
Vezető és vezetés 
 

1 

 

Vezető és vezetés         Józsué Iskola 
 

 

A vezető 
 

I. Várni 
 

Bevezetés 

 

Lehet, hogy úgy érzed: gyenge vagyok ahhoz, hogy erős vezető legyen belőlem. Gyűrődsz, 

csalódás és kudarc kísér. Bátorság – Istennek jó hírei vannak számodra.  

 

1. Isten a gyöngéket használja 

 

Iz 40, 29 

Isten más alapokon választja ki népének vezetőit, mint az emberek. Nem feltétlenül a tehetség 

és a tanultság számít. Sőt van amit le kell rombolnia bennünk, hogy alkalmasakká váljunk 

(1Kor 1, 19).  

1Kor 1, 25-28 A mi gyengeségünk által nyilvánul meg Isten ereje.  

 

Isten választásának néhány példája: 

 

Pál apostol.  

Képzett, tanult ember. Farizeus háttere révén mélyen jártas a zsidó szokások és a Szentírás 

rejtelmeiben. Tökéletes választás lenne a zsidóság evangelizációjára. De hova küldi őt Isten?  

A pogányok közé, akik egyáltalán nem értékelik és nem is ismerik az Írásokat. Megfosztja 

minden „biztonságától”. 14 évig tanítja és építi őt a pusztában, hogy megtanulja: Fil 3, 7-8; 

1Kor 2, 4. Pál ekkor már nem magában, hanem Istenben bízik.  

 

Péter apostol. 

A zsidók apostola mondja a Szentírás (Gal 2, 8). Miért ő? Egy tanulatlan, egyszerű 

halászember? A Sanhedrin előtt, a farizeusok és a szaducceusok ellőtt? Nyílván Isten nem a 

természetes adottságaink számítanak elsősorban. Isten Lelke az aki felken. Gyakran a 

gyengeségeink válnak Isten kezében erős fegyverré.  

 

A nyomorék és a vak példája: A vak viszi a nyomorékot és a nyomorék megmondja a 

vaknak, hogy merre kell menni. Szükségük van egymásra. Szellemi vakságunk és 

nyomorékságunk Istenre utal minket. Amikor a vezető felismeri, hogy nincs ereje és 

képessége elvégezni a feladatot Isten országában – akkor Istenhez fordul imában és böjtben. 

Az Úrra hagyatkozó vezető életében elkezd megnyilvánulni Isten ereje.  

(De, a kisebbrendűségi érzéssel vigyázni kell. Ez alapvetően testi viselkedés és hozzáállás 

önmagunkhoz. Fontos tudni, hogy kik vagyunk Krisztusban és viselni annak méltóságát.)  

A gyengeség, amire az Úr reagál az mindig Istenre hagyatkozást eredményez.   

 

Iz 40, 30-31 

Kulcsszó: Megújul. Jobban fordítva kicserél.  

Kik az Úrban bíznak, saját erejüket az Ő erejére cserélik!! Nem úgy írja, hogy saját erejükbe 

az Úr erejét is belevegyítik, hanem a sajátjukat lecserélik az Övére. Azt akarja mondani Isten: 

ha erős vagy nem tudlak használni, mert nincs szükséged Rám. 
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Pál megértette ezt: 2Kor 12, 7-9. Te felismered? Iz 41, 17-20 

 

Amikor gyengévé válunk egyre inkább hagyatkozunk Istenre, egyre több időt töltünk Vele, 

ennek az eredménye pedig az lesz, hogy Ő megerősödik bennünk és mi erőssé válunk 

Őbenne.  

 

2. Tanulj meg várni Istenre 

 

Iz 40, 31 Aki vár Őrá, az fogja lecserélni az erejét.  

 

- Várni Istenre addig, amíg nem indít cselekvésre: van bennünk sürgetés, de jobb ha 

akkor cselekszünk, amikor eljön az ideje. Az idő Isten kezében van. 

