
Przywódcy
i ich naśladowcy

Jestem szczęsuwy mogąc wam ogłosic że wybraliśmy lidera młodziezy
powiedział pastor Chcę usprawnić naszą pracę Jest wielu młodych ludzi, do
ktorych mozna dotrzee Nie Jestem w stanie zrobie lego sam a teraz Bóg dał nu
swretnego współpracownika To Pedro Gonzales

Pedro usrmechał SIę kiedy żwawym krokiem szedł na srodek pokoju Dzię
kuję - powredział Czuję że to Bog mme do tej słuzby powołuje Proście w swo-
Ich modlitwach abym był dobrym liderem

Dla Pedry była to wielka chwila Urodził SIę w cbrzescijanskrej rodzinie I od
dziecmstwa służył Panu Wierzył ze ktoregos dnia Bog uczyni z niego przywód
cę - Będę przywódcą - powiedział pewnego dnia SWOIm starszym braciom Moze
kiedyś wśrod tych którzy pójdą za mną będą członkowie mojej rodzmy

Jego bracia roześmiah Się - Co z crebre będzie za przywódca' powiedzieh
drwiąco Ostrzegali go nawet rodzice Nie zawracaj sobie głowy wrelkirmrnys
larm synu powiedztal OJCICC

Ale teraz jego maizerua Się ui zeczywrstmły Wybrano go sposrod braci I in-

nych członkow kosercła Pokazę moim braciom pomyslał Pokazę wszystkim
Jak dobrym Jestem przywodcą Ułożę staranny plan I będę dawał wszystkim mło-
dym ludziom Jasne wskazówki Dopilnuję żeby wszystko szło dobrze I żeby dzie-
ło Pana kwitło

Co sądzisz o Pedrze? Czy rozumie on znaczenie przywództwa? Czy będzie
dobrym przywodcą? W tej lekcji zajmiemy SIę Jednym z wybranych przywodcow
Bożych Pomoże CI to w dyskusji nad postawronyrm pytaruarm Pomoże CI też za-
cząć studia nad problemem jacy powrum byc chrzescijanscy przywodcy ijak pra-
cując z ludznu dążą do wypełruerua Bożych celów
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Plan lekcji

Przywódzrwo w Bozym planie

Przykład biblijny Jozef

Cechy pi zywodcy

Cele lekcji

Po przestudrowarnu tej lekcji powrruenes U1111ec

* Okreslic miejsce przywodztwa w Bozym planie

• Wyrmeruc charakterystyczne cechy osob !-tOI e są dobrym: przywódcami

• Odnalezć w rnatenale biblijnym I w znanych CI sytuacjach życiowych przykłady
cech przywódcy
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Wskazówki do praktycznej nauki

Proszę przeczytac uważnie częsc wstępną podręcznika Znajdziesz tam przykła
dy pyta n zawartych w podr ęczniku oraz wskazówki, Jak należy na me odpowia-
dać

2 PIOSZę przeczytać uwazrue tekst wstępny oraz plan tej lekcji PIOSZę przeczytać
IOWnJez, Jakle są cele lekcji wyrruemone na początku jak l cele podawane da-
lej w trakcie lekcji Dowiesz SIę dzręk r 111m co powtruenes umleć po przestu
drowaruu tej lekcji W oparciu o cele zostały opt acowane pytania

3 Przed przystąpremem do nauki proszę odszukac w slownrczku, na koneu podręcz
rnka znaczenie kazdego słowa W specjahstycznych studiach np nad przy-
wodztwern mektoie słowa mają nieco odmienne znaczenie od potocznego Dla
tego też Jest wazne zeby zapoznac Się ze slowruczkrem

4 PIOSZę przeczytać lekcję l wykonac ĆWiczenia Zgodnie 7 poleceniem proszę
przeczytać fragmenty Btbht Jest to konieczne do pełnego ZJOZUITIlenla mate
nału Proszę wpisać odpowiedz: na pytania w przeznaczonych do tego rmejs
cach Dłuższe odpowredzi proszę wpisac do notesu Najwięcej korzyset l tego
kursu odniesiesz wtedy gdy przyjmiesz ZWYCl8j samodzielnego odpowiadania
na pytania zarum zajrzysz do odpowiedzi Spiawdz swoje odpowiedz: porów
nując Je z podanymi na koncu lekcji

5 Proszę wykonac test na koncu lekcji Sprawdz uwazrue SWOj( odpowiedzi po
równując Je z odpowiedzranu podanymi na koncu podręcznika

Słowa kluczowe

cechy
cechy charakterystyczne
działarua
gnębictelski
kontynuacja
obowiązek

odpowiedzialny
określony
orgamzacja
posługa
postawy
przykładowy

umacniany
władza
zachowania
zarządzanie
zasada
zdolności
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ROZWIDłęcie lekcji

PRZYWODZTWO w BOZYM PLANIE

Zanim wrócrmy do Pedry Gonzalesa zastanowmy SIę nad podstawowym py
laniem dlaczego interesuje nas temat przywodztwa? Po co istnieją przywódcy?
Jeśli Się nad tym zastanowrcie, zaczruecie sobre zdawac sprawę, ze z problemem
przywództwa spotykamy SIę wszędzie tam gdzie dwie osoby lub więcej robią cos
wspolrue - Ty wez za ten koruec a ja wezmę za dl ugi rnozecre powiedzieć kiedy
razem z mną osobą chcecie podruesć cięzką skrzynię lub mebel Gdy druga osoba
postępuje zgodnie z twoirru wskazowkarm nagle Się okazuje ze kierujesz pracą
Kiedy członkowie rodzmy pracują wspolrue kietowructwo staje Się takze korueczne
W polu w fabryce w roznych miejscach g: upowego wspołdzrałarua spotykamy
kreiowruków W szkole l w kościele Jedni kier UJą, a mm słuchają Dlaczego tak
Jest? Jakle rnoze sz podac przyczyny takich układów rmędzyludzktch?

