
LABĀKĀS LIETAS VIENMĒR IR LAIKIETILPĪGAS

Autors LABĀKĀS LIETAS VIENMĒR IR LAIKIETILPĪGAS - Pēdējās izmaiņas Svētdiena, 04 oktobris 2015 14:07

  

  

Tiek teikts: “Katliņš, uz kuru skatās, nekad nesāk vārīties, “ bet, attīstoties tehnoloģijām, to
varētu pārfrāzēt: “Mikroviļņu krāsniņa, kuru cieši uzmana nekad nepīkst.” Šķiet, vienalga, darbā
vai ģimenes ikdienā, gatavojot ēdienu vai kaut ko darot, mēs steidzamies. Mēs negribam gaidīt
ne mirkli. “Es to gribu – un gribu TŪLĪT!”

  

Tomēr patiesībā labākās, viskārotākās lietas dzīvē gandrīz vienmēr prasa laiku – daudz laika.
Topošie ārsti iet koledžā, tad daudzus gadus studē medicīnu un praktizē izvēlētajā specialitātē
Tāpat, lai iegūtu augsti vērtēto MBA grādu, darījumu cilvēkiem un profesionāļiem jāiegulda gan
laiks, gan nauda vēl pēc augstskolas pabeigšanas.

  

Mēs visi kādā brīdī, esam saskārušies ar “kā ātri tikt pie bagātības” shēmām, tomēr drošākais
veids, kā iegūt finansiālu drošību ir caur izsvērtu un pārdomātu tēŗēšanu, gudriem ieguldījumiem
un rūpīgi izsvērtiem plāniem nākotnei. Kā apgalvots Bībelē: “Bagātība sarūk, ja to šķiež, bet, ja
ko krāj un tur cieši rokā, tad tāda manta un bagātība aug augumā” 
(Salamana Pamācības 13:11). Tāpat ir teikts: 
“Cītīga cilvēka nodomi piepildīti sagādā pārpilnību, bet, ja kāds ir pārmērīgi straujš un kustīgs,
tam labuma pietrūks”
(Salamana Pamācības 21:5).

  

Dažas no dzīves augstākajām vērtībām arī sasniedzamas tikai ar laiku. Piemēram, pusaudžu
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vecāki, kad bērni sāk mācīties braukt ir ļoti satraukti, ne tādēļ, ka netic saviem bērniem, bet gan
tādēļ, ka zina -  pieredzi nevar iemācīt, to var iegūt tikai praktizējot. Ar profesionālo pieredzi ir
līdzīgi, vienalga, vai esi pilots, programmētājs vai augstākā līmeņa vadītājs.

  

Tas pats attiecināms uz gudrību. Informāciju un iemaņas var iegūt mācību procesā, semināros
un speciālos treniņos. Bet gudrību – zināšanu efektīvu pielietošanu ar sapratni – jāiegūst soli pa
solim ilgākā laika posmā. Ja gudrību varētu iegūt uzreiz lielākā daudzumā, būtu iespējama
acumirklīga veiksme. Tomēr gudrību nevar saražot vai iekonservēt. Tā ir jāattīsta ikdienas
procesos, mācoties no panākumiem un neveiksmēm.

  

Tad kā mēs varam sekmīgi “sagaidīt savu brīdi”, kad mūsu lielākās cerības, gaidas un mērķi ir
ar roku sasniedzami? Bībele piedāvā dažus ieteikumus:

  

Nepadodies apšaubāmiem “īsceļiem”. Ja mēs nofiksējm savu uzmanību tikai uz plānu vai
vēlmju piepildīšanu, emocijas var likt pieņemt ne visai gudrus lēmumus. Apzināšanās, ka
nepieciešams laiks, lai vingrinātos, un arī pacietība var radīt atšķirīgu gala rezultātu – panākumi
vai neveiksme. Vēlreiz pārdomāsim augstāk citētās Rakstu vietas: 
“Cītīga cilvēka nodomi piepildīti sagādā pārpilnību, bet, ja kāds ir pārmērīgi straujš un kustīgs,
tam labuma pietrūks”
(Salamana Pamācības 21:5). Cits šī panta tulkojums skan sekojoši: “Laba plānošana un smags
darbs sagādā pārpilnību, bet nepārdomāta “īsākā ceļa”iešana, noved nabadzībā.”

  

Saglabā attieksmi – skatīties uz priekšu. Mēs varam vai nu palikt ceļā uz nesasniegto, vai arī
fokusēties uz mūsu gala mērķi, līdzīgi kā maratona skrējējs ignorē sāpes un nogurumu,
koncentrējoties uz priekšā esošo finišu. “Brāļi, es vēl
nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan - aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies
pēc tā, kas priekšā, es dzenos pretim mērķim, goda balvai - Dieva debesu aicinājumam Kristū
Jēzū”
(Filipiešiem 3:13-14).

  

© Roberts Dž . Tamasi ir viceprezidents bezpeļņas organizācijai Līderu Mantojums, Atlantā,
ASV. 
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Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

  

1. Šīs Pirmdienas Mannas virsraksts ir: “Labākās lietas vienmēr ir laikietilpīgas.” Vai piekrītat
šādam apgalvojumam? Vai varat minēt būtiskus piemērus pretējam? Vai gudrības iegūšana
vienmēr ir laikietilpīga?

  

  

2. Iedomājaties kaut ko, kur jūs esat iesaistīts un kas prasa būtisku laika, enerģijas un,
iespējams, personisko resursu ieguldījumu. Vai iespējamās dividendes būs tā vērtas?
Paskaidrojiet savu atbildi.

  

  

3. Kādus citus piemērus vēl varat iedomāties, kurus nevar realizēt izmantojot „īsceļus”?

  

  

4. Kā cilvēks var vai kā tam vajadzētu rīkoties drosmes zuduma brīžos, kad cerības un mērķi
šķiet esam tālākā perspektīvā kā gaidīts? Vai varat minēt kādu piemēru no savas pieredzes?
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Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :

  

Psalmi 37:3-7,34; 46:10; Salamana Pamācības 3:5-6, 16:3,9, 1. Korintiešiem 15:58;
Galatiešiem 6:9

  

  

  

  

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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