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Daudzi no mums cīnās ar laika trūkumu, lai paveiktu visu darbam nepieciešamo. Daži darba
devēji sagaida, ka būsim sazvanāmi 24 stundas dienā. Pašnodarbinātajiem būt prom no darba
dažas dienas vai pat dažas stundas ir vēl lielāks izaicinājums. Mēs
apzināmies, ka mums viss jāpaveic nepieciešamajā laikā. Bet par kādu cenu?

  

Pētījumi uzrāda dramatisku produktivitātes kritumu, ja mēs atpūtai, "cirvja uztrīšanai", neatvēlam
pietiekamu laika daudzumu. Ir teiciens ar ļoti praktisku nozīmi, ka ātrākais veids, kā nocirst
koku, ir vispirms veltīt laiku, lai pārliecinātos, ka cirvis ir ass. Šis princips ir
patiess pat tad, ja jūs nedarbojaties meža izstrādē. Gandrīz visas manas ar biznesu 
saistītās idejas ir radušās vai nu esot atvaļinājumā, vai esot prom no darba, kur man ir laiks gūt
jaunu perspektīvu vai 
atklāt pilnīgi nesaistītu, nejaušu domu no malas.

  

Nepieciešamība veltīt laiku prombūtnei no darba mūsu profesijā ir tik svarīga, ka tai pat ir veltīta
uzmanība, dodot dievišķas norādes Bībelē. Bibliskajā Radīšanas aktā Dievs pasauli radīja
sešās dienās, bet septītajā atpūtās. Doma, ka septītajā dienā ir jāatpūšas, 
tika iekodēta, kad Dievs Mozum deva 10 baušļus: 
"Piemini sabata dienu, ka tu to svētī. Sešas dienas tev būs strādāt un 
padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs
tev nekādu darbu darīt... Jo 
sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā
dienā Tas Kungs atdusējās..." (
2.
Mozus grāmata 20:8-11).
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Vēlāk Jēzus izskaidroja bausli par sabatu, mācot, ka sabats nenozīmē sekošanu noteikumu
virtenei, bet gan iedibināts priekš cilvēka - laiks atpūtai, pārdomām un lai atjaunotos, laiks, kad
norimties un baudīt pasauli kādu to radījis Dievs. "Un Viņš uz tiem
sacīja: "Sabats ir celts cilvēka dēļ un ne cilvēks sabata dēļ""
(Marka 2:27).

  

Gadsimtu laikā sabata diena kristiešiem pārmainījusies no nedēļas septītās dienas uz pirmo.
Man tas bija gan konflikta, gan neizpratnes cēlonis. Vai mums jāatpūšas septītajā dienā -
sestdienā - vai arī pirmajā - svētdienā? Es domāju, ka iespējams kalendārā ir
nepareizas atzīmes. Lai nu kā, nesen es sapratu, ka abas dienas ir pareizas. Mums 
jāgodā septītā diena kā mūsu atpūtas diena. Mana sieva to dēvē par ĪSTO sestdienu, dienu,
kad jāatpūšas, 
jāatjaunojas, jātiekas ar draugiem, jābauda brīvdienu maltīte un vienkārši jāizbauda, ka esam
dzīvi. Tad svētdiena ir 
diena, kad godājam Kristu un atceramies Viņa augšāmcelšanos. Tas ir laiks, lai sāktu jaunu
nedēļu, veltot dažas no tās 
pirmajām stundām Dievam, līdzīgi kā pirmos augļus no mūsu laika - no mūsu jaunās nedēļas.

  

Sestdiena, nedēļas septītā diena, kļuva par manu atpūtas dienu. Svētdiena, nedēļas pirmā
diena, kļuva dienu, kad pielūgt Dievu un sākt nedēļu pareizi. Dažiem šī doma var šķist pārāk
radikāla, bet tā var kalpot kā pārbaude mūsu ticībai Dievam un Viņa
apgādībai. Kā Rakstos teikts: 
"Ir velti, ka jūs agri ceļaties un vēlu paliekat nomodā un ēdat savu 
maizi ar rūpēm; saviem mīļajiem Viņš to bagāti dod miegā."
(Psalmi 127:2).

  

Praktiski es bieži sāku strādāt jau svētdienas pēcpusdienā vai vakarā, plānojot darbus nedēļai
un sagatavojot dažas lietas pirmdienas rītam. Man ir svarīgi apzināties, ka sestdien esmu
atpūties, un nedēļas pirmās stundas esmu veltījis Kungam. Tad ir laiks,
lai strādātu līdz nākamajai sestdienai, patiesajam sabatam, lai atpūstos, garīgi un fiziski 
sagatavotos jaunajai nedēļai.

  

© Džims Matiss ir fotostudijas īpašnieks Overland Park, Kanzasā, kura specializējusies
komerciālo un scenogrāfisku portretu izgatavošanā. Džims ir autors grāmatai par digitālo
fotogrāfiju "Augstas veiktspējas fotokameras vienkāršiem cilvēkiem". Iepriekš viņš 
vadīja kafejnīcu kā arī bija Kanzasas pilsētas CBMC izpilddirektors Misūri.
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Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

1.  Vai, neskatoties uz daudzajām darba aktivitātēm, spējat ieplānot pietiekamu laiku atpūtai?
Kādus soļus sperat. Lai izvairītos no tā, ka darbs paņem visas septiņas nedēļas dienas?

  

  

2. Kāda ir jūsu reakcija uz konceptu par sabata uzlūkošanu un uzturēšanu, saistībā ar nākamo
darba nedēļu?

  

  

3. Vai piekrītat domai, ka Dievs sabatu neiestādīja kā likumu virkni, stingru nosacījumu, bet
drīzāk kā praktisku veidu kā mums gūt nepieciešamo atpūtu? Paskaidrojiet atbildi.

  

  

4. Kā tad, ja jūsu darbs ir saistīts ar medicīnu, policiju vai strādājat restorānā - kad jums jāstrādā
arī sestdienā vai svētdienā, bet iespējams abās? Kā jūs varat gūt nepieciešamo sabata atpūtu?

  

  

Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :
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2. Mozus grāmata, 23:10-12, 31:14-16; Salamana pamācības 3:24; Salamans mācītājs
2:23, 5:12; Ebrejiem 4:4-11.

  

  

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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