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„Éghet valaki Istenért és mégis világi munkahelye van? Vagy az Úr kizárólag teljes idejű 
keresztyén munkásokat hívott el?”  

„Tudod, hogy minden keresztyén elhívása az, hogy vezető és pásztor legyen?”  

Ezekre és más hasonló kérdésekre a válaszokat Sanjay Poonen adja meg a „gyakorlati” 
tapasztalatai alapján - egy Harvard Business School MBA topper, jelenleg felső vezető 
egy nagy szoftver vállalatnál. 

Először néhány kérdés… 

 „Éghet valaki Istenért és mégis világi munkahelye van? Vagy az Úr kizárólag teljes 
idejű keresztyén munkásokat hívott el?”  

 Csinálhat valaki karriert egy nagy iparvállalati munkahelyen? 
 Mit teszel, amikor az Úrtól először megkapod az első fizetésedet? 
 Tudod, hogy minden keresztyén arra van elhívva, hogy vezető és pásztor legyen?  

Az életed egy különálló szellemi és szakmai részekre osztott élet? 
 Krisztus barátja vagy vasárnap, és a világ barátja a hét többi napján?  

I. Vezetők vagy pásztorok 

 Máté 9:36: „Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indult rajtok, mert el 
voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.”  

 Az embereket látva Jézus szánalmat érzett irántuk, mert elgyötörtek voltak és szét 
voltak szóródva, mint a pásztor nélkül való juhok.” 

 Zak. 10:2: Mindenféle tisztátalan forrásból származó tanácsot keresnek a 
pszichológusoktól és a hamis igehirdetőktől (modern jósok). 

 Zak. 11:17: Vagy az Úr pásztorlási felelősséget adott nekik, de elmenekülnek előle? 
 János 10:12: „A jó pásztor a nyájat önmaga elé helyezi, feláldozza magát, ha szükséges. 

Egy béres nem igazi pásztor, mert a nyáj semmit sem jelent számára. Ha farkast lát 
jönni, akkor elfut és hagyja, hogy a farkas pusztítsa a nyájat. A nyáj semmit sem számít 
neki.” 

ÉRTÉKEK, CÉLOK, DÖNTÉSEK 

II. Az értékeim 

 
1. Az életem a földön olyan, mint a pára; a menny állampolgára vagyok 
 
„Nem tudjátok, hogy mit hoz a holnap: mert micsoda a ti életetek? Bizony pára az, amely 
rövid ideig látszik, azután pedig eltűnik.” (Jakab 4:14) 
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Sokan járnak úgy, mint akiknek Istene a hasuk, akiknek dicsősége a gyalázatuk, akinek 
vége veszedelem  …de mi a menny állampolgárai vagyunk … (Fil. 3:19-20) 
 
Ti egy választott nép, egy királyi papság, egy szent nemzet vagytok, ami Isten tulajdona 
….. kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, hogy tartóztassátok meg magatokat 
a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek….” (1 Péter 2:9-12) 
 
2. Keményen fogok dolgozni mindenben, amit teszek. Ha az Úr megengedi, hogy 
sikeres legyek, alázatosan térdre fogok borulni, kegyelemért imádkozva, hogy 
hűséges legyek  
 
„Amit tesztek, lélekből cselekedjétek, mint az Úrnak és nem embereknek.” (Kol. 3:23) 
 
„Csendes életet éljetek, saját dolgaitoknak utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel 
munkálkodjatok….” (1 Thessz. 4:11) 
 
„Egymásnak engedelmeskedve, az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a 
kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad …. alázzátok meg 
magatokat Isten hatalmas keze alatt, mert  megfelelő időben emel fel téged.” (1 Péter 
5:5-6) 
 
3. Világosság leszek egy magaslaton, só az ételben, igazi keresztyénként viselkedve 
minden tekintetben, hogy mások dicsőíthessék Istent 
 
„Ti vagytok a földnek sói; ha pedig a só ízetlené válik, mivel sózzák meg? Nem jó 
azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ 
világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város …. Úgy fényljék a ti 
világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti 
mennyei Atyátokat.”  (Máté 5:13-16) 
 
„Ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen 
sem mehettek be a mennyeknek országába.”  (Máté 5:20) 
 
4. Nyitott leszek a Szent Szellem vezetésére, akárhová vezet és akárhogyan is vezet 
a beszédben és a cselekedetben 
 
„Ama vigasztaló pedig, a Szent Lélek … mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe 
juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.”   (János 14:26) 
 
„Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes 
béketűréssel és tanítással.”  (2 Tim. 4:2) 
 
Megjegyzés: Ezen értékek némelyike a Pat Gelsinger weblapon is megtalálható, ami 
inspirációt adott az itt szereplő néhány értékhez. 
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5. Bőkezű leszek azzal a vetőmaggal, amit az Úr adott nekem  
 
„Aki pedig magot ad a magvetőnek és kenyeret eleségül, ad és megsokasítja a ti 
vetéseteket és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét, hogy mindenben 
meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek.”  
(2 Kor. 9:10-11) 
 
Az adakozás célja: mindig Istent tenni az első helyre (5 Mózes 14:22-23) 
 
„Jókedvűen adakozzatok, mert Isten szereti a jókedvű adakozót.”  (Kor. 9:7) 
 
Odaadni mindent: ha valaki közületek búcsút nem vesz minden vagyonától, az nem lehet 
a tanítványom … (Lukács 14:33) 
 
6. Nem fogok tenni semmit önző ambícióból 
 
„Ha pedig keserű irigység és civódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne 
hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jő, hanem földi, testi 
és ördögi. Mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz 
cselekedet is van.”  (Jakab 3:14-16) 
 
„Azért igyekszünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk, neki kedvesek legyünk. 
Mert nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki-
ki megjutalmaztassék aszerint, amiket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.”  (2 
Kor. 5:9-10) 
 
„És becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak 
utána lássatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amiként rendeltük néktek.”  (1 
Thessz. 4:11) 
 
7. Szolgáló vezető leszek. Nem fogom keresni a magam dicsőségét, hanem Isten 
tiszteletét és dicsőségét, hogy a körülöttem, felettem és alattam lévők javát 
szolgáljam  
 
„Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan 
egymást különbeknek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki-ki a maga hasznát, hanem 
mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus 
Jézusban is, aki, mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy 
Ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, és 
emberekhez hasonlóvá lett. És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta 
magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig.  Annak okáért az 
Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott neki oly nevet, amely minden név fölött való;”   
(Fil. 2:3-9) 
 
„Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes 
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szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.” (1 
Thessz. 5:14) 
 
„A békességes tűrésnek és vigasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon 
indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint: Hogy egy szívvel, egy 
szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.”   (Róma 15:5-6) 
 
8. Elővigyázatos leszek minden szóval és cselekedettel 
 
„Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt 
megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló.”  (Jakab 1:26) 
 
„Magatokat a pogányok közt jól viselvén, hogy amiben rágalmaznak titeket, mint 
gonosztévőket, a jó cselekedetekből, ha látják azokat, dicsőítsék Istent a meglátogatás 
napján.”   (1 Péter 2:12) 
 
9. Sokszor igénybe fogom venni mások tanácsait. Az istenfélőket fogom a 
példaképeimmé tenni 
 
„Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokasága 
előremenetelt hoz.”  (Péld. 15:22) 
 
„Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak….” (Zsolt 101:6 – 
Károly szerint)) 
 
10. Égni fogok Istenért és azt keresem, hogy a változás küldöttje legyek, aki nem 
elégszik meg a jelenlegi állapottal 
 
„Tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol neveztetett a 
Krisztus, hogy ne más alapra építsek.”  (Róma 15:20) 
 
„Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév; vajha hideg volnál, vagy 
hév. Így mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból.” (Jel. 
3:15-16) 
 
Szeretek világi emberekkel együtt lenni, mert meg szeretném mutatni nekik, hogy az 
élet csodálatos Krisztusban, mert a Teremtőnknek engedelmes élet elvezethet minket 
(mindezen más érdeklődés közepette) oda, ami növeli a hasznosságunkat és az 
örömünket. Szeretném megmutatni a körülöttem lévőknek, hogy egy szerető mennyei 
Atyának engedelmeskedő élet valóban nagyon csodálatos.  
 
III. Melyek a te értékeid? 
 

 Melyik az az 5 érték, ami jellemző rád? 
 Élhetsz istenfélő keresztyén értékek szerint a munkahelyeden, hogy világi értelemben 

sikeres légy, vagy nem?  
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 Miért szeretnél imádkozni az Úrhoz, hogy segítsen neked változni ebben az évben? 

IV. Célok: melyek azok? 

1 Kor. 9:27 
 
„Megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam 
valami módon méltatlanná ne legyek.”  
 
