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Neatlaidības gars 
Mācītājs Reimars A. C. Šulcs 

 
Kā jūs mani sauktu, ja es pielavītos jums no muguras, kaut ko paņemtu un nepamanīts bēgtu prom, cik ātri vien 

spēdams? Stāstā par asinssērdzīgo sievu redzam kaut ko tieši tādu: 
 
„Tur  bija  kāda  sieva,  kas  jau  divpadsmit  gadus  slimoja  ar  asiņošanu. Un  tā  daudz  bija  cietusi  no  daudziem 

ārstiem un iztērējusi visu savu rocību un palīdzību nebija atradusi, bet slimība bija kļuvusi vēl ļaunāka. Šī, par Jēzu 
dzirdējusi, nāca  ļaužu pulkā un aizskāra no mugurpuses Viņa drēbes,  jo tā sacīja: "Ja vien Viņa drēbes aizskaršu, 
tad tapšu vesela." Un tūdaļ viņas asins avots  izsīka un viņa manīja savās miesās, ka no tās kaites bija dziedināta” 
(Marka 5:25‐29). 

 
Par  laimi  Tas  Kungs  šo  sievieti  „pieķēra”,  pirms  tā  aizlavījās  prom,  un  brīnums  ir  tas,  ka  viņa  uzreiz  tika 

attaisnota  (par  savu zādzību),  svētīta un viņas darbs apstiprināts. Paraudzīsimies, kādi bija  tā brīža apstākļi, kas 
sniegs mums vēl varenāku notikušā ainu. Stāstā ir divas galvenās tēmas: iet pie Jēzus un būt neatlaidīgam. 

 
Iet pie Jēzus. 
Lai kāda būtu tava problēma, liela vai maza, fiziska, mentāla vai garīga, ej pie Jēzus! Tas ir universāllīdzeklis! Tās 

ir zāles visam: vai tev būtu grūtības kaut ko atrast, vai tas attiektos uz matemātiku, vai tā būtu lidmašīnas biļetes 
pirkšana, vai tā būtu depresija – ej pie Jēzus! Lūdzu, saproti, ka es to nesaku vienīgi tādēļ, ka tā teikts Bībelē, bet es 
58 gadus esmu dzīvojis saskaņā ar šo formulu. Tā mani nekad nav pievīlusi. 

 
Visu vareno lietu spēks slēpjas vienkāršībā, kas rodams to pirmsākumos. Zinātnē tas ir atoms un šūna. Datoros 

tā ir nuļļu un vieninieku kombinācijas, no kā veidotas visas mašīnas instrukcijas. Attiecībā uz cilvēka dilemmām tas 
ir: ej pie Jēzus! Šeit sākas visas lietas. Šeit visas lietas tiek uzturētas. Šeit visas lietas tiks piepildītas. 

 
Tu vari pavadīt visu savu kristieša dzīvi, lasot Bībeli, kļūstot par lietpratēju draudzes vēsturē un doktrīnās. Bet, 

ja neesi mācījies  iet pie Jēzus, tu neko neesi  iemācījies un neko neesi saņēmis. Dari par savu  ikdienas kārtību  iet 
pie Jēzus. Tu nekad netiksi pievilts. Nekad nepadari Jēzu par savu pēdējo cerību. Kādēļ, pirms tu ej pie Jēzus, šķiest 
laiku, enerģiju un resursus visādās citās lietās? 

 
Tā nu mums  ir sieviete, kura  ir slimojusi 12 gadus. Ciešanas  ir radušās Ādama krišanas dēļ. Līdz ar grēku nāk 

ciešanas.  Kamēr  esam  uz  šīs  zemes,  ciešanas  ir  katra  cilvēka  liktenis,  sākot  no  vislielākā  svētā,  tāda  kā  Ījabs, 
beidzot ar visļaunāko cilvēku, piemēram, ķēniņu Hērodu (Ap. d. 12:23). Pats Jēzus nāca ciest un mirt. Ciešanas var 
būt  kā  sods. Ciešanas  var  tikt uzliktas,  lai mūs darītu pilnīgākus,  lai  veidotu  līdzīgākus Kristum. Apustulis Pāvils 
savas ciešanas sākumā redzēja kā nastu. Taču pēc tam, kad Dievs viņam teica, ka tās vajadzīgas, Pāvils tās uzlūkoja 
kā  svētību  (2. Kor. 12:9).  Ja ar dziedināšanu var  tikt pagodināts Dievs, Viņš dziedinās. Bet ciešanas  ir nešķirami 
saistītas ar kristietību. 



