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"Tāpēc, kā ar viena cilvēka apvainojumu visiem cilvēkiem pienāca
spriedums, kas izraisīja nosodījumu, pat ar viena cilvēka taisnīgu
rīcību bezmaksas dāvana nonāca visiem cilvēkiem, kā rezultātā tika
attaisnota dzīve." Romiešiem 5:18
Cik pārsteidzošs paziņojums! Pietika ar vienu taisnības aktu no Jēzus
Kristus puses, lai visiem cilvēkiem nodrošinātu taisnīgumu dzīvē. Kas bija
šī “taisnība”, kas cilvēces labā nesa tik izcilus rezultātus?
“Taisnība” ir grieķu vārda dikaiomatos tulkojums angļu valodā. Tas nozīmē
“taisnīgu rīcību vai darbu”. Saknes vārds nozīmē “pareizi, taisnīgi”.
Jēzus rīkojās pareizi, un tas atnesa dzīvību visiem cilvēkiem.
Savas dzīves laikā uz zemes Jēzus vienmēr rīkojās pareizi. Katrs Viņa
veiktais solis, katrs runātais vārds un katra darbība bija “pareizā lieta”. Viņš
saviem mācekļiem teica: „Nedomājiet, ka es esmu nācis iznīcināt bauslību
vai praviešus. Es nācu nevis iznīcināt, bet piepildīt. ” (Mateja 5:17). Jēzus
ieradās uz zemes, lai izdarītu visu “pareizi”. Viņš ievēroja noteikumus. Viņš
turpināja koncentrēties uz “pareizo” lietu izdarīšanu. Visas Viņa “pareizās”
darbības noveda pie viena taisnības akta, kas visiem cilvēkiem uzrakstīja
“L-I-F-E”. Tas brīdis bija Krusts.
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Jēzus pārcieta vienu no visbriesmīgākajiem cilvēkiem zināmiem nāves
gadījumiem: krustā sišanu. Cilvēki Viņu sita, pātagu, izsmēja, uzspļāva,
lamāja, pienagloja pie krusta, sadūra, sagrieza un atstāja vairākas stundas
karāties karstajā saulē. Jēzus varēja pavēlēt eņģeļu armijai atbrīvot Viņu un
iznīcināt visus ienaidniekus Jeruzalemē, taču Viņš to nedarīja. Jēzus darīja
“pareizi”.
Pēc krusta pavadīšanas laika Jēzus lūdza kaut ko slāpju remdēšanai, un
pēc tam sacīja: "Tas ir pabeigts." Kas tika pabeigts? Uzdevums. Jēzus bija
pabeidzis to, ko debesu tēvs bija sūtījis Viņam paveikt: mirt par cilvēces
grēkiem. Tas bija tas taisnais akts, par kuru Pāvils rakstīja daudzus gadus
vēlāk.
“Taisnība” ir pareizu darbību izdarīšana. Tas ir par šo pareizo lietu
pabeigšanu. Tas ir par paklausību tam, kurš sūta jūs pabeigt šīs pareizās
lietas. Jēzus ir mūsu LIELISKAIS PIEMĒRS, kā rīkoties pareizi. Kas nāca
no Kristus paklausības? Kas nāca no Viņa „viena taisnības akta”?
"Pamatojums, kas atdzīvina visus vīriešus."
Grieķu vārds “attaisnojums” ir dikaiozīns. Ievēro līdzības? Vārdi “taisnīga
rīcība” un “attaisnošana” nāk no viena un tā paša vārda: dikaio.
“Pamatojums” ir akta pasludināšana par taisnīgu. Taisnīga cilvēka rīcība
prasa taisnīgu rīcību, lai kādu citu pasludinātu par taisnīgu. Kristus
gadījumā Viņš bija taisnā persona, kas veica taisnīgu aktu, ka mums izlēja
savas asinis. Veicot šo taisnīgo rīcību, Viņš nodrošināja iespēju cilvēkiem
stāvēt taisnoti Augstākās būtnes priekšā.
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Jēzus izdarīja grūto lietu. Viņš izgāja distanci. Viņš paturēja acis priekšā
vārtiem. Viņš neapstājās, kad nāve stāvēja Viņa priekšā. Viņa sekotāji
nevēlējās, lai Viņš iet pie krusta. Pēteris mēģināja Viņu apturēt, bet Jēzus
rīkojās pareizi. Viņš nemitējās. Viņš palika nelokāms, lai pabeigtu darbu, ko
Viņam bija devis Debesu Tēvs.
Jūs un es saņēmām Viņa taisnīgās darbības labumu. Kristus nāve
samaksāja sodu par mūsu grēku. Dieva dusmas pret mums atdzisa, jo
Jēzus darīja to, kas bija pareizi. Pāvils rakstīja, ka Kristus darbības dēļ mēs
kļuvām par „Dieva taisnību”.
"Jo Viņš ir licis to, kas nezina grēku, kļūt par grēku mūsu labā, lai
mēs Viņā kļūtu par Dieva taisnību." 2. korintiešiem 5:21
Ko mēs no tā mācāmies? Pareiza rīcība dod pareizus rezultātus. Viens no
maniem iecienītākajiem Total Quality Management (TQM) teicieniem ir:
“Pirmoreiz dari pareizi.” Tā rīkojās Kristus. Viņš rīkojās pareizi. Viņš tos
darīja pareizi un darīja pareizi pirmo reizi.
Kristus ir mūsu piemērs. Jūs un es nevaram nomirt par kāda cilvēka
grēkiem, bet mēs katru dienu varam darīt “pareizas lietas pareizi”. Pareizu
darbību izdarīšana citiem būs pareiza. Kristus mūsos “darbojas”, pildot
sava Tēva gribu. Dievs caur mums vēlas svētīt citu dzīvi. To Viņš darīja ar
Kristu. Viņš svētīja pasauli caur Jēzu. Viņš vēlas svētīt pasauli tagad caur
Kristus Garu, kurš ir mūsos.
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Uz šīs planētas dzīvo desmitiem miljonu kristiešu. Ja katrs no mums
paklausītu mūsos esošajam Kristus Garam, mēs katru dienu varētu paveikt
simtiem miljonu taisnīgu darbību. Mēs katru dienu ievērojami mainītu
miljonu cilvēku dzīvi. Iespējams, ka tas saka labu vārdu draugam.
Iespējams, tā ir kāda uzmundrinājuma vārda dalīšana ar kaimiņu. Tas var
būt kvalitatīvu mirkļu pavadīšana kopā ar mūsu bērniem. Tas var būt
klausīšanās līdzstrādnieka sāpēs un dalīšanās ar Kristus atziņām. Tā var
būt lūgšana par kāda cilvēka zaudējumu. Iespējams, ka sabiedrībā tas
runā drosmīgi par pareizu rīcību. Iespējams, tas kādam stāsta par Kristus
mīlestību pret viņiem un par to, kā Viņš rīkojās viņu labā, kad pirms
gadsimtiem nomira pie krusta.
Mēs nekad nezinām, ko “pareizo lietu” mēs darām dienā, dziļi un ilgstoši
ietekmēs citas personas dzīvi. Bet Dievs to dara. Mūsu pienākums ir darīt
pareizas lietas. Kristus Gars mūsos zina, kas ir tās pareizās lietas. Viņš
caur mums darīs pareizas lietas, jo ir mūsos.
Pareiza rīcība dod pareizus rezultātus. Klausieties sevī Kristus Garu, un jūs
rīkosities pareizi.
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