- Időt tölteni Vele 

- Megtanulni hallani az Ő hangját 

- Engedni Neki 

 

Mike Atkins példája a drogos ifjúsági vezetőkkel. (lábmosás) 

 

 

     II. Kitartani a próbákban 

 
Mi a csalhatatlan jele annak, hogy betöltött a Szent Lélek? – Problémák. Bajok.  

Hit hősei (Zsid 11, 35-38). 

Ki az aki megpróbálja az igazat? Zsolt 11, 5 

Jób példája. Örömhír: 1Kor 10, 13; Róm 8, 28 

Nem szabad meglepődnünk a bajokon. 1Pét 4, 12 

 

A sasok példája Iz 40, 31; Mtörv 32, 11 

 

Hogyan tanítják meg a sasok kicsinyieket repülni? 

 

Magas sziklaormok tetejére szeretik építeni fészküket. Az ágakból épített fészket saját 

magukról letépett tollakkal bélelik ki. Ebben a puha, meleg, kényelmes fészekben költik ki a 

fiókákat.  

 

1. lépés 

 

Magasan, minden veszélytől távol a kicsi fiókák mindent megkapnak és teljes védelem alatt 

állnak. Így bánik velünk Isten is, amikor újjászületünk. Szeretetével, irgalmával, jelenlétével, 

gondoskodásával nyugtat minket. Szeretünk itt lenni. 

 

2. lépés 

 

Eljön az idő a fiókák életében, amikor elég nagyok lesznek ahhoz, hogy az anya sas 

kirebbentse a fészkét és fiókái fölött repdessen. Ez azt jelenti, hogy kidobálja a kényelmes 

tollágyat a fiókák alól és szárnyával addig legyez, amíg az utolsó toll is kiszáll a fészekből. A 

fiókák ekkor kezdik tapasztalni az ágak és tüskék kényelmetlen szúrását. A fiókák nem 

találnak vigasztalást, ugyanazért a helyért többen versengenek. Csipognak, veszekszenek és 

nagyon zavarja őket az új helyzet. Nem értik, hogy az anya madárnak van egy terve. Azért 
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teszi kényelmetlenné a fészket, hogy amikor eljön a repülő leckék ideje, a  fiókák ráálljanak a 

fészek elhagyására. Igaz a mondás? Fájdalom nélkül nincs győzelem.  

Mi is ilyenek vagyunk. Bár a Szentírás egyértelműen kijelenti, hogy ez a világ nem az 

otthonunk, mégis szeretjük kényelmét és mindazt, amit ajánl. Nem szeretjük a változást, 

inkább maradni akarunk abban, amit megszoktunk. Hallgatjuk a jó tanítást sőt néha 

kifejezetten szórakoztatónak tartjuk. Aztán eltalálnak a bajok, kényelmetlenségek. Elkezdjük 

kötözni az ördögöt, panaszkodunk – semmi változás. Amikor a szenvedés végre felhívta a 

figyelmünket Istenre, elkezdjük hallgatni Őt és megmutatja mi a következő lépés a tervében. 

Tanítani akar minket, hogy „zárnyra keljünk, mint a sasok”  

 

3. lépés 

 

Az anya sas „kiterjesztett szárnyára veszi, evező tollán hordozza” kicsinyeit. Ezen a ponton a 

kicsinyek már el akarják hagyni a kényelmetlenné vált fészket és könnyen felmásznak anyjuk 

hátára. Karmukat belevájják anyjuk hátába és huss. Az anya madár leugrik a szikláról és 

emelkedni kezd. Amikor több száz méterrel a  föld fölött vannak, a picike már kezdi élvezni a 

repülést. Ekkor, figyelmeztetés nélkül az anya madár csinál egy előre bukfencet és a pici 

kirepül az „éterbe”. A fióka halálra rémülve próbál kalimpálni kis szárnyaival, próbálja 

menteni az életét, de csak zuhan, zuhan. Már minden reménye elveszik az életben maradásra 

amikor az anya madár hátát újra érzi a karmai alatt, aki alárepül, hogy elkapja. Amint sikerül 

erősen megkapaszkodnia, az anyamadár újra felemelkedik magasra és az egész epizód 

megismétlődik. Minden zuhanás után egy kicsit jobban megy a repülés. És a fióka 

megtanulja, hogy a saját szárnyain sokkal jobb repülni, mint az anyja hátán.   

