
A munkahely nem oltár, melyen naponta be kell mutatnotok Nekem hétköznapi áldozatotokat. 
A munkahely ESZKÖZ. Eszköz arra, hogy biztosítsátok magatoknak azokat a szintén 
eszközöket, melyek a földi életetek fenntartására szükségesek. De tudnod kell, hogy a földi 
életed fenntartása is eszköz csupán. A CÉL az az örök boldogság, melynek vágyát szívedben 
hordod, s melyet azáltal tudsz ápolni, hogy kedvemben jársz minden próbálkozásodban. 
 
 
Munkahelyi problémád nem szabad, hogy menekülésre kényszerítsen. Neked ott kell 
helytállnod, ahol vagy. Igenis, nyilatkoznod kell, tanúságot kell tenned a jó mellett akkor is, 
ha ezt nem díjazzák munkatársaid. De fontos, hogy értsd meg őket. Ez nem jelenti azt, hogy 
adj nekik igazat, de azt jelenti, hogy bármilyen is felfogásuk, bármennyire is eltér az általad 
tisztán meglátott jótól, igazságtól, szeretetlennek nem szabad lenned. A kemény hűség a 
meglátott igazsághoz, nem szeretetlenség. Sőt! Éppen ez hitelesíti igazi szeretetedet. 
 
 
Munkahelyeddel kapcsolatban sem veheti át senki tőled azt a felelősséget, melyet vállalnod 
kell, mint döntésed következményét. Lehet tanácsot kérni okos, hozzáértő emberektől, de nem 
Tőlem. Tőlem csak erőt lehet kérni, ha már döntöttél. Természetesen lehet világosságot is 
kérni a döntés előtt, s Én meg is adom ezt annak, aki kéri, de ez a világosság sem mentesít 
téged a felelős döntésed alól. 
 
 
Ha valaki el akar jutni Inárcsra, akkor megteheti azt, hogy Hozzám fordul, és megkér arra, 
hogy vigyem őt el. Megteheti. De nem fogja megtenni, mert tudja, hogy bár el tudnám vinni a 
kívánt helyre, mégsem fogom megtenni. Nem fogom megtenni akkor sem, ha világos előtte, 
hogy Én nagyon akarom, hogy Inárcsra utazzon. Azért lesz ez világos előtte, mert tudja, hogy 
azért vannak a különböző közlekedési eszközök, hogy azok igénybevétele által jusson oda, 
ahová Én is, és ő is, akarja, hogy jusson. 
 A te munkahelyi problémáddal pontosan ez a helyzet. Fordulhatsz HOZZÁM azzal, 
hogy adjak megoldást, de te is tudod, hogy kihagyod ezzel azokat a közbülső lehetőségeket, 
melyeket Én éppen azért gondoltam bele életedbe, hogy azokat vedd igénybe, s ne 
közvetlenül Engem.  
 A családi, baráti, ismerősi körök nem hagyhatók ki, mert ezzel a szeretet csorbulna és 
a felelősség látszatra csökkenne. Márpedig szeretni kell, és felelősséget vállalnod kell 
döntésedért. Egyik sem csökkenthető.  
 
 
A munkahely nem más, mint kenyérkereseti forrás. Olyan munkát kell találnod, amely a 
legoptimálisabban segít téged anyagilag, s ugyanakkor a legtöbb szabadidődet biztosítja.  
  Engem a munkahelyen is meg kell tudnotok vallani, de ahhoz, hogy tanításomat életté 
tegyétek, fel kell áldoznotok a szabadidőtöket Számomra! "Tegyetek tanítványommá minden 
népet!" (Máté 28; 19). Erre kértem annak idején is tanítványaimat, erre kérem ma is.  
 Amikor tehát a munkahelyről van szó, akkor legfőbb szempont az legyen, hogy jól 
érezd magadat, minél több szabadidőd legyen, és munkáddal tudd biztosítani a becsületes 
megélhetés anyagi feltételeit. Minden más szempontot ennek kell alárendelned!  
 Természetesen feltételezem azt a hozzáállásodat a földi élethez, hogy munkahelyeden 
Engem megvallasz, szabadidődben pedig főleg Velem foglalkozol. 
 
