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HŐSÖK
FERENC PÁPA GONDOLATAIVAL

„A siker azt jelenti, hogy oda megyek, ahova akarok, akkor, amikor akarok, azzal, akivel
akarok, és addig maradok, ameddig csak akarok.” (Szabó Péter)
Azt hiszem, minden korban élt az elképzelés arról az emberek fejében, mit is jelent sikeresnek
lenni, kit lehet igazán sikeresnek tekinteni. Talán a társadalmi rang, vagyon, elismertség
lehettek az indikátorok. Manapság sok megközelítés létezik, kiterjedt irodalom foglalkozik
sikerpszichológiával, de érezhetően valahogy egyik sem teljes egész. Valahogy nem kerek.
Mint a fent idézett példa, ahol a siker inkább a liberális szemlélettel értelmezett szabadság
meghatározásához hasonlít. A sikert mintha nem lehetne teljes egészében konkrétan
megfogni, megragadni. Valami nagyon mély, nagyon emberi dolog a siker.
Állítólag nem is áll semmi az útjában… Csábító a gondolat: bármi lehetek, ami csak akarok
lenni, és a választott „tehetségemben” simán én lehetek a legjobb. Természetesen bizonyos
módszereket, stratégiákat követnem kell, munka, kitartás szükségeltetik, de elméletileg – és
gyakorlatilag, ahogyan egyes példák igazolják – nincsenek korlátok. Bármelyik irányban
kibontakoztathatjuk magunkat, az önmegvalósítás lehetőségei korlátlanok. Hiszen már az
óvodában sem mondta senkinek az óvónéni, hogy nagykorában nem lehet az, amit elképzelt!
Hol bujkálhat itt az igazság? Hol a valóság? Tudjuk, hogy a Föld 7 milliárd lakója között
nincsen két egyforma. Tudjuk, hogy a munka jó, tisztes és méltóságot ad. A Szentírásban
Jézus példabeszédet mond a talentumokról (Mt 25,14-30) Nem egyformán osztja az Úr a
talentumokat, a „tehetséget”. Van, aki 5-öt kap, van, aki 2-t, sőt van, aki csak egyet. Nem is
vár el viszonzásként többet, kitől-kitől csak annyit, amennyi adatott. Mindazonáltal legyen a
tehetségnek „haszna” feltétlenül! Az 5-nek 5, a 2-nek 2, a kicsi1-nek pedig csupán 1, amit a
szolga sajnálatosan nem kamatoztatott, nem használt, csak csücsült rajta… Pál apostol is
rendkívül színesen, „szagosan”, vibráló élettel telítetten beszél az egy testről, a tagokról, a
különbözőségről, a feladatokról (1Kor 12)
Nem könnyű előásni magunkból az igazi tehetségünket, és csak arra koncentrálni;
kétségtelenül nem az! Sok körülöttünk a zaj, a csábítás, az elvárások. Gyorsul a világ, hát
alkalmazkodjunk gyorsan hozzá! A vezető, az üzletember értsen mindenhez, lehetőleg
tökéletes minőségben és azonnal.
Az Úr nem ezt várja tőlünk. Saját akaratunk felajánlását várja annak érdekében, hogy az Ő
akaratát teljesítsük, adományai szerint. 5 vagy 2 vagy 1 talentum – szem, kéz, fül vagy láb
szerint. Így már kerek az egész.
Avagy könnyedebben, modernül, rapben megfogalmazva:

„Az igazi hős nem Superman vagy Batman,
a csoda ott él benned és bennem,
nem kell, hogy megmentsd az egész világot,
megteszik úgyis sok filmben a sztárok…” (Deniz –Csoda)
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forrás: http://magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-kedd-reggeli-homiliaja-20150127
Az üzleti vezető hivatása – gondolatok, 17.oldal 3. pont
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_c
ompendio-dott-soc_hu.html 124.-131. pontok
https://www.youtube.com/watch?v=VaRroeLsgy4
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