
 

Ken Blenchard & PhilHodges: Vezess úgy, mint Jézus 
 
Tanulságok minden idők legnagyobb vezetői példaképétől  
 
 
"Minél többet olvasom a Bibliát, annál nyilvánvalóbbá lesz, hogy amit 
valaha is tanítottam vagy írtam a hatékony vezetésről az elmúlt 25 évben , 
azt Jézus már tökéletesen bemutatta volt. Egyszerűen Ő minden idők 
legnagyobb példaképe a vezetésben." – Ken Blanchard 
 
A vezetéstudomány két szakértője kiragadja Jézus életéből azokat az 

egyszerű és mégis mély elveket, amelyek ma is kiemelkedő vezetői befolyásra emelnek 
embereket. A vezetés négy dimenzióját részletezik, két belső és két külső területet: a szív és 
az elme, valamint a kezek és a szokások.  
 
Az írók három kérdéssel indítanak és azok megválaszolására késztetnek: „Valódi vezető 
vagyok?”, „Kész vagyok követni Jézust, mint modellt, a vezetésben?”, „Hogyan vezethetek 
úgy, mint Jézus?” 
 
Minden olyan esetben, amikor mások gondolatait, viselkedését és fejlődését befolyásolod 
egy cél elérése érdekben, akkor vezetői szerepet vállalsz fel. Nemcsak az üzleti életben lehet 
alkalmazni ezeket a vezetésről szóló elveket, hanem az élet bármely területén: szülőként, 
tanárként, nővérként, tanácsadóként vagy éppen bolti eladóként.  
 
A vezetés alapvetően arról szól, hogyan használod a befolyásodat. Ha a legmélyebb 
késztetésed saját magad védelme és előrejutása, akkor befolyásodat is erre a célra 
használod. Az önérdek általában a legnagyobb akadálya annak, hogy úgy vezess , mint Jézus. 
Ezzel ellentétben, ha a szolgálat, a kapcsolatok minősége vagy éppen egy nemes ügy vezérel, 
akkor ezeket az értékeket adjuk át másoknak is.  
 
A könyv legjobb része az, amikor az írók gyakorlati példákat mutatnak be Jézus életéről. 
Szívesen fogadod a visszacsatolást? Jézus nagyszerűen kezelte az ellentétes véleményeket. 
Mielőtt valamit is változtatnál szervezeti szinten, előbb  foglalkozz a saját 
megbízhatóságoddal és hitelességeddel. Személyes biztonságod azon múlik, hogy mit 
mondanak mások rólad vagy biztos vagy a küldetésedben? Megtervezted már, hogy ki legyen 
az utódod vagy inkább fenyegetve érzed magad? Hogyan tudod azonosítani a félelmeket és a 
büszkeséget? Ez a könyv ilyen és hasonló kérdésekre segít választ találni.  
 
Néhány nagyon hasznos ábra és felsorolás gazdagítja a könyvet. Megtaláljuk benne a 
mesterré válás folyamatát és az egyes szakaszok rajtett akadályait. Nagyon konkrét modellt 
vázolnak fel az elszámoltathatóság témában. Minden fejezet végén van egy összefoglaló 
néhány azonnal alkalmazható javaslattal. 
 
A szerzők nemcsak „prédikálnak” a „vezess, mint Jézusról”, hanem egy mozgalom részei, 
amelyben másoknak segítenek elsajátítani ugyanezeket az elveket. Ezt a könyvet érdemes 



újra és újra elővenni és szembeállítani saját életünkkel. Az elvek alkalmazása hatalmas 
változást hozhat az életünkben, a kapcsolatainkban és a munkánkban. 
 

A könyv esszenciája 
 

Üzlet és hit, személyes és szakmai, szolga és vezető – ellentétes fogalmaknak tűnnek a mai 

világban, de a valóságban ezeket nem lehet szétválasztani.  

Ken csak a ’80-as években kezdte megismerni a Biblia nagy személyiségét – Jézust. Miután 

elolvasta az evangéliumokat és az Apostolok cselekedeteit, rádöbbent, hogy amit harminc 

éve a vezetésről tanít, azt Jézus tökéletesen megvalósította. Ő nemcsak egy lelki mestere a 

kereszténységnek, hanem egy gyakorlati és hatékony vezetői modell minden szervezet és 

ember számára. Ezért Ken Benchard Phil Hodges-el megalapította a Lead Like Jesus missziót, 

hogy vezetőket inspiráljanak Jézus példájára.  

Jézus nagyon világosan kifejtette, hogyan kell vezetni. Arra kérte az embereket, hogy a 

szolgai vezetői szerep felvállalásával hozzanak változást a világban. 

1. Kit akarsz követni? Hogyan fogsz vezetni? 

A világnak szüksége van igazi vezetői szerepmodellekre. Figyeld meg, hogy az újságok tele 

vannak olyan példákkal, ahol a vezetők feladják az értékeket, kihasználják és manipulálják 

embertársaikat. Vállalatok, vezetők teszik tönkre munkatársaikat és károsítják meg a 

befektetőiket. Sok vallásos vezető erkölcsi krízisben van, ami szkepticizmushoz és 

reménytelenséghez vezet. A családokból és a személyes kapcsolatokból hiányzik a kölcsönös 

elköteleződés, inkább a folyamatos konfliktusok és az önérdek határozza meg a 

viszonyulásokat.  

A jó hír az, hogy létezik egy jobb út is. Jézus szolgai vezető modellje tökéletes. 

Megtanulhatunk Jézushoz hasonlóan vezetni. Első lépésként válaszoljunk három kérdésre: 

 Vezető vagyok? – a vezetés befolyásról szól. Amikor befolyásolod valakinek a 

gondolkodását, viselkedését és fejlődését egy adott cél irányában, akkor vezetői 

szerepet töltesz be. Lehetsz anya, apa, tanár, edző, orvos, igazgató vagy államfő – 

vezetői szereped van. Lehetsz jó vagy rossz befolyás, ez vezetői választás kérdése. 

