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“Liels paldies!” Šiem vārdiem var būt ievērojami atšķirīgas un daudzas nozīmes. Tie var nozīmēt
patiesu pateicību darbiniekam par izcilu darbu vai projektu, kolēģim vai vērtīgam klientam par
sadarbību, piegādātājam par laiku satikties, kad tas ļoti nepieciešams. Vai arī tos var lietot
sarkastiskā nozīmē, attiecinot uz kāda darbu, komentāriem vai attieksmi, kas nav bijuši
atbilstoši.

  

Bet šajā gada laikā, kad tas tuvojas noslēgumam un dažās pasaules daļās cilvēki gatavojas
formāli atzīmēt Pateicības dienu, šķiet, ka ir labi padomāt par lietām, par kurām patiesi varam
pateikties. Par kurām lietām jūs “Liels paldies” sakāt vispozitīvākajā veidā?

  

Iespējamo lietu saraksts ir bezgalīgs. Raugoties no darba viedokļa, mēs varam būt pateicīgi par
jaunu darbu, paaugstinājumu, algas pielikumu, atbildības un autoritātes pieaugumu, biznesa
paplašināšanos vai kompānijas imidža un ietekmes pastiprināšanos nozarē. Bet kā tad, ja
neesat ieguvuši cerēto darbu? Vai arī tik nepieciešamo algas pielikumu? Vai varam būt pateicīgi
arī par to?

  

Kā ar personīgo līmeni: ja esam uzlabojuši finanšu situāciju, nomaksājuši rēķinus, vairāk
naudas nolikts uzkrājumos un investīcijās, vai arī esam spējuši veikt pirkumus, kurus plānojām
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jau ilgāku laiku, varam justies pateicības pilni. Bet, ja mūs piemeklējušas finansiālas
neveiksmes, neplānoti izdevumi? Ja bija jāķeras pie krājumiem, lai veiktu obligātus
maksājumus? Vai arī atkal bija jāatliek sen kārotais pirkums? Kā mēs varam būt pateicīgi par
to?

  

To pašu varam teikt par attiecībām ģimenē, veselību, pat vaļaspriekiem un interesēm, kuras
piekopjam laikā, kad nestrādājam. Kad lietas iet labi, ir viegli justies pateicīgiem. Bet, kad ir
grūtības, tad ne visai. Tad ko mēs varam darīt? Bībele iesaka sekojošo:

  

Padariet pateicību par prioritāti. Lai pateiktos nav jāgaida, kad kaut kas ir pabeigts. Arī ceļa
vidū, kad notiek kaut kas liels, ir svarīgi ieturēt pauzi un izteikt mūsu atzinību. 
“Un, kad cēlēji lika Tā Kunga Tempļa pamatus… viņi dziedāja, slavēdami un pateikdamies Tam
Kungam: "Jo Viņš ir labs, un Viņa mīlestība ir mūžīgi pār Israēlu." Un visi ļaudis gavilēja lielās
gavilēs, slavēdami To Kungu, tādēļ ka Tā Kunga nama pamati bija likti”
(Ezras 3:10-11).

  

Esiet pateicīgi neatkarīgi no …. Tas, kā mēs uztveram notikumus un apstākļus, var ietekmēt
mūsu sajūtas, arī to vai jūtamies pateicīgi. Bet mēs esam instruēti būt pateicīgiem visās
situācijās, daļēji tāpēc, ka nespējam uzreiz saprast to nolūku un iespējamo gala iznākumu. 
“Esiet priecīgi vienumēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva
griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums”
(Pāvila 1. vēstule tesaloniķiešiem 5:16-18).

  

Atpazīstiet Vienu, kuram mums ir jāpateicas. Ir raksturīgi, kad lietas rit labi, uzslavēt pašiem
sevi par sasniegto. Tomēr Bībele mums atgādina, ka visas lietas – iemaņas, talanti un iespējas
- nāk no Dieva, un mums jāizteic atzinība Viņam. 
“Ieeita pa Viņa vārtiem ar pateikšanu, Viņa pagalmos ar teikšanu! Pateicieties Viņam, slavējiet
Viņa Vārdu”
(Psalmi 100:4).

  

© Roberts Dž . Tamasi ir viceprezidents bezpeļņas organizācijai Līderu Mantojums, Atlantā,
ASV. 
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Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

  

1. Vai jūs regulāri pārdomājat, atvēlot tam īpašu laiku, to, par ko esat pateicīgi? Ja jā, kādā
veidā?

  

  

2. Ja jums šajā brīdī būtu jāsaka, “Liels paldies!”, Vai jūs to darītu pozitīvā noskaņā, vai arī
drīzāk kā izsakot neapmierinātību vai sarūgtinājumu? Paskaidrojiet savu atbildi.

  

  

3. Kādēļ pateicības pilna attieksme praksē var būt apgrūtinoša pat laikā, kad tiekam uz to
rosināti?

  

  

4. Vai ir patiesi iespējams būt pateicīgam grūtību brīžos vai profesionālu neveiksmju laikā? Ja jā,
kā?

  

 3 / 5



VAI ŠIS IR LABS LAIKS BŪT PATEICĪGIEM?

Autors VAI ŠIS IR LABS LAIKS BŪT PATEICĪGIEM? - Pēdējās izmaiņas Trešdiena, 02 decembris 2015 23:53

  

  

Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :

  

  

Psalmi 50:14-15, 69:30-33, 95:1-7, 105:1-4, 106:1-2; Efeziešiem 5:20; Kolosiešiem 1:3-6

  

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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