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Vezetni a vezetett népet

â€žMert nem hagyja el az Ãšr az õ
nÃ©pÃ©t, az õ nagy nevÃ©Ã©rt; mert tetszett az Ãšrnak, hogy titeket a maga nÃ©pÃ©vÃ©
vÃ¡lasszon. Sõt tõlem is tÃ¡vol legyen, hogy az Ãšr ellen vÃ©tkezzem Ã©s felhagyjak
az Ã©rettetek valÃ³ kÃ¶nyÃ¶rgÃ©ssel; hanem inkÃ¡bb tanÃ-tani foglak titeket a jÃ³ Ã©s
igaz Ãºtra. Csak fÃ©ljÃ©tek az Urat, Ã©s szolgÃ¡ljatok nÃ©ki hûsÃ©gesen, teljes
szÃ-vetekbõl; mert lÃ¡tjÃ¡tok; mily nagy dolgot cselekedett veletek. Ha pedig
folytonos rosszat cselekszetek: mind ti, mind kirÃ¡lyotok elvesztek" (1SÃ¡m
12:22-25).

IdõnkÃ©nt megkÃ©rdezik tõlem,
hiszek-e abban, hogy valami tÃ¶rtÃ©nni fog Isten nÃ©pe Ã©letÃ©ben a vezetÃ©sem ideje
alatt. A kÃ©rdÃ©s feltevõi viszont legtÃ¶bbszÃ¶r nem teszik vilÃ¡gossÃ¡, mit vÃ¡rnak,
de kÃ¼lÃ¶nÃ¶skÃ©ppen, hogy kitõl vÃ¡rjÃ¡k: Istentõl, a vezetõktõl vagy az egÃ©sz
nÃ©ptõl.

Nem gondolnÃ¡m,
hogy volt valaha is egy olyan vezetõje Isten nÃ©pÃ©nek, aki nem hitt abban, hogy
valami tÃ¶rtÃ©nni fog. Ezek kÃ¶zÃ¶tt voltak olyanok, akik nagyot Ã¡lmodtak anÃ©lkÃ¼l,
hogy tudtÃ¡k volna, mi Isten akarata, Ã©s hogy szemÃ©lyesen mi az õ rÃ©szÃ¼k a
megvalÃ³sÃ-tÃ¡sban. AzutÃ¡n olyanok is voltak, akik csak abban hittek, amit õk
szemÃ©lyesen kÃ©pesek megvalÃ³sÃ-tani, Ã©s termÃ©szetesen a kÃ©t vÃ©glet kÃ¶zÃ¶tt sok mÃ¡s
lehetõsÃ©gben is hihettek.

Miben higgyek,
mint vezetõ? Minden lelki vezetõnek fel kell tennie ezt a kÃ©rdÃ©st. Ez
vonatkozik mind a lelkÃ©szekre, mind a presbiterekre. Azokra, akik lelkÃ©szkÃ©nt
vagy presbiterkÃ©nt a helyi gyÃ¼lekezet vezetÃ©sÃ©nek felelõssÃ©gÃ©t hordozzÃ¡k, Ã©s
azokra a lelkÃ©szekre Ã©s presbiterekre, akik az egyetemes egyhÃ¡z vezetÃ©sÃ©nek
felelõssÃ©gÃ©t hordozzÃ¡k.