Szolgálni vagy kiszolgált szeretnél lenni?  

Két vezetői szerepkört különböztethetünk meg: (1) életvezetés – szülőként, 

házastársként, barátként vagy állampolgárként; és (2) szervezetvezetés – pozíció, 

emberek irányítása, menedzsment fejlesztése, termelés követése, tervezés, 

hatékonyság növelése, elismerés, jövőképformálás, készségek fejlesztése stb.  



A kettő közötti különbség a kapcsolatok minőségében mutatkozik meg. A szülői, 

baráti, vagy polgártársi szerep hosszú távú, miközben egy vállalati vezetői szerep 

időleges és gyorsan változhat. Az életünket azok a vezetők formálják a leginkább, akik 

az első szerepkörhöz tartoznak. (Bibliai példa: Mária, anyai szerepe Jézus 

tekintetében.)  

Elgondolkodtató gyakorlat: jegyezd le azokat a személyeket, akik a legnagyobb 

befolyással voltak rád. Milyen vonásaik ragadták meg figyelmed?  

 Kész vagyok követni Jézust vezetői szerepemben? – Máté evangéliumában Jézus 

egyszerűen fogalmazza meg a vezetői szerep lényegét: "Tudjátok, hogy a népek 

fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne 

így legyen: hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki 

közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mint ahogy az Emberfia sem 

azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul 

sokakért." (Máté ev. 20:25-28)  

Jézus követői minden körülmények között a szolgai vezető szerepét kell gyakorolják – 

ez egy megbízatás. Isten szeretetét kell bebizonyítanunk minden körülmények között.  

Ő bölcsességet is ad ahhoz, hogy ezt teljesíthessük. „Ha pedig valakinek nincsen 

bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki  készségesen és szemrehányás nélkül ad 

mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki 

kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a  szél sodor és ide-oda hajt.” 

(Jakab lev. 1:5,6) 

Vajon Jézus szavai ma is érvényesek? Az egyik tanítványa – Péter – is szkeptikus volt 

azzal kapcsolatban, hogy Jézus halászattal kapcsolatos tanácsa érvényes-e. Hiszen 

elismerte bölcs lelki tanítónak, de nem látta benne a szakembert. (Lukács ev. 5:1-11) 

Péter mégis végrehajtotta Jézus kérését és akkor ismerte fel az ő hatalmát. Jézus igazi 

szakértő az üzlet terén is.  

Elgondolkodtató gyakorlat: szerinted Jézusnak volna gyakorlati tanácsa a következő 

vezetői helyzetekre?  

o Tökéletlen emberekkel foglalkozni  

o Időt szakítani mások fejlesztésére 

o Az elkötelezettség és a becsületesség folyamatos tesztelése 

o A visszautasítás, a kritika és az ellenállás kezelése 

o Elismerés és dicséret kezelése 

o A status quo megkérdőjelezése a változás érdekében 

o Radikálisan új jövőkép felvázolása 

o Magasabb célok szolgálatában állni 



Jézusnak mindezeket a helyzeteket már átélte és megtapasztalta. Fordulhatsz hozzá. 

Ismeri a vezetés és a hétköznapi élet minden kihívását. Jézus azt szeretné, hogy hozzá 

hasonlóan tegyünk. (János ev. 14:15-18) 

 Hogyan vezethetek úgy, mint Jézus? – A Jézus szerinti vezetésnek két tényezője van: 

(1) fontos megérteni, hogy ez egy átformáló utazást jelent; (2) el kell sajátítani a 

vezetés négy szintjét. 

Átformáló utazás – nemcsak egy döntésről szól, hanem elköteleződésről  is. Ez az utazás a 

személyes vezetéssel kezdődik, majd mások egyénenkénti vezetésével folytatódik, ezt 

követi egy csoport vezetése és végül egy közösség vagy egy szervezet vezetése 

következik.  

A vezetés szintjei: 

1) Személyes vezetés – a vezetés önmagunkkal kezdődik. Minden vezetőnek 

válaszolnia kell két kérdésre: (1) Kié vagyok? – kire hallgatok, mi a meghatározó 

tekintély számomra, kinek a kedvében járok… (2) Ki vagyok? – mi az életcélom, 

mit akarok csinálni, mit akar Isten az életemmel… 

2) Egyének vezetése – ha megfelelő önazonossággal rendelkezik valaki, akkor képes 

bizalmi kapcsolatot kialakítani másokkal. Önző perspektívával rendelkező egyének 

nem tudnak másokat vonzani. Jézus három évet töltött el tanítványaival egy mély 

bizalmi kapcsolat kiépítéséért. Ez a kapcsolat nem épült volna ki, ha Jézus először 

nem tisztázza magában a pusztában a fenti két kérdést.  

A életvezetés szerepkörben a bizalomból áramlik a sebezhetőség, a törődés, az 

elköteleződés és a jóság. A bizalom az egymás iránti szeretetből táplálkozik – 

betartott ígéretek, bátorítások és értékelések útján. (1Korintus 13:1-7) 

 

Elgondolkodtató gyakorlat: sorolj fel három dolgot, amellyel  táplálod a mások 

iránti bizalmadat. Jegyezz le egy esetet, amikor elvesztetted valaki iránt a 

bizalmadat – milyen sokáig tartott, hogyan bocsátottál meg? 

 

3) Egy csapat vezetése – különböző készségek és erősségek felismerése, egyedi 

megbízatásokra való felkészítés, bizalomépítés, kölcsönös támogatás, 

megerősített kommunikáció, problémamegoldás, értékteremtés, világos irány és 

közös cél.  

 

Elgondolkodtató gyakorlat: mit gondolsz, hogyan jellemeznék vezetői 

hozzáállásodat a családtagok a következő helyzetekben – krízis, kudarc, győzelem, 

bőség vagy hiány? 

 

4) Egy közösség vezetése – fókuszban a hatékonyság és az emberek felemelése. 

