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Jau gandrīz 20 gadus, savus e-pastus un vēstules parakstu ar frāzi: "Šeit, lai kalpotu." Tas
sākās ar to brīdi, kad piekritu prezidēt Kiwani klubu. Ar to vēlējos kluba biedriem uzsvērt mūsu
lomu kā pakalpojumu sniedzējiem.

  

Man bija sajūta, ka sauklis "Šeit, lai kalpotu", paskaidro to, kādēļ mēs kā kopienas locekļi esam
sanākuši kopā, lai rūpētos par mūsu sabiedrības jauniešu labklājību. Es atklāju, ka šis sauklis
atbilst manam uzņēmējdarbības modelim, jo tas vairāk veidots, lai sniegtu
pakalpojumus nekā pārdotu. Jo, kad veikta pārdošana, jāseko ilgtermiņa attiecībām, lai 
apmierinātu klientu vajadzības. Pat mana uzņēmuma interneta mājas lapa atvērās ar frāzi:
"Šeit, lai kalpotu!"

  

Tad man nāca apskaidrība. Ļoti liels manas sarakstes apjoms nesaistījās ne ar darbu, ne ar
Kiwani, tomēr šādu parakstu lietoju arī personīgajos e-pastos. Tas man lika pārdomāt, ko es ar
šo vēsti vēlos pateikt sarakstē.

  

Es sapratu, ka cenšos nodot vēstījumu, ka vēlos kalpot Dievam gan savā biznesā, gan
personīgajā dzīvē. Šī frāze man kļuva par pastāvīgu atgādinājumu, kas ir patiesi būtisks tajā, ko
daru un kas esmu. Ideja par vadītāju-kalpotāju biznesa vidē ir
jau no 1977. gada, kad Roberts K. Grīnlīfs (Robert K. Greenleaf), pensionēts AT&T vadītājs, šo
koncepciju 
prezentēja savā grāmatā "Servant Leadership".
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Tomēr kalpošanai, esot vadītājam, ir daudz senāka vēsture. Bībelē ir daudzi brīnišķīgi piemēri,
kurus Jēzus Kristus sniedza Saviem mācekļiem un visiem turpmākajiem sekotājiem.

  

Jāņa evaņģēlija 13. nodaļā mums stāstīts par to, kā Jēzus pirms Pashā svētkiem noģērba
virsdrēbes, apsēja priekšautu un ķērās pie kāju mazgāšanas visiem mācekļiem,
paskaidrodams: "Jo Es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu,
kā Es jums esmu darījis. Patiesi, patiesi Es jums
saku: kalps nav lielāks par savu kungu, nedz sūtnis lielāks par to, kas viņu sūtījis. Ja 
jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darāt"
(Jāņa 13:15-17).

  

Citā reizē, Jēzus Saviem sekotājiem teica: "Jo arī Cilvēka Dēls nav nācis, lai Viņam kalpotu, bet
lai pats kalpotu un Savu dzīvību atdotu par
atpirkšanas maksu par daudziem" 
(Marka 10:45). Pat iemiesojies kā Dievs, Viņš vēlējās pazemīgi kalpot 
citiem.

  

Pagājušās divas desmitgades, kuru laikā es centos kalpot Dievam un citiem, man atklāja
nozīmīgu patiesību. Dievam patīk mūsu "kalpotāja" attieksme, un Viņš svētī vairāk nekā spējam
iedomāties. Noteikti vairāk nekā esam pelnījuši. Tomēr es brīdinu
izmantot šādu stratēģiju, lai gūtu panākumus, cerībā tikt atpazītiem darbu dēļ. Daudz kas no
mūsu izdarītā
citiem var palikt nepamanīts. Nozīme ir tam, ka ticam, ka Dievam mūsu darbs patīk un sniedz
palīdzību tiem, 
kuriem tā aktuāli nepieciešama.

  

Biznesā mēs visbiežāk fokusējamies uz mūsu spējām, bet, kad esam gatavi kalpot, Dievs
fokusējas uz mūsu pieejamību. Vai vēlaties būt pieejami tam, ko vai kurus Dievs ieliek jūsu
ceļā?

  

Esiet gatavi: Dažkārt apstākļi, ar kuriem sastapsieties, nebūs tādi, kādus bijāt iedomājušies.
Mums jābūt gataviem  katrai iespējai kalpot, apzinoties, ka, ja mēs to nedarīsim,
mēs palaidīsim garām brīnišķīgas svētības. Kalpojot citiem, 
mēs kalpojam arī mūsu Kungam. Mums vajadzētu būt laimīgiem, ka Esam Šeit, lai Kalpotu!
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© Jim Langley has been writing for more than 30 years while working as a life and health
insurance agent. In recent years, his passion has turned to writing about his personal
relationship with God; his goal is to encourage others to draw near to Him as well. A long-time 
member of CBMC, he started writing "Fourth Quarter Strategies" in 2014.

  

  

Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

1.  Atcerieties kādu, kurš jums kalpoja īpašā veidā, varbūt nesen. Kādas bija jūsu sajūtas un
atbildes reakcija?

  

  

2.  Cik jums viegli pieņemt kalpotāja lomu? Kādi apstākļi vai šķēršļi to varētu sarežģīt?

  

  

3. Ko Jēzus Kristus sniegtie piemēri jums vēstī par Dieva attieksmi pret kalpošanu citiem?

  

  

4. Vai, jūsuprāt, kalpotāja attieksme - īpaši vadītāja-kalpotāja attieksme - darbavietās ir plaši
izplatīta vai arī reta? Paskaidrojiet savu atbildi.
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Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :

  

Salamana pamācības 22:20-21; Mateja 20:25-28; Galatiešiem 5:13-15; Efeziešiem 6:7-8;
Pētera 1. vēstule 4:7-10.

  

  

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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