
Przywódcy
doceniajq ludzi

Pan LO! znowu Się spózrnł na obiad Był zmęczony I zmarszczył brwi, kiedy
Jego maly syn pociągnął go za płaszcz

- Przypuszczam ze byleś w kościele cale popołudnie - powtedzrała żona lo-
nem dezaprobaty

Oczywiscre odpowiedział zły powrnnas byc zadowolona ze kościel tak
Się rozwija Stworzyhsmy szesc nowych "las biblijnych fa razem JUż dZICSlęC,

odkąd zająłem Się edukacją chrzescijanską Musiałem doprlnowac zeby przygo-
towana ksrążki dla wszystkich klas Pozmej przyszło dwóch nauczycieli prosząc
abym im pomogl Potem wywiązał Się spor bo rukt nie chce prowadzi C Z3Jęe w po
koju od podwórza Musiałem tez ISC do stolarza aby wyjasrnc sprawę krzeseł,
ktore zamówihsmy I

Dlaczego me wezrmesz kogos do pomocy? zapytała żona
Lud/le są za slabo zamteresowaru pracą dla Pana Spóźniają Się burzą plan

zajęć NI~t nie podejmuje Się żadnych obowrązkow stwierdzrl - albo wybuchają
spory kto ma wszystkim kierować Marnują czas popelrnaja wicie błędów I mu-
szę potem wszystko naprawiać Muszę nadzorowac każdą sprawę

Pan LO! zajmuje wazną pozycję w swoim kosciele SądZI ze Jest dobrym przy-
wodcą l pod pewnymi względami rzeczywiscre tak Jest Jak wynika z rozmowy
Jest oddany swej pracy Czego Jeszcze możemy Się o mm dowredzrec? Czy pozna
hśrny Jego stosunek do innych ludzi? Ja~1 będzie to rruało wpływ na Jego sukces
Jako przywódcy?

W lekcji tej poznamy kilka zasad dotyczących relacji mtędzyludzkrch I do-
wierny SIę w Jaki sposób to co czujemy wobec mnych ludzi Jest wazne dla dobre
go przywództwa Naszym biblijnym przykładem Jest MOjżesz któremu Bóg po-
wierzy! Jedną z najbardziej znanych funkcji pr zywodczych



"V{aczego me uieztmesz f:.pgosdo pomocy? II

Plan lekcji
MOjzesz I jego stosunek jako pr zywodcy do ludzi

Co sądzą przywodcy o ludziach

Styl pl zewodzerna

Cele lekcji
Po zakonczemu tej lekcji powtmcnes umieć

* Okreshć zasady przywodztwa na podstawie relacji o Mojżeszu oraz wskazac za
stosowanie tych zasad

* WYJaśnić znaczenie cpmn P' zywodcy o ludziach z ktorytm pracuje

* Ocenu, IQZne style I zachowania przywodcy w odniesieniu do zasad przywódz-
twa chrzescijanskiego
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WskazowkJ do praktycznej nauki

Proszę przeczytać tekst wstępny oraz cele lekcj I podobnie Jak przy lekcji I ls
totne Jest aby robie lo przez cały kurs

2 Proszę nie zapomnieć o kluczowych słowach Pomogą one zrozumieć materiał
a także poszerzye słownictwo przydatne w dalszych studiach

3 PIOSZę przeczytac fragmenty dotyczące Mojzesza 2Mo 2 7 II 18 32 35 36
W lekcji wykot zystamy fragmenty 2Mo 2-3 4 1-17 12 31-38 14 10 31
1522 25,16 I II 17 I 15 18926 321-14 351-35 361-7 W czasie stu-
drewanta lekcji proszę mleć Biblię otwartą na 2MoJzeszoweJ

4 Proszę przestudiowac rozwrruęcre tematu I odpowiedziec na pytania zgodnie
z procedurą pr zedstawioną w lekcj I I

5 Proszę wykonać test na koneu lekcjt I uwazme sprawdzrc swoje odpowredzi przez
porownaruc z tymi ktore znajdują SIę na koneu podręcznika Proszę poprawie
błędne odpowredzi

Kluczowe słowa
dokuczać
frustracja
Impulsywny
marupulowac
motywacja
rnozhwości

oczekiwania
odpowredm
pobudzony
przypuszezac
przypuszczen te
stosunki

styl
teona
uznanie
ZWiązki

Rozwmręcre lekcji

MOJZESZ I JEGO STOSUNEK, JAKO PRZYWODCY, DO LUDZI

Cel l Przeanatnowac stwrer dzema dotyczące powalanta Mojżesza do przewo
dzema l Jego odpowiedz na to powołanie

Histona MOjżesza Jest bistoną przywództwa W całej lnerarui ze nie ma do-
kładnrejszej I Jaśniejszej relacji tak doskonale nadającej Się do studiów nad tym
Jak Bog odnosi Się do przywódców I jak przywódcy odnoszą Się do ludzi
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MOJzesz, podobnie JaJ...inni wielcy słudzy Panscy, wczesrue zaczął przejawrac
empatię Interesował SIę ludzrm troszczył Się o nich, chciał Im pomagac Począt-
kowo działał zbyt irnpulsywrue I bez wątprema me mysia! o tym by dzralac pod
krerowructwem Pana Próbował na 5WOJ własny sposób walczyc z mesprawredli
WOŚClą Doprowadzrło to do tego ze zabił człowreka (2Mo 2 l I 15) Wrdzuny ze
kredy uciekł by Się ukryć nadal mial poczucie spi awiedhwości ajego pragtucmc
by pomagać ludziom wyraziło SIę ponownie w tym ze obronił grupę kobiet przed
dokuczającynu Im pasterzarru (2Mo 2 ł 6-19)

Ten dobry uczynek by! początkiem Jego znajornoset z kapłanem Madrannów
Jetrą, ktorego córkę poślubił Pewnego dnra kiedy pasł owce swojego teścia zo-
baczył dziwny płonący krzew I podszedł blrzej zeby mu SIę przyjrzec Postąpił
jak czlowiek o docrekhwym umysle nie bal SIę nowej. nieznanej mu sytuacji

MOJzeslu Mojżeszu! - Bog zawołał do mego z krzewu

- Oto Jestem odpowiedz: al 7e spokojem MOJzesz I zatrzymał SIę by poslu
chac Potem zasloruł twarz by wyrazić szacunek dla Boga który mu Się objawił

Pan powiedztai - Widzi alem nicdolę mego ludu Martwi mnie Jego eterpic
nie Zstąpiłem WIęC na ziermę by go wybawi c I wyprowadzić Z tego kraju Idz
WIęC teraz Posyłam Clę do faraona abys wyprowadzi! mÓJ lud z Egiptu

Zauwazamy tu metodę Bozego działarua Bog miał pewnie n zamiar wobec
swego ludu WIęC powołał przywodcę I da! mu zadanie do wykonanta Od tego
czasu Mojżesz stał SIę rnruej Impulsywny I mniej pewny Siebie I swej Siły Boży cel
był wrelkr a zadarue wydawało SIę praw re nremozhwe do wykonania przez samot
nego pasterza

Krmze ja jestem by tego dokonać? zapytał MOjżesz Co będzie jeśh lu
dzre rmue rue posłuchają'?Jak Ich pt zekonam re posłał mtue Pan?

