Hetednapi Adventista Egyház

Lelki vezetõk – a gyõzelemért
Vezetõi szolgÃ¡latom egyik megdÃ¶bbentõ felfedezÃ©se volt az utÃ³bbi Ã©vekben,
miszerint a kÃ¼lÃ¶nbÃ¶zõ bizottsÃ¡gi Ã¼lÃ©seken, vÃ¡lasztÃ³konferenciÃ¡kon Ã©s
kÃ©pviselõgyûlÃ©seken a felszÃ³lalÃ³ rÃ©sztvevõk nagy tÃ¶bbsÃ©ge egy, a politikai
kÃ¶zÃ©letbõl elsajÃ¡tÃ-tott modellt kÃ¶vet. A hozzÃ¡szÃ³lÃ¡sok pontos megfigyelÃ©se mÃ©g
arra is lehetõsÃ©get ad, hogy nyomon kÃ¶vethessÃ¼k a politikai kÃ¶zÃ©let felkapott
tÃ©mÃ¡it, vagy akÃ¡r az illetõ kÃ¼ldÃ¶tt pÃ¡rtÃ¡llÃ¡sÃ¡t is. ValÃ³ban Ã-gy kell ennek
lennie? SÃ¡muel idejÃ©ben azt kiÃ¡ltottÃ¡k a nÃ©p kÃ©pviselõi, hogy â€žvÃ¡lassz nekÃ¼nk kirÃ¡lyt, aki Ã-tÃ©ljen
felettÃ¼nk, mint minden nÃ©pnÃ©l szokÃ¡s" (1SÃ¡m 8:5). A szÃ¶vegÃ¶sszefÃ¼ggÃ©sbõl
kitûnik, hogy nem ez lett volna Isten ideÃ¡lis terve nÃ©pÃ©vel kapcsolatban.

Meg vagyok
gyõzõdve arrÃ³l, hogy akik rÃ©szt kÃ-vÃ¡nnak venni Isten mai nÃ©pÃ©nek vezetÃ©sÃ©ben akÃ¡r helyi gyÃ¼lekezeti, akÃ¡r egyetemes szinten -, vagy hozzÃ¡ szeretnÃ©nek
szÃ³lni, az adott keretek kÃ¶zÃ¶tt, Ã©s tanÃ¡csolni akarjÃ¡k a vezetõket, sokkal
tÃ¶bbet kellene olvasniuk a BibliÃ¡jukat, mint amennyit a televÃ-ziÃ³ politikai
mûsorai elõtt tÃ¶ltenek. Nem kÃ©tsÃ©ges, hogy minÃ©l tÃ¶bb idõt tÃ¶ltÃ¼nk valamivel,
annÃ¡l inkÃ¡bb Ã¡tjÃ¡rja gondolkodÃ¡sunkat, Ã©s sokszor kÃ©ptelenek vagyunk
fÃ¼ggetlenÃ-teni magunkat a vilÃ¡gi gondolkodÃ¡smÃ³dtÃ³l, amikor pedig Ã©ppen erre
lenne szÃ¼ksÃ©g.

Meg tudjuk-e
fogalmazni azokat az alapvetõ kÃ¼lÃ¶nbsÃ©geket, amelyek a vilÃ¡gi vezetÃ©s Ã©s Isten
nÃ©pÃ©nek vezetÃ©se kÃ¶zÃ¶tt vannak? Vagy Ãºgy is kÃ©rdezhetem: Van-e egyÃ¡ltalÃ¡n
kÃ¼lÃ¶nbsÃ©g a vezetÃ©s kÃ©rdÃ©sÃ©ben Isten nÃ©pe, Ã©s bÃ¡rmely mÃ¡s szervezet kÃ¶zÃ¶tt?

