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A SIKER 
MI A SIKER? MIKOR TARTUNK VALAKIT SIKERESNEK? MILYENEK A SIKERES EMBEREK?  

BEVEZETÉS 

A társadalom elvárásaiból, személyes vágyainkból, és talán az Isten képére teremtett természetünkből kifolyó-
lag is vágyunk arra, hogy sikeresek legyünk. Huszonéves fiatalemberként engem is foglalkoztat a siker gondola-
ta. Ahhoz, hogy elérjem, tudnom kell, hogy mi is a célom, ami felé törekszem. 

Ez a tanulmány arra irányul, hogy meghatározza, mi a siker, hogyan lehet olyan célokat kitűzni, amik maradan-
dóan sikeressé tehetnek, és hogyan lehet őket elérni. 

MI A SIKER? 

Az ember az élet számos területén lehet sikeres vagy sikertelen. Lehet sikeres a karrierében, a szakmájában, a 
családjában, az anyagi életben, a szolgálatban, stb. Az is látható, hogy időnként az élet egyes területein mért si-
kerben nagy eltérések lehetnek. Lehet valaki sikeres például a munkahelyén, miközben a családi élete romok-
ban hever. De lehet akár fordítva is. 

SIKER = TELJESÍTMÉNY 

A posztmodern nyugati társadalom alapvetően a vagyonban méri a sikert. Honnan tudom? Írd be a keresőbe 
azt a szót, hogy „success”, és nézd meg a találati listát! Milliónyi tanácsot, motivációs beszédet, önsegítő köny-
vet fogsz találni, ami mind arról szól, hogyan érhetsz el többet ebben az életben. Egész iparág épült fel annak 
érdekében, hogy az embereket megtanítsa, hogyan élhetnek jobban, hogyan használhatják ki a tehetségüket, 
potenciáljukat jobban. 

Mark Hall, egy amerikai baptista gyülekezet ifjúsági pásztora mondta egyszer, hogy a világnak nem feljavított 
emberekre, hanem a halálból feltámadt emberekre van szüksége. Isten jelenléte nélkül az összes jó tanács csak 
annyit képes elérni, hogy jobb emberré tegyen – ez azonban nem elég. Jobb emberként még ugyanúgy lehe-
tünk sikertelenek, cél tévesztettek, akik teljesen lemaradnak arról a jó tervről, ami Istentől az övék lehetne, és 
végül, jó emberként még simán elkárhozunk.  

Egy újságíró így összegzi azt, ahogyan ma a sikerről gondolkodunk: „Többnyire azokat az embereket tartjuk sike-
resnek, akik elérték a céljaikat – akár szakmailag, akár családilag vagy bármilyen más területen.” 

Egy keleti vallás a következőt mondja: „Legtöbbünk megtanulja, hogy a siker valamiféle eléréssel egyenlő a vi-
lágban.”  

A két definícióban közös, hogy az ember akkor sikeres, ha elér valamit. Egy barátommal egyszer arról beszélget-
tünk, hogy milyen jövőt képzelünk el magunknak. A következőt mondta: „Az én célom, hogy meggazdagodjak. 
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Gazdag akarok lenni. De nem kicsit, hanem piszkosul, érted? Rászánom a következő 10-15 évet és mindent meg-
teszek azért, hogy elérjem a célom. Nem számít, mit kell tennem érte.” 

Ennek a fiatalembernek a hozzáállása (függetlenül attól, hogy szimpatikus-e) valójában egészen jól tükrözi azt, 
ami a kutatások szerint a sikerhez szükséges. Richard St. John (milliárdos tudós, üzletember, sportember, kuta-
tó, siker-szakértő) 10 éven át tanulmányozott 500 sikeresnek tartott személyt, és arra a megállapításra jutott, 
hogy a sikernek 8 összetevője van, ami a legtöbb sikeres ember életében egyértelműen megmutatkozik. Ezek a 
következők: 

1. Legyél szenvedélyes azért, amit el akarsz érni! 
2. Dolgozz keményen a cél eléréséért! 
3. Fókuszálj kizárólag a célodra, semmi ne vonhassa el a figyelmedet! 
4. Legyél törekvő, akit nem állíthat meg sem külső, sem belső ellenállás! 
5. Legyenek jó ötleteid! 
6. Tanulj, képezd magad, fejlődj, legyél egyre jobb! 
7. Teremts értékeket és szolgálj velük mások felé! 
8. Legyél kitartó! 