Az idÃ©zett
igÃ©kben SÃ¡muel hite fogalmazÃ³dik meg. SzÃ-vesen azonosulok ezzel, Ã©s ezt ajÃ¡nlom
minden vezetõtÃ¡rsamnak is. A szÃ¶vegÃ¶sszefÃ¼ggÃ©sbõl kitûnik, hogy egy vezetõi
modellvÃ¡ltÃ¡s tÃ¶rtÃ©nt, ami rendkÃ-vÃ¼l kritikus helyzetbe hozta Isten nÃ©pÃ©t. Jon
Paulien azt Ã-rja: â€žA problÃ©ma a kirÃ¡lysÃ¡ggal kapcsolatban 5MÃ³zes fÃ©nyÃ©ben az,
hogy most a kirÃ¡ly kÃ©pviseli a nÃ©pet Isten elõtt, Ã©s a kirÃ¡ly viselkedÃ©se bizonyos Ã©rtelemben - a nÃ©p viselkedÃ©sÃ©t jelkÃ©pezi. A nÃ©p az Isten elõtti kÃ¶zÃ¶s
felelõssÃ©get Ã¡truhÃ¡zta egy szemÃ©lyre, aki a nevÃ¼kben fog cselekedni. A
deuteronomiumi szÃ¶vetsÃ©g megÃ¡ldja, vagy megÃ¡tkozza a nÃ©p engedelmessÃ©gÃ©t vagy
engedetlensÃ©gÃ©t. Most pedig hirtelen egy ember hatalmÃ¡ba kerÃ¼l, hogy
tÃ¶nkretegye az egÃ©szet."

Nem kis
dilemma volt ez SÃ¡muelnek ebben a helyzetben, hogy miben higgyen. A rapszodikus
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kapcsolat Isten Ã©s nÃ©pe, Isten Ã©s a vezetõk kÃ¶zÃ¶tt, tovÃ¡bb folytatÃ³dott.
Majdnem minden variÃ¡ciÃ³ elõfordult, de leginkÃ¡bb a rossz vezetõ-rossz nÃ©p. Csak
egy nem volt, rossz vezetõ-jÃ³ nÃ©p. A fenti idÃ©zet alapjÃ¡n sajnos ez
tÃ¶rvÃ©nyszerû volt.

Â

Miben hitt SÃ¡muel, Ã©s miben higgyek Ã©n, mint vezetõ?

Az idÃ©zett
igÃ©kben SÃ¡muel a kÃ¶vetkezõket mondja:

- Isten nÃ©pe
vagytok. Õ Ã-gy dÃ¶ntÃ¶tt, Ã©s ezt nem vÃ¡ltoztatja meg. Az egÃ©sz Ã“szÃ¶vetsÃ©g Isten
feltÃ©tel nÃ©lkÃ¼li hûsÃ©gÃ©rõl beszÃ©l. Isten vezette az Õ nÃ©pÃ©t. 5MÃ³z 7:6-9.

- Isten nem
hagyja el az Õ nÃ©pÃ©t - mert kÃ¶vetkezetes Ã©s a jellemÃ©t nyilvÃ¡nvalÃ³vÃ¡ akarja
tenni.

- Ã‰n is
szeretlek titeket. Ez a jÃ³ bibliai vezetõk legfontosabb jellemvonÃ¡sa. Az elsõ
szÃ¡mÃº, amiben visszatÃ¼krÃ¶zik az Urat.

Ez a hit tette
a bibliai vezetõket Isten hiteles kÃ©pviselõivÃ© Ã©s eredmÃ©nyes kÃ¶zbenjÃ¡rÃ³kkÃ¡ a
nÃ©p elõtt.

Ha kÃ¶zelebbrõl
megnÃ©zzÃ¼k ezt az igeszakaszt, hÃ¡rom fontos dologrÃ³l beszÃ©l, Ã©s ezeket szeretnÃ©m
megerõsÃ-teni. HÃ¡rom kÃ©rdÃ©sben Ã-gy lehetne megfogalmazni:

1. Mit tesz
Isten az Õ nÃ©pÃ©Ã©rt?
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2. Mi a vezetõk dolga? Mit
tegyÃ¼nk mi Isten nÃ©pÃ©Ã©rt?

3. Mit tegyen
Isten nÃ©pe?

1. Az elsõ: mit tesz Isten az Õ nÃ©pÃ©Ã©rt?

â€žMert nem hagyja el az Ãšr az õ nÃ©pÃ©t, az õ
nagy nevÃ©Ã©rt."