I Zakreśl literę przed uzupełmerucrn ktor e według crebte Jest naj lepsze dla IOZpO-

czętego zdania Głównym powodem dla ktor ego potrzebujemy l ieiowmctwa jest
a) organizowanie ludzi w grupy
b) poddawarne ludzi zdolnych pod kontrolę Innych ludżr
c) osiągruęcie celu

Defimcja przywództwa

Cel I wyiasmc co rO=W111em)P' er ok, esleme 80=) plan

Przywodztwo jest potrzebne by w dzralaruu osiągnąc zamierzony celi wyko-
nać podjęte zadanie Pojęcre cluzescijanskrego przywódzrwa ma uzasadrueme
w Bozym celu stworzenia Boze załozema I cele powinny byc osiągruęte Bóg
chce wy, azić swoją nulosc I nulosierdzre wszystkim ludziom na Ziemi, chce by Go
kochali I uwtelbiah Bóg ma okreslony plan przy pomocy którego realizuje te
cele Gdy mówimy ° Bożym pianie zdajemy sobie z tego sprawę, ze Bóg ma pe
wien określony sposób na osrągruęcie swych załozen Jego wola nie realizuje Się
przez pt zypadek ale WYnika z Bozego planu I jest uklei unkowana najego wypel
l1Ial1le

Waznym momentem Bozego planu jest to, zeby częsć pracy wykonywali lu
dzie prowadzeru Iumacniam przez Ducha Swiętego Bog wybiera ludzi Ipowierza
określone zadania do wypełnienia I tym samym do osiągruęcra Jego celu
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2 Dopasuj srwrerdzerue po lewej strome do stwierdzenra po prawej tak aby najle-
piej opisywały sytuację

a Przywodca przynagla ludzi by I) Przywodca ma plan
przyprowadzali ludzi do koserola

b Przywodca rnowi Naszym celem 2) Przywodca me ma planu
Jest 200 osobowa frekwencja
w przyszłym tygodniu

c Przywódca daje każdemu listę oso b 3) Przywodca ma cel
które nalezy odwiedzrc w danym rygodniu

3 Zakreśl każde prawidłowe dokonczerue następującego zdarua Kiedy mówimy
ze Bóg ma plan mamy na myśli ze
a) Bóg zawsze działa w ten sam sposob
b) Bóg ma także okresjony sposob na OSiągnięcie swego celu
c) Bog wykonuje swe dzteło bez pomocy ludzi
d) Bog z gary wie co zrobi

Powoływanie przywódców

Cel2 Rozpo-nac dowody na to re w Bo-vm plante jest zawarta Idea przywodztwa

Przekazy lustoryczne
Nie ma wąrphwoścr je w Bozyrn plaruc zawarta jest Idea ktOJ3 dowodzi ko

llIeCZnOSCI powoływania przywodców Wiemy to fe studrew nad brbhjnynn prze
kazarm o wzajemnym stosunku Boga z ludzrru KIedy czytam) w Btblu opisy ,67
nych wydarzen stwierdzamy ze nre zdarza Się by BOh dązył do swego celu dając
Identyczne lub podobne wskazowki wszystkim ludziorn na ktorych chce wpłynąć
swym przesłaniem lub skłonie Ich do dzrałarua Metodą Boga jest dzraiarue po
przez jednostki które dzielą SIę z mnyrm tym co otrzymały od Pana lub wpływają
na mnych zgodnie z Jego wolą Bog wymaga od pewnych osob, by stały Się odpo-
wredzralne za wprowadzenie w zycie Jego planu W rezultacie tego jednostki od
powredzralne za lo zajmują pOZ) cje przywodcow w \\ ielu wypadkach organizują
grupy I prowadzą je ku celowi wskazanemu przez Pana Mozemy zatem powie
dziec ze jednym z dowodów na rstmerue koncepcji przywodztwa w Bożym pianie
są przekazy tustorvczne W podręcztuku podanych jest kilka Jakich przykładów
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Bezpośrednie powolania I wskazówki

W wielu bibhjnych przekazach mówr Się O Bożym powołaniu Bog uswrada
nua pewnym Jednostkom ze Je wybrał aby urzeczywrsrmały JI go plany W me
których przypadkach daje Im szczegołowe wskazowki Następnym więc zawar-
tym w Bozym planie dowodem potrzeby przywodztwa są bezposrednte pow ola
ma Iudzt l ud.setane 1111 wskazowks Jednym z przykładów jest powołanie apostoła
Pawła czym zajmiemy Się w lekcji 3

D" ry poslugi

lnspnowaru przez Ducha Swiętego autorzy ksiąg biblijnych stwrerdzają, ze
Bóg daje Koscrołowt pewne osoby ktore zajmują w nim okreslone nuejsca Do
nich nalezą apostołowie prorocy ewangehsct pasterze I nauczyciele (Ef 4 10-16
Rz 12 6 8) Osoby takle wyposazone w odpowrednie zdolnoset. zajmują OCZYWiS
cle pOZYCjęprzywodcow Obdarzone są one takimi darami Jak zdolnosć zarzą-
dzania lub kierowania czy pornagarua Biblrscr mowiąc o takich osobach nazywają
Ich zdolnoset darami posługi Te dary duchowe także potwierdzają waznosc przy-
wództwa w Bozym planie

Kwalifikacje I obowiązki przywodcy

Kolejnym dowodem na {Q ze Bozy plan zawiera koncepcję przywództwa są
znajdujące SIęw BIbiII listy ze szczegółowymi opisami kwahfikacn i obowsqzkow
(J1::YHOc/CY W Starym Testamencie znajdujemy szczegóły dotyczące kapłanow
I królów W Nowym Testamencie wyraznie wskazuje Się kwahfikacje przywód
CÓ\\ KOŚCIOłaApostołowie przykładają wielką wagę do tego, by osoby na pozyc
jach przywódczych były do tego przygotowane duchowo moralnie I umysłowo

W trakcie kursu zajnuerny SIę dokładnie problemem powołania darów ducho
wych oraz wskazaniem biblijnych kwahfikacj r przywódcow Przestudiujemy wy
brane biblijne przykłady Wspominamy o tym teraz jedynie Jako o dowodach na
to ze w Bozym pianie zawarta Jest Idea przywództwa

Organizacje koscrelne, ktore większosć z nasdobrze zna, powstały dzrękt wie
rze że Bóg powołuje przywodcow I prowadzi Ich do celu Jakim Jest urzeczywist-
rueme na ziemi Jego planu lstrnerue zorganizowanego KosclOla oraz wielu roż
nych posług cłu zesctjansktch na całym swrecre Jest ŚWiadectwem na to ze Bog
posługuje Się przywódcami
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4 Oto krlka kretkich cytatów z Brblu Przeczytaj Je uważnie Jeśli chcesz je lepiej
zrozurmec, możesz odszukac Je w Biblu l przeczytac całe fragmenty Następnie
dopasuj każdy cytat do rodzaju swiadectwa