Azt gondolom, hogy ez az 500 személy garanciát jelent arra, hogy ha valaki követi a példájukat, minden esélye 
megvan arra, hogy hozzájuk hasonló legyen. A már említett vallás a következőt is mondja: „Bármit hiszünk si-
kernek, mély hatással lesz az életünkre.” Ha azt választjuk, hogy a célunk az anyagi boldogulás, és szeretnénk 
gazdagok lenni, de nem kicsit, hanem piszkosul, akkor fogni kell ezt a sémát és alkalmazni a karrierre. Valószí-
nűleg ez sikerre fog juttatni az életem egy szűk szeletében – de mivel kizárólag a célomra fókuszáltam, és nem 
engedtem, hogy bármi más elvonja a figyelmemet, jó eséllyel sikertelen leszek az életem más területein, példá-
ul elveszítem a barátaimat. 

Nem szeretném azt éreztetni, hogy ezek a sémák, tanácsok, motiváló idézetek nem volnának jók vagy alkalma-
sok. Arra szeretnék rámutatni, hogy az emberek számára könnyen összemosódik a siker és a boldogság. Azt 
gondolják, hogy ha elérik a céljukat (például gazdagok lesznek), akkor sikeresek, azaz boldogak is lesznek.  

SIKER = VAGYON 

Tegnap beszélgettem egy kedves barátommal, aki elmesélt egy történetet. Van egy ismerőse, akit nemrégiben 
meglátogatott. Beszélgettek egy kicsit, és az illető hamar csillogó szemmel kezdett mesélni a karrierében elért 
sikerekről. Például elmondta, hogy nemrégiben a Mercedes szalonban járt, mert megtetszett neki az egyik tí-
pus. A kereskedő 24 millióért akarta eladni neki, de ő csak 21 milliót akart érte adni. Habár ezt az összeget egy-
ben, azonnal letette volna, az üzlet mégsem jött létre, mert nem tartotta elég erősnek azokat az érveket, ami-
ket a kereskedő a 24 milliós vételár fenntartása mellett felhozott.  

Ki az közülünk, aki nem szeretne ennek az embernek a helyében lenni? Ki ne menne be szívesen egy menő né-
met autógyár szalonjába abban a tudatban, hogy minden további nélkül, ott helyben meg tud venni egy vado-
natúj autót? Talán nem sokan. Sikeresnek gondoljuk ezt az embert ennyi ismeret alapján? Azt gondolom, hogy 
mindenképpen.  

Ennek az embernek a gazdagsága volt a siker. Nyilvánvalóan azt gondolta, hogy ez számít az életben, ez alapján 
ítélte meg magát, és mások is ez alapján ítélik meg őt. Mit csinált? Valószínűleg a sémát alkalmazta, tudatosan 
vagy önkéntelenül: szenvedélyesen dolgozott, kitartóan fókuszálva a céljára. 

Ugyanez az ember ugyanebben a beszélgetésben azt is elmesélte, hogy 5 gyereke van 2 házasságból, és az első-
szülött, 17 éves fia egy szétesett drogos tinédzser, akit legutóbb úgy elvert, hogy betörött az orra, és saját el-
mondása szerint 3 napig fetrengett a tornácán. 
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„Bármit hiszünk sikernek, mély hatással lesz az életünkre.” Ha nem jól választjuk meg a célt, hiába lesz sikeres 
az életünk egyik területe, a másik terület sikertelensége miatt boldogtalan lehet az életünk. 

SIKER = BOLDOGSÁG 

Geoffrey James, a díjnyertes blogger, akit a közelmúltban a 40 legbefolyásosabb marketing szakértő közé vá-
lasztott a Forbes magazin, egy másik definíciót javasol: tegyük függetlenné a sikert a vagyoni helyzettől. Az em-
ber lehet boldog gazdagon és szegényen is, de attól, hogy gazdag, még nem feltétlenül lesz boldog. Erre persze 
mondhatjuk, hogy jó persze, de azért lentről felfelé vágyakozva mégiscsak úgy tűnik, hogy ha nagyobb az anyagi 
biztonság, könnyebben jön a boldogság is.  

