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Nāciet pie Manis 
Mācītājs A. C. Šulcs 

 
Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt. Ņemiet uz sevi Manu 

jūgu, mācieties  no Manis,  jo  Es  esmu  lēnprātīgs  un  no  sirds  pazemīgs;  tad  jūs  atradīsit  atvieglojumu 
savām dvēselēm. Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla – Mat. 11:28‐30. 

 
Kad es nesen lasīju šo rakstu vietu, tai priekš manis bija tāda garša, kādu vēl nekad nebiju baudījis. Es 

tajā redzēju tādu dziļumu, kādu nespēju  izmērīt. Šī rakstu vieta man parādījās kā brīnišķīga varavīksne, 
kas pletās pāri visām lietām. 

 
Šī rakstu vieta sākas ar nāciet šurp pie Manis. Pirms dodamies tālāk, ņemsim vērā, ka pirmais nāciet 

šurp pie Manis bija uzreiz pēc tam, kad cilvēks apgrēkojās un  tika  izdzīts no Dieva dārza. Kopš tā  laika 
atrodam  šo nāciet  katrā Bībeles  grāmatā  līdz  pat Atklāsmes  grāmatai.  Šis nāciet parāda,  ka  cilvēks  ir 
pazaudējis savu ceļu. Viņš nav tur, kur tam vajadzētu būt. Šis nāciet ir aicinājums atgriezties tur, kur viņš 
pieder.  Tas  ir  aicinājums  atstāt  to,  kas  ir  grūts,  smags  un  nospiedošs,  un  nākt  pie  tā,  kas  viegls, 
nomierinošs un debešķīgs. Protams, vispirms  ir  sākotnējā nākšana pie  Jēzus, bet  tad, paliekot Viņā,  ir 
pastāvīga nākšana pie Viņa ar visām savām vajadzībām. Ik rītus ir nākšana pie Viņa pēc dienišķās maizes. 

Tā ir vispārējā aina. Tagad palūkosimies uz šo Mateja evaņģēlija nāciet: Nāciet šurp pie Manis visi, kas 
esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Palūkosimies uz  to  Jēzus mācības par  jūgu kontekstā.  Ievērojiet, ka vispirms 
Jēzus uzrunāja  jūdu  tautu. Tas bija domāts viņiem un visiem, kuri bija  reliģijas kalpībā. Tas  tika  teikts 
cilvēkiem, kuri centās dzīvot Dievam, pildot rituālus, tradīcijas un reliģiskos likumus. Jēzus juta un jūt līdz 
šiem cilvēkiem, patiesībā, Viņš raudāja par Jeruzalemi. 

 
Otrkārt, mēs zinām, ka  Jēzus runāja arī uz  ļaudīm, kuri bija nabadzīgi, slimi, piedzīvoja zaudējumus, 

kurus neievēroja, kuri bija ievainoti, salauzti un nemiera pilnām dvēselēm (Lūk. 4:18).  
 
Treškārt,  Jēzus nāciet  ir domāts arī balvu kārajiem. Tas  ir  teikts  cilvēkiem, kuri  ir atdevuši visu,  lai 

iegūtu  cieņu  un  godu,  lai  radītu  sev  vārdu  sportā,  izklaidēs,  biznesā,  reliģiozajā  pasaulē,  bagātībā  un 
popularitātē, kas atdevuši visu, lai iegūtu savas trofejas, un tagad izdeguši, vīlušies, atklājuši, ka dzinušies 
pēc nepareizajām lietām. Jēzus tiem saka, nāciet pie Manis! 

