
Imádkozzunk az üzleti világért! 

 

A társadalomnak ez a területe, amiért imádkozunk, hihetetlenül fontos terület: az üzleti világ. 

Hajlamosak vagyunk arra, hogy különbséget tegyünk lelki és világi munkaterületek között, és 

hogy elválasszuk egymástól az Úrnak végzett szolgálatot, a szabad gazdaságban végzett 

munkától. Meg vagyok győződve arról, hogy a Biblia ezt a megkülönböztetést nem ismeri. 

 

Ha jobban megnézzük Isten Igéjét, akkor megállapíthatjuk, hogy a legtöbb ember, végezte a 

hétköznapi munkáját, és szerette Jézust teljes szívéből. Vessünk egy pillantást újra jó 

barátunkra, Dánielre (biztosan észrevetted már, hogy nagyon szeretem őt.) Neki teljes idejű 

munkája volt a kormányban, és mi ma úgy tekintünk rá, mint a hit nagy hősére. Vagy Dávid: 

ő volt a király (!!!), ő irányította a nép üzleti ügyeit. Ennek ellenére próféta volt, szellemi 

vezető és olyan dalokat írt, amiket az egész nép énekelt, a zsoltárokat. 

 

Meggyőződésem, hogy itt az ideje elhagyni a keresztény és a világi munkahelyek közötti 

megkülönböztetést, és arról gondolkodni, hogy az üzletemberek az egész társadalomra 

hatással tudnak lenni, úgy is, hogy közben nem szellemi vezetők. Gond nélkül beléphetnek 

azokba az országokba is, ahová a keresztény misszionáriusoknak ez meg van tiltva. Ez egy 

olyan tisztség, olyan méltóság, amiben valaki teljes munkaidőben az üzleti világban dolgozik, 

és közben Krisztus fényét minden embernek továbbadhatja, akivel csak találkozik. 

 

Az üzleti világ felelős vezetőiért imádkozunk, hogy sikeresek legyenek, és olyan pénzügyeket 

bonyolítsanak le, amik túlmutatnak azon, amit természetes tehetségükkel érhetnének el. Ez 

hozzáférést és befolyást biztosít számukra a társadalomban, és lehetővé teszi, hogy Isten 

országát anyagilag is támogassák. Melléjük kell állnunk, hogy így meg tudják valósítani, 

amire elhívásuk van. 

 

Ez nem egy elhanyagolható kérdés. Egyre inkább meg vagyok győződve arról, hogy az 

Evangélium terjedése függ ettől. Az üzleti élet felelőseinek vállvetve kell együtt dolgozni 

azokkal az emberekkel, aki teljes időben lelki szolgálatot végeznek, hogy Jézus missziós 

parancsa beteljesüljön, és sok ember megmeneküljön! 

 

Az ESBS Team nevében, 

Jakob Pilz 
 