SIKER = AZ ÉLET ÉLVEZETE 

 „Az élet célja, hogy éld. Mi a siker? Ha igazán élsz.” Ez egy szimpatikus filozófia lehet, ami nem is ellenkezik a 
bővelkedő élettel, amit mindannyian kaptunk. Ha azonban az élet ennyire öncélú lenne, akkor nem lenne értel-
me szabályokat, törvényszerűségeket alkotni, hiszen csak az volna a lényeg, hogy az ember élvezze az életet, 
bármi áron. Azt gondolom, hogy szükséges, hogy az ember élete túlmutasson önmagán, mert ekkor lesz moti-
vációja, ekkor lát benne értéket. Ha az élet célja a halállal véget ér, akkor felesleges törni magamat. Ha azonban 
jót tehetek a gyermekemmel, a családommal, a nemzetemmel, a vállalkozásommal, ami megmarad akkor is, ha 
én már elmegyek, akkor megéri dolgozni. 

Egész társadalmi rétegek éltek és talán élnek ma is olyan körülmények között, amikor a megélhetésükért sem-
mit nem kell tenniük, sőt, ha egész életükben egyebet sem tennének, csak költekeznének, életük végén na-
gyobb vagyonuk lenne, mint amikor belevágtak. Ezekben a körökben nem kell dolgozni, nem érnek el az átlag-
ember problémái, és sokszor úgy tűnik, hogy a társadalmi és jogi szabályok is úgy hajlanak, ahogy éppen jól e-
sik. Emiatt valóban megjelennek a tőr és az esztelen és káros kívánságok. Gondoljunk csak a viktoriánus angol-
francia elit feleségek és kitartottak szövevényére, a 80-as évek homoszexuális közösségeire, amik az AIDS kelte-
tői voltak, a modern kor okkult páholyaira vagy a Wall Street farkasára. Persze, az esztelenséghez és a kívánsá-
gokhoz egyáltalán nem kell dúsgazdagnak lenni. Nem csak azt bizonyítja ez, amit a Biblia mond, (Mt 16:26 
„Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall?”) de azt is, hogy nem 
okoz igazi sikert, ha az élet puszta élése, habzsolása a cél. 

SIKER = KAPCSOLATOK 

És az utolsó ilyen elgondolás, amit említenék, az, hogy a siker az emberi kapcsolatok és érzések minőségében 
rejlik, vagyis akkor sikeres az ember, ha kiteljesedettek a kapcsolatai és igazán megélt érzései vannak. Ehhez 
csak annyi mondanék, hogy ha minden ember csak az érzéseiben és kapcsolataiban létezne, akkor soha semmit 
nem tennénk azon túl, hogy beszélünk és beszélünk, és senki nem jutna egyről a kettőre. 

Nos, én nem szeretném értékelni az egyes megközelítéseket. Felvillantottam párat, néhánynak rámutattam az 
eredményességére vagy a veszélyeire is. Nem mondom azt, hogy ezek rosszak és nem lehet őket helyesen al-
kalmazni, hogy nem volnának hatékonyak, működőek, megfontolásra érdemesek. Sok-sok jó tanács, életveze-
tési minta van ezekben. Hamarosan említeni fogok néhány Igét, aminek a fényében érdemes megvizsgálni eze-
ket a megközelítéseket, és ha van bennük érték, arra bátorítalak titeket, hogy ismerjétek fel őket és tegyétek az 
életetek részévé. Előbb azonban hadd mondjam el, hogy én személyesen mit gondolok a sikerről! 

SIKER VAGY SIKERTELENSÉG 

Talán azt gondoljátok, hogy nem én vagyok a leghitelesebb személy még itt ebben a körben sem, aki a sikerről 
beszélhet – nem is említve azt az illusztris társaságot, akiktől eddig idéztem. Nos, ebben igazatok van. Nem gon-
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dolom, hogy többet vagy jobbat tudnék mondani náluk, vagy akár nálatok. Az élmények, élethelyzetek azon-
ban, amik az elmúlt években a részemmé váltak, olyan nézőpontból engedik látnom az életet, amiből talán mé-
gis lehet valamit tanulni. 

