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SVĒTDARĪŠANA DARBĀ  (III) 
Mūsu pārdabiskais motīvs ir patiess, ja tas efektīvi un radikāli ietekmē veidu, kādā 

mēs strādājam, vedinot mūs pabeigt uzdevumu pilnībā, kā Dievs to vēlas, mūsu 
personisko iespēju robežās, kuras viņš vienmēr ņem vērā.  

Pārdabiskais motīvs, kas padara darbu svētu, nav tikai kaut kas tāds, kas tiek 
pievienots profesionālajam darbam. Tā ir mīlestība pret Dievu un citu mīlestība priekš 
Dieva, kas radikāli ietekmē pašu darbību. Tas vedina mūs veikt savu darbu labi, 
kompetenti un perfekti, jo “nedrīkstam piedāvāt Dievam kaut ko, kas nav perfekts, mūsu 
nabadzīgo cilvēcisko iespēju robežās. Mūsu piedāvātajam darbam jābūt bez vainas un tas 
jāveic cik vien iespējams rūpīgi, pat vissīkākajās detaļās, jo Dievs nepieņems paviršu 
darbu. Tev nebūs nest neko, kam kāda vaina, mūs brīdina Svētie Raksti, jo tas nebūtu 
Viņa cienīgs (Lev 23:20). Šī iemesla dēļ darbam, ko ikviens no mums dara, darbībām, 
kuras aizņem mūsu laiku un enerģiju, jābūt mūsu Radītāja cienīgam pienesumam. Tam 
jābūt operatio Dei, Dieva darbam, kas darīts priekš Dieva: īsi sakot, labi padarītam 
darbam, bez vainas.”  

“Labs nodoms”, kas nevedina cilvēku strādāt labi, nebūs ne labs nodoms, ne Dieva 
mīlestības akts. Tas būs neefektīvs un tukšs nodoms, vāja vēlēšanās, kas nespēj pārvarēt 
slinkuma un ērtību šķērsli. Patiesa mīlestība izpaužas caur cilvēka darbu.  

Strādāt ar pārdabisku motīvu nenozīmē vienkārši pievienot kaut ko svētu darba 
procesam. Lai svētdarītu darbu, nepietiek strādājot lūgt Dievu, kaut gan, kad tas ir 
iespējams, tā ir pazīme, kas liecina, ka cilvēks strādā aiz mīlestības pret Dievu, un tas 
nozīmē augt šajā mīlestībā.  

Lai iegūtu pārdabisku motīvu un svētdarītu savu darbu, ir būtiski svarīgi tā vai citādi 
meklēt Dieva klātbūtni, kas bieži konkretizējas mīlestības un centienu aktos. Dažreiz tas 
nozīmē izdevību pārtraukt darbu vai citas līdzīgas darbības un izmantot cilvēciskos 
līdzekļos.  

Tomēr jāteic, ka ar to pašu par sevi vien nepietiek, jo darba svētdarīšana būtībā 
nenozīmē darīt kaut ko svētu un vienlaikus strādāt. Tas nozīmē padarīt svētu pašu 
darbu ar pārdabisku motīvu, kas veido šo darbību un iespaido to tik dziļi, ka padara to par 
ticības, cerības un mīlestības aktu un pārvērš mūsu darbu lūgšanā.  

Otras svarīgas sekas tam, ka darba svētdarīšanas saknes meklējamas pārdabiskā 
motīvā, ir tās, ka visu profesionālo darbu var svētdarīt, lai tas būtu viegli saskatāms cilvēka 
acīm, vai pavisam necils, jo darba svētdarīšana ir atkarīga no mīlestības uz Dievu, ar kādu 
tas tiek darīts. Ir tikai jāpadomā par Jēzus, Marijas un Jāzepa darbu Nācaretē, kuri veica 
ikdienas darbus tāpat kā miljoniem citu cilvēku, taču darīja tos ar vislielāko mīlestību.  

“Darba svētdarīšana būtībā nenozīmē darīt kaut ko svētu un vienlaikus strādāt. Tas 
nozīmē padarīt svētu pašu darbu ar pārdabisku motīvu.” 

“Darba cieņa nav atkarīga tik daudz no tā, kas tiek darīts, cik no cilvēka, kurš to 
dara, no cilvēka, kas ir garīga, saprātīga un brīva būtne.” Darba vērtība ir atkarīga no tā 
labuma kā no darbības, kas ir garīga un brīva, tas nozīmē, rodas no mīlestības, kura var 
izvēlēties savu mērķi, kas ir raksturīgs brīvības akts.  