 



A földön szinte mindenki egy idő után a megszokottság terhét nehezen viseli el. 
Kisebbségben vannak azok, akik minden változtatástól irtóznak. Mint ahogy azok is, akik 
mindig változtatni akarnak. E két véglet között van a földön élők legnagyobb része. A két 
véglet betegség. 
 Mindaddig, amíg lehet, meg kell találnod jelen munkahelyeden azt az újat, amely erőt 
ad a maradásra. Tudnod kell, hogy a változtatás vágyát gyakran táplálják olyan fantáziaképek, 
amelyek a változtatás után elpárolognak, s így a csalódások sorozata következhet be.  
 A jelen reális felmérése és a jövő tervezgetésének realitása nagyon fontos! Azért 
vagyok szívedben, hogy ebben segítselek! De mindazok, akikről tudod, hogy szeretnek téged, 
alkalmasak arra, hogy olyan tanácsokat adjanak, amelyeket érdemes megfontolnod. A 
döntésedet viszont senkire át nem ruházhatod! Rám sem! Nem tehetlek felelőtlenné! 
Márpedig, ha Én döntenék helyetted, akkor ezt tenném! 
 
 
Nehezen tudom megértetni veletek, hogy sem párválasztásra, sem munkahely-választásra, 
sem egyéni döntések meghozatalára nem vagyok alkalmas, mivel ezek lényegében keretek, és 
nem a tartalom. Én nem indulhatok el a keretből a tartalom felé, csak fordítva! Mivel tartalmat 
közlök, ezért nektek feladatotok az, hogy az általatok vállalt keretben e tartalomnak helyet 
biztosítsatok. A tartalom: ÖRÖK! A keret előbb-utóbb mindig VÁLTOZÓ! 
 A tartalom nem kevesebb, mint ÉN MAGAM! Rendelkezésetekre állok, és ti azt 
teszitek velem, amit jónak láttok. Ez így működik még ember és ember kapcsolatában is. Ha 
valaki egy másik valakinek rendelkezésére áll, akkor nem mondja meg, hogy mit tegyenek 
vele, mert akkor nem igaz, hogy rendelkezésére áll! Én mindenben rendelkezésetekre állok, 
kivéve a bűnt!  
 
 
Értem ne változtass munkahelyet! Magadért akkor kell munkahelyet változtatnod, ha ez a 
döntésed megnyugtat téged. Tehát akkor, ha e döntésedért nem akarod senkire áthárítani a 
felelősséget. Rám sem!  
 Olyan becsületes munkahely nem létezik, ahol ne lennének megoldandó nehézségek. 
A nehézségek akkor lesznek kényszerítő okok a változtatásra, ha főnökeid szólítanak fel erre. 
Csöbörből vödörbe nem érdemes esni! 
 
 
Minden munkahely alkalmas a boldogításra, és mindegyiket lehet békétlenségre is használni. 
A körülmény tükör! Nem lesz senki se jobb, se szebb attól, ha cserélgeti a tükröt. Ami éppen 
van, abban kell helyes önismeretre jutnod! 
 
 

Egy emberben nagyon sok vágy kavarog. E vágyak sorsformáló ereje közismert. 
Amikor valakiben olyan vágy ébred, ami komoly helyváltoztatást, párválasztást, munkahely 
és szakmai választást, hitvallásbeli, világnézeti választást kíván, ilyenkor nem szabad 
senkinek csak a lelkiismeretére hivatkozva, a maga feje szerint cselekedni! Tehát még az sem 
elég, ha úgy érzi valaki, hogy Tőlem ered szívében a vágy! 

 Nagyon fontos, hogy mindazokkal, akiket elhatározása áttételesen érint, megbeszélje 
elhatározását! Ha Tőlem van ilyen vágy, akkor nem fogom őt magára hagyni! Környezetét is 
befolyásolni fogom, hogy álljanak mellé, és így valósítsa a szívében megszületetett vágyat! 
Sem törésen, sem szakításon nincs áldásom olyankor, amikor valaki csak önmagára hallgat! 
 
