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"Kādēļ jūs ejat uz darbu?" Uz šo jautājumu iespējamas vairākas atbildes. Viens no iemesliem,
acīmredzams, lai nopelnītu iztiku. Cits, ja esat pietiekami veiksmīgs, lai darītu darbu, kurš jums
patīk un sniedz gandarījumu. Mūsu darbs var dot labumu citiem ar mūsu
radīto produktu vai sniegto pakalpojumu starpniecību. Dažiem darbs ir kā 
nodarbošanās, kas aizpilda laika sprīdi starp nedēļas nogalēm.

  

Mums var būt arī citi iemesli, kādēļ ejam uz darbu. Bet cik bieži mēs uzsākam dienu darbā ar
domu, ka esam šeit, lai

  

pārstāvētu Jēzu Kristu, pat ja mēs nestrādājam baznīcā, bezpeļņas kristīgajā organizācijā vai
uzņēmumā, kura īpašnieki ir kristieši?

  

Šis iemesls mums ne vienmēr ir pirmajā vietā, bet vajadzētu, ka ir. Pāvils vēstulē Kolosiešiem
3:23 uzsver: "Visu ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam...." Mēs to varam parādīt,
darot uzticēto darbu ar centību un kvalitāti. Bet 
mums arī jāsaskata iespējas savā darbā sastapties ar cilvēkiem, kuri varētu vēlēties uzzināt
vairāk par Viņu. Tādēļ 
mums ir jābūt tam sagatavotiem.

  

Mans draugs Toms ir ražošanas uzņēmuma vadītājs. Nesen pie viņa vizītē bija ieradies svarīgs
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ārzemju klients. Viņš ievēroja, ka Toms darbiniekiem dala biļetes un jautāja: "Kas tās par
biļetēm?" Uzzinājis, ka tās ir uz kādu pasākumu Toma baznīcā, kur stāstīs
par ticību Jēzum Kristum, klientam bija vēl daudzi jautājumi.

  

Toms laipni un iejūtīgi atbildēja uz katru viesa jautājumu. Klients paskaidroja, ka viņa sieva arī
esot kristiete, bet viņa zemē vairums cilvēki pieder citai reliģijai. Tomam sniedzot atbildes, viesis
bieži izrādīja pārsteigumu sacīdams: "Man neviens agrāk neko tādu
nebija teicis!" vai arī: "Es nekad iepriekš nebiju dzirdējis šādu skaidrojumu." Tas nākamajās 
dienās lika sarunām turpināties.

  

Kad Toms man stāstīja šo atgadījumu, viņš piebilda, ka iepriekš nebija domājis par šādu iespēju
liecināt par ticību Jēzum. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka viņš apzinājās savu atbildību vislabākajā veidā
kalpot savam uzņēmumam, bet arī kalpot un pārstāvēt savu Kungu. Viņš
sekoja 2. Timotejam 2:15 teiktajam: "Centi
es būt Dieva acīs krietns darbinieks, 
kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu."
Tāpat Toms pielietoja divus pamatprincipus, kuri jāievēro 
stāstot par ticību:

  

Vienmēr esi gatavs atbildēt. Iespējas runāt par ticību Jēzum Kristum bieži vien rodas
vispārsteidzošākajos veidos.  Tādēļ ir labi gaidīt negaidīto. "Bet
turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas 
vaicā par cerības pamatu jūsos" 
(Pētera 1. Vēstule 3:15).

  

Meklē gudrību, lai atbildes būtu atbilstošas. Personīgai evaņģelizācijai nevar pieiet pavirši.
Te nepieciešama gudrība  un uzticēšanās Dieva
vadībai - ko teikt, kā teikt un kā to izdarīt atbilstošā veidā, lai pieskaņotos konkrētai situācijai.
"Izturieties gudri pret tiem, kas nepieder pie draudzes; izmantojiet šo laiku. Jūsu runa lai aizvien
ir tīkama, ar sāli sālīta, lai 
jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt"
(Kolosiešiem 4:5-6).

  

© 2018. Roberts Dž. Tamasi ir autors grāmatām Business at Its Best: Timeless Wisdom from
Proverbs for Today’s Workplace; Tufting Legacies; un līdzautors, kopā ar David A. Stoddard,
The Heart of Mentoring, un rediģējis daudzas citas t. sk. Mike Landry sarakstīto 
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Advancing Through Adversity. Roberta tīkla lapa ir www.bobtamasy-readywriterink.com, un
katru otro nedēļu publikācija blogā: 
www.bobtamasy.blogspot.com

  

  

Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

1. Kādēļ jūs strādājat?

  

  

2.  Ko jūs domājat par ideju, ka mums uz darbu jāiet ar apziņu, ka viena no mūsu atbildībām ir k
alpošana Jēzum Kristum un Viņa reprezentēšana?

  

  

3. Kā mums vislabāk "būt gataviem" vai "vienmēr būt sagatavotiem" stāstīt citiem par savu
ticību, kad vien rodas iespēja?

  

  

4. Viena no pēdējām lietām, ko Jēzus teica Saviem sekotājiem bija: "Tāpēc eita un darait par m
ācekļiem visas tautas..."
(Mateja 28:19). Kā tirgus globalizācija var paplašināt mūsu iespēju īstenot 
šo uzdevumu?
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Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :

  

Salamans mācītājs 9:10; Mateja 5:16; Efeziešiem 2:10; Kolosiešiem 3:17, 24; Titam 2:7-8;
1. Pētera 2:12

  

  

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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