Hasonlóan történik velünk is, amikor szolgálni kezdünk. Milyen csodálatos érzés, tervek, 

magasságok. Aztán jön a zuhanás, kudarc, csalódások, minden, amit építettél összeomlik stb. 

Mi történik? Tanulunk repülni. Próbálgatjuk a szárnyainkat. Egyre mélyül a hitünk és 

megtanulunk Istenre hagyatkozni.  

 

Miért enged meg Isten próbákat, fájdalmakat és szenvedést az életünkben? 

 

1. A teher alatt erősödik az ember. Azok az izmok erősek, amiket használunk.  

2. A próbák igazolnak és alázatossá tesznek minket. Isten meg akarja tudni, hogy 

miért szolgáljuk őt. Mi a szívünk belső indítéka? Az áldásai vagy Ő maga? Mtörv 8, 

15-17. Ha a növekedés és fellendülés nehézségek nélkül jönne, azt gondolhatnánk, 

hogy saját erőnkből tettük mindezt és a kevélység szétverné a munkát.  

3. A szenvedés növelheti Isten erejét az életünkön. Ha Isten erejéért imádkozunk, 

készüljünk fel, hogy minket meg fog gyengíteni a folyamat során. Pál apostol 

tapasztalata hasonló 2Kor 5, 10-12.  

4. A szenvedés elválasztja az elhívottakat az önjelöltektől. 
5. Az engedelmességet szenvedés által tanuljuk meg. Zsid 5, 8; 12, 6-8; 1Pét 4, 1-2; 

15; 19. Reménykedünk, hogy fejlődhetünk fájdalommentesen, de nem megy. A 

sikeres szolgálatnak nagy ára van.  

6. A próbák kitartást és érettséget eredményeznek. Jak 1, 2-4. Hogyan jön ki a bábból 

a lepke. Valaki 45 percig nézte, ahogy a lepke próbál kitörni a bábjából és még mindig 

csak egy szárny volt kint. Elhatározta, hogy segít neki és a késével felvágta a bábot, 

hogy siettesse a folyamatot. A lepke kiesett a bábból, de a másik szárny még nem 

alakult ki erősnek és a félig kifejlődött lepke hamarosan meghalt. Ahelyett, hogy 

segítette volna a lepke életét, megölte azt. Sokszor mi is ezt csináljuk emberekkel, 

mert megsajnáljuk őket küzdelmeikben és nincs mennyei látásunk arról, hogy Isten 

mit csinál az életükben. Istennél nagyon fontos az időzítés.  
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7. A bajok megpróbálják Isten igéjébe vetett hitünket. Isten emberi mind átmentek 

ezen. Noé – a bárka, amikor még eső sem volt. Ábrahám – neve: sok nép atyja, amikor 

még gyermeke sem volt + Izsák. Mózes stb.  

 

A bajokban a helyes hozzáállás: dicsőítés és hálaadás. Ismerd fel Isten kezét a bajokban, 

próbákban amik érnek. Fontos ige: 2Kor 4, 17.  

József élete (ha van idő). 

 

III. A buktatók és az ár 
 

Mennyi ideig tart a felkészítés?  

Pál 14 év. Mózes 40 év. Két tényező: 

 

- A rábízott feladat nagyságával arányos 

- Függ az adott vezető taníthatóságától 

 

Az áldozatok 

Bukott vezetők hosszú sora. Minden egyházban sokan vannak.  