I) Przekaz historyczny
2) Dary posługi
3) Bezpośrednie powołanie I wskazowki
4) Kwalifikacje I obowiązki

d ldzcte ledy f czynele uczmaml wszystkie narody (Mt 28 19)
b Mojżesz wybral męZOH dzielnych l ustanowił Ich naczelntkann nad ludem

(2Mo 1825)
c Diakom mech / / potrafią dobrze kterowac duecmt l domami SWOJfnl

(ITm 3 12)
d On ustanowił jednych apostołami drugich prorokami Innych ewangehsta
mi a innych pasterzami l nauczyctelamt (Ef 4 11)

e Pascte trzodę Bazą, ktora jest między wamI (1 Pt 5 2)
r Jozue wybrał ' / dzielnych wojowntkow t wyprawtl tch (Joz 8 3)

PRZYKŁAD BIBLIJNY - JÓZEF

Cel 3 Rozpoznac zasady przywodztwa na podstawie zycta Jozefa

KOŚCIół lokalny, czyli zgromadzenie dzieci Bożych w pewnej miejscowości,
powstaje jako rezultat dzrałarua prowadzonego pod przywództwem Jednej lub kil-
ku osób Kiedy pewne osoby cZUH powołanie I pomoc Bożą, pr icują I zdobywają
dusze oraz nauczają je Rozwój I kontynuacja takiej dztałalności wymaga dobrego
przywództwa

Teraz możemy wrÓCIĆ do Pedry Gonzalesa Jego historia wskazuje, że pastor
był właśnie takim przywódcą lokalnego koserola.jak: oprsalrsrny Pastor ten starał
Się wypełnić Boży plan I zdał sobie sprawę że potrzebuje pomocnika W ten spo-
sób Pedro został liderem

Zauważcie, że Pedro miał byc przywodcą młodzieżowym Jednoczesrue miał
pracowac pod kierownictwem swego pastora Zapamiętajcie ten przykład, gdyz
zajmiemy Się nun pózmej Wlęl.sZOSCchrześcijanskich przywódców podążających
za Panem to przywodcy srednrego szczebla

Cofnijmy Się Iprzyjrzyjmy myślom Idziałamom Pedry w czasie, kiedy przed-
stawiono go jako przywódcę Czuł on ze przywiódł go tam Bog Prosił o rnodht-



Przywodcy I Ich nasiadowcy 19

wę Oswiadczyl iowrnez, ze ułozy staranny plan działam a I będzie dawal tym kto
ryrru przyjdzie mu kierować.jasne wskazówki Chciał, zeby dzieło Pan ski e kwitło

Wszystko to brzmi bardzo pięknie Czy wrdztcie Jednak jakiś problem w Jego
sposobie rnyslerua? Czy me wydaje Się byc zbyt dumny ze swojej pOzyCJI I czy Się
nią me chwali? Czy nie wygląda na to, ze zbyt chętnie chciałby wykorzystać swoją
władzę by dawac wskazówki mnym? Jak powiruen zareagować chrześcijanin, kiedy
zostaje przywódcą?

Na te pytania łatwiej będzie odpowiedzieć kiedy przeczytamy biblijne prze-
kazy o żyCIU przywodcow Jedną z najdokladruejszych I najbardziej szczególo-
wych relacji Jest historia zycra Józefa Ta opowieśc to z pewnoscią coś więcej rnz
tylko historyczny przekaz Bóg zachowa Iją dla nas jako wsparuale studium ludz
kiego zachowania oraz zbiór zasad pr zywodztwa

Nawet jeśli uwazasz, ze dobrze znasz tę łnstonę, powiruenes znalezc czas by
Ją sobie teraz przypomruec pomewaz nasze rozwazarua podejmiemy z punktu WI

dzerna który może być dla Ciebie nowy Dokładna relacja znajduje Się w I MOJze-
szowej w rozdziałach 37 3948 Główne fragmenty dotyczące tematu przywódz-
twa to rozdziały 37 39 42 4, I 15 24 31, 45 I 15 Może to duzo rnatenału, ale
przekonasz Się ze Jest on interesujący 1 wartościowy

Następnie zajmiemy Się streszczeniem tej historu Zauważymy w mej pewne
cechy Józefa l spróbujemy sami odpowiedz lec na pytanie Jakim człowiekiem był
Józef" Aby odpowiedz lec, rozważymy trzy podstawowe elementy Jego charakte-
ru Są to osobiste kwalifikacje sposob rnyslerna I odczuwania oraz postępowanie
Wszystkie one decydują o sukcesie przywódcy

Gdy czytasz ksrązki o przywodziwre stwrerdzasz ze kwalifikacje przywódcy
okreslone bywają tez Jako cechy pt ::yl-lOdC} Jego sposób myślenia I odczuwania
Jako postawy pr::ywodcy a postępowanie Jako zachow ante przywodcy W podręcz
ruku określimy Je wszystkie Jednym slowem - cechy NIemmej Jednak Jest to dla
Ciebie korzystne gdy będziesz parruętał znaczenie kazdego z tych określen pome
waz od czasu do czasu będziemy Ich uzywac w czasie kursu

5 Abys mogł rozrózmć cechy postawy I zachowam a, przeczytaj zdarua dotyczące
Pedry Gonzalesa I dopasuj Je do określen po prawej strome

a Pedro uśmiechnął Się I ruszył raznym krokiem

b Pedro wierzył ze będzie dobrym pr zywódcą

c Pedro był pełnym oddania chrzęścijarunem

d Pedro był pewny Siebie

e Pedro dawał Jasne wskazówki

I) Cecha
2) Postawa
3) Zachowanie
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Józef - przywódca w mewcli

Więc myślisz, ze będziesz naszym władcą? I ze będziesz nami rządził? Ta
kU11l słowami odpowiedzieli bracia Jozefowi, kiedy opowiedział 1111 swoje sny
Sruło mu Się że będzie wielkim przywodcą Jego bracia podobnie Jak wielu ludzi,
sądzili, ze celem przywództwa jest sprawowanie władzy nad mnyrru czyli rządzę-
me ludzrm