A mindennapi
Ã©letben a vezetõkkel szemben - tÃ¶bbek kÃ¶zÃ¶tt - az alÃ¡bbi hÃ¡rom elvÃ¡rÃ¡st
tÃ¡masztjuk:

- SugÃ¡rozzon
erõt: Legyen a fellÃ©pÃ©se megnyerõ, az emberek vÃ¡rakozÃ¡ssal legyenek irÃ¡nta,
ragadja magÃ¡val a kÃ¶vetõket.
- Tudja,
hogy mit akar: Legyen magabiztos, Ã©s vilÃ¡gosan vezesse elõ, honnan-hova
tartunk a keze alatt; jelenÃ-tse meg a cÃ©lt, Ã©s fogalmazza meg a stratÃ©giÃ¡t.
- Harcoljon
Ã©rtÃ¼nk, vezetettekÃ©rt: Legyen bÃ¡tor, Ã¡lljon ki a rÃ¡bÃ-zottak mellett, bÃ¡rmi
is tÃ¶rtÃ©njÃ©k; tudjÃ¡k, hogy bÃ-zhatnak benne, mert nem fogja elÃ¡rulni õket.

NemzetÃ¼nk nagy
hõsei - mint Kossuth Lajos, II. RÃ¡kÃ³czi Ferenc, Bocskai IstvÃ¡n, vagy a tÃ¶bbiek
- egy ilyen kÃ©pet jelenÃ-tenek meg nekÃ¼nk. (Nem felejthetjÃ¼k azonban el, hogy a
szemÃ©lyÃ¼krõl alkotott kÃ©p idealizÃ¡lÃ³dott egy bizonyos tÃ¶rtÃ©nelmi Ã¶sszefÃ¼ggÃ©sben,
kÃ¼lÃ¶nÃ¶sen azÃ©rt, mert azok a cÃ©lok, amelyekÃ©rt harcoltak, sajnos mind
elbuktak.)
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Isten nÃ©pÃ©nek
nagy vezetõi ebbõl a szempontbÃ³l zavarba hoznak bennÃ¼nket. A kritikus
pillanatokban, amikor ki kell derÃ¼lnie, hogy mennyiben felelnek meg a vezetõi
elvÃ¡rÃ¡soknak, nem az emberi elvÃ¡rÃ¡sok szerint cselekedtek. Igaz volt ez
MÃ³zesre, JÃ³zsuÃ©ra, DÃ¡vidra Ã©s mÃ¡sokra is.

A JÃ³safÃ¡t
kirÃ¡lyrÃ³l szÃ³lÃ³ tÃ¶rtÃ©net (2KrÃ³nikÃ¡k 20.) nagyszerû pÃ©ldÃ¡t mutat erre. A
tÃ¶rtÃ©netbõl kiderÃ¼l, hogy a fent emlÃ-tett elvÃ¡rÃ¡soknak maga Isten felel meg,
mint vezetõ. A lÃ¡thatÃ³ vezetõnek, JÃ³safÃ¡tnak, viszont egy mÃ¡sfajta szerepe volt
a nÃ©p elõtt. JahÃ¡zielen a prÃ³fÃ©tÃ¡n keresztÃ¼l szÃ³l az Ãšr. Nem a vezetõ bÃ¡torÃ-t
elõszÃ¶r. Ki a keresztÃ©ny vezetõ? Mi a dolga Isten nÃ©pe elõtt? Milyen
eszkÃ¶zÃ¶kkel teljesÃ-ti a megbÃ-zatÃ¡sÃ¡t?

JÃ³safÃ¡t egyike
volt JÃºda kegyes kirÃ¡lyainak. A krÃ³nika azt jegyzi fel rÃ³la, hogy kereste
Istent Ã©s az õ parancsolataiban jÃ¡rt:

- kiirtotta
a bÃ¡lvÃ¡nyimÃ¡dÃ¡st,
- tanÃ-tÃ³kat
kÃ¼ldÃ¶tt ki JÃºda minden vÃ¡rosÃ¡ba,
- adÃ³kat
hoztak neki a filiszteusok Ã©s az arabok,
- nagy
Ã©pÃ-tkezÃ©sei voltak,
-õ
maga is utazott a nÃ©p kÃ¶zÃ¶tt Ã©s megtÃ©rÃ-tette õket az Ãšrhoz,
- igazsÃ¡gos
bÃ-rÃ³kat Ã¡llÃ-tott vÃ¡rosonkÃ©nt, akik nem voltak szemÃ©lyvÃ¡logatÃ³k, Ã©s ajÃ¡ndÃ©k
nÃ©lkÃ¼l Ã-tÃ©ltek.