Már említettem, hogy szükségesnek tartom, hogy az ember élete túlmutasson önmagán, több legyen az itt-és-
most-nál. Az életben a célom olyasmi, ami annak egy részletére irányul, akkor egy ponton céltalanná válok és 
elveszítem az életem értelmét. Hadd mondjam másként! Ha az életem céljává olyasmit teszek, amit elérhetek 
az életem során, a halálom előtt, akkor két dolog lehetséges: vagy nem érem el, és emiatt folyamatos frusztrá-
cióban élek, vagy elérem, de attól a pillanattól kezdve nem lesz célja az életemnek. Választanom kell új célt. Eb-
ben az esetben azonban az életem nem egy irányba tart, hanem kanyarog, vagyis nem a lehető legbölcsebben 
élem. Talán ezért van olyan sok függőség, szenvedélybetegség az emberek között. Talán ezért derül ki gyakran 
egy-egy sikeresnek tartott üzletemberről, hogy titokban csalja a feleségét, vagy egy-egy sztárról, hogy iszákos 
vagy drogfüggő. 

Nem is lenne ez baj, ha az élethez nem lenne használati útmutató. Olvastam egy cikket, ami azt mondta: „Mi a 
siker? Ezt senki nem tudja objektíven meghatározni, mivel a siker szubjektív: mindenkinek más. Ha lenne az élet-
hez használati utasítás, akkor lehetne objektív siker-definíciót adni – de nincsen. Ezért mindenki olyan siker-defi-
níciót (vagyis életcélt) választhat, amit szeretne.” A cikk nagy tévedése azonban éppen az, hogy az élethez van 
használati útmutató. Az életnek van kitalálója, megtervezője, alkotója, ebből következően van célja, amit el le-
het érni. 

SZEMÉLYES SIKERTÖRTÉNET 

Háttér: Két évvel ezelőtt egy komoly idegrendszeri megbetegedéssel kerültem 
kórházba. Definitív diagnózis sosem született, de az orvos-team Sclerosis 
Multiplex-re gyanakodott a vizsgálati eredmények egy része miatt, és ennek meg-
felelő kezelést kaptam. A szteroid nem segített, javulás híján hazaküldtek, mert 
nem tudtak segíteni. Néhány hónap alatt teljesen felépültem ebből a gyógyítha-
tatlan állapotból, mindenféle kezelés nélkül. Egy évvel később rosszindulatú daga-
natot találtak nálam. Az altatásos műtét után kemoterápiát kaptam, ami a mai 
napig hatásosnak bizonyul. Isten kettő gyógyíthatatlan, ismeretlen eredetű be-
tegségből gyógyított meg – mielőtt azonban ez megtörtént, végig kellett men-
nem a halál árnyékának völgyén. 

Polereczkiné Matécsa Hanna éneki az egyik dalában a következőt: „Nekem egy fontos már csak, hogy az úton 
járjak – az úton, mit nekem rendeltél.” Ha erről az útról valakinek olyan tapasztalatai vannak, mint például ne-
kem is, tőle talán nem sértő, hogy ez egy nagyon nehéz gondolat, és a környezetéből kiragadva, önmagában ta-
lán szeparatista is. Ennek ellenére egyetértek azzal, hogy Isten nem csak általában az élet megalkotója, hanem 
nagyon konkrétan az én személyes életemnek a megalkotója is. Azt gondolom, hogy az életem pályájának alakí-
tásában nagyrészt felelősségem van, tehát sok minden rajtam múlik; de nem minden múlik rajtam, és vannak 
dolgok, amikre egyáltalán nincsen hatásom attól függetlenül, hogy mekkora hatást gyakorolnak az életemre. 
Vannak dolgok, amik egészen Isten kezében vannak: bizonyos dolgokat megenged, elképzelhetetlenül sok mást 
pedig nem, amikről itt és most fogalmam sem lehet, legyenek azok innen nézve akár jók, akár rosszak. 

