KRISTIEŠU MĀJAS
UN LAULĪBAS NEDĒĻA

Atrodi laiku lasīt
un lūgt kopā
ar savu dzīvesdraugu!

PIEDOŠANA
IR BRĪNUMS
“[..] BEZ MANIS JŪS
NENIEKA NESPĒJAT DARĪT.”
(JĀŅA 15:5)

Piedošana patiesībā ir brīnums. Tas ir rezultāts darbībai, kas pati par sevi cilvēkā nerodas.
Piedošana ietver sevī aizmiršanu, atjaunošanu un gribas izpausmi. Tam ir vajadzīgs spēks no
augšienes.
Pasaulē ir pazīstams teiciens: “Piedot piedošu, bet neaizmirsīšu.” Citiem vārdiem sakot: “Es
apžēlošos par tevi konkrēta pārkāpuma dēļ, bet nekad tev vairs neticēšu.” Viens no iemesliem,
kāpēc izjūk laulības, ir izpratnes trūkums par piedošanu un tās noliegšana. Patiesībā, lai piedošana
būtu efektīva, tā ir jāizsaka konkrētā brīdī un katram cilvēkam individuāli. Taču tad, ja piedošana
nav pilnīga, tas, kurš nepiedod, velk šo nevajadzīgo smagumu līdzi visu dzīvi, traucējot pats sev
augt un attīstīties. Cilvēki, kuri nepiedod, nocietinās, uzkrājot aizvainojumus un savstarpējos
konfliktus. Tas ir likumsakarīgs nenotikušas dziedināšanas rezultāts, dzīve ar pastāvīgi strutojošu
emocionālu brūci. Nepiedošana ir kā ļaundabīgs audzējs, kas spēj iznīcināt visu organismu, ja vien
netiek pilnībā izņemts.
Šodienas teksts atgādina galveno principu: bez dievišķā spēka mēs nespējam neko, arī piedot.
Vai tu nespēj piedot? Lai tas tevi nenomāc! Atzīt to ir pirmais solis ceļā, kas ved ārā no
aizvainojumu purva. Griezies pie Dieva un atklāti izstāsti savu situāciju; Dievs paveiks to, ko
neviens cits izdarīt nespēj. Maldināt pašam sevi, ticot, ka piedod, lai gan patiesībā nespēj aizmirst
nodarīto, un šādā stāvoklī censties sākt no jauna un atjaunot attiecības ir tikai pašapmāns.
Piedošana aizmirst un atjauno, tas ir jauns sākums. Tas nenozīmē, ka atjaunošanās process būs
viegls, bet piedošana padara to iespējamu. Laulībā piedot nav viegli, bet tas ir iespējams. Dievs,
kas spēj pārveidot, var arī atvērt jaunus apvāršņus un dot iespēju piedot – pat tad, ja pāri darītājs
neizrāda nožēlas pazīmes.
Vai tu piedod vai krāj aizvainojumus? Vai tu atbrīvojies no rūgtuma vīrusa, atbrīvojot
laulāto draugu no vainas sajūtas? Lūdziet, lai Dievs dod jums pietiekami daudz spēka
piedošanai!
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