SÃ¡tÃ¡n nem Ã¶rÃ¼lt JÃ³safÃ¡t Ã©s JÃºda sikereinek, Ã-gy az ammonitÃ¡kon Ã©s a
moÃ¡bitÃ¡kon keresztÃ¼l tÃ¡madÃ¡st intÃ©zett ellenÃ¼k. Ebben a tÃ¶rtÃ©netben talÃ¡lunk
nÃ©hÃ¡ny fontos alapelemet a sikeres keresztÃ©ny vezetõk szÃ¡mÃ¡ra. JÃ³safÃ¡t a
problÃ©ma lÃ¡ttÃ¡n az Urat kezdte keresni, Ã©s erre hÃ-vta a nÃ©pet is.
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1. A bevezetõben emlÃ-tettem,
miszerint az egyik elvÃ¡rÃ¡s a vezetõtõl, hogy sugÃ¡rozzon erõt. JÃ³safÃ¡t nyilvÃ¡nosan Isten elÃ© jÃ¡rult Ã©s azt
mondta: â€žnincsen mibennÃ¼nk erõ"
- nem egy biztatÃ³ fellÃ©pÃ©s - gondolhatnÃ¡nk. Azonban ebben az imÃ¡dsÃ¡gban van egy
fontos hitvallÃ¡s is: â€žUram, õseink
Istene! Te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a nÃ©pek minden kirÃ¡lysÃ¡gÃ¡n! A
te kezedben van az erõ Ã©s a hatalom, Ã©s senki sem Ã¡llhat meg veled
szemben" (2KrÃ³n 20:6).

A vezetõ
mutassa be az erõ forrÃ¡sÃ¡t; tegyen hitelesen bizonysÃ¡got Isten hatalmÃ¡rÃ³l,
lÃ©pjen fel Ãºgy, mint aki a vilÃ¡gegyetem korlÃ¡tlan UrÃ¡nak a szolgÃ¡latÃ¡ban Ã¡ll.
LÃ©pjen fel Ãºgy, mint aki tudja, csak azt az erõt kÃ©pes sugÃ¡rozni, amit kÃ©pes
volt befogadni.

â€žNem a
kÃ©pessÃ©geid tesznek eredmÃ©nyessÃ© - ha meg is nÃ¶veled õket -, hanem az, amit az
Ãšr tesz Ã©rted. Sokkal kevÃ©sbÃ© bÃ-zzunk abban, amit az ember tud tenni, Ã©s sokkal
inkÃ¡bb abban, amit Isten tehet minden hÃ-võ lÃ©lekÃ©rt! Az Ãšr szeretnÃ©, ha hittel
hozzÃ¡ fordulnÃ¡l. SzeretnÃ©, ha nagyszerû dolgokat vÃ¡rnÃ¡l tõle." (KP, 96. old.)

â€žLÃ¡tszÃ³lag
nincs tehetetlenebb, de valÃ³jÃ¡ban legyõzhetetlenebb annÃ¡l a lÃ©leknÃ©l, aki
semmisÃ©gÃ©t Ã©rezve teljesen Istenre hagyatkozik." (PK, 111. old.)

Ez szÃ³l tehÃ¡t
a fellÃ©pÃ©srõl. Isten nÃ©pÃ©nek vezetõi valÃ³ban erõt sugÃ¡roznak, de ez az erõ
ForrÃ¡sÃ¡tÃ³l, Istentõl szÃ¡rmazik, Ã-gy õk csak kÃ¶zvetÃ-tik. FellÃ©pÃ©sÃ¼kkel nem sajÃ¡t
ambÃ-ciÃ³ikat kell megjelenÃ-teniÃ¼k, hanem azt a meggyõzõdÃ©sÃ¼ket, hogy Uruk
kezÃ©ben tartja Ã©letÃ¼ket Ã©s a reÃ¡juk bÃ-zottak Ã©letÃ©t is.

Â

2. MÃ¡sodszor azt emlÃ-tettem, hogy a vezetõtõl
elvÃ¡rjuk, tudja, mit akar. JelenÃ-tse
meg, hogy honnan, hova tartunk, mi a stratÃ©giÃ¡nk. JÃ³safÃ¡t ebben a nyilvÃ¡nos
imÃ¡dsÃ¡gban a nÃ©p elõtt azt mondja: â€žIstenÃ¼nk,
Ã-tÃ©ld meg õket! Mert nincs erõnk ezzel a nagy tÃ¶meggel szemben, amely ellenÃ¼nk
tÃ¡mad. Nem tudjuk, mit tegyÃ¼nk, csak rÃ¡d tekintÃ¼nk" (2KrÃ³n 20:12).
SzeretnÃ©nk egy ilyen vezetõt, aki odaÃ¡ll, Ã©s azt mondja: nem tudom, mit tegyek?