Nem azÃ©rt,
mert jÃ³kÃ©pûek vagyunk, hanem â€žaz õ nagy nevÃ©Ã©rt". MagÃ¡Ã©rt. Milyen jÃ³ ez, hiszen
hihetetlen biztonsÃ¡got ad.

Mit jelent
Isten neve? â€žMegjelentettem a te nevedet az embereknek" (Jn 17:6). Megmutattam,
bemutattam a jellemedet. Most azÃ©rt imÃ¡dkozom, hogy tartsd meg õket a te
nevedben. Add, hogy bemutassÃ¡k a jellemedet azzal, hogy egyek, mint mi vagyunk.

Isten cÃ©lja
mindig az volt a nÃ©pÃ©vel, hogy elÃ©rje: visszatÃ¼krÃ¶zik az Õ jellemÃ©t. Nem csak
egyÃ©nileg, hanem kÃ¶zÃ¶ssÃ©gileg is. Sõt az egyÃ©ni visszatÃ¼krÃ¶zÃ©s lÃ¡tszata sokszor
csupÃ¡n hamisÃ-tvÃ¡ny. Minden perfekcionista szent - aki csak a kÃ¶zÃ¶ssÃ©g nÃ©lkÃ¼l
tudja visszatÃ¼krÃ¶zni Isten jellemÃ©t - tÃ©velygõ. Isten jellemÃ©t hitelesen csak
kÃ¶zÃ¶ssÃ©gben lehet visszatÃ¼krÃ¶zni.

SzÃ¡mtalan ige
beszÃ©l a kÃ¶zÃ¶ssÃ©g csodÃ¡jÃ¡rÃ³l. 1Pt 2:10:
â€žKik hajdan nem nÃ©p voltatok, most pedig
Isten nÃ©pe vagytok". A vilÃ¡g elõtt ma gyakran megszokott egy megvÃ¡ltozott
egyÃ©ni Ã©let. Emberek akÃ¡r extrÃ©m dolgokat is megtesznek, Ãºj szokÃ¡sokkal,
hihetetlen erõfeszÃ-tÃ©seket vÃ¡llalva. De ami mindennÃ©l jobban hiÃ¡nyzik, az egy
hiteles kÃ¶zÃ¶ssÃ©g bemutatÃ¡sa. LegtÃ¶bben csak addig vÃ¡llaljÃ¡k a kÃ¶zÃ¶ssÃ©get
bÃ¡rkivel - akÃ¡r mÃ©g a hÃ¡zastÃ¡rssal is - amÃ-g az szemÃ©lyes elõnyt jelent nekik,
Ã©s nem jelent tÃºl nagy kÃ¶telezettsÃ©get. PÃ¡l apostol arrÃ³l beszÃ©l, hogy a
Krisztushoz valÃ³ tartozÃ¡sunk hiteles bizonyÃ-tÃ©ka, hogy egy termÃ©szetfeletti
kÃ¶zÃ¶ssÃ©g rÃ©szesei leszÃ¼nk (Gal 3:26-28). Ez az egyetlen dolog, ami
hitelesÃ-theti a keresztÃ©nysÃ©gÃ¼nket.
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Isten nem hagy
el az Õ nevÃ©Ã©rt. Meg akarja lÃ¡ttatni a jellemÃ©t. Hamarosan nagy dolgok fognak
tÃ¶rtÃ©nni. Mielõtt JÃ©zus Krisztus visszatÃ©rne, ez a nÃ©p meglÃ¡ttatja Isten
jellemÃ©t a vilÃ¡ggal az egysÃ©g Ã¡ltal. Ezt Isten fogja megtenni. A kÃ©rdÃ©s csak
az: rÃ©szese leszel-e ennek?

