Przywódcy wzrastajq
duchowo i pomagajq
wzrastać innym
Pastor Minusran

modlił Się gdy ktoś zapukał do drzwi

Spodziewał

Się Hago-

pa, który mial go dZISiaJ odwredzrć Chciał go poprosie zeby zostałjego pomocru
krem Modlił Się gdyz byl to poważny krok w Jego posłudze oraz w żyCIU młodego
Hagopa Prosil Pana by pomógł Im obu podjąć właściwe decyzje

Koscioł rozrastał Się I pastor Minusran potrzebowal pomocy Dręczył go Jednak pewien problem Hagop był chrześcijaninem znacznre krócej niż mm wierzący Jego rodzice nie byli wierzący
Byl miody I czasami Impulsywny w wyrażam u
poglądów o mnych grupach Nie w pełrn rozumiał wszystkie zwyczaje I praktyki
zgromadzenia
Pastoi Minusran dostrzegał w Hagopic ogromne mozhwosci
Co ważniejsze,
byl przekonany
podobnie Jak sam młody człowiek, ze Pan powołał Hagopa I że
ten potrafilby sprostać pewnym obowiązkom,
do wypełruama których ktos w koś
ciele byl obecrue potrzebny
Był rntehgentnyrn
wiernym pracowniktern.
gorliwie
studiował

Biblię

A Jednak ludzie w kosciele me akceptowali go w pełru Być może że był zbyt
miody Jego pochodzerue
I przeszłość również znacznie odrozruały go od star
szych wierzących
Proszę, Parue modlił Się pastor kiedy szedł otworzyć drzwi
pomóż mi podjąć właściwą decyzję Pomóż mi zrobić to co Jest najlepsze dla
Twego

ludu I Twojego

planu

Sytuacja, w Jakiej znalazł Się pastor Minusran Jest złozona I niezwykle ważna
dla naszych studiów nad przywództwem
Dotyczy Bożego planu rozwoju I trwania
Jego Koścroła W tej lekcji zajmiemy Się kilkoma biblijnymi przykładami
I zasadami które nam to WYJaśnią DOWiemy Się również
czegoś więcej na temat naszego osobistego rozwoju I doskonalenia
Się Jako chrześcijanskrch
przywódców

"Pomoz nam poa;qc WfasClWq aecYZJ~'" "

Plan lekcji
Paweł

przywodca według Bozego planu

Powołam e I rozwój przywódcow
Przywódcy

pomagają innym rozwijać Się

Cele lekcji
Po zakonczemu

tej lekcjt powrrueneś

umleć

* Określić zasady przywództwa na podstawie relacji o Barnabie, Pawle I Tymoteuszu oraz Je zastosować
*

Wyjasruc, co rozumie
SIę rozwijają

* Opisac

I

Się

przez stwierdzenie ze przywodcy są powoływani

zastosowac niektore metody pomagania mnym we wzroscre
przywodcow l pracowników

mu Się Jako chrześcijanskrch

I

I

ze

rozwija

Ludzie
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Wskazówki do praktycznej

zadanta

I cele

nauki

Proszę przeczy tac I 12 List do Tymoteusza
Nawetjeśli
CI Się wydaje, że Je
znasz przeczytaj Je w całoset Jest to Istotne dla zrozumienia tej lekcjt 1 wykorzystarua jej Proszę przeczy tac rowmeż DZIeJe Apostolskie
19
2 Proszę przeczytac
szę przestudiowac

tekst wstępny, plan I cele lekcji Następme.jak
zwykle, pro
rOZWInięCIe tematu Na koniec wypełnić test I skontrolować

odpowredzi
3 Proszę

powtorzyc

Kluczowe

! 3) następnie odpowicdzrec
swemu mstruktorow: lei

częsc I (lekcje

l l wysłać odpowiedzi

CZęSCI

na pytania

do

słowa

dramatyczny

poczucie wartoser

reputacja

kierunek działan

poganie

unikalny

konsultant

pojąć

wiarygodność

kontrowersja

profesjonalny

obrzezame

psychologia

ostateczny

rekrutacja

ROZWID1ęcielekcji
PAWEŁ - PRZYWODCA WEDŁUG BOZEGO PLANU
Zasady

przywództwa

Cel I Rozpoznac zasady przywodztwa

Ił

Bar nahy J Pawia

Niezwykle tez cuda uczyrut Bag proez ręce Pawia (Oz 19 I I) Paweł by!
szczegolnym sługą Bożym specjalnie wybranym I wyposazonym przez Ducha Swręlego I podobnie Jak mezwykłe były wydarzenia w Jego zyCIU ktore wszyscy uwa
żarny za cuda, taki był również sposob w Ja~1 został wybrany, by zająć wyjątkowe
miejsce w historu I w Bożym pianie rozwoju Kościoła Paweł Jest doskonałym
przykładem

tego, w Jaki sposób

Bóg działa poprzez

przywódców

Przywodcy

WZI

ostają duchowo

l

pomagają wzrastac tnnym
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KIedy po raz pierwszy w Prsrrue S" rętyrn spotykamy Się z Pawłem (nazywał
Się wtedy Szawel), natychrmast zauwazamy
ze był osobą, która moze wywrzec
wpływ na mnych Miał w SWOim zyCIU Ideały I cele By Je osrągnąc, był gotów
cięzko pracowac Podejmował snuale zadania Rozpoznajemy w nim cechy, które
Wlę"SZOSC ludzi podzrwia w dobrych przywódcach
Ale, co Jest bardzo smutne
wykol zystał Je, by walczyć przeciwko dziełu Jezusa (Dz 7 57 8 13 19 2) Jednakze wkrotce przekonujemy
Się Le energia Szawła, spożytkowana
w zły sposob
była bezsilna wobec Bozego planu, podobnie
gałązkami w okręt wojenny
Cofnijmy

Się w czasie

Kiedy Jezus przebywał

I

przypornmjmy

na Ziemi dokonał

Jak mało skuteczne

byłoby rzucam e

sobie krotko plan rozwoju
wielu cudownych

rzeczy

Jego

Koserola

najwręk

szym czynem była oczywiscre

srmerc na krzyzu słuząca zbawieniu ludzkoset
Ko
lejną Jego wazną nusją było wybranie I wyszkolenie ziemskich przywodcow
którzy
kontynuowaliby
dzieło po Jego odeJŚCIU Powolał UCZIllOWI do tej dztałalnosci
Ich
pi zygotowal
Pózruej dał Im koncowe polecenia które od tego momentu miały byc

dla wszystkich pokolen chrzescijan
ld-cse gID!,
UCZnIOWIe posłuchali Jezusa I napełmeru mocą Ducha Swięte
go, Jako prerwsi przywodcy
wywierali wpływ na setki mnych ludzi rworzących
Koseteł DZIeło Jego rozwoju tam miało swej początek
najwazniejszynu

wskazówkanu

Cle l nallc::ajCJe

W pierwszych dniach rstruerna Koserola było wiele roznych zadan do wyko
narua Pismo Swięte przekazuje nam relacje nie tylko o typowo duchowej działa I
ncsci (takiej JaJ.. nauczanie lub uzdrawianie) ale rowutez o orgaruzacjt
dyskus
jach o kierunku działan stałej I ckrutacj I I szkolemu 1l00'0'ch przywodcow jednym
Z przywodcow
ktot y brai udzrał w tych działaruach
Kościoła
był oddany
I mądry cłuześcijarun,
Bal naba WI az z Innymi wspólnie decydował ktore pon zeby nalezy zaspokoić Owe potrzeby to nauczanie nowo nawróconych chrześcijansklej doktryny, pomagarue biednym, oigamzacja nowych kongregacji
Dla każdego
rodzaju zadan wyznaczam byli ludzie o odpowiedrnch
zdolnościach które dał Im
Bog