2 Tim. 4:8  
 
„Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, 
az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő 
megjelenését.” 
 
Jakab 1:12 
 
„Boldog ember az, aki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az 
életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek.” 
 
1 Péter 1:6-7 
 
„Amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle 
kísértések között, hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz 
által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtasson a 
Jézus Krisztus megjelenésekor.”  
 
Hiszem, hogy arra teremtett Isten minket, hogy szorgalmasan munkálkodjunk a földön 
(„izzadsággal keressük a kenyerünket" - 1 Móz. 3:19). A keresztyéneknek nem ad Isten 
egy felmentést ez alól, hogy csak üldögéljenek, és ne cselekedjenek semmit.  Nem. 
Nekünk is ugyanolyan szorgalmasan kell munkálkodnunk, mit körülöttünk másoknak, 
de mi megtaláljuk a beteljesülést és a megelégedettséget a munkánkban – ha a 
„munkánkat” a maga helyén kezeljük. 

V. Mik a céljaid? 

 
Milyen céljai lehetnek egy keresztyénnek? 
 

 Először is keresni Isten országát. 
 Tegyük ÚRRÁ Jézust az életünkben. 
 Emeljen fel engem az Úr (NEM a vállalati világban).  

 
„Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelkében kárt vall? 
Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?”  (Máté 16:26)  
 

Kell, hogy legyenek céljaid a szakmai munkádban? 
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 Engedelmeskedj az Úrnak, tudva, hogy ők (a körülötted lévő emberek) 

megváltozhatnak. 
 A „főnököd” szíve az Úr kezében van.  

 
„Mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, 
oda hajtja azt!”   (Péld. 21:1) 

VI. Céljaim 

 
Személy szerint hiszem, hogy Isten adott nekem egész sok ajándékot. Néhány azok 
közül, amiket úgy látom, hogy Isten nekem adott (nem vagyok büszke ezekre, csupán 
tudomásul veszem a tényeket, ahogyan vannak): 
 

 Úrrá tenni Jézust az életemben – teljesen, folyamatosan. 
 A házasságomat a szellemi házasságok példaképeként kezeljem. 
 Mennyiségi és minőségi időt tölteni a családommal. Nevelni a gyermekeimet, 

imádkozni, hogy váljanak Jézus tanítványaivá. 
 Folyamatosan foglalkozni Isten Igéjével; memorizálni a Szentírást amilyen mértékben 

csak lehet; összhangban lenni a Szent Szellemmel. 
 Böjtölni és imádkozni rendszeresen – ugyanakkor étkezni és mozogni rendszeresen.  
 Bőkezűen és szabadon adakozni Isten emberei számára. 
 Imádkozni, hogy az Úr áldja meg a heti bibliatanulmányozásunkat. 
 Mindig azt keresni, hogy tanuljak és másokat megtanítsak arra, amit megtanultam.  
 Tevékenykedni szakmai munkámban is, ahogyan azt az Úr megengedi nekem. 
 Könyvet írni azokról a dolgokról, amiket felfedeztem; hogyan tanított engem Isten a 

keresztyénségemen és a szakmai életemen keresztül.  

VII. Döntések – Állandóan döntéseket hozunk 

1. A bölcsesség felülről, a bolondság ezzel szemben e világból való. (Jakab 3:13-18) 

 
„A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, 
engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem 
képmutató.” (Jak. 3:17) 
 

2. Bárányok a farkasok között. Okosok, mint a kígyók, de szelídek, mint a galambok. 
(Máté 10:16) 
 
3. A test cselekedeteivel ellentétesek a Szellem gyümölcsei (Gal. 5:19-24) 
 
Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. 

 
VIII. Pénzügyi dolgok 
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1. Akik a pénzt szeretik, azok a Lót, Géházi, Bálám és Démás útjára térnek 

 „Jézus pedig monda az ő tanítványainak: Bizony mondom néktek, hogy a gazdag 
nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek: Könnyebb a 
tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.” (Máté 
19:23-24)  

2. Nem szolgálhatunk két úrnak:   
 
„Egy szolga sem szolgálhat két úrnak: mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti; 
vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és 
a mammonnak.” (Lukács 16:13) 
 
3. Voltaire ezt mondta: „Bármely felekezetben lévő keresztyén egyforma, ha pénzről 
van szó”. 
 
4. A menny azok számára van előkészítve, akik a földön megtanultak szabaddá válni  
(mentesek a pénz szeretetétől).   
 
5. Kiegyensúlyozottság a pénzt és a földi vagyon kezelésében 
 
 Jézus megszaporította a bort, ugyanakkor böjtölt 40 napon keresztül. 
 