Ellen G. White
ezt Ã-rja: â€žA trÃ³nt Ã¶vezõ szivÃ¡rvÃ¡ny a zÃ¡loga annak, hogy Isten hû, Ã©s hogy nÃ¡la
nincs vÃ¡ltozÃ¡s, sem vÃ¡ltozÃ¡snak Ã¡rnyÃ©ka. VÃ©tkeztÃ¼nk ellene, Ã©s nem Ã©rdemeljÃ¼k
meg, hogy kedvezzen nekÃ¼nk. De Õ maga tanÃ-t a legcsodÃ¡latosabb kÃ¶nyÃ¶rgÃ©sre: Â»A Te nevedÃ©rt kÃ©rÃ¼nk, ne Ãº
meg, ne
engedd, hogy meggyalÃ¡zzÃ¡k dicsõ trÃ³nodat! Gondolj rÃ¡nk! Ne bontsd fel a velÃ¼nk
kÃ¶tÃ¶tt szÃ¶vetsÃ©geket!Â« (Jer 14:21) MegÃ-gÃ©rte, hogy ha mÃ©ltatlansÃ¡gunk Ã©s
bûneink beismerÃ©sÃ©vel hozzÃ¡ fordulunk, figyel a kiÃ¡ltÃ¡sunkra. TrÃ³nja becsÃ¼lete
mÃºlik szava betartÃ¡sÃ¡n." (RH, 1909.
Ã¡pr. 22.)

â€žIsten mÃ©rhetetlen eredmÃ©nyek elÃ©rÃ©sÃ©re ad erõt mindazoknak, akik semmit
nem tartva vissza, felajÃ¡nljÃ¡k magukat az Ãšr szolgÃ¡latÃ¡ra. Istent Ã¶rÃ¶k Ã-gÃ©ret
kÃ¶ti ahhoz, hogy hatalmat Ã©s kegyelmet biztosÃ-tson mindazok szÃ¡mÃ¡ra, akik az
igazsÃ¡gnak valÃ³ engedelmessÃ©g Ã¡ltal megszentelõdnek." (YI, 1893. jan. 19.)

2. MÃ¡sodszor: Mi a vezetõk dolga? Mit tegyÃ¼nk mi
Isten nÃ©pÃ©Ã©rt?

â€žSõt tõlem is tÃ¡vol legyen, hogy az Ãšr ellen
vÃ©tkezzem Ã©s felhagyjak az Ã©rettetek valÃ³ kÃ¶nyÃ¶rgÃ©ssel; hanem inkÃ¡bb tanÃ-tani
foglak titeket a jÃ³ Ã©s igaz Ãºton."

Az igazi
vezetõ elsõ szÃ¡mÃº ismertetõjegye, hogy szereti Isten nÃ©pÃ©t. HinnÃ¼nk kell Isten
nÃ©pÃ©ben az Õ Ã-gÃ©retÃ©Ã©rt.

SÃ¡muel kÃ©t
dologrÃ³l beszÃ©l, amit folyamatosan tenni fog ezÃ©rt a nÃ©pÃ©rt tovÃ¡bbra is. MÃ©g
akkor is, ha rosszul dÃ¶ntÃ¶ttek. ImÃ¡dkozni fog Ã©rtÃ¼k, Ã©s tanÃ-tani fogja õket.

A kÃ¶zbenjÃ¡rÃ¡s
Ã©s az Ige szolgÃ¡lata - a lelki vezetõk feladata, a lelkipÃ¡sztorok Ã©s a
presbiterek kÃ¶zÃ¶s dolga. ApCsel 6:4-ben a lelki vezetõk azt mondjÃ¡k a helyi
gyÃ¼lekezetben, hiszen akkor mÃ©g csak jeruzsÃ¡lemi gyÃ¼lekezet volt: â€žMi pedig foglalatosok maradunk a
kÃ¶nyÃ¶rgÃ©sben Ã©s az igehirdetÃ©s szolgÃ¡latÃ¡ban".
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Itt is ezzel a
kÃ©t feladattal talÃ¡lkozunk: kÃ¶zbenjÃ¡rÃ¡s Ã©s az Ige szolgÃ¡lata. AkÃ¡r a lelki
vezetõkre vonatkozÃ³ megbÃ-zÃ¡si igÃ©ket nÃ©zzÃ¼k, akÃ¡r a feljegyzett tÃ¶rtÃ©neteket a
bibliai korok lelki vezetõirõl, mindig ezzel a kÃ©t legfontosabb feladattal
talÃ¡lkozunk.

