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Milyen tényezőket tartasz szem előtt, amikor kijelölöd a célokat, melyekért nap mint nap küzdesz? Sok üzletember és 
vállalkozó számára a cél és eredmény egy és ugyanaz, például egy cél megfogalmazódhat a várt jutalom jegyében. Az 
ilyen típusú gondolkodás azonban könnyen rövidlátóvá válhat. 
 
Max DePree múlt évben hunyt el, bölcs gondolatai azonban tovább élnek. Több évtizeden át volt a vezetője a Herman 
Miller irodai bútort forgalmazó cégnek, és azon fáradozott, hogy mindenki hallathassa a hangját a szervezetben. Cégét 
ezért közismerten befogadó és támogató légkör jellemezte. DePree elismert üzletemberként és öt könyv írójaként (pl. 
A vezetés művészet, Vezetői jazz) megfigyelte, hogy „a célok és az elnyert jutalom csak bizonyos részei, töredékei az 
emberi tevékenységnek. Amikor a jutalom válik a célunkká, munkánknak csak töredékéért fáradozunk.” 

  
Talán két másik könyvének címe, a Szolgálatra hívva és a Vezetés hatalom nélkül: A közösség szolgálatában talált 
remény jobban megvilágítja, mit is értett DePree a cél és jutalom egyenlővé tételének buktatója alatt. A jutalom 
több formát ölthet, legáltalánosabban azonban csak öncélú, nagyobb kompenzáció, szakmai előrehaladás, presztízs 
és hatalom áll a középpontjában. Célul tűzheti ki egy vállalat azt is, hogy növeljék a profitot vagy nagyobb teret 
hódítsanak a piacon. 
 
Ezek a célok önmagukban véve nem rosszak, mégis megakadályozhatják, hogy mélyebb hatású és jelentőségű 
célokra törjünk. Ilyen például, ha segítünk mások szakmai fejlődésében, hogy felismerjék a bennük rejlő 
lehetőséget még olyan áron is, hogy végül más irányba mennek tovább, és  otthagyják jelenlegi munkájukat; vagy 
hogy célul tűzzük ki, hogy a vállalatot megbecsülje a közösség, amely körülveszi; vagy olyan programokat 
fejlesztünk, amely speciális igényeket elégít ki a szervezeten belül és kívül is. 
 
Ezek mind elégedettséggel tölthetnek el, azonban nem feltétlenül növelik a cég egyenlegét vagy egy illető éves 
jövedelmét. Ahogy DePree sugallta, a vágyott jutalmakon kívüli célok kitűzése végső soron sokkal 
jövedelmezőbbnek is mondható. Itt van néhány elv a Példabeszédek könyvéből, amely arról szól, hogy adni és 
kapni egyaránt fontos:  

 
Adni örömteli érzés lehet. Néha egy nagylelkű gesztus tapintható eredményhez vezet a későbbiekben, vagy 
egyszerűen csak elégedettséget jelent mások számára segítséget nyújtani. „Van, aki bőven osztogat, mégis 
gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, 
maga is felüdül.” (Példabeszédek könyve 11, 24–25).  
 
Másoknak szolgálni annyit jelent, mint Istent szolgálni. Néha késztetést érzünk, hogy arra gondoljunk: valakinek 
segítenie kéne ezeken az embereken! Néha talán pont mi vagyunk azok, akiktől Isten azt várja, hogy segítségünkkel 
betöltsük a szükséget: „Aki könyörül a nincstelenen, az ÚRnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét” 
(Példabeszédek könyve 19, 17). 
 
A tapintható jutalmakon túlmutató célkitűzés mérlegre teszi indítékainkat. A jó és rossz közötti határ könnyen 
elmosódhat azoknál a céloknál, amelyeket csak a jutalomra tekintve tűztek ki. Azok a célok, amelyeket viszont 
elsősorban mások érdekeiben jelöltünk ki, tisztába tesznek belső motivációnkkal. „Minden útját helyesnek tartja az 
ember, de az ÚR vizsgálja meg a szíveket” (Példabeszédek könyve 21, 2). 

 

 