Biblijny przekaz o losach Józefa prowadzi nas do przekonarua, ze nie taka Jest
Boska Idea przywództwa Byc ruoze Jozefw głębi serca był dumny kiedy opowia
dał swoje sny ale nic w Jego życiu 11Iewskazuje na to by SIę chełpił lub gnębil
mnych Możhwe ze w związku ze snami żywił raczej takie uczucia jak zaskocze
nie I zdurruerue I dlatego podzielił Się z nimi ze SWOJą rodziną Wydaje Się ze mial
odczucie IŻ Bog wybrał go do jakiegos celu Sądzimy nawet że tak było, gdyż
w pózmejszych latach Józef przypomniał swoim braciom że Bozym zarruerze
mem bylo uczyrucrue go przywodcą me po to by go spotka I zaszczyt lecz po to,
by wypełnił Bozy cel wśród wielu ludzi

Józef'piawdopodobme nie w pełni rozumiał to w młodoser ale najwyraźniej
bez zadnych zastrzezen zaakceptował fakt ze Bag go będzie prowadził W pIZC-

kazre brbhjnym krlkakrotrue powtarzają SIę sIowa Pan był: Jo:efem Z pew-
nośerą Józef był tego swiadorny, a jego uczynki są dowodem ze mial zaufanie do
Bozego przewodnictwa

6 Czy dostrzegasz w zyciu Józefa przykład dztałarua Bozych metod? Dlaczego
Bóg wybiera przywódców? Odpowiedz prsernmc

Kiedy zazdrosru bracia sprzedali Jozefa w niewolę, zaprowadzono go do Egiptu
gdzie kupli go dworzanin fal aona W krotkirn czasie Jozef zostal zarządcą domu
stając Się przywodcq sredruego szczebla Józef był ruewolrukrem I musiał słuchac
rozkazów swojego pana Jednocześrue pan potrzebował pornocmka który dbałby
o wszystko Wybrał go WIęC na przywódcę średniego szczebla I wyznaczył mu
pewien zakres obowiązków Józefmuslai zarządzac Jego domem I majątkiem Bib
ha mówi że Pan błogosławił wszystkiemu, co iobii Józef Swradczy o tym fakt ze
zwrócił na Siebie uwagę swego pana Józef wiedzrai I rnówil o tym że źródłem
Jego powodzenia Jest Bóg Fakt ze Pan był z rum me oznaczał, !Z Jego praca była
łatwa ale ze Bóg dał mu Silę, by mogl ją dobrze wykonywac NIe oznaczało to
również, że Bóg strzegł go przed kłopotami Bóg dał mu raczej mądrość, odwagę
I WIarę, by mógł sobie z nirm radzie
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Poważne kłopoty zaczęły SIę wtedv, gdy zonajego pana probowała go zwiesc
POl-..US31ll1 seksualnymi Odmowił Jej zdecydowanie mowiąc Nie wykorzystam
swojej POZYCJI Nie zdradzę mojego pana ktory mi zaufal Nie zgrzeszę przeciw
ko Bogu który nu poblogosławil

WIdLImy więc że Jozefszanowal nie tylko swojego pana ale przede wszyst
klin Słowo I wolę Bazą Kobieta Jednak nalegała, az w koncu rozgniewała Się na
Jozefa kiedy Ją odrzucił Wreszcie oskarżyła go fałszywie I sprawiła że zamknię-
to go w wtęztemu

7 Hrstorra Józefa pokazuje nam re osoba znajdująca Się na ruzszej POZYCJI może
być jednocześnie dobrym przywódcą Zakresl luery przed dwoma zdamarni które
zawierają najwazmejsze przyczyny powodzenia Jozefa

a) Wymagał całkowrrego poslus. ensrwa od podległych mu ludzi
b) Szanował tych, ktorży byh nad nim
c) Postępował zgodnie z wolą Bozą
d) Wierzył ze Bog ułatwi mu pracę

Józef - przywódca w wtęzrcmu

Gdy Jozef znalazł Się w więzteruu musrato SIę mu wydawać Le Jego sny mg
dy SlęJUZ rue spełnią Starał Się najlepiej jak mag! a CI krorym sluzył zwrocih Się
przeciwko memu Swtadectwem Jego prawdziw te przywedczego charakteru Jest
to ze nie powiedzrai Wszystko na IlIC Tacy wlasme są ludzie Nie można ufac
rnkornu'

Józef był mtehgcntny I bal dzo dobrze wredział re go oszukano Niemmej
Jednak nadal Wiei zyl Bogu I co Istotne dla naszych studiów nad problemem pl zy
wodztwa nadal dobrze pt ac owal I dobrze odnosił sre do wszystkich ludzi Nawet
rycie w wręzienru me osłabiło dzralarua snu zesłanego ruegdys przez Boga I me
sprawiło że przestał wywierac on wpływ na Z) Cle Jozefa Znowu I tu ujawniły Się
Jego pt zyw6dcze zdolnoset Biblia me podaje szczegołow lecz mówi ze Pan był
z Jozefem I mu pomagał Naczehuk wręztema dal mu władzę nad wszystkim: wręz
maml

Skąd mógł wredziec ze Pan był z Józefem? Jak. sądZISZ w Ja~1 sposob w wrę
zreruu mOLIla wykazać SIę danyrm przez Boga zdolnosetarur przywódczyrm? Co
zauwatył naczelnik wręzrema? Zapamiętaj pytania POZllJcJ, kiedy porownarny
histonę Józefa ' tym, co znajdziemy w książkach na temat przywodztwa zrazu
nuemy ze Jozefcharakteryzowal SIę kilkoma cechami typowymi dla dobrych przy-
wodcow
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W czasie gdy Jozef był w wręziernu dwaj członkowie dworu faraona pie
karz l podczaszy - dopuscih Się przewrnrema przeciwko władzy POnieważ Józef
zarządzał wręzruamr, obaj znalezh Się podjego dozorem Ktoregos dnia zauważył
że są przygnębieni

Zainteresował SIę nimi, gdyż widział że trapi Ich zmartwienie - ,Dlaczego
jestescie smutni I - zapytał Ich Odpowredzreh, ze rmeh sen ktory Ich zarnepokorł
Jozef me zawahał Się WZląC sprawy w swoje ręce Bag moze wytłumaczyć wasze
sny' - oswiadczył Znowu wykazał w ten sposob swoje całkowite zaufanie do Pana
I osobistą więz Z N IlTI

Bóg dał Józefowi prawdziwe wytłumaczenie snów wręzmów. a on przekazal
Je obu mężczyznom Dla podczaszego sen oznaczał zwolnienie z wręziema 1 pl zy-
wrocerue na dawne stanowisko I wtedy Józef mądrze wykorzystał okazję, którą
zdawał Się mu podsuwac Bóg Opowiedział podczaszemu o sobie 'Kiedy znaj
dzresz Się przy faraonie prosił powiedz mu o mnie I popros by rozwazyl mÓJ
przypadek "