A
prÃ©dikÃ¡lÃ¡ssal talÃ¡n legtÃ¶bbszÃ¶r nincs is gond. LegalÃ¡bbis a mennyisÃ©ggel.
PrÃ©dikÃ¡lunk a vezetettjeinknek. De mennyi idõt tÃ¶ltÃ¼nk a kÃ¶zbenjÃ¡rÃ³i
imÃ¡dsÃ¡ggal? Ha tÃ¶bb gyÃ¼lekezeti tag van rÃ¡nk bÃ-zva, akkor tÃ¶bb idõt kellene
kÃ¶zbenjÃ¡rÃ³i imÃ¡dsÃ¡ggal tÃ¶ltenÃ¼nk. Ha nagyobb vÃ¡rosban szolgÃ¡lunk, Ã©s Ã-gy
nagyobb a missziÃ³terÃ¼letÃ¼k, akkor szintÃ©n tÃ¶bb idõt kellene kÃ¶zbenjÃ¡rÃ³i
imÃ¡dsÃ¡ggal tÃ¶ltenÃ¼nk.

Miben hiszÃ¼nk?
Ã–nmagunkban vagy Istenben? Itt dõl el igazÃ¡n. Azon gondolkodom, hogy amikor
meghatÃ¡rozzuk egy lelkipÃ¡sztor munkakÃ¶rÃ©t, megfogalmazzuk a konkrÃ©t
elvÃ¡rÃ¡sokat: prÃ©dikÃ¡ljon, tanÃ-tson, lÃ¡togasson, kereszteljen. Oda Ã-rjuk-e:
imÃ¡dkozzon?! HÃ¡ny Ã³rÃ¡t naponta? A lelki vezetõknek a lelki vezetÃ©s eszkÃ¶zeit
kell hasznÃ¡lniuk. KÃ¶zbenjÃ¡rÃ¡s Ã©s az Ige szolgÃ¡lata.

3. VÃ©gÃ¼l harmadszor: Mit tegyen Isten nÃ©pe?

â€žCsak fÃ©ljÃ©tek az Urat, Ã©s szolgÃ¡ljatok nÃ©ki
hûsÃ©gesen, teljes szÃ-vetekbõl; mert lÃ¡tjÃ¡tok; mily nagy dolgot cselekedett
veletek. Ha pedig folytonos rosszat cselekszetek: mind ti, mind kirÃ¡lyotok
elvesztek" (24-25. vers). IstenfÃ©lelem, imÃ¡dat, szolgÃ¡lat, a teljes szÃ-v
Ã¡tadÃ¡sa, Isten nagy tetteinek elismerÃ©se, hirdetÃ©se. NegatÃ-v megfogalmazÃ¡sban:
leszokni a rosszrÃ³l, ami valÃ³jÃ¡ban jellemformÃ¡lÃ¡st jelent.

A SzentÃ-rÃ¡sban
sokszor mÃ¡s Ã©s mÃ¡s mÃ³don van megfogalmazva ugyanez. Az ÃšjszÃ¶vetsÃ©gben ennek a
kÃ©rdÃ©snek a jÃ©zusi megkÃ¶zelÃ-tÃ©sÃ©t lÃ¡tjuk. JÃ©zus a nagy parancsolatban Ã©s a missziÃ³parancsban
foglalja Ã¶ssze, hogy mi Isten nÃ©pÃ©nek a kÃ¼ldetÃ©se ezen a fÃ¶ldÃ¶n.

