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Vai jūs tiecaties pēc izcilības? Vai jūs vēlaties vadīt lielisku kompāniju vai izveidot biznesu, kurš
kļūtu par izcilības standartu savā nozarē? Vai arī vēlaties kļūt par vadītāju, kurš pasludināts par
labāko vadītāju, cilvēku, kura vārds parādās tādās grāmatās kā Who’s Who vai kura foto ir uz
laikraksta TIME kā gada cilvēkam?

  

Varbūt vienkārši vēlaties, lai jūsu prasmes un spējas būtu tādas kā kādam, kuru apbrīnojat?
Līdztekus rakstīšanai, rediģēšanai un fotografēšanai viena no manām primārajām interesēm ir
bijusi mūzika. Es spēlēju bungas vidusskolas ansambļos un apskaudu pasaulslavenu
bundzinieku talantus. “Kaut es varētu spēlēt tā, kā viņi,” es bieži domāju. Bet es gribēju
rezultātus, nepieliekot nepieciešamās pūles.

  

Nesen organizāciju stratēģiju un vadības konsultants Stefens R. Greivs (Stephen R. Graves)
savā mājas lapā publicēja sekojošas pārdomas par vadīšanu:

  

“Nav ātra ceļa uz izcilību. Nav iespējams kļūt izcilam dienas laikā; tā ir ilgstoša neatlaidība vienā
virzienā. Kā prasmīgi novērojis Malkolms Gladvels (Malcolm Gladwell), pat tie, kurus mēs
godinām kā izcilības vai ģēnijus – Bils Geits, Mocarts, The Beatles – visi ir strādājuši, neticami
smagi un krietni ilgi pirms sasniedza patiesu izcilību. Mums ir jāziedo laiks.”

  

Daudzi no mums kļūst nepacietīgi, gaidot, kamēr mikroviļņu krāsnī uzsils ēdiens. Mēs
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nogurstam gaidot, kad luksoforā nomainīsies gaisma. Mums riebjas stāvēt un gaidīt rindā. Un
pārāk bieži, mēs atsakāmies investēt laiku un neatlaidību, lai sasniegtu diženumu savā
profesijā. Mēs gribam to, ko gribam, un gribam to tieši tagad!

  

Var iebilst, ka izcilību citu acīs nevar nopelnīt kā augstskolas diplomu, atalgojumu, bet drīzāk
saņemt kā titulu.  Divi no Jēzus mācekļiem, Jēkabs un Jānis, vēlējās sevi paaugstināt, kad
prasīja: "Dod mums, ka mēs varam sēdēt Tavā godībā, viens pa Tavu labo roku un otrs pa
kreiso roku."  (Marka 10:37). Viņiem nebija ne jausmas ko viņi prasa Jēzus teica: “Bet
sēdēt pie Manas labās vai kreisās rokas Man nepiederas dot, bet tiks piešķirts tiem, kuriem tas
ir sataisīts” 
(Marka 10:40).” Turpinājumā daži bibliskie principi ceļā pēc izcilības:

  

Tam nepieciešams laiks. Kad cilvēki ir izbrīnīti, ka kāds cits gūst panākumus, bet viņi nē,
viņiem jāpajautā pašiem sev:”Vai es pieliku nepieciešamās pūles?”
“Čakla roka valdīs, bet rokai, kas gausa un nolaidīga, būs jāveic piespiedu darbi”
(Salamana Pamācības12:24).

  

Tam nepieciešama neatlaidība. Izcilības sasniegšana prasa gatavību stāties pretī šķēršļiem
un pārvarēt dažādas likstas. “ Turiet, mani brāļi, to par lielu
prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību.
Bet izturība lai parādās darbā līdz galam, ka jūs būtu pilnīgi caurcaurim un jums nebūtu nekāda
trūkuma”  (Jēkaba 1:2-4).

  

Tam nepieciešama pareiza motivācija. Mums sev atklāti jāpajautā, kādēļ meklējam izcilību –
lepnuma dēļ vai vēlmes pagodināt Dievu dēļ, un lai būtu uzticami pārvaldnieki tam, ko Viņš
mums uzticējis. “Visu ko darāt, darait no sirds, it kā
savam Kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka Tas Kungs par atmaksu jums dos debesu
mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam - Kristum”
(Kolosiešiem 3:23-24).

  

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

  

1. Vai kādreiz esat centušies sasniegt diženumu? Vai tiecaties pēc tā tagad? Paskaidrojiet savu
atbildi – un kāpēc?

  

  

2. Kā, pēc jūsu domām, var sasniegt patiesu diženumu – vai arī to saņemt – kā pēc šīs
Pirmdienas Mannas ieteikuma vajadzētu būt?

  

  

3. Kādi, pēc jūsu uzskatiem, varētu būt iespējamie klupšanas akmeņi, meklējot savu personīgo
vai korporatīvo diženumu?

  

  

4. Kā mēs varam redzēt, vai mūsu tieksmei pēc diženuma ir pareizais motīvs? Kādus soļus jūs
varat spert, lai izvairītos no nepareizajiem iemesliem?

  
  

  

Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :
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Salamana Pamācības 10:4-5, 12:11, 14:23, 20:4, 22:29; Efeziešiem 2:10; Kolosiešiem 3:17,
23-24

  

  

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

  

  

 4 / 4


