) pakaļ, lai tos vestu pie Sevis un lai
dotu nāvesbelzienu “tās brūtes” vilinātājam, kas iedrošinājies uzmesties Viņam par sāncensi savas
“brūtes”, savas draudzes acu priekšā (1.Kor. 15,51.52; 1.Tes. 4,13-5, 1-6; 2.Tes. 2,1-12; Jāņ.Par.
19,11-21; Mat. 24 nod.; 2.Pēt. 3,10-13). --- Kad Viņš pirmo reizi atnāca, priekš apmēram 2000
gadiem, tad “ielejas tapa paaugstinātas un visi kalni tapa pazemoti,” sataisot Viņam ceļu (Ef. 40,35; 62,10.11; Mat. 3,1-12) un kad Viņš otrreiz, laika beigās – to dienu un stundu neviens nezin (Mat.
24,36. 42-44; Mark. 13,32. 37; 1.Tes. 5,1-3) – atnāks, tad šī ceļa sataisīšana notiks vēl plašākos
apmēros. Īsi priekš tā Kunga atnākšanas, tas ir pēdējos gados, tas Kungs dos ārkārtīgas žēlastības –
1) “izlies no Sava Gara” uz saviem ļaudīm, neievērojot kārtu izšķirības, uz “visu miesu” Ap.D.
2,17.18) un 2) zināšana par Viņa gribu un nodomiem – “Rakstu atzīšana” lieliski pavairosies (Dan.
12,4; Ebr. 8,11; Jāņ. 6,45) un 3) Savas atnākšanas tuvumu tas Kungs pavēstīs caur zīmēm (Mat.
24.nod.; Mark. 13; Ap.D. 2,19-21). To Viņš darīs nevien tāpēc, lai sagatavotu Savus ļaudis uz Viņa
saņemšanu, bet sevišķi arī tāpēc, ka tas būs vajadzīgs Viņa ļaudīm, cīnoties pret Sātanu, Vellu, kas
arī darīs visu, ko tik vien spēs savas reliģijas un valsts labā, arī īsi priekš tā Kunga atnākšanas
(Mat.24, 21.22), labi zinādams, ka tas ir pēdīgais izdevīgais laiks priekš viņa lietas. – Svarīgais
jautājiens nu ir tas: Cik tuvu mēs tagad esam tā Kunga atnākšanai? Un tā atbilde skan: Mēs jau
dzīvojam pēdējā laikā – pēdējais periods šīs zemes dzīvei ir iestājies, jo 1) Svētais Gars tiek izliets uz
visu miesu, 2) Rakstu atzīšana lieliska, 3) tās zīmes jau rādās – “vīģes koka zaros jau pumpuri metas
un lapas plaukst – vasara ir klāt” un “tas ir tuvu priekš durvīm” (Mat 24,32.33).
Svētais Gars tiek izliets pār visu miesu. Gan Svētais Gars ir izlējies vairākas reizas, kā pirmos Vasaras
Svētkos, Lutera laikos, Menonitu izcelšanās laikos, Baptistu laikos, Brāļu draudzes laikos, Metodistu
laikos, Mūdija laikos, bet ne pār visu miesu. Svētā Gara izliešanās arvien bij aprobežota uz
zināmiem ļaudīm un zināmu vietu. Tagad Svētais Gars izlejas uz visu miesu, visur pļāvēju izkaptis
skan, visur dzird par Svētā Gara izliešanos, brīnišķu, pat neizprotamu.

Rakstu atzīšana ir ļoti pavairojusies. Kas tagad no mums nezin pestīšanas ceļu? Atklāj katru grēku,
nožēlo to, lūdz piedošanu un tici Jēzus apsolījumam. Tas pestīšanasceļš. Agrāk vis tā nebij. Ko ļaudis
nav darījuši, lai tiktu glābti, lai apmierinātu savu sirdsapziņu! Pagāni pat atdeva dzīvību, lai tiktu
glābti; daži kristīgie dzīvoja dzīvi, kura bij līdzīga miršanai, lai tiktu glābti. Vai lai aizrāda šeit uz
Stabu Apdzīvotājiem, kuri visu savu mūžu pavadīja stabu galā, no dzīves neko nebaudīdami; jāsaka
mirdami badu, ciesdami salu un slāpes, lai tiktu glābti? Vai lai Flagelanti mums pastāsta, kā viņi
meklēja pestīšanu? Viņi gāja pilsētu no pilsētas un pie katras pilsētas vārtiem kapāja ar pātagām
savas muguras līdz asinīm un dziedāja grēku nožēlošanas dziesmas, pestīšanu meklēdami. Vai lai
mūki stāsta par savu dzīvi? Dažs nesa ķēdes uz kailas miesas visu mūžu, šķirts no dzīves, smakdams
klosterī, lai tiktu glābts. Kas viss no tā tagad atlicis? Dievs lika laika piepildīšanā Gutenberģim atrast
drukasmākslu, drīz pēc tam lika Luteram Bībeli pārtulkot un laist drukātu tautās. Ļaudis lasa Bībeli
un Svēta Gara pamācīti zin, kā tikt Debesīs. Prom nevajadzīgā mocīšanās, prom dvēseles bailes un
dvēseles inkvizīcijas. Cilvēki, priekā smaidīdami, klausas pestīšanas vēsti, ar prieka asarām to uzņem
un tiek – glābti.