Mojżesz wredział ze przywódca musi dzialac z POZYCJIwładzy Bóg dal mu
Jednak pełnornocrucrwo w formie znakow I cudow których mogł dokonywać
W mueruu Pana Bóg obiecał tez Mojzeszowt ze będzie przy mm I będzie mu po
magal w reahzacji zadania Nie obiecał mu nagrody lecz obieca! pomoc w osrąg-
ruęciu największego celu na zrerm A jednak Mojżesz nadal SIę wahał

NIe potrafię dobrze przemawiac oswradczyl Proszę, poślij kogos mncgc
zamiast mnie

W tym momencie Bóg rozgniewał Się na Mojżesza Dobrze Jest byc pokor-
nym ale pokorę powinna równowazyc wiara w Boga I ufność 'e dotrzyma On
swych obietrnc Bog powiedział Mojzeszowi ze Aaron będzie mowrl za mego
Obaj POWll11l1zebi ac starszyznę sposiod Izraelnew I wyjasruc Jej Bozy plan
W ten sposobwszyscy przywódcy zrozumieją, ze Bog dał wskazówki Mojżeszowi
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I zaakceptują swoje obowiązki Wtedy MOJzeSL poddal Się calkowrcie woli BozeJ
Biblia kilkakrotrue podkresla że uczynil tak Jak nakazal Pan'

l Zakreśl hterę przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem
a Morlesz nie dbał o innych ludzi dopoki nie usłyszal wezwania Bożego

b Bog wyraził swoją troskę o ludzi zanim dal Mojzeszowi zadanie do wykonania
e Bóg obieca! Mojzcszowi ze ludżre będą go powazalr i szanowali
d Dośwtadczerue Mojżesza UCZY nas że pr zyw6dztwo wymaga zarowno POkOl)'

Jak t wiary
e Pizywodztwo MOjżesza oparte było na BOLym pelnomocructwre
r Mojżesz rozumtal ze przyjmuje na siebre wielką odpowiedzralnosc

"Co mam zrobie z tymi ludzrm '"

Cel 2 Na, waG cztery sposoby ktot y ch Mejzesz naucz) I się od Ieu y I przedstawie
jak mo::.na Je .astosowac H pracv z ł ud-nn

POnieważ MOjżesz posłuchał polecen Pana udało Się mu zgromadzic star-
szyznę l przygotować ludzi do WYJSCI3 z niewoli egipskrej Beg sprawił ze serce
faraona stało Się twarde I zesłał na kraj plagi W końcu wydał rozkaz Zabierzcie
Je: trzody l1Gsze I bvdlo WaJ e t tdzcte (2Mo 1232)

Czy pouaficie sobie wyobt azrc 600 000 mężczyzn wiaz z kobretanu dzrecnu
I całym dobytkiem opuszczających swoje domy I wyruszających nocą W drogę
przez cały kraj? (2Mo 1237) Jesh kredykolwiek musrehscrc zorgamzowac kon
ferencję lub Iekolekcjc albo nawet wreczor ewangelizacyjny z pewnosetą wrecre,
Jakim zadaniem było dla Mojzesza i jego pornocrukow zorgarnzowarue tego wYJś-
cia

W pierwszym porywie według biblijnej relacji wszyscy i obih dokładnie to
co Pan nakazał Mojzeszowi Zasadą ludzkiego zachowarua jest to Le kiedy Jakieś
dzialame Jest nowe I podniecające ludzie bez zadnych pytan podązają za przy-
wódcą Ale wkrotce entuzjazm zruka a pojawrają SIę problemy Wtedy ludzie za
czynają zadawac pytania I szemrać a nawet zwracac Się przeciwko przywodcy
I obwrruac go lo wlasrue pizydarzyło Się Mojzeszowr



Przvwodc: doceniają ludz, 37

2 Przeczytaj 2MoJzeszową 14 I 12 I' 23 2\ 16 2 3 17 I 3 Wersety te rnowią
o czterech wydalzenlach ktore miały miejsce podczas wędrówkr lzraehtów Co
zrobili ludzie w każdym z tych przypadków? Napisz ruzej swoją odpowiedz

W koncu kredy ludzre skarzyh Się ze nie mają wody MOJLesz zawołał do
Pana Co maili c.:; me z I) m ludem?

I t) ll1 razem podobnie jak przedtern Bóg odpowiedział czyniąc cud W t\ m
przypadku kolejny raz Biblia odkrywa nam Bozy sposob postępowania L ludźmi

3 Przeczytaj 2MoJzeszową 17 ') Mojżesz ou zymal od Boga trzy polecenia miał
wystąpic przed lud nua! WZ1ąC SWOją laskę Jakle było trzecie polecenie?

Mojżesz na oczach starszyzny izraelskrej uderzył w skałę 1 trysnęła z niej
woda tak ze wszyscy mogli Się napie Starsi byli swradkami tego niezwykłego
zdarzerua Nauczyli SIę Wiele od Mojżesza 7)5"-all nową wiarę l natchruenre do
sluzby wsrod ludzi W Biblu często znajdujemy pt zyklady przywódców ktoizy
dz.chh Się doświadczemanu s\\eJ posług: W Nowym Testamencie ta"11111 przy
wodcarm są Jezus Chrystus I apostoł Pawel

Następne wydarzenie starotestamentowe ponownie Ilustruje stosunki między
pt zywódcarru a tymi ktorzy Ich słuchają Mojżesz wydał rozkaz Jozucmu l ten
wybrał męzczyzn do walki z wrogarm kto' 7y zaatakowali lzraehtow W czasie
bitwy MOJZesz lrzyrnal tece \\LllICSJOne do Pana Kiedy Się zmęczył opuscil Je
I wrogowie zac, ęh wygr ywac huwę Wtedy dwaj izraelscy p' z~ wodcy stanęli po
obu stronach Mojżesza który usiadl na kanuemu I podtrzymywali mu ręce Bitwa
skonczyła SIę zwycięstwem lzrachtow a Pan powredział do Mojżesza Zapis-to
dla pannęci \I księdze (2Mo 17 14)