Sokszor a
sajÃ¡t megoldÃ¡saink takarjÃ¡k el elõttÃ¼nk Isten megoldÃ¡sÃ¡t. Az ember hajlamos
arra, hogy csak a sajÃ¡t megoldÃ¡sainak vÃ©gÃ©n kezdjen el foglalkozni Isten
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megoldÃ¡sÃ¡val. Mikor leszÃ¼nk olyan helyzetben, hogy azt mondjuk, amit JÃ³safÃ¡t
mondott? â€žCsak rÃ¡d tekintÃ¼nk." Urunk,
nem tudjuk, mit tegyÃ¼nk, csak a Te vezetÃ©sedre Ã©s tanÃ¡csodra vÃ¡runk!

Isten nÃ©pÃ©nek
tÃ¶rtÃ©nelme azt igazolja, hogy csak az ilyen pillanatokban tudott Isten hatalmas
dolgokat cselekedni. Gondoljunk JÃ©zus tanÃ-tvÃ¡nyaira! Azt lÃ¡tjuk, hogy abban a
tudatban Ã©ltek: â€žtudjuk a megoldÃ¡st, csak vÃ©gre JÃ©zusnak is be kellene lÃ¡tnia.
Ha megkapnÃ¡nk a megfelelõ lehetõsÃ©get, akkor kiderÃ¼lne." Ma is vannak olyan
vezetõk vagy bizottsÃ¡gi tagok (vagy Ã©ppen olyanok, akik azok szeretnÃ©nek
lenni), akik Ãºgy gondoljÃ¡k, hogy tudjÃ¡k (tudnÃ¡k) a megoldÃ¡st. IdõnkÃ©nt
talÃ¡lkozom ilyen megjegyzÃ©sekkel: â€žMiÃ©rt nem bÃ-znak meg bennÃ¼nket laikusokat,
majd mi tudnÃ¡nk mit Ã©s hogyan kell csinÃ¡lni." Vagy: â€žMiÃ©rt mindig olyanokat
vÃ¡lasztanak, akik kÃ©ptelenek megvalÃ³sÃ-tani." (Benne van: Bezzeg, ha engem
vÃ¡lasztanÃ¡nak...) Az ilyen lelkÃ¼let PÃ¼nkÃ¶sd elõtti lelkÃ¼let. PÃ¼nkÃ¶sd utÃ¡n a
tanÃ-tvÃ¡nyok rÃ¡jÃ¶ttek arra, hogy tehetetlenek Ã¶nmagunkban. SzÃ¼ksÃ©gÃ¼k van
egymÃ¡sra, de kÃ¶zÃ¶sen sem tehetnek mÃ¡st, mint amit JÃ³safÃ¡t mondott: â€žNem tudjuk, mit tegyÃ¼nk, csak tereÃ¡d nÃ©zn
a szemeink." ElÃ©ggÃ© kÃ©tsÃ©gbe vagyunk-e esve naprÃ³l napra, amikor
elindulunk?

â€žKrisztus
minden munkÃ¡sa naponta kÃ¶nyÃ¶rÃ¶gjÃ¶n Istenhez a LÃ©lek keresztsÃ©gÃ©Ã©rt. A
keresztÃ©ny munkÃ¡sok gyûljenek Ã¶ssze csoportokban; kÃ©rjenek segÃ-tsÃ©get Ã©s
mennyei bÃ¶lcsessÃ©get a helyes tervezÃ©sre Ã©s kivitelezÃ©sre egyarÃ¡nt. KÃ¼lÃ¶nÃ¶sen
azt kÃ©rjÃ©k Istentõl, hogy kivÃ¡lasztott kÃ¶veteit rÃ©szesÃ-tse a lelki munka mezejÃ©n
a LÃ©lek csodÃ¡latos keresztsÃ©gÃ©ben. A LÃ©lek megnyilvÃ¡nulÃ³ ereje Isten munkÃ¡sai
Ã©letÃ©ben oly hatalmasan tÃ¡mogatnÃ¡ az igazsÃ¡g hirdetÃ©sÃ©t, ahogy azt a vilÃ¡g
minden tisztelete Ã©s dicsõsÃ©ge egyÃ¼tt vÃ©ve sem adhatja meg." (AT, 34. old.)
Ennyit a stratÃ©giai tervezÃ©srõl. Isten igazi nagy lehetõsÃ©gei ott
kezdõdnek, ahol a mi emberi terveink Ã©s lehetõsÃ©geink befejezõdnek. A lelki
vezetõ Ãºgy tervez, hogy Isten lehetõsÃ©gei elõtt nyit szÃ©les kapukat.

