Odpowiedzialność

Stoimy wobec wrelkiego wyzwania' Na całym swrecie zachodzą ogromne
zmiany społeczne I mają miejsce niespotykane przermeszczerua ludnoset Ludzie
przenoszą SIę ze WSI do miast Opuszczają swoje kraje w poszukiwaniu lepszych
warunków zycia Wielu z tych którzy do nas prZYJezdżaJą, posługuje Się odmlen
nym ruż nasz Językiem 1 posiada mne ruz nasze zwyczaje Ludzie z grup ruechrześcijanskich przyjmują Chrystusa I szukają miejsca wśród nas Wsród dużej grupy
mugrantów
w odległej CZęSCl naszego miasta nie ma zadnego ewangelisty Nowt
chrześcijame spośród nich nie mają miejsca gdzie mogliby wrelbrc Boga Nie
mogą P' zychodzie do naszego kościoła z powodu braku siodkow transportu Uważam że jestesrny za nich odpowiedzialni
Chciałbym abyśmy częśc dochodow
naszego koserola odlozyh na budowę koserola dla ruch Chciałbym też, aby kilku
z was zastal o w nowym kosciele przywodcarm l pomogło tam rozpocząc pl acę

Słowa te wypowiedzral pastor na zebraniu wierzących plOSZąCo poparcie dla
projektu, który podsunął mu Pan Nrektorzy ludzie zaczęli Się sprzecrwrać
Ale nam samym ledwie starcza pieniędzy na pokrycie wydatków

Jak moglibyśmy zrezygnować Le wspólnoty w naszym kościele żeby rme
szat Się z tamtymi ludzrru? Poza tym me mamy za Wielu pracowmkow W naszym
własnym kościele I c/y to sąsiedztwo nie jest niebezpieczne?
Wtedy wstał młody czlowrek I powiedział
Bracia I siostry uważam że mu
simy zbadać nasze postawy odnośrue celu Kościoła Nie może nas zadowalać tylko to ze jesteśmy szczęshwą spolccznoscią ludzi Bozych Istnieje wazruejszy cel

Kiedy wasze potrzeby zostały JUz zaspokojone powmmsrny pracować dla mnych
l dziehć Się naszą rrułoscią Będę pomagał przy nowym projekcie
Ta sytuacja tak charakterystyczna
dla naszych czasów, ilustruje najpoważ
rnejsze sprawy związane z cłu ześcijanskrrn przywództwem
rnówi o zrozurruemu

II ..•

'Bede po maga fprzy rwwym proje/(s:.ieII

waznosci celoworaz gotowoset do przyjęcia na siebie odpowiedzialności za Ich
realizację Bibhjną relacją, krera pomoze nam w zrozurrueruu tych zasad, Jest his
tona Estery

Plan lekcji
Esteta - dyspozycyjna przywódczym
Ptzywódcy

Od'ÓŻII13ją

rodzaje celów

Przyjęcie odpowredzralnoscr

Cele lekcji
Po zakonczemu lekcji powunenes U1l11ec

*

Dostrzec w historu Estety zasady przywodzhva, opisać je

I

zastosowac

* Rozpoznac rożne rodzaje celow l wyjasnic Ich znaczenie
• Wykazac

Się

zrozumieniem

pojęć odpowiedzialnosc
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Ludzie zadania

Wskazówki do praktycznej

I

cele

nauki

Proszę przeczytać KSięgę Estery Nawet jeśli ją znasz przeczytaj ją ponownie
zwracając uwagę na zawarte w ruej zasady przywodztwa W czasie czytania proszę sporządzac notaikr
2 Proszę przeczytać kluczowe słowa Jesh są
w słowniczku
3

CI

nieznane odszukaj Ich znaczenie

przestudiować rozwimęcie lekcji I odpowiedzieć
proszę napisać test l zweryfikowac swoje odpowredzi

PIOSLę

na pytania

Na konrec

Kluczowe słowa
berło
cel instytucjonalny
cel operacyjny
egzotyczny

Rozwimęcie

kompetencje
naglący

oczarowany
opar

prywacja
racjonalnie
status
wygnancy

lekcji

Od początku tego kur su kladhśrny nacisk na trzy główne problemy w koncepCJIprzywództwa Oto one Ludzie, ktorzy przewodzą I ludzie, którzy Ich naśladują
zadania I cele W CZęŚCI I skoncentrowaliśmy
Się na ludziach
Zwróciliśmy głów
nie uwagę na cechy przywodcow l Ich stosunek do ludzi W CZęSCl II zajrnowah
smy SIę -adarnann Omawrahsmy funkcje przywódców J rechmki przywodcze
W CZęŚCI III zajmiemy Się celami W tej lekcji przestudiujemy naturę I znaczenie
celow W lekcji 8 dowiemy Się, Jak wykorzysrywac cele podczas planowarna
I pracy W lekcji 9 zastanowimy
Się, Jak. morywowac ludzi do działanta I pomagać
Im w osrągrnęcru celow
Oczywrscre w żyCIU nie Jest mozlrwe oddzielenie ludzi zadan I celow Na
podstawie hrstoru Estery zobaczymy Jak wszystkie te elementy łączą Się ze sobą

Odpowiedzialnosc
ESTERA

DYSPOZYCYJNA
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PRZYWODCZYNł

Cel I Rospoznac pr::yk1ad cech przywodczych

zadan

1

celov...

