Atrodi laiku lasīt
un lūgt kopā
ar savu dzīvesdraugu!

KRISTIEŠU MĀJAS
UN LAULĪBAS NEDĒĻA

KAS DARA
LAULĪBU STIPRU
“LIELI ŪDEŅI NEVAR APDZĒST
MĪLESTĪBU [..].”
(AUGSTĀ DZ. 8:7)

Reiz vīram un sievai, kuri kopā nodzīvojuši četrdesmit gadus, pajautāju, kāds ir viņu laulības
panākumu noslēpums. Sieva ar cieņas pilnu, mazliet noslēpumainu skatienu pavērās vīrā un
atbildēja: “Tas ir kaut kas dziļāks par gudrību un mūsu spēju mīlēt.” Vīrs pasmaidot piekrita viņai:
“Kādu dienu arī tu sapratīsi.”
Laime ir procesa rezultāts. Daudzi uzskata, ka laimi ģimenes dzīvē var sasniegt ar pietiekamu
uzupurēšanos un gudrību. Uzupurēšanās ir nepieciešama, lai saprastu dzīves situāciju, kurā
atrodas dzīvesbiedrs, un lai spētu savas vēlmes upurēt otra cilvēka labā. Mīlestībā pret
dzīvesbiedru mēs bieži noliekam malā savus personīgos centienus un palīdzam īstenot viņa sapni.
Turklāt ir vajadzīga gudrība, īpaši emocionāla, lai dienu no dienas dzīvotu blakus cilvēkam, kurš
daudzējādā ziņā atšķiras no mums. Tomēr ne viens, ne otrs pilnībā neizskaidro veiksmes būtību
laulības attiecībās. Patiesībā panākumu atslēga ģimenes attiecībās ir pārdabiska pārveidojoša un
atjaunojoša spēka klātbūtne.
Patiesas mīlestība avots nav cilvēks. “[..] jo Dievs ir mīlestība” raksta apustulis (1. Jāņa 4:8), un
šī lakoniskā, bet dziļā patiesība arī ir visa atslēga. Ja Dievs ir ar mums, tad dzīve kļūst citāda.
Mīlestības klātbūtne, ko rada Dievs, stiprina laulību un ļauj tai izturēt jebkurus apstākļus. Templs
Gairdners par savu laulību izteica šādu lūgšanu: “Lai es varētu pietuvoties viņai, tuvini mani Sev
vairāk nekā viņai; lai iepazītu viņu, ļauj man iepazīt Tevi vairāk nekā viņu; lai es varētu viņu mīlēt
patiesi un no visas sirds, iemāci man mīlēt Tevi vairāk par visu pasaulē. Lai starp mani un viņu
nebūtu nekādu šķēršļu, esi ik brīdi kopā ar mums. Lai mēs varētu pastāvīgi būt kopā, aicini katru
no mums sadraudzībai vienatnē ar Tevi. Kad apskaujam viens otru, ak, Dievs, ļauj mums pieķerties
pie Tevis.” Tā arī ir laimes atslēga – tas, ko precētais pāris vēlējās man atklāt.
Vai jūsu abpusējā mīlestība sniedz jums patiesu prieku? Kas jūsu laulību dara stipru?
Atsauciet atmiņā kādus dzīves notikumus, kas ir palīdzējušas kļūt laulībai stiprākai!
Lūdziet, lai Dievs stiprina jūsu laulību un vairo mīlestību uz Dievu un vienam uz otru!
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