 



 
Kérdező: Az állásváltoztatás jó hatással lenne fejlődésemre? 
" Drága Gyermekem! 
Állásváltoztatás csak másodsorban jöhet szóba. Ha attól várod lelked fejlődését, akkor 
pontosan az ellenkezőjét éred el. Fejlődni nem lehet meneküléssel, csak szembesüléssel. 
Fejlődés nem történhet a könnyebb, csak a nehezebb irányban. Gondolkodásodat kell 
átalakítanod. 
  Azok mondhatják magukat megtért embereknek, akik nemcsak azt fogadják el, hogy a 
körülmény tükör, melyben bárki felismerheti, hogy hol tart a szeretetben, hanem ajándék is az 
Én részemről.  
 Csak ha felismered, hogy miért jó az neked, amilyen helyzetben vagy, akkor jöhet a 
második lépésben esetleg az, hogy azért, hogy ott hagyd a munkahelyedet. De az első az a 
bizonyosság, hogy téged csak jó érhet, bárhol vagy, mert Én a körülményeidnek is az Istene 
vagyok, és csak olyat engedek meg, csak olyan történhet veled, ami javadat szolgálja. 
 
 
Ha valakinek van házastársa, akkor munkahelyével kapcsolatban a következőket kell tennie: 
a) Nagyon alaposan meg kell beszélnie házastársával, hogy az a hely, ahol napjait tölti, 
milyen hatással van reá, mivel a házastárs feltétlenül az első, akin lecsapódik társának a 
munkahelyen "begyűjtött" hangulata. b) Feltétlenül munkahelyet kell változtatnia annak, aki 
szíve nyugalmát a munkahelyen veszni látja! Nagyon természetes, hogy a szívbéke 
elvesztésének veszélye nem azonos a fáradságos, sok munkával járó, de a kenyérkeresetet 
biztosító helytállással! Munkahelyet csak akkor kell változtatni, ha erkölcsi veszélye van 
annak, hogy valaki eltávolodik Tőlem! c) Ha Én fontosnak tartom valaki számára azt, hogy 
munkahelyet változtasson, akkor az illető benső bizonyosságot kap Tőlem erre nézve! 
 Bárki, ha nem veszi figyelembe az előző három pontot, akkor lépéséért egyértelműen 
ő maga vállalja a felelősséget! 
 
 

Nincs ember a világon, aki ne akarna alkalmasabb munkahelyre kerülni, mint 
amilyenben jelenleg van! Ez az igény mindig jogos! Ezt feltétlenül jogos kérni és ezért 
könyörögni. De ezzel kapcsolatban is tudnod kell, hogy ez a lényeget nem érintheti.  

Én fizetés nélküli vándortanítóként jártam az országot, és nem volt hely, ahová fejem 
nyugodtan álomra hajtsam. Ennek ellenére boldog voltam! Annak ellenére, hogy egyáltalán 
nem tartottam helyesnek az életkörülményeimet. 

Kérjétek hát bátran és buzgón az általatok elgondolt optimális életkörülményt, de ezt 
soha ne tegyétek a lényeg helyére! A lényeg nem körülmények kérdése, hanem a Velem való 
élő kapcsolaté! 
 
 
Kérdező: Nem merem megtenni azt, amiről úgy érzem, hogy meg kellene tennem. (Pl. 
munkahelyet változtatni.) 
"Drága Gyermekem! 
Ne is merd megtenni azt a lépést, amit nem erőszakolnak rád, ha munkahely-változtatásról 
van szó. Minden olyan benső késztetés, amelynek nincs egyértelműen kényszerítő külső jele 
is, az nem más, mint kísértés, amelyet le kell győznöd, ha hű akarsz maradni Hozzám! Ha az 
Enyém vagy, akkor el kell hinned, hogy Én a körülményeidnek is az Istene vagyok. Ha azt 
akarom, hogy lépj, akkor olyan világot teremtek körülötted, hogy szinte nem tudsz nem lépni! 
 Külső, belső kényszer nélkül ne vedd magadra a választási döntés felelősségét! 
 



 
Munkahelyed tükör, amely által helyes önismeretre juthatsz. Ha csak azért akarod cserélni e 
tükröt, mert úgy gondolod, hogy más tükör jobb színben tüntet fel téged, akkor nincs értelme 
a munkahely megváltoztatásának. Ha azért akarod cserélni munkahelyedet, mert úgy 
gondolod, hogy szíved szeretetét nagyobb áldozatvállalások által jobban ki tudod élni más 
helyen, akkor van értelme a munkahely-változtatásnak. 
 