Sposrod wielu koniecznych zada n Koserolajedno
często zaniedbywano
posługę wsrod pogan Wydawało Się jednak, ze nikt nie jest do tego własctwre pt zygotowany UCZniOWIenajlepiej iozunueh potrzeby I zwyczaje swego ludu Zydów Nie pojmowali w pełni ze Bog oczekuje od nich by doc ierah rowruez do
nie Zydow
Nrezrmennym Bozym celem było jednak zbawrenie ludzi wszystkich las I narodowoset
KIedy zaś są do osrągmęcia pewne cele Bog powołuje ludzr daje Im
określone zadania [ prowadzi Ich w realrzacj i jego celow
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Ludzie zadam a I cele
Paweł był właściwą osobą do zajęcia wyjątkowego

Oczywrscre

mtehgencja

nawroceruern
I

zdolnoset

Się I

dary

I

zdolnoser

pochodzą

miejsca

w Bożym plame

od Boga, ktory jeszcze

przed

powoi arue m Pawia wiedział ze ma on odpowiednią wiedzę

potrzebne do wypełnienia

czekających

zadan Dramatyczne

I

cudowne

nawrócenie Pawła było Bożym sposobem dotarcia do niego I objawrema mu swoJeJ woh
Mqz len jest motm narzęd-iem W) branym - powiedział Pan - aby za
niosł milę moje przed pogan f krolew {synow Izraela (Oz 9 15)
Zauważmy ze Bóg najpierw przemowil do Szawła głosem z nieba (przeczy
(aj ponownie D= 9 I 6) Pózruej działał glówrne
przez mnych ludzi, by pomóc
Pawłowi w poznamu jego powołania Bóg dopuścił do tego by Pawel dośwradczyl różnych upokorzen braku zaufania oraz powątprcwama

mtal pracowac W rzeczywistoset
wyznawców Pana Jezusa Chrystusa,

Jan z którymi

przecrwnrka
przyjęcia

ze strony chrześcr-

z powodu Jego reputacji Jako
UCZniOWie

w Jerozolimie odmowi II

go do swego grona

Wrocmy Jednak do Barnaby (Przeczytaj
Oz 9 26-28) Bog dał mu dary do
przewodzenia, a on sam zyskał sobie zaufanie I szacunek wierzących Nie wahał
SIę wykorzystac
swoją pozycję by pomagać mnym jako prawdziwego
chrzescrjanskiego przywódcę cechowało go zrownoważerne emocjonalne I współczucie
Bamaba zostal przyjacielem
a potem pomocnikiem Pawła, o ktorym mówiono
Czy to me jest ten człowiek ktory wtrącał chrzescnan
wzburzeni uczniowie - Jak mozemy mu ufać?

do wtęzrema?

- pytali

Ale Barnaba przedstawił oburzonym Pawła l wyj asmł sp' awę jego powołania
Popierał Pawia jak mógł I pomagał mu pizyzwyczaic
SIę do jego nowej pOZYCJI
w Kościele Ta przyjaźn I pomoc były dla Pawia w pierwszych drua jego działal

nośct

bardzo ważne

I Co sądzisz o Barnabre?
doczne w jego dzrałaruach

Wyrmen
(Mozesz

przynajrnruej
cztery cechy
zajrzeć do listy z lekcji I)

2 Zakresl literę przed własciwyrn uzupełruemem
I Pawel zajęli pozycje
przywodcze
ponieważ
a) Pawel był lepszym

przywodcą

zdania

I zająłby miejsce

przywódcze

Bog pragnął

Barnaby

WI

by Barnaba

Przywodcy wzrastają duchowo

I

pomagają wzrastać Innym

)7

b) rózne potrzeby Kościoła wymagają roznego rodzaju przywódcow
c) Paweł me mógłby prowadzi c dzieła Bozego bez Bamaby
Powiedzieliśmy JUz ze Bamaba wykazał SIę wspolcsucsem umiał postawie
sytuacji Pawła l postępowac jak przyjaciel Cechował Się rownOH azernem
emocjonalnym
Ole potrafiły 111m żachwrac obawy mnych ludzi Był zdecydowany
w swoim pojmowaruu Bozej woh Jego najwazmejszą przywódczą cechą była jed
nak gotow ose do dztelerua ...tę pr::yu odztwem Nie wahał SIę pomagac mnernu przy
wodcy Barnaba wredział. ze Paweł zajmuje szczególne miejsce w Bozym plamę
Bamaba rowruez mial w nim swoje miejsce Rozne zadarua Koserola wymagają
roznych rodzajów przywodcow (Przeczytaj Oz II 22-30)
SIę w

Postępowame
Cel2

wedlu g prawidłowych

Wyjasntc

11

jak: sposob Paweł

zasad
Hele/al

w

zycte lekcje ktorych

SIę

nauczył

Bamaba I Paweł tworzyli wspolme wspaniały zespoł Dokonali wiele w dzie
dzrme ewangehzacji
I rozwoju
Koserola Barnaba bardzo II1teresował Się rozwo
Jem innych ewangehsrów
wręc wkr ótce do zespołu dolączyla kolejna osoba Był

to Jan zwany także Markiem (Dz 12 25)
Jan Marek był bardzo zdolny ale dztałalnosc misyjna byla dla mego rzeczą
Prawdopodobnie
tęsknił za zycrem rodzmnym w Jerozolimie J męczyły go

trudną

trudy podrozy

Opuscrł więc ewangelrstow

domu (Oz 1313)
uwagi najego

Przygotowując

przeszłosć

I

podczas

pierwszej

rmsj

I I

wrocrł do

nastepną podroz rrusyjną Barnaba nie zwracal

chciał zabt ac go ponownie

ale Paweł me zgodził

SIę

na

to (Oz I) 36-39)
Wydaje Się, ze F aweł tak bardzo pragnął kontynuowac dzieło Pana, IZ mecier
phwił go ktos kto okazał Się rnruej oddany spraw ie Barnaba jednak wiedział. ze
Bog prawie zawsze osiąga swoje cele poprzez ludzi Popreral rnlodego Jana Mar-

ka podobnie Jak popierał PawIa

I

pomagał

I11U,

kiedy byla taka potrzeba

Nawet w nieporozumieniu
między Pawlem a BaJ nabą dostrzegamy
plan Bozy
Choćraz początkowo Paweł odrzucił Jana MaJ ka pozruej jednak zrmernł zdanie
l przyjął go jako wspolpracowmka (Ko14 10, 2Tm 4 II) ł co wazruejsze - wkrótce
zaczął postępowac za przykładem Bamaby Wybrał młodego człowieka
Tymoteusza który mial ogromne zdolności przywódcze I zaczął go uczyć oraz prowadzie
Paweł I Tyrnoteusz są najlepszym
czasów, kiedy Jezus nauczał swoich