„A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs 
fejét hová lehajtania.”  (Lukács 9:58) 
 

6. Ha az Úr bőségesen megáld, arra használod azt, hogy megáldj másokat?  

 
7.  Priscilla és Aquila megnyitotta a házát Rómában Pál és a gyülekezet előtt.  
 
„Köszöntsétek Priscillát és Akvilát, kik nékem munkatársaim Krisztus Jézusban. Akik 
az én életemért a saját nyakukat tették le; akiknek nemcsak én mondok köszönetet, 
hanem a pogányok minden gyülekezete is. És köszöntsétek azt a gyülekezetet, mely az 
ő házukban van.”  (Róma 16:3-5) 

 
8.  Még az asszonyok is a vagyonukkal szolgáltak Jézusnak (Lukács 8:1-3) 
 
- Mária, akit Magdalénának hívtak, akiből 7 démon ment ki.  
- Johanna, Khúzának, a Heródes gondviselőjének felesége. 
- Zsuzsánna, és sok más asszony. 

 
9.  Arimathiai József, Jézus tanítványa (Máté 27:57-60)   
 
„A gonoszok közt adtak sírt neki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után”. (Ézs. 
53:9) 
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Megjegyzés: Kérlek, olvassátok el Zac Poonen Gyakorlati tanítványság című 
könyvének a 3. fejezetét is, ahol részletesen foglalkozik ezzel a területtel. 

 
IX. Időgazdálkodás és stressz-kezelés  
 
1. Mit kezdesz a szabad időddel: tanulj a hangyától!  
 
„Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útjait, és légy bölcs! Akinek nincs vezére, 
igazgatója, vagy ura, nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét. Ó te 
rest, meddig fekszel? Mikor kelsz fel a te álmodból? Még egy kis álom, még egy kis 
szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek; így jő el, mint az úton járó, a 
te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a pajzsos férfiú!” (Péld. 6:6-11) 
 

2. Amikor nyomás alatt vagy: 
 
Imádkozhatunk Istenhez, aki segített Józsefnek és Dánielnek álmokat magyarázni az 
erős nyomások idején  

 
3. Máté 11:28-29: 
 

Megfáradtál? Kimerültél? Kiégtél? Gyere hozzám. Tarts velem és helyreállítom az 
életed. 

Meg fogom mutatni neked, hogyan menj be egy igazi nyugodalomba. Járj velem és 
munkálkodj velem – figyeld meg, hogyan teszem azt. 
 
Tanuld meg a kegyelem szabad harmóniáját. Nem fogok rád helyezni semmi 
elviselhetetlenül nehéz terhet vagy olyat, ami nem illik hozzád. 
 
Tartsd meg a közösséget Velem és meg foglak tanítani szabadon és könnyedén élni. 

X. Inkább Jézushoz tartoznék 
 
Inkább tartoznék Jézushoz, minthogy ezüstöm vagy aranyam legyen. 
Inkább az Övé legyek, mint megszámlálhatatlanul gazdag. 

Inkább Jézushoz tartozzam, mint házaim és földjeim legyenek. 

Inkább a szögekkel átszúrt keze vezessen engem. 

Refrén: 

Mint, hogy király legyek egy hatalmas tartományon, 

Vagy fogva tartson a bűn szörnyű uralma. 
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Inkább Jézust nyerjem meg, mint bármi mást, 

amit ez a világ ma nyújtani tud. 

 
Inkább Jézushoz tartozzak, mint az emberek elismerésére vágyjak. 
Inkább az Ő drága ügyéhez legyek hű. 

Inkább tartozzak Jézushoz, minthogy világhíres legyek. 

Inkább legyek hűséges az Ő szent nevéhez. 

 
Ő becsületesebb, mit a legritkább liliomvirág, 
Ő édesebb, mint a megtisztított méz, 

Ő minden, amire az éhező szellemem vágyik, 

Inkább legyek Jézusé és hagyjam, hogy vezessen engem. 

(Rhea F. Miller) 

 

- § - 
  

Ez az írás - változtatás nélkül - szabadon terjeszthető a szerző nevének és a 
CFC honlapcímének megadásával: www.cfcindia.com  
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