 
Beidzot  Jēzus  aicina  tos,  kuri  pārguruši  un  nomocījušies  savu  jaunības  dienās  izdarīto muļķīgo  un 

pašmīlīgo lēmumu dēļ. Jēzus saka, nāciet pie Manis! 
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Jēzus saka: „Nāciet paši un nesiet savas nastas pie Manis. Dariet galu savai pašu dzīvei, savam dzīves 
veidam, saviem ceļiem un nāciet pie Manis; tad jūs atradīsit atvieglojumu savām dvēselēm. Jo Mans jūgs 
ir patīkams un Mana nasta viegla.” Protams, ievērojiet, ka Jēzus nesaka: „Mana nasta ir bez svara.” Viņš 
saka, ka tā ir viegla, salīdzinot ar to nastu, ko nesāt tad, kad Kristus nedzīvoja jūsos. Ja reiz esam nākuši 
pie Jēzus, ir darbs, kuram jāsākas mūsos, ir process, kuram mums jāpakļaujas. Tas sākas ar šīm lietām: 

 
1.  Ja mums  jāņem  jūgs,  tad  vispirms  tas  jāpielaiko.  Tu  nevari  ņemt  savu  jūgu,  pirms  neesi  tam 

piemērots. Neviens vērsis nevar sekmīgi vilkt cita vērša jūgu. Jūga pielāgošana katram vērsim ir prasmīga 
amatnieka darbs. Katra  vērša  kakls  ir  atšķirīgs.  Jūgs  ir  jāpielaiko,  lai  vērsi nedeformētu,  kad  viņš  velk 
vieglu vai smagu nastu, pagriežas pa kreisi vai pa  labi, kad viņa galva  ir pacelta vai noliekta ēdot. Tikai 
Jēzus,  prasmīgais  amatnieks,  var  pielāgot  tevi  atbilstošam  jūgam.  Piemērojot  tevi,  Viņam  no  tevis 
jānoņem viss, kas ir no paša dzīves. Viss, kas no paša dzīves, tev jūgā neļaus justies komfortabli. Viss, kas 
no  paša  dzīves,  tev  radīs  stresu,  esot  Jēzus  jūgā.  Tāpēc  tam  vispirms  jātop  noģērbtam.  Pielāgošanas 
darbs nozīmē darīt tevi par vienu veselumu ar tavu jūgu, darīt tevi vienotu ar pilnīgo Dieva gribu. 

 
2. Kad pielāgots, tad  jūgs  ir  jāņem. Jūga ņemšana šeit nozīmē atstāt veco  jūgu, kas tavu dzīvi darīja 

nožēlojamu,  apgrūtinošu,  stresainu un  smagu.  Tu nevari paņemt  jūgu,  kas  ir  viegls, pirms nelaid  vaļā 
jūgu, kas ir smags. Tu nevari ņemt savas nastas kopā ar jūgu, ko Jēzus tev paredzējis. Jūgā ir vietas tikai 
priekš tā, ko Jēzus  ir uzlicis. Ikreiz, kad ņem savas nastas un  liec tās uz Jēzus nastām, tu tiec  izjūgts. Kā 
paša dzīvei  jāaiziet,  tāpat arī  šīs dzīves nastām.  Jūgs  ir piemērots  tikai  Jēzus nastu vilkšanai.  Jūgs  tiek 
satverts ar sevis aizliegšanas un paklausības nastām. 

 
Mūsdienās  daudzi  kristieši,  pat  daži  mācītāji,  ir  kopējuši  šodienas  biznesmeņu  rīcību.  Tā  ietver 

„garīgo” mērķu izvirzīšanu, pēc kuriem dzenās, nežēlīgi stumjot, grūžot, spiežot un manipulējot, lai gūtu 
sekmes un  ļaužu slavu, bieži vien tikai tādēļ,  lai sacensībās pārspētu citus. Šī dzīšanās bieži vien nāk no 
nepareizi virzītas dedzības par  Jēzu. Tas bieži vien  ir pārpratuma par  to, kādai vispār  jābūt kalpošanai, 
rezultāts.  Šajā  paaudzē,  vairāk  kā  jebkurā  citā, mācītāji  ir  piedzīvojuši  sirds  infarktus.  Aizraujoties  ar 
Dieva darbu pasaulīgā veidā, tie sevi ir pārmocījuši un, kas ir vēl ļaunāk, tiek uzskatīti par varoņiem sava 
smagā darba Jēzus dēļ. Problēma  ir tā, ka tā vietā,  lai  ļautu Jēzum strādāt caur viņiem, tie  ir strādājuši 
priekš  Jēzus. Viņi darbojās miesas, nevis  Svētā Gara  spēkā.  Jēzus  jūgā nav  stresa  izraisītu  infarktu  vai 
insultu. Viņa jūgs ir patīkams un Viņa nasta viegla. 