przykładem
UCZI1IÓW

związku nauczyciel

uczen od

Pcczątkowo z powodu Tymoteusza

)8

Ludzie zadania

I

cele

Pawel musiał tłumaczyć Się I bronić przed Zydarm, podobnie Jak wczesmej czynił
to Barnaba w Z\I iązku z Pawłem (Dz 16 1-3)
Tyrnoteusz me został wychowany zgodnie z zydowskuru zwyczajami gdyż
Jego ojcem byl Grek (nie był obrzezany) W Kościele Istniala Jeszcze wowczas
znaczna rozbreżnośc poglądow w kwestu obrzezania Apostoła Protra krytykowano za to, ze miał me obrzezanych przyjaciół (Dz I I I 3)
W tej sytuacji Pawel rnogłby powiedzieć
,Muszę myśleć o obowiązkach mej
własnej posługi' Mógłby umknąć kłopotów I odpowredzralnośct
związanej z popieraniem Innego głosrcrela Ewange!n 1 doradzaniem mu Ale me zrobił tego Wiedział ze Tymoteusz został powołany przez Boga, ale z powodu swojego wieku
I pochodzenia me mogłby wykorzystac W pełru swego talentu Tak więc dał Tyrnoteuszowi mniej więcej takle wskazowki
Byc przywodcą 10 szlachetne zadanse lstmeją proroctw a dotyczące
osoby a/e od ctebte zależy rOZWinięCie tego talentu l wytrwanie w wierze
118-19,3
I)

twojej

(11 ITI

Zachęcal Tymoteusza by przestrzegał praw I zwyczajów starszych aby uruk
nąć kontrowersji Ale jednoczesme Pawel powredział
Niechaj nikt me lekcewa
:y ciebie: powodu mlodego wieku (I Tm 4 12)
Odnosząc sukcesy w swojej dzralalności misjonarskiej Paweł rugdy me zapo
mrual że Jest tylko Jednym zealego szeregu przywódcow, którzy mają realizować
Boty plan szerzenia Ewangelii Powiedział
(Sag) nas wybawił l powo/al powo
łanrem swiętym me na podstawie uczynkow naszych lecz według postanowienia
SWOjego I laski (2Tm I 9) Ta łaska wyjaśnił, została nam dana przed początkiem czasu I objawiona przez Jezusa Chrystusa
Jestem ustanowiony zwiestu
nem Japostolem I nauczycielem
powredział Paweł (2Tm I I I)
Czy pouaficie sobie wyobrazic że taki" lelki przywódca jak Paweł, bardzo
pewny swojej pOzyCJI,mógł Się tak chętnie I UCZCIWIe
dzrehc z młodym, początku
jącym przywódcą? Ty rowmez jeves teraz prrywodcą, w tym samym strunnemu
Bo:ego zamiaru f laski Takle Jest znaczenie słow Pawła'
Tymateuszu - mowtł
dalej - strzez tego co CI powterzono NIe zaniedbuj swojego daru Razwin go
Bqdz ptlny Doskonal Się (ITm 414-15
620, 2Tm I 6)
Paweł wzywał młodego przywodcę, by pamiętał że ostatecznym celem pomocy mnym przywodcom Jest kontynuowanie Bożego dzieła
A co słyszotes ode
mrue 10 przekaz ludziom godnym zoufama ktorzy będą zdolni I mnych nauczac
(2Tm 2 2)

Przywodcy

IVZI

ostają duchowo

pomagają wzrastac Innym

I

3 Oto kilka stwierdzen dotyczących
Pawel szedł za Jego przykładem
a Barnaba

był chętny do dzielerua

b Barnaba

zaakceptował

c Barnaba

wykorzystał

d Barnaba

pomógł

Barnaby

NapISZ pod spodem

Się swym przywodztwem

Pawła jako osobę powolaną

swoje rnozhwosci

PawiOWI w początkach

by popierac

59
w Jaki sposob

Z Pawłem

przez Boga

Pawła

Jego usługi

POWOLANIE I ROZWOJ PRZYWOOCOW
Wyjaśnrenre

Istoty powolania

I doskonaterna

Cel 3 Podac pr zyklady powołama

I

Się przywódców

doskonalenta

SIę

Paweł często I snualo mówił o SWOIm powołaniu Wiedział ze zostal wybrany
przez Boga do szczególnego
rodzaju dzralalnosct
Prawdopodobnie
studrowahś
darow koniecznych do sluzby Beg dał KOŚCIOłOWI kilka rodzajów
aby głosih na rozne sposoby Zalicza Się do Olch proroków, pasterzy
l nauczycreh
Przypommjcie
sobie, ze Bamaba zaakceptował Pawła główrne dla
tego ze ten był powołany przez Boga Własme to wyjasmał innym, kiedy popierał
Pawła Bamaba Ole przedstawil po prostu utalentowanego nowego przywodcy
Zapewniał, ze dostrzegł w zycru Pawła Boze powołanie
Powołanie to było więc
cle JUż temat

przywodcow,

podstawą

Jego działaluoset

W zyCIU Tymoteusza Paweł także dostrzegł Boze powolanie Jednakze nowo
odkryty przywódca
był Jak delikatna, młoda rosi ma, ktora potrzebuje wzrastac
rozwijać Się I dojrzewac
Tymoteusz musrai rewmąć w sobie zdolnoset przywod
cze zdobyc duchową WIedzę I znajomosc ludzi oraz dojrzałoso osądu Paweł dał
więc Tymoteuszowr
wiele praktycznych
wskazówek dotyczących
rozwoju
przywodczych
zdolnoset
Stwrerdzrł, ze Tymoteusz otrzymał w proroctwie

Jego

swój

Ludzie zadanta

60
dar przywodztwa

(I Tm 4 14) Boże powołame

Pawia predyspozycji
Pawel

Tymoteusza

I Tymoteusz

nikami Kościoła? Czy

byli pasterzami

przywódcanu

Oni

I duchowych

uznania przez

I ewangelistami

którzy nie są pełnoetatowymi

Co jed

pracow-

rowruez są powołam?