 
Ha értelmed úgy látja jónak, hogy jelen munkahelyed "kifizetődő", akkor ne hallgass az 
érzelmeidre, hanem hallgass az eszedre! Bár óriási hatást tud tenni mindenkire az 
érzelemvilág, de ez mégsem tartozik a lényeghez. Nem az a legfontosabb, hogy valahol jól 
érezd magadat, hanem az, tudd megtenni azt, ami munkahelyeden a követelmény. 
 
 
Kérdező: Elégedetlen vagyok jelenlegi munkahelyemmel. 
"Kedves Barátom! 
Az normális dolog, hogy elégedetlen vagy munkahelyeddel. Hidd el, hogy azok, akik 
elégedettek munkahelyükkel, óriási kísértésnek vannak kitéve! Könnyen összekeverik a 
munkájukat a hivatásukkal. Azok viszont, akik 'terhesnek' élik meg munkájukat, szinte 
ösztönszerűen, nem a munkájukat tartják a legfontosabbnak, s így a hivatásukra, tehát a 
szeretni tanításra, aminek feltétlen feltétele az Általam, Jézus által elmondott és elétek élt 
szeretés, több időt és energiát tudnak fordítani. 
 Mindaddig, amíg értelmeddel is be nem látható jobb munkahely nem kínálkozik, tarts 
ki a jelenlegi mellett abban a tudatban, hogy nem a munkádért kell élned, hanem a 
munkádból, s amiért élned kell, az az előbb említett szeretni tanítás. 
 
 
Hivatás és munka. Mindenkinek hivatása a szeretni tanítás. Mindenkinek feladata az, hogy 
földi életének fenntartásához munkát találjon magának, ha meg akar élni. 
 E téren is, hasonlóan az előbbi problémához, nem szabad fölcserélni a dolgokat. 
Megnyugtatóan csak ott tud a munkahely rendeződni, ahol a hivatásra, tehát a szeretni 
tanításra teszik a hangsúlyt. 
 Sem a társ-kapcsolat kialakításban, sem a munkahely megnyugtató rendezésében a 
komoly megtérés ki nem kerülhető! Ez az a bizonyos 1-es, amelyet a nullák elé kell írni 
ahhoz, hogy értékről lehessen beszélni. 
 
 
Ha Isten más munkahelyet tartogat számodra, mert saját lelki fejlődésed érdeke ezt kívánja, 
akkor egyrészt egyre nehezebben elviselhetővé válik a jelenlegi, másrészt pedig - és ezt meg 
kell látnod -, fel fogja kínálni magát egy másik, általad is jobbnak remélt munkahely. 
 
 

Valójában ideális munkahely nem létezik. Mindenki feladata az, hogy józan eszével 
mérje fel, a szeretni tanítás céljából milyen kenyérkereseti munkát vállaljon. Ebben életkora, 
neme, képessége, ereje, egészsége, végzettsége, kapcsolatai, mind-mind szempontként 
szerepelnek. 
 
 
Mivel a munkahely időd nagy részét kitölti, ezért csak olyan munkahelyet szabad választanod, 
ahol lelked nem vallja kárát. Az a dolog természetéből adódik, hogy mindenki ott tudja 



aránylag jól érezni magát, ahol az általa választott szakmában legjobban helyt tud állni, ahol a 
legjobban ki tudja bontani képességeit. De mindenkor fontos szempont az, hogy nem azért 
kell élned, hogy dolgozz, hanem azért kell dolgoznod, hogy élni tudj! 
 
 
Soha senkit nem tesz az boldoggá, hogy itt vagy ott dolgozik! Amíg valaki nem Istenért él, 
addig természetellenes célok bűvkörében él. Nem az a döntő, hogy valaki mit csinál, hanem 
az, hogy amit csinál, azt miért csinálja?! Mi a CÉLJA vele?! Ha nem a boldog örökkévalóság, 
akkor kár volt megszületnie! 
 Akár ebben az országban, akár külföldön, bárhol a világon, halálod órájára készülsz! 
Ez az az óra, amely el nem kerülhető, amely meghatározza örök sorsodat! 
 Nagyon szeretlek, és megáldalak az  

OKOSSÁG az ÓVATOSSÁG LELKÉVEL! 
 
 
 
 
  
 