Każdy dobry pr zywódca powuuen zapanuęrac rowutez to) że wazru są zarow
110 przywodcy ktorzy Idą do walki jak I SPOkOjll1pornocrucy ktorzy stoją obok
I podtrzymują ręce wodza

Jak wszyscy dobrzy przywódcy Mojżesz był mocno zamteresowany OSIąg

ntectem celu By! pełen poswięcerua I pilnoset w wypełruaruu swojej rrnsj r a po
mewa/ Jego sukces wymagał wspołpracy wszystkich ludzi był bclesrue rozczaro
wany gdy nie wykazywali Się takim Jak on poswięceruem Kochał ludzi tak bar
d70 że był gotow oddać za nich swoje Z) Cle ale musiał Się nauczyć ze pr zywodz
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rwo wymaga innego rodzaju 111I105CI Polega ona na zaufaniu mnym nawet wtedy
gdy wydaja SIę slabt, dzielemu Się WIZją I wspolnym dązernu do osiągmęcra celu
MOJZesz zgłębił tę prawdę dzręk: swojemu teSCIO\\I

Kiedy Jetro przyszedł W odwiedziny do MOjżesza obaj rozrnawrah o cudach,
których dokonał Bog I o przeżyciach Z podróży Prawdopodobnie MOjżesz wyra-
zrł zmartwienie z powodu tego, ze ludzie szemrali l sprawrab zawad zarówno Jemu
Jak I Bogu Moze powtorzyl Jetrze słowa które powiedział Panu Co mam uczy
me z rym ludem?

Jetro obserwowal MOjżesza podczas Jego codziennych kontaktów z ludznu
Wrdzrał poświęcenie troskę I wielogodzinną wytęzoną pracę MOjżesza oddające-
go SIę całkowicre służbie Panskiej Przez cały dzien ludzie przychodzih do mego
a on był dla nich sędzią, dOI adcą, pasterzem l pocieszycielem

, Ta praca Jest dla ciebie zbyt ciężka oświadczył Jetro - Nie możesz robie
wszystkiego sam Posluchaj mnie, a dam CI pewną radę

Przeczytaj ponowme 2MoJżeszową 18 13 26 W radzie Jetry znajdziesz na
stępujące sposoby pracy z ludzrm

ł Ucz Ich praw nakazów lub taktyki

2 Pokazuj Im Jak wykonac kazde zadanie

3 Przydzielaj lm okreslone obowiązki
4 Wyznaczaj innych - pomocniczych przywódców I z I1Iml organizuj pracę

Taka była odpow iedz Jetry na pytanie Mojżesza Jetro stwierdził że jesh MOJ
żesz usłucha rad, może SIę spodziewac dwoch rezultatow Po pierwsze będzie
w stanie podolac tej ctęzkrej pracy Po dl ugie ludzie dojdą do obiecanej zierm za-
dowoleru Zaparmętajcre te dwa stwierdzerua Pózruej pr zekonamy Się re stano
WJą one Idealne rezultaty dobrego przywództwa osiągruęcre celu l zaspokojerue
potrzeb ludzi I

4 Przypornruj sobie ponownie cztery sposoby pracy z ludzmr a następnie zarnkruj
książkę I spróbuj napisać Je z parmęci To dobre rady których powuuen poslu-
chac kazdy chrzescijansk: przywodca

5 Czy parmętasz niektore 51\\ rerdzerua wypowiedziane przez pana LO! z naszej
hrstoryjki? Przed każdym z ruch WpISZ numer jednego z czterech sposobów pra
cy z ludżrru, by pokazać co pan LOIpowmren zrobie w celu rozwrązarua swoich
problemow

a Tracą czas l me wykonują pewnych prac
b Spozruają Się I burzą plan zajęć



Przywodcy doceniają ludzt 39

c Nikt me chce brac na siebie obowiązkow wszyscy Się klacą o to, kto ma kle-
rowac pracą

d Popełmają wiele błędów ktore pOZl1IeJ muszą naprawrac

Moze zechcesz UnlleSCIC więcej ruz jeden numer przed ruektorymi punktami
Najważniejsze Jest zrozurmerue ze pan LO! mogłby byc lepszym przywodcą, od-
czuwać mniejsze napięcie I zadowolic ludzi gdyby posłuchał rad Jetry

6 PI zeczytaj ponownie 2MoJzeszową 18 22 Zauważ ze są tu zawarte te same za
sady przywództwa które znalezliśmy w 17 5 Omacza lo ze brzemię Mojżesza
rrualo stać SIę IzeJsze pOl1leW37

Lud Boga I lud Mojzesza

Cel3 WYJQsmc d/ac ..ego MoFes_ b)! gotow p'aCOHQC _ iudznn chociaż go ::0-

H tedlt

Jedną z największych zalet Mojżesza Jako przywódcy, było 10, ze ciągle WI

dział w ludzie Bozym potencjalne dobro WJedzlai że Bóg będzie działał poprzez
istoty ludzkie by przymeśc chwałę swemu 1I1l1enlU l osiągnąc swoje cele DZiała
11Ial słowa Mojżesza wykazują ze zanuerzal pracować z ludzmr i poprzez ludzi
których Bóg powierzył mu do prowadzerus Jego rmłośc do Bosa I determmacja
by pracować dla Bozych celow rozbudziła w nim miłość I lojalnosc wobec ruch

Zajrzyjmy ponownie do 2MoJLe;zoweJ 18 15 Jaka była odpowiedz MOJże-
sza gdy Jen o zapytał go dlaczego tak wiele czasu spędza z ludzrrn? Pomewa:
lud pl::} chodu do mme aby stę t ad:sc Boga Wrdznny WIęC, ze chociaż ludżre
czasem buntowali Się, nicsłuszme obwmtah MOjżesza I przestawali ufac Panu na
dal pragnęli poznawac wolę Boga I słuzyc Mu Chcieli Się uczyc Przychodzili po
radę I pomoc kiedy mieli kłopot) W razie sporow przyjmowali Panski wyrok.
Walczyli dzrelme z wrogami Izraela Porturno słaboset jaką w nich MOJzesz WI

dział dostrzegał również wszystkie Ich zalety

Wtedy gdy MOjżesz przeżywał naj wspanialsze wydarzenie w całej historu
ludzkoset otrzymanie Słowa Bozego na gorze Synaj ludzie popadli (ze slabości
lub strachu) w straszny grzech bałwochwalstwa (2Mo 32) Nasze serca eterprą
razem Z Mojżeszem kiedy czytamy o jego powrocie do obozu o gmewte który
w mm zapłonął o potłuczemu drogocennych kamiennych tablic
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W tym samym Jednak rozdziale (wersety 7 I I) czytamy o bardzo znaczącej
rozmowie między Bogiem a Mojzeszern