W Bożym plan w Istnieją oczywiscre wyjątkowe
tez lokalni pracownicy
Lokalne kOSClOIy potrzebują
przez Boga

cele

do przywództwa

wybitni ludzie

nak z tymi chrzescijanskmu

było zatem podstawą

I

przywódcow

powołania
Ale potrzebni są
pasterzy którzy są powolani

którymi są pasterze

stada

Osoby te powm

ny rmec specjalne przygotowanie l powmny byc całkowicie 1- w miarę mozhwości
wyłącznie oddane usłudze dla Ewangelu Powinny byc szanowane przez wszyst
kich czlonkow lokalnego kościoła I służyć radą we wszystkich spt awach związa
nych z jego dzrałalnoscią

Oprocz posługi pełnoetatowej,

chrzescjjarun
moze być poZe slow Pawia I Tvmoteusza dowia-

kazdy prawdziwy

by słuzvc Panu w określony

wołany

sposob

ze nawet powołany I obdarzony zdolnoscrarru pracownik musi Się uczyc
nas to do wniosku że wszyscy chrzescijanscy
pr zywódcy są
powolani
lecz powinru SIę rozwijać Jeżeli mamy wykorzystać wszystkie swoje
mozhwosci w pracy dla Pana musimy PIZYjąĆna Siebie dwa główne obowrązki
dujemy
I

Się

rozwijać

Prowadzi

Uznac wartość Bożego powolania
2 Rozwinąć nasze dary

I

w naszym

roZWOJU

oraz zycru Innych ludzi

pomoc Innym w roZWInięCIUIch darow

4 Oto cytaty z Listew Pawła do Tvmoteusza

Się do

zyCIU

Wpisz

l przed tymi

kto re odnoszą

a 2 przed tymi ktore odnoszą Się zarówno do powolamajak

I roz

woju

I) ROZWÓJ
2) Powolame

I

rozwój

a

CH ICZ

b

Nie zaniedbuj darli

(/Tymoteusz

c

Ptlnu} Siebie samego

t

d

NIe czyn niczego sn onruczo

e

SIrzez lego co

5 Zakreśl

Się

w

poboznosa

CI

(l Tymateusz 4 7)
naukt

powter zono

literę przed kazdym

4 14)

(I Tyrnoteusz

4 16)

(1 Tyrnoteusz 5 21)
(I Tymoteusz 6 20)

prawdziwym

stwierdzeniem

a Okreslenie powoianse do przywodztwa odnosi Się do powołania rozciągającego
Się na wszystkich ludzi, którzy mają Się stac BozynuIudzrru
I zając Się slużbą dla
Niego

Przy" odey

"Zł

ostają duchowo

I

pomagają wzrastac Innym
czynnikrem

b Powołanie do przywodztwa Jest naJwamleJszym
rueruu 1011chrzescijanskrego przywodcy

c Nowy przywódca
dzone zdolnosci,

d Przywódca
rozwijać,

6 Przeczytaj
pytania

powolany przez Boga
posiada

wszystko,

powolany pt zez Boga
gdy dązy do wypełrnerua
następujące

ł

byc dobrym

o pel

Pan dał Swemu

l

WIO

przywodcą

szczerze pragnący Mu sluzyc, zaczyna
Bozego celu w swoim życiu

cytaty z Pisma Swrętego

a Efezjan 4 II 16 Dlaczego

decydującym

posiadający pewne zauważalne,

by zawsze
I
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odpowiedz na

Z\.\

Się

iązane z num

ludowi dary do służby?

b 1Koryntran 12 4-1 1 Komu zostały dane te dary?

Po co zostaly dane?
c Rzymtan 8 29 Do czego zostali pl zeznaćzeru wierzący?

d Efezjan

I 4-5

II 12 Do czego Bog przeznaczył

e 2PIOtr 3 18 Co nakazuje

Się

tutaj

WIeI

wierzących?

zącym?

ROZWÓJ przywódców

Cel4

Zrozumlec wagę rozwoju ps rywodcow
Aby zrozumlec wagę roZWOJU przywodcow,

musimy wredziec

dokładnie,

co

oznacza pojęcie przywodca WIemy ze Bog powołuje rozne osoby, by spełmaly
różne zadania Niektóre z oso b powołanych I wykorzystywanych przez Boga nic
są przywodcarm
Przywódcy to szczegolne Jednostki
Przykładowo,
me wszyscy
prorocy byli nimi Bibhjnyrm przykładami
prorokow są Izajasz I Jan Chrzcietel
Wpływają om na wielu ludzi I przynoszą Panu chwałę Jednakże Ich głowną dzta

łalnoścrą jest głoszeme

Bozego Słowa, a me działalność

Niektorzy działacze bardziej przypominają
Ich podziwrają łch wpływ Jest często ogromny

przywódcza

artystow lub "gwlazdy"
Wszyscy
Jednakze Ich popularnośc
zwykle

Ludzie zadanta
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biednie

I

niewiele

bie Rzadko

pozostaje

po ruch ponieważ

szkolą kogoś, kto kontynuowałby

osrągnęh, większosc

I

cele

zwracają zbyt dużą uwagę na
Ich dzieło

SIe-

tak więc jesh nawet cos

z tego ostatecznie Idzie na marne

Inne wybitne Jednostki bywają szefami" lub nadzorcami
wykonania zadania Oczekują od ludzi ze będą Ich sluchać,

Myślą kalegonami

ponieważ mają nad

runu władzę Często osiągąją okreslone cele Pilnują by praca została wykonana
Ale ludzie, którzy pozostają pod Ich rozkazami
są meszczęslrwi niewiele mteresują Się swoją pracą I nie rozwijają
rnnych Większych celów

w sobie zdolnoset

które pomogłyby

1111

w OSią-

gruęciu
I

Jesh chcecie zostac dobrymi przywodcarm waszą cechą powinna być rrułosc
szacunek dla ludzi I chęc współpracowania z mrru w służbie Panskiej Zauwaz

Cle, że Paweł udziela Tymoteuszowi

w swych LIStach dwoch rodzajów

rad W jed

nym zdaruu daje mu rady dotyczące Jego własnego życia I postępowania
w na
stępnym zaś mÓWI, czego Tyrnoteusz ma uczyć mnych W ten sposob Paweł uswraI nam wszystkim którzy czytamy te LISty ze przywódca jest
stale świadomy swojego zadania Wiele sam Się uczy l wzrasta a także pomaga
innym uczyć Się l wzrastać

darrua Tyrnoteuszowi

Przykłady

z LIStów Pawia

Czego Tymoteusz

powuuen Się nauczyc

CWICzyC Się w pobożnoser

Czego pow m len uczyć mnych

Pobożność
ma wartosc dla życia
doczesnego I przyszłego

Czego powrmen Się nauczyć

Byc przykładem
dla wierzących
w mOWIe, w żyCIU, w rmłoscr, w wie
ize I w czyStOŚCI

Czego powtruen

Zycia bez zarzutu
jeśli ktoś me
wie Jak radzie sobie z własną rodzmą, to Jak moze kierować koś-

uczyć innych

erotern
Czego powiruen

Się nauczyć

Unikać

Czego powiruen

uczyć mnych

Aby ludzie nie mteresowah Się sporami, kłotmamr, utarczkami, nie
plotkowali

Czego powirnen Się nauczyć

bezbożnej

gadamny

Nie strofowac ostro starszego od
Siebie człowieka, lecz upomruec go
lak, jakby był jego ojcem Trakto
wać młodszych mężczyzn jak bra
CI, starsze kobiety - jak matki

Przywodcy wzrastają duchowo

l

pomagają wzrastac mnym
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Jak stosować w praktyce swoją religię,
dbając o własne rodziny

Czego powmien uczyć trutych

Przykłady te podkresleją wazną prawdę, ze dobry przywodca rugdy Ole odda
la Się od tych, ktoryrru przewodzi Najlepszym sposobem rozwimęcia własnych
zdolnoserjest pomaganie innym w roZWInięCIU Ich zdolnoser Tyrnoteusza me uczono, by stał Się najlepszym I został kiedys przywodcą, który mogłby kierowac II1ny011 Uczono go pięknej prawdy, ze dobry przywodca stale Się uczy I interesuje Się
zycrem podległych mu ludzi
7 Zakreśl hrer przed każdym prawdziwym stwierdzeruem Kazde fałszywe stwier
dZC111C popraw w wolnym miejscu zostav..ionym pod zdaniem
ę

d

Popularnosć to mniej więcej to samo co pr zywodztwo

b Dobrzy przywodcy szanują zdolnoset mnych ludzi
c Przywodca

zarum zacznie pomagac Innym musi rozwrnąc najpierw swoje dary

d Styl przywódzrwa Pawła przyponimał osobę kiera podkresla swoją krerowruczą
rolę
e Niektóre wybitne I wpływowe osoby me są przywodcanu