Megfigyelhető, hogy Jézus földi szolgálatát nem ezzel a fejezettel kezdte. Nem 



ment oda a papokhoz mondván, hogy „itt vagyok, bízzátok csak rám, 

megmutatom.” Először szolgai vezetői szerepet vállalt, befolyást árasztott egy kis 

csoportban, akiket felhatalmazott a világ megváltoztatására. Jézus 

megteremtette azt a környezetet, amelyből hatékony szervezet fejlődhet ki. 

Világos jövőképe volt, amelyet átadott tanítványainak a Nagy Megbízatás 

formájában. Jézus jelentős időt töltött azzal, hogy pozitív módon megválaszolja az 

emberek kifogásait és ellenvetéseit. Sosem adta fel az értékrendjét csak azért, 

hogy emberek kedvében járjon. Kész volt még egy mérföldet megtenni, odaadni a 

felsőruháját, megbocsátani az üldözőinek és a világ világossága lenni. Kész volt 

megérteni az embereket, felemelni a nehéz helyzetben levőket és irányt mutatni.  

Az egyik legnagyobb tévedés a mai vezetőknél az, amikor megbízatásuk után 

megpróbálnak mindent elkövetni azért, hogy szervezeti szinten megjavítsák a 

dolgokat, még mielőtt kellő bizalmat építettek volna ki személyes vagy csapat 

szinten. 

Jézus szerint vezetni azt jelenti, hogy összhangba hozzuk a négy alapterületet: szív, 

ész, kéz és szokások. Vagyis a belső motivációt összekötjük elménk vezetői 

perspektívájával. A külső területen pedig a vezetői viselkedés és a szokások 

kialakítása jelentős üzenettel bír a követőinkre. Amikor mind a négy terület 

összhangban van, akkor bizalom, hűség és eredményesség fogja jellemezni 

munkánkat.  

Jézus példája – (1) a vezetés elsősorban a szív ügye – mások vagy önmagam 

felemelése, szolgai vezetés vagy uralkodás; Máté ev. 20:20-28, János ev. 13:3-5. Jézus 

többször is modellezte a belső önzetlenségből eredő szolgálat erejét. (2) Az ész 

területe tartalmazza a hitrendszert, a meggyőződéseket és a feltételezéseket – 

milyen szerepe van egy vezetőnek környezetében – Márk ev. 10:45. (3) A motiváció 

és a gondolatok befolyásolják a tetteket. A szolgai vezetői megközelítéssel 

munkatársaid fejlesztő edzője lehetsz. Jézus ideje legnagyobb részét a tanítványai 

fejlesztésére szánta. Amikor elérkezett az idő, és magukra hagyta őket, már készen 

álltak a küldetés teljesítésére, tudatában voltak az alapvető értékrendnek, világos 

volt előttük a cél és a feladat. (4) A szokások a naponkénti elköteleződésről szólnak. 

Vezetőként elkötelezed magad, hogy minden nyomás és megpróbáltatás ellenére, 

kitartasz a szolgai vezetés elvei mellett. Jézus az Istennel való kapcsolatból – 

elmélkedés és ima eszközei segítségével – gyűjtött erőt a szolgai szerep vállalására.  

Készen állsz Jézushoz hasonlóan vezetni? 

A szerzők meggyőződése az, hogy ha megértjük Jézus átformáló vezetésének 

lényegét és elkezdjük alkalmazni a fent említett négy területen, akkor radikálisan 

megváltozik a vezetésünk. Új megközelítésből fogjuk Jézust megismerni, aki 

megváltoztatja az életünket.  



 

2. A szolgai vezető szíve 

A legtöbb vezetői könyv és képzés a vezető viselkedéséről  és szokásairól szól, megpróbálja 

fejleszteni a vezetői stílust és a módszereket. Megpróbálják kívülről megváltoztatni a 

vezetőket. A hatékony vezetés mindig belülről kezdődik, szívügy. Ha nincs helyén  a szívünk, 

akkor nem lehetünk Jézushoz hasonló vezetők.  

A legnagyobb akadály a Jézushoz hasonló vezetésben az önérdek motiválta szív. Bizonyos 

értelemben, mindannyian önzően jövünk a világra. Minden gyerek természetéből adódóan 

követelőző és önző, az önzetlenségre tanítani kell őket. Az érett felnőttek felfedezése, hogy 

az élet az adakozásról szól. Pál apostol az egyik levelében is hangsúlyozza, hogy ne a magunk 

érdekeit keressük (Fil.2:1-4). 

Az önző emberek saját érdekeiket tartják szem előtt. Csak a saját napirendjük, a saját 

biztonságuk és a saját felemelkedésük a fontos. Mindenki más mellékes, sőt mindenkit 

érdemes kihasználni és leértékelni. Ha ilyen vezető áll egy szervezet élén, akkor minden 

pénz, elismerés és hatalom a hierarchia csúcsán levőket  illeti. Ha ilyen vezető áll egy család 

élén, akkor a családtagok csak arra jók, hogy kiszolgálják a személyes szükségleteiket. A szív 

egója kiűzi Istent az életből. 

 Őszinte választ igénylő kérdés: szolgai vezető vagyok vagy önmagamat szolgáló vezető?  

Elgondolkodtató gyakorlat: milyen esetekben vagyok hajlamos saját érdekeimet mások 

érdekei elé helyezni (otthon, munka, házasság, szolgálat)? 

Gordon McDolnad klasszikus könyvében (Ordering Your Private World) két típusra osztja az 

embereket: vannak önmaguktól vezérelt és elhívott emberek. Az önmaguktól vezérelt 

személyek mindent birtokolni akarnak – kapcsolataikat, pozíciójukat és vagyonukat. Ez adja 

az ők azonosságukat. Az elhívott emberek mindent kölcsönként kezelnek. Azt hiszik, hogy 

kapcsolataikat, vagyonukat kölcsön kapták Istentől. Nem ezen eszközök védelmére 

összpontosítanak, hanem a menedzselésükre.  