Twoj lud powredział Bog który wyprowadziłes L zrerm egipskrej, rychło
zszedł z drogi Jaką mu nakazałem Tel az zostaw mnie żeby zapłonął mÓJ gniew
na nich Wytracę Ich a ciebie UCzynię wrelkun narodem'

Ale MOjżesz odpowrcdzrał Dlaczegoż Panie, płonie gruew twoj pizeciwko
ludowi twojemu ktory wyprowadziłes z ZIemi egipskiej wielką silą l ręką potężną?
Odwroc SIę od zapalczywoset swego gniewu l uzał Się nad złem, Jakle chcesz zgo
towac ludowi swemu

,I użahl Się Pan nad ziem
Ludzre zgrzeszyli Byli słabi Potrzebowali nauki I przewodnictwa Ale byli

ludzrru Bożymi I Mojzeszowyrm Beg uCZYIl11MOJzesza odpowiedzialnym za nich
I Mojżesz uległy Bogu Pf7YHi na Siebie tę odpowredzialnosc Oddal SIę ludziom
I Bogu by przygotować Ich 1 udoskonahc 7 pomocą Pana Po zmszezemu zlotego
Cielca ZOlgaruzował Ich ponownie w Jedno Ciało wykot zysiując Ich największe
talenty I najwspanialsze dary przy budowie świętego przybytku Nauczylich Slo
wa Bożego wyznaczył Im różne zadania I wreszcie powierzył kontynuowarue dzieła
które musiał zestawie me dokończone

7 Zakreśl litery pl zed najlepszymi uzupełnieniami następującego zdania MOjżesz,
pomimo że ludzie go zawredh, był gotow pracowac z IlU11I ponieważ
a) zaszczytem było przewodzenie tak Wielkiej grupie

b) wiedział, że mają zalety które mczn a rczwmąc

c) wierzył że pragną wypełniać wolę Bożą
d) chciał by przymeśh Bogu chwałę

CO PRZYWÓDCY SĄDZĄ O LUDZIACH

Cel4 Wynlfemc zalozenta na temat/udu Bożego ktore wypowtedzial Jetro

Zastanówmy Się nad dobrymi radami, które dał Jeno Mojżeszowi Stwierdzi
hśmy że rady te dotyczą czterech sposobów pracy z ludzrm Istotę problemu sta
nowi oczelawarne lłlęcej od tych ktorynu się kseruje

Niektorzy eksperci w dzredzuue przywództwa twierdzą, że to, Jak działamy
jako przywódcy, Jest bezpośrednim rezultatem tego co sądzimy o ludziach Nasze
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sądy o ludziach ruektorzy autorzy nazywają załozeruanu To czego oczekujemy
od ludzi Jak Ich traktujemy - a wręc nasze przywodcze działarua zalezą od tych
zalożen Na przykład, mozemy zakładac ze młodzi ludzie są fizycznie srlmejsi od
ludzi starszych Zatem, gdybysmy planowali przeprowadzkę, do noszenia cięza
rów przeznaczylibysmy ludzi mlodych Oczekrwalibyśmy ze bez uskarzarua Się
zaakceptują nasze polecenia

Pomyślcie w Jaki sposob słowa kaznodzie: mogą odkryc co sądzi on o lu
dziach Przypuscmy, ze mOWI on do zgromadzenia .Powmruscie bye gotowi do
poświęcema CZęSCl czasu który tracrcre na własne przyjemnoset I wykorzystania
go do zdobywania dusz

Jakle są załozerua tego kaznodzter? Czy Je dostrzegacie? Zakłada on że
I Ludzie spędzają czas na przyjemnościach

2 Są egoistyczrn

3 Nie lubią zdobywać dUS7 uważają to za poswięceme

4 Mogliby zdobywac dusze, gdyby zechcieli

Kaznodzieja ten ma mskre oczekiwania wobec ludzi poruewaz sądzi, ze ko
chają przyjemnoset I Ole angażują Się \\ zdobywanie dusz Z drugiej strony uważa,

że wiedzą, jak pozyskrwac dusze Sądzi ze gdyby zechcieli Się pOSWlęCIC, mogli-
by osiągnąc wazne cele

Ale przypuscmy ze kaznodzieja powredział uNa pewno będziecie USZCLęSIJ
Wiem, gdy SIę dowiecie, ze rozpoczynamy wykłady na temat pozyskrwarua dusz
Możecie teraz dowiedziec Się więcej o tym jak dziehc Się z sąsradarru dobrą nowi
ną' Jego zalozerua byłyby takie

I Ludzie chcą pozyskiwać dusze ale me wiedzą, jak to 10blC Pctrzcbują na-
U~I

2 Chętnie poswręcają czas na naukę I zdobywam e dusz
3 Są odpowredzialm za sąsradow

W tym wypadku kaznodzieja wykazuje wysokie oczekiwama wobec ludzi, ale
uważa ze me potrafią nic zdzralac bez pewnej pomocy Chce Im pomoc w roZWI
ruęciu Ich mozhwosci

8 Przypomnij sobie rady Jetry Co sądził o ludziach? Zakres I litery przed najlep-
szyrmodpowredz.arru

a) Ludne pracują dobrze bez żadnej orgaruzacj l

b) Wlę"'~70SC ludzi potrafi sobie poradzi c Z własnymi pi oblemarru
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c) Większosć ludzi będzie przestrzegała praw Jeśli Je zrozumie
d) Wielu ludzi ma zdolnoset przywodcze
e) Większeser ludzi można ufać w sprawie podejmowania pewnych decyzji

STYL PRZEWODZENIA

Cel 5 Podac P' =) kłady zachow an pl zywodczych zgodny ch z sadami na lema/lu
dZl

