KRISTIEŠU MĀJAS
UN LAULĪBAS NEDĒĻA

Atrodi laiku lasīt
un lūgt kopā
ar savu dzīvesdraugu!

“BET PRECĒTAIS RŪPĒJAS
PAR PASAULES LIETĀM,
KĀ PATIKT SIEVAI:
VIŅA SIRDS IR DALĪTA.”
(1. KOR. 7:33)

NOLIETOTAS LAULĪBAS
Viņi ir precējušies jau sen. Šķiet, ka viņiem ir viss, lai būtu laimīgi. Viņiem nav parādu, jo viņi
iemācījušies dzīvot savu iespēju robežās. Viņu bērni, lai arī iet cauri sarežģītajam pusaudžu
vecumam, nopietnas problēmas nesagādā. Bet, lai arī cik rāma šķistu redzamā puse, kaut kas
tomēr nav kārtībā. Visas sarunas ir par sadzīviskiem jautājumiem, un neviens no viņiem abiem
nesagaida, ka kopā pavadītais laiks būs patīkams, viņi neplāno kaut ko darīt kopā. Seksuālo
attiecību kaisle, kas bija pirmajos kopdzīves gados, ir zudusi, tagad tās ir tikai retas un ne pārāk
aizraujošas epizodes. Šāda aina atspoguļo miljoniem laulāto pāru dzīvi. Līdzīgi apraksti dzirdēti
desmitiem reižu. Dažādi vārdi, dažādas intonācijas, bet viss norāda uz to, ka ģimenes dzīve ir
garlaicīga un vienmuļa. Nolietotas attiecības, kurās sirsnību nomainījusi attiecību uzturēšana
piespiedu kārtā, jo nekā cita vairs nav. Dvēseles dziļumos cilvēki jūtas sava dzīvesveida gūstā un
nezina, kā no šī slazda atbrīvoties. Tās ir nepilnvērtīgas attiecības ar rūgtuma piegaršu.
Precētajiem pāriem, kuri nonākuši līdz šādam stāvoklim, ir grūti atgūt agrāko pievilcību vienam
pret otru, grūti atgūt iemīlēšanās sajūtu, kādu viņi baudīja, kad bija līgava un līgavainis un kad
iepazina viens otru, katru dienu atklājot kaut ko jaunu.
No jauna iemīlēties vienam otrā un atgūt sajūtu, ka viņi ir vienīgie un vēlamākie viens otram,
daudzos gadījumos ir pārāk augsts mērķis, lai to sasniegtu. Labā ziņa ir tā, ka tam nav obligāti
jābeidzas šādi. Nav svarīgi, cik nolietojušās ir jūsu attiecības, tās var atjaunot. Lai labotu situāciju,
ir jāsper daži radikāli soļi. Lai atjaunotu attiecības, jums no jauna jākļūst par draugiem, kuriem
patīk būt kopā, jākļūst par biedriem, kuriem ir kaut kas, ar ko dalīties. Ar ko sākt? Atrodiet laiku,
lai pabūtu kopā. Nestrīdieties par sīkumiem un meklējiet to, ko jums patīk darīt kopā –
noskatieties labu filmu, pārrunājiet izlasītu grāmatu, pastaigājieties pa parku, apmeklējiet muzeju,
uzspēlējiet galda spēli... Neaprobežojieties tikai ar lūgšanām. Lūgšana bez darbības efektu
nerada. Lūdziet, lai Dievs dod jums pacietību un prasmi paklusēt, spēku un neatlaidību būt
laipnam un pieklājīgam. Dariet to, kas ir atkarīgs no jums, un jūs atgūsiet zaudēto.
Vai vēlaties atjaunot attiecības jau šodien? Celieties un ejiet pie sava laulātā drauga, lai
izrunātos no visas sirds! Lūdziet kopā no sirds viens par otru!
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