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KĻŪT TĀDAM KĀ VIŅŠ
Jēzus teica: „Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas.” Mateja 28:19.
Mācekļi ,ne labklājība.
Ļoti parasts temats televīzijas sludinātāju vidū ir nauda – kristiešu mācīšana kā iegūt naudu un tikt vaļā no
parādiem. Labklājības mācība dominē Rietumu lielākajā daļā (kas jau tā ir pārtikuši). Taču, pirms Jēzus atstāja
zemi, Viņš saviem sekotājiem lika „darīt par mācekļiem”, nevis būt pārtikušiem. Viņš deva tiem uzdevumu būt Viņa
lieciniekiem (Ap. d. 1:8). Vārds „māceklis” četros evaņģēlijos parādās 205 reizes. Tā ir nelaime, ka labklājības
mācība ir izspiedusi lielo pavēli.
Katrs godīgs Vārda lasītājs zina, ka zīmīga Jēzus mācība par naudu ir šī: labklājība mazina kāda iespējas iekļūt
Debesīs. Jo vairāk cilvēkam ir šajā pasaulē, jo mazākas viņa izredzes uz pestīšanu (Mat. 19:24; Lūk. 12:18‐21).
Apustulis Pāvils saka: „Kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pietiksim” (1. Tim. 6:8). Un: „Lielu ieguvumu
dod dievbijība ar pieticību” (1. Tim. 6:6), „visa ļaunuma sakne ir mantas kārība” (1. Tim. 6:10).
Pārāk daudz pasaules lietu kristieti dara garīgi vāju. Cik daudz pārtikušu cilvēku jūs pazīstat, kuri ir uzticīgi
lūgšanu sapulcēm, kuriem ir dedzība pazudušo dēļ, kuri apciemo cietumniekus un patiešām veido mācekļus?
Jūdu mācekļi.
Paskatīsimies uz vārdu „māceklis”, kā to saprata Jēzus laikā. Grieķu valodā, kurā Jaunā Derība vispirms tika
pārtulkota, vārds „māceklis” ir mathetes. Bet, lai saprastu šī vārda pamatnozīmi, mums jāiet pie jūdiem, jo Jēzus
nāca pie jūdiem, un viņu vārds māceklim ir talmid.
Lūk, kādāveidā jūds kļuva par mācekli. Tas bija pakāpenisks process. Jūdu apmetnes centrā bija sinagoga.
Sinagoga bija vislielākais sabiedrību apvienojošais spēks: tur cilvēki godināja un lūdza Dievu, tur tika lasīts un
izskaidrots Dieva Vārds un tur notika rabīnu pārrunas. Blakus sinagogai bija skola. Pamatlīmenī (Beit Sefer) bērni
līdz 12 vai 13 gadiem mācījās lasīt, izmantojot Toru – 5 Mozus grāmatas. Lielas daļas no tās viņi mācījās no galvas.
Tad, ap 13 gadiem, vairums bērnu palika mājās apgūt mājsaimniecību vai tēva amatu. Tomēr daži zēni, kuri gribēja
iemācīties ko vairāk par Toru un Dievu, pirms tēva aroda piesavināšanās turpināja savu Dieva Vārda izglītību vidējā
līmeņa skolā (Beit Talmud) līdz 15 gadu vecumam.
Tad bija vēl daži zēni, kuri tā bija iedegušies par To Kungu un Rakstiem, ka gāja tālāk rakstu mācībā un kļuva par
talmidin (mācekļiem). Galu galā viņi lūdz atļauju palikt pie rabīna. Rabīns viņus izklaušināja un noteica pārbaudes
laiku. Ja rabīns piekrita zēnu pieņemt, viņš teica: „Seko man, kļūsti par manu talmid. Studentam bija jāatsakās no
visa: savas ģimenes, amata, dzīves plāniem, lai divus līdz četrus gadus sekotu rabīnam ar mērķi cītīgi to atdarināt
un kļūt līdzīgam savam meistaram. Tad beigās rabīns teiks savam talmid: „Tu esi kļuvis tāds kā es, tagad ej,
sagatavo pats savus mācekļus.”