Három fő viselkedésforma különbözteti meg a szolgai és az önmagát szolgáló vezetőt:  

 Hogyan kezeli a visszacsatolást – az önérdekű vezető legnagyobb idejét arra fordítja, 

hogy védelmezze saját hírnevét, versenyelőnyét, vagyonát, kapcsolatait és 

biztonságát. Amikor valamilyen veszélyt észlel, félelmetesen védekező módon reagál. 

Ez különösen igaz a negatív visszacsatolásra. Azt hiszi, hogy az emberek nem fogadják 

el többé. Az önérdekű vezető legnagyobb rémálma nem a kudarc, hanem a pozíció 

vagy vagyonának elvesztése.  

Ezzel ellentétben a szolgai vezető azt hiszi, hogy befolyása és vagyona csupán reá 

bízott eszközök mások felemelésére. Örömmel fogad minden visszacsatolást. Még a 



negatív megfogalmazású kritikát is őszintén elfogadja, mert Isten feltétel  nélküli 

szeretete árnyékában a negatív érzéseken könnyű túllépni és a tanulságokat levonni.  

 

Elgondolkodtató gyakorlat: Milyen reakció jellemez a negatív kritika esetén az 

alábbiak közül – félelem, szomorúság, harag, kíváncsiság, tagadás vagy hála? 

 

 Hogyan kezeli az utódlás tervezését – az eredményes vezetés egyik feltétele, hogy 

gondolkodjunk a vezetés utánpótlásáról. Fontos, hogy milyen örökséget hagyunk 

hátra azoknál az embereknél, akik folytatják a munkánkat. Az önérdekeket szolgáló 

vezető nem ad őszinte visszacsatolást és nem is foglalkoztatja az utódlás. Jézus 

gondoskodott arról, hogy távozása után legyen, aki továbbvigye a szolgáló vezetői 

szerepet. Jóval a menedzserek megjelenése előtt, Jézus szorgalmasan felkészítette 

csapatát a jövőre. Nem az volt a célja, hogy koronát szerezzen, hanem egy követői 

generáció felkészítése. Saját magunkat nagyon könnyen letesztelhetjük:  

 

Elgondolkodtató gyakorlat: veszélyként vagy befektetésként kezeljük mások 

felkészítését? Kész vagyok megosztani mindazt, amit tudok  és elég lehetőséget 

teremteni mások fejlődésére? Jézus példája: János ev. 15:15, János ev. 14:12. 

 

 Vezetői perspektíva: ki a vezető és ki a követő – Az önérdekű vezető úgy gondolja, 

hogy ő vezet és a többiek követik. A szolgai vezetők pedig keresik azok kívánságait és 

javaslatait, akik felruházták őket vezető befolyással. Jézus élete során többször 

megerősítette, hogy Isten szolgákat keres, akik átengedik Neki a vezetői szerepet. 

Amikor Isten marad a vezető és a hűséges követő a szolga, akkor Isten terve 

megvalósul. Ha jelentőségteljes életre vágysz, engedned kell, hogy Isten maradjon a 

kormánynál. A mindennapokban rengeteg eltérítő kísérlettel találkozunk, hogy egónk 

átvegye a vezetést. Ez a legnagyobb kihívás.  

 

Az önérdekű vezető kiűzheti Istent – büszkeségével, félelmeivel, önmaga védelmével 

és önmaga előléptetésével. Ez elválasztja őt Istentől, az emberektől és önmagától is. 

Ha valaki más van az imádat helyén, ha valami sokkal fontosabb Istennél, akkor nem 

Őt imádod. Ha valaki másban bízol Isten helyett, akkor pillanatnyi megoldásokért 

kockára teszed örök életedet. Mások véleménye és biztosítása nem adhat békét és 

nyugalmat. Egyedül Isten tudja a legbensőbb szükségleteket kielégíteni.  

 

Ha az imádatban Isten helyett valami más van, akkor önértékelésünk és biztonságunk 

veszélyben van. Egónk két megnyilvánulása mérgezi meg a vezetésünket: a büszkeség 

és a félelem. Az önérdekű vezetők csak reagálnak a velük történt dolgokra. Nem 

veszik a fáradságot, hogy megfontolják, mi szolgálná a legjobban a kapcsolat vagy a 

közösség érdekeit. Könnyen hoznak ítéletet, ösztönösen cselekszenek, hamar 

megsértődnek, másokat hibáztatnak és maguknak tulajdonítanak minden érdemet.  



 

A szolgai vezetők választ adnak azokra a dolgokra, amelyek velük történnek. Válaszuk 

előtt megállnak, hogy megfontolják érzéseiket és minden szempontot figyelembe 

vesznek a közjó érdekében. Gyorsak a meghallgatásban és lassúak az 

ítéletalkotásban. Nehezen haragszanak meg, de a dicséretet gyorsan továbbadják.  

 

Az emberi büszkeség és félelem helyett az Istenbe vetett bizalom és Istenfélelem 

óriási védelmet nyújt. (Péld.14:26, Préd.12:3) Védelmet nyújt a romboló függőségtől, 

a munkamániától, a kimerültségtől, a mások véleményeitől való függőségtől és a 

teljesítménykényszertől.  

 

A büszkeség és a félelem elválaszt Istentől, másoktól és önmagunktól is. Nem 

fordulunk Istenhez segítségért, nem kérünk másoktól tanácsot és rengeteg kifogást 

keresünk. A Jézushoz hasonló vezetéshez a vele való közeli kapcsolatra van szükség – 

sebezhetőségre, megnyílásra, vallomásra és segítségkérésre. Ha elveszítjük az 

Istennel való kapcsolatunk mélységét, akkor a másokkal való intimitás is hiányozni 

fog. Az elszigetelődés egyenes következménye, hogy nem ismerjük fel a ránk 

leselkedő veszélyeket vagy lehetőségeket. A félelem, ha befurakodik egy szervezet 

életébe, akkor vírusként terjed tovább.  

 

A félelem és a büszkeség másik negatív következménye az egymáshoz való 

hasonlítgatás és a rivalizálás. Isten mércéje helyett a másik emberhez mérjük 

önmagunkat. Az összehasonlítás mögött bizonytalanság és elégtelenség érzései 

rejtőznek. Az irigység, a féltékenység és az alacsony önértékelés szétrombolja az 

emberi kapcsolatokat.  

