










MEGHATÁROZÓ TEHÁT…

▸Ami történik velem 

▸Ahogyan reagálok arra, ami történik velem 

▸Milyen előítéleteim és elvárásaim vannak



AZ ELVÁRÁSOK HATALMA
A KERESZTÉNY MUNKAHELY ÉS A GYÜLEKEZET 
DINAMIKÁJA



MIRŐL NEM BESZÉLÜNK?

▸Nem arról, hogy kevesebbet kell dolgozni és többet gyülekezetbe 
járni 

▸Nem arról, hogy nem szabad az embernek belevetnie magát a 
munkájába 

▸Nem arról, hogy egy pillanatra is kétségbe vonnám a munka 
értékét, vagy valakinek a munkájának az értékét, csak mert valami 
másnak az értékéről beszélek 

▸Még csak nem is arról, hogy el kell választanunk a munkát és a 
gyülekezetet



MIRŐL BESZÉLÜNK?

▸Arról, hogy a munkahellyel és a gyülekezettel 
kacsolatos elvárásaink nagyon nagy mértékben 
meghatározzák ottani élményünket 

▸Arról, hogy lehetnek jó ÉS rossz elvárásaink a 
keresztény munkahellyel kapcsolatban 

▸Arról, hogy lehetnek jó ÉS rossz elvárásainka 
gyülekezettel kapcsolatban



MEGTANULNI ÉLNI NEM MÁS, MINT 
MEGTANULNI ELENGEDNI.

Buddha



Naponta találkozom az egyéni konzultációkon és a Hogyan szelídítsünk férfit képzéseken 
azzal az öngyilkos mondattal, hogy „Élj elvárások nélkül”. Az élj elvárások nélkül tanács 
nagyon spirituálisan és emelkedetten hangzik, de úgy néz ki, hogy több bajt okoz, mint 
használ. Naponta mondja valaki nekem: „Gyula! Elolvastam mindent a párkapcsolatokról és 
mindenhol azt olvasom, hogy: Elvárások nélkül kell élni és Elvárások nélkül a 
párkapcsolatban és Elvárások nélkül szabadon – de csak egyre rosszabb a helyzet. Mióta 
elvárások nélkül próbálok élni, csak a lekezelés, a kihasználás, a fejem felett átnézés és a 
semmibevevés a jutalmam. Belepusztulok ebbe az elvárások nélküli szerelembe. Hogyan 
éljek elvárások nélkül úgy, hogy ne legyek lábtörlő…?” – aztán 15 perc zokogás, sírás, 
összeomlás következik. 

http://titkostanacsoknoknek.hu/parkapcsolat/elj-elvarasok-nelkul-es-halj-bele/
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AZ ELVÁRÁSOK HATALMA
A SZENTÍRÁS ÉS…



ISTEN MAGA 
MUNKÁLJA



ISTEN MAGA MUNKÁLJA

▸Róma 8.19-21 - Isten maga ültet vágyat az elveszett 
világba: 19 Mert a teremtett világ sóvárogva várja az 
Isten fiainak megjelenését. 20 A teremtett világ 
ugyanis a hiábavalóságnak vettetett alá, nem 
önszántából, hanem az által, aki alávetette, mégpedig 
azzal a reménységgel, 21 hogy a teremtett világ maga 
is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából 
Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára.



ISTEN MAGA MUNKÁLJA

▸Róma 8.24-26 - egész hívő életünket elvárásokra építette 
fel Isten: 24 Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont 
az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység; 
hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? 25 Ha 
pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor 
állhatatossággal várjuk. 26 Ugyanígy segít a Lélek is a mi 
erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem 
tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik 
értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.



ISTEN MAGA 
PARANCSOLJA



ISTEN MAGA PARANCSOLJA

▸1Jn 3.2-3 - helyes elvárásaink tiszta életre indítanak: 2 
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még 
nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy 
amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, 
és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. 3 Ezért 
akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, 
mint ahogyan ő is tiszta.



ISTEN MAGA PARANCSOLJA

▸Titusz 2.1-13 - helyes elvárásaink tiszta életre 
indítanak: 11 Mert megjelent az Isten üdvözítő 
kegyelme minden embernek, 12 és arra nevel minket, 
hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi 
kívánságokat, józanul, igazságosan, és kegyesen 
éljünk a világban, 13 mivel várjuk a mi boldog 
reménységünket, a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk, 
Jézus Krisztus dicsőségének megjelenését…



ISTEN MAGA PARANCSOLJA

▸1 Kor 15.19-20 - a feltámadás várása reménységgel 
tölt el: 19 Ha csak ebben az életben reménykedünk a 
Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak 
vagyunk. 20 Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, 
mint az elhunytak zsengéje.



