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Kāds esot teicis: “Es sāpes tik ļoti neņemtu vērā, ja vien tās tā neievainotu!” Mēs visi to varam
attiecināt uz sevi. Nu jau kādu laiku es labajā kājā pa laikam jūtu asas sāpju lēkmes, dažbrīd
neizturamas. Ir apbrīnojami, ka tikai nelielas mugurkaula disku novirzes var radīt tik lielu
diskomfortu. Protams, sāpes mēdz būt ļoti dažādas, ne tikai fiziskas. Un periodiski parādās
mūsu visu dzīvēs. Lai kāda arī būtu to forma, tās viegli var novest izmisumā, likt justies vājiem
un traucēt priecāties par ikdienu.

  

Daudzas sievietes ir piedzīvojušas ar bērna piedzimšanu saistītās sāpes. Viens no maniem
draugiem ir pārcietis astoņas ceļa operācijas. Sāpes var izpausties kā garīgās ciešanas.
Pēctraumatiskais stresa sindroms ir tikai viens piemērs, kad vai nu kareivis pēc ievainojuma
kaujas laukā, glābējs pēc sastapšanās aci pret aci ar sāpēm un, iespējams, pat nāvi, vai
cilvēkiem, kuri piedzīvojuši to, ka tiek nelietīgi izmantoti. Tāpat ir sāpes, kuras pārcieš cilvēki ar
dažādām atkarībām un kaitīgiem ieradumiem. Emocionālās depresijas sāpes var pakļaut cilvēku
bezcerības sajūtai.

  

Un arī mums darbā sāpju netrūkst: nerealizēti mērķi un centieni, neizdevies bizness, zaudēts
darbs, pazaudēti klienti, neiegūts paaugstinājums amatā vai darba algas pieaugums, ko
domājām pelnījuši; finansiālas grūtības t.sk. bankrots, vai sastapšanās darbā ar neadekvātiem
cilvēkiem t.sk. darba devējiem, vadītājiem un kolēģiem.

  

Ir daudzi veidi, kā tikt galā ar sāpēm. Varam tās izmeditēt. Varam tās ignorēt, paturēt sevī un
neatzīt, bieži vien tā kaitējot sev ilgtermiņā. Varam kļūt kā apsēsti, darbojoties un cenšoties tās
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īslaicīgi slāpēt. Skumji, bet reizēm dzirdam par cilvēkiem, kuri nolēmuši bēgt no sāpēm, atņemot
sev dzīvību. Neviena no šīm pieejām sāpju problēmu nevar atrisināt pēc būtības. Bieži vien tās
izraisa vēl vairāk sāpes cilvēkiem, kuri ir mūsu tuvumā.

  

Par laimi esmu atradis veidu, kā pārvarēt sāpes, kurš bez kļūdīšanās var mums pozitīvā veidā
palīdzēt pie jebkura veida sāpēm vai sarežģījumiem mūsu dzīvēs!

  

Es vienmēr sāku ar lūgšanām un apziņu, ka Dievam ir iemesls, kādēl man ar kaut ko
jāsaskaras, arī tad, ja Viņš ir izvēlējies to man neatklāt. Jeremijas grāmatā 29:11, Dievs saka:
“Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne
ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.” Pat tad, kad mēs
nesaprotam, kādēl mums šīs sāpes jāpiedzīvo, mēs pilnībā varam uzticēties, ka Dievs pilnībā
kontrolē situāciju un izmantos to Savam mūžības plānam – un mums par labu.

  

Pieredze man liek domāt, ka man arī jāuzticas Viņa vadībai, ka Viņš turpina darbu pie manis
pilnveidošanas, padarot mani līdzīgāku Viņa Dēlam.Teiciens”Bez sāpēm nav rezultāta!” nav
atrodams Bībelē, bet šajā īsajā teicienā ir daudz patiesības. Es ticu, ka caur sāpēm dzīvē mēs
varam un sasniegsim daudzus ieguvumus, ja vien būsim pacietīgi. Kā teikts Pāvila vēstulē
Romiešiem 5:3-4 “Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka
ciešanas rada izturību, izturība - pastāvību, pastāvība - cerību.”

  

Saskaroties ar sāpēm mēs bieži vien lūdzam, lai tās pāriet, bet tā ne vienmēr notiek. Iespējams,
ka tās pārietu ātrāk, jā mēs no tām ātrāk mācītos. Bet, pat ja tās saglabājas, mēs varam atrast
pārliecību apustuļa Pāvila teiktajā, kad viņš secināja: “Tādēļ es To Kungu trīs reizes esmu
lūdzis, lai tas no manis atkāptos. Un Viņš ir sacījis: "Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans
spēks nespēkā varens parādās." Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks
nāktu pār mani’” (2. Korintiešiem 12:8-9). Ar šādu skatījumu mēs varam lūgt. “Kungs, es
pazemībā pieņemu, ka Tava žēlastība ir pietiekama arī man kā Jēzus sekotājam.”

  

© 2016, all rights reserved. Jim Langley has been an agent and chartered life underwriter (CLU)
with New York Life since 1983 and an active member of CBMC of Santa Barbara, California,
U.S.A. since 1987. Adapted from one of his “Fourth Quarter Strategies” discussions, these are
designed to “light a fire under Christian business and professionals to become more effective in
the marketplace for Jesus Christ.” His website is: www.fourthquarterstrategies.com
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Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

1. Kāda ir jūsu tipiskā reakcija, piedzīvojot sāpes, personīgā dzīvē vai profesionālajā darbībā,
visdažādākajās to formās?

  

  

2. Vai mums vienkārši jāparausta plecus un sāpes jāpieņem, uzskatot, ka grūtības,
pārbaudījumi, sarežģījumi dzīvē ir tikai daļa no tās un mēs ar tiem neko nevaram iesākt?
Paskaidrojiet savu atbildi.

  

  

3. Ko jūs domājat par ideju, ka aiz mūsu sāpēm  slēpjas Dieva nodoms, lai kāds arī tas būtu?
Kā jūs jūtaties, ja nespējat saskatīt iespējamo iemeslu?

  

  

4. Kā jūs, saviem vārdiem, saprotat Dieva teikto:” Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo Mans spēks
nespēkā varens parādās?” Vai ticat tam? Kāpēc jā vai nē?
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Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :

  

Ījaba 42:1-6; Job 42:10; 2. Korintiešiem 12:7-10; Filipiešiem 1:20; Jēkaba 4:5-7

  

  

Lai reģistrētos uz regulāru Pirmdienas mannas saņemšanu sūtiet pieteikumu uz:
Manna@cbmc.lv

  

CBMC – LATVIJA: Dainis Šmits, prezidents (e-pasts: dainissmits@gmail.com)

  

Latviešu valodas tulkojums CBMC-Latvija, Copyright 2014 / www.cbmc.lv

  

CBMC INTERNATIONAL: Jim Firnstahl, President

  

2850 N. Swan Road, Suite 160 ▪ Tucson, Arizona 85712 ▪ U.S.A.

  

TEL.: 520-334-1114 ▪ E-MAIL: mmanna@cbmcint.org

  

Web site: www.cbmcint.org Please direct any requests or change of address to:
nbrownell@cbmcint.org
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