Šī sieviete bija cietusi. Viņa necieta  tikai savas slimības dēļ, bet arī daudzo  ārstu dēļ, kuri  to neizārstēja, bet 
tomēr paņēma viņas naudu. Viņa cieta gan pie miesas, gan finansiāli. Šī  ir visai cilvēcei kopīgā neizdošanas aina: 
mēs neesam  gatavi darīt  tik daudz  savas dvēseles  veselības  labā,  kā mēs  rūpējamies par  savu  fizisko  veselību. 
Daudzi  neko  neupurē,  lai  tiktu  izglābti,  bet  upurē  visu,  lai  tiktu  dziedināti.  Bet  gatavība  visu  atdot  Jēzum  ir 
priekšnoteikums tam, lai kļūtu par Viņa mācekli (Lūk. 14:33). Vecā dziesma „Visu Jēzum” joprojām ir laba teoloģija. 
Tā nu  vispirms  šī  sieviete  iztukšoja  savas  kabatas, maksājot medicīnas  izdevumu  rēķinus. Tad  viņa  sāka pārdot 
mantas,  lai samaksātu  ārstiem. Sākumā,  iespējams, kādu kaklarotu, ko saņēma no savas vecmāmiņas,  tad kādu 
vāzi, tad kādas mēbeles, tad kleitu u. t. t. Tad, slava Dievam! kad viņai nekas vairs nebija palicis, garām gāja Jēzus. 
Cik bieži mēs to redzam Bībelē: kad nekas vairs nav palicis, uz skatuves uznāk Dievs. Cilvēka izmisuma brīdis kļūst 
par Dieva  lielās  iespējas brīdi. Tādējādi, kad  izmisums bija pacēlis savu nejauko galvu, neatlaidības gars, kas visu 
laiku bija mitis šajā sievietē, tagad sāka nest savus augļus. Un tas nu iešanu pie Jēzus savieno ar neatlaidības garu. 

 
Šī sieviete ir sevišķas neatlaidības simbols: ikreiz, kad kāds dakteris neko nespēja, viņai joprojām bija ticība, ka 

nākamais  to  izārstēs un  tad nākamais un  tā 12 gadus. Kad  tā  izdzirdēja par  Jēzu,  tad nāca pie Viņa ar  to pašu 
neatlaidību, ar  to pašu bezbailīgo  ticību. Viņa nāca pie  Jēzus  teikdama: „Ja vien varētu Viņa drēbes aizskart, es 
kļūtu vesela!” 

 
Cik liels bija viņas neatlaidības spēks? Vai tie bija 50, 100, 1000 vai vairāk vati? Cik gaiša neatlaidība dega viņas 

dvēselē? Cik daudz  jūs vēlētos,  lai  šāds dārgs cilvēks būtu  jūsu draudzes  lūgšanu  sapulcē  jeb  lai  tāda būtu  jūsu 
māte? 

 
Es  raudu  domājot par  visiem  kristiešu miljoniem,  kuri  ir  kļuvuši  vāji un pārtraukuši  ceļu  uz Debesu pilsētu, 

pirms  to  sasnieguši,  lai  tiktu apbedīti  izmisuma grāvjos. Tie  līdzinās piecām  jaunavām, kas devās uz  Jēzus kāzu 
mielastu, bet nekad nenokļuva pie Meistara galda (Mat. 25). Vecāki, māciet saviem bērniem neatlaidību, un viņi 
nekad nebūs bez palīdzības!  Jums var būt visas pasaules nauda,  jums var būt  lieliska veselība, bet  ja  jums nav 
neatlaidības, tad esat nabagi. Tagad  jūs tādi varat neizskatīties. Bet  jūs esat nabagi,  jo  jums nav tā, kas vajadzīgs 
laikos, kad lietus nāk un plūdi ceļas, un vēji pūš pār jūsu māju. Jēzus teica, ka tie, kuri pastāv līdz galam, tiks izglābti 
(Mat. 10:22). Kad jums nav ne mājas, ne veselības, bet ir neatlaidība, jūs izturēsiet. Jūs esat bagāti. Kad jūsu bērni 
sāk mācīties spēlēt klavieres, jeb iesāk zinātnisku projektu, neļaujiet tiem pārtraukt. Viņu mūžības liktenis var būt 
atkarīgs no  tā, vai  ļausiet  tiem apstāties,  jeb  liksiet neatkāpties, kamēr viņi  tiek galā ar projektu. Nerūpējieties 
vienīgi par savu bērnu apģērbšanu un paēdināšanu, sagatavojiet tos mūžībai! 

