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Marks Kubans, amerikāņu uzņēmējs, miljonārs un viens no televīzijas realitātes šova "Shark
Tank" investoriem, kritizējot viena no šova dalībniekiem prezentāciju,  raidījuma ekspertiem,
atklāja savas prioritātes. Kubans teica, ka esot vēlējies, lai uzņēmēja nodošanās viņa biznesam
būtu stiprāka par visu citu viņa dzīvē.

  

Kubans izcēla to, ka attīstot savu pirmo biznesu, viņš esot strādājis bez atvaļinājuma septiņus
gadus! Tāpt viņš norādīja uz situāciju, kad viņa draudzene paziņojusi, ka viņam jāizvēlas vai nu
viņa, vai bizness. Kubans palielījās, ka esot izvēlējies biznesu.

  

Pilnīga nodošanās darbam daudziem cilvēkiem nešķiet nekas neierasts. Viņi domā, ka būt par
darbaholiķi ir pozitīva īpašība, nevis neatbilstošu un nesabalansētu prioritāšu pazīme. Viņi
lepojas, ka nevienu dienu nav kavējuši darbu, arī likumīgi nopelnītā atvaļinājumā. Dažās
kultūrās šāda apsēstība ar darbu ir kaut kas neiedomājams – dienasvidus siesta, vairāku nedēļu
garas brīvdienas ir parasta lieta. Bet dažās rietumu sabiedrībās pilnīga nodošanās darbam tiek
izrādīta kā goda zīme.

  

Tas nav teikts, lai noniecinātu cilvēkus, kuri uzsāk biznesu un kādu laiku spiesti ziedot laiku un
enerģiju, kamēr jaunais uzņēmums nostabilizējas. Bet pēc tam jāpienāk laikam, kad īpašnieks
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vai darbinieks var baudīt pelnīto atpūtu no sava darba. Kā teikts Rakstos, Salamans Mācītājs 3: 
“Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debess ir
sava stunda. … savs laiks dēstīt, un savs laiks dēstīto atkal izraut… savs laiks ko noplēst, un
savs laiks ko uzcelt… savs laiks akmeņus mest, un savs laiks tos salasīt….”

  

Darbs ir dzīves daļa, ļoti svarīga sastāvdaļa, bet darbs nav visa dzīve. Kad Dievs deklarēja: “Te
v nebūs citus dievus turēt Manā priekšā. Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā, kas
ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, kas ir ūdenī zem zemes” 
(Otrā Mozus grāmata 20:3-4), esmu pārliecināts, ka tas ietvēra arī darbu un biznesu, jo arī tie
var kļūt par pielūgsmes objektiem.

  

Tāpat Bībele arī runā par “vienu veselu personu,” uzlūkojot mūs kā daudzšķautņainus, uz
attiecībām tendētus indivīdus, kuriem priortātes ir nepieciešams sabalansēt. Kad Jēzus uz
jautājumu atbildēja ar apgalvojumu: “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no
visas dvēseles, un no visa sava prāta” (Mateja 22:37), Viņš mūs pārliecināja padarīt Dievu par
savu prioritāti. Turpinājumā Viņš minēja attiecības – laulību un ģimeni – kā nākamo svarīgāko: “
Tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu”
(Mateja 22:39).

  

Nav šaubu, darbs ir mūsu ikdienas ļoti svarīgs elements. Ar tā palīdzību mēs nodrošinām
dieniško vajadzību apmierināšanu, un mūsu profesionālā darbība sniedz mums gandarījumu un
piepildījumu. Tomēr Bībele mūs māca uz dzīvi raudzīties plašāk. Lūkas 9:24-25 Jēzus vēsta: "J
o, kas savu dzīvību gribēs izglābt, tam tā zudīs, bet, kas savu dzīvību Manis dēļ zaudēs, tas to
izglābs. Jo ko tas cilvēkam līdz, ka viņš iemanto visu pasauli un pats sevi pazaudē un samaitā?"

  

Kubana kungs, protams, sevi pierādīja kā ļoti veiksmīgs biznesa līderis un uzņēmējs. Bet par
kādu cenu? Biznesa vidē, daudzi uzskata, ka bizness jāstāda augstāk par visu citu. Raksti
saka, ka Dievam ir labāks plāns: Dievs, ģimene un tad darbs.

  

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

  

  

1. Ko jūs domājat par veiksmīgā uzņēmēja ieteikumu stādīt darbu augstāk par visu citu dzīvē?
Paskaidrojiet savu atbildi.

  

  

2. Ja mēs darbu neuzskatām par vissvarīgāko mūsu dzīvē, kā mēs varam atrast pareizu
līdzsvaru – īpaši, kad mūsdienās darbs prasa lielu enerģijas un laika ieguldījumu?

  

  

3. Vai piekrītat domai, ka darbs var kļūt par dievu, pielūgsmes objektu vai elku? Kāpēc jā vai
nē?

  

  

4. Kā jūs raksturotu savas dzīves prioritātes gan darbā gan personīgajā dzīvē? Vai jums ir kāda
noteikta pieeja vai stratēģija, kā panākt prioritāšu pareizo secību?

  

  

 3 / 5



PRIORITTĀTES UN PERSONISKĀ NODOŠANĀS

Autors PRIORITTĀTES UN PERSONISKĀ NODOŠANĀS - Pēdējās izmaiņas Trešdiena, 04 novembris 2015 22:13

  

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

  

  

Psalmi 127:2, Mateja 6:19-24; Efeziešiem 2:10; Kolosiešiem 3:17,23; 2. Timotejam 3:16-17

  

  

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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