 

A félelem és a büszkeség harmadik negatív következménye az igazság elferdítése. A 

káros félelem érzése azt a hazugságot sugallja, hogy ha az Isten akarata szerinti életet 

éljük, akkor kimaradunk valami jóból. Amikor a félelem elszigetel Istentől és 

másoktól, akkor a valóságról alkotott képed hamis lesz. Az egyik ilyen torzítás a 

rövidtávú eredmények sürgetése a hosszú távú becsületesség kárára (Jézus 

példabeszéde pont erre figyelmeztet – Máté ev. 6:19-21). Az ego vezérelt torzítás 

abban is megnyilvánulhat, hogy minden eseményt kontrollálni szeretnénk – mintha 

minden tőlünk függne.  

 

Elgondolkodtató gyakorlat: gondolj egy esetre, amikor a félelem vagy a kudarc miatt 

nem mondtad el a véleményedet a barátodnak, amely megóvta volna valamilyen 

hibától. Milyen kifogást hoztál félelmed igazolására? 

 

 

 



Hogyan emeljük fel Istent? 

Egyszerűen fel kell adnunk az önző énünket azért, hogy csak Jézust imádjuk. Az 

imádat a tiszteletem és a Tőle való függőségem kifejezése. Elismerem, hogy Isten az 

önértékelésem forrása és életem biztonsága. (János ev. 5:19,20,30) Vezetőként 

nemcsak arra gondolok, hogy mit tenne Jézus, hanem arra is, hogy mit tett értem és 

mit ígért nekem (Zsid.12:1-3) Lépések: 

- a megváltás szemszögéből tekintem az életemet 

- önmagamon túlmutató célért élek és szolgálva vezetek  

- bizalmamat Istenbe vetem és az Ő vezetését keresem 

 

Következményei: 

- Isten véleménye a legfontosabb (Máté ev. 23:5-7), ezért nem mások véleményei 

határoznak meg – más perspektívából tekintek az életre.  

- Helyes önértékelés és alázat (Rom.12:3) 

Jim Collins a Good to Great című könyvében azt írja, hogy az alázatos vezető 

másokat dicsér, ha sikereket ér el, és a tükörbe néz a kudarc felelősségének 

vállalásához.  

Az alázatos vezető nem gondol keveset önmagáról, hanem keveset gondol 

önmagára.  

Az alázat azt is jelenti, hogy elismerjük a határainkat, hogy minden hatalom és 

képesség Istentől van.  

Jézus alázata nem volt önértékelés, szeretet vagy hatalom  híján. Alázatos volt, 

mert tudta, hogy kicsoda, honnan jön és merre megy. Így képes volt szeretettel és 

tisztelettel bánni az emberekkel. 

- Bizalom Isten vezetésében és lelki béke (Fil.4:7, János ev. 14:27) 

- Átalakult fontossági sorrend – Isten országa szemszögéből hozok döntéseket 

(Máté ev.6:33) 

- Ha tévedek, akkor bocsánatot kérek, ugyanakkor kész vagyok magamnak és 

másoknak is megbocsátani (Lukács ev. 24:34, Jak.4:11)  

Elgondolkodtató gyakorlat: mikor éreztem utoljára, hogy igazán béke vesz körül? Mások  

véleményét hogyan fogadom? Milyen ego megnyilvánulásom volt az utóbbi időben?  

 

3. A szolgai vezető gondolatai – elméje  

Ez a terület a vezetésről és a vezetői szerepekről alkotott hitrendszerről szól. A 

jövőképformálás és a megvalósítás az érem két oldala, nem lehet szétválasztani. 

Jézus két oldalát mutatja be a szolgai vezetésnek:  



 Jövőképet formáló szerep – iránykijelölés. A meggyőző jövőképnek három 

része van: (1) Cél – Miben utazunk? Mit képviselünk? Merre tartunk? (2) A 

jövő leírása – Hogyan fog kinézni a jövő? (3) Értékrend – Miért állunk ki? Mi 

alapján hozzuk döntéseinket? Jézus példája: 1 – Máté ev.4:19, 2 – Máté 

ev.28:19,20. 3 – Máté ev.22:36-40. 

 A megvalósítás szerepe – a szolgálatra összpontosítva a vezető felkészít 

másokat a hatékony munkára. Míg a látás formálásában a felelősség a 

vezetőé, a megvalósítás felelőssége szétoszlik. Az ügyfelekkel érintkező 

munkatársak a legfontosabb szerepet töltik be a szervezetben, ezért a vezető 

őket szolgálja. Jézus megfordította a vezetés piramisát, hiszen arra kérte a 

tanítványait, hogy másokat szolgáljanak (János ev.13:12-15). A vezető 

feladata, hogy a célt mindig a munkatársai előtt tartsa (János ev.17:7,8). Jézus 

nagyon magas felelősséggel viszonyult munkatársaihoz, akiket felkészített a 

küldetésre (János ev. 17:12).  

Bob Buford szerint Isten végső tesztjében két kérdés lesz:  

 Mit tettél Jézussal? 

 Mit tettél azokkal a forrásokkal, amelyeket kaptál az életben? 

Minden földi király vagy királynő előreküldte a szolgáit, hogy harcoljanak értük. Csak 

egyetlen Királyt ismerek, aki eldöntötte, hogy meghal az emberiségért. Amikor a szívedet és 

az elmédet is beleteszed a Jézus szerinti vezetéshez, akkor az emberi én háttérbe szorul. A 

szolgai vezetés a jövőképpel kezdődik és a szolgai hozzáállással zárul. 

Elgondolkodtató gyakorlat: hogyan segítesz a körülötted élő embereken küldetésük 

teljesítésében?  

4. A szolgai vezető viselkedése 

A Jézus szerinti vezetés túlmutat az elméleten. Azt jelenti, hogy elkötelezzük önmagunkat 

arra, hogy megváltozunk. Elkezdjük feltenni azt a kérdést, hogy „mit tenne most Jézus?” 

