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Darbs ir tas, ko mēs darām, bet vai tas ir tas, kas mēs esam? Ir vispārpieņemta tendence
identificēt sevi un savu vērtību atkarībā no mūsu profesijas. Bieži vien, satiekot nepazīstamu
cilvēku, viens no pirmajiem jautājumiem ir: "Ar ko jūs nodarbojati
es?" Daudzos gadījumos tas ir pilnībā atbilstošs jautājums, bet ne, lai identificētu, kas mēs
esam vai arī to, kā 
uztveram citus. Tādējādi to itin viegli varētu sajaukt ar godināšanu.

  

Vārds godināt nozīmē izrādīt kaut kam godu, ka tas ir mūsu uzmanības un pielūgsmes vērts,
kam mūsu acīs ir ļoti augsta vērtība. Darbs ir svarīgs, bet vai tas ir mūsu visa laika, enerģijas un
resursu, ko varētu tērēt jebkam citam, vērts?

  

Tā kā es pats esmu bijis darbaholiķis, man ir viegli saprast šo dilemmu. Agrāk es pilnībā biju
pārņemts ar to, ko daru, un biju pazaudējis dzīvē līdzsvaru. Man joprojām nepieciešama
aizsardzība pret šo kārdinājumu, esmu iemācījies lūgt citiem turēt
mani atbildīgu par līdzsvara ievērošanu.

  

1. Mozus grāmatā 3. nodaļā mēs uzzinām, ka, sākot ar Ādamu, ikvienam ir jāstrādā, lai
sagādātu iztiku. Daži cilvēki to uzskata par lāstu, domājot, ka dzīve būtu daudz labāka, ja
nebūtu jāstrādā. Tomēr es uzskatu, ka tas dzīvei dod jēgpilnu vir
zienu. Man darbs vienmēr šķiet labs, uzmundrinošs un piepildošs. 1. Mozus grāmatā 3:19,
Dievs saka: 
"Sava vaiga 

 1 / 5



VAI JŪS GODINĀT SAVU DARBU?

Autors VAI JŪS GODINĀT SAVU DARBU? - Pēdējās izmaiņas Pirmdiena, 23 aprīlis 2018 23:02

sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezies pie zemes, jo no tās tu esi ņemts: jo tu
esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal 
būs atgriezties."
Tas, iespējams, nav vēstījums, kuru gribam dzirdēt, bet tā ir mūsu ikdienas realitāte.

  

Tāpat, kā mūsu roku darbs var mūs piepildīt, tāpat tas var mūs arī iztukšot - lamatas pret kurām
nepieciešama aizsardzība. Bībele māca, ka ir laiks darbam un laiks atpūtai. Bībeles grāmatā
Salamans mācītājs 3:1-8 ir teikts: "Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram
īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda. Savs laiks piedzimt, savs 
laiks mirt, savs laiks dēstīt, un savs laiks dēstīto atkal izraut... savs laiks ko noplēst, un savs
laiks ko uzcelt... Savs laiks akmeņus 
mest, un savs laiks tos salasīt; savs laiks apkampties, un savs laiks, kad šķirties. Savs laiks ir
ko meklēt, un savs laiks ko 
pazaudēt; savs laiks ir ko glabāt, un savs laiks ko galīgi atmest..."

  

Pat Dievam bija laiks darbam un laiks atpūtai. 1. Mozus grāmatā teikts: "Un Dievs pabeidza
septītajā dienā Savu darbu, ko 
Viņš bija darījis, un atdusējās septītajā dienā no visa Sava darba, ko bija darījis. Un Dievs
svētīja septīto dienu un iesvētīja to, jo 
Viņš tanī atdusējās no visa Sava darba, ko radīdams bija darījis."

  

Dieva roku darbs ir apbrīnojams. Arī mēs, savā veidā, vēlamies izdarīt kaut ko tik vērtīgu, kas
pastāvētu ilgstoši. Godam paveicot uzdevumu, mēs varam paraudzīties atpakaļ un redzēt to
labu esam, līdzīgi kā to darīja Dievs. Bībeles grāmatā Salamans
mācītājs 5:18-20, Salamans izdara secinājumu, ka darbs ir "Dieva žēlastības dāvana" un tas
mūsu "sirdi apd
āvina ar prieku." Tāpēc Salamans mācītājs 9:10 teikts:
"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."
Te ir noteikta steidzamība darīt, jo 
mums jāapsver, ka Dievs mums uzticējis darāmo konkrētā laikā, kamēr tas vēl nav beidzies.

  

Tajā pat laikā mums jāsaredz potenciālais izaicinājums pielūgt jeb godināt darāmo darbu. Mēs
varam tik ļoti koncentrēties uz darbu, ka tas var kļūt par mūsu dievu. Tas ir viens no iemesliem
kādēļ Dievs deva 1. bausli. Mozus 2. grāmatā Viņš deklarēja: "Tev nebūs citus
dievus turēt Manā priekšā." Tas attiecas arī uz mūsu darbu.
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Viena no manām iecienītākajām vietām Bībelē ir vēstule Kolosiešiem 3:23-24, kur mums tiek
atgādināts: "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."
Darbs ir tas, ko mēs darām, nevis kas mēs esam. Dievam visvairāk rūp tas, kas mēs 
esam, un Viņa attiecības ar mums.

  

© Jim Langley has been writing for more than 30 years while working as a life and health
insurance agent. In recent years, his passion has turned to writing about his personal
relationship with God; his goal is to encourage others to draw near to Him as well. A long-time 
member of CBMC, he started writing "Fourth Quarter Strategies" in 2014.

  

  

Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

1. Cik daudz jūsu darbs nosaka to, ko domājat par sevi, vai arī to, kas esat savās acīs un citu
acīs?

  

  

2.  Vai dievināt savu darbu, vismaz reizēm? Ja ne tagad, vai esat kādreiz ar to cīnījušies - ar kār
dinājumu godināt darbu, ziedojot tam visu pārējo?

  

  

3. Kādēļ, jūsuprāt, ir viegli darbu pārvērst par dievu? Cik bieži to var novērot, vienalga, jūsu vai
citu dzīvēs?
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4. Kādā veidā mēs varam panākt līdzsvaru starp darbu un citām dzīves jomām - īpaši kalpošanu
un Dieva godināšanu?

  

  

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

  

Salamana pamācības 16:1-3; 1. Korintiešiem 3:12-15; 10:31; Efeziešiem 4:15-16; 1.
Tesaloniķiešiem 5:12-14.

  

  

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.
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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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