- W porządku - odpowiedzrał podczas L)' Ale kiedy został zwolrucny, zapo-
mmał o Józefie Po I az kolejny Inny człowiek zawiodl oczekrwarua Józefa

Dwa lata później faraon mial niepokojące sny Zaczął szukac kogoś kto mógłby
Je wytlurnaczyc I wtedy podczaszy przypomniał sobie to co zdarzyło mu Się
w więzremu W -,kazał faraonowi na Jozefa którego natychmiast przyprowadzono
z wręzrerna przed oblicze władcy Jozef pokładając calą ufnosc w Bogu wytluma
czyI mu sny

8 Bóg wykorzystał w swym planie sen trmego wręzma by uwolruc Jozefa z więzre

ma W jaki sposób Józef dowiedzrai Się o śnie? lakresl lrtet ę przed prawidłową
odpowrcdzią
a) Józef powiedział wręzmom żeby przychodzili do niego po radę
b) Józef podszedl do wręzmów I zapytał dłaczego są smutni

9 Co o charakterze Jozefa mowi twoja odpowiedz na poprzednie pytanie? Zakres I
literę przed prawidłową odpowiedzią
a) Interesował Się mnynu ludzrm
b) Oczekiwał ze mru dowiedzą Się o Jego połozemu

Józef trrumfujący przywódca

Sny oznaczają, że zbliża Się głod' powiedział Jozef faraonowi W tym
kraju będzie siedem lat dobrych zbrorow I urodzaju Będzie wtedy więcej jedze
ma, ruż potrzeba Pózruej nadejdzie Siedem lat nieurodzaju kiedy ruc me będzie
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rosło Będzie wielki głód, me tylko Wtym kraju ale I ówruez Wkrajach sąsredmch
Dobrze byloby 1I10zyćplan magazynowania zywnoscl Wczasie lat urodzaju Wte-
dy wystarczy Jej na siedem lat głodu'

Józef Ijego mądre słowa spodobały Się faraonowi ktmy powred 'lał "Ustana
Włam Clę rządcą Opracujesz plan o ktorym wspomruałes I wciehsz go w zycie '
Tak więc Józef został zwolniony z wręzrema I zajął drugie po faraonie miejsce
w kraju Ułożył plan Idopilnował by gromadzono oraz przechowywano zywnosc
na lata nieurodzaju

Rezultaty były takle jakle Pan objawił Józefowi Kiedy nadszedł głod, zaczę-
to rozdzielać zywnosc I ludzie zestali latowani od srruerci głodowej Wielu głodu-
jących z sąsiedmch krajów przychodziło by kupowac zywnosc Pozycja Jozefa
umocniła Się czczono go l szanowano

Pewnego dnia, kredy Jozef nadzorował sprzedaz zboza tym, któi zy przybyli
z mnych krajów zobaczył swoich braci Om me poznali go, gdyz w bogatej szacie
wyglądał całkiem inaczej ntż młodzieruec ktorego sprzedali w niewolę Ale Józef
Ich poznał Oru poklomli Się przed nim z szacunkiem jak przed krolem Tak.jego
sen o tym, ze będą mu oddawac pokłon spełnił Się

Z przekazu biblijnego widzuny ze Józef nie chełpił Się swoją pozycją I me
próbował zemscrć Się na braciach za Ich wcześniejsze postępowanie wobec mego
Wykorzystał okazję, aby nauczyc Ich pewnych rzeczy, ale zrcbił to z dobroerą
I me dla własnej satysfakcji lecz po to by stali Się lepszymi A na kornec me wsty-
dził Się okazać rm swego wzruszenia Płakał z radOŚCI l rmłości do swojej rodzmy

Najwazmcjsze dla jego sukcesu Jako przywodcy wybranego przez Boga było
to, ze w czasach swojej największej potęgi zdawał sobie sprawę, IZ Jest narzę
dziem uzywanym przez Boga by pizynosie Innym dobrodziejstwa I wypełnić Bozy
cel

\0 Przeczytaj ponownie l Mojzeszową e s 413 Czy do zwyczaju niektórych przy-
wódców nalezy przypornmarue ludziom Ich dawnych błędow I k.irceme za przewi-
nienia I pomyłki? Czy józef skarcił SWOIchbraci? Wyjaśruj to krótko
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CECHY PRZYWODCY

Cel4 Rozpoznawoc typowe cechy pr-vwodcow

Nikt, kto uwazrue przestudiował problem przywodztwa me będzie probował
opisac typu dobrego przywodcy' Studia wykazują, ze pewni dobrzy przywodcy
mają takle cechy zas drudzy mne Na ten temat napisano setki opracowan Jedna
z książek o przywodztwie zawiera 339 odsyłaczy dotyczących charakterystyki przy
wódców Autor.y niektórych ksiązek twierdzą, że pizywodztwa me można przed
SldWIĆ w świetle cech charakterystycznych ta" więc dyskusja na ten temat me Jest
przedmiotem Ich rozważan

Sądzimy że żaden zespół cech postaw zachowan me moze wystarczająco
określić dobrego przywódcy Jednakże rozpoczęhsrny studium o przywodziwre
Sięgając do przykladu Józefa Srwrerdzrhsmy że jego cechy (to Jakim był czlo-
wiekiem) jego postawy (sposob \\ jaki myślał I czuł) IJego zachowania (sposób
WJaki postępowa I) złożyły Się na to ze został dobrym przywodcą Na przyklad
wiemy ze słów laraona że Jozefbyl mądry l rozsądny (IMo 4 I 39) Wiemy row
rueż, że byl Cierpliwy gdyz czekal Wiele lat me tracąc UfnOSCI ze Bóg urzeczywis-
tni swoj plan Możemy więc powiedztec ze mądrosc I cierplrwosc to dwie ważne
cechy dobrego przywódcy Nie znaczy 10Jednak że kazdy mądry I Cierpliwy czlo
Wiek będzie dobrym przywodcą Sądzimy też, że jesh ktos chce rozwmąc W sobie
cechy dobrego przywodcy pownuen prosic Pana o mądrosc I crerphwosc Uważa
my że Jeśli kto' Jest mądry I Cierpliwy ma W sobie pewne cechy przywódcze