PRZYWODCY
Cel5

POMAGAJĄ

Podac pr.yklady metod

INNYM

anvch P' -e: przywodcow
zdolnoset

.HO.WH

Innym rozwmtęcta darow

l

SIĘ ROZWIJAC

w celu ulatwsema

Wrocmy do pierwszej strony tej lekcji I prZYJrZYJmySię sytuacji pastora MI
1 Hagopa Przypomina nam ona, ze to, czego uczymy Się od Bamaby,
Pawia I Tymoteusza.jest wazne rowniez dla dzrstejszych przywodcow Bog nadal
działa poprzez ludzi są Oni nadal powoływam l rozwijają Się w sposob znany
w Brblu W miarę Jak przybywa pracy, przywodcy tacy Jak pastor Minusran Widzą,
że potrzebni są Im pomocrucy Oddani wierzący, tacy Jak Hagop, czują wpływ Boga
na własne zycie I pragną przyjąć na SIebie obowrązki przywodcy
nu Siana

Ludzie zadam a I cele
WIOZ Z IOZWOjem pracy dla Pana wzrastają potrzeby I poszukuje SIę nowych
pr zywódców
któi zy zajęliby odpowredrue miejsca Bardziej dojrzali I dośwrad
czeru muszą WI< dziec, w Jaki sposob i ekrutowac l szkohc młodych przywódców
Młodsi chrzescijarue
oraz CI ktorży dopiero zaczynają pełnić funkcje przywod
cze muszą zaakceptować
kierownictwo
l przyjąć wskazówki
Jakąkolwiek
pozy-

cję obecnie zajmujesz
na Jak l Hagopa

powunenes

ZIOZUITIleĆ

zarówno

sytuację pastora Mmusia-

Prawdopodobnie
najważniejszym
celem jaki sto: pr zed pi zywoclcą, Jest po
moc w rozwrruę CIU zdolności przywodczych
u Innych Na przykład Jeśli jesteś

nowym przywodcą,

powmrenes

by młodzi ludzie brah na Siebie ohowrą

spławie

zek przywoozerua
członkom rodaut l kolegom szkolnym Jeśli przywodzisz
ludzrorn pom6z 1111 stać SIę przywódcarru w domu 1 w nuejscu pracy Każdemu chrze-

ścijanmowi

potr zebna Jest pewna forma szkolenia z zakresu przywodztwa

8 Pismo Swięte uczy

że chrześcijanscy

a) być starsi nIŻ osoby którymi
b) być powolani do działalnośct

przywodcy

muszą

kierują
duszpasterskiej

c) szanowac Się I pomagać sobie nawzajem
d) rue pragnąc funkcji przywodczych
9 Dobrzy
przywódcy
a)
b)
c)
d)

przywódcy

uznają

często reklutują

potrzebę

kształcenia

potencjalnych

nowych

przywódców

pr zywodcow

Oddani

I

wysyłają Ich do szkół dla przywódcow
obserwują Ich I oceniają przez kilka lat
osobiscie szkolą Ich w miejscu pracy
obciązają Ich WIeloma obowiązkanu

Jak pomagac

Innym, aby

Się

rozwijah

Cel 6 Podac skuteczne zasady przywodztwa
Pierwsze nowozytne ksiązki na temat przywództwa napisali ludne których
Interesowała produkcja przemysłowa
I handel W ksiązkach tych podah wskazowk: w Jaki sposób skloruć ludzi, by wykonywali wolę przywódcy czy ,szefa' Chrześ
cijanscy przywódcy zapoznali SIę Z rumt I zaczęli wykorzystywać
podane metody
W WiękSZOŚCI wczesnych studiów nad przywództwem kładziono nacisk na metody
perswazj I Chrześcijańscy
pi zywódcy pi agnący dzialać w skuteczny sposób chcieli

Przywodcy wzrastają duchowo

l

pomagają

WZI

astac mnym
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wiedzieć jak zdobyc autorytet I sprawowac kontrolę Chereli motywowac ludzi,
sklaruac Ich do pracy dla OSiągnięcia celow które uwazah za wazne
Ostatnie przywodcy z dzredzrny przemysłu I handlu, działający w iządzre
ośwracre przyznah ze Ich metody postępowania rue były wystarczająco skuteczne Ogłosrh odkrycie nowych lepszych metod kierowarua Dla chrześcijan me
powmno być zaskoczeruern, ze te "nowe' metody są bardzo podobne do tych,
które stosowali najbardziej znam przywodcy powolani przez Boga I kto re opisuje
SlblIa
I

Przed przystąpieniem do pracy nad tym podręcznikrem
sermnanum, prowadzonym
Posługiwał Się on wszystkrrm

w dwugodzmnym

Jego autorka brala udział

przez słynnego konsultanta do spraw
najnowszymi zwrotami z dzredzmy

przywództwa
psychologu I zarządzam a Opisal WIele sytuacj I I problemow związanych z przy
wództwem Czekaliśmy zeby powredział nam o jakims wrefkim nowym odkry
CIU ale me doczekahsrny Się

- Coz powredział
W wyniku szeroko zakrojonych badan doszhsmy do
wruosku, ze tylko jedna metoda jest naprawdę skuteczna, metoda która ma na celu
troszczenie SIę o ludzi ' Troszczenie się o ludzi! W zasadzie zbytecznym było
płaci c, aby przez dwre godzmy słuchac profesora I W koncu lo usłyszec I Przecrez
wredzrehsrny o tymjuż wcześniej z lekcji rehgu Nieraz tak trudno jest nam chrześcijanom zaakceptowac fakt ze wszelka prawda to Baza prawda Nie rstrucje taka
mądrosc aru taka skuteczna metoda praey z ludzrm, ktorej podstaw me rnoghbysmy znaleze w Piśnue Swrętyrn