Jednostki stają Się przywódcami w rozny sposób Często ktos zostaje przy
wódcą, porueważ umie sforrnułowac potrzeby grupy I walczyć o nie Inru Idą za
111m pornewaz okazuje Się on Jedynym człowiekiem
dzięki któi emu mogą zostać
zaspokojone Ich potrzeby Musr istmec cel (np problem do rozwiązania) dla OSiąg
męcia ktorego przywódca Jest niezbędny Rodzaj celu lub problemu zadecyduje
wtedy łub wpłynie w duzym stopniu na to, Jaki rodzaj przywódcy Jest potrzebny
Jest to Jeden z powodow dlaczego me mazna okreslic Jednolitego zestawu cech
przywodczych Większosc przywodcow zdaje Się mleć pewne cechy wspolne ale
pozostałe mogą być bardzo zrozrucowane
jak przekonaliśmy SIę na podstaw re
przykładów biblijnych
Esteta stała Się przywodczyruą w związku z koruecznoścrą wyrukłą z sytuacji
w której znalezh Się Zydzr KSIęga Estery zaczyna się od OpiSU interesującej sytu
aCJI Wydarzenia przedstawione tam są ruezwyklą historią
W czasie gdy kroi Kserkses swiętowal prezentując swoje bogactwo I potęgę,
Jego zona kroiowa Waszn sprzeciwrła SIę jego woh Aby potwierdzić swoją władzę I potęgę krol ogłosił publicznie ze Się z nią rozwodzi I wypędza Ją z pałacu
W tym kraju rozkaz krolewski był ustanówremem prawa I me mozna go było
zmieruć Nawet sam władca nie mag! dokonvwac zmian swoich uprzednich nieraz
pochopnych postanowren Gdy kroi zaczął tęsknic za żoną, był związany własnym
wcześniejszym rozkazem l Ole rnogł Jej wezwać z powrotem Poradzono mu by
zgromadzi! w pałacu najpiękmejsze panny w królesrwre l wybrał spośród nich nową
ki ólową
Wśrod poddanych lu ola byli zydowscy wygnancy Wielu z nich przystosowa
lo Się do życia w OIew01l I dztęki swemu charakterowi oraz zdolnoserom osiągnęło
przywodcze stanowiska Jednym z mch był Mordechej Jego krewna, Estera, od
kąd umarli Jej rodzice, była dla niego Jak corka Urzekała ptęknoscią I wdziękiem
Lnalazła SIę w gronie dziewcząt wybranych do stawrema Się przed krolem Mor
dochaj powiedział Jej, zeby Ole wspominała o swym pochodzeniu KroI jednak me
zapytal Jej o to Zamteresowała go Jej uroda I marnery Spodobała mu Się bardziej
017 inne I wybrał Ją na kroiową Dostała pałac królewskie szaty koronę I słuzące
wszelkie przywileje nalezne Jej z racj l Jej statusu
Jednym z dworzan kiólewskrch był Haman dumny
czlowiek który menawtdzrł Zydow Poruewaz Mordochaj
ilU był zagniewany
- Nie tylko I11l11eobraża - skarżył Się
z tych zruenawidzonych Zydów Znajdę sposob, żeby go

egoistyczny I ambitny
Ole oddawał mu poklo
Haman ale Jest Jednym
ukarać a takze Jego lud
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Ludzie zadania
Haman

l

cele

krola, że Zydzi są ruebezpieczm
I stanowią zrodło kłopo
I ze powmno
Się Ich wytępić

przekonał

łów Dal mu do zrozumienia że me szanują króla
Namowił

wladcę

aby podpisał

rozkaz wytracenia

wszystkich

Zydow w oznaczo-

nym drnu
dowiedzrał Się o tym uswradormł sobie

Kiedy Mordachaj
szansa

uratowania

Zydow

Może gdyby

król wiedział

że Jest tylko Jedna

że rozkaz

dotyczy

także

Jego zony, zrobiłby cos, by ocalić ją a także Jej lud Estera była Jedyną osobą, która
mogła sprostac potrzebie chwili Tak więc Mordachaj poprosrł Esterę, zeby pasz
la do króla I błagała o htosc dla wszystkich Zydow

Jak miała to zrobie? Mordochaj z pewnosetą wiedział

że me może pÓJŚć do
lstruało prawo rnowrące ze ktokolwiek to zrobi zostanie
zabity Prawa tego me można było zrrueruc Coż mogła zrobie Esteta? OCZYWiście,
gdyby król zechciał mogłby wyciagnąc złote berło ku człowiekowi
ktory Się do
mego zbliżył I ulaskawre go, ale była to ryzykowna sprawa
krola bez zaproszenia

Znasz prawo -

powredziala Estei a Mordochajowi

a król nie

wzywal mnie

od trzydziestu dm
Wtedy Mordachaj przypomniał Esterze ze Jest Zydówką
Nie możesz oczekrwac, ze umkniesz srmerci tylko dlatego, że jestes królową
powiedział - Poma
gając tym ludziom. pomożesz rówmez sobie Byc moze wlasrue dla takiej okazji
Jak ta stałaś Się kro ławą

Interesujące Jest to ze Imię Estera znaczy gu tazda Zajmowała ona wysoką
pOZYCję poruewaz
Bog obdarzył ją takimi cechami
zeby mogla być czyms
w rodzaju gwiazdy Ale nie zajmowała tej POZYCJIpo lo by rruec władzę I Olą Się
cieszyc Dotyczy to zresztą wszystkich ludzi powołanych przez Boga Nie mogła
być gwiazdą dla Siebie samej Jej pozycja miała przyruesć korzysc Jej ludowi
W krytycznym momencie Estera postanowiła zostać pr awdżtwym przywódcą
Dobrze - zgodziła Się - Pójdę do króla nawet jesh Jest lo Olebezpieczne
mam zgmąc, to zgmę, ponosząc konsekwencje swojej decyzji