Â

3. Harmadszor azt mondtam, hogy a
vezetõtõl elvÃ¡rjuk: harcoljon Ã©rtÃ¼nk.
Izrael azt mondta SÃ¡muelnek: â€žOlyanok
akarunk lenni, mint minden mÃ¡s nÃ©p: kirÃ¡lyunk bÃ-rÃ¡skodjÃ©k fÃ¶lÃ¶ttÃ¼nk, õ vonuljon
elõttÃ¼nk, Ã©s vezesse harcainkat" (1SÃ¡m 8:20). JahÃ¡ziel, az Ãšr prÃ³fÃ©tÃ¡ja egy
kÃ¼lÃ¶nÃ¶s Ã¼zenetet adott Ã¡t JÃ³safÃ¡tnak Ã©s a nÃ©pÃ©nek: â€žEzt mondja nektek az Ãšr: Ne fÃ©ljetek, Ã©s ne rettegje
nagy
tÃ¶megtõl, mert nem a ti hÃ¡borÃºtok ez, hanem IstenÃ©. ...Nektek nem is kell majd
harcolnotok, csak veszteg Ã¡llnotok Ã©s nÃ©znetek, hogyan szabadÃ-t meg benneteket
az Ãšr" (2KrÃ³n 20:15,
17). Vannak terhek, amelyeket magunkra kell vennÃ¼nk, mint vezetõk. De ne
akarjunk Isten helyÃ©re Ã¡llni! Ne is engedjÃ¼k, hogy mÃ¡sok prÃ³bÃ¡ljanak oda
Ã¡llÃ-tani.

â€žIsten volt
JÃºda erõssÃ©ge ebben a vÃ¡lsÃ¡gos helyzetben; ma is Õ nÃ©pÃ©nek erõssÃ©ge. Ne a
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fejedelmekben bÃ-zzunk, Ã©s ne Ã¡llÃ-tsunk embereket Isten helyÃ©re! Nem szabad
elfelejtenÃ¼nk, hogy az ember esendõ Ã©s tÃ©vedõ. Isten, akiÃ© minden hatalom, a mi
erõs vÃ©dõbÃ¡styÃ¡nk. Minden veszÃ©lyben Ã©reznÃ¼nk kell, hogy Ã¶vÃ© a harc.
ErõforrÃ¡sai kimerÃ-thetetlenek, Ã©s a lÃ¡tszÃ³lagos tehetetlensÃ©g a gyõzelmet mÃ©g
nagyobbÃ¡ teszi." (PK, 127. old.)

Ezt
tanulhatjuk a harcrÃ³l. Amikor Ãºgy nevezzÃ¼k, hogy â€žIsten Ã¼gye", akkor engedjÃ¼k
is, hogy Isten Ã¼gye legyen. Minden emberi beavatkozÃ¡s kÃ©slelteti, Ã©s
fÃ¡jdalmassÃ¡ teszi Isten megoldÃ¡sÃ¡t.