10 Zakresl literę przed każdym PRAWDZIWYM
d

Wczesruejsze nowozytne
pobudzania

I

motywowania

stwierdzeniem

ksrązki na temat p.zywodzrwa podkresłały
ludzi do wykonywania

ważność

woli szefow

b Ludzie, ktorych nakłania Się, by dązyh do celow uznawanych za wazne przez Ich
przywodcow na ogol Je osiągają
c Ostatnie studia w dziedzirue przywództwa wskazują, ze rsrmeje tylko Jedna sku
teczna metoda przywodztwa
troszczenie SIę o ludzi

d Kiedy przywódcy przywiązują wagę do zadan la które ma byc
lIoszczą Się o potrzeby swoich ludzi dzielą Się swym erężarem
wybranymi spośród tych ludzi w rezulracie przekonują Się, ze
łatwiejsze cele zostają OSIągnięte, a potrzeby ludzi zaspokojone
Się MOJzesz)

wykonane oraz
z przywódcami
Ich zadanie Jest
(czego nauczył

66

Ludzie zadanta
Zastanówmy

Się teraz nad mektóryrm

zasadami

podanymi

dziełach na temat przywództwa
Przekonamy
zgodne z nauczaniem I zachowamaml Bamaby I Pawia

fesjonalnych

Dostrzeganie

talentu

l

zdolnoset w ludziach

W przypadku chrzescijanskrch
pi zywodców
go powołam a I darów w tyCIU innej osoby

w najlepszych
Się, ze często

ktor ymf

I

cele
pro-

są one

przewodztc

chcesz

zawiei a Się w tym dostrzeżenie

Boże-

Akceptacja rozruc między ludzmt Nie sądz że każda różnica to problem który
nalezy zhkwidowac
PrzYPolTImJ sobie, że rózna przeszłość Pawła
pomogła lm w realizacji Panskrego dzieła

I

Tymoteusza

Pomagame ludstorn H e własctwym wykorzystam u Ich cech w zolemosa od
sytuacji Zachęcaj Ich w obecnoset mnych pracowników l pi zywodcow, tak aby
czuli, że są akceptowani

Pomagaj

Im dostrzegać

Parmętaj słowa Pawła które wskazują
wej pozycj I Jako apostoła

Pomagame

lUDZIom

potrzeby

na to ze radowało

które mogą zaspokoić

wyjątko

go zajrnowarue

pogan
H

zrozumtentu

czego

SIę

od ruch oczetcuje

l

wymaga

Wyjasrnaj l interpretuj postawy I zachowarua wlaściwe w danej sytuacji tak aby
każda osoba rmala szansę dostosować Się do mej WYjaśniaj ludziom powody swoich
wymagan I działan Zaznajamiaj nowych ludzi z przesztośerą I zwyczajami grupy
Parmętaj
Jak robił to w swych Listach Paweł, pizypommając
Tymoteuszowi
o przeszłości I przygotowując
go do przyszłości
Paweł dawal Tymoteuszowi
konkretne wskazowki I szkolił go

Dawanie ludziom do zrozumterna ze dbasz o nich jako o ludzi a me tylko
pracowmkow
Troszczenie Się o ludzi me może byc powter zchowne POWII1nO
być szczere wyrażające Się nie tylko w słowach ale także w dzralaruach I postawach

Wyrazarue uznania dla dobrej pracy Wiąże Sięz tym ważne ostrzeżenie uznanie w tym przypadku nie powmno być osobiste NIe mów Lubię Clę Jesteśnuły
Może to na chwilę ucieszyć daną osobę, ale rzadko pomaga w rOZWInięCIUJej
talentu I darów MUSISZ właściwre ocenić zdolności I zalety tej osoby LudZIOm
potrzebny Jest podziw I uznarue za prawdziwe osrągruęcia
Najskuteczmejsze
wa podZIWU to COSw tym rodzaju
Program który ulożyles Jest doskonały
prawdę spełrułeś swoje zadarue '
USH

todomterue sobie faktu ze

IOZWOj

W pracy Bożej me ma miejsca na rywalizację

sio
Na-

innych zwiększa twoją skutecznosc
Kiedy przywódca

bOI Się pomagać

111-

nym w rozwoju osłabia swoją pOZYCję Apodyktvczru przywódcy me zyskują na wia
rygodnoser aru też nie zdobywają zaufania dla siebie I dla Pana Nasze poczucie

Przyw odcy HZrG5laJąduchowo
własnej

wartoset

lub pewnoser

I

pomagają wzraslac Innym

siebre Jest wazne,

o ile zdajemy
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sobie

SpI

awę

ze

Jesteśmy sługami naszego Pana A pewnosc Jest według ekspertow
rezultatem
tego Jak mm odnoszą Się do nas Najlepszym sposobem na dobre, cłuześcijan-kre
poczucie peWIlOSCI Jest pomaganie komus mnemu w rozwrjaruu Jego pOCZUCia
wartoserjako
osoby potrzebnej w pracy Pansktej PI zywódca zwiększa swoj wpływ
l skutecznosc
kiedy pomaga mnyrn I otacza Się kompetentnymi
pracowmkanu'
Jesh Jako przywódca Jest me pewny swojej pozycj l I me potrafi rozpoznać zalet
Innych ludzi wtedy staje Się słabszy

W numę mozhwoscs dzielenie Się podetmowamem decyzji f wy!) czarnem ce
law Zamiast starać SIę skłonie mnych do pracy dla twoich celow uswiadorn lu
dziom ze są one rowmez [ch celami Oczywtscie
oznajmij Im to w .llOZUITIl3ty
sposób Wyjasrnj ze me chodzi tutaj o pornagarue tobie w twojej dztalalnosci
jest
raczej tak ze 0111 prowadzą wlasną działalnosc w celach Identycznych jak twoje
Mozesz osiągnąc swoje cele tylko wtedy, gdy oni osiągną swoje Om zas osiągną
swoje cele tylko wtedy, gdy ty osiągmesz SWÓJ Podstawą Jest zasada wspolnego
dzrałarua
Clu ze scijanscy pizywodcy
ktorzy sami podejmują wszystkie decyzje
I oczekują, ze 111111 Im pomogą w Ich usludze na pewno poniosą klęskę Większe
sukcesy czekają tych ptzywódcow,
ktorzy zapraszają mnych do pomocy w podej
rnowaruu decyzu Tacy pi zywodcv me mowią
Pracujcie dla mrne
lecz
Pi a
CUjmy wspolme dla Pana

Pomagame luddom
SZOŚCIpracują

Hi

lepiej wtedy,

Za(J101Ianm porsadku I dyscypliny
kiedy otrzymują

Jasne polecenia

w wręk
zgodrue

Ludzie
I działają

z planarru
dzerua

ktore iozunneją TwOI zenie setsłych reguł nie przyczyrua SIę do powo
lecz włascrwa organizacja
Dobry przywodca wie jak planowac
ustalać

renruny i normy organrzowac
kooidynowac
W następnej
gos więcej o planowaniu
orgaruzowaruu
I koordynowaniu

p) lama nad ktoryms trzeba

Się

samemu zastanowic

lekcj

l

i

nauczysz

Się cze

przeanalrrowac Je Jak

Się wydaje jakie dal)' I zdolnoset Otl zymales od Pana? Czy myshsz ze ten kurs
Jest krokiem w kierunku Ich iozwrmęcra? Co z tego czego nauczyłes Się z biblij
nych pt zykladów
pomoze CI Się I ozwmąc jako człowiekowi
I jako przywodcy?
Czy potrafisz wskazać sposob na takle wykorzystarue
swojej WIedzy, by pomóc
komus innemu?
CI

11 Zakresl

literę pod kazdym PRAWDZIWYM

a Aby byc naprawdę skutecznym
gr upy krór ą Się prowadzi

przywodcą,

stwreidzeruem
musi

b Przywództwo
wynika Z potrzeby wykorzystania
zdolności
by zaspokolc Ich potrzeby I osiągnąc

