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Nu jau aizgājušais Džons Vudens kļuva par cilvēku, kura vārds bija sinonīms vārdam panākumi.
Ar 10 sezonas uzvarām nacionālajā ASV koledžu  vīriešu basketbola čempionātos viņa karjeras
laikā ir viegli saskatīt, kādēļ viņa „Panākumu Piramīda” (”Pyramid of Success”) kalpoja kā
pamatrīks apmācībai ne tikai sportā, bet arī biznesā.

  

Ja aplūkojam principus, uz kuriem balstās Vudena modelis, lai gūtu panākumus, mēs varam
redzēt, ka katrs „ēkas” bloks papildina viens otru, būvējot komandu. Viena no manām mīļākajām
grāmatām bija trenera Vudena kopā ar Džeju Kartiju sarakstītā „Treneris Vudens Viens- pret –
Vienu”. Cauri gadiem tā man bija ne tikai dievbijības avots. Tā kļuva par brīnišķu atspulgu no
cilvēka, kuru nekad neesmu saticis, tomēr ļoti labi iepazinu caur viņa sarunām ar līdzautoru
Džeju Kartiju.

  

Panākumu tēma ir sarežģīta, katram no mums panākumi nozīmē ko citu. Nedaudz
paskatīsimies uz panākumiem ar Vudena acīm:

  

Viņš apgalvoja: “Panākumi ir miers domās, kas ir tiešs rezultāts apmierinātībai ar sevi,
apzinoties, ka esi darījis visu labāko, lai kļūtu par labāko, kāds esi spējīgs būt.”Interesanti, ka
šajā citātā nekas nav minēts par uzvarēšanu, bagātības vai slavas iegūšanu, cildinājumu
saņemšanu vai noslēgumu ar vairāk uzvarām nekā zaudējumiem. Interesanti, ka viņš arī
neuzstāda laika limitus panākumu gūšanai. Tas ir tāpēc, ka treneris Vudens uzskatīja
panākumus par procesu kas ilgst visu dzīvi.
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Bībelē mēs varam atrast līdzīgu skatījumu uz panākumiem. Israēla ķēniņš Dāvids nebija
perfekts, bet viņš teica, ka viņš ir vīrs pēc Dieva sirds. Savas valdīšanas noslēgumā viņš
instruēja Salamanu, kas būs viņa panākumu pamatā un kā būvēt templi Dievam: “Tad tev labi
veiksies, ja tu turēsi un darīsi likumus un tiesas, ko Tas Kungs Mozum ir pavēlējis Israēla labad.
Esi stiprs un drosmīgs! Nebīsties un nebaiļojies” 
(Pirmā Laiku grāmata 22:13).

  

Mieram nav nekāda sakara ar turību, statusu vai citām materiālām vērtībām. Tā ir fiziski
nesatverama pārliecība, kas ļauj mums zināt, ka mēs apmierinām Dievu un kādu dienu Viņš
mums teiks: “Esi sveikts mājās, Mans labais un uzticamais kalps!” Lūk dažas lietas, ko Bībele
saka par mieru:

  

Miers ir nelokāms. Ārēji apstākļi nevar iztraucēt iekšēju mieru, ko baudām, ja savu ticību esam
pamatojuši Dievā. “Kam stipra ticība, tam Tu dod mieru, tiešām mieru, jo
viņš paļaujas uz Tevi”  (Jesajas 26:3).

  

Miers ir lūgšanu auglis. Kādēļ mēs savās dzīvēs nepiedzīvojam mieru? Iespējams, tādēļ ka to
Dievam nemaz neprasām. “Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk
zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir
augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū”
(Filipiešiem 4:6-7).

  

Miers ir apsolīts. Attīstot attiecības ar Jēzu, gan personīgajā gan profesionālajā dzīvē gūstam
mieru, par kādu apkārtējā pasaule neko nezina. “Mieru Es jums atstāju, Savu
mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un
neizbīstas”  (Jāņa 14:27).

  

© 2016, 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. Adapted from one of his “Fourth Quarter Strategies” discussions, these are
designed to “light a fire under Christian business and professionals to become more effective in
the marketplace for Jesus Christ.” His website is: www.fourthquarterstrategies.com
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Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

1. Kā jūs definējat panākumus? Vai tas nozīmē pārspēt konkurentus, kāpt augšup pa
profesionālajām kāpnēm vai nopelnīt vairāk naudu? Paskaidrojiet savu atbildi.

  

  

2. Citātā treneris Džons Vudens runā par panākumiem saistībā ar mieru domāšanā un būšanu
apmierinātam ar to, ka esat darījis labāko iespējamo. Ko jūs domājat par šādu uzskatu?

  

  

3. Kas kopīgs panākumiem un mieram ar attiecībām ar Dievu? Vai piekrītat secinājumiem?
Kāpēc jā vai nē?

  

  

4. Vai esat piedzīvojuši mieru tādēļ, ka esat  attiecībās ar Dievu, īpaši caur Jēzu Kristu, tādu,
kas saglabājas par spīti izaicinājumiem un problēmām ikdienā? Ja jā, paskaidrojiet, kā tas jums
ir.
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Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :

  

Pirmā Mozus grāmata 39:23; Pirmā Samuēla grāmata 18:14; Pirmā Laiku grāmata
22:11-13; Salamans Mācītājs 10:10; Jozuas 1:6-9

  

  

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 / 5



MIERS UN PATIESI PANĀKUMI

Autors MIERS UN PATIESI PANĀKUMI - Pēdējās izmaiņas Ceturtdiena, 03 novembris 2016 23:48

  

 5 / 5