Mt 22:37-40 Ã©s
Mt 28:19-20 szerint Ã¶t olyan tevÃ©kenysÃ©g van, amivel JÃ©zus pÃ©ldÃ¡jÃ¡t kÃ¶vetve
megdicsõÃ-thetjÃ¼k Istent:

Â â€žSzeresd az Urat a te Istenedet teljes
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szÃ-vedbõl..." - ImÃ¡dat

â€žSzeresd
felebarÃ¡todat, mint magadat." - SzolgÃ¡lat

â€žElmenvÃ©n
azÃ©rt, tegyetek tanÃ-tvÃ¡nyokkÃ¡..." - EvangelizÃ¡lÃ¡s

â€ž...megkeresztelvÃ©n
õket..." - KÃ¶zÃ¶ssÃ©g

â€žTanÃ-tvÃ¡n
õket, hogy megtartsÃ¡k..." - TanÃ-tvÃ¡nysÃ¡g

A Magyar UniÃ³
missziÃ³tervÃ©ben a lÃ¡tÃ¡sunkat Ã©s a stratÃ©giai cÃ©lkitûzÃ©seinket ezeknek a
tevÃ©kenysÃ©geknek a mentÃ©n fogalmaztuk meg. Nem szeretnÃ©nk semmit tenni, ami nem
Isten megbÃ-zÃ¡sa alapjÃ¡n van rÃ¡nk ruhÃ¡zva.

Isten
vÃ¡lasztott magÃ¡nak egy nÃ©pet. Ã– el fogja vÃ©gezni a maga feladatÃ¡t. Ki fogja
Ã¡brÃ¡zolni a jellemÃ©t ebben a kÃ¶zÃ¶ssÃ©gben. Mielõtt JÃ©zus befejeznÃ© kÃ¶zbenjÃ¡rÃ³i
szolgÃ¡latÃ¡t, hatalmas dolgok fognak tÃ¶rtÃ©nni. A vilÃ¡g el fogja hinni, hogy
JÃ©zust Isten kÃ¼ldte, mert nÃ©pÃ©nek egysÃ©ge meglÃ¡ttatja Isten jelelmÃ©t. A kÃ©rdÃ©s
csak az, hogy rÃ©szese leszel-e ennek a demonstrÃ¡ciÃ³nak?

A mi rÃ©szÃ¼nk,
vezetõkÃ©, hogy a kÃ¶zbenjÃ¡rÃ¡s Ã©s az Ige szolgÃ¡lata Ã¡ltal vezessÃ¼k Isten nÃ©pÃ©t,
hogy megdicsõÃ-tse Õt, ahogy JÃ©zus is tette a fÃ¶ldÃ¶n. ImÃ¡dat, szolgÃ¡lat,
evangelizÃ¡lÃ¡s, kÃ¶zÃ¶ssÃ©g Ã©s tanÃ-tvÃ¡nysÃ¡g Ã¡ltal.

SzeretnÃ©nk
vÃ©gre hazaÃ©rni. FÃ¶ldi Ã©letÃ¼nk egyetlen cÃ©lja, hogy hazaÃ©rjÃ¼nk, Ã©s mÃ¡sokat is
segÃ-tsÃ¼nk ebben. Mivel Isten megÃ-gÃ©rte, hogy megteszi a maga rÃ©szÃ©t, nekÃ¼nk az
a dolgunk, hogy egyÃ¼ttmûkÃ¶djÃ¼nk vele. Csatlakozzunk SÃ¡muelhez, aki azt mondta:
azt fogom tenni, amit az Ãšr mondott, Ã©s tegyÃ©tek ti is ezt velem. Akkor fog
Isten nagy dolgokat tenni az Õ nÃ©pÃ©Ã©rt.
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Â

Dr. SzilvÃ¡si AndrÃ¡s
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