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Reiz, kad mēs kopā ar manu draugu Džeriju bijām partneri konsultāciju jomā, viņš dalījās
būtiskā atziņā ar vienu no mūsu klientiem, Tomu. Džerija novērotais bija vienkāršs, bet
dziļdomīgs: "Lielākais šķērslis ceļā uz izcilību ir

  

panākumi."

  

Kad tiek gūti panākumi, Džerijs paskaidroja, nav neierasti, ka vadītāji tic, ka tas ir viņu
profesionālās meistarības nopelns. Rezultātā viņi pieņem, ka panākumi būs mūžīgi. Viņi domā,
ka lai kādi arī būtu pieņemtie lēmumi, rezultāts būs viens - lielāki
panākumi. Tomēr, mainoties tirgus apstākļiem un nosacījumiem, veiksmīgie cilvēki ātri vien var
sākt atpalikt, ja
nepārtraukti neseko izmaiņām, atpazīstot, kad tās ir būtiskas un attiecīgi veic korekcijas.

  

Mūsdienu pasaulē, dažkārt šķiet, ka vienīgā nemainīgā lieta ir nepārtrauktas pārmaiņas, turklāt
brīžiem ar neiedomājamu ātrumu. Saglabāt esošo stāvokli ir laba stratēģija, ja vēlaties palikt
aizmugurē saviem konkurentiem, kuri dodas uz priekšu.

  

Pārmaiņas, protams, tā nav jauna koncepcija, tomēr tehnoloģijas un komunikāciju līdzekļi ir
ieviesuši izmaiņas to norises ātrumā un apjomā. Bībele piedāvā vairākas vērtīgas atziņas par
pārmaiņām un cik liela nozīme ir mūsu vēlmei uz tām efektīvi atbildēt.
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Piemēram, 1. Laiku grāmatā mēs varam atrast interesantu stāstu par lielu vīru, kurš pievienojās
Dāvidam viņa cīņā pret Saulu. Mēs uzzinām: "un no Isašara dēliem tādi, kuriem gudrība zināt,
kas Israēlam katrā laikā darāms"  (1. Laiku 12:32).
Viņi bija gudri novērotāji tam, kas notika viņu apkārtnē, lai atrastu, kā reaģēt uz mainīgo vidi.

  

Senā gudrības grāmata, Salamans mācītājs, arī apraksta pārmaiņu vēlamību. Trešās nodaļas
pirmais pants sākas ar teikumu: "Katrai lietai ir savs nolikts laiks, un katram īstenošanai
paredzētam nodomam zem debess ir sava stunda."  Tā aprakst
a nepieciešamību darboties dažādos veidos: 

  

"Savs laiks piedzimt, savs laiks mirt, savs laiks dēstīt, un savs laiks dēstīto atkal izraut. Savs
laiks kādu nogalināt, un savs laiks kādu dziedināt; savs laiks ko noplēst, un savs laiks ko
uzcelt. Savs laiks raudāt, un savs laiks smieties; savs laiks sērot, 
un savs laiks diet. Savs laiks akmeņus mest, un savs laiks tos salasīt; savs laiks apkampties, un
savs laiks, kad šķirties. Savs 
laiks ir ko meklēt, un savs laiks ko pazaudēt; savs laiks ir ko glabāt, un savs laiks ko galīgi
atmest. Savs laiks ir ko saplēst, un 
savs laiks atkal to kopā sašūt; savs laiks klusēt, un savs laiks runāt"
(Salamans mācītājs 3:2-7).

  

Ķeroties pie sava darba - plānojot, attīstot stratēģijas, realizējot projektus un izvērtējot rezultātus
- ir ļoti vērtīgi pārņemt gudrību no Bībeles vīra Isišara, kurš nepārtraukti centās izprast laikus, lai
mēs zinātu ne tikai ko darīt, lai gūtu sekmes, bet arī lai tiektos uz izcilību.

  

Tajā pat laikā izcili vadītāji zina, ka izprast laiku un būt gataviem mainīt pieeju darbam,
nenozīmē nodot principus un vērtības. Viņi paliek pastāvīgi, kalpojot kā bākas bangojošas
pārmaiņu jūras viļņos.

  

© Copyright 2018, Integrity Resource Center, Inc. Adaptēts ar "Integrity Moments with Rick
Boxx," atļauju. Komentāri saistībā ar integritāti, raugoties no kristieša perspektīvas. Lai
uzzinātu vairāk par Integrity Resource Center vai pierakstītos Rika Boksa ikdienas 
Integrity Moments, apmeklējiet www.integrityresource.org. Viņa jaunā grāmata: "Unconventional
Business", nodrošina "Five Keys to 
Growing a Business God’s Way."
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Jautājumi pārdomām/diskusijai:

  

1.  Lasot: "Lielākais šķērslis ceļā uz izcilību ir panākumi", ko tas jums izsaka?

  

  

2.  Kā mēs varam pārvarēt kārdinājumu iekrist panākumu slazdā un pieļaut kļūdu - neatpazīt un 
nereaģēt uz nepieciešamību būtiski mainīties, kad tas nepieciešams?

  

  

3. Vai bijāt dzirdējuši par Isišaru, vīru no Bībeles, kurš izprata laikus un zināja, kas ir jādara? Kā
mēs varam censties būt līdzīgi viņam?

  

  

4. Grāmatā Salamans mācītājs minēta rinda apgalvojumu, ka ir laiks tam un šim. Kā šāda
pārliecība par to, ko un kad darīt, ietekmē jūsu pieeju veicamajam darbam un jums uzticētajiem
pienākumiem?
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Piezīme: Ja jums ir Bībele un jūs vēlaties lasīt vairāk par šo tēmu, lasiet :

  

Salamana Pamācības 23:13-15, 11:14, 15:22, 14:8, 16:1,3,9, 19:20, 20:24; Lūkas 14:28-31.

  

  

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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