 

Az ár 

 

Keresztény vezetőnek lenni nem éppen elbűvölő dolog. Folyamatos nehézségek, küzdelmek, 

szélmalomharcok, a csüggedés, az összezavarodás, a depresszió, ellenállás kívülről, belülről, 

anyagi gondok, meg nem értés a családban, a barátok között, testvérek között, hátba 

támadások, kritika és irigykedés. Üdvözöllek a fedélzeten! 

Két nagy vezető: Mózes és Illés. Mindketten azt kérték egy ponton az Úrtól, hogy ölje meg 

őket. Ennyi volt. (Szám 11, 11-15; 1Kir 19, 1-4). 

 

A buktatók 

 

A nők (férfiak), a pénz, a hatalom és dicsőség. Röviden. 

Élvezetvágy, birtoklásvágy, hatalomvágy és dicsőségvágy.  

1Ján 2, 15-16 

 

A vezető legnehezebb ellenfele: önmaga. A külső harcok ehhez képest eltörpülnek. Egyikünk 

sem immunis ezektől a kísértésektől.  

 

Élvezetvágy 

Egyetlen megoldás a menekülés.  

 

Birtoklásvágy 

Minden rossznak a gyökere a pénz szerelme. Egyetlen megoldás az adakozás. Bőkezűség.  

 

Hatalomvágy és dicsőségvágy 

Kevélység. Péld 27, 2. Egyetlen megoldás az alázat. Imádkozni kell érte, főleg ha sikeresek 

vagyunk. A kevélység nagy ragadozó. Tünetei a következők: 

- Bizonyos emberek vagy munkák méltóságon aluliak számodra 

- Elfogadod, hogy mások szolgáljanak ahelyett, hogy te szolgálnád őket 

- Többre kezded tartani magad, mint ami valójában vagy. Mert tudod ki vagy.  
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Hogyan kerülheted el? Hogyan védekezz? 

1. Maradj Isten közelében 

2. Böjtölj és imádkozz sokat 

3. Maradj a testvérek közelében. Ne vonulj ki. Engedd, hogy beleszóljanak az életedbe. 

4. Ne kapaszkodj a pozíciókért. Nem az az alkalmas ember aki önmagát ajánlja, hanem 

akit Isten ajánl.  

5. Szolgáld az embereket. Keress alkalmat, hogyan tudod szolgálni őket.  

6. Tarts lábmosós alkalmat. 

 

A vezetés nem uralkodást jelent.  

 

1Pét 5, 1-2. A vezetők nem urak, hanem szolgák. Krisztus jár ebben előttünk.  

(Fil 2, 6-8; Jn 13, 3-5). Az Emberfia sem azért jött, hogy őt szolgálják hanem, hogy ő 

szolgáljon és életét adja sokakért.  

Ha egy ember hatalomért kapaszkodik vigyázzatok vele. Ha felelősséget akar vállalni, 

emeljétek pozícióba. Az igazi vezetők nem akarnak vezetők lenni. Talán nem is szeretnek. Az 

igazi vezetők mindig keresik, hogy tekintély alatt maradjanak.   

 

 

 

A vezetés 
 

Úgy gondolom az előző tanításban letettük a vezető szellemi hátterének és fejlődésének 

alapjait (életszentség, elkötelezettség, ima, Biblia ismeret stb.). Most néhány gyakorlati dolgot 

szeretnénk bemutatni a vezetés mechanikájával kapcsolatban. Ez nem helyettesítheti az 

imádságot és a Lélek erejét, de ezek nélkül az alapelvek nélkül nem fog működni a vezető 

szolgálata.  

 

Rajz: 
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Források 
 

Rajz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hol kezdjük? Ott ahol tartunk, vagyis a mánál! Józanul mérjük fel önmagunkat! 

 

1. Velünk született (örökölt) forrásaink 

 

Rátermettségem: Miben vagyok jó? Milyen természetes tulajdonságaim vannak? Pl. tudok 

zenélni, jó szervező, stb.  