Dobrym studium o tym.jak sądy o ludziach wpływają na rozwój stylu przewo-
dzema są rozwazama Douglasa McGreggora Twrerdzr on ze zachowania wielu
przywódców oparte są na tym, co nazywa Teoną za/aren X Owe założenia to
Ludzie me lubią pracy I unikają jej Jeśli mogą Ludzie chcą unikać odpowiedztal-
nosci NIewiele Ich obchodzi osrągarue wrelkrch celów (takich Jak cele organizacji
lub głoszenie ewangelu często zwanych celami mstytucjonalnymn

McGreggol odrzuca taki zestaw załozen I proponuje Inny ktory nazywa Teo
rrą załozen Y Oto one praca Jest dla ludzi czyms natul alnym wcale nie starają Się
Jej unikać Ludzie chętnie będą pracować dla osrągruęcia celow ktorym są od
dam Ludzie me tylko przyjmują na Siebie obowrązki I odpowredzialność ale Ich
szukają Większość ludzi (nie tylko CI którzy zajrnuja najwyższe pozycje) potrafi
wkładać Wiele wysiłku W osrągruęcie celow instytucjonalnych W ludziach Jest
WIele mewykorzystywanych możhwcscr Ludzie poswręcają Sięcelom, do których
przywiązują wagę

Teraz zobaczymy w Jaki sposob załozerua na temat ludzi mogą doprowadzic
do rozwuuęcra pewnego stylu przewodzenia Styl można zdefiniować Jako kombi
nację zachowan lub skłonność do działama w pewien sposob Większośc ksiązek
wymienia kilka stylów zarządżarna ktore zaobserwowano I opisano Dwa Z nich
wymienione przez większosc autorow to styl autokratyczny I s01 demokratycz
ny

Przywódca którego cechuje styl autokratyczny ma niemal całkowitą kontrolę
nad grupą Podejmuje wszystkie ważniejsze decyzje Ustanawr-r reguły I domaga
SIę Ich przestrzegania Daje szczegorowe polecenta tym, któ: zy mu podlegają Serśle
I osobiścre nadzoruje pracę

P, zywódca którego cechuje styl demokratyczny, pracuje bardziej w grupie
KIeruje grupą przy ustalaniu reguł Dopuszcza grupę do uczestnicrwa w podejmo-
wamu decyzji Prosi grupę o sugestie I propozycje Nakłada pewne ważne obo
Wiązki na członków grupy
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Przywódca, ktory stosuje załozema Teofil X uwaza, ze wrększosc ludzi Jest
brema I leniwa lub niechętna do prac} Trzeba Ich ,pobudzac' I kontrolować Trzeba
nimi krerowac, nadzorowac Ich, popychac, nakłamac I karac Przywodca, ktory
tak uwaza czuje, ze konieczne Jest mampulowarne ludznu, dawanie obietruc lub
straszenie karami by zmusic Ich do pracy dla OSiągnięcia celow mstytucjonal
nych Będzie mial skłonnośc do fOz\VIJ3m3 autokratycznego stylu przewodzenia

Przywodca który stosuje załozema Teoru Y uwaza ze wrększosc ludzr ma
JOl pewną motywację do osrągruęcia celu oraz pragnie PIZYJęl la odpowiedztal
ności Taki przywodca będzie próbował stworzyc warunki ktore urnozhwrają naj-
lepsze wykoizy.tame talentów I zdolności Stworzy ludziom okazję do wykony
warna wyboiow I dawania PIOPOZYCJI Pomoze 1111ZIOZUITIleĆ W1rtoŚĆ celu l spt a
WI że Się mu poświęcą z własnej woh Jesh laki przywódca jest kompetentny 10Z

WInie demokratyczny styl przewodzenia

9 Cofnij Się teraz do historu pana LO! Co sądził on o ludziach? Czy Jego zalozerua
bardziej przypominają Teorię X czy Teorię y?

Oczywiscte wiemy, ze mektorzy ludzie starają Się urnkac pracy Niektorzy
potrzebują większej kontroli I kierowania mz mm Istnieją sytuacje, kiedy przy-
wódca musi byc bardzo surowy wobec swoich podwładnych dawać lm okreslone
polecenia narzucac reguły konieczne do osrągruęcra pewnych celów Dobrzy przy-
wódcy uczą Się elastycznoset l stosowania metod właściwych dla roznych ludzi
ttóźnych sytuacji Zajrmerny Się tym dokladmej w pózmejszych lekcjach

Najwazmejsze co mUSISz tet az zapamiętać Jest to że styl przewodzenia który
studiujesz oraz twój sukces Jako przywódcy zależą w duzym stopniu od zalozen,
Jakle masz na lemat ludzi Dla chrzescijanskiego prZ)'\vodcy interesujące I wazne
Jest to, że załozerua Teoru Y McGreggora charakteryzują oddanych I praktykują-
cyc h chrzescijan Oznacza to, ze chrzescijame JUz poswręcih Się celowi, do które
go przywiązują wielką "agę Podobrue jak ludzie, którzy przychodzili z pytaniami
do Mojzesza tak większosc chrzescijan chce poznac wolę BOlą Chcą uczestru
czyc w pracy ciała Chrystusowego Mają dary, talenty I rnozhwosci, które dał Im

Pan Zwykle uważają to za zaszczyt I przyjernnosc, kiedy mogą wruesc wkład
w dzieło Panskre Tak więc w Wlę~SZOSCI przypadkow potrzebują przywodcy, ktory
dostrzeze w nich te cechy I postara Się stworzyc jak najlepsze warunki Ich rozwo
JU Własnie to uczynił Mojzesz, kiedy zebrał ludzi l namowił Ich do zbudowania
zgodnie Z Bozyrn planem świętego przybytku
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\0 Przeczytaj I Mo 3) I - 367 Z przywódczych zachowan Mojżesza oraz reakcji
na nie możemy wyjaśnić następujące założenia na temat ludu Bożego Do każ-
dego stwrerdzerua dopasuj odpowiedni cytat

Zaloźenra

a Ludzie potrzebują określonych reguł

b Ludzie potrzebują określonego celu

c WIelu ludzi Jest chętnych do pracy

d Wielu ludzr Jest chętnych do dawania

e Ludzie mogą Się wiele nauczyc

f Ludzie mają od Boga wiedzę I urruejętnosci

Cytaty

I) 35 10
2) 36 2

3) 35 21
4) 35 35

5) 35 1-3

6) 35 34

Większość uczonych PISzących na temat przywództwa twierdz: że ludzie są
najbardziej chętni do pracy wtedy kiedy czują, ze najlepiej wykorzystują swoje
zdolności Dają z Siebie więcej kiedy pros: Się Ich, by zrobih coś, co wygląda na
rzecz wartościową I lubią, gdy to, co robią, spotyka Się z uznaniem