Hogyan válhatnak az önmagukat szolgáló vezetők mások szolgálóivá? 

 A halál közeli élmény segítségével – amikor már kevés van hátra, másként 

gondolkodsz az élet értelméről 

 Lelki újjáéledés – a Jézussal való kapcsolat alapján 

 Jelentős szerep-modellek befolyására.  

A hatékony szolgai vezető kulcstevékenysége a támogatói edzés – coaching. Jézus a 

tanítványokat emberek halászaivá formálta, folyamatosan időt fektetett beléjük, 

megosztotta életét velük. Jézus tettei által átadta azt, ami a szívében vagy gondolataiban volt 

a szolgálatról.  



A támogatói edzésnek három vetülete van: iránykijelölés, célmegvalósítás és visszacsatolás. 

A hagyományos megközelítésben amikor a menedzserek osztályozzák a munkát vagy a 

teljesítményt,  a legnagyobb figyelem a kiértékelésre összpontosul. Amikor az értékítélet túl 

magas, akkor a vezetőt túl gyengének tartják. Azt várják el a tőlük, hogy csak néhány embert 

értékeljenek pozitívan, a többit pedig kirostálják. Jézus nem így viszonyult az emberekhez. 

Azt akarta, hogy mindenki győztes legyen. Ezért előre közölte, hogy mi Isten akarata. A célok 

világos kommunikációja elengedhetetlen az eredményesség szempontjából.  

A coaching a legfontosabb megközelítése a szolgai vezetésnek, hogy segítsen embereknek 

megvalósítani a céljaikat, hogy győztesként kerüljenek ki.  

Jézus elhívta és megbízta a tanítványait (Máté ev.28:19,20) a küldetés teljesítésére. 

Végigvezette őket a mesterré válás folyamatán: újonc – gyakornok – szakember – mester.  

Az újoncnak iránymutatásra van szüksége. Valaki időt kell ráfordítson, hogy bevezesse egy 

szakma rejtelmeibe. Ez a tanulás időszaka. Jézus megtanította és megmutatta 

tanítványainak, hogy mit és hogyan kell tenni. (Máté ev. 10:5-13,16) 

A gyakornok már sokat tud, de még nem tud önállóan dolgozni. Biztatásra és segítségre van 

szüksége. Az eddigi sikereit el kell ismerni, ugyanakkor a további lépések megtételénél 

mellette kell állni. Jézus tanítványai is éltek át kudarcokat, például amikor nem tudtak 

meggyógyítani egy megszállott embert (Máté ev. 17:15-16), de Jézus ott állt mellettük és 

szeretettel megindokolta sikertelenségük okát.  

A szakember már képes egyedül elvégezni a munkáját és képességeit jól tudja alkalmazni. 

Azonban alkalomszerűen elveszítheti bizalmát és lelkesedését. A leginkább neki van szüksége 

bátorításra és értékelésre. Jézus nem engedte, hogy Pétert elsüllyedjen (Máté ev. 14:26-30), 

azonnal ott volt mellette, kinyújtotta a karját és felemelte.  

A mesterek teljesen kifejlesztették készségeiket és teljes magabiztossággal végzik a 

munkájukat, sőt másokat is tanítanak. Lehetőséget kell teremteni, hogy bölcsességüket 

továbbadják a következő generációnak. Jézus nagy megbízatása is erről szól: „tegyetek 

másokat is tanítványokká”. Ő azt is megígérte, hogy mindig jelen lesz az életünkben (Máté 

ev.28:20) Milyen nagyszerű dolog magad körül látni olyan embereket, akik továbbadják 

mindazt, amit megtanultak.  

Fontos megjegyezni, hogy a valóságban a tanulási folyamat nem mindig lineáris. Vannak 

olyan területek, amiben már mesterek vagyunk, másokban pedig csak gyakornokok. Ezért 

lényeges megérteni, hogy munkatársaink milyen szakaszokban vannak az egyes területen és 

annak megfelelő bánásmódban kell részesíteni – ezt nevezik helyzetfüggő vezetésnek.  

Az önzőség és a félelem megakadályozhatják, hogy a mester és a tanítvány között építő 

kapcsolat alakuljon ki. Csak a szolgáló vezetés és a szolgai befogadás környezetében tud 

megvalósulni a fejlődés. Amikor világos a cél és a folyamat, a vezető pedig készségesen 



átadja gyakorlati ismereteit, a tanítvány pedig nyitott szívvel befogadja, akkor eredményes 

volt a szolgálat (János ev.17:4).  

Ha az önzőség, a félelem és a szolgálat keveredik, különböző megnyilvánulási formákra 

számíthatunk: (1) a vezető szolgál és elismerésével őszinte a félelemmel teli tanítvány felé; 

(2) a vezető szolgál, de a követő büszkesége miatt nem befogadó; (3) a vezető büszke, de a 

tanítvány szolgalelkű; és (4) a vezető tele van félelemmel, a tanítvány pedig kész szolgálni. Az 

önzőség kapcsolatainkra kiható korlátainak tudatosítása az első lépés a megoldás felé.  

5. A szolgai vezető szokásai 

A mókuskerék veszélye és az élet gondjai minden vezetőt érint, ezért olyan stratégiákat és 

lelki szokásokat kell kialakítani, amelyek segítenek az úton maradni. Jézus földi életét is 

állandó követelmények és veszélyek fenyegették, de Ő nem tért el a küldetésétől, mivel a 

következő szokásokat követte: 

 Elcsendesedés. Egyedül lenni Istennel (Zsolt.46:11). Jézus példája: 

mindennapi gyakorlata Márk ev. 1:32-38; vezetői szolgálata előtt Máté ev. 4-

1-11; a tanítványai kiválasztása előtt Lukács ev. 6:12-13; egy kedves 

munkatársa elvesztése után és az ötezer ember megvendégelése után Máté 

ev. 14: 13,23; vagy fontos döntések előtt János ev. 6:14-15. A vezető 

legnagyobb kihívása a dicséret és a kritika kezelése.  