Emberi természetem/alkatom: Mit szeretek csinálni? Mibe tudom beletenni a szívem? 

Gyakran ez mutatója annak, amit csinálnod kell.  

Intelligencia: Az hogy képes legyél logikusan és értelmesen gondolkodni elengedhetetlen a 

vezetésben. A „hogyan” kitalálására mennyire vagyok képes? 

 

2. A képzés 

 

Család: Szerető erős családban egész más ember alakul, mint egy sérült családban. Kb. az 

emberek 90%-a sérült családból jön. A sérülés mértéke persze más és más. Jó ha tisztában 

vagyunk vele. Az Úr gyógyít.   

Egyház: Az egyház is hagyhat pozitív és negatív nyomot az ember neveltetésében.  

Iskolák: Ez egy nagyon kritikus faktor az egész folyamatban.  

 

3. A kegyelem 

 

 Isten kompenzációja! Isten alkalmassá tesz a feladatra! 1Kor 12, 9; 1Kor 15, 10 

 

4. A tapasztalat 

 

Veszély! Frissen végzett teológusok, Józsuisták! Fiatalok, képzettek, rajtuk van az Úr 

kegyelme, de nincs tapasztalatuk! Ha túl gyorsan túl magasra kerülnek, általában katasztrófa 

lesz a vége a dolognak. Az első 3-5 év szolgálat a tapasztalatgyűjtés kora. 1Kir 20, 11. Aki 

kardot köt még a csata előtt van. Aki lecsatolja már csatából tér vissza értékes 

tapasztalatokkal.  

 

Dávid és Góliát története. (Dávid vizsgálata az előbb leírt szempontok alapján). 
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Az eredményre vezető szentírási útmutatás 
 

Minden a helyes vízióval kezdődik! Péld 29, 18. Fontos ige. Ahol nincs prófétai vízió az 

emberek eltékozolják az életüket. Olyanok mint egy hajó kormány nélkül. Sodródnak ide oda.  

 

Rajz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szükség van tiszta vízióra. Az általánosítás nem lesz elég. Pl. Az én vízióm az, hogy 

megdicsőítsem Istent. Ok, de az utca embere azt fogja mondani erre: miről beszél ez a bohóc? 

Vagy hogy az egész világ Jézushoz térjen. Ok, de ez túl tág. Nem nevezhető víziónak. Mi 

nevezhető tehát víziónak? Olyan látás, életterv ami: 

 

- Világosan definiálható, kommunikálható, leírható (nem homályos) 

- Megfogható (nem absztrakt) 

- Elérhető (nem álomvilág) 

- Mérhető (megszámolható, nem megfoghatatlan ideál) 

 

A víziót Isten megpróbálja. ApCsel 7, 22-25. Mózesnek Istentől víziója volt népének 

megszabadítására. De át kellett mennie sok próbán, amíg megvalósulásra került.  

Pál vízióját Jézus kommunikálta: ApCsel 9, 15.  

Tehát az igazi víziót Isten adja az ember szívébe: József, Mózes, Pál példa erre.  

A víziót Isten megpróbálja: problémák, konfliktusok, jó szándékú testvérek állják útját.  

A víziónak mindig határai vannak: ki tudunk lépni a vízió határai közül, de nem váli 

egészségünkre.  

Fontos hagyni érni (inkubálni) a víziót: amikor víziót kapunk Istentől, hajlamosak vagyunk 

azonnal belevágni. Nem jó. Hagyni kell beérni.  

Írd le a víziódat: az értelmesen kommunikált vízió elengedhetetlen, hogy embereket és pénzt 

tudjunk megmozgatni a beteljesítésére. A probléma nem a pénz vagy a megfelelő emberek 

hiánya, hanem az olyan vezetés amelyik képtelen kommunikálni a vízióját. Miért adnak 

emberek pénzt és segítséget bizonyos szolgálatoknak és nem a helyi közösségnek? Mert a 

helyi közösség vezetői nem közlik a víziót velük és úgy érzik, nem tudják hova tartanak. Ezért 

inkább olyan szolgálatokat támogatnak, akik tudják.  
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Mit jelent célokat és prioritásokat kijelölni? 

