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AICINĀJUMS DARBAVIETĀ 

 

Luters piedāvāja biblisku apmācību arī tiem, kurus mūsdienās mēs pazīstam kā 

darba devējus un darba ņēmējus. Viņš aicināja kungus un kundzes attiecībās ar saviem 

kalpiem darba un ekonomiskās dzīves situācijās pieminēt viņu Kungu debesīs. 

Kopā ar saviem skolniekiem mēs varam iepazīt darba devēja un darba ņēmēja 

attiecības, lai gatavotu viņus pienākumiem ekonomiskās dzīves situācijās, atgādinot 

viņiem ar to saistītus būtiskus faktorus. Pirmkārt, jebkāda ekonomiskā aktivitāte ir 

pakļauta Dieva kontrolei, un Dievs to ir veidojis atbilstoši cilvēka vajadzībām. Ar 

ekonomisko dzīvi saistītās atbildības izmantošana, lai pasargātu sevi, izdabātu sev un 

jebkāda cita savtīga rīcība sagrauj cilvēka dzīvi un nes sodu. Otrkārt, visām 

ekonomiskajām aktivitātēm ir jānotiek visu iesaistīto cilvēku labklājības veicināšanai. 

Tas attiecas uz darba devējiem un darba ņēmējiem, kā arī patērētājiem un tiem, kas 

mums sagādā ražošanas izejmateriālus – pat ja viņi dzīvo otrā pasaules malā. 

Ekspluatācija, kura notiek krāpjoties vai ļaunprātīgi izmantojot varu, nodara ļaunumu 

visu iesaistīto dzīvēm. Tas notiek arī tad, ja ekspluatatori sevi māna, domājot, ka 

neviens necietīs, ja darba devējs maksās pārāk mazu algu vai arī pirks izejmateriālus 

par neatbilstoši zemām cenām. 

Gluži tāpat arī darba ņēmēju ekonomiskā atbildība ir jāuzlūko ļoti nopietni. 

Pirms kāda laika žurnālists Sidnijs Hariss (Sidney Harris) sūdzējās par veikalu 

darbiniekiem, kuri izvairās no saviem pienākumiem pret darba devēju un klientiem, 

žēlojoties: „Es jau šeit tikai strādāju.” Arī darba ņēmēji, pildot viņiem uzticētās 

funkcijas, uzņemas atbildību par visas firmas darbu. Mūsu zemes korporatīvā politika 

bieži mudina darba ņēmējus izvairīties no šādas atbildības, pastāvīgi cīnoties pret 

darba devēju labklājību. Tomēr Luters citē Pāvila pamācību vergiem, kuru labklājība 

parasti netika ņemta vērā: „Kalpi, paklausait saviem laicīgajiem kungiem kā Kristum 

bijībā un bailēs ar neviltotu sirdi” (Ef. 6:5–8). 

Tas nozīmē uzticamu darbu visas firmas labā – tās akcionāriem, vadītājiem, kā 
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arī citiem līdzstrādniekiem. Tas nozīmē izmantot mūsu darbu kā līdzekli, ar kuru mēs 

parādām un īstenojam savas rūpes par citu cilvēku vajadzībām. To mēs darām, 

sagādājot viņiem dzīvei nepieciešamos produktus un luksuspreces, ēdienu un apģērbu, 

izglītību un medicīniskos pakalpojumus, atpūtas un izklaides iespējas. Puritāņu darba 

ētikas kritiķi pamatoti noraida domu, ka dzīves jēga tiek meklēta ar sevis piespiešanu, 

tikai strādājot savā darbā un neņemot vērā mūsu miesas un ģimenes vajadzības, kā arī 

citus Dieva dotos uzdevumus. Bet šāda kritika ir aplama, ja tā ir vērsta pret smagu un 

godīgu darbu pašu par sevi. Jo šāds darbs ir vēl viens līdzeklis, ar kuru Radītājs – 

galējais mūsu identitātes, drošības un jēgas avots – liek mums saprast, kas mēs esam 

un ko patiesībā nozīmē mūsu dzīve. 

No otras puses – Pāvila mudinājums Vēstulē efeziešiem nevēršas pret 

piedalīšanos un aktīvu līdzdalību arodbiedrībās. Jo šādas organizācijas ir līdzeklis, lai 

nodrošinātu vispārēju labklājību, it īpaši savu darbabiedru labklājību. Alkatība nebūt 

nav arodbiedrību darbības virzītājspēks – vismaz ne vairāk kā uzņēmēju aprindās (lai 

gan iespējams arī – ne mazāk). Ticīgs cilvēks savā darbā, darba organizēšanā un 

attiecīgajās institūcijās strādās visu iesaistīto labā, kā arī aizstāvēs taisnību tirgū un 

savā darbavietā. 

Mūsu skolniekiem jau ir pietiekama pieredze darba un darbinieku pasaulē 

(varbūt viņi jau paši strādā), lai saprastu un novērtētu kārtību, kuru Dievs ir ierakstījis 

jeb noteicis Savā plānā, kas domāts dzīves ekonomiskajai sfērai. Šeit mēs varam sākt 

izkopt kristīgu attieksmi attiecībā uz to, ko nozīmē būt aicinātam par miesnieku, 

maiznieku, ārstu vai mehāniķi. 

 