 

Elgondolkodtató gyakorlat: zárj ki minden zavaró tényezőt, és szakíts 45 

percet az egyedüllétre, tedd félre a gondolataidat és csak Isten egyik 

jellemvonására gondolj.  

 

 Rendszeres imaélet. Az ima a lélek lélegzetvétele, amikor Isten akaratát és az 

ő vezetését keressük. Jézus példája: Máté ev. 26:36-39. 

Mi lenne, ha a napi feladatlistánk tulajdonképpen az imalistánk volna és 

átadnánk Istennek. Mi lenne, ha azt feltételeznénk, hogy valaki meghallgat, 

törődik velünk, és ismeri a gondolatainkat. Mi lenne, ha félretenném a 

kétségeimet egy percre és figyelembe venném azt, hogy valaki ismer és 

szeret.  

Hogyan imádkozzunk? Egyszerű tematika: (1) Dicséret – Isten nagyságának 

elismerése, (2) Vallomás – a bűneink és a gyengeségeink elismerése, (3) 

Hálaadás – Isten életemben látható jóságáért és tetteiért; és (4) Kérések - a 

szükségleteim feltárása.  

 

Elgondolkodtató gyakorlat: milyen az imaéleted? 

 



 Az Ige kutatása és alkalmazása. Isten akaratának felfedezésében és a vele 

való társalgás egyik eszköze (2Tim 3:16,17). Öt gyakorlati módja a Biblia 

kutatásának: hallgatni, olvasni, tanulmányozni, memorizálni és elmélkedni.  

Érdemes néhány kérdésre őszintén válaszolni: Mi volt Isten személyes 

üzenete? Hogyan alkalmazhatom azt az életemben? Milyen lépéseket teszek? 

Hogyan oszthatom meg másokkal ezeket az igazságokat? 

 

 Isten feltétlen szeretetének elfogadása. Csak az Istennel való kapcsolat tudja 

teljessé tenni az életünket. Ő kimeríthetetlen forrás. Gondold végig a 

következő ígéreteket: Rom.8:38,39; Máté ev.11:28,29; János ev. 3:16. 

Felszabadító érzés elfogadni, hogy valaki feltétel nélkül szeret. A szolgai 

vezetés része ez a tudat.  

 

 Támogatói kapcsolatok. Jézus kapcsolatokkal vette körül magát. Kiválasztott 

12 embert, hogy vele legyenek. Három tanítványa nagyon közel volt hozzá, 

szinte mindenbe bevonta őket (Máté ev.17:1-9). Lennie kell néhány 

személynek, akik előtt sebezhető vagy, akiknek elmondhatod a szíved 

fájdalmát, a küzdelmeidet és akik részt vesznek a fejlődésedben (János ev. 

15:9-15). Szükséged van olyan személyekre is, akik elmondják neked az igazat, 

akik folyamatosan visszacsatolnak. Nyitottnak kell maradnod mások 

véleményére és visszajelzéseire.  

 

Elgondolkodtató gyakorlat: milyen támaszcsapatot szeretnél felépíteni magad 

köré? Kikből fog állni? Milyen rendszeresen találkoztok? Milyen keretek 

között működtök?  

Jézus szolgai vezetésének a követői alkalmazzák ezeket a szokásokat a saját életükben. Ha 

úgy szeretnénk vezetni, mint Jézus, akkor nálunk sem hiányozhatnak ezek a szokások. 

Jézusnak ezek a mindennapok természetes velejárói voltak, minden erőfeszítés nélkül 

gyakorolta ezeket.  

Rick Warren azt mondja a Céltudatos élet című könyvében, hogy a „jellemed lényegében a 

szokásaid összessége”.  

Elgondolkodtató gyakorlat: milyen mértékben vált életed gyakorlatává a fent említett öt 

szokás?  

 

6. Miért érdemes úgy vezetni, mint Jézus? 

Az előnyök azért nem kerültek a könyv elejére, mert az emberek számára ez negyedrangú. 

Először információra és megértésre van szükségük – „mond, miért mennek rosszul a 



dolgok?” Másodszor, az embereket az érdekli, hogy miben érinti saját életüket a javasolt 

változás. Harmadszor, a megvalósíthatóság foglalkoztatja őket – „mit kell tennem?” Eddig 

erről a háromról volt szó. Ebben a részben arról lesz szó, hogy milyen hatása lesz életünkre 

annak, ha Jézushoz hasonlóan vezetünk.  

A Jézus szerinti vezetés lelki előnyei: 

 A szolgáló vezetők először Isten országát keresik (Máté ev. 6:33) – Jézus szerint 

másokat vezetni azt jelenti, hogy összekapcsoljuk őket Isten életükre vonatkozó 

tervével. 

Soren Kirkegaard azt mondta: „ha nem keresed először Isten országát, akkor sosem 

fogod keresni.” 

 A szolgáló vezetés tiszteletben tartja Istent és az ő parancsolatait (Máté ev.22:37-39). 

Életed konkrét kifejeződése Isten Szavának? Mennyire látszik megnyilvánulni a hited 

a viselkedésedben? 

 A szolgáló vezetés Jézus szeretetét tettekben fejezi ki (János ev.21:15). Azt a 

megbízatást kaptuk, hogy szeretetünkkel másokat befolyásoljunk. Milyen gyakorlati 

módon tudom ezt megvalósítani? 

 A szolgáló vezetés Jézust modellezi (1Pét.5:2,3) 

A Jézus szerinti vezetés gyakorlati következményei: 

 Jobb szolgálat – azokban a szervezetekben, ahol a szolgáló vezetés érvényesül, jobb 

munkatársi- és ügyfélkapcsolatok alakulnak ki. Az egyetlen dolog, amit a vetélytársaid 

nem tudnak megtenni, az  éppen az ügyfelekkel való kapcsolat minősége.  

