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Viljama Šekspīra klasiskajā literārajā darbā “Hamlets” viņš uzrakstījis slavenos vārdus: " Būt vai
nebūt – tāds ir jautājums. Kas prāta cienīgāk: vai ciest tās bultas, ar ko mūs vajā ļaunais
liktenis, vai pacelt ieročus pret posta jūru un izbeigt visu …." Tajos Šekspīrs izklāsta esības
būtību.

  

Gadiem ilgi mani ir ieintriģējis koncepts – būšana pret darīšanu. Biznesa un profesionālajā
pasaulē darīšana ir mūsu darba pamats. Mēs veidojam darāmo darbu sarakstus, laika grafikus, 
pierakstot ar roku, datoros vai mobilajos telefonos. Uzstādām specifiskus, izmērāmus mērķus
un uzdevumus, novērtējam izpildes rezultātus, kuri atspoguļojas pārdošanā, ražīgumā un peļņā.
Mes esam koncentrēti uz „darīšanu”, bet kā ar „būšanu”?

  

Pirms daudziem gadiem mans draugs Džejs Kārtijs (Jay Carty) uzrakstīja īsu rakstiņu, kurš
joprojām ir manā atmiņā. Džejs, tāpat kā vairums vīriešu, atzina, ka ir darītājs. Viņa sieva Mērija
viņu izaicināja nekoncentrēties tikai uz darīšanu, bet vienkārši uz būšanu. Laikam ejot, viņš
atklāja, ka šāds skatījums ir bijis viņa dzīvē revolucionārs.

  

Gadiem ejot, esmu “spēlējies” ar šo ideju. Mans galvenais studiju avots bija Bībele, un mani
fascinēja tas, kā Dievs Sevi atklāja Mozum: “ES ESMU”, ļaujot Izraēla tautai zināt, kas sūta
Mozu atbrīvot Viņa tautu. Otrajā Mozus grāmatā 3:14 Dievs Mozum saka: “
ES ESMU, kas ES ESMU
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.” Un tad Viņš turpina: “
Tā tev jārunā ar Israēla bērniem: ES ESMU - tas mani sūtījis pie jums.
” Tā šķiet kā būšanas pretstatā darīšanas attieksmei. Vai jūs sevi uzskatāt par darītāju?

  

Džejs Kārtijs publicēja grāmatu par svētlaimi, kas paredzēta jauniem zēniem un meitenēm,
sastopoties ar grūtībām dzīvē. Tomēr arī daudzi pieaugušie var daudz ko iegūt no Džeja
kreatīvās pieejas, lietojot astoņus krāšņi ilustrētus stāstus, lai izskaidrotu Jēzus mācīto. Frāze “
Svētīgi tie…
” ir sākums deviņiem secīgiem apgalvojumiem, kurus Jēzus sniedz lielajam ļaužu pūlim, kā
minēts Mateja evanģēlijā 5:3-11. Man tā šķita kā Jēzus pamācība būt – attieksmei, nevis  darīt –
attieksmei!

  

Darīšana ir mūsu dabīga tieksme, un pilnīgi noteikti, ka atalgoti mēs tiekam par darīšanu, nevis
sēdēšanu un skatīšanos laukā pa logu. Bet es esmu nonācis pie secinājuma, ka Dievs ne visai
fokusējas uz visu, ko mēs darām. Viņam vairāk rūp mūsu attiecības ar Viņu un ar tiem, kurus
Viņš ir nolicis mūsu tuvumā. Tas patiešām ir vairāk par to, kādi esam, nevis ko darām.

  

Kad mēs aizņemti rosāmies, darot lietas, atsakoties palēnināt tempu, lai uzklausītu Dievu, lūgtu
vai pat apsvērtu, ko Viņš no mums gaida, mēs riskējam nepiepildīt Dieva gribu. Kā kāds ir teicis
– runa ir par pieejamību nevis spējām.

  

Iedomājieties, ka Dievam ir spēja pārvietoties cauri visumam straujāk nekā gaismas ātrumā,
kamēr mēs salīdzinot kustāmies gliemeža ātrumā. Tikai šī iemesla dēļ vien mums vajadzētu būt
gudriem, lai būtu nedaudz lēnāki, lai saprastu to, ka nepieciešams aplūkot to, kas ir mums
apkārt, lai tādējādi mēs pieredzētu Dieva darīto un Viņa klātbūtni un lai mēs spētu klausīties,
tādējādi spējot saprast Viņa vēlmes priekš mūsu dzīvēm. Mums vajag apstāties, lūkoties un
klausīties:  “Rimstieties un atzīstiet, ka Es esmu Dievs,” kā Viņš mums atgādina Psalmos 46:11.
Ja mēs varam šo komandu apgūt un piemērot tajā sacīto mūsu dzīvēm, mēs varētu būt
pārsteigti par to, cik daudz mēs varam padarīt!

  

© 2015, all rights reserved. Jim Langley has been an agent and chartered life underwriter (CLU)
with New York Life since 1983 and an active member of CBMC of Santa Barbara, California,
U.S.A. since 1987. 
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Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

  

1. Kāda jums šķiet starpība starp “darīšanu” un “būšanu”? Vai sevi uzskatāt par “darītāju”? Kas
tajā ir pozitīvs un, kas negatīvs?

  

  

2. Kāpēc darba vietā ir tik grūti praktizēt “būšanu”? Vai tas vispār ir iespējams? Paskaidrojiet
savu atbildi.

  

  

3. Ko, jūsuprāt, Dievs domāja, kad Viņš paziņoja:“ ES ESMU, kas ES ESMU”? Kāda tam ir
nozīme, ja vispār, Kristus sekotājiem, sākot katru darba dienu, tik prasīgajā, konkurējošā darba
vidē?

  

  

4. Iedomājaties, ka esat nolēmis stingri sekot pavēlei: “Rimstieties un atzīstiet, ka Es esmu
Dievs.” Kā tas varētu pozitīvi ietekmēt jūsu statusu, ražīgumu un darba kvalitāti?
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Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :

  

Mateja 5:1-12; Jāņa 6:29, 15:5; 1. Korintiešiem 15:10; Efeziešiem 2:8-10; Filipiešiem 4:13

  

  

  

  

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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