“Ir labi jāatceras, ka darba cieņa balstās uz Mīlestību. Cilvēka lielākā privilēģija ir 



spēja mīlēt un pārveidot to, kas ir pārejošs un ātri gaistošs. Viņš spēj mīlēt citas būtnes, 
izrunāt “es” un “tu”, kas ir pilni nozīmes. Un viņš spēj mīlēt Dievu, kurš atver mums debesu 
vārtus, padara mūs par savas ģimenes locekļiem un atļauj mums runāt ar sevi draudzībā, 
aci pret aci. Tāpēc cilvēkam nav jāaprobežojas ar materiālo ražošanu. Darbs dzimst no 
mīlestības: tas ir mīlestības izpausme un ir vērsts uz mīlestību.”  

Mīlestība uz Dievu mazas lietas padara lielas: sīkas kārtības, precizitātes, 
kalpošanas un laipnības detaļas, kas veicina darba pilnveidi. “Dariet visu aiz Mīlestības! 
Tad nebūs sīkumu: viss būs liels. Neatlaidība mazos darbos aiz Mīlestības ir varonība.”  

Cilvēks, kurš apzinās, ka darba svētdarošā vērtība būtībā ir atkarīga no mīlestības 
uz Dievu, ar kādu tas tiek darīts, un nevis no tā sociālās vai cilvēciskās izcilības, augstu 
vērtēs mazās lietas, it īpaši tās, kuras citi nepamana un kuras redz vienīgi Dievs.  

Turpretim strādāšana savtīgiem motīviem, cenšanās pašapliecināties vai iegūt 
prestižu godkārības dēļ, īstenot pašam savus plānus un tamlīdzīgi, vai padarīt varu vai 
naudu par savu augstāko mērķi radikāli neļauj svētdatīt cilvēka darbu, jo tas nozīmē veltīt 
to sevis paša mīlestības elkam.  

Šādi motīvi reti izpaužas “tīrā veidā”; bieži vien tie ir sajaukti ar cildeniem un pat 
pārdabiskiem nodomiem, vienlaikus paliekot slēpti, pat ilgu laiku, kā dubļu pikas tīra ūdens 
dziļumā. Būtu neapdomīgi ignorēt tos, jo jebkurā brīdī – iespējams, pazemojuma vai 
profesionālās neveiksmes gadījumā – tie var uzpeldēt virspusē un saduļķot visu cilvēka 
uzvedību. Ir svarīgi atklāt šos savtīgos motīvus, patiesi atzīt tos un cīnīties pret tiem, attīrot 
savu nodomu ar lūgšanu, upuri, pazemību, dāsnu kalpošanu citiem un rūpēm par mazām 
lietām.  

Pievērsīsim bieži savus skatienus Jēzus darbam slēptās dzīves gados, lai mācītos 
svētdarīt mūsu ikdienas darbu. “Kungs, dod mums savu žēlastību. Atver mums durvis uz 
darbnīcu Nācaretē, lai mēs mācītos kontemplēt tevi kopā ar tavu Svēto Māti Mariju un 
Svēto patriarhu Jāzepu, kuru es tik ļoti mīlu un cienu, jūs trīs, kas veltījuši savu dzīvi 
svētdarītam darbam. Tad, Kungs, mūsu nabaga sirdis būs iekvēlinātas; mēs meklēsim un 
atradīsim tevi savā ikdienas darbā, ko tu vēlies, lai mēs pārvērstu par Dieva darbu, par 
Mīlestības darbu.”  

Pr. Alberto Sánchez León 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
� Aicinām apmeklēt grāmatu galdu! 
� Liels paldies par jūsu 

ziedojumiem!  
 

RĪGAS KATOĻU ĢIMNĀZIJA 

� 24.-29.07. nometne 12-16 gadus 
veciem bērniem „Agape”  

� 24.07.-3.08. Itālijas-Latvijas 
kopprojekts „Agape” 16-19 
gadīgiem jauniešiem 

� Aicinām pierakstīties mūsu 
skolas un draudzes 
Svētceļojumam Rīga – Zilupe – 
Aglona 7. – 15. augustā.  

  
• Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 

DIEVKALPOJUMI 
DRAUDZĒ 

P –  10.30 
O – 10.30 
T –  10.30  
C –  10.30 
P –  10.30  
        11.00 – 19.00 
adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv –  09.30 – 10.50 adorācija 
+ grēksūdzes 
         11.00 draudzes sv. 
mise 



• Ar priesteriem Māri un Pēteri jūs vienmēr varat runāt par priesterisko 
kalpošanu: kristībām, grēksūdzi, slimnieku sakramentu, laulībām, sv. mises 
intencijām, kā arī par garīgām konsultācijām u.c

 

 

 

 

 

 


