KRISTIEŠU MĀJAS
UN LAULĪBAS NEDĒĻA

Atrodi laiku lasīt
un lūgt kopā
ar savu dzīvesdraugu!

LAULĪBA –
DIEVA IECERE
“MANI IR RADĪJIS DIEVA GARS,
UN VISUVARENĀ DVAŠA PIEŠĶIR MAN
DZĪVĪBU.”
(ĪJ. 33:4)

Laulība ir derība starp diviem cilvēkiem, kuri mīl viens otru, un šajā derībā piedalās ne tikai
vīrietis un sieviete, bet arī Dievs. Uzsākot laulības attiecības, pāris nolemj pieņemt viens otru un
noslēdz uzticības un mīlestības saistības uz visu mūžu. Šo saistību nopietnība tiek apstiprināta ar
solījumu Dieva klātbūtnē.
Lai gan daudzi vēlētos ticēt, ka laulība ir cilvēces izgudrojums evolūcijas procesa laikā,
patiesībā to iedibināja pats Dievs. Dievs apveltīja mūs ar spēju mīlēt un pēc Sava nodoma radīja
laulību, lai cilvēce varētu dzīvot harmonijā. Mums, cilvēkiem, attiecības ir vajadzīgas tikpat ļoti kā
vajadzība ēst un dzert. Tās ir vajadzīgas mūsu izdzīvošanai. Attiecības ¬ir viens no mūsu garīgā un
fiziskā līdzsvara pamatiem. Lai gan ir cilvēki, kuri dažādu apstākļu dēļ izvēlas dzīvot vienatnē, tas
drīzāk ir izņēmums. Šādu variantu Dieva sākotnējais nodoms neparedzēja.
Lai piepildītu Savu nodomu, Dievs dāvā mums spēju mīlēt. Mīlestība ir dāvana, kas nāk tieši no
Dieva (skat. 1. Jāņa 4:8). Maiguma un sirsnības izpausmes ir Dieva klātbūtnes izpausme mūsos
(skat. Gal. 5:22). Iecienītākā Bībeles līdzība, kas raksturo laulību ir simboliskā Kristus un draudzes
savienība. Tiek uzskatīts un sagaidīts, ka starp vīru un sievu būs tāda pati saikne, kādu Kristus
uztur ar draudzi. Kristus un draudzes savienību raksturo beznosacījuma mīlestība, pašatdeve,
uzupurēšanās un pašaizliedzība. Tajā nav vietas egoismam, lepnumam un neiecietībai. Dievs
sagaida, ka tādas pašas attiecības būs arī starp dzīvesbiedriem. Lai tas tā būtu, laulības savienībā
kā trešā puse jāpieaicina Dievs. Jebkurā laulībā Dievam ir jābūt pašam vēlamākajam draugam.
Precēts pāris, kurš vēlas sasniegt dievišķo ideālu, nedrīkst atstāt Dievu ārpus savas dzīves, gluži
pretēji – Dievam ir jākļūst par laulības pamatu un jābalsta laulāto attiecības. Ja Dievs paliek aiz
durvīm, mēs sākam dzīvot viltus mīlestībā, kas nav dzīvotspējīga un visbeidzot nes lielu vilšanos.
Tikai Dieva klātbūtne nodrošina veiksmīgu laulības dzīvi.
Vai ieaicināt Dievu savā laulības dzīvē katru dienu? Vai Dievs ir galvenā persona jūsu
dzīvē? Lūdziet, lai Dievs katru dienu ir jūsu laulības centrā! Lūdziet, lai ikviens no jums
personīgi vairāk tuvojas Dievam!
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