Z pewnością budowa świętego przybytku ŚWiadczy o tym ze zasady te są
prawdziwe.jeśh chodzi o dzieło Panskre Być może zauważysz nawet, że MOjżesz
wyraził Jednostkom specjalne uznanie Docenił wobec Boga Ich zdolności,
a jednocześrue wyrmemł pubhczrue nazwiska tych, kto rym Bog dal rozum I zdol-
ności (IMo 35 30-35)

Czy rue SądZISZ, że Pan który stworzył wspaniałe piękno wszechświata mógł-
by zeslać L nieba strój kapłanski dla Aarona? Ale to 11IeJest Boża metoda Pan na-
kazał Mojżeszowi by pokierował pracą tych, którzy mają cdpowredme zdolności
którzy są chętni I ktorzy całym sercem dążą do wielkiego celu

KIedy założymy ze Wlę~SZOSCchrzescijan chce wypełniać wolę Bożą I garnie
Się do pracy, zrozumiemy, jaki Jest podstawowy obowiązek przywódcy Jest nim
takle pokierowanie ludzmr, by Ich oddanie Chrystusowi przybrało formę sensow
nego działania W celu OSIągOlęC,. Bożych celów Jak przekonahsmy Się W tej lek
CJI glówne zasady przywództwa ktore nam W tym pomogą, to zaufanie do ludzi
I szczere pragnienie by prowadzić Ich do Pana

Zastosowama praktyczne

II Przypuśćmy, że wyznaczono Clę do przcprowadzerua akCJI wydawniczej w celu
ewangehzowarna Spotykasz Się z grupą chrześcijan, którzy będą z tobą wspoł-
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pracowali Co zrobisz Jeśli zalozysz ze pragną Oni wypełrnac wolę Bożą I są
chętni do pracy?
a) Będziesz glosie potrzebę poswręcenta Się Bozemu dziełu
b) WYJaśnisz, Jak praca ta wiąże Się z duchowymi celami którym JUZSię pos

wręcrh
c) Wyjasrnsz, Jak wazne dla cbrzesctjauma jest odlozerue na bok mnych obo-

wiązkow I spraw na czas tej akcj I

d) Powiesz tm dokładnie Jaki Jest celi Jakle zadania nalezy wykonać, zeby go
osiągnąć

e) Wyznaczysz okres lone zadania I następnie pozwolisz Im zadawac pytania

A teraz na osobnej kartce wypisz powody dla których dokonałes własme ta
kiego wyboru

Kiedy Jako przywódcy pracujemy z grupami dl! zescuanskrrm, raduje nas \VI

dok połączonych 51/,zdolnosci, duchowej mocy wszystkich współpracujących ze
sobąjednostek Przywódcy ktorzy me nauczyli się.jak najlepiej wykorzysrywac
tę wspaniałą sytuację, sarrn stwarzają sobie problemy l nie potrafią osiągnąc chrzes-
cijanskich celów

Teraz kiedy poznaltsmy doswiadczerua MOjżesza mozemy mnym wzrokiem
spojrzeć na narzekania pana LOJ I na Jego największą wadę Jako przywodcy WI
dzuny że Jego ruskie oczekiwania wobec ludzi przyczyniły Się do ruepowodzerua
w kierowaniu 111011 w skuteczny sposób Dostrzega on Ich wszystkie słaboset. ale
me WidZI Ich zalet Nie nazywa Ich SHOlm/ ludznu i ludznu Bozymt w taki sposob,
w Jaki nauczylIsmy Się tego od Mojżesza W zwrązku Z tym pan LO! nie moze
w pelru rozwinąć Ich mozhwości ani jako jednostek ani jako grupy Rózruca mię-
dzy tym co robią, a tym co mogliby 10blĆ Jest Wielką stratą dla dzteła Panskiego
Wszystko to świadczy o Wielkim znaczemu chrześcijanskiego przywództwa

Istnieją cztery zasady stosunku dobrych przywodcow do ludzi Respektowa-
me tych zasad pomogłoby panu LO! W rozwrązaruu jego problemow Oto one

Mowienie ludziom tego co Się myslr o danej sytuacji Czasami przywodcy
skarżą Się ludziom spoza grupy ale me mówią członkom grupy o klopo-
tach Pan LO! mógłby powredziec swoim ludzrorn Jesteśmy szczęshwi ze
Bóg powiększył nasze szeregi Oznacza to ze musimy pracowac wydajniej
I lepiej Się zorganizować Potrzebuję waszej pomocy I wspołpracy Jesh
Bóg nas poprowadzi mozemy wspólnie dokonać Wielkich rzeczy

2 Dawanie ludziom okazji do omowterua ro.nych spraw t pomagania sobie
nawzajem Pan LO! powmren poprosi C bardziej doswiadczonych nauczy-
cieh zeby pomogli nowym osobom
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3 Stli ar:;ante lud::I01I1 okazji do WYjEHłama P'0P0=J1Cjl Pan LOI powimen po
prosic ludzi o pomysły, Jak uczynic pokój od podworza bardziej atrakcyj
nym Powiruen wyznaczyć małą grupę żeby nad tym pracowała I dać Jej
pełną odpowredzialnosć

4 Docentanie OSlągmęc l zdotnosci ludu Hyra;ame lin ll_nanta Pan LOI po-
Winien wyrazac swoje uznanie dla nauczycieh którzy na przykład wykazu-
Ją zainteresowanie, by Się więcej nauczyc lub docenić tych co są zamtere-
sowarn stanem sali lekcyjnej

12 Gdybys pomagał panu LOI wybrnąć z kłopotów Jakle jeszcze inne propozycje
byś przedstaw"? Sporząd/ listę własnych pomysłów

Test

WYBOR SPOSROD WłELU MOZLlWOSCI Zakresł literę przed najlepszą
odpowiedzią na pytania lub uzupełrueruem zdatna