Amikor az első betegségem miatt ott kellett hagynom Kaposvárt, a szállodát, valójában nem egy munkahelyet 
hagytam el, hanem egy álmot: a sikeres karrier, az önálló, független fiatalember, a mindenre képes tehetség ál-
mát. Nem mondom vagy gondolom azt, hogy ezekre már nincsen lehetőségem, hogy elérjem őket, és főleg 
nem akarom azt az érzést kelteni, mintha nem vágynék rájuk. De az igazság az, hogy ez egy olyan dolog volt, 
ami nem az én hatáskörömben volt: Isten engedte meg. Én dönthettem, hogy elátkozom őt és meghalok, vagy 
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hálát adok neki azért, amit adott és aztán elvett. Azt azonban nem dönthettem el, hogy beteg leszek-e vagy 
sem. Ott és akkor ez nem az én döntésem volt. 

Ez a pillanat szinte az összes siker-definíció szerint egyértelmű kudarc, a sikertelenség iskolapéldája volt. A kór-
házban töltött napok és a felépülés hónapja nemcsak a fizikai gyógyulásról szóltak, de bizonyos értelemben a 
gyász ideje is volt ez. El kellett engednem valamit, amit makacsul szorítottam, pedig már régen elvesztettem, 
már nem is volt az enyém. Hasonlít ez ahhoz, amikor az ember felismeri, hogy a célját sosem érheti el, és e-
miatt új célt kell keresnie. Nagy kihívás volt, hogy abban a helyzetben hogyan találom meg a megelégedettség 
állapotát. Hinnem kellett, hogy Isten még mindig irányítása alatt tartja az életemet, és miközben az én kezem-
ből kicsúsztak a dolgok, és a lábam alól kicsúszott a talaj, az Ő kezéből nem esett ki az irányítás.  

Talán a szüleim a megmondhatói, hogy milyen kemény munka volt ezt megtanulni, megvalósítani. Max Lucado 
meghatározása szerint az elégedettség az az állapot, amikor békém lenne akkor is, ha Isten semmi többet nem 
adna vagy tenne azon túl, amit eddig adott vagy tett. Ez azt is jelentette, hogy meg kellett erősítenem magamat 
abban, amit eddig adott, ami már az enyém, amit nem veszítettem el. Vissza kellett térnem hozzá. 

Azt gondolom, hogy az tartott meg, hogy volt kihez visszatérnem. Én nem az életem célját veszítettem el, csak 
egy közbülső célt, amit kitűztem magam elé. Ha a karrier, a boldogulás lett volna az életcélom, amihez saját te-
hetségemtől reméltem volna azt, hogy hozzásegít, akkor egy reményvesztett, céltalan ember feküdt volna a 
kórházi ágyban. A szomorú az, hogy nagyon sok ember összetéveszti a karriert, a boldogulást, vagy bármi mást, 
ami erre a földi életre irányul, az élete céljával. Amit megtanultam, az egyszerű igazság, hogy bárkivel bármikor 
bármi megtörténhet, ami az ő irányításán kívül áll. És ha ez úgy következik be, hogy nincsen stabil életcélja, ak-
kor egyik pillanatról a másikra céltalanná válik az élete. Sikertelenségre van kárhoztatva. Márpedig az ember – 
és talán főleg a férfiember – a természete részeként igényli, hogy sikeres legyen. Ha nem éri el ezt az állapotot, 
kompenzálni kezd, és erőszakossá válik, uralkodni akar, manipulálni kezd, stb. 

Nekem van egy életcélom, mégpedig az, hogy Isten tervét teljesítsem az életemben. Az életem pályájának célja 
a Menny, amit Jézus örökbefogadó kegyelme garantál. Ez valami olyasmi, amit nem emészt el rozsda, és nem 
lop el a tolvaj. A cél biztos, a jutalom minden képzeletet felülmúl. Az út a hit. Ezt igyekszem őrizni, szítani, hasz-
nálni. Az ördög minden mesterkedése ez ellen irányul, és bizonyos helyzetekben, az árnyékok völgyében na-
gyon őrizni is kell, mert ha kihuny, eltévedek. Az én sikerem, boldogságom többé nem attól múlik, hogy milyen 
körülmények között élek. Erre nagyon jó időnként emlékeztetni magamat. A világ sok-sok apró céllal tudja be-
tölteni a láthatárt, és ezek között könnyű szem elől veszíteni a nagy célt. 