SIę

docernc

w roznych
cele

talent

sytuacjach

I

zdolnoset
ludzkich

Ludzie zadania
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I

cele

c Jeśli często będziesz zapewniał ludzi O swojej miłoser do nich, nie rnusisz juz
mowie Im o swoich metodach działan I celach, om to zrozumieją
d Wyra zając podziw lub uznanie dla pracy jakrejs osoby, powrnienes zrobić to
bardzo osobrscie, a nie, oficjalrue"
12 Kiedy przywodca rozwija przywodcze zdolności
pujących spraw musi być swiadorny

Innych ludzi Jednej z nastę-

a) Kiedy przywódca rozwija talenty Innych Jego wlasny wpływ na nich w natural
ny sposob maleje
b) Przywódcom
Innych

łatwiej

Jest utrzymać kontrolę, Jeśli Ignorują zasługi I propozycje

c) Przywódcy zyskują na wrarygodności

gdy są apodyktyczni I autorytatywni

d) Przywódca rozw ija w sobie właściwe poczucie własnej wartoset
innej osobie w rozwijaruu Jej poczucia wartoset

gdy pomaga

13 Wszystkie pornzsze zdania oprocz Jednego, stanowią zasady dobrego przywództwa Ktore z nich me Jest zasadą dobrego przywodzrwa?
a) Dobry przywodca uklada plan ustala terruny I normy, organizuje I mądrze rozdzrela zasoby będące do Jego dyspozycji
b) Skuteczny przywodca daje wyrazne polecenia, właściwre Je przekazuje
strzega planu

l

prze-

c) Przywódca który podejmuje wszystkie decyzje prZYjmUjena Siebie całą odpo
wredzialność I utrzymuje dyscyplinę pobudza rnnych swoim poswręcemem
d) Mądry przywódca zaprasza mnych do udziału w podejmowaniu deCYZJI UŚWIa
darmając Im, że to nie tylko lego lecz Ich wspólny cel

Przywodcy

\I

zrastają duchowo

I

pomagają

WZI

astac Innym
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Test
I Bamaba Jako szanowany przywódca ukazuje nam wazną zasadę przywodztwa
wykorzystuje SWÓJwpływ I swoją pozycję, by
a) zdobyc aprobatę apostołów dla kierunku działan ktore przedsięwzrął
b) pomagać Innym w rozwijamu zdolności
c) zdobyć wazne stanowiska dla czlonkow swej rodzrny
d) nigdy rue utracie swojego prestizu I władzy

2 Fakt, ze Paweł

I

Bamaba bardzo Się rozmh

Ilustruje kolejną zasadę przywodz

twa

a) skutecznośc przywódcy me Jest I zeczą nieodzowną
b) mlods: pizywodcy, którzy mają przewagę lepszego wyszko lerua są lepszymi
przywodcarm
c) rozne potrzeby koserola wymagają roznych rodzajów przywodztwa
d) trzeba szkohc wielu przywodcow, aby zyskac kilku dobrych
3 NIezaakceptowanie
podt ózy z Janem Mai krem ŚWiadczy o tym że w początkach
swojej działalnosc: Pawła interesowało głowme I eahzacja zadania Bamaba jednakze zrozumiał, ze kluczem do skutecznoset usługi Jest rozwijanie
a) rnmej wymagającej pohrykt kadrowej
b) wyszkolonych pt zywodców ktorży moghby zwiększyc skutecznosc nauczycie
la
e) zespołów nusjonarskich złożonych z takich jak on ludzr, ktorży uwazahby ze
wymagania sluzby chrzescijanskrej powmny byc mniej surowe
d) osobowości me odczuwających zagrozerua ze strony młodszych przywodcow
4 Które z ponizszych srwierdzen najlepiej opisuje styl rozwoju przywodcy ukaza
ny przez Jezusa a takze przez Pawia l Bamabę?
a) Osobiscre uczy I radzi daje okazję do obserwowania mistrza umozhwra zastosowanie pouczen, sprawdza rezultaty l wyznacza zadania
b) Daje okazję do uczenia Się przez obserwację w czasie swej pracy
c) Naucza stale zasad doktryny I przywodztwa robi wykłady na temat moralnoser
uczy prowadzenia nabożenstw I powierza Ich pro wadzenie
d) Wybiera ludzi z formałnym wykształceniem I pochodzeruern ze srodowisk du
chowych, przez krótki czas trzyma Ich przy sobie, wyznacza ObOWląZ"-.1 usługi
I sprawdza od czasu do czasu Ich wykonanie
5 Najtrafulej

o metodzie przywództwa stosowanej przez Pawła mozemy powie
dzreć ze
a) zachęcał ludzi do zajmowania pOzyCJI przywodczych, micjarywa byla Ich sprawą
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Ludzie zadania

b) był wyczulony

w

na zdolności

przywódcze

I pomagał

c) zostawia danej osobie rmcjarywę odpowredzi
d) me był zbytnio

zmterpretować

cele

z powolaruern

Ich dzrałarua

początkach

6 Stwrerdzerue

osobom

I

zainteresowany
Przywodcy

na powołanie

początkującynu

są powoływani

1

przywódcami

rozwijają

możemy

SIę

dokładniej

słowami

a) powołanie przywodcy Jest wazniejsze ruz jego 10ZWÓJ
b) szkolerue me jest ważniejsze mz Boze powołanie
c) pt zywództwo
d)

Jest w rownym

stopniu odpowiedzialnoścrą

Boga Jak I ludzi

az z powolarnem
przywodca zdobywa prawo do przewodzenia
natomiast
rozwinąwszy
srę zyskuje unuejęmosci niezbędne do dobrego przywodztwa

WI

7 Uznając fakt ze chrzescijanscy
wódcy

oraz członkowie

a) zachęcie

powołanych

przywodcy

powołam

koserola powturu
do działarua I wypelruarua

b) wyszkolic tych potencjalnych
I zat ządzama

przywódców

są

plZCL

krerowarua mnyrm

IOlWOJlI
urmejętnosci przywodczych
pod kret unktern doswiadczonych pizywodcow
I rozwoju

rnru przy

wal unków powolarua

w dziedzirue

c) zapewnić mozhwosc

8 W kwestn powolania

Boga

dochodzimy do wniosku

l

Ich zastosowania

że jeśh mamy w pełni

wykotzystac
swoje rnożhwcsci
w pracy dla Pana musuny ZIOZUI111eĆ ważność
Bozego powołania w naszym życiu I
a) iozwrnąc własne dary
b) w zyCIU Innych oraz pomoc Im w IOZWllllęCIU Ich darow
c) wypełruc Je służąc innym l pomagając Im w IOZWlmęCIU
Ich darów
d) w żyCIU rnnych oraz IOZWlnąC własne dary I pomoc innym w rOZWinięCIU Ich
darów
9 Które Z następujących
zdan najleprej OpISUją różnice
bistoścrarm
które me są prawdziwyrm pizywodcarm

a

rrnędzy czolowyrru
oso
tyrm, które runu są?