 
Cilvēki visu laiku spiedās pie Jēzus. Taču Jēzus nekad neļāva vajadzībām valdīt pār sevi. Viņš brīdināja, 

ka nabagie vienmēr būs pie mums. Tie vienmēr  izdarīs uz mums  spiedienu. Mēs nevaram apmierināt 
katra vajadzības. Mēs nevaram katram  teikt  jā. Mums  jābūt Dieva gribas vadītiem,  lai paliktu  jūgā.  Jo 
vairāk  laika pavadām ar  cilvēkiem,  jo mazāk ar Dievu. Mozus mira 120 gadu  vecumā,  kad bija  vadījis 
veselu tautu. Viņš mira kā jauns cilvēks: Mozus bija simts divdesmit gadu vecs, kad viņš nomira; viņa acis 
nebija  palikušas  tumšas,  un  viņa  dzīves  spēks  nebija  zudis  (5. Moz.  34:7).  Viņš  nenomira  izmocīts. 
Apustulis  Pāvils,  Mozus  garīgā  lieluma  ekvivalents  Jaunajā  Derībā,  bija  viens  no  visaktīvākajiem 
kristiešiem, kāds jebkad bijis, tomēr arī viņš nemira no sirds infarkta. Viņš mira, paliekot Kristū, un mira 
tādēļ, ka viņa darbs bija pabeigts.  Ja kaut viens no  šiem  lielajiem vīriem būtu miris no  stresa  izraisīta 



infarkta vai insulta, tas būtu bijis apgrūtinājums kristietībai. Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla. 
Pierādi to pasaulei, tāpat savam dzīvesbiedram un bērniem! 

 
3.  Jūgā  notiek  garīgā mācīšanās.  Ir  daudz mācību mūsu  reliģiskajās  institūcijās.  Bet  šī mācīšanās 

normāli neaiziet tālāk par kristietības galvas zināšanām, tā nevar daudz palīdzēt garīgajā uztverē, saziņā 
ar Kristu un staigāšanā ar Dievu. Neskatoties uz visu savu reliģiozo Bībeles mācīšanos, farizeji nogalināja 
Jēzu. „Augstākā” izglītība bieži vien izraisa lepnību un nolaidību sirds izkopšanā. Tikai daži, kuri ir vareni 
zināšanās,  spēj  sevi  pakļaut  Jēzus  jūgam.  Tāpēc  Jēzus  teica:  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). Dievs nevar darīt neko ar to, kas ir kaut kas, bet Viņš var darīt daudz 
ar to, kas ir nekas.  

 
Tādēļ reliģiskā izglītība bez jūga var būt ļoti bīstama. Tā ir nesusi daudz šķelšanās draudzē. Tā izraisīja 

vajāšanas un daudzu vislieliskāko Dieva vīru noraidīšanu. Vislabākā garīgā mācība ir atrodama, kad esam 
sajūgti  ar  Jēzu.  Ņemiet  uz  sevi Manu  jūgu, mācieties  no Manis,  jo  Es  esmu  lēnprātīgs  un  no  sirds 
pazemīgs;  tad  jūs  atradīsit  atvieglojumu  savām  dvēselēm.  Jo Mans  jūgs  ir  patīkams  un Mana  nasta 
viegla  (Mat. 11:29).  Jo  tālāk ejam pazemībā,  jo tuvāk pazīsim Dievu un augstāk pacelsies mūsu garīgie 
zari. Jēzus jūgs ir vislabākais seminārs pasaulē. Bez mācību maksas. Ej tajā! 

 
Mans  draugs,  tev  jāpiedzimst  no  augšienes.  Bet  atceries,  pēc  tam  tev  jākļūst  derīgam Meistara 

vajadzībām. Tur ir tava atdusa, spēks un prieks. 
 
Esot sajūgts ar Jēzu, tu spēsi saprast, ko nozīmē Pāvila vārdi: Tātad vēl atliek svēta dusa Dieva tautai 

(Ebr. 4:9). 