1Bóg miał pewien zamiar wobec swojego ludu, wręc wezwał MOJżesza. wyzna
czył mu zadanie, dał mu pełnomocnictwo w fotrrue znakaw I cudów l obiecał
(podobnie Ja" wszystkim przywodcom których powołuje)

a) doczesną oraz wieczną nagrodę
b) obronę przed atakami wrogów oraz krytyką przyjaciół
c) uznanie I szacunek za wysilk:
d) ze będzie przy nl111 by pomagac mu w osrągruęciu największego celu na swie-

cle

2 MOjżesz wykazał Się empatią nieodzowną cechą we wszystkich wymienionych
niżej sprawach z wyjątkiem Jednej Która z nich nie odnosi Się do empatn't
a) Interesował Się ludźmi
b) Obchodziło go dobro ludzi I chciał coś zrobić, by Im pomóc
c) Odpowiedział odmownie (początkowo) na Boże wezwanie o pomoc gdyż był

pokorny
d) Miał Lam lal walczyc Z ruesprawiedhwoscrą, ktora trapiła Jego lud
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3 Na przykładzie wyjsera z Egiptu widzimy pewną Lasadę ludzkiego zachowania
kiedy dzrałanre Jest nowe I podniecające ludżre bez pytan podążają za Swoim

prrywódcą, ale gdy pOjawiają SIę problemy

a) zapormnają o swoim początkowym entuzjazmie krytykują go I obwiniają
b) chcą porzucic swoje Ideały I zrezygnowac z realizacjr celow
c) uważają, ze trzeba natychmiast znuernc przywodcę
d) chcą zrewidowac swoje cele l na nowo Je okreslrc

4 Problem z brakiem wody [Jego rozwiązanie przez MOjżesza ukazuje nam kolej-
ną zasadę przywodztwa któt a wyl aza ze sfuzba pr zywodcy
a) wymaga spektakularnych cudów by natchnąć ludzi nową WIZJą

b) pOWIIlIla być dzielona z mnvnu pr zywodcanu
c) będzie łzejsze dzręki usilnej modluwre jedynie samego przvwodcy
d) wymaga bysmy czasami odwracali Się od naszych celow I byli zadowoleni z te

go, co osiągnęhsrny

5 W czasie bitwy w Refidun doszła do głosu wazna zasada przywodztwa którą
Pan nakazał zaparmętac Mojzeszowi Wielkie znaczenie
a) taktyki I strategu
b) pomocniczych przywodcow Idących do bOJUI Cichych pornocmkow podtrzy-

mujących przywodcę
c) morale w obozie ludu Boaego
d) przygotowania rruhtarnego I woli walki

6 MOJzesz musiał SIę nauczyc kolejnej zasady przvwodztwa Przywodztwo wyma
ga pewnego rod /aju rmloscr któr a pozwala
d) akceptować mekompetenine dzialarua podleglych ludzi
b) wybaczac brak poswręcerua I oddarua
c) zgadzac Się na cele nuucjsvc ruz pterwotrue W} znaczone
d) dziehc SIę WIZJąI pomagac innym \\ osrągmęcru celow

7 Jetro tesc MOJzesza dal Mojzeszowi pewne mądre rady dotyczące przywodz
twa Następnie powiedział ze jesli MOJzesz Się do mch zastosuje, osiągrue dwie
wartoser (Idealne rezultaty dobrego przywództwa)

a) ludzie będą lojalni. a cele zostaną osrągnięte
b) zadania staną SIę łatwe, a ludzie będą szczęshwi
c) Mojzeszowi będzie IzeJ a potrzeby ludzkie zostaną zaspokojone
d) młodz: przywodcy będą przygotowaru do objęcia przywództwa po Mojżeszu

a Jego będzie SIę uważać za Wielkiego przywodcę
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8 Jedną z wielkich zalet MOJżesza Jako przywódcy Jest to że widział
a) u Bozych ludzi zdolnośc do czynienia dobra
b) o rle więcej można by osrągnąć ponad to co początkowo zapłanowano
c) rzeczy realistycznie, dlatego rugdy nie stał Się Idealistą
d) potrzebę zmniejszenia swoich oczek Iwan by dostosować Je do ludzkich możh

wosci

9 Gdy MOjżesz otrzymał Prawo na górze Synaj, a ludzie w tym czasie popełrnh
odstępstwo Bóg powiedział, ze to lud MOjżesza a MOjżesz ze to lud Boga Jaką
zasadę przywództwa tutaj dostrzegamy?

a) Ponieważ ludzie należą do Boga przywódcy mogą ufać że Bóg będzie Się m
mi opiekował

b) Bog czyni przywodcow odpowiedzialnymi za sWOJlud mają zdać Się na Nie-
go l WZIąĆ na Siebie tę odpowredziałnosć

c) Przywódcy nie powmru tak bardzo brać sobie do serca obowiązkow Swej po
sługi, gdyż w IStOCieJest 10sprawą Boga

d) W rzeczywrstości praca duchowa Jest w równej mierze obowrązkiern Boga
I człowieka

10 Rady, ktore Jetro dał Mojzeszowi można podsumowac w następujący sposób
a) Ustanów prawo Powiedz ludziom. CLe go chcesz I spraw b) to wykonywali
b) "DomagaJ Się od SWOjegoludu całkowitego poświęcerua
c), Bądz surowy Jeśli chodzi o dyscyphnę Karz dla przykładu tych ktorzy me me

robią'
d), Oczekuj więcej od swego ludu To mewykorzystana skarbmea mozhwoścr

II To czego przywódca oczekuje od ludzi IJak Ich traktuje czyli Jego pt zywód-
cze działarua opierają Się na

a) teonach kreiowarua ktorych Się nauczył
b) szczególnych uprzedzeniach wynikających z rrumonych doswradczen
c) poglądach rozpowszechnionych w Jego społeczenstwre
d) Jego poglądach I założemach na temat ludzi

12 Jeśli kaznodzieja mówi do ludzi , Częsć swoich środków które zużywacie na
przyjemności powmruscie chętnie pOŚWIęCIĆ l wykorzystac do zdobywania dusz"
ma - oprócz Jednego - następujące zalozerua na temat ludzi Ktorego z tych zało-
żen NIE ma?

a) Ludzie egorsryczme wydają pieniądze na siebie
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b) Ludzie me chcą zdobywac dusz to wymaga poswięcema
c) Ludzie z natury są dobrzy I godni zaufarua
d) Ludzie gdyby chcieli mogliby nawracac pogan

13 Jesli kaznodzieja przyjmuje ze ludzie chcą uczestmczyc w dziele Panskun ze
są chętni do nauczenia SIę czegoś więcej I ze mteresuje Ich OSiągnięcie Bozego
celu to Jakiego rodzaju ma oczekiwarua?
a) niskie
b) wysokie
c) sredrne
d) rozsądne

14-1'; Rozwaz następujące przykłady I wskaz o jaki styl przywództwa I zachowa
ma chodzi Następnie po kazdyrn Z przykladow podaj własną ocenę wpływu tego
stylu I zachowania na przywodcę I podległych mu ludzi