Atceries Jēzus vārdus: „Māceklim pietiek, ja tas top kā viņa mācītājs” (Mat. 10:25). Rietumos mēs par mācekli
pārsvarā domājam kā par studentu. Bet Jēzus laika talmid bija zināšanu un līdzības kombinācija: pilnīga Dieva
Vārda zināšana un kļūšana kā rabīnam. Šī kļūšana līdzīgam rabīnam bija tas, uz ko Jēzus lika daudz lielāku uzsvaru
nekā uz izglītību. Paraugies uz pārliecību, kādu Jēzus pauž attiecībā uz izglītību, kad tā nozīmē Viņa pazīšanu: „Tanī
pašā stundā Jēzus kļuva priecīgs Svētajā Garā un sacīja: "Es Tev pateicos, Tēvs, debess un zemes Kungs, ka Tu šīs

lietas esi apslēpis gudrajiem un prātīgajiem un atklājis tās bērniem. Tiešām, Tēvs, tāds ir bijis Tavs labais prāts”
(Lūk. 10:21). Pāvils papildina šos vārdus: „Es samaitāšu gudro gudrību un likšu kaunā prātnieku prātu” (1. Kor.
1:19; Jes. 29:14). Paplašinātajā Bībelē šī rakstu vieta ir: „Es izjaukšu, darīšu par nederīgu un izpostīšu mācīto
mācību... un gudro gudrību. Es tos sagraušu un anulēšu, un darīšu par neko.”
Jēzus mācekļi.
Līdz ar to Jēzus negāja uz kādu no daudzajām Galilejas pilsētām, kuras bija kā talmidin inkubatori, kas
sagatavoja lielu skaitu rabīnu mācekļu. Viņš izvairījās no vietām, kur bija universitātes, teātri, sinagogas un rabīnu
skolas. Jēzus drīzāk raudzījās pēc saviem pirmajiem pieciem mācekļiem Betsaidā – apmēram 200 cilvēku lielā
zvejnieku ciemā. Par brīnumu Betsaidā nebija ne sinagogas, ne rabīnu skolas, ne arī rabīna. Bet šeit Jēzus atrada
Andreju, Pēteri, Jāni, Jēkabu un Filipu. Katrs tika aicināts ar vārdiem: „Seko Man!” kas nozīmēja, kļūsti kā Es.
Tā nu Jēzus mācekļiem jeb talmidin nebija vienkārši jāstudē, bet jāmācās, lai tiktu Dieva apstiprināti (2. Tim.
2:15). Tas nozīmē, ka tiem bija jākļūst Dievam līdzīgiem – dievišķiem, Kristum līdzīgiem. Visas Rakstu studijas ir
veltīgas, elku kalpība un garīgi postošas, ja tās studentu neved pie dievbijības. Rabīnu skolas radīja izglītotus
cilvēkus, bet vairumam neizdevās izveidot dievbijīgus izglītotus cilvēkus. Līdz ar to daudzi no viņiem kļuva par
Jēzus niknākajiem ienaidniekiem. Patiesībā tie Jēzu nogalināja. Un atceries, ka vairums reliģisko karu ir sākuši
cilvēki, kuri dedzīgi studēja Dieva Vārdu, bet kuri nekļuva līdzīgi Kristum. Pāvils paredzēja, ka būs cilvēki, kuri
mācīsies, bet nenāks pie patiesības atziņas (2. Tim. 3:7). Es domāju, ka tā ir mācīšanās bez patiesības apgūšanas.
Jēzus nemeklēja talmidin, kuri domātu, ka ir kvalificēti. Viņš meklēja cilvēkus, kuri zināja, ka nav „kvalificēti.” Viņš
meklēja negudros, lai liktu kaunā gudros, vājos, tos, kas nebija nekas, lai liktu kaunā stipros, lai nekas, kas ir miesa,
nelielās Viņa priekšā (1. Kor. 1:27‐29).
Šeit Jēzus apgāza rabīnu izglītības sistēmu un arī viņu tradicionālo uzņemšanas veidu. Parasti talmid izvēlējās
rabīnu. Bet Rabis Jēzus šo tik ļoti svarīgo jautājumu neatstāja nenobriedušiem prātiem: Viņš pats izvēlējās Savus
talmidin: „Ne jūs Mani esat izredzējuši, bet Es jūs esmu izredzējis” (Jāņa 15:16). Viņš neskatījās uz to zemišķo
apdāvinātību, cilvēcīgajiem sasniegumiem, bet uz viņu sirdīm, un izvēlējās Savus talmidin, balstoties uz to
potenciālu, ko tajos redzēja. Tad Viņš sagādāja visu vajadzīgo, lai šo potenciālu varētu realizēt. Viņš tiem deva
„visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar Savu godību un spēku” (2. Pēt. 1:3).
