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Ir sens amerikāņu teiciens: "Nesavaldītas lūpas nogremdē kuģus". Britiem ir līdzīgs: "Bezrūpīga
runa maksā dzīvības". Abiem ir viena doma - piesargies runājot. Šos teicienus lietoja 2.
Pasaules kara laikā, lai brīdinātu nediskutēt par kuģu pārvietošanās
ceļiem un laikiem, lai informācija netīšām nenonāktu līdz spiegu ausīm. Tas ir neprāts, atklāt 
ienaidniekam savus plānus.

  

Esot biznesa un profesionālajā vidē, mēs sevi neiztēlojamies kā esošus karā, bet principi
saglabājas tie paši - bezrūpīgi, neapdomāti vārdi var radīt lielu postu. "Nesavaldītas lūpas" var
izjaukt draudzību, sagraut biznesa attiecības un iespējamo
uzvaru pārvērst neveiksmē.

  

Piemēram, ņemsim Donu. Viņam bija partnerattiecības ar tuvu draugu. Diemžēl, viņiem bija
asas domstarpības un Dons pameta biznesu dusmīgs, ievainots un cietis lielus finanšu
zaudējumus, neesot pie tā vainīgs.

  

Viņš apdomāja vai neiesūdzēt savu bijušo partneri tiesā un cīnījās ar kārdinājumu, ja rastos
iespēja, celt viņam neslavu. Galu galā Dons bija cietušais un likās, ka taisnīgumam bija jākalpo
viņam. Tomēr pēc ilgām lūgšanām un konsultācijām ar uzticamiem
draugiem, tā vietā, lai meklētu iespēju atriebties, Dons nolēma godāt Dievu. Viņš saglabāja
attiecības ar bi
jušo biznesa partneri un, kad vien radās iespēja, demonstrēja viņam gan vārdos, gan darbos
Jēzus beznosacījumu 
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mīlestību.

  

Tāpat Dons apvaldīja sevi, lai, runājot ar citiem, par bijušo kolēģi neizteiktos nievājoši. Gadu
vēlāk Dievs atjaunoja draudzību un arī biznesa partnerību. Tāpēc, ka Dons bija izvairījies par
savu partneri runāt sliktu, nebija nepieciešama "bojājumu" labošana un
rētu dziedēšana.

  

Tas ir, kāpēc Bībelē Salamana pamācībās 10:19 ir mācīts: "Kur daudz vārdu, tur neiztiek bez
grēka, bet, kas savu muti savalda, ir
gudrs."
Viens no veidiem, kā lietot šo pamācību, ir gadījumā, ja kāds mūs ievaino, ir labi uz to
paraudzīties 
ilgtermiņā un apvaldīt savas lūpas. Mēs nekad nezinām, ko nesīs nākotne. Lūk, vēl dažas
Rakstu vietas, kuras der 
apdomāt:

  

Mēle, kuru grūti pieradināt. Līdzīgi kā smalka pavada kontrolē zirgu un neliela stūre groza lielu
kuģi, tā mūsu mēle  iespaido mūsu dzīves ceļus. "...mēle ir mazs
loceklis un veic lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu! 
Un arī mēle ir kā uguns, netaisnības pasaule, mēle ir likta starp mūsu locekļiem, tā apgāna visu
miesu un aizdedzina dzīves 
ritumu, jo pati ir elles aizdedzināta.. ." (Jēkaba 3:5-6).

  

Instruments darīt labu vai ļaunu. Vienalga, biznesa vai privātās sarunās, vai runājot no
podesta daudzu ļaužu priekšā,  mēle var kalpot kā rīks, kurš
dziedina vai iznīcinošs ierocis. 
"Taisno lūpas pauž dziedinātājas atziņas, bet bezdievīgo mutes 
vārdi stāsta aplamības" (Salamana pamācības 10:32). "Kas paradis neapdomīgi runāt, nereti
iedur kā ar zobenu, bet zinīga 
cilvēka valoda ir kā dziedinātājas zāles" (Salamana pamācības 12:18).

  

Mūsu vārdi var kalpot mums par labu vai arī nodarīt sliktumu. Ja esam uzmanīgi pret to, ko
un kā runājam, diena var  paie
t gludi. Ja mēs runājam bez apdoma, negudri un impulsīvi, labā diena ātri vien var tikt sabojāta. 
"Kas pievalda un 
pasarga savu muti, pasarga savu dzīvību, bet, kas ļauj savai mutei visu vaļu, dabūs bīties"
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(Salamana pamācības 13:3).

  

© Copyright 2017, Integrity Resource Center, Inc. Adapted with permission from "Integrity
Moments with Rick Boxx", a commentary on issues of integrity in the workplace from a
Christian perspective. To learn more about Integrity Resource Center or to sign up for Rick's 
daily Integrity Moments, visit www.integrityresource.org. His new book, Unconventional
Business, provides "Five Keys to Growing a 
Business God's Way".

  

  

Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

1.  Vai esat kādreiz dzirdējuši teicienu "Nesavaldītas lūpas nogremdē kuģus", "Bezrūpīga runa
maksā dzīvības" vai kādu līdzīgu? Ko tas jums izsaka?

  

  

2. Ko jūs domājat par piemēru ar Donu, kurš pārvarēja kārdinājumu nonicināt bijušo partneri,
kaut varēja sevi attaisnot ar nodarīto pāri darījumu?

  

  

3. Cik grūti ir nelādēties uz citiem, kad jūtaties, ka jums nodarīts pāri vai arī pret jums
izturējušies netaisni?
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4. Piemērā par Donu un viņa partneri ir teikts, ka viņu draudzība un biznesa attiecības
atjaunojās. Bet, ja mēs esam cietuši nevainīgi un gala iznākums nav bijis tik laimīgs, vai tas
nozīmē, ka mūsu apņemšanās nesist pretī, neatriebties un nerunāt sliktu par pāri
darītāju ir bijusi kļūda? Kāpēc jā vai nē?

  

  

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

  

Salamana pamācības 4:24, 10:20-21, 11:12, 12:13-14, 13:13, 15:2,7,28; Jēkaba 3:3-12.

  

  

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
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Web site: www.cbmcint.org Please direct any requests or change of address to:
nbrownell@cbmcint.org
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