W najlepszych zródlach jakre znamy w profesjonalnych książkach oraz
podręcznikach znajdujemy zestaw ~J1~u cech charakterystycznycli o których Się
twierdzi ze są typowe dla dobrych przywódców W wrększoścr zestawren powta
rzają Się następujące cechy

l Unuejęrnosć wczuwania Się (empatia)
2 Zdolność osiągarna celow
3 Kompetencja
4 Zrównoważenie emocjonalne
5 Poczucie przynależnoset do grupy
6 Zdolnosc dzrelerua Się przywodztwem
7 Konsekwencja, ruezawodnosc

Kiedy zbadamy je kolejno srwrerdzrrny. że wszystkie one zostają podane nie
tylko w podręcznikach o przywodziwre ale rówmez w Biblu.jako cechy dobrych
chrześcijan NIC ma wątphwości jakle cechy uczeni uważają za niezbędne dla
dobrego przywódcy' W Brblu jednakże znajdujemy dodatkowe cechy
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Poczucie powołania Bozego I posłannictwa
2 Świadomość ze Chrystus wytaza przez daną osobę swoją rmlosc do ludz

kości
3 Poddarue Się przewodnictwu Ducha Swiętego
4 Wzorowe zycre zgodne z chi zescijanską 11101 alnoscią I etyką

l t Przeczytaj powtor rue te zestawienia cech Następnie sprobuj n iprsac Je z pa
rmęct Zaparruętaj Je l przyporumaj sobie w chwilach modlirwv l rozrnyslan To
pomoze CI zostac dobrym pr zywodcą

Teraz rozwazymy siedem charakterystycznych cech przywódcy ktore więk
szosc badaczy zgodrue uwaza za najistouuejsze Naszym celem jest odpowiedze-
nie z bibhjnego punktu WIdzenia na pytanie Jaki jest przywodca? Z większoscią
tych cech zetkniemy SIę w następnych lekcjach kiedy bardziej szczegołowo zaj-
rnierny Się postawami I zachowaruarm zawiązanymi ze skutecznym pi Z) wodztwem

Jaki jest przywodca

I Empana Pizywodca potraf spouzec na sprawy 7 punktu WIdzenia drugiej oso
by Probuje zrozumlec co czują mru Biblia wyraża to w tak zwanej zlotej zasa-
dzie' A Jak chcecie aby lud.re want czvmlt C=J I1Cle lm tak samo I lI-y (LI-.. 6 ., I)
Autoi LIStu do Hebr ajczykow 1110\\1 I'annctatctc o \I tezmach rakbyscte v spol
wrczruann byli () ucsvkanych <koro \(lII/l lOllnt( H ctelc jestevcte (Hbr 13 3)
Słowo Boze mówi rówrnez abY'iI11) byli wspolczujący (I Pt 3 8) I nostli nawzajem
swoje btzerruona (Gal 6 2) Empeua to cecha podstawowa cłu zescijanskrego pt zy
wództwa

2 Oviagome celow Pr zywodca pouaf postawie cele I dązyc do Ich OSiągnięcia
Przywedc-t cluzescijansk: stawia cek, sobie I swojej grupie aby w ten sposob dą
LyC do OSIągnięcia Bozych celow Apostoł Pawel srwrerdza Zmierzam do celu
do nagrody H gorze do ksorei sossolem pO~IOIQn) pr e- Boga IV Chrystusie Jezu
He (Flp 3 14) We wszystkich jego prsmach pojawia się koncepcja dązenia do
celu Mowr on często o SWOl111 cdu dąznosciach odwiecznym (Bozym) po
stanowreruu (np rr 3 l 10 l I I 2Tm 1 10)

3 Kompetencja PI zywodca dobrze wykonuje swoją pracę Posiada niezbędne urme
jętnosci Zna fakty Ol az wie gdzie mozna znalezc mfot rnacje, by pomoc mnym
Pracuje cięzko wiele wymaga od srebie I od tych ~tOJZY go słuchają W Brblu
znajdujemy wiele wzmianek o pouzebie pilnoser I unnejętnosci w pracy dla Pana
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Dla przykładu przeczytaj 2Mo 35 36 Prz 12 27,22 29, 31 10-30, 2Tm 2 15 Jk
214-16 2Pt 15 10

4 Zrownowazeme emocjonalne Przywódca jest opanowany, rozsądny, pewny sre
bre I pogodny me wpada łatwo w złosc me Jest uparty mełatwo SIę zniechęca
Potrafi reagować spokojnie I łagodrue kiedy trudno zreahzowac plany I kiedy
pojawrają SIę trudnoser Dawid wyraża tę myśl Jako człowiek, ktory ufa Panu
Stwierdza że nawet W kłopotach nadal Jest ufny I śpiewa presru pochwalne Bądz
męzny ł mech serce twoje będzie niezlomne (Ps 27 14) Przeczytaj również Ef
4 31 2Tm 4 5 I I Pt 4 7

5 Poczucie pr zynaleznosct do gf upy Przywódca ma silne poczucie przynależnos-
CI do gr upy Jest ŚWiadomy wspólnoty mteresow cieszy go wspołpraca z mnynn
ludzrm Wyjasruerue tego znajdujemy W IKor 12 I Ef 4 NIezwykle Istotne dla
chrześcijanskiego przywództwajest zrozumienie, że Jednostki podobnie Jak częś-
CI ciała - odnajdują prawdziwe poczucie przydamości w życiu wtedy gdy cale
ciało jej! !Jpo)one I =WIqzane przez wszystkie wzajemnie się zasstajqce Jtawy
(Ef 4 16) Każda częsc ciała pomaga utrzymać w łącznoset wszystkie inue CZęŚCI

Gdy lud Boży pracuje wspolme I wypełnia różne funkcje to pi zewodzeme Jest
Jedną z nich Tak więc przywódca Istnieje tylko dzręki tym ktorzy za mm podąża
Ją

6 Zdolnosc dztelerua Się przywodztw em Pizywodca współpracuje z mnyrm przy
wodcarm Potrafi zaakceptować pozycję sredruego pi zywodcy słuchac trutych
być lojalnym I Ich szanować Potrafi wyznaczyć pomocmkow z zaufaruem powie
rza Im pewne zadanta Cecha ta wiąże SIę ŚCIsłe z poczuciem przynaleznosc: do
grupy Kładzie Się tu głowme nacisk na pokorę, zaufanie I szacunek dla mnych
Dobry przywódca ma wzgląd na innych ludzi Cłuześctjanskr przywódca Wie, że
Bog działa popr zez ludzkość kto: a Jest Jego największym dzielem Zatem należy
szanowac dary I powołania wszystkich ludzr Słowo Boże mOWI o tym żebyśmy

utegah jedrn drugim w bojazm CIlIy>lUSOlVej (Efo 21) Swręty Paweł daje przyk
ład przywodztwa wyrażając często podziw dla swoich wspołpracownrków I po-
mocruków WIele wzmianek na ten temat znajdujemy w Frhpran 4 I 3 Kolosan
47-14 I l Tesaloruczan I 24