SIKER = ISTENFÉLELEM + MEGELÉGEDÉS 

1Tim 6:6-9 „Nagy nyereség az Istenfélelem, megelégedéssel; Mert semmit sem 
hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit; De ha van élelmünk és 
ruházatunk, elégedjünk meg vele. A kik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértet-
be meg tőrbe és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket ve-
szedelembe és romlásba merítik.”  

Eszerint tehát a nyereség (vagyis siker) kulcsa nem a gazdagság vagy a boldogság, hanem két dolog: az Istenfé-
lelem és a megelégedés. Érdekes dolog, hogy az üzleti életben alapszabály, hogy soha ne elégedj meg a saját 
teljesítményeddel, hanem mindig törekedj többre (lásd a 4. összetevőt Richard St. John listájában), Isten ezzel 
szemben azt mondja, hogy ha boldog, sikeres életet szeretnél élni, akkor tanulj meg hálás és megelégedett len-
ni azért, amid van. Hozzáteszem, hogy helyes módon alkalmazva a kettő nem zárja ki egymást. 

Teljesen más megközelítések is vannak a sikerhez: „A siker nem más, mint hogy meg tudod valósítani az elkép-
zeléseidet, önmagadat.” Ez egy nagyon divatos, individualista felfogás, aminek nagy veszélye, hogy egyáltalán 
nem számol a körülöttünk élő emberekkel.  
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BIBLIAI SIKERTÖRTÉNET 

Nézzünk meg akkor valakit, aki igazán hitelesen számolhat be a sikerről. Salamon minden értelemben sikeres 
volt, amíg el nem fordult Istentől: közel negyven évig uralkodott Izrael felett; egész idő alatt béke volt a király-
ságban; felépítette az első templomot; bölcsessége messze földön híres volt; gazdagsága mai fejjel elképzelhe-
tetlen méretű volt; ami pedig a családját illeti, nos, volt neki 300 szeretője a 700 felesége mellett. Ez az ember, 
aki semmit nem tartott vissza magától, aki Istentől példátlan bölcsességet kapott, arra a megállapításra jut, 
hogy minden hiábavaló, és ezzel a felkiáltással bele is vetette magát a bűnbe, ami nem is maradt következmé-
nyek nélkül. Uralkodása után szétszakadt az ország. 

Péld 9:10 „A bölcsesség kezdete az ÚRnak félelme, és a Szentnek a megismerése 
ad értelmet.” 

 – mondja ki Salamon az igazságot, amit az élete nem tükrözött egészen. De nézhetünk sok-sok hozzá hasonló-
an tökéletlen hithősre (Dávid, Gedeon, Péter), akik szintén bukdácsoltak, de ismerték a Szentet, és félték őt, és 
ez képessé tette őket rá, hogy bölcsen éljenek. Ezért neked és nekem is van reményem, hogy bölcsen, sikere-
sen, azaz Istenfélelemben éljem az életemet. 

Salamon a következő tanácsot kapta Dávidtól, amikor átadta neki az uralkodást:  

1Kir 2:3 „Tartsd meg, amit Istened, az ÚR rád bízott! Járj az ő útján, tartsd meg 
rendelkezéseit, parancsolatait, döntéseit és intelmeit, ahogyan meg vannak írva 
Mózes törvényében. Akkor boldogulsz mindenben, amit teszel és mindenütt, aho-
vá fordulsz.” 

A SIKER KULCSA 

Mi tehát a boldogulás feltétele? 

Máté 6:25-33 „Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy mit egye-
tek, és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet 
a tápláléknál, és a test a ruházatnál? 26 Nézzétek meg az égi madarakat: nem 
vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei Atyátok eltartja őket. 
Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? 27 Aggódásával pedig ki tudná kö-
zületek meghosszabbítani életét csak egy arasznyival is? 28 Mit aggódtok a ruhá-
zatért is? Figyeljétek meg a mezei liliomokat, hogyan növekednek: nem fáradoz-
nak, és nem fonnak, 29 de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében 
sem öltözködött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. 30 Ha pedig a mező füvét, 
amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal in-
kább titeket, kicsinyhitűek?" 31 "Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit e-
gyünk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? 32 Mindezt a pogá-
nyok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van mind-
erre. 33 De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadá-
sul megadatnak nektek.” 