 Jobb vezetés – a szolgáló vezetés kevésbé hajlamos a rossz vezetésre. A Jézussal való 

kapcsolat készségessé teszi a vezetőt arra az alázatra és taníthatóságra, amelyre 

szüksége van a fejlődéshez. Isten elhívása alkalmatlan embereket tesz alkalmassá. A 

szolgáló vezető önértékelése a helyén van, ezért tévedéseit hamar elismeri és 

kijavítja. Az etikátlan viselkedés ilyen környezetben ritkán jelenik meg.  

 A szolgáló vezetés átfedi a siker és jelentőségteljesség közötti szakadékot. Az 

emberek belső vágya, hogy valami maradandót alkossanak. Az értékvezérelt 

szervezetekben a siker és a jelentős hozzájárulás elérhető minden szinten. Az 

emberek egymást szolgálják egy magasabb cél megvalósítása érdekében. A szolgáló 

vezetők olyan környezetet teremtenek, ahol mindenki megtalálhatja a szerepét és a 

hozzájárulását.  

Vezetői örökség 

Mindannyian hagyunk valamit magunk mögött. Életünkkel befolyásoljuk mások 

gondolkodásmódját és viselkedését. Hogyan emlékezzenek rád az emberek, akiket  vezettél? 

A Jézus szerinti vezetés egy életstílus. A szolgai vezetés négy kihívás legyőzését követeli:  



 Nem rólad szól! (Lukács ev.22:14,26) A vezetés nem pozíció, hanem szolgálat. Isten 

akarata számít igazán.  

 Istenbe vetett bizalommal éld az életedet! (János ev.13:3) Kié az életed? Ki vagy? 

Isten feltétlen szeretetének elfogadásában és a benne vetett bizalommal élni 

hatalmas biztonságot jelent. Akkor tudod biztonsággal szolgálni az embereket, ha 

tudod a választ a fenti kérdésekre.  

 Élj hiteles életet! (János ev.13:4,5) Éld azt, amit mondasz.  

 Vesd alá életedet az Isten akaratának! (János 13:12-17) 

Elgondolkodtató gyakorlat: melyik négy szót szeretnéd, hogy jellemezze a vezetői 

örökségedet?  

A Jézus szerinti vezetés veled kezdődik! Légy a változás ügynöke, amit másokban szeretnél 

látni. Amikor az embereknek tetszeni fog, amit benned látnak, követni fognak. Tudni akarják, 

hogy mitől vagy ilyen és megismerhetik azt, akit követsz.  

 

7. A Jézushoz hasonló vezetés lépései 

Jézus követése mindennapi utazás. A következő eszközök segítségedre lesznek a Jézus 

szerinti vezetésben. 

a) Készen állok a Jézushoz hasonló vezetésre? 

Vedd számba a legfontosabb kérdéseket. Mondjuk, hogy Jézus veled szemben ül és 

megkérdezi tőled: 

 A szív kérdései: Szeretsz engem? Bízol bennem? Engem szolgálsz mások 

szolgálatával? Elhiszed, hogy mindig szeretni foglak, bármilyen legyen is 

teljesítményed? Készen állsz félretenni az emberi elismerést és a hatalmat azért, 

hogy tetteidben az irántam való tiszteletet fejezd ki? 

 Az ész kérdései: A vezetést szolgálatnak tekinted? Meggyőző látással és 

stratégiával rendelkezel szervezeted jövőjével kapcsolatban és ennek alapján 

szolgálod a munkatársaidat? 

 A kéz kérdései: Készen állsz arra, hogy meghallgasd és megértsd a 

munkatársaidat? Készen állsz tanulni másoktól? Készen állsz elismerni amikor 

hibázol?  

 A szokások kérdései: Készen állsz rendszeresen kettesben lenni velem? Milyen 

legyen az imaéleted ahhoz, hogy rendszeresen beszélgess velem? Rendszeresen 

keresed a vezetésemet az igekutatással? Érzed a feltétel nélküli szeretetemet? 

Van egy olyan támaszcsapatod, aki előtt sebezhető és nyitott lehetsz?  

 



b) A büszkeség és a félelem ellenszere – memorizáld a következő idézeteket, hogy 

szükség esetén előhozhasd: 

 Félelem esetén: Fil.4:6,7. Zsolt. 23. 1Kor.10:13 

 Büszkeség esetén: Rom.12:3, Péld: 13:10 

 Értékrend választás: Jer.9:23,24. 

 Irányítás szüksége: Zsolt.143:10 

 

c) Akcióterv a Jézus szerinti vezetéshez 

 1 Lépés: következetesen alkalmazd a szolgáló vezetés elvét a mindennapi 

döntésekben 

 2 Lépés: válassz ki egy területet a négy fő vezetési területről (szív, elme, kéz, 

szokások) és összpontosíts arra a következő két hétben. 

 3 Lépés: Oszd meg akciótervedet legalább 1 személlyel, aki rendszeresen 

elszámoltat. 

 4 Lépés: Írd le egy jegyzetkártyára céljaidat a Jézushoz hasonló vezetésről, 

hogy egész héten elismételhesd.  

Elhatározásaim: 

 Jézushoz hasonlóan akarok vezetni 

 Keresem mások visszacsatolását 

 Személyes kockázatot vállalok mások támogatásában 

 Vállalom a felelősséget a csapatom teljesítményeiért 

 Nem engedem, hogy egóm felülkerekedjen a vezetésemben 

 A Szentíráshoz igazítom a vezetési elveimet 

 Az emberek fejlesztése ugyanolyan fontos mint a teljesítményük  

 Világos látást kommunikálok és közös értékrend alapján cselekszem  

 Követem és elismerem a munkatársaim fejlődését 

 A tetteim és a szavaim összhangban vannak 

 A kihívásokra és a lehetőségekre először imával válaszolok 

 A szolgáló vezetés érdekében felelőstársi kapcsolatok vállalok  

 

Összegzés: 

A világnak kétségbeesetten szüksége van szolgáló vezetőkre. Légy te is Jézushoz hasonló 

vezető!  

 

 

A kivonatot összeállította: Ősz-Püspöki Csaba 


