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Vai esat kādreiz domājuši par savu darbu kā kaut ko vairāk nekā tikai darbu? Iespējams, jūs
esat starp tiem cilvēkiem, kuri darbu uzskata par savu misiju vai iespēju kalpot. Bet vai esat
kādreiz domājuši par to, ka darbs var būt tā vieta, kur Dievs darbojas jūsos? Keits Veltons
(Keith Welton), mācītājs, kurš daudz laika pavadījis korporatīvajā vidē, ir sarakstījis grāmatu
„Working for Glory: A Theology for Doing Work that Matters”.  Ar to saistīts raksts “Seši veidi, kā
Dievs darbojas Tevī (Six Ways God’s at Work in You)”, bija publicēts interneta vietnē
desiringgod.org. No šejienes es aizņēmos viņa izceltos jautājumus, tiem pievienojot savas
domas. Pamatā Veltons uzskata, ka Dievs darba vietu izmanto, lai jūs:

  

Pilnveidotu savu ticību. Ir tikai dažas vietas, kur ticība var tikt vingrināta enerģiskāk nekā
darbā. Kad mūsu plāni nepiepildāS, vai arī saskaras ar negaidītiem izaicinājumiem, mēs nereti
brīnāmies: „Ko es tagad daru?”

  

Šādos laikos ir labi atcerēties Salamana Pamācībās 3:5-6 izteiktos solījumus: “Paļaujies uz To
Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos
ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.”

  

Pilnveidotu savu sirdi. Motivācijai darbā ir ļoti liela nozīme. Vai mēs to izmantojam, lai gūtu
lielākus ienākumus, gūtu atpazīstamību vai citiem uz sevi vērstiem iemesliem? Vai arī mūsu
vēlme ir ar darbu pagodināt Dievu, kā teikts Pāvila vēstulē Kolosiešiem 3:23-24: 
“Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka Tas Kungs
par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam - Kristum.”
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Pilnveidotu savas rokas. Mums visiem nepieciešams mērķis, dzīves jēgas apziņa, un darbs
var palīdzēt mums to sajust. Salamans Mācītājs 9:10 izteikta šāda atziņa: 
“Visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari, jo pazemē, kurp tavs ceļš iet, nav ne
darba, ne vairs kādu pārdomu, ne atziņas, ne gudrības.”
Tātad mums jādara ko spējam, labākais ko spējam, kāmēr spējam.

  

Pilnveidotu savu mīlestību. Kā Galatiešiem 5:14 mums teikts: “Jo visa bauslība ir vienā vārdā
izpildīta, proti, tanī: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu."
Un kura vieta varētu būt vēl labāka, lai satiktu savus “tuvākos” un demostrētu viņiem Jēzus
mīlestību – arī tiem, kuri škiet ne visai mīlami?

  

Pilnveidotu savu domāšanu. Mēs visi varam konstatēt, ka daudzas prakses un filozofijas,
saistībā ar biznesa un profesionālo vidi, ir pretējas Bībelē mācītajam.  Tādēļ savā cīņā par
panākumiem darbā, mums jāpatur prātā Dieva patiesības un bibliskie principi, tos izmantojot
savas atbildības realizēšanai, tāpat kā saskaroties ar izaicinājumiem un iespējām, katru dienu. 
“Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu,
kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs”
(Romiešiem 12:2).

  

Pilnveidotu savu liecināšanu. CBMC mums atgādina, ka daļa no tā, ko Dievs mums uzticējis,
ir Jēzus Kristus  “vēstnieku” loma darba vidē. Jēzus Saviem sekotājiem pavēlēja: 
“… un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules
galam”
(Apustuļu darbi 1:8).

  

Dažiem no mums “Jeruzaleme” ir birojs, kurā strādājam. Biznesa ceļojumi mūs ved uz daudzām
vietām, un mums jāpatur prātā, ka esam Kristus vēstnieki.

  

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

  

1. Kādas ir jūsu domas par koncepciju, ka Dievs darbojas jūsos jūsu darbā? Vai esat par to
domājuši iepriekš?

  

  

2. Kādēļ, pēc jūsu domām, darba vietai var būt kritiska nozīme Dieva plānā jūsu izaugsmei kā
Viņa kalpotājam un vēstniekam?

  

  

3. Kurš no sešiem punktiem jūs uzrunāja visspēcīgāk?

  

  

4. Ja nebijāt domājuši par to, ka Dievs strādā ar jums arī darba vietā, kā šī doma mainīs jūsu
attieksmi darba ikdienā?

  
  

  

Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :
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1.Korintiešiem 3:9; 2. Korintiešiem 5:20, 6:1; Efeziešiem 2:10; Kolosiešiem 3:17; 2.
Timotejam 3:17

  

  

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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