Jeśli

Estera nIC tylko miała pewne cechy przywodcze, ale rowmez natychmiast
w wymagających lego okolicznoserach
zaczęła Się zachowywac Jak przywódca
W Jej umysle powstał JUż plan działanta I zdała sobie sprawę że pcwmm Się
w Jego realizację zaangażować wszyscy ludzie Potrzebowała Ich pełnego poparera Poprosiła WIęC zeby pościli przez trzy dni obiecując, że ona I Jej służebnice
równiez będą pOŚCIC Ustaliła szczegoły planu
W czasie

tych trzech dm Estera nie tylko pościła Zajęta była planowaniem
Postanowila zaprosić krola I Hamana na ucztę

dzralarna ijego przygotowywaniem
wybierając

odpowiedni

czas

I

sposob

przedstawienia

swojej prosby

W miarę
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mozhwosci chciała okazac szacunek dla prawa
Ola sprawy

Swym słuzącym

kazała przygotowac

Na trzeci dzien wlozyła

wała

I dac

krolewskie

szaty

krolowr okazję do przemysłe-

wszystko

I poszla

do uczty

do pałacu króla

Zachowy-

śmiało, ale ze spokojnym dostojensrwern
Postawrła srebic w niebezpreczne] SytU3CJ l bo mogła zostać zabita za rueprzestrzegame
królewskiego prawa Była
Się

na lO gotowa,

ze względu

rzebrne Ole obrazie

na waznosc

celu A Jednak uwazala, by nikogo niepotsposób Kroi byl zadowolony

Mówiła w przyjęty zwyczajem

I przyjął Ją łaskawie
Estera zblrzyła Się do niego pokorna w swoim zwycięstwie
aby dotknąć krolewskrego berla oznaczającego
przyzwolenie
na rozmowę

Cstela postępowała mądrze zgodnie ze swoim planem Nie wyraziła od razu
swojej troski o wlasny lud, ale zaprosiła króla na ucztę, tak by pozruej przedstawić
sprawę w Jak najlepszy

d6w

I

sposób

Stopruowo

przekonywała do opowredzerua

I Następujące
stępowarnem

zdania ukazują
Estery)

Się

przedstawiała

cechy przywodcze

WpiSZ odpowiedmą

mu trudną

sytuację

Zy-

po Ich stronie
I cele

(w związku

cyfrę w puste miejsce

z osobą

I

po

przed każdym

zadaniem
a Chciała

uratowac

b Była srmaia

i

swoj lud

odwazna

c Nalezalo przekonać

"rola

d Z góry zaplanowała

spotkanie

I) Cecha przywodcza

2) Zadanie
3) Cel

e Dawała Jasne polecenia
f Była uprzejma

l

rmłosrema

g Przyjęła na siebie odpowredzrałnosc
h Byla rozsądna

I

systematyczna

PRZYWODCY ODROZNIAJĄ RODZAJE CELOW
Cel 2 Dostrzegać rOZ11Icęmiędzy cetanu instytucjonalny nu a celami operacyjnymi
Spójrz na wykonane wlasciwre cwiczeme
I Zauważ, że zdania a (Chciała
uratowac swoj lud) l c (Należało przekonać Mola), to cele Jakle one są? Co mają
ze sobą wspólnego ze nazywamy Je celami? Zauważ, ze oba wyrażają oczekiwane
rezultaty, do osrągmęcra których dązyla Estera Czym rózruą Się od Siebie te dwa
cele? Kiedy przypommamy
sobie histonę Estery, potrafimy dostrzec tę różnicę
Chetata uratowac SWOj lud - to ostateczny cel wszystkiego, co zrobiła Aby osią-
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Ludzie

gnąć cel ostateczny
wszystkich

Zydów

musiała

przekonać

Cel ostateczny

króla,

by eofuąl

zadania

swoj rozkaz

osiąga Się zawsze poprzez

ustaleme

l

cele

o zabiciu
r osiągruę-

cle celów posrednrch
W pracy chrzescijanskrej
nasz cel ma charakter duchowy
IJest on bal dzo szeroki Nazywamy go celem instytucjonalnym Zasadniczy cel to
zdobycie swiata dla Chrystusa
W ramach każdej chrześcijanskrej
organrzacji lub
realizowanych

ustala

Się

przez mą projektów,

istrueją cele instytucjonalne

Aby Je OSiągnąć,

cele operacyjne

ZWtÓĆ ponownie

uwagę

na to w Jaki sposób

Estera

osiągała

kolejne

cele

MUSiała ona uzyskac najpierw zgodę króla Następrue upewniła Się, ze zrozumiał
calą sytuację, co było konieczne do Jego własctwegc dzialarua Ponieważ król rue
mógł umeważruc poprzedniego
rozkazu nalezało znalezć sposób na uratowanie
Zydów, trzymając Się jednoczesrne
prawa Kiedy z.auwazono ze Zydzi sami mogą
Się obronie honor krolewski został uratowany POnieważ Estera realizowała Jasny
1 wazny cel ostateczny była w stanic ustaile dla siebie I swoich pomocrukow okreslone cele posredrne
Instytucjonalnego

W miarę Ich OSiągania zbhzała Się do celu ostatecznego,

2 Zastanow Się nad przykładem
nowierne przywództwa?

z początku

3 W Jakim sensie pastor podobny

lekcji

Dlaczego

komecznym

czyli

jest usta-

Jest do Mordochaja?