Ahogyan egy fórumozó fogalmazta meg: „A siker az, ha helyes fontossági sorrendet sikerül felállítani. Ha Isten 
az első, akkor minden más a neki rendelt, megfelelő helyre kerül.” Dávid is megerősíti ezt a 37. zsoltárban:  
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Zsolt 37:4 „Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!” 

Különösen tetszik az, ahogyan a példabeszéd kifejezi ugyanezt:  

Péld 16:3 „Bízd az Úrra a dolgaidat, akkor teljesülnek a szándékaid.” Ugyanezt 
egy másik fordítás így hozza: „Ajánld fel minden munkádat Istennek, akkor telje-
sülnek terveid.” 

Ha együtt vizsgáljuk e két Igét, akkor világos, hogy a gyönyörködés nem tétlenséget, a sült galamb várását jelen-
ti, hanem azt, hogy dolgozom, teszem a dolgomat, végzem a szolgálatomat ott, ahol élek, Istennek és Istenért. 
Nem véletlenül vagyok abban a kollektívában, osztályban, rokonságban, váróteremben, ahol éppen vagyok: kül-
detésben állok, feladatom van. Lehet, hogy csak adatot rögzítek, takarítok, polcot rakodok, betont keverek, de 
azt végezhetem Isten dicsőségére, Neki ajánlva. Ezt tette József a rabszolgaságban: hűséges volt elsősorban Is-
tenhez, és hűséges volt a rábízott munkában is: 

1Mz 39:3-4 „Látta az ura, hogy vele van az ÚR, és mindazt eredményessé teszi az 
ÚR, amihez hozzáfog. Megnyerte József a jóindulatát, és a háziszolgája lett. Azu-
tán háza felügyelőjévé tette, és rábízta egész vagyonát.” 

Még egy utolsó tanács a használati útmutatóból: 

Józs 1:8 „Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmá-
nyozd éjjel-nappal, őrizd meg, és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. 
Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.” 

 „A sikert nem a felhalmozott vagyon nagysága, a megszerzett hatalom, vagy a bankszámládon levő pénz jelen-
ti. Ha ez így lenne, nem létezne szomorúság a leggazdagabbak között. Az igazi siker valójában az, ha Isten rád 
szabott célját meg tudod valósítani az életedben azzal a tehetséggel, amit Ő adott neked. A sikert mindannyian 
különböző módon érhetjük el, hiszen mindenki tud valami olyat tenni, amit senki más.” – Dr. Caroline Leaf: Te-
hetség vagy! 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Szeretnél sikeres lenni? OK. Használhatod azt a módszert, ami neked szimpatikus. Válassz egyet és érd el álmai-
dat! De nagyon vigyázz rá, hogy mindig Isten legyen az első, mert örökkévaló életed sikere ezen múlik – ha üd-
vösségedben sikeres vagy, akkor az életed jó célra tart. Ha éppen nem érzed azt a biztonságot, amit ez ad, em-
lékeztesd magad Péter szavaival:  

1Pt 1:8-9 „Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjá-
tok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek cél-
ját, lelketek üdvösségét.” 

Mindezt egy másik fórumozó nagyon találóan így foglalta össze egyetlen mondatban: „ENNEK AZ ÉLETNEK AZ 
A SIKERE, HA MEGFELELŐEN ELŐKÉSZÍT A KÖVETKEZŐRE.” Habár van egy kis reinkarnációs íze, ha belegon-
dolunk, igaz: akkor sikeres az életem, ha megfelelően felkészít a következőre, az örökkévalóságra – ha elfogad-
tam benne Jézus kegyelmét. 

Források: https://docs.google.com/document/d/1GL4hRF48fji2tj3niX8Hh0v9fRNDlTYxPlxWqr-
xVfc/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/document/d/1GL4hRF48fji2tj3niX8Hh0v9fRNDlTYxPlxWqr-xVfc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GL4hRF48fji2tj3niX8Hh0v9fRNDlTYxPlxWqr-xVfc/edit?usp=sharing

	Bevezetés
	Mi a siker?
	Siker = teljesítmény
	Siker = vagyon
	Siker = boldogság
	Siker = az élet élvezete
	Siker = kapcsolatok

	Siker vagy sikertelenség
	Személyes sikertörténet

	Siker = Istenfélelem + megelégedés
	Bibliai sikertörténet
	A siker kulcsa

	Összefoglalás

