KRISTIEŠU MĀJAS
UN LAULĪBAS NEDĒĻA

Atrodi laiku lasīt
un lūgt kopā
ar savu dzīvesdraugu!

LABAS ZIŅAS

“VIŅŠ NEBĪSTAS NO ĻAUNAS SLAVAS,
VIŅA SIRDS IR STIPRA SAVĀ PAĻĀVĪBĀ
UZ TO KUNGU.” (PS. 112:7)
Senāk, kad cilvēks saņēma telegrammu, viņa sirds sāka sisties straujāk. Nelielā papīra lapiņa
varēja pavēstīt priecīgas ziņas vai, tieši otrādi, ar dažiem īsiem vārdiem laupīt mieru. Telegramma
bija smaidu vai asaru priekšvēstnese. Tai piemita spēks, kas varēja izraisīt laimi un prieku vai
rūgtas asaras.
Mūsdienās reti kurš sūta telegrammas. Tās aizstāj ar īsziņām, čatiem, mesendžeriem un
elektronisko pastu. Mūsdienu saziņas līdzekļi piegādā jaunumus daudz ātrāk, dažreiz tie mūs
pārsteidz nesagatavotus un apstulbina. Telegrammu laikos bija vismaz brīdis, lai psiholoģiski
sagatavotos pirms vēsts atvēršanas. Šodien paņemam rokās telefonu un kāds otrā pusē bez
jebkādas anestēzijas saka tev to, ko bija nodomājis teikt. Vai arī cilvēks ar vienu pirksta pieskārienu
atver e-pastu un ierauga vārdus, no kuriem zūd kontrole pār visām emocijām.
Sliktās ziņas padara mūs ievainojamus. Tās liek baidīties par ļaunāko iznākumu un raudzīties
nākotnē bez pārliecības. Labi, ka paļaušanās uz Dievu dod mums pietiekamu pamatu pārliecības
pilnai un mierīgai dzīvei. Reliģija nemaina apstākļus, bet palīdz paskatīties uz realitāti citādi. Tā
dod iespēju skatīties uz problēmām un grūtībām ar cerību.
Ģimenes, kuras veido dzīvi kopā ar Dievu, vislielākās grūtības spēj uztvert atšķirīgi no tā, kā tās
uztver citi. Apziņa, ka Dievs viņiem ir līdzās, dod spēku pārvarēt jebkuras grūtības. Esmu redzējis
ģimenes, kuras ir atdzimušas no pelniem, pateicoties ticībai Dievam. Bet esmu redzējis arī
cilvēkus, kuri grimst problēmās bez jebkādas cerības. Neticīga cilvēka vientulība ir ārkārtīgi rūgta.
Tā rada pamestības sajūtu, kuru pat nav ar ko salīdzināt. Labākais, ko dzīvesbiedri var darīt savas
laimes labā, ir uzticēties Dievam. Tas ir faktors, kas nosaka atšķirību starp jēgpilnu dzīvi un
bezmērķīgu klejojumu. Dieva klātbūtne piešķir spēju ieraudzīt grūtības citām acīm. Ielūdzot savā
dzīvē Kristu, mēs dodam sev iespēju virzīties uz priekšu. Lai arī šis ceļš nav brīvs no problēmām,
mūs nenospiež vientulības sajūta un mēs mērojam to ar pārliecību, ka kopā ar Dievu noteikti ir
izeja no jebkura tuneļa.
Vai jūs aicināt Dievu savā dzīvē? Vai jūsu ģimene mājo dzīvā Dieva aizsardzībā? Lūdziet
par īpašu Dieva aizsardzību jūsu ģimenei! Lūdziet, lai Dievs sagatavo katru ģimenes locekli
(nosaucot to vārdā) priekšā stāvošajām grūtībām!
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