4 Przypuśćmy
że ludzie zaczynają realizować
sać Jaki Jest Ich cel instytucjonalny?

projekt

pastora

Czy możesz

napi

5 Przypusćrny, że Jesteś młodym czlowiekrem, ktory akceptuje propozycję pastora
I chce rozpocząc realizację projektu NapISZ, Jakle są dwa cele pośredrne, które
musiałbyś osiągnąć dążąc do celu ostatecznego
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Odpowiedzialnosc
Dlaczego wazne są cele pośredme?
Cel 3 Podac rnektore korzyset płynące z ustalania celow
Pomewaz

Ją

instytucjonalne,

Się oczywiste,

Jasnych

czyli ostateczne,

wielu przywodcow

celow posredruch

UwazaJą,

cele pracy chrzescijanskiej

nie uswradarrua
ze

wykonywanie

wyda-

sobie waznosci

określenia

woli Panskiej

I zdoby

warne dusz to wystarczająco Jasne cele Niektórzy muszą czuć mechęc do forum
łowarua konkretnych celów, poruewaz chcą pozostawać otwarci na pt zewodructwo Ducha Jednakze
aby Jak najlepiej wypełńrac swoje funkcje przywodcze.jak
dowiedzieliśmy
Się z lekcji o planowaniu duchowego przewodnrctwa,
musimy szukać kierowmctwa
Pana juz od wstępnego etapu to Jest planowania Ludzie pracu
Ją lepiej I są szczęśhwi w swojej pracy, kiedy mają Jasno okreslone cele Wiele

niepokoju I marnotrawstwa
w pracy kościelnej Jest rezultatem zaruedban przy
wódców w tym względzie, ustalanie celów posredruch ma duże znaczenie w naszych wysiłkach

pl zywódczych

l Jasno wytyczone cele pomagają nam oszczedzuc u dztalantu czas energię
Poprzez ustaleniejasnych
celów mozemy kierować wykorzystamem zaso-

I zasoby

bów bez strat I zarmeszarua KIedy me ma wytyczonych celow rnektore zadania mogą być zapomni me, podczas gdy inne - wykonane dwukrotnie
Moze SIę zdarzyc
że preruądze zostaną wydane na cos mało Istotnego a prawdziwe potrzeby me
zostaną zaspokojone
jedna osoba moze l obrc za duzo podczas gdy Inne za mało
2 Cele pobudzają do wspolpt acy Ludżre widząpotrzebę
wspólnej pracy, gdy
Istnieje dla mej wyrazne uzasadmerne
Czasann me reagują na wezwanie przywódcy , Teraz popracujemy nad tym wszyscy razem"
wydawać bezcelową, gdy rezultat wysiłku jest niejasny

Wspolna praca' może SIę

3 Cele stwor.oiq podstawę dla oceny dzralanta O najlepszym wykonaniu
jakiegoś zadanta można SIę pr zekonac tylko wtedy gdy jest jakiś sposob szacowa
ma go Jesh rezultaty dzralan nie będą oceniane
ludzie zadowolą Się Ich kiepskim
wykonaniem Będąpo prostu czyms zajęci nie Wiedząc, co wykonują I co osiągają
Jeśli z góry ustalimy cele mozemy szacowac rezultaty W ten sposób mozemy pomóc pracownrkcm w dostrzezenlu potrzeby ulepszen I doskonalenia Się, a z dm
glej strony będą oni rmeh satysfakcję Wiedząc dokładnie, czego dokonah
Moze
my też wtedy odkryć słabe punkty w crgamzacjr pracy I pokrei owac mądrze na
szynn WYSIłkami

4 Cele pomagają nam w odkryciu darow

t

taientow Kiedy ustala Się jaki ma

być pożądany rezultat działarua, ludzie wyrazmej uswradamiają
sobie, Jakle dary
I talenty są potrzebne dla OSiągnięcia celu Zaczynamy dostrzegać w sobie I w In-
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Ludzie

nych okreslone zdolnoser
Prawdopodobnie
dopóki

I

cele

l

unuejętnosc: związane z proponowanym zadaniem

Estera nigdy nie myślała

nie pojawiła

zadania

SIę sytuacja,

ze Jest zdolna do tego czego dokonała,

w której musiała działac

Kiedy myślimy

O kon-

kretnych celach potrafimy wyznaczyć pracowmkow,
którzy mają najbardziej odpowiednie cechy do Ich realizacji
Pracownicy chętniej tez zgłaszają SIę wtedy na
ochotnika

6

I pojawiają

Stefan Jest stolarzem

Się nowi przywódcy
Usłyszał,

SądZISZ, na które z poniższych

ze pastor potrzebuje

ogłoszen

zareagowałby

do pracy
chętniej?

ochotrukow

Zakreslhterę

Jak
przed

wybranym przez siebie zadaniem
a) Chcemy żeby Jak najwięcej osób przyszło nam pomoc W pracach
b) Jednym z celów naszych prac Jest naprawa szesciu okien
7 Zakreśl

litery dla zaznaczenia,

określenie celu
dwuosobowych
a) Pobudzerne
b) Oszczędzenie
c) Dostarczenie

Jaki spodziewany

Naszym celem na ten
złozył po pięć Wizyt

rydzren

W kościele

efekt może rmeć następujące

jest to, aby

kazdy

z trzech zespolów

do wspołpracy
pieniędzy
podstawy do oceny działalności

zespołów

8 Zakreśl literę przed stwierdzeniem
które nąjjasruej wyraza główną
szej dyskusji nad efektami wyznaczarna celow
a) Glówny efekt wynikający
w krótszym czasie

z ustalenia

celow to większa

mysi w na

ilośc pracy wykonana

b) Prawdziwa korzyść z ustalania celów to ułatwierue pracy przywódcy
c) Dobre cele pomagają w wykonaniu pracy oraz wpływają na postawy

ludzi

PRZYJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Cel 4 Wybrac przykłady wyjasntajqce
czucIe swobody działanta