 
Tā nu sievietei uz zemes vairs nekā nebija. Viņai nebija nekādu rekomendāciju, lai ietu pie Jēzus. Viņa nepazina 

nevienu no mācekļiem, kas  to būtu varējis  stādīt  Jēzum priekšā. Kā  sieviete viņa bija otrās klases pilsonis, kam 
nebija  ļauts sevi  izrādīt. Tad tur vēl bija  ļaužu pūļi – tūkstošiem bija ap Jēzu, daudzi spiedās Tam virsū. Bet viņai 
bija neatlaidība. Draugs, kad tev ir šī veida neatlaidība, šī bezbailīgā ticība, tev nav vajadzīgi speciāli sakari, tev nav 
vajadzīga nauda, tev nav vajadzīga cilvēku palīdzība. Tev nav vajadzīgs, lai tavā priekšā izklātu sarkano paklāju – tu 
esi  neapstādināms!  Tu  darīsi  lietas,  kas  būs  pilnīgi  ārpus  parastajiem  cilvēku  rīcības  rāmjiem.  Uzmanīgi,  bet 
noteikti  viņa  spiedās  un  izbrīvēja  sev  ceļu  cauri  vienam  ļaužu  baram  pēc  otra,  lai  nokļūtu  pie  Jēzus. Un  viņai 
izdevās, jo Debesu Tēvs redzēja viņas rekomendācijas, un Viņš palīdzēja tai sasniegt mērķi. Šajā kombinācija, kur 
Dievs darīja savu un viņa savu, visa elle nespēja  sievieti apstādināt. Šī  iemesla dēļ,  lai arī citi  šajā  laikā aizskāra 
Jēzu, sieviete bija vienīgā, kura tika pārveidota. 

 



Miljoniem cilvēku katru svētdienu iet uz baznīcu, taču tie nekad neizmainās, tie nekad nesaņem dzīvo ūdeni no 
mūsu Kunga. Tie drūzmējas ap Jēzu, bet nekad nepiesavinās Viņa tikumus. Daudzi no tiem tiesas dienā sacīs: „Mēs 
kopā ar Tevi esam ēduši un dzēruši, bet tikai to panākuši, ka tiekam noraidīti kā netaisnības darītāji” (Lūk. 13:26). 
Draugi,  šī  sieviete mērķtiecīgi  aizskāra  Jēzu  ar  ticību,  kas  teica:  „Es  būšu  vesela!”  Neejiet  katru  svētdienu  uz 
baznīcu,  lai vienīgi piedzīvotu Jēzus klātbūtni vai dzirdētu svētrunu. Ejiet uz turieni ar mērķtiecīgu ticību aizskart 
Jēzu, un  jūs  saņemsiet vajadzīgo  svētību. Kad  šī  sieviete aizskāra  Jēzu, viņa nejutās  tikai drusku  labāk, viņa  tika 
dziedināta! 

 
Tad pazemības dēļ, lai neradītu satraukumu, viņa centās klusu aizlavīties prom. Bet draugs, nē, nē! Jēzus neļaus 

tam notikt! Kad tu tiec pestīts vai saņem kāda veida palīdzību, Jēzus par to zina, un Viņš grib, lai tu uzreiz publiski 
apliecini, ko Jēzus tavā labā ir izdarījis. Tāpēc sieviete, izbijusies un drebēdama, nokrita Jēzus priekšā ceļos un visu 
klātbūtnē Viņam  izstāstīja, kas notika. Un tad Jēzus visu to brīnišķīgi apstiprināja sakot: „Mana meita, tava ticība 
tev ir palīdzējusi, ej ar mieru un esi vesela no šīs kaites!”  

 
Ej pie Jēzus. Ej ar neatlaidīgu ticību, ej nekavējoties, kad tev ir vajadzība, un tev notiks kaut kas labs. Ej pie 

Jēzus. Māsas, varbūt jums šos vārdus vajag pielikt pie savu ledusskapju durvīm! Brāļi, jūs tos varat piestiprināt pie 
sienas savā darbnīcā vai birojā! 
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