7 Konsekwencja l ruezawodnosc Przywódca Jest konsekwentny I niezawodny
W Jasny I UCZCiWY sposób oznajnua czego oczekuje od grupy a pózniej stara Się
by wszyscy pracowali zgodnie z planarnt NIe entuzjazmuje srę jakimś projektem,
a pózmej o nim zapormna lub nagle zrmerua zdarue me informując o tym mnych
Dotrzymuje słowa I stosuje Się do tych samych reguł, ktore ustala dla innych Jezus
wyraznie stwierdził że w chrześcijanskrej służbie Jest wymagana konsekwencja
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I ruezawodnośc, bo zaden ktory przyłozył rękę do pll/go I oglqda Się wslecz me
nadaje SIę da Krolestwa Bozego (Lk 9 62) U Pawła czytamy bqdzcie siali
mewzrus=em zm1sze pełm zapału dla pracy dla Pana (l Kor 15 58) Przeczy-
taj rówruez Galacjan 5 I I Efezjan 4 14

12 Oto Siedem chatakterystycznych cech dotyczących postaw I zachowan Józefa
Wszystkie mają związek zjedną z przywodczych cech które wyrrueruhsmy Przed
kazdym stwierdzeniem WpiSZ cyfię, aby wskazac własciwą cechę

a Powiedział faraonowi Zgromadzimy dość żywności by przetrwać Siedem
lat"

b Nie rozgniewał Się na podczaszego, ktory o mm zapomniał

c Parmętał o swojej rodzrrue I czuł Się odpowiedzialny za Jej dobro

d Niezrruenrue ufał Bogu 1WIernie wykonywał SWOJą pracę, chociaz spotyka-
ły go nieszczęsera

e Wredzrał, ze Jego bracia CZUJą Się Winni] starał Się Ich pocreszyc

f Jego pan l nac, elrnk więzierua zauwazyh że wszystko czym dobrze

g Byl posłuszny Ipełen szacunku wobec SWOjego pana, wobec naczelnika wrę-
zierna l wobec faraona

Cofnijmy Się 1 utrwalmy to czego dowtedziehsrny Się w tej 1eJ...f'JIPo pierw-
sze, myslehsmy o Pedrze Gonzalesie nowo wyznaczonym przywodcy Następnie
zajęliśmy Się biblijnym przekazem o Jozefie aby odkryc cechy postawy I zac ho
wam a przywódcy w konkretnych sytuacjach zyciowych W koncu poznahsmy lis
tę cech przywódczych, zestawioną przez naukowców w opracowaniach na temat
przywództwa Srwrerdzrhsrny że każda z cech dobiega przywódcy Jest również
cechą dobrego chrześcqaruna I Le Józef Jest przykładem, który powinniśmy naśla
dować

Pomyśl Jeszcze raz o Pedrze Co mogłbys mu powiedzreć, by mu pomoc stać
Się lepszym przywodcą? Zauważyhsmy, ze ma on kilka problemow Po pierwsze
musi pamiętać, ze Jest przywodcą sredruego szczebla bo nad nim stOI Pan I pastor
Po drugie, potrzeba mu więcej pokory MUSI uwazać by nie był zarozumiały po
ruewaz zaszedł wyżej rnż jego bracia l mm młodzi ludzie MUSI zdawać sobie
sprawę, ze chrześcijanm przywodca to cos Innego niż szef przedsrębrorstwa Dobry
przywodca taki jak Jozef, żywr szacunek dla tych ktorzy mu podlegają Dobry
przywódca Czyni coś więcej OplÓCZwydawania polecen Pracuje razem z innymi
Szybko zaponuna czyjes błędy, mezmienrue miłuje ludzi I oczekuje od nich tylko
najlepszego nawet jesh go zawodzą Będzie Się starał nakłomć Ich do pełniejsze
go wypełniania woh Bozej, tak jak Jozef postąpił wobec SWOIchbraci
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Test
Wybierz sposrod wielu mozhwosci Zakresl luerę przed najlepszym uzupel

mernem kazdego z następujących zadan

I .Powołame przywódcy według Bozego planu związane Jest z faktem że Bog
a) ma pracę do wykonania I wykonuje Ją w pl zewidzrany sposob
b) urzeczywistma swój cel poprzez doskonałe duchowo istory
c) ma okreslony sposob na osiągmęcre swego celu
d) wie ze głupotą Jest wykorzysrywame ludzi do wykonam a Jego pracy

2 Ważną CZęSClą Bożego planu Jest to ze Jego praca wykonana będzie przez
a) szczerych oddanych ludzi którzy pragną czynic dobro
b) ludzi ktorych On wybiera którymi kieruje I których umacnia, by osiągnęh Jego

cel
c) poslusznych antołów którzy mają moc I rozum, by wypelrnc Jego cel
d) Jego lud ktoternu każe wykonac swoją pracę

3 Nasza wiedza o Bogu wykazuje, ze Sag
a) zna swój cel I WIe, co należy zrobie, by go osiągnąc
b) stale zrruerua swój cel by dostosowac Się do zrnreruających Się czasow
c) Jest niewolnikiem ustalonego celu I metody działarua
d) W miarę urzeczywrstn rarua Się Jego celu postępuje W okreslony sposób by go

osiągnąc

4 Poniższe srwierdzerna oprócz jednego są świadectwem że Boży plan obejmuje
dzrałante przez przywództwo Które nie Jest taktrn świadectwem?
a) W BIblII mówi Się o kwalifikacjach I obowiązkach przywodcy
b) W Btblu pojawrają Się relacje o bezposiedruch powolamach I wskazówkach dla

przywódcow
c) BIblia objawia Ideę przywództwa poprzez historyczne przekazy I dary przywódz-

twa
d) O koruecznosci przywództwa swiadczą kulturowe oczekiwania I zapotrzebo

warne społeczne

5 Podstawowa zasada chrzescijanskiego przywodztwa dotyczy przywództwa śred
niego szczebla, które oznacza, że chrzescijanscy przywodcy
a) słuchają tylko Pana
b) słuchają mnych przywódców, a wszyscy razem Idą za Panem
c) słuchają Ich własnych skłonnoset I Pana
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d) znają swoje bardzo ograniczone prawa I zgodrue wykonują swoje obowrązki
pod przewodructwern Pana