Â

4. VÃ©gÃ¼l nÃ©hÃ¡ny szÃ³ a gyõzelemrõl. Ahogy tovÃ¡bb
olvassuk a tÃ¶rtÃ©netet, egy nagyszerû gyõzelem tanÃºi lehetÃ¼nk. A
legcsodÃ¡latosabb az, hogy egy kÃ¼lÃ¶nÃ¶s eszkÃ¶zzel vÃ-vtÃ¡k ki a gyõzelmet. Mi volt
ez? Az imÃ¡dat. â€žEkkor JÃ³sÃ¡fÃ¡t
arccal a fÃ¶ldig hajolt, Ã©s JÃºda meg JeruzsÃ¡lem lakÃ³i mindnyÃ¡jan leborultak az
Ãšr szÃ-ne elõtt, Ã©s imÃ¡dtÃ¡k az Urat. A kehÃ¡ti Ã©s kÃ³rahi lÃ©vitÃ¡k pedig fÃ¶lÃ¡lltak,
Ã©s egyre hangosabban dicsÃ©rtÃ©k az Urat, IzrÃ¡el IstenÃ©t. Kora reggel fÃ¶lkeltek Ã©s kivonultak TekÃ³a
pusztÃ¡jÃ¡ba. Amikor kivonultak, elõÃ¡llt JÃ³sÃ¡fÃ¡t, Ã©s ezt mondta: Hallgassatok
rÃ¡m, JÃºda Ã©s JeruzsÃ¡lem lakÃ³i! Higgyetek Istenetekben, az Ãšrban, Ã©s
megmaradtok! Higgyetek prÃ³fÃ©tÃ¡inak, Ã©s boldogultok!Â MiutÃ¡n tanÃ¡csot tartott a nÃ©ppel,
fÃ¶lÃ¡llÃ-totta az Ãšr Ã©nekeseit, akik szent Ã¶ltÃ¶zetben dicsÃ©rtÃ©k õt, Ã©s az arcvonal
elõtt vonulva Ã-gy Ã©nekeltek: Adjatok hÃ¡lÃ¡t az Ãšrnak, mert Ã¶rÃ¶kkÃ© tart
szeretete!Â Amikor elkezdtÃ©k az ujjongÃ¡st
Ã©s a dicsÃ©retet, az Ãšr lÃ¡zadÃ³kat tÃ¡masztott a JÃºdÃ¡ra tÃ¡madÃ³ ammÃ³niak, mÃ³Ã¡biak
Ã©s a SzÃ©Ã-r-hegyvidÃ©k lakÃ³i kÃ¶zÃ¶tt, Ã©s ezÃ©rt veresÃ©get szenvedtek" (2KrÃ³n
20:18-22).

Az imÃ¡dat
alapja Istenbe, a prÃ³fÃ©tai Ã¼zenetbe Ã©s az Ã-gÃ©retekbe vetett bizalom volt. A
fegyverek pedig szintÃ©n meglepõek voltak.

Milyen
fegyvereket hasznÃ¡ljunk? PÃ¡l apostol Kol 3:1-17-ben az Ãºj Ã©let alapjait Ã-rja
le. A gyõzelmes Ã©let fegyvereit ezen versek alapjÃ¡n is Ã¶sszegezhetjÃ¼k abban az
Ã¶t fogalomban, amelyek kifejezik keresztÃ©ny Ã©letÃ¼nk cÃ©ljÃ¡t, Isten
megdicsõÃ-tÃ©sÃ©t: imÃ¡dat, kÃ¶zÃ¶ssÃ©g, tanÃ-tvÃ¡nysÃ¡g, szolgÃ¡lat, kÃ¼ldetÃ©s.

Ha magunkra
tekintÃ¼nk, nehÃ©z helyzetben vagyunk. Nagy dolgokat vÃ¡runk - de mÃ¡r tÃºl rÃ©gen
vÃ¡rjuk. KiÃ¡ltanunk kell Istenhez! Urunk! ImÃ¡dunk, bÃ-zunk Benned, bÃ-zunk
prÃ³fÃ©tai Ã-gÃ©reteidben, Ã©s kÃ©szek vagyunk felvenni a lelki fegyvereket.
EngedjÃ¼k, hogy mielõbb Ã¡tÃ©lhessÃ¼k JÃ³safÃ¡tnak, Ã©s az Ã¡ltala vezetett nÃ©pnek a
tapasztalatÃ¡t, hiszen sorsdÃ¶ntõ napokban Ã©lÃ¼nk. â€žA remÃ©nysÃ©g hitvallÃ¡sÃ¡hoz szilÃ¡rdan ragaszkodjunk; mert hû a
Ã-gÃ©retet tett" (Zsid 10:23).
http://huc.adventista.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 24 November, 2020, 17:07

Hetednapi Adventista Egyház

Â

Dr. SzilvÃ¡si AndrÃ¡s

http://huc.adventista.hu

Készítette a Joomla!

Generálva: 24 November, 2020, 17:07

