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A VEZETŐI KÉPESSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FÉLREÉRTÉSEK TISZTÁZÁSA 
Írta: Jim Mathis 

 

Érdekes beszédtéma manapság a vezetői rátermettség, legyen szó a piacról, a politikáról, a kultúráról, sportról vagy 
otthonunkról mint színtérről. Sokan alig várják, hogy vezetői pozícióba kerüljenek, de néha, ha objektíven nézzük a 
világot, úgy tűnik, hogy vagy túl sok a félreértés azzal kapcsolatban, milyen egy rátermett vezető, vagy pedig nagyon 
kevés az igazán jó vezető. 
 
Mit jelent pontosan a jó vezetői képesség? A legjobb meghatározás, amit hallottam erre, csupán ebből az egy szóból 
áll: hatás. Ha valaki hatással van valaki másra, az vezető. Lehet, hogy szülőként hat a gyerekeire; tanárként diákokra; 
vagy üzletemberként az alkalmazottjaira és ügyfeleire. A hatás gyakorlásának képességét nevezzük vezetői 
képességnek.  
 
Gyakran a vezetői létet egy pozíciónak fogjuk fel: főnök, ügyvezető, elnök. Valójában azonban a vezetői tisztet ki kell 
érdemelni tisztelettel, józan ítélőképességgel, illetve azzal, hogy a vezetendők is követni akarnak. Teljesen mindegy, 
milyen titulussal rendelkezik valaki: ha a beosztottai nem tisztelik, vagy nem akarják, hogy hasson rájuk, az illető soha 
nem válhat a vezetőjükké. 
 
Honnan tudhatjuk tehát, mi kell ahhoz, hogy valakiből jó vezető legyen? Milyen tulajdonsággal rendelkezik egy 
hatékony vezető? A Galatákhoz írt levél 5, 22-23-ban Pál apostol felsorolja a Lélek gyümölcsét, amely a legnagyobb 
vezető, Jézus Krisztus minden követője számára elérhető: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, 
szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” Nézzük meg ezeket egyesével a vezetői lét összefüggésében! 
 
A vezető számára a szeretet együttérzést, megértést, a másik ember hátterének megismerni akarását jelenti. Az öröm 
láthatóvá válik a pozitív hozzáálláson, a bátorításon keresztül. A vezetők békét teremtenek. Azon fáradoznak, hogy 
megoldják és eredményesen simítsák el a konfliktusokat. A szülők elől járnak a béketeremtésben, amikor arra nevelik a 
gyerekeiket, hogy tanuljanak meg együtt élni. Az üzleti vezetők azon fáradoznak, hogy a munkahely konfliktusmentes 
övezet legyen, és buzdítanak a versenytársakkal való barátságos versenyre, nem a keserűségre. A vezetők türelmesek 
is; nem ítélnek vagy nyilatkoznak elhamarkodottan. 
 
Az igazi vezetők nem hathatnak másokra kedvesség nélkül. A szívesség és a nemes viselkedés elengedhetetlenek 
bármilyen viszonyban, amelyben pozitív hatással akarunk lenni valaki viselkedésére. A hűség hasonló a tisztességhez: 
becsületet, megbízhatóságot és elkötelezettséget jelent. És végül az önuralom: ha a saját rossz szokásainkon nem 
tudunk úrrá lenni, nem leszünk képesek jó hatással lenni másokra sem. A dőzsölés, iszákosság, ostoba és bomlasztó 
beszéd, vagy bármilyen rossz szokás, amelyet az illető nem tud kontrollálni, minimálisra csökkentik vezetői képességeit.  
 
Mindannyian vezetők vagyunk bizonyos mértékben, akár tudjuk ezt, akár nem. Mindannyiunkhoz fordulnak tanácsért: 
talán úgy, hogy megfigyelték, aztán utánozták, amit teszünk, vagy szavakkal kértek tőlünk megértést vagy bölcs 
látásmódot. 
 
A Galatákhoz írt levélben felsorolt tulajdonságok, vagyis a Lélek gyümölcse tanulságos számunkra. Nemcsak abban 
lehetünk bölccsé, hogy megtanuljuk és megéljük ezeket, hanem abban is, hogy ezek alapján válasszuk meg, milyen 
vezetőket akarunk követni. Végül pedig törekedhetünk arra, hogy magunk képviseljük ezeket a tulajdonságokat, de 
csakis Jézus Krisztus erején keresztül tudnak tökéletesen kifejeződni az életünkben. 

 