14 Pan Land uwaza ze ludzie sąz natury brerrni trzeba Ich zachęcac do pracy Co
więcej, sądzi ze potrzebują serslego nadzet li 1 stałej perswazji Kiedy cele zostaną
osrągmęie nagradza dobrych wykonawców, kredy me zostają OSiągnięte, okazuje
wyrazne ruezadowoleme Pan Land ustala wszystkie cele Daje szczegółowe pole-
cema wszystkim podwładnym I OSobiscle dogląda Ich pracy Ktore z poruzszych
zdan najlepiej oktesla styl przywodztwa 1 zachowan pana Landa?
a) Cechuje go dernoki atyczny styl pt zywodztwa
b) Stosuje załozerue Teoru X
c) Cechuje go autokratyczny styl przywództwa
d) Stosuje załozerne Teoru Y

15 Pan Murphy Jest niezmordowany w pl aey Uwaza, ze ludzie podobnie Jak on
chcą płacować dla osiągmęcra celow ktorym są oddam WidZI w Olch mewyczer
panc zrodło mozhwosci Krętuję swymi ludzrm przy ustanawiarnu reguł I włącza
Ich do procesu podejmowania deCYZJI Wyznacza wazne obowtązki ruektoryrn
członkom grupy Stal a SIę pomoc w IOZWOJU talentow l zdolnoser podległych mu
ludzi Srwai za lm okazje do wysuwania propOZYCJI I uwag Kiedy cele zostają
osrągmęte pubhczme chwali ludzi za wmesrony w to wkład Jaki styl przywodz
twa cechuje pana Murphy ego?

a) Stosuje zalozerua Teot u Y
b) Stosuje załozema Teotn X



Ludzie zadania I cele

c) Styl autokratyczny
d) Styl demokratyczny

KROTKIE ODPOWIEDZI
pełnij zdania
Teoria X

Teona Y

Wstaw podane OIzeJ słowa w wolne miejsca lub uzu-

styl autokratyczny
styl demokratyczny

uznanie

16 Przywodca który podejmuje wszystkie wazne decyzje daje podległym sobie
osobom szczegolowe polecenia I OSobISCle nadzoruje pracę ma

przywodztwa

17 Przywodca, ktory pracuje razem z grupą, poru ala ludziom uczestniczyć w podej-
mowaniu decyzji, pros: grupę o sugesne I wyznacza członkom grupy ważne obo-
wiązk l ma przywództwa

18 Pan Cha uważa że ludzie z natury są leruwi I dlatego trzeba nimi kierować
Imotywować Ich do pracy Uwaza ze należy Ich popychać, karać, straszyc 1 prze
kortywać by dążyh do osrągrnęcra celow Działa pod wpływem zalozen

a ponieważ sądzi że trzeba ludzrru manipulować by Ich skłonić
do pracy ma tendencję do przywództwa

19 lntercsujące I ważne dla chrześctjanskiego przywódcy Jest lo że założenia
Mc Gieggoia okresłają oddanych pt aktykujących chrześcijan

20 Według uczonych Piszących na temat przywództwa ludzie pracują najchętruej
gdy czują że najlepiej wykorzystują swoje zdolności oraz gdy spotyka Ich

za to co robią

Odpowredzi na pyta Dla z lekcji

7 b) wredział że mają zalety ktore rnozna rozwinąć
c) wierzył że pragną wypelruc wolę Bazą
d) chciał, by przyrueśli Bogu chwalę

I a rałsz (MOjżesza obchodzih ludzie zanim Bog go powala I)



Przywodcy doceniają ludzi )1

b) Prawda
c) Fałsz (Bog oblecal Mojzeszowi tylko to, ze będzie z mm)
d) Prawda
e) Prawda
f) Prawda

8 c) Większosc ludzi będzie pt zesu zegala praw Jeśli Je ZlOZUITIle
d) Wielu ludzi ma zdolnoset przywodcze
e) Wlę"-SZOŚCl ludzi rnozna ufac w sprawie podejmowania pewnych decyzji

2 Narzekali szemrali I obwnuah Mojzesza za swoje kłopoty
9 jego zalozerua bardziej pr zyponunały Teonę X

3 Mial WZląC ze sobą kilku starszych

IOa5)35 1-3 d3)3521
bl)3510 e6)3)34
e2)362 f4)3535

4 Spiawdz swoją odpowiedz por Ol' nując ją Z tekstem

11 Najlepsze wybory to b), d) I e) Odpowiedz aj jest mewłasetwa jesh zalozymy
ze ludzie są oddani 1 że przyszli na spotkanie poruewaz chcą pracowac dla Pana
Jesh nauczasz w ten sposób moze lm Się wydawać ze Ich me rozumiesz l nie
doceniasz Odpowiedz b) Jest najwazmej sza poniewaz wyjaśnia ze obecny cel
Jest kt cktem w kierunku największego celu w cluzescijanskrm zyC1U Jest to Jedna
z najistotruejszych wartoset w chrzescijanskim pr zywodztwie Odpowiedz c) Jest
ruewłasciwa, poruewaz ten sam cel mozna osiągnąc w pozytywny sposób, Jak
w odpowiedziach d) I e) Odpowredzr d) I e) wskazują na większe zaufarue do ludzi

5 a 3) Przydzielaj IIll określone obowrązkr
b I) Ucz Ich praw nakazów lub taktyki
c 4) Wyznaczaj innych pomocniczych przywodcow l z 11Iml orgaruzuj pracę
d 2) Pokazać Im jak wykonać kazde zadam e

12 Wasze odpowredzi mogą SIę rueco rozruc od moich Oto klika PIOPOZYCJI l)
Wyznaczyc pomocrukow I Ich wyszkolic 2) Wyznaczyć zadanie każdemu czlon
kaw I grupy 3) Uczynic Ich odpowredzralnyrm za przestrzeganie czasu modlitwy
by pomóc Im w nzyrnaruu sre rozkladu zajęc 4) Wyznaczyć kogoś kto zajrnowal
by Się podręczrukarru I wyszkolić go by wlasciwre tę pl acę wykonywal 5) Uczy-
nić wszystkich nauczycieli odpowiedzialnymi za podięczmkr dla Ich własnych klas
6) Zwołac zebra me, by pizędyskutować sprawę udoskonalenia programu 7) Po
kazac ludziom, jak Ich wysiłki przyczyruty Się do rozwoju kośctoła i zdobycia
nowych dusz
6 nual Się Blin podzielić z mnyrm




