KRISTIEŠU MĀJAS
UN LAULĪBAS NEDĒĻA

Atrodi laiku lasīt
un lūgt kopā
ar savu dzīvesdraugu!

BRĪNUMS
KATRU DIENU

“TIEŠĀM, VIRS ZEMES NAV NEVIENA
TIK TAISNĪGA CILVĒKA, KURŠ DARĪTU
TIKAI LABU UN NEKAD NEGRĒKOTU.”
(SAL. MĀC. 7:20)

Vienmēr ir bijuši cilvēki, kuri vēlējušies saprast, kāpēc eksistē labs un ļauns. Ir izgudrotas
visneiedomājamākās teorijas, kuras no vēstures, socioloģijas, pedagoģijas un filozofijas skatu
punkta centušās izskaidrot, kāpēc cilvēks daudzās situācijās rīkojas slikti. Bībeliskais uzskats šajā
jautājumā nav pats populārākais, īpaši akadēmiskajā vidē. Tomēr mums, ticīgajiem, uz
jautājumiem par ļaunuma eksistenci tas atbild vislabāk.
Ikviens cilvēks ir mantojis tieksmi uz ļaunu. Tas nozīmē, ka visi zemes iedzīvotāji tiecas nevis uz
labo, bet uz ļauno. Tas cilvēka eksistencei rada noteiktas sekas. Cilvēces vēsture pierāda, ka cilvēki
visos laikos ir rīkojušies nepareizi. Kādu praktisku piemēru tam var atrast ģimenē un dzīvesbiedru
attiecībās? Viena no acīmredzamajām grēka sekām ir tā, ka cilvēkiem jācīnās, lai spētu palikt
nelokāmi savos lēmumos un darbībās. Ikviens cilvēks saskaras ar Pāvila izteikto paradoksu: “[..]
nevis to, ko gribu, es daru, bet, ko ienīstu, to es daru.” (Rom. 7:15) Viena lieta ir, ko sakām un kādi
vēlamies būt, bet pavisam cita – kā rīkojamies patiesībā. Daudzos gadījumos prakse ir pretrunā
teorijai.
Dievs to zina, tāpēc atgādina mums, ka bez Viņa neko nevarēsim izdarīt (skat. Jāņa 15:5).
Neviena laulība nevar pastāvēt, ja to nepārvalda Dievs. Šo patiesību, kas atrodas kristīgās dzīves
centrā, daudzi ir aizmirsuši, un rezultāti ir acīmredzami: kristīgie dzīvesbiedri šķiras vai arī viņu
dzīvē valda vardarbība, neuzticība un otra dzīvesbiedra pamešana.
Ko Dievs laulībā paveic tādu, bez kā nevar iztikt? Dievs maina cilvēkus! Tikai Dievam ir spēks
izmainīt. Kā teicis pravietis – Viņš var dot mums jaunu sirdi un jaunu garu: “[..] Es izņemšu viņiem
no krūtīm akmens sirdi un iedošu tiem sirdi no miesas.” (Ec. 11:19) Tas ir pārveidošanas brīnums,
ko var paveikt tikai dievišķais spēks. Kad tas ir noticis, laulības attiecības, kas līdz šim bija
piepildītas ar dusmām, greizsirdību, vardarbību, neuzticību, norobežošanos un atsvešinātību,
izmainās. Tajās ienāk miers, uzticība, līdzsvars, nodošanās, sadraudzība un atbildība. Dievs paveic
brīnumu. Lai spētu dzīvot pāra attiecībās, mums ir nepieciešama šī apbrīnojamā ikdienas svētība.
Vai jūs ļaujat Dievam kļūt par dzīves dzinējspēku? Lūdziet, lai Dievs jūs atbrīvo no
dusmām, greizsirdības u.tml. un piešķir spēku pretoties kārdinājumiem katru dienu!
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