dlaczego zaakceptowanie celow daje po

Odpowiedz b) w ĆWiczeniu 8, które zrobiłes, oczywiserę nie Jest prawdziwa
Ustalanie celów dla SIebie I dla ludzi Jest Jednym z najtrudruejszych
zadan przywódczych Jest ono trudne porueważ wymaga absolutnej UCZCI NOŚCI I gotowości
do przyjmowama
na siebie odpowiedzialnoset
mezaleznie od kosztów
Przypomnij sobie nasz przykład o budowie koserola Pastor powiedział,
że
czuje SIę odpowiedzialny Był gotowy do pewnych poswręcen, Jak wykorzystanie
CZęSCI funduszow kościelnych oraz zaangażowanie ruektorych pracowników,
aby
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mógł powstać nowy kOŚClOł Gotów był narazić Się na krytykę własnych ludzi
równoczesrue prosząc Ich, by rowmez Się poswręcih Podobna była sytuacja Este
'Y Kiedy Mordochaj powiedział Jej o wszystkim, poczuła Się odpowiedzialna za
swoj lud Kiedy ludzie akceptują prawdziwe cele kosercła oraz widzą przed sobą
cele pośrednie gotowi są przyjąć na Siebie zobowiązama
I odpowredzialnosć
Pewne zrozumieme tego, Jak stawie czoła rzeczywrstości l przyjmować na
SIebie odpowiedzralność
mozemy osiągnąc dztęki psychiatrze Wtlhamowi Glas
serowi Kiedy pracował on z ludzrm rueszczęshwyrru,
którzy nie potrafili Się przystosowac do wymagan swej społecznoset stwrei dZ11 ze Wiele Ich ruepowodzen
WYnika z Ich ruechęci do stawrama czoła rzeczywistoser Stale czymś Się tłuma
czyh Za swoje problemy obwirnah mnych ludzi lub okolicznoser Gdyby Estera
przybrała taką postawę, powredziałaby prawdopodobme , Gdybym tylko me była
kobietą Gdyby tylko kroi me był taki uparty" Ona umiała Jednak zaakceptować
rzeczywistosc l działać w warunkach Jakich SIę znalazła
Według Glasset a jest to Jedyny sposob na szczęshwe I efektywne życie Oczy
Glasser sugeru
Je ze satysfakcja w zyCIU wynika Z gotowoset do znoszenia jesh Jest taka koruecznosc - niedostatku I brakow aby osiągnąc cel MOWI ze zobowiązanie SIę do
czegoś daje poczucie wolności w działaruu Jesh UCZCIWie rozwazymy konsekwencje
I następnie zdecydujemy Się podjąć odpowiednie działarue
uzyskujemy odwagę I
stajemy Się bardziej skuteczni Jako przywodcy Chrześcijanscy przywódcy mają
dodatkowe możhwoscr, gdyż Wiedzą, ze mogą zawsze ufac Panu
wrście me Jest to Jedyny sposób, zeby byc skutecznym przywódcą

9 Przytocz słowa Estery ktore wskazują, ze rozumiała ona konsekwencje

deCYZJII gotowa była

pizyjąć

swojej

na Siebie odpowiedzialnosc

W Jaki sposób ta decyzja przyniosła Jej wolnośc do działarua? Czy Ole są
dZISZ, ze została ona chociaz w CZęŚCIuwolniona od strachu? Uwolniła Się tez od

wymowek

Dala dowód, że Jest zdolna podjąć trudną deCYZJę Pozwoliło Jej to

postępować dalej w wierze

10 Zgodrue z tym, co powiedzieliśmy wyżej, zakres I literę przed kazdym opisem,
który właściwre wyjaśnia ze oddam e Się pewnemu celowi daje swobodę w działa
mu
a) Jan oceruł konsekwencje swojej deCYZJIo PÓJŚCIU
do szkoły biblijnej Była ona
odpowiedzią na Boże powołam e do posługi Teraz więc wprowadza w życie
swój plan Jest spokojny I pewny Siebie, nie martwi Się juz o to, co powmien
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zrobie

Wybrał

kierunek

działama

I

cele

I JUz dłużej me dręczy go niezdecydowame,

może skupić całą uwagę na swym Jedynym

celu

b) Rebeka działając pod wpływem Impulsu, podjęła decyzję o porzuceniu pracy
I wyjezdzre za granicę, by pomagac w dziele Panskirn Emocjonuje ją rnożh
wość pracy w egzotycznym kraju, usprawiedhwra
swoje działame dla własnej
satysfakcji

I postanawia,

wy potoczą
swobodę

że nic JeJ od tego me odwiedzie

okazała

że spra-

prawdziwą

działania

c) Przez Jakiś czas Bóg podsuwał
w kościele Po wielu modlitwach
CIĆ Się

Ma nadzieję

Się pomyśl me SądZI, że tym, co postanowiła

Tomaszowi
mysi o posłudze pełnoetatowej
I rozmyslaruach
Tomasz postanowił poświę

założeniu kościoła na nowym terenie, gdzie

Istnieje

wielka

tego

rodzaju

potrzeba
Podjął decyzję o opuszezemu pracy domu I przyjaciół, czego zawsze
Się bał Co więcej naszkicował
plan działanta I podjął służbę chrześcijanska
w nowym mieście czując, pormmo wielu

mepewnośc:

co do

przyszłości,

aprobatę dla swych dzrałan Co dziwne, me obchodziły go przyszłe
pieruądze na zycie I niezbędne rzeczy Ufał że Bóg mu pomoze

Bozą

potrzeby

d) PIOtr rozmyśla o swoim powołam u do posługi I o tym, Jaka powinna być Jego
odpowiedź
Aby ulźyc surmemu I uwolruc Się od przymusu
który odczuwa rozumuje

"Nie nadaję Się do tego

ludzie mnie przerażają,

me Jestem odpowied

mo wykształcony,
a praca Jest zbyt cięzka
nawet dla przygotowanych
do mej
osób Nie nigdy me odmosibym sukcesu w pracy dla Pana chociaż do tej pory

zawsze odnosiłem sukcesy NIe ma sensu, abym coś znuernał
sprawę w ten sposób próbuje o mej zapomruec

11 Być moze będzie dla ciebie pomocne Jeśli odpowiesz,
jakijest twój stosunek do poniższych cech przywodczych
niezbędnych dla dobrych przywódców
W odpowiedruej
kolumnie wstaw X, aby zaznaczyć swoją odpowiedz
Kledy to ZrobISZ, przyznaj sobie trzy punkty za każdą odpoWiedz z kolumny l, dwa punkty za odpowiedzi z kolumny
2 I Jeden punkt za każdą

Czy Jesteś
penurno

gotowy

wszelkich

odpowiedz

przyjąć

z kolumny

3

na Siebie odpowiedzralność

kosztów?