 

Olyan célokat kell kijelölnünk, aminek a megvalósítását el lehet kezdeni. Nem szabad 

vallásos terminológiába temetni a víziótlanságunkat. Ha nincs víziónk, imádkozzunk, hogy 

Isten adjon nekünk! A céloknak konkrétnak, elérhetőnek, kommunikálhatónak, és mérhetőnek 

kell lennie. Ezeknek a minőségeknek benne kell lenni a vízióban ahhoz, hogy az 

végrehajtható legyen.  

 

Miután megvannak a célok, elkezdünk imádkozni, hogy hogyan érjük el azokat. Első feladat: 

felállítani a prioritásokat: 

 

- Nagyon fontos (erre koncentrálok, ezen munkálkodom) 

- Fenntartott státuszban levő (hagyom lebegni, túl sok erőt nem pazarolok rá, de nem 

hagyom elhalni) 

- Parkoló pályán levő (nem fektetek bele, hagyom elhalni, ha úgy kell lennie) 

 

Kérdés: ha egyetlen dolgot tarthatnál meg a szolgálatok közül, melyik lenne az? Pál apostol 

azt mondja: egy dolgot teszek. Nem hármat, vagy tizet. Fontos fegyelmezettség az, ha valaki 

felállítja és megtartja a prioritásait.  

 

 

Megvalósítás 

 

Ezen a ponton válik az édes keserűvé. Jel 10, 9-10. Ilyen a vízió is. Édes mint a méz, amíg 

hozzá nem kezdesz megvalósítani. Akkor keserűvé válik a gyomrodban. A kemény munka 

elkerülhetetlen. Sok vezető lusta. Nem akar dolgozni, felelősséget hordozni, kezdeményezni, 

inkább eltemetkezik a kedvteléseiben és fenntart egy középszerű munkát, középszerű 

emberekkel, középszerű eredményekkel.  

 

Hogyan tervezzünk? 

 

Minden célodhoz hozzá kell rendelni egy tervet. Hogyan fogom elérni ezt a célt? Istennek is 

volt terve, az üdvösség terve.  

 

Mi az a terv? Van öt kérdés, amire feltétlenül választ kell adnod a tervben: 

 

1. Mit fogunk csinálni? (célokat definiálsz) 

2. Hogyan fogjuk megcsinálni? (konkrét lépések) 

3. Mikor fogjuk megtenni? (naptárazás) 

4. Kivel fogjuk csinálni? (emberi erőforrások) 

5. Mennyibe fog kerülni? (költségvetés) 

 

Az 1. pontról már beszéltünk. A 2. pont jelenti a legnagyobb kihívást. Definiálni, hogy 

hogyan fogjuk elérni a céljainkat kemény és időigényes munka. A 3. pontban ki kell jelölni a 

különböző lépések határidőit. 4. pontban kiválasztjuk a megfelelő embereket és delegáljuk a 

munkát. A vezető vezet. Nem azt jelenti, hogy mindent ő csinál, hanem azt, hogy ő vezeti a 

munkát. Fontos tudni az emberek nem azt csinálják meg amit elvársz, hanem azt amit 

ellenőrzöl. 5. pont a pénz.  

 



Vezető és vezetés 
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Miután kész a terv, hozzá lehet kezdeni a megvalósításhoz. Itt látjuk meg mi működik a 

valóságban és mi nem. Módosítjuk a terveket de úgy, hogy a célokhoz mindig hűségesek 

maradjunk.  

 

Értékelés  

 

Visszajelzések, a szolgáló team tagjaitól, azoktól akik felé szolgáltunk, különböző 

szempontok.  

 