a) artysci są egocentryczni
I rzadko planują dalszy CIąg swojej pracy
b) szefowie mtcresują Się tylko wykonarnem zadam a I ruewrele dbają o uczucia
I potrzeby ludzi
c) prawdziwych
przywódcow obchodzi zarówno
wzrastać I pomóc innym we wzroście
d) odpowiedz: a) I c) najlepiej oddają rózruce
e) odpowiedz:

a) b) I c) najlepiej

wyjaśniają

zadanie jak I ludzie, starają

te rózruce

SIę

Przywodcy

"'Zł

astają duchow

O l pomagają

wzrastac innym
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10 Pierwsze ksrązki na temat przywodztwa podkreślały waznosc przekcnywama
ludzi by wykonywali wolę szefa I osiągah Jego cele W ostatruch czasach eksperci
doszh do wniosku, ze te metody
a) były bardzo skuteczne I prowadziły do poządanych rezultatow
b) 11Iebyły zbyt skuteczne
c) były całkowrcie nieskuteczne
d) dawniej były prawdopodobrue bardziej skuteczne
II Obecne badanta wykazują, ze najskuteczniejszą
która

metodą przywodztwa Jest ta

a) ogranicza przywództwo do wab większosci
b) kładzie nacisk na zespolowy charakter przywódzrwa

c) opiel a sre na autorytatywnych przesłankach
d) oparta Jest na trosce ludzi
12 Wszystkie pomzsze zasady przywodztwa
szych profesjonalnych

opracowan

oprócz Jednej, wzięte są L najlepKtora z mch stamtąd

na temat przywodztwa

NłE pochodzi?
a) Dostrzegac talenty I zdolnoset ludzi, ktorytm Się kieruje"
b) .Akceptowac rozmce między ludzrm'
c) . Pomagac lucziom w zrozurruemu, czego Się od nich oczekuje l wymaga
d) Pomagac ludziom we wlascrwyrn wvkorzystamu Ich cech w zaleznoscr od sytuacji
e), Trzymac ludzi Z dala od problemow I od wysiłku w podejmowaniu decyzji'
13 Jose bardzo Się bOI szkolenia nowych przywodców poruewaz kiedy to robił,
cala uwaga skupiona była na ruch zamiast na 111m KtOJe z pomzszych zasad Jose
powiruen ziozumreć 1 przyswoić sobie aby mleć bardziej pozytywne
do sw ej pracy?
a) Dawac ludziom do zrozumrema ze dba SIę o ruch Jako o ludzi

nastawrenie

b) Uśwradomic sobie fakt, ze rozwój Innych zwiększa naszą skutecznosc
c) W miarę mozhwosci dziehc Się podejmowaniem deCYZJII ustalenrem celow
d) Pomagac lud '10m we właściwym wykorzystaniu Ich cech w Ll!eznoscl od sytu
aCJI
14 Przywodca zwteksza własną skutecznosc dzralarna I wpływ na ludzi. kiedy
a) pomaga Innym I otacza Się kompetentnymi pracownikarm
b) popi zez twarde kterowrnctwc I scrsły nadzor pilnuje by praca była wykonana
zgodnie z planem
c) wykonuje sam wrększosc pracy przywódczej, a SWOlIll podwładnym zleca tylko
mało wazne zadania
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Ludzie zadam a l cele

d) utrzymuje
kontrolę

dobre

stosunki

nad procesem

ze swoimi

ludzrru,

podejrnowama

decyzji

ale zachowuje

15 Najlepszym kierunkiem działan W kwestn podejmowarua
celow Jest
a) próba nakłoniema mnych do pracy dla osiągrnęcia twojego
b) przedstawrenie
swojego celu jako służbę
e) przedstawrerne

Przyjdzcie

siebie jako kogoś
pracować

dla

kto dba o innych

decyzji

I ustalama

celu

następrne

proszenie

mme

d) dzielerue Się podejmowaniem
decyzji I ustalaniem
UCZCIWie powiedzieć ,To nasza wspólna praca

Zanim przejdziesz
CZęSCI

dla srebie pełną

celow tak by można było

do lekcji 4 wypełnij

test do

I l wysil] go swemu msn uktorowr lei

Odpowiedzi na pytania z lekcji
7 a
b
c
d

Fałsz (Osoby popularne me zawsze są dobrymi przywódcami)
Prawda
Falsz (Dobry przywódca stałe uczy Się I rozwija)
Fałsz (Styl Pawia to styl nauczyciela)

e Prawda
I Mógłbys wymienić empatię, zrownoważerue
nia Się przywództwem

poczucie

me mne cechy znajdujące
8 c) szanować

Się I pomagać

2 b) różne potrzeby
9 c) osobiście szkolą

Koserola

Się

emocjonalne zdolnosć do dziele-

przynalezności

na hscre w lekcj

do grupy
i

Mogłbyś

też wyrme-

I

sobie nawzajem
wymagają

Ich w .miejscu

różnego

rodzaju

przywódcow

pracy

3 a Paweł dostrzegłszy powołam e Boże w
przygotować
go do roli przywodcy

żyCIU

Tymoteusza

poświęcił

czas, zeby

b Paweł mówił w swym LIŚCie o powołaniu Tymoteusza (łTymoteusz
4 14)
Paweł przedstawił Rzymianom Tyrnoteusza jako swego wspólpracowmka
(Rzy

C

Przyw odcy

H

zrastają duchow o l pomagają wzrastac

mian 1621)

Zapewrna!

Koryntran

dla Pana (I Koryntran 16 10)
d Paweł dostrzegł w Tymoteuszu
młodego

człowieka

rnozhwosci

(Dzieje

ze Tymoteusz

zdolności

do swego zespoi

U
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111l1vm

podobnie

jak on pracuje

dlatego tez pr zyją] tego

prrywodcze

ewangelizacyjnego

l

zaczął rozwijac Jego

16 I 3)

10 a Prawda
b Falsz

c Prawda
d Prawda

4 a I) Rozwój
b 2) Powolanie
ci) Rozwój
d I) Rozwój

I 107WOJ

e 2) Powołanie

I

ro7WOJ

11 a Prawda
b Prawda

c Fałsz
d Fałsz
c Falsz
d Pt awda

5 a Fałsz
b Prawda

12 d) Pi zywodca

rozwija w sobie wlasciwe poczucie własnej wanosci,
ga mnej osobie w iozwijarnu jej poczucie waI10ŚCI

6 a By przygotować

Ich do wykonania

poslug oraz by

IITI

pomoc stac

gdy poma

Sl~

dop za

łynu duchowo

b Każdemu wierzącemu
c By byli pizekształcemna
d By byli Jego swiętynur

Dla wspólnego
podobrenstwo
rueskalanyrru

dobra
Chrystusa - by dojrzewah duchowo
dzrecrnr i by pi zyruesh chwałę Jego

Imle111U

e By wziastah

w łasce I poznarnu Pana iednvm słowem by srę stall duchowo
dojizah
Jest oczywiste
ze Pan ma na celu by Jego dZIeCI były dojrzałe I pi o
duktywne
Proces dOJlzeW31l13 odbywa Się pod wpływem mądrych przywod
ców I w lamach posług duchowych
2Plotla 3 18 Jana J 5 1-8 I mne wersety
Prsma Swrętego wskazują, Le IOLWÓJ I wzrastanie są naturalnyrm rezultatami
duchowego zycia

13 c) Przywódca

odpowredzialnosć

który podejmuje wszystkie decyzje przyjmuje na siebie całą
I utrzymuje dyscyplinę
pobudza innych swoim poswięceruem

ZADANIA
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DZIAŁALNOSC
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