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Vai esat skatījušies TV realitātes šovu "Slepenais Boss"? Tajā īpašnieki vai augstākās vadības
pārstāvji no lieliem uzņēmumiem maskējas par parastiem darbiniekiem un nedēļu vai divas
strādā kopā ar viņiem, lai nepastarpināti uzzinātu, kā tie veic savus
pienākumus un kādos apstākļos tas notiek. Bosi uzzina par darbu sava uzņēmuma iekšienē - 
gan picu biznesā, lielās viesnīcu ķēdēs, remontdarbnīcās, gan lielveikalos.

  

Programmas beigās bosi atklāj savu maskēšanos un veic pozitīvas izmaiņas darba vidē. Bieži
vien darbiniekiem tiek īpašas balvas, kā mācību maksa viņu bērniem, apmaksātas brīvdienas
vai ziedojumi medicīniskajai aprūpei. Gadās, ka atklāj kādu nevīžīgu
darbinieku un atlaiž no darba. Pamatkoncepcija ir - augstāko vadītāju veltītais laiks, lai atklātu 
uzņēmumu ikdienu, sadarbotos ar personālu un veiktu nepieciešamās pārmaiņas.

  

Interesanti, ka šāda koncepcija nav jauna, tā ir bijusi jau pirms 2000 gadiem, kad Dievs
"nomaskējās", lai dzīvotu to vidū, kurus Viņš radījis. Viņš Savu klātbūtni nesāka ar lielu
ceremoniju. Tā vietā kā Jēzus Kristus, Viņš vienkārši ieradās, lai 
dzīvotu kopā ar pazemīgiem darba cilvēkiem, ģimeni, kura nebija augstprātīga. Viņa dzimšana
netika uzsvērta, tikai daži 
liecinieki - vienkārši lauku cilvēki un Viņa zemes vecāki. Tāpat arī ierašanās vieta tik svarīgai
personai bija izvēlēta gluži 
neparasta - vienkārša kūtiņa..

  

Apmēram divus gadus vēlāk daži mācīti vīri - plašāk pazīstami kā "Austrumu gudrie" - atnāca,
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lai dotu Jēzum atbilstošu godu kopā ar dažām dāvanām. Tad viņi devās atpakaļ uz savām
tālajām mājām. Jēzus sekmīgi attīstījās un pieauga, mācoties no sava
zemes tēva Jāzepa galdnieka arodu, dzīvojot un ikdienā tiekoties ar cilvēkiem un viņu ikdienas 
problēmām.

  

Četrās Bībeles grāmatās, Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa evaņģēlijos, mēs varam lasīt atskaiti
par Viņa piedzīvojumiem un to, kā Viņš piemērus no ikdienas dzīves izmantoja, lai izskaidrotu
mūžīgās patiesības. Dažkārt tikai Saviem tuvākajiem sekotājiem,
bet dažkārt līdzībās vēršoties pie lielākām un mazākām ļaužu grupām.

  

Dzīvojot starp cilvēkiem kā "slepenais boss", Jēzus nepastarpināti uzzināja, kāds ir darba,
ģimenes un sabiedrības radītais spiediens. Viņš izprata plaša cilvēku loka (laulības pārkāpēju
un prostitūtu, nodokļu ievācēju, pazemīgu zvejnieku, slimu un
nabadzīgu, lepnu un reliģiozu) pamatvajadzības un cīniņus.

  

Viņš piedzīvoja cilvēciskas jūtas, topot nodots, saņemot Savas laipnības atraidījumu ticības
trūkuma dēļ un tiekot nepatiesi apsūdzēts smagos noziegumos, turklāt bez jebkādiem
pierādījumiem par nozieguma izdarīšanu. Un tāpat, kā slepenie bosi TV
raidījumos, Jēzus piedāvāja nepelnītas dāvanas un labumus. Šajā gadījumā tā bija Viņa
beznosacījumu mīl
estība, pieņemšana, piedošana, salīdzināšanās, transformācija un visbeidzot mūžīgā dzīvošana
kopā ar Viņa Debesu 
Tēvu.

  

Viņa vārds ir Jēzus, un šajā mēnesī mēs atceramies Viņa atnākšanu uz zemes ar pasākumu,
kuru saucam par Ziemassvētkiem. Daudzos gadījumos šo svētku patiesā nozīme ir sagrozīta.
Daži atsakās teikt "Priecīgus Ziemassvētkus" ("Merry Christmas"), tā vietā
lietojot politkorektu "Priecīgus Svētkus"("Happy Holidays"), lai neaizvainotu tos, kuri netic 
Jēzum Kristum.

  

Tomēr mēs, kā Jēzus Kristus sekotāji, nebaidāmies teikt: "Priecīgus Ziemassvētkus!" Jo mēs
zinām: "Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa
vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs 
un Miera valdnieks" (Jesajas 9:5).
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© Luiss Servino ir stomatoloģijas ķirurgs Torreoān, Koahuilā, Mehiko, kur dzīvo kopā ar sievu
un diviem dēliem. Viņš ir CBMC Mehiko biedrs kopš 1997. Gada un kopš 1999. gada tulko
Monday Manna no angļu valodas uz spāņu valodu. Viņa tulkojumi sasniedz lasītājus 
gan Meksikā, gan citās pasaules daļās.

  

  

Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

1.  Ja esat redzējuši raidījumu "Slepenais Boss", ko par to domājat?

  

  

2. Kādus secinājumus jūs izdarītu, ja savā darba vietā būtu slepenais boss? Vai šādai darbībai
būtu vērtība?

  

  

3. Jēzus Kristus atnāca uz zemes kā "slepenais boss". Ko jūs domājat par šādu Dieva
perspektīvu, kad Dievs dzīvoja kā cilvēks starp cilvēkiem, kurus radījis, kā teikts Jānā ev. 1:14:
"Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū"?

  

  

4. Kādēļ, pēc jūsu domām, Dievam šī "slepenā" pieeja bija nepieciešama? Vai Viņš to, ko
izdarīja šādā veidā, varēja panākt kā savādāk? Paskaidrojiet savu atbildi.
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Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :

  

Lūkas 2:4-20; Jāņa 1:1-5; Kolosiešiem 1:15-20; Ebrejiem 1:1-3.

  

  

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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