Czy Jesteś gotowy być całkowicre uczciwym
którym przewodzisz?

wobec tych,

'Rozwiązawszy
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I

Czy Jesteś gotowy
przewodzisz?

POŚWięCIĆ Się dla dobra

ludzi, którym

Czy jestes gotowy narazic Się na krytykę, prosząc
ludzi by poświęcili Się dla ostągruęcra celów?

swoich

Czy Jesteś gotowy wzywać ludzr, by zaakceptowali
właśCiWYcel kościoła, nawet Jeśli m ra łoby to oznaezae odejs
cle od poprzednich celow instytucjonalnych
koscroła?
Czy Jesteś gotowy stawie czoła rzeczywrstości
uznać fakty
l działać w rzeczywistości
Jakiej Się znalazłeś?
Czy jestes gotowy ustalać realistyczne cele
wać ludziom konkretne polecenia I upewniać
dzą, jak mają postępowac?
Czy jestes gotowy, w razie potrzeby,
aby osiągnąć cele?

Czy jestes gotowy sprawdzić
cowame go ł zdanie
którzy za tobą Idą?

I

normy, daze wie-

Się,

cierp lec medostatek,

realnosc celu poprzez osza

sprawy z rezultatow

działanta

ludziom,

Czy

rozumiesz, ze kiedy przed podjęciem działanta UCZCI
wie rozwazysz konsekwencje, zyskujesz pewnosc Siebie
I stajesz Się bardziej
skuteczny Jako przywódca?

Czy jestes niechętny akceptowaniu
normy jakoset I pomagając ludziom

wymowek, ustalając
zyc zgodnie z rnrm?

Czy Jesteś gotowy całą zasługę za sukces przypisać
lm ludziom oraz doceruć Ich zalety l starania

swo

2

3
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przj wódcy

pomagają

l

cele

stawiać czoła rzeczywistości

współpracownokom

Cel 5 Wybrac prawdziw e stwterdzerua dotyczące realistycznego myslenia
Cele muszą byc realne Moze rsrrnec pokusa, by oczekiwac wielkich rezultatów polegając tylko na wierze Oczywrscie należy okazywac wiarę I zaufanie Bogu
Ale jesh ludzie
łatwo

Się

zaangażują

zniechęcą

Się

emocjonalrne

I będą niechętnie

I będą rrueh nie realne oczekiwania,

pracowac

w przyszłości

Przywódca Jest odpo-

wiedzialny za to by być całkowrcie pewnym swojego stanowiska, zamrn zacznie
wysuwać roszczenia l angażowac uczucia innych Możesz sprawdzić realność celu
zadając sobre pytanie czyjesteś gotów rruerzyć I przekazywać rezultaty tym, którzy
L tobą pracują
Czy uważasz
że mozna go osiągnąć poprzez rozsądne wysiłki?
Należy także ornówrć

przeszkody

mogące SIę pojawie

w dzialarnu

Przywod-

ca prowadzący
swych ludzi w kierunku określonych celów nie powiruen próbo
wać przedstawne
zadania Jako łatwego lub upiększac go w ja] ikolwiek sposób
Wlększosć pracowników docenia przywódcę,
który przyznaje Się do trudnoser
I prosi o modlirwy I propozycje
Kiedy pracownik wyraza wątplrwoścr
lub mówi
o trudnoserach.
przywódca nie powinien próbować lekcewazyc tych faktów
wmren przyznac, ze pracownik ma trudności lokazac mu zarnteresowarue

Po-

Dla

wrększosci pracowników Jest bardzo pomocne, kiedy przywodca mówi

że to trudne zadanie'
przecrez

Mogą natomiast odrzucie

"WJem
przywodcę, klary rnówi "Och,

to Ole trudnego"

Nie należy Jednak akceptowac wymówek
Już od czasowogrodu
w Eden ludzre rmeh skłonność do zrzucania z Siebie odpowiedzialności
za popełnione czyny, za swoje problemy

I ruepowodzerua

Za każdym razem, gdy człowiek

Się

uspra-

wredhwia, odsuwa od srebre odpowredzralność
I w ten sposób osłabia SWOJą pozycję KIedy akceptujemy wymówki, wcale nie Jesteśmy dobrzv UCIekamy od
przyjęcia na Siebie odpowredzralnosci
Odpowredzialny
przywódca weźmrę na Siebie to, co Glassar nazywa największym zadaniem całej ludzkoser uczenie mnych,
Jak być odpowredzialnyrn

za swoje zachowame

Każdy człowiek musi czuć, ze Jest zdolny do OSiągnięcia Jakiegoś celu Wymówki są wyrazem chęci UCIeczki od rzeczywistości
Aby pomóc Innym, by byh
efektywnymi,
a tym samym przyczymalt SIę do sukcesu koscioła, przywódca musi
ustanawrac normy postępowania I sposoby oceniania Jeshjakas osoba usprawiedliwra Się lub wymawia, przywodca nie powinien mowie , W porządku" Musi oka
zać tej osobie nułość
norm Wymaga
wódcy

