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1966. gadā, pirms pārvietošanas uz Vjetnamu, biju dislocēts ASV armijas bāzē kā mācību
virsnieks/štāba komandieris vienam no trim mācību bataljoniem. Brīvajā laikā es nodarbojos ar
golfa sitiena pilnveidošanu. Kopš koledžas beigšanas 1965. gadā, golfs bija kļuvis par manu
kvēlu aizraušanos, pierādot sevi kā visizaicināšako spēli, kādu līdz tam biju spēlējis.  Mans golfa
handikaps bija 3 punkti, un dažos vietējos amatieru turnīros guvu diezgan labus panākumus.

  

Tādēļ ka man patika sacenšanās, kādu brīdi apsvēru par profesionāla golfera karjeru pēc
militārā dienesta beigām 1970. gadā. Šodien es joprojām varu spēlēt golfu diezgan respektabli,
bet tagad baudu spēli kā iespēju atslēgties no ikdienas problēmām, ar kurām mēs visi
saskaramies. Es golfā saskatu daudz kopīga ar izaicinājumiem, kurus sastopam biznesā,
personīgajā dzīvē un arī garīgajā sfērā.

  

Spēlējot golfu, ļoti svarīgi ir saglabāt koncentrēšanos. Bailes ir lielākais šķerslis, lai golferis gūtu
panākumus spēles gaitā, jo traucē fokusēties.. Var tikai pabrīnīties, kas viss var noiet greizi, kad
uz zemes stāvošā bumbiņa ar golfa nūju tiek uzsista gaisā. Pat ripojot pa zālāju, tā nereti atrod
ceļu, kā izvairīties no golfa bedrītes. Liela nozīme golfā ir praksei, tāpat kā citās dzīves jomās,
bet es esmu secinājis, ka vissvarīgākais ir uzticēties vēzienam un koncentrēties uz pozitīvu
rezultātu. Bailes rada sasprindzinājumu un traucē muskuļu atmiņu, lai tie spētu atkārtot to, kas
treniņos ir sanācis labi.
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Arī darbā bailes var kļūt par šķērsli ceļā uz panākumiem: bailes zaudēt klientu, bailes meklēt
jaunus klientus, bailes uzņemties riskus, bailes meklēt jaunus darba paņēmienus, pieeju
esošajiem uzdevumiem, bailes no nenoteiktības nākotnē. Savā ilgajā karjerā biznesa pasaulē
esmu apguvis, cik daudz Bībelē ir  teikts par baiļu pārvarešanu.

  

2.Vēstulē Timotejam apustulis Pāvils jaunajam Timotejam dod padomu: "Jo Dievs nav mums
devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu."
(2.Timotejam).Tas ir princips, kuru savā privātajā dzīvē un biznesā esmu lietojis gadiem. Dievs
vēlas, lai mums izdodas visi mūsu centieni, kuri Viņam ir tīkami. Viņš ir vienmēr klātesošs, un
mēs varam vērsties pie Viņa Gara, kad saskaramies ar daudzajiem izaicinājumiem mūsu
dzīvēs.

  

Golfā mēs varam sajust bailes,kad jāizpilda tāls sitiens pāri ūdens šķērslim. Biznesā mēs varam
baidīties no asas konkurences, kad veidojam vai cenšamies spēcināt savu kompāniju. Dzīvē
dažādas nelabvēlīgas situācijas var izraisīt baiļu sajūtu. Mēs būsim gudri, ja sekosim Bībeles
padomam: "Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet
domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas "
(Salamana Pamācības 3:5-6)

  

Ir viegli nofokusēties uz mūs ieskaujošo viļņu augstumu, līdzīgi kā Pēteris to izdarīja, kad izlēca
no laivas un devās pie Jēzus (Mateja 14). Viļņu samulsināti, mēs varam attapties, grimstot
izmisumā.  Šādā brīdī mums ir jāsatver Dieva roka un jāļauj Viņam mūs “izvilkt” no dilemmas
dziļumiem.

  

1989. gadā tirgū ienāca jauna apģērbu līnija - “No Fear” (bez bailēm), kas paredzēta ekstrēmo
sporta veidu cienītājiem. Šis slogans parādījās gan uz krekliņiem, gan cepurēm. Mēs varam
adaptēt līdzīgu saukli, kad saskaramies ar izaicinājumiem darbā. Ar Jēzus vadību nav nekas no
kā būtu jābaidās – pat uzņemoties izsvērtus riskus dzīvē. Caur lūgšanām, Dieva Vārda un
principu studijām, kurus Dievs mums atklāj caur Rakstiem, ar bibliski pamatotiem labu draugu
padomiem, mēs varam uzticēties Dieva drošajai vadībai.

  

© 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. Vai varat attiecināt arī uz sevi diskusiju par baiļu sajūtu golfā vai kādā citā sporta veidā? Kā
jūs ar to tikāt galā?

  

  

2. Ar ko saskarieties tagad vai saskarsieties tuvākajā laikā, kas varētu rosināt baiļu sajūtu? Kā
rīkosieties šajos apstākļos?

  

  

3. Vai ticat, ka uzticēšanās Dievam mūs var atbrīvot no nepieciešamības baiļoties par nākotni uz
nezināmo? Kāpēc jā vai nē?

  

  

4. Vai varat atsaukt atmiņā kādu reizi, kad centāties uzticēties Dievam un jautājāt Viņam vadīt
jūsu ceļu? Ja jā, aprakstiet šo pieredzi.
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Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :

  

  

Jozua 1:1-9; Psalmi 118:5-9; Salamana Pamācības 29:25; Mateja 14:25-31; Jāņa 1. 4:18

  

  

  

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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