KRISTIEŠU MĀJAS
UN LAULĪBAS NEDĒĻA

Atrodi laiku lasīt
un lūgt kopā
ar savu dzīvesdraugu!

DZĪVES CENTRS

“LAI TAVA SIRDS NEIEKARST PRET
GRĒCINIEKIEM, BET LAI TĀ JO DIENAS
PALIEK BIJĀŠANĀ TĀ KUNGA PRIEKŠĀ.
TAVĀ PRIEKŠĀ IR DROŠA NĀKOTNE,
UN TAVA GAIDĪŠANA TEVI NEVILS.”
(SAL. PAM. 23:17, 18)

Bībelē izteiktas domas, kas ir vienkāršas pēc formas, bet dziļas pēc satura. Mēs, cilvēki, bieži
sapinamies sarežģītās situācijās. Daudzos gadījumos apstākļi, kādos esam nonākuši, šķiet tik
sarežģīti, ka nezinām, ko iesākt. Bet Dievam ir risinājums pat tur, kur mēs to neatrodam. Viņš redz
to, ko mēs neredzam, Viņš var atrisināt to, ko mēs nespējam atrisināt. Ir tikai viens nosacījums, lai
Dievs būtu mūsu pusē un darbotos mūsu labā: izjust bijību pret Viņu.
Daudzos tulkojumos tiek lietots vārds “bailes”, bet mums nepatīk tas, kas asociējas ar bailēm.
Taču ebreju tekstā šim vārdam ir cita nozīme. Frāze “bīties Dievu” Vecās Derības izpratnē nozīmē
‘ielikt savu dzīvi Viņa rokās’. Tā ir izpratne par to, ka Viņam ir tāds spēks, kādu mēs pat nevaram
iedomāties. Patiesībā, lai to saprastu, būs nepieciešama visa mūžība. Kad Dievs ir mūsu pusē, Viņš
visas lietas pārvērš mums par labu (skat. Rom. 8:28). Kāpēc? Jo Viņš rāda mums virzienu pretī
labākiem risinājumiem un dāvā iespēju ieraudzīt to, ko paši neredzam.
Daudzi pāri un daudzas ģimenes pārdzīvo grūtus laikus. No tā nav iespējams izvairīties. Sāpes,
slimības un apstākļi, kas nerodas mūsu vainas dēļ, pārbauda ticību un paļāvību uz Dievu. Bet, ja
attīstīsim prasmi uzticēties Dievam, tad brīžos, kad radīsies problēmas, mēs spēsim tikt ar tām
galā un kļūsim stiprāki. Reliģijai nav obligāti jāizmaina realitāte, bet tā ļauj paskaties uz notiekošo
no citas puses. Galvenais elements, kas pārim jāapgūst, lai virzītos uz priekšu un atstātu konfliktus
aiz muguras, – jāpaļaujas uz Dieva spēku. To var sasniegt ne tikai ar lūgšanu un Dieva Vārda izpēti,
bet arī ar konkrētiem ticības darbiem, kas neļaus spert soli, līdz nebūsim pārliecināti, ka Dievs tam
piešķir Savu svētību. Tas nenozīmē, ka Dievam ir jākļūst par klupšanas akmeni attiecībās ar laulāto
draugu. Tieši otrādi – Viņam ir jābūt visas dzīves centrā, jo bez Viņa dzīve zaudē jēgu.
Vai Dievs ir jūsu personīgās un ģimenes dzīves centrs? Ko jūs darāt, lai tas tā būtu?
Lūdziet, lai Dieva spēkā spētu tikt pāri dzīves krīzēm!
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