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BIZNESA DILEMMAS IZDEVUMA Redaktora piezīme: Šis ir otrais raksts no ikmēneša sērijas,
kura fokusēta uz kopējām biznesa dilemmām un ētiskiem jautājumiem, ar kuriem saskaramies
darba vietās. Pēc īsa problēmas apskata mēs piedāvāsim jautājumus, kurus var pārdomāt
individuāli vai izdiskutēt grupā. Tad mēs piedāvāsim arī komentārus situācijai, kā arī iespējami
attiecināmus bibliskos principus.

  

  

MĪKLAINĀ NAUDAS PLŪSMA

  

Kleja īpašumā esošais auto tirdzniecības uzņēmums, kurš kādreiz guva labus panākumus, bija
nokļuvis grūtībās. Naudas plūsma faktiski bija apstājusies, tomēr, lai uzņēmumam durvis
nenāktos slēgt, rēķini bija jāapmaksā. Kleja kompānija pārdeva dažus auto, tomēr ne
pietiekami, lai segtu visus mēneša izdevumus. 

  

Lai izlīdzinātu naudas plūsmu Klejs kopā ar lokālo banku sastādīja finanšu plānu. Tajā tika
paredzēts, ka banka aizdod naudu katras pārdodamās mašīnas vērtībā, savukārt viņš, pārdodot
auto, pilnībā atmaksā attiecīgo aizdevuma daļu.

  

Galu galā situācija kļuva tik smaga, ka tad, kad Klejs pārdeva dažus auto, viņš izvēlējās par to
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bankai neko neteikt un aizņemto naudu neatmaksāt. Sākumā likās, ka Klejam izdevies iegūt
papildus laiku, bet tā kā pamatproblēma netika atrisināta, nepagāja ilgs laiks, un
problēmsituācija atkārtojās. 

  

Šajā brīdī Klejs meklēja padomu, jo nespēja atrast dilemmas atrisinājumu. Viņš baidījās, ka
drīzumā banka viņu varētu apsūdzēt krāpniecībā. Tāpat viņš sāka apsvērt domu vai negatavot
dokumentus bankrota pieteikumam, bet bažījās par šāda soļa praktiskajām un bibliskajām
sekām. 

  

  

JAUTĀJUMI DISKUSIJAI:

  

1. Kā savādāk Klejs varēja rīkoties pirmajā reizē, kad pārdeva mašīnas un nesamaksāja
bankai? Kā savādāk scenārijs varēja attīstīties, ja viņš būtu izvēlējies citu rīcību? 

  

2. Kā jūs rīkotos, nonākot Kleja situācijā?  Kādi jautājumi būtu jārisina visprms?

  

3. Iedomājieties, ka jūs esat konsultants – kādu soļus jūs ieteiktu Klejam? Kā ar bankrota
pieteikumu – kāds ieteikums būtu sakarā ar šo jautājumu? Vai šāds risinājums, kā Jēzus Kristus
sekotājam vispār ir izskatāms? 

  

  

LABĀKĀ PRAKSE

  

Balstoties uz Salamana Pamācībās 24:6 teikto: “Jo karš vedams ar apdomu un padomu, un, kur
daudz gudru padomnieku, tur ir uzvara, ” Klejs
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vērsās pie manis - Integrity Resource Center, lai saņemtu konsultāciju, kā atrisināt šo situāciju.
Lūdzot un diskusējot, kopīgiem pūliņiem mēs izstrādājām plānu, kuru Klejs piekrita īstenot
dzīvē. 

  

Neskatoties uz to, ka tas nebija viegli un prasīja pazemību, sākotnējais solis, kuru viņam
vajadzēja spert bija grēka vispirms pret Dievu un arī pret banku apzināšanās un tā nožēlošana.
Jāņa 1. vēstulē 1:9 teikts: “Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš
mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.”

  

Tāpat mēs vienojāmies, ka nepieciešams panākt izlīgumu ar banku, kas ir svarīgi turpmāko
iespējamo seku dēļ un savstarpējās uzticības atjaunošanai. Mateja evanģēlijā 5:23-26 Jēzus
māca: “Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret
tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, noej un izlīgsti papriekš ar savu brāli un tad
nāc un upurē savu dāvanu. Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl
esi ceļā, ka pretinieks tevi nenodod soģim un soģis tevi nenodod sulainim, un tevi neiemet
cietumā. Patiesi Es tev saku: tu no turienes neiziesi, kamēr nenomaksāsi pēdējo artavu.”

  

  

PĀRDOMĀM

  

Lūk, dažas Rakstu vietas, kuras var attiecināt uz šo vai līdzīgu jautājumu:

  

Salamana Pamācības 10:9, 11:2-3, 12:19,22, 15:33, 16:18, 20:17,25, 22:4, 24:26; Mateja
5:37; Jēkaba 5:12

  

  

© Copyright 2015, Integrity Resource Center, Inc. Adapted with permission from "Integrity
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Moments with Rick Boxx," a commentary on issues of integrity in the workplace from a Christian
perspective. 

  

  

  

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.

  

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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