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Viena no visbiežākajām kopējām emocijām ir bailes. Psihologiem ir termins mūsu reakcijai uz
apstākļiem, kurus uztveram kā apdraudējumu. To sauc par “cīnīties vai bēgt”atbildes reakciju.
Mēs vai nu stājamies pretim personām vai situācijām, kuras ir apdraudošas, vai arī bēgam,
mēģinot izvairīties no iespējamas nelaimes.

  

Tomēr ir arī trešā iespējamā reakcija, tāda, kuru nevēlamies, lai iesaka psihes eksperti. Šī
reakcija ir vienkārši nebaidīties. Nesen es dzirdēju kādu lektoru no Sjerraleones, Rietumāfrikas,
kurš pieminēja, ka ieteikums nebaidīties Bībelē minēts 365 reizes, izskatās pa vienam katrai
dienai kalendārajā gadā.

  

Kopš Sjerraleones iedzīvotāji pēdējos gados piedzīvojuši rindu likstas, sākot ar ekonomiskajām
līdz Ebolas vīrusa uzliesmojumam, runātājs bija labi pazīstams ar bailēm. Un neskatoties uz to
viņš atkārtoti apliecināja savu apņemšanos sekot norādījumam nebaidīties.
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Bet kā ar vidi, kurā mēs pavadām ilgu laiku, biznesa un profesionālo vidi? Tā ir nepastāvīga,
neparedzama un var pārvērsties no “prinča”par “ubaga zēnu”vienā naktī. Tie, kuriem piemīt
uzņēmēju gars, zina, ka bizness ir saistīts ar risku. Korporatīvajā pasaulē vadītāji regulāri izjūt
spiedienu gūt rezultātus, ja tas neizdodas, var nākties kravāt mantiņas un doties prom meklēt
darbu citur.

  

Ambiciozi gala termiņi bieži rada ievērojamus uztraukumus, un bailes rodas, kad tie šķiet nereāli
vai nesasniedzami. Kad svarīgākie klienti vai pircēji ir neapmierināti ar produktiem vai
pakalpojumiem, mēs baidāmies viņus pazaudēt, pat ja neapmierinātības cēlonis ir ārpus mūsu
kontroles. Iespējamā neveiksme slēpjas aiz katra stūra. Tad kā lai mēs nebaidāmies?

  

Kā cilvēkiem tas ir grūti, ja ne pat neiespējami. Bet tā kā pavēle nāk no Dieva, tā, škiet, ir
“komplektā” ar Viņa solījumu nodrošināt nepieciešamo grūtībās. Lūk, daži piemēri:

  

Paļaujies uz Dieva klātbūtni. Kā Dāvids, kad gatavojās nodot Israēla vadīšanu, pārliecināja
savu dēlu par viņa pienākumiem kā ķēniņam: “…Esi stiprs un
drošs, un dari to! Nebīsties un nebaiļojies! Jo Dievs, Tas Kungs, mans Dievs, būs ar tevi; Viņš
tevi nepametīs, un Viņš tevi neatstās, kamēr tu nebūsi pabeidzis visus Tā Kunga nama
celšanas darbus”
(Pirmā Laiku grāmata 28:20).

  

Paļaujies uz Dieva spēku. Grūtību brīžos mēs esam kārdināti rīkoties, kā spējam un cik mums
ir spēka. Tomēr Dievs saka, lai paļaujamies uz Viņu un Viņa resursiem: 
“Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī
palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku”
(Jesajas 41:10).

  

Uzticies Dieva plāniem. Saskaroties ar ar neveksmēm, mēs domājam, vai Dievs rūpējas par
mums, vai Viņš vispār  saprot. Viņš ir apsolījis, ka zinās un, ka rūpēsies. Nav tāds brīdis, kad
Viņš nestāvētu sardzē. “Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka
Tas Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās
došu to, ko jūs cerat”  (Jeremijas 29:11).
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© Roberts Dž . Tamasi ir viceprezidents bezpeļņas organizācijai Līderu Mantojums, Atlantā,
ASV.

  

  

  

Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

  

1. Kas šobrīd jums rada bažas vai bailes? Kā jūs ar to tiekat galā?

  

  

2. Ja kāds jums jūsu grūtībās teiktu: „Nebaidies,” kā jūs reaģētu? .

  

  

3. Kādēļ, pēc jūsu domām, bailes piemīt praktiski visiem?  Kā mēs varam izšķirt, vai bailes ir
pamatotas vai nē – un kā neļaut tām mūs kontrolēt?

  

  

4. Vai jūs ticat, ka ticībai un paļāvībai uz Dievu – pārliecībai par Viņa klātbūtni, spēku, nolūku un
plāniem – vajadzētu būtiski ietekmēt mūsu attieksmi pret dzīvi, un vai mēs dzīvojam pastāvīgās
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bailēs un satraukumā? Kāpēc jā vai nē?

  

  

  

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

  

  

Pirmā Mozus grāmata 46:2-4; Jozuas 1:6-9; Mateja 1:18-21, 10:21-28; Lūkas 12:4-7;
Ebrejiem 13:6

  

  

  

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
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2850 N. Swan Road, Suite 160 ▪ Tucson, Arizona 85712 ▪ U.S.A.

  

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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