A SZENTÍRÁS ÉS A BE NEM 
TELJESÜLT ELVÁRÁSOK



A SZENTÍRÁS ÉS A BE NEM TELJESÜLT ELVÁRÁSOK

▸Péld 13.12 - A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, 
de a beteljesült kívánság az élet fája.



A SZENTÍRÁS ÉS A 
HAMIS ELVÁRÁSOK



A SZENTÍRÁS ÉS A HAMIS ELVÁRÁSOK

▸Példabeszédek 10:28 - Az igazak várakozása örömre 
fordul, de a bűnösök reménysége semmivé lesz. 

▸Példabeszédek 11:7 - Ha meghal a bűnös ember, 
odalesz a reménysége, és odalesz az erősökhöz fűzött 
várakozása is.



A HÍVŐ, AKI FELISMERTE, HOGY VANNAK 
HAMIS ELVÁRÁSOK



A HÍVŐ, AKI FELISMERTE, HOGY VANNAK HAMIS ELVÁRÁSOK

▸Példabeszédek 14:12 - Van út, amely egyenesnek 
látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet. 

▸Zsolt 20.8 - Ezek a harci kocsikat, amazok a lovakat 
emlegetik dicsekedve, mi pedig Istenünknek, az 
Úrnak a nevét.



ELVÁRÁSOK ÉS 
BEFEKTETÉSEK



A JUHOK ÉS A KECSKÉK - MT 25

34 "Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám 
áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. 

35 Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, 
jövevény voltam, és befogadtatok, 

36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és 
meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. 

37 Akkor így válaszolnak neki az igazak: Uram, mikor láttunk téged 
éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk 
volna…



A JUHOK ÉS A KECSKÉK - MT 25

41 "Akkor szól a bal keze felől állókhoz is: Menjetek előlem, átkozottak, az 
ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. 

42 Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok 
innom, 

43 jövevény voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem 
ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. 

44 Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni 
vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy 
börtönben, amikor nem szolgáltunk neked…



A CSELEKEDETEK ÉS A HIT - JAKAB 2

14 Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite, de 
cselekedetei nincsenek? Vajon üdvözítheti-e őt egyedül a hit? 

15 Ha egy férfi- vagy nőtestvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a 
mindennapi kenyere, 

16 valaki pedig ezt mondja nekik közületek: Menjetek el 
békességgel, melegedjetek meg, és lakjatok jól, de nem adjátok 
meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az? 

17 Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában.



VETÉS ÉS ARATÁS

Galata 6:7 Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet 
megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni 
is: 8 mert aki a testének vet, az a testből arat majd 
pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog 
aratni örök életet. 

2 Korinthus 9:6 [ Az adakozás áldása ] Tudjuk pedig, 
hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, 
bőven is arat.



EGY KERESZTÉNY MUNKAHELYEN 
ÉS EGY GYÜLEKEZETBEN

ELVÁRÁSOK ÉS BEFEKTETÉSEK



ELVÁRÁSOK EGY KERESZTÉNY 
MUNKAHELYEN (ÉS A GYÜLEKEZETBEN)



ELVÁRÁSOK EGY KERESZTÉNY MUNKAHELYEN (ÉS A GYÜLEKEZETBEN)

▸Testvérek vagyunk, tehát ennek megfelelően kezeljük 
egymást, akár főnökről, akár beosztottról van szó - 
helyes elvárás 

▸Mivel testvérek vagyunk, nem lehet főnök-beosztott 
viszony közöttünk - helytelen elvárás



ELVÁRÁSOK EGY KERESZTÉNY MUNKAHELYEN

▸Mivel testvérek vagyunk, a vezetők nem élhetnek 
vissza hatalmukkal - helyes elvárás 

▸Mivel tstvérek vagyunk a vezetők nem várhatják el, 
hogy akkor is megcsináljam, amit kérnek, ha nem 
értek egyet velük / nincs kedvem hozzá / elfoglalt 
vagyok, stb. - helytelen elvárás



ELVÁRÁSOK EGY KERESZTÉNY MUNKAHELYEN

▸A vezetők nem csak főnökök, hanem bizonyos fokig 
lelki vezetők is - helyes elvárás 

▸Mivel a vezetők lelki vezetők, kötelességük a 
munkahelyen foglalkozni az én személyes életemmel - 
helytelen elvárás



ELVÁRÁSOK ÉS BEFEKTETÉSEK 
A GYÜLEKEZETBEN


