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MINDANNYIAN ‘IDEIGLENESEK’ VAGYUNK 
Írta: Robert J. Tamasy 

 

Általában, amikor egy ügyvezető vagy elnök elhagyja a céget vagy a vállalatot – mindegy milyen okból – egy „ideiglenes” 
vezetőt neveznek ki, aki betölti a pozíciót, amíg az állandó utódot kinevezik. Nem számít, hogy az elődje nyugdíjba 
vonult, meghalt vagy egy másik állást talált, lemondott vagy kirúgták – valakinek a helyébe kell lépni, hogy átmenetileg 
ellássa a feladatot, amíg a tulajdonosok vagy az igazgató tanácsok kiválasztják a lehetséges jelöltet az állásra. 
 
Például, gyakran láthatunk ilyen „ideiglenes” kinevezési példákat sportszezonban, amikor a sikertelen edzőket menesztik 
és valaki mást neveznek ki az év hátralevő részének befejezésére. A legtöbb esetben aztán egy másik személyt 
választanak ki, hogy állandó jelleggel betöltse a posztot. 
 
Valójában – még akkor is, ha vonakodunk beismerni – mindannyian ideiglenesek vagyunk. Mindegy, hogy hány évesek 
vagyunk, mennyire teljesítünk jól a munkában, nem leszünk örökké ott. Korábban már más is végezte azt munkát 
előttünk – kivéve, ha te vagy a vezetője a saját vállalkozásodnak – és egy napon elmegyünk, másra hagyva a 
feladatainkat. 
 
Ez egy kijózanító felismerés lehet. Gondolok az újságra, amit szerkesztettem, és a CBMC-nél töltött évekre, amikor a 
szerkesztője és vezetője voltam különböző kiadványoknak. Úgy éreztem, jó munkát végzek, de még azok a „folyamatos” 
szerepek is egyszer véget értek. Igazság szerint, az újságok, amiket szerkesztettem, a magazinokkal együtt, már 
megszűntek, tehát azok is „ideiglenesek” voltak. 
 
Mit kezdjünk ezzel a tudással? Egyszerűen lemondunk a „ma itt, holnap ott” gondolkodásról és átgondoljuk a munkánkat 
egy nap egy időben? Ehelyett inkább javaslom a ’carpe diem’ hozzáállást: ’élj a mának’. Hozzuk ki a legtöbbet a 
megadatott lehetőségekből, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt és remélhetőleg jobb dolgokat hagyunk az utánunk 
jövőknek. 
 
Az Ószövetségi könyv, a Prédikátor könyve emlékeztet arra, hogy minden – még maga az élet is – végezetül ármeneti. 
“Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. Megvan az ideje a születésnek, és 
megvan az ideje a meghalásnak. Megvan az ideje az ültetésnek, és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. Megvan az 
ideje az ölésnek, és megvan az ideje a gyógyításnak. Megvan az ideje a rombolásnak, és megvan az ideje az építésnek. 
Megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. 
Megvan az ideje a kövek szétszórásának, és megvan az ideje a kövek összerakásának. Megvan az ideje az ölelésnek, és 
megvan az ideje az öleléstől való tartózkodásnak. Megvan az ideje a megkeresésnek, és megvan az ideje az elvesztésnek. 
Megvan az ideje a megőrzésnek, és megvan az ideje az eldobásnak. Megvan az ideje az eltépésnek, és megvan az ideje a 
megvarrásnak. Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek. Megvan az ideje a szeretetnek, és 
megvan az ideje a gyűlöletnek. Megvan az ideje a háborúnak, és megvan az ideje a békének.” (Prédikátor könyve 3,1-8) 
 
Miután ezeket a megállapításokat tette a Prédikátor könyvének szerzője, Salamon király, azt mondta: „Mi haszna van a 
munkásnak abból, amiért fáradozik? Láttam azokat a bajokat, amelyeket Isten azért adott az embereknek… Szépen 
megalkotott mindent a maga idejében, az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja 
felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott. Rájöttem, hogy nincs jobb dolog, mint  ha örül az ember, 
és a maga javára törekszik egész életében… Ami volt, régóta megvan, és ami lesz, már régen megvolt; és az Isten 
előkeríti azt, ami tovatűnt. ” (Prédikátor könyve 3,9-15) 
 
Ahelyett, hogy elfogadnánk a fatalista hozzáállást, megismerhetjük a saját „ideiglenes” státuszunkat, miközben 
megteszünk mindent, hogy a vállalatunkat, az érdekelteket, alkalmazottakat, munkatársakat, vevőket és végezetül Istent 
szolgáljuk. „Tedd meg mindazt, ami a kezed ügyébe esik, és amihez erőd van, mert nem lesz cselekvés, gondolkozás, 
ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová menned kell!” (Prédikátor könyve 9,10) 