6 DWie zasady prcywodzrwa które zademonstrował Jozef kiedy sluzył w domu
urzędnika faraona, to
a) szacunek dla wladzy I poddam e Się woli Bożej
b) uzywarne siły by doprać swego oraz suaszerue by wymusić posłuszensrwo

u tych którzy lllU podlegali
c) pragruerue by zadowolic wszvstkich I zyskac populamosc
d) Instynkt samozachowawczy I pragrueme absolutnej władzy

7 W WIęZI emu Jozef wykazał SIę pewnymi cechami ktore są wspolne wszystkim
dobrym przywodcom mezachwianą wiarą w Boga WIemOSClą w słuzbre I

a) nadzieją, ze wszystko Się dla mego dobrze skonczy
b) wspolczuctem dla osób znajdujących Się w gorszym połozemu
c) zamter esowan rem I noską o innych ludzi
d) przekonarnem ze ludzie zostawią go w pouzebie

8 Mmęło wiele trudnych lat zanim Jozef zrozurruał częsc Bożego planu dotyczącą
Jego rodziny Jakle cechy przywodcze wykazał wtedy gdy klęczeli przed mm bra-
cia?
a) Dumę z udziału w Bozym plamę, postawę, A me rnowiłern?" oraz pragnrerne,

by przypommec Im dawne blędy
b) Kompetencję skutecznosc zdecydowanie sprawiedhwosć
c) Wspołczucie zrozumienie swojej \OlI w Bożym planie wybeczerue I rniłosc
d) Przekonanie, że zemsta należy do Pana całkowite zrozumienie Bozego planu

akceptację mehumanuamej postawy ludzi

9 Na Jakle cechy charakteru Józefa wskazuje wielolerma, przykładna słuzba me
tracenie nadziei oraz dobra rada dana faraonowi?
a) Kompetencje I :zaradnosc
b) Oddanie Bogu I zdolnoser polityczne
c) Wytrwalosć I zdolnoset organizatorskie
d) Cierphwosc I mądrosc

10 Józefwykazule Się postawami, ktoie powinny cechować dobrego przywódcę
Kiedy skonczyła Się Jego ciężka próba w Jego zachowaniu zauważyliśmy pewne
charakterystyczne cechy oprócz jednej Czego NIE zrobił?
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a) Nie przechwalał SIę ant ole probował Się zemście
b) Zrozum rał S" oją rolę Jako Boskiego narzędzia do świadczerna dobrodziejstw

mnym
c) Przypomniał braciom swoje dawne sny I przepowiednie
d) Spojrzał na ten epizod ze swojego zycra z perspektywy Bozego planu

11-17 W następujących cwiczemach dopasuj odpowiedrue cechy przywódcy do
Ich defirucji Poniżej wymienionych Jest siedem cech przywódczych, o których
mówilrśmy

Empatia
Osrągarue celów
Kompetencja
Zrownoważenre emocjonalne

POC7UClOprzynalezności do grupy
Zdolnośc dzrelerna Się przywództwern
Konsekwencja I niezawodność

II Zdolnosc przyw odcy do zachowama Zimnej krwi, kiedy pojawiają Się trudności
l sprawy nie toczą Się zgodnie z planem nazywa Się

12 to cecha, ktora pozwala przy
wódcy współpracować z Innymi przywódcami, a takze znajdującymi Się nad mm
przełozonyrm oraz podlegającymi mu

13 Zdolnośc przywódcy do wczuwania Się w położerne Innych patrzenia na spra-
wy z Ich punktu widzen ra, znana Jest Jako

14 charakteryzuje przywódcę który po-
rozumiewa Się ze swoją grupą, stara Się, by wszyscy pracowal. zgodnie z planem
dotrzymuje słowa przestrzega tych samych regul które ustala dla Innych

15 Cecha przywódcy, która wyznacza cele I wytrwale do Olch dązy

16 Kiedy przywodca ma silne poczucie, ze Jest C7ęSClągrupy, gdy Jest swradorny
wspólnoty mteresow, cieszy go praca z mnynu, mówimy, ze cechuje go
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17 to termin okresłający pr żywodcę
który dobrze pracuje posiada odpowiednie umiejętnoser zna fakty Wie gdzie
mozna znalezc informacje. by pomoc mnym cięzko pracuje l wiele wymaga od
siebie oraz od podążających za mm ludzi

Odpowredzi na pytania z lekcji
Odpowredzi nie są podane we wlasciwym porządku byś nie znalazł za wczes-

me odpowiedzi na następne pytanie Odszukaj potrzebny numer l staraj Się nie za
glądać do odpowiedzi następnych

7 b) Szanował tych, ktorzy byli nad nim
c) Postępowal zgodnie z wolą Bozą

l c) OSiągnięcie celu
8 b) Józef podszedł do wręzmów l zapytał dlaczego są smutni

2 a 2) Przywodca nie ma planu
b 3) Przywodca ma cel

9 a) Interesował Się mnyrm ludznu
J b) Bóg ma okreslony sposob na osrągrnęcre swego celu

d) Bóg z gory WIC co zrobi
10 Powiedzrai Im zeby SIę me martwrh Pocreszył Ich przyporninając o Bozym

planie
4 a 3) Bezposredrue powolanie I wskazowk i

b I) PI zekaz historyczny
c 4) Kwalifikacje I obowrązkr

c t) Przywodca ma plan

d 2) Dary posługi
c 3) Bezposredrue powolanie

I wskazówki
f I) Przekaz historyczny

II Spr awdzcie SWOją odpowiedz przy pomocy listy podanej w punkcie Cechy
przywodcy

S a 3) Zachowanie
b 2) Postawa
c I) Cecha

12 a 2) OSiąganie celow
b 4) Zrównowazerue emocjonalne
c ') Poczucie przynależnoser do grupy
d 7) Konsek wencja l ruezawodnosc

6 Bóg wybiela przywodcow aby wypełruah jego cele

d I) Cecha
e 3) Zachowanie

e I) Łmpana
f 3) Kompetencja
g 6) Zdolnosc do dzrelerua Się

przywodztwem