I szacunek,

a następnie

to CIerpiIWOŚCI, miłoset

pomóc Jej w osiągmęciu

a także pewnego

ryzy. a

ustalonych

ze strony przy-
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Nalezy docemc tę osobę za sukces Jaki osiągnęła Powiedzrec Jej, ze ma duze
rnozhwości I ze pracuje coraz lepiej Następnie wyjasruc dokładnie, czego Się od
mej oczekuje Ustalić cele Dac Jej konkretne wskazówki I polecenta oraz upewrnc
Się ze rozumie Jak ma dalej działać Modhc Się za nią I umocni C Ją o oczekiwaniu,
że osiągrue wyznaczone cele
12 Zakreśl literę przed prawidłową odpowiedzią na pytame Co o -nacza określe
me realistyczny cel?

a) Taki, który świadczy o wierze przywódcy
b) Taki ktory można osiągnąc poprzez mozhwy wysiłek
c) Taki który aprobują wszyscy członkowie grupy
13 Zakreśl literę przed prawidłową odpowiedzią na pytanie
wodca może pomóc ludziom?
a) MÓWiąc Im, że praca Jest łatwa
b) Wyrazając wątphwości I mówiąc o trudnościach
c) Rozumiejąc Ich trudności

W Jaki sposob przy-

14 Zakreśl literę przed każdym PRAWDZłWYM stwrerdzeruem
a Myslente realne nie bierze pod uwagę elementu WIary, ustalając zatem cele, mo
zesz domagać SIę tego, na co pozwalają realne oczekiwania, nie opierając Się na
wierze
b Myslente realne to dosnzegame przeszkód I trudności wyjaśniame Ich, modlitwa I propozycje Ich przezwycręzerua
c Mysleme realne to rueakceptowarue wymówek, zrozumienie, ze akceptowanie
wymówek zachęca ludzi do umkanta odpowredzralnoścr za własne działarue
d Myslenie realne wymaga aby przywodca ustalal dla ludzi normy jakosci i pole
cał Im dostosować Się do nich jednakze mUSI on akceptować Ich wymówki
I przywracać Im zaufanie do siebie samych kiedy nie pracują właściwre
e Mysleme realne to docenianie wysilkow rnnych ludzi Ich zalet staran lwyraza
nie tego Wszczery pozytywny sposób
Przywódcy stawiają czoło rzeczywrstości
Cel6

Wpraktyczny sposob
wodztwa

WYJalJnfC

znaczenie pięctu faktow dotyczących przy-

Za przywództwo trzeba płacić pewną cenę DOWiodłytego nasze biblijne przy
kłady Tylko Jedno może sprawie, ze cena ta wydawać Się będzie rozsądna Jest
nim cel, ku któremu skierowane są nasze wysiłki Chrzescijanscy przywódcy wre-
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I

cele

dzą, ze zajmują szczególne

miejsce w powszechnym plarue Bożym Ich celem Jest
MUllO lo Jednak zdarzają Się I U Olch okresy frustracji I zmechęcema
Wrększosc z nich mozna przezwycięzyć modlttwą I realnym myślemern Zdarzają

Jego cel

Się Jednak problemy I konfhkty Nie poradzimy sobie z rnrru skutecznie, jesh me
będziemy gotowi zaakceptować
całej prawdy o sytuacji takjak uczyniła to Estera
Oto kilka faktow którym trzeba StaWIC czoła

l Przywodcy są sługami a me panami Nawet w swiecie interesów przyw6d
cy nie uważa Się JUż teraz za ,szefa Uważa Się go raczej za Instruktora, przewodnika, pornoctuka w układaniu planów I orgaruzowarnu pracy Dawno ternu Jezus
naucza I nas reprezentując
ten styl przywództwa
W całej chrześcrjanskrej
historu
najwręksi

przywodcy

nasladowalt

Jego przykład

oddając

nawet swoje zycre

2 Przywodcy pracują cięzej ntz CI ktoryms kserują Robiono badania, aby
sprawdzi c, jakie wartości są wspólne dla większości dobrych pr zywódców
Oka
zało Się ze przywódcy reprezentują bardzo odmienne zestawy cech I bardzo różne
osobowoser
Jedru są bardziej apodyktyczni
mm bardziej demokratyczru
Jedynie
Jeden fakt dotyczył wszystkich przywódców
ciężko pracowali dłuzej niż mm, studiowali

konalenie

rnż

CI

I

objętych ryrm badamaml
wszyscy
wkładali więcej wysiłku w samodos

z ktoryrru pracowali

3 Przywodcy są krytykowam

I obwtntam
Należy Się spodziewac, ze me wszy
rch motywy I nie wszyscy będą Się zgadzać z Ich metodami
Będą
błędy Nrezarruerzerne
będą urażać ludzi Jeśli zaakceptują to I me

scy zrozumieją
takze popelmać

będą Się temu sprzecrwrać arn me będziemy próbowalt za bardzo Się usprawiedh
wlać I bronić, krytyka może okazać Się dobrodzrej srwem Będą mogh osądzać
Siebie realnie I prosić Pana, aby pomogł Im Się poprawie

4 Przywodcom dokucza samotnosc Kiedy patrzymy na przywódców
wydają
Się nam popularni I uprzywilejowani
Ale dobrzy przywódcy są bardziej sarnorm
mż mru ludzie Większosć z nas lubi ornawrac r6zne rzeczy z mnyrru, dziehć Się
swymi troskarm
stopnia

dzialność
innych

I

problernarm

Pracując z ludzrm możemy

to robrć do pewnego

Kiedy Jednak nalezy podjąć ważne deCYZJe I przyjąć prawdziwą

Jesteśmy sam na sam z Bogiem
ludzi

MUSimy zużywać

MUSimy szanować zaufanie

czas I energię

w sposób,

którego

odpowie
I

uczucia

inni nie mogą

nawet zrozumieć
5 Przywodcy odczuwają naptęcta Czują, ze mają mało czasu, a Jest tak wiele
do zrobienia
Są pod presją oczek Iwan, Jakle mają wobec nich mru ludzie Więk
szość ludzi na przywódczych stanowiskach w kościele to Jak Się przekonaliśmy
przywódcy