Tātad, kad Jēzus teica: „Seko Man!” Viņš domāja: „Kļūsti tāds kā Es.”
Iet pa visu pasauli un darīt cilvēkus līdzīgus Jēzum. Vai mēs sevi esam tam veltījuši? Jebkas, kas ir mazāks,
neatbilst Dieva gribai. Vai tavs dzīvesbiedrs par tevi var teikt, ka esi līdzīgs Jēzum? Cik mazu Jēzu tev ir draudzes
padomē jeb baznīcas solos? Cik daudz tādu ir mūsu kancelēs? Tu vari atrast daudz cilvēku, kuri zina Bībeli, bet vai
vari atrast Kristu viņos? Vēlreiz – māceklība ir līdzināšanās Kristum.
Līdzināšanās Kristum nenozīmē saldumu. Jēzus neko nav teicis, ka mums jābūt saldiem. Viņš aicināja mūs būt
par zemes sāli (Mat. 5:13a). Līdzināšanās Kristum pirmkārt un galvenokārt ir vienmēr darīt Dieva gribu. Tas nozīmē
būt šķīstam, svētam, drosmīgam un pilnīgi atkarīgam no Dieva Tēva, kāds bija mūsu Pestītājs. Tas nozīmē lūgt,
mīlēt, un būt varonīgam. Tas nozīmē pretoties visam ļaunajam. Tas nozīmē nekļūt šai pasaulei līdzīgam (Rom.
12:2). Tas nozīmē pieņemt kontrkultūras mentalitāti. Kad Dievs deva desmit baušļus, Viņš pagānu vidū radīja
kontrkultūru, lai tur nebūtu slepkavību, zagšanu, laulības pārkāpšanu, vecāku negodāšanas, elkdievības u. c. Kad
nāca Jēzus, Viņš nodibināja Dieva Valstību ar jaunu kontrkultūru, kuras konstitūcijas pamatā bija Kalna svētruna.
Vēlreiz, tas nav saldi, tas neapkamj pasauli, bet pretojas, noraida un pārveido to.
Kā par brīnumu Jēzus ir izvēlējies tevi, zinot par tevi vairāk kā tu pats par sevi. Tevi ar tavu grēcīgo pagātni,
tavām vājībām, tavām pieķeršanās tieksmēm. Viņš tevi ir izvēlējies, lai arī tavas Bībeles zināšanas ir nožēlojamas.
Padomā par to! Viņš tev ir sacījis: „Seko Man, kļūsti tāds kā Es!” Jēzus tevi ir izvēlējies, jo Viņš tev tic, kaut arī
varbūt neviens cits netic. Tādēļ, ka Jēzus tev tic, tici Viņam un ej ar to! Paskaties, kā Dievs pārveidoja šos divus
neizglītotos zvejniekus, Pēteri un Jāni: „Kad viņi redzēja Pētera un Jāņa drošsirdību un noprata, ka tie ir nemācīti

un vienkārši cilvēki, viņi brīnījās; viņi arī uzzināja, ka tie bijuši kopā ar Jēzu”(Ap. d. 4:13). Šie divi vīri izdarīja vairāk,
lai apgrieztu pasauli kājām gaisā, nekā visi Jeruzalemes farizeji un rakstu mācītāji to spēja atkal apgriezt atpakaļ.
Nākamais solis, kad Tu esi izraudzīts, ir atteikties no visa un pieķerties Viņam (Lūk. 14:33). Esi ar Viņu kopā 24
stundas diennaktī! Kā vēl citādi tu vari iemācīties būt Viņam līdzīgs? Nav citas receptes kā tikai nepārtraukta Viņa
klātbūtne tavā dzīvē, nekas mazāks par to nedarbosies. Kas Tora bija priekš jūdu talmidin, tam Jēzum jākļūst priekš
tevis. Tev bez nosacījumiem jāpieņem Viņa autoritāte un jāiet no iekšējās ticības uz ārējo paklausību visā. Ja tu
kļūsti par talmid, ja tu sevi visu atdod Viņam, Viņš pārkārtos visas tavas attiecības un aktivitātes. Un Viņš mājos
tevī un darīs tevi Sev līdzīgu. Tavs liktenis būs piepildīts.
Kopsavilkumā – kļūt par mācekli nozīmē kļūt tādam kā Viņš. Tā ir lielā pavēle!
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