Pēdējā laika pazīšanas zīmes rādas arvien vairāk. Visas šeit uzzīmēt liekas nevajadzīgi. Esam jau
aizrādījuši uz tām nodaļām Bībelē, kur par to visvairāk runa. Taču mums šķiet labi, uzrakstīt tieši
dažus zīmīgus Bībeles pantiņus: “Pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo tur daudz nāks manā vārdā
(tas ir, atsvabinātāja, labdara vārdā) un sacīs: es esmu Kristus (tas ir, es esmu tas ilgi gaidītais tautas
glābējs, kas jums došu visu labu) un daudz pievils” (Mat. 24,5). “Bet to tevim būs zināt, ka pēdīgās
dienās briesmīgi laiki nāks, jo cilvēki būs pašu mīļotāji, naudas kārīgi, lielīgi, lepni, zaimotāji,
vecākiem nepakļausīgi, nepateicīgi, nesvēti; bez mīlestības, nesaderīgi, apmelotāji, kas nesavaldas,
kas briesmīgi, kas labu nemīl; nodevīgi, nebēdnieki, uzpūsti, kas vairāk mīļo kārības ne kā Dievu; kas
liekas Dieva bijāšanu cienījoši, bet viņas spēku aizliedz. No tādiem atkāpies!”(2.Tim. 3,1-5).
“Evanģelijums visā pasaulē taps sludināts visām tautām un tad nāks tas gals. Jūs dzirdēsiet karus un
karu daudzināšanu. Lūkojiet, nebēdājaties, jo visam tam tā būs notikt, bet tad vēl nav tas gals. Jo
tad tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti un tad būs bada laiki un mēris un zemes trīcēšanas
dažās vietās. Bet viss tas būs tikai to lielo bēdu iesākums.”(Mat. 24,14.6-8.) “Bet dēļ mūsu Kunga
Jēzus Kristus atnākšanas un dēļ mūsu sapulcināšanas pie viņa mēs, brāļi, jūs lūdzam, ka jūs netopat
drīz prātā šaubīti, nedz iztrūcināti, ne caur vārdu, ne caur grāmatu, it kā no mums būtu rakstīts, ka
tā Kunga diena esot klāt. Lai neviens jūs nekādā vīzē nepieviļ, jo tā nenāks, pirms tā atkāpšanās
nebūs nākusi un tas grēka cilvēks, tas pazušanasdēls, nebūs parādījies” (2.Tes. 2,1-3). --- Vairāk
nekā nekad tiek atmesti visi dievīgie likumi, dievīgie uzskati un to vietā tiek ievesti pretdievīgi
uzskati – nevajagot autoritātes, nevajagot laulības, cilvēka paša griba esot augstākais likums utt.
Tīri nemanot visā pasaulē pulcējas un vienojas nedievīgi spēki kopā un maz pa mazam ieņem vienu
pozīciju pēc otras – avīžniecību, grāmatniecību, skolas līdz pat augstskolu katedriem utt. Tā ir tā
“atkāpšanās.” Trūkst vēl tikai “Grēka Cilvēka.” Bet kad tas parādīsies, tad jau visam ticīgo starpā
jābūt sagatavotam uz briesmīgu cīņu un bēdu ciešanu, “kādas nav bijušas no pasaules iesākuma līdz
šim laikam”(Mat. 24,21.22).
***

“Kur ir viņa atnākšanas apsolīšana, jo no tā laika, kad tie tēvi aizmiguši, visas lietas paliek kā no
radīšanas iesākuma.” (2.Pēt. 3,4). Tā runāja Pārgalvīgi ļaudis jau apustuļa Pētera laikā un tā tie runā
mūsu dienās. Pēteris tiem deva noteiktu atbildi, sacīdams, ka nav vis viss palicis, “kā no radīšanas
iesākuma,” bet ka 1) “Tā laika pasaule tapusi maitāta ūdensplūdos” un 2) ka tās debesis, kas tagad
ir, un tā zeme... top ugunim paturētas uz bezdievīgo cilvēku sodības un nomaitāšanas dienu”
(2.Pēt. 3,6.7) Attiecoties uz laiku, Pēteris izskaidro, ka Dievs nerīkojas pēc mūsu kalendāra un ka
vispāri “tas Kungs nevilcinā to apsolīšanu... bet viņš ir žēlīgs pret mums, negribēdams, ka kāds
pazūd, bet ka visi dodas uz atgriešanos no grēkiem,” (2.Pēt. 3,8.9). Un tad viņš teic: “Tā Kunga
diena nāks kā zaglis naktī. Tad debesis ar rūkšanu zudīs un tie pirmie pasaules sākumi no karstuma
izkusīs un zeme un tie darbi iekš tās sadegs. Bet mēs gaidam pēc viņa apsolīšanas jaunas debesis un
jaunu zemi, kur taisnība mājo.” 2.Pēt.3,10.13. Bet ne Pētera laikā, nedz mūsu dienās Pētera skaidrā
un noteiktā atbilde netiek cienīta tā, kā pienāktos. Dzīvots tiek tā, it kā mums uz ko sevišķu nemaz
nebūtu jāsagatavojas. Kad ieminas, ka tās zīmes sāk rādīties, tad arvien ir “gudri” ļaudis, kas atbild:
“Ak, tās zīmes ir arvien bijušas – kari, zemestrīces!” it kā tikai kari un zemestrīces būtu tās zīmes. Šo
vieglprātīgo izturēšanos pret tā Kunga atnākšanu vēl stiprina dažādie tā Kunga atnākšanas dienas
rēķinātāji, kuri, kā zināms arvien pārrēķinājas, un iedomas Pastardienas sludinātāji, kas arvien
izrādas par praviešiem, ko tas Kungs nav sūtījis. Tā viss tek parasto gaitu, it kā mēs par tā Kunga
atnākšanu neko nespētu zināt. Ir pats pēdējais laiks nobeigt šo izturēšanos un uz patieso zīmju
pamata būt pilnam skaidrībā, ka tā Kunga atnākšana ir tik tuvu, ka mums uz to visā steigā un
pamatīgi jāsagatavojas.
2. Bībeles Dieva reliģijas locekļiem jāsagatavojas uz Kristus otro atnākšanu. Viņiem 1) jāzin un
jāpazīst Kristus atnākšanas apstākļi, 2) jāpazīst Antikrists, viņa kara plāns un karošanas veids, 3)
katram ticīgam jātop tādam, kā to prasa Dieva valsts tagadējā attīstība, 4) visu ticībasšķiru ticīgiem
ļaudīm jātop par vienu kristīgu draudzi, it kā tas bija apustuļu laikos. 5) jāvāc jauni biedri no
pasaules ārā – jāmisionē pēc Bībeles parauga un ar visu, kas kādam pieder, 6) jāsagatavojas dzīvot
tā, kā būs jādzīvo Antikrista laikā – bēdās, ciešanās, pat jābūt gataviem visu zemišķo zaudēt un iet
nāvē Kristus dēļ.
Kristus atnākšanas apstākļi. Visupirms jāsargas no pievīlējiem (mat. 24,4.5). Vairāk ne kā vēl citos
laikos būs Kristus atnākšanas laikmetā ļaudis, kas izmantos Kristus atnākšanu sev par labu, kaut gan
varbūt bieži paši neapzinādamies un nesaprašanā. Bet aiz viņiem stāvēs Vells, kas visu dara apzinīgi,
smiedamies. It kā viltīgas naudas taisītāji labprāt izlaiž viltotu naudu, pirms īstā vēl nav parādījusēs,
tāpēc ka tad vēl nav īstās naudas, ar ko viltoto varētu salīdzināt un to pazīt – tā arī Kristus
atnākšanas laika pievīlēji sastāstīs, vai nu mutiski, vai caur rakstiem par Kristus atnākšanu to, kas
vienīgi der stāstītāja labumam, bet ne klausītājiem. Piemēri jau ir: Tur ir ļaudis, kas apgalvo, ka
vienīgi viņi esot tie 144,000, tie apzieģelētie (Jāņ.P. 7,1-8; 14,1-5) un tā mēģina sev dabūt biedrus;
tur biedru dabūšanas nolūkā ir ļaudis, kas māca svētīt sestdienu, neēst cūkgaļu, dot viņiem desmito
daļu no ienākuma un biedina ļaudis, ka tie zaudēšot Dieva žēlastību, ja nedarīšot, ko viņi mācot; tur
ir ļaudis, kas sakām izrēķinājuši Kristus atnākšanas gadu un nu zvejo piekritējus, lai tie skrietu
viņiem pakaļ; tur ir ļaudis, kas apmet citus ar dubļiem un slavē sevi par tīriem enģeļiem, par ļaudīm,
kas vienīgi “Dieva draudze”, kas dzīvojot “bez grēka”, kas slimības dziedinot vienīgi caur lūgšanu,

kas apgalvo, ka vienīgi viņi Dieva bērni un Debesu mantinieki; tur ir ļaudis, kas par garīgiem
izdarījumiem – kristību un vakariņu – sola ļaudīm Debesu valstību, lai tikai tiem būtu ļaudis, kas
tiem kalpotu un tos ēdinātu. Īsi sakot, iedomājas kaut ko par Kristus mācību, mēģina to
“apstiprināt” ar Bībeles pantiņiem, izraujot pantiņus no visas grāmatas, vai nodaļas sakara ārā un
neievērojot, ka viņu mācība pretī Bībeles garam un evanģelijumam vispāri, tie meklē sev biedrus,
baidīdami ļaudis ar Elli un pazušanu. Nē, nē – Debesu valstība nav siena šķūnītis, kura atslēgas
uzticētas šim tam! Ak, tā ir liela, tā ir varena, kuras dēļ cilvēks, sevišķi ja tas meklē lielas vērtības, ir
gatavs atdot visu, ja viņš ar to patiesi iepazinies. Kas ar to iepazinies, tas “noiet un pārdod visu, kas
tam ir, un nopērk to” (Mat. 13,44-46). Bet – mūslaika mazā debesvalstība? Maza, niecīga tā ir
patiesi! Visas cilvēka sirds un prāta patiesi tā nav vērta! Tādēļ lai nevainojam bez pamatīgas
iepazīšanās dievliedžus un kristīgas ticības pretiniekus, jo pa lielākai daļai tie nemaz nepazīst
Bībeles Dievu un Tā reliģiju jeb valsti, bet gan vienīgi mūslaika sludināto debesvalstību. Ja tie pazītu
to īsto, tie priekš tās cīnītos tik pat karsti, cik tagad pret neīsto.

Tā mazā – nav tā valstība, ko Jēzus un apustuļi sludinājuši. Mūslaikā, pa lielākai daļai, īstā
debesvalstība, kas ir “taisnība, miers un prieks,” Rom. 14,17., žēl, ir tapusi par tādu maziņu, maziņu
– nevērtu debesvalstībiņu – par garīgu paražu izdarīšanu, lai caur to bēgtu no Elles un tiktu Debesīs.
Bet šai mazai valstībai, kas ir cilvēku roku darbs, nav spēka – tā nedod, nespēj dot, ko sola. Un tā ir
pēdējo laiku zīme. “Liekas dievabijāšanu cienījoši, bet viņas spēku aizliedz.” 2.Tim. 3,5. Lai
sargamies no tiem, kas lepni žvadzina atslēgas kabatā un teic, ka tās Debesu vārtu atslēgas! Drīzāk
tās ir zagļu mūķīzeri, ar ko lauzties pie mūsu mantas. Bet kā lai sargamies? Vienīgi, kad mēs paši
pilnam pazīstam Bībeli un Dieva prātu – vispāri Bībeles Dieva reliģiju jeb evanģelijumu. Kas Bībeli
pazīst, tas zin, ka tie 144,000 nav vis kādas, arī ne “vissvētākās”ticībasšķiras ļaudis, bet gan ļaudis,
ko vienīgi zin Dievs un kurus Viņš, ne cilvēki, apzieģelēs caur enģeļiem (Jāņ.P. 7,1-3). Droši vien
Dievs neskatīsies uz iepriekšēju, cilvēcīgo apzieģelēšanu, jo tad jau Viņam pašam nebūtu vairs vēlāk
bijis vajadzīgs zieģelēt. Vispāri jāsaka, ka tas 144,000 gan nemaz nebūs cilvēku skaitlis, jo droši vien
Dievs neies skolā pie cilvēkiem, mācīties rēķināšanu. Salīdzini šai ziņā 2.Pēt.3,8. Tā ir Debesu
valoda, ko klausās Jānis Parādītājs un zem tā 144,000 skaitļa mūsu skaitļu vērtībā varbūt slēpjas
miljoni. Tā pat Izraēļa bērnu vārdi – ļoti var būt – ir pulka vārdi priekš dažādu zemes daļu ticīgiem, it
kā mūsu kara spēkam ir pulka vārdi, piem. “Cēsu pulks”. Gan Dievs arī būs iedalījis Savus ļaudis
dažādos zemes apgabalos iekš pulkiem, kuriem būs doti Izraēļa vecaju nosaukumi – tas ir – daži.
Visi vecaju vārdi arī nav lietoti, piemēram – Dana vārds trūkst, trūkst arī Evraima vārda, kaut gan
minēti viņa brāļa un viņa tēva vārdi. Tā tad pēc to ļaužu loģikas Bībeli izskaidrojot, kuri vienīgi sevi
uzskata par tiem 144,000 no Dana cilts neviens nenāks Debesīs. Vai tas nav neprāts? Un viņi paši

tak arī nav, ne Rubena, nedz cita kāda Izraeļa cilts. Tā tad arī viņi nav tie apzieģelētie un arī netiks
Debesīs. Vai uzskats, ka izraeļa vecaju vārdi lietoti kā pulka vārdi dažādu apgabalu ticīgiem, ir
absolūtā patiesība, to mēs neņemamies apgalvot un tādēļ arī nebaidām nevienu ar Elli un
nepriecinam nevienu ar Debesīm, lai arī citi tā ticētu kā mēs. Bet mūsu uzskats veselam prātam
droši vien ir ticamāks, ne kā bērnišķie apgalvojumi, pēc kuriem tikai – klausies – tikai 144,000 no
visas cilvēces nāks Debesīs! Nu, tad gan tam augsti godājamam Dieva Dēlam nebij vērts tā grūtā
upura, ko Viņš nesis! – Tas pats sakāms par sestdienas svētītājiem un cūkgaļas neēdājiem. Ļaudis
nepazīst Svētos Rakstus. Un kas tiem viņu nezināšanā parāda kādu pantiņu, kas izrauts no sakara,
vai ņemts no Vecās Derības, kuras nosacījumu vietā tak stājušies Jaunās Derības nosacījumi, un vēl
dūšīgi piegalvo klāt, ka tas apstiprinot šādu vai tādu mācību, tad tie tic arī un ļaujas, lai tos ved kā
avis uz cirpēju solu. Kaut jel tie zinātu, ka viņu Bībelē atrodas arī šādi vārdi: “Bet tas Gars skaidri
saka, ka nākamos laikos citi atkāpsies no ticības, klausīdami viltīgus garus un vellu mācības... kas
aizliedz laulībā iedoties – šis attiecas sevišķi uz brīvās mīlestības sludinātājiem, kas atmet kristīgo
laulību – pavēl noturēties no barībām, ko Dievs radījis, lai tie ticīgie un tie, kas patiesību atzinuši,
tās saņem ar pateicību. Jo ikkatra radīta lieta ir laba, un nekas nav atmetams, kas ar pateicību top
saņemts, jo tas top svētīts caur Dieva vārdu un lūgšanu.” “Visu, ko skārņos pārdod, ēdiet!” “Lai
neviens jūs netiesā par ēdieniem, vai par svētkiem, vai jauniem mēnešiem, vai svētdienām. Tā bija
to nākošo lietu ēna, bet tā īstā būšana ir Kristus.” “Tas mūs darījis derīgus kalpot jaunai derībai,
nedz rakstu zīmei.” 1.Tim. 4,1-5; Kol. 2.2,16.17; 2.Kor. 3,6; Rom. 14.nod.; 1.Kor. 10,25-27; Kol.
2.nod. Un ticīgam, Jaunās Derības ticīgam nav vis jādod Dievam tikai desmitā tiesa, bet gan pašam
ar visu jāpieder Dievam. Bet pietiks, lai rādītu, cik ļoti vajag zināt Svētus Rakstus kas aizbāž katrai
valdībai muti.
Tālāk jāvēro nopietni dzīve un jāsalīdzina tā ar Bībelē mācīto dzīvi. Ne mūsu prāts, bet Bībele lai ir
svari priekš cilvēku dzīves, tad droši vien mūs nepārsteigs tā Kunga atnākšana. Lai spētu svērt dzīvi
Bībeles svaru kausā, tad jāizlieto katrs gadījiens, lai studētu Bībeli. Jāapmeklē bībelesstundas,
sprediķu sapulces, jāstudē Bībele pa mājām draugu pulkā; jālasa Bībeles izskaidrošanas grāmatas.
Saprotams, Bībele jālasa un jāstudē, daudz Dievu lūdzot pēc īstas saprašanas. Tad “briesmīgie
laiki”(2.Tim. 4,1; 2.Pēt.2,1), kas būs Kristus atnākšanas laikmetā, mums nepaies garām neievēroti. –
Un tas galvenais: Pirms Kristus atnākšanas notiks trīs galvenās lietas: 1) atkāpšanās no dievīgām
patiesībām un bībeliskiem uzskatiem vispāri dzīvē, 2) Antikrista jeb Grēka Cilvēka parādīšanās un
viņa valdīšana, liekas, trīs un pusgada un 3) jau pirms Antikrista parādīšanās tā atņemšana nost, kas
neļāva drīzāk Antikristam parādīties, tas ir, tās valsts valdošās varas sabrukšana, kurai, pēc viņas
sabrukšanas, liekas caur revolūciju, Antikrists top par valdnieku, pievieno tai vēl divas citas valstis
un tad top par pasaules likumu, uzskatu – gaitas noteicēju. 2.Tes. 2,1-12; Dan. 7,8-26; 8,9-25;
11,21-45; Jāņ. Par. 13.nod; 19,11-20; 11,7-13; 1.Jāņ. 2,22; 4,3; 2.Jāņ. 2,7. Pirms tas nav, Kristus
neatnāks. Kas to zin, tas neticēs vis ļaudīm, kas stāsta, ka Pastardiena būšot rīt, vai parīt, vai pēc
gada; tas arī neticēs, kad tam stāstīs, ka Pastardiena būs pēc desmit gadiem, jo īstais Kristus
atnākšanas pazīšanas zīmju laiks būs tad, kad valdīs Antikrists, tas ir trīs un pusgada, vai
visaugstākais dažus pieauguša vīra gadus, un kura valdīšanu beigs Kristus atnākšana (Jāņ. 19,11-21).
Un tas atkal rāda, cik ļoti jāzin Svētie Raksti un jāmēģina tie saprast.

Antikrists, viņa kara plāns un karošanas veids. Par to īsos vārdos, nekas īsti saprotams, nav
iespējams uzrakstīt. Aizrādam še tikai uz to, ka Antikrists vēl, līdz 1912.g, augustam, nav parādījies.
Visi apgalvojumi, ka Antikrists jau esot atnācis, neiztur Bībeles kritiku un droši vien kalpo drīzāk
nākošā Antikrista, ne kā Dieva valsts stiprināšanai. Apgalvojumi, ka Pāvests esot Antikrists, ir pilnīga
Kristus atnākšanas apstākļu nepazīšana. Šis apgalvojums izrādas bez Bībeles pamata, tiklīdz zin, ka
Antikrists būs Ķēniņš, valdīs īsu laiku, zem viņa iespaida stāvēs visa pasaule, viņš neatzīs nevienu
reliģiju, kristīgo arī ne, un “pacelsies pār visu, kas Dievs un svētums,” un ka viņš būs savā vislielākā
laicīga valdnieka, ķeizara varā, kad Kristus nāks. Visa tā trūkst Pāvestam – ne viņš laicīgs valdnieks,
ne zem viņa iespaida stāv pasaule, ne viņš noliedz Dievu, ne reliģiju, valda garīgi jau gadu simteņus
un iet savā varā vienmēr uz leju. Ir zemes un valstis, kas no Pāvesta nav cietušas itin neko. Tā tad
nebūtu nemaz tik ļauni, ja Pāvests būtu Antikrists. Bet arī tas pierāda, ka Pāvestu turēt par
Antikristu ir maldība un bīstama lieta, jo tad vairs nesagatavojas uz īsto Antikristu. Mēs ieteiktu
katram nopietnam cilvēkam iegādāties un lasīt kādu mazu, no mums sarakstītu grāmatiņu, kam
virsraksts “Antikrists.” Tur plaši aprakstīts Antikrists.
Katram ticīgam jātop tādam, kā to prasa Dieva valsts tagadējā attīstība. Dievs nu ir devis visu
žēlastību, bet nu arī Dievs prasa no mums visu taisnību. Vai tu domā, ka par tagadējo labumu Dievs
no tevis neko vairāk neprasa ne kā no taviem tēviem? Katrā ziņā Viņš prasa tik daudz, cik Viņš
devis, prasa pilnīgu atdošanos Viņam. Un tādēļ, kas šīnī laikmetā neatstāj katru grēku, ko Dieva
Vārds tam par grēku uzrāda un neizlīdzinājas ar Dievu, tas netiks Debesīs, ies droši Ellē – vienalga,
kādas ticības šķiras piekritējs tas arī nebūtu. Mēs nedrīkstam dzīvot tā kā līdz šim. Varbūt Dievs bij
mierā ar mūsu tagadējo, līdzšinējo dzīvi, bet tagad vairs nē, jo tagad Viņš ir devis vairāk. Ja mēs tikai
esam tik labi kā mūsu tēvi, tad mēs krītam droši sodā, jo droši vien Dievs mums ir devis vairāk ne kā
mūsu tēviem. Mūsu pieaugšanai jātop redzamai visās lietās. Mums jābūt mirušiem un mūsu
dzīvībai jābūt apslēptai caur Kristu iekš Dieva. Ar trīcēšanu un drebēšanu jādzenas, ka topam svēti.
Dievs drīkst gan tagad no mums sagaidīt visu, jo Viņš runājis par kristīgu dzīvi un svētīšanos, piem.
Romiešiem no 12.nod. līdz grāmatas beigām; 1.Tes. 4,1-12; 12-27.
Visu ticībasšķiru ticīgiem jātop par vienu kristīgu draudzi, it kā tas bija apustuļu laikos. “Lai visi ir
viens, itin kā tu Tēvs iekš manis un es iekš Tevis, lai arī tie ir viens iekš mums, lai pasaule tic, ka Tu
mani esi sūtījis!” Jāņ.17,21. Tie ir Pestītāja vārdi, lūgšana, kuras saturu Tas pat vairāk reizas
atkārtojis. Tai lūgšanai taču reiz jātop paklausītai un tā tiks paklausīta Kristus atnākšanas laikmetā.
Saprotams, domas šajā lūgšanā nav tās, lai tā Kunga mācekļi visi būtu atzīšanā viens – tajā ziņā
apustuļi arī nebij viens – bet gan lai tie būtu viens brālībā, mīlestībā, evanģelijumā, Dieva bērnībā –
“iekš Dieva” (Jāņ. 17,22.23.21). Dienišķā dzīvē šī vienība spētu tā parādīties, ka visi būtu nākuši
personīgi, ne caur kristību, vai vakariņu, bet gan caur Dieva vārdu, kas atklāj mūsu grēcīgo stāvokli,
rāda tad Pestītāju un māca, kā iegūt dievbērnību – tas ir, saņemt Debesu mantas kā dāvanu, ticot
tam, ko Dievs teic caur evanģelijumu un tad dzīvot aiz pateicības kristīgu dzīvi, ne baiļu dēļ – pie
jaunpiedzimšanas, pie dievbērnības (Jēk. 1,18; 1.Pēt.1,23) un tad aiz pateicības par dievbērnības
iegūšanu – ne vairs aiz bailēm no soda – būtu piedalījušies tai draudzei, ko katrs personīgi saprot
dibinātu pēc sava Glābēja nokārtojuma – un tad atzīt par brāli kuru katru, arī citā ticībasšķirā, kurš
principā gājis to pašu ceļu. Tad drīz vien nāks tik tālu, ka šie ļaudis būs pilnīgi viens – vienas kristīgas

draudzes locekļi viena vietā, kuri kopīgi strādās Dieva darbu, kopā priecāsies un kopā raudās. Tad
vairs neizies, lai mantotu ticībasšķirai locekļus, bet gan Kristum. Tad atkal būs apustuļu laiki, kad
atļaus kontroli par otra ticības atzīšanu Dievam un ticīgam pašam un nespiedīs otru ticēt tā, kā pats
tic, bet otrs nespēj ticēt. Un tas tagad, divdesmitā gadu simtenī iespējams. Agrāk tas nebij, jo tad
valsts un autoritāte noteica katru ticību, sevišķi zemākās kārtas ticību. Pat tā sauktais reformācijas
laiks nepazina citu kārtību. Kas agrākos laikos dzīvoja pēc savas sirds pārliecības Dievam, tā
“parastā” nāve bieži vien bija ugunssārts, ūdens – noslīcināšana, vai zobins.
Jaunu biedru vākšana no pasaules ārā pēc Bībeles parauga – misionēšana ar visu, kas kādam
pieder. Otru glābt ir katra pestītā pienākums, bet šo pienākumu sevišķi jāizpilda Kristus atnākšanas
laikmetā, lai krātu lielāku karaspēku pret Antikrista varu un vispāri, Kristus mīlestības sludināti,
glābtu cilvēkus no viņu posta. Nevis desmito – kā Vecās Derības, nepieaugušo un “ēnas” laikmeta
pavēle – bet visu pārāko, kas nav vajadzīgs dienišķam uzturam, jāatdod grēcinieku pestīšanas dēļ.
Mantu krāt sev, vai bērniem ir grēks tagadējā laikmetā (Jēk.5,1-6 “mantas krājušies pēdīgās
dienās”) un nevien grēks, bet arī neprāts, jo varbūt drīz vien Antikrista laikā to mums atņems, ne
grasi par to nemaksādami, uz valsts likuma pamata, tāpēc ka valsts dzīves iekārta būs – komunisms,
viss kopā. Visa sirds lai ir atdota dvēseļu glābšanai. Lai strādājam šo darbu, ne lai krātu savai
draudzei locekļus, bet gan lai krātu kristīgai, patiesai vispārīgai dievbērnu draudzei locekļus, kuri
patiešām glābti no posta. – Un tas darbs jādara pēc Bībeles parauga. Apustuļu laikos ne vien
apustuļi, bet gan katrs kristīgais bija grēcinieku glābējs tiešā nozīmē. “Visi izklīda pa Jūdu zemes un
Samarijas tiesām, tik ne tie apustuļi. Tie izlīdzinātie apkārt staigāja, to vārdu pasludinādami. Bet nu
tie, kas bij izklīduši, izgāja līdz Veneķijai un Kiprai un Antioķijai... Un viņu starpā bija... kas nākuši uz
Antioķiju, arī uz tiem Grieķiem runāja, to evanģelijumu no tā Kunga Jēzus mācīdami. Un tā Kunga
roka bija ar tiem un liels pulks ticēja un atgriezās pie tā Kunga.”Ap.D. 8,1.4; 11,19-21. Šie dievvārdi
skaidri rāda, ka apustuļu laikos katrs kristīgais mēģināja dvēseles glābt. Saprotams, viņu darba veids
nebij un nevarēja būt mūsu parastā sludināšana jeb sprediķošana. Viņi “runāja, to evanģelijumu
mācīdami,” ar citiem vārdiem izsakoties, tie sarunājās ar ļaudīm un liecināja ar savu dzīvi par savu
vārdu patiesību. Tā viņi piekļuva 1) visiem ļaudīm, 2) katrā laikā, 3) runāja tieši par to, kas kavēja
tikt pestītam. Bez tam bij sevišķi evanģelisti, kas pastāvīgi bij darbā. Mācītāju, vai sludinātāju, kādus
mēs pazīstam, liekas, draudzēm nav bijuši nemaz. Vietējām draudzēm katrai bij vairāki vecaji, kas
vadīja un mācīja un ne caur sprediķošanu, tā cēlusēs daudz vēlāk. Vecajus iecēla gan pa lielākai
daļai apustuļi, evanģelisti. Skaties par to Ap.D. 14,23; 11,30; 15,2.4; 20,17-38; Tit.1,5-9; 1.Tim.5,17;
1.Tes.5,12; Ebr. 13,17; Efez.4,11. Vispāri liekas, ka mūsu laiku demokratija nebij daudz sastopama
apustuļu draudzēs, gan tēvišķa vadoņu autoritāte, kam citi stāvēja klāt ne ar balsošanu un pat
pārbalsošanu, bet gan ar padomiem. Un kas bij viņu evanģelijums? Katrs cilvēks bij viņu misiones
priekšmets. Tie pirms apvaicājās, kā klājas. Kad cilvēks sūdzējās par savu postu, sevišķi par
netaisnību, nemieru – bailēm no miršanas, garīgu nespēku, tad tie aizrādīja uz posta cēloni –
cilvēka attālināšanos no Dieva un cilvēka nožēlojamo stāvokli. Un tad tie sacīja to labo vēsti: “Viss
jums piedots un jūs dabūsiet spēku, mieru, prieku un tiksat par Dieva bērniem, ja tikai ticat tai
vēstij, ka Jēzus miris jūsu dēļ, tas Dieva dēls.” Un tai laikā Sātans vēl nebij paspējis uzcelt savus trīs
varenos cietokšņus, kuri tagad kavē cilvēkam tapt pestītam: 1) Neticību par katra cilvēka pilnīgu

nespēju pašam glābties, 2) glābšanos caur atzīšanām – ticībasšķirām, caur garīgu paražu izdarīšanu,
sevišķi vakariņu un kristību, 3) kristīgumu bez spēka, bez dinamīta (grieķu vārds priekš spēka ir
“dinamis”), kristīgumu, par kuru gandrīz neviens vairs ne vērdiņu nedod, gan zobojas par to;
kristīgumu, kas sastāv no filozofijām, atzīšanu jeb dogmu sakopojumiem. Tad cilvēks ticēja, ka viņš
tūliņ dabū brīnišķās Debesu mantas, lūdza pēc spēka, dabūja to un tad savukārt prasīja, kas nu tam
būtu jādara, lai tas spētu izrādīt savam Glābējam pateicību. Un tad tikai tam mācīja kristīgu dzīvi.
Sakarā ar šo katram der izlasīt grāmatiņu “Divpadsmit apustuļu mācība”, kas spilgti liek ieskatīties
otrā gadu simteņa pirmās puses kristīgumā, kurš atšķiras no mūsējā, kā diena no nakts, un
apstiprina šeit izteiktās domas. Tas bij viss. Tad – apustuļu laikos bij ticīgo sapulces, kur pārrunāja
draudžu vajadzības un grēcinieku pestīšanu un kur “lauza to maizi” (Ap.D. 2,42; 20,7-11; Ebr.10.25).
“Lai neatstājam savu (tas ir, ticīgo) sapulcēšanos!”
Jāsagatavojas dzīvot tā, kā būs jādzīvo Antikrista laikā – bēdās, ciešanās, pat jābūt gataviem, visu
zemišķo zaudēt un iet nāvē Kristus dēļ. Antikrista laikā nebūs brīv ticīgiem “ne pirkt ne pārdot”
(Jāņ.Par.13,17), tas ir, viņi būs bez valsts tiesībām, tāpēc ka tie nespēs savas apziņas dēļ izpildīt
Antikrista valsts pretdievīgos likumus. Viņu paraksts nederēs ne uz kontraktiem, ne citur kur. Tie
būs bez tiesībām. “Tad tie jūs nodos mokās un jūs nokaus un jūs būsiet ienīdēti no visiem ļaudīm
mana vārda dēļ” (Mat.24,9). Mantu atņems, jo visa manta pāries valsts īpašumā (Dan.11,24-39) un
visi pavalstnieki būs valsts kalpi – bez brīvības, bez pašu dzīves. Ticīgie nespēs kalpot valstij, jo tie
droši vien tiks spiesti kalpot tur, kur grēks. Piemēram, vai tie spēs būt reibinošu dzērienu pārdevēji,
atklātu namu vadītāji, vai pat viņu nelaimīgie iedzīvotāji? Nē, tie nedarīs grēku un tā noziegsies pret
valsts likumu. Saprotams, šīs tikai domas par dzīvi Antikrista laikā, bet tas posts, par ko stāsta
Bībele, nav domas vien, posts, kuru atnesīs dzīve ticīgiem Antikrista laikā. Bet nu cilvēka daba ir
tāda, ka viņš nespēj panest lielas pārmaiņas. Ja tu un es jau tagad nesagatavojamies uz Antikrista
laikiem, tad mēs droši tiksim pārspēti no Antikrista. Tādēļ – sagatavosimies!
***
Mēs atrodamies briesmās, jo mēs esam palikuši pakaļ Dieva valsts attīstībai. Rupjus grēkus mēs
esam atstājuši, bet ne smalkos. Mūsu dzīvē trūkst Dieva Gara augļa: “mīlestības, līgsmības, miera,
pacietības, laipnības, labprātības, ticības, lēnprātības, sātības,” bet vēl bez gala miesas darbu:
“elkdievības, ienaidības, bāršanās, nīdēšanas, dusmības, ķildas, šķelšanās, viltīgas mācības,
skaudības, slepkavības, plītēšanas, rīšanas.” Tas tā nedrīkst būt! Līdz šim mums trūka atzīšanas un
trūka sevišķas Svēta Gara svaidīšanas un tādēļ Dievs uz mums noskatījās ar lēnību; tagad mums
atzīšana, tagad Svētais Gars, tagad Bībele katrā mājā – agrāk tas nebij – Dievs tagad no mums prasa
visu taisnību. Jo “tas kalps, kas sava kunga prātu zinādams, nav sataisījies, nedz darījis pēc viņa
prāta, tad dabūs daudz sitienu.” (Lk.12,47). Un kur tad misione? To mēs pārāk esam nolaiduši! Mēs
tiko klājam galdu paši sev, kur tad nu vēl citiem! Tas tā nedrīkst būt! Grēks ir, kad dara grēku, bet
grēks ir arī, kad nedara labu, ja labu zin. Jēk.4,17. – Mierā, saldā mierā, mēs esam nogrimuši
dvēseļu glābšanas ziņā. Un kas ir pamats mūsu mieram? Tas, ka varam sacīt: “Mums mācītājs, vai
sludinātājs sludina katru svētdienu, koris lieliski dzied, svētdienasskola un biedrības dzīve jo moža,
svētkus mēs izrīkojam varenus.” Bet kur izglābtās dvēseles? Liekas, Dieva Gars ir atstājis mūsu

darbošanos, tā tikai tukša skaņa un varbūt tas Kungs saka par mums, ko par izraēli Ef.1,10-17. Vai
tik mācītājs mums nav tāpēc, lai apsegtu mūsu kūtrību?
Mēs atrodamies briesmās, jo mēs neesam sagatavojušies priekš Antikrista laika, nedz vispāri priekš
Kristus atnākšanas. Kā ir ar Bībeles zināšanu pie ticīgiem? Ko zin tie par “atkāpšanos”, par
Antikristu, par to, kas Antikristu attura?

Kad kāds nāk un teic, ka 8. martā 1912.g. tas Kungs atnāks, tad bariem pakaļ tam skrien ļaudis! Kad
tie zinātu Bībeli, tad tie neviens nekustētos ne no vietas. Kad saka, ka Pāvests Antikrists, tad tie arī
nezin, vai ir, vai nav. Visādas maldu mācības laužas iekšā pie ticīgiem, pa lielākai tāpēc ka nezin
Svētus Rakstus, nedzīvo dievīgu dzīvi un tiem nav sirsnīga sakara ar Dievu. Tad sirds ir tukša, tad
atstāj paša ļaudis, iet un meklē un domā tukšumu pildīt un mieru atrast vismaz tur, kur vēl pats
nav. Pilnīgi aplam! Miers ir, ja dus iekš Dieva, ja iet “Viņa pēdās”. No visa tā tik maz mūsu dienās!
Kristīgus labumus un pestīšanu ticīgie sāk izlietot savas valstības celšanai. Ne pārvaldnieki tie ir par
Dieva mantu, kā vajag būt, bet gan tās īpašnieki. Nav valdīšanas pār grēku, bet grēks valda pār
ticīgiem. Ne Bībele, bet bieži vien mūsu prāts un ieražas un citu priekšzīme ir mūsu “kāju spīdeklis”.
Ne Dieva valsts ir, par ko gavilējam, bet gan bieži mūsu ticībasšķira. Ak, gavēni, lielu gavēni jāizsauc
mums ir, jāšķīstas, jāzemojas, jāizlabo, jālūdzas piedošana un tad jāiet tālāk tam Dieva Jēram pakaļ.
Tad viņa spēks iekš vājiem varens parādīsies, tad Viņš izpildīs Savus solījumus un tad pasaule
redzēs, ka Bībeles Dieva reliģija nav vis tagadējā tukšā kristīgā ticība, bet gan spēks, taisnība, miers
un prieks, ko pasaule nevar dabūt.

--- --- ---