średnich

szczebli

Nadzorują

Ich pastorzy

I

mm przełożeni

kościelm

Sami odpowredzialm
są za zapewnienie przywództwa
innym grupom Stwarza to
POdWOjllY nacisk gdyż jednocześrue pełnrą rolę przywodców oraz podwładnych
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Odczuwają mepewnosc I boją SIę podjęcia mewłaściwych decyzji Chcą, zeby lu
dzie Ich lubilr, ale zarazem Jako przywódcy muszą byc zdecydowani
15 WYJaśmJ własnymi siowami znaczerue każdego z poniższych
cych przywództwa Odpowiedzi wpisz do notesu

faktów dotyczą-

• Przywódcy są sługami a me panami
b Przywódcy pracują cięzej mż CI, ktoryrru kierują
c Przywódcy są krytykowani

i

obwmraru

d Przywódcom dokucza samotnosć
e Przywódcy odczuwają napięcie
To, co nazywamy realnym mysteruem wymaga, abysmy rozwazah wartość
chrześcijanskich celów w odmesieruu do realnej sytuacji, z jej problemami I przeszkodami Wynika z tego wniosek, że możemy zaakceptować pozycje przywódcze wówczas, gdy w pełm rozumiemy, czego Się od nas oczekuje Wtedy nigdy nie
zajmiemy stanowiska mepewrue lub pod wpływem impulsu Nie podejmiemy dzialan I deCYZJI,do których me posiadamy kwahfikacj r lub do których me jesteśmy
przygotowani NIe możemy tez przyjąć zobowiązama, Jakle podjęła Estera, Ulva
zając ze dla lego WIelkiego celu nalezy Się colkowicie pOSWlęCIC pr=YJmuJqe na
stebte wszystkie konsekwencje
16 N iektcre z omowionych pręciu faktów dotyczących przywodztwa można by
rówmez nazwac ryzykiem przywodztwa wymagana Jest Ciężka praca I dyscyplma,
można Się spodziewać krytyki obwmiarua I ruezrozurruerua, doświadczać samot
ności I napięć Jak wrdzrehśmy, [stera dokonała ostatecznego wyboru godząc Się
na wszelkie Jego konsekwencje Napisz w swoim notatniku uzasadnienie,
dlacze
go jestes gotów podjąć ryzyko przywództwa
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I

cele

Test
I W historii
a) będącego

Estery mamy doskonały przyklad przywodztwa
rezultatem wybitnej osobowości
b) wynikającego
z potrzeby uporania Się z osobisrym kryzysem

c) wynikającego
z potrzeby chwrh
d) powstalego na bazie popularnoser

2 Przejawem Jakiej ważnej zasady dobrego przywodztwa
były słowa Estery
" udam Się do krola jesh mam zgmąc to zginę' '?
a) Przywódcy muszą byc gotowi do utożsarruarna Się z Wielkimi sprawami
b) Przywódcy muszą byc gotowi do przyjmowania
na Siebie odpowredzralności,
pomimo

wszelkich

c) Przywodcy
d) Przywódcy
sytuacji

kosztow

muszą byc gotowi do cięzktej pracy dla osrągruęcra celow
muszą być gotowi do samodzielnego
radzenia sobie w kryzysowej

3 Poruzej wymienione są zasady przywództwa Widoczne w dzralaruach Estery
Nie Jest nią tylko Jedna z nich Która?
a) Stanowisko przywodcy Istnieje dla dobra ludzi
b) Przywodca angażuje SWOIch ludzi zjednuje sobie Ich poparcie
informuje Ich
stale o wszystkim

c) Przywódca

okresla

sposob

postępowania

własciwy

dla sytuacji,

z którą ma do

czynienia

d) Aby działać śmiało

I zdecydowanie,

przywódca

mus: zawsze działac szybko

4 Ostatecznym celem wszystkiego co zrobiła Estera, było Jej pragnienie
tować swój lud O takim celu mówi Się że Jest to

aby

Ul a

a) cel instytucjonalny
b) cel operacyjny
c) cel pośredni
d) cel msprrujący
5 Aby osiągnąć cel ostateczny,
a) celami koncowyrm
b) celami mstytucjonalnyrru
c) celami organizacyjnymi

Estera ustalila

inne cele, które nazywa Się

d) celami operacyjnymi
6 Zgodnie z tym czego dowredziehśrny
Się, cele są ważne z następujących
dów oprócz Jednego Którego?
a) Cele pomagają oszczędzać czas, energię zasoby

powo-

OdpOll'lcdZIG/IIOSC
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b) Cele pobudzają do współpracy I dają podstawę do oceny
c) Ustalanie celów to łatwe zadanie
d) Ustalanie cełow pomaga nam odkryc dary I talenty
7 Stwrerdzrlrsrny ze podstawowe korzyser wynikające z ustalenia dobrych celow
są następujące
a) pomagają w wykonaniu pracy I wpływają na postawy ludzi
b) ułatwiają przywodcy pracę I zmniejszają koruecznośc kontroli
c) zwiększają ilosc wykonanej pracy I skracają o połowę czas JeJ wykonania
d) umożliwtają przywodcy trzymam e Się na uboczu I ehrmnują problemy z ludzrm
8 Slowem oprsującym zaangażowanie które przejawia przywódca, kiedy dostt zega prawdziwy cel koserola I rozumie Jasno cele posredrue, Jest

a) ieahzrn
b) odpowiedzialnosc
c) uznanie

d) reakcja
9 Słowem opisującym prowadzenie przez przywódców rozwazarua na temat wazności chrzescijanskich celow w odruesreruu do realnej sytuacji ze Wszystkimi Jej
problemami Jest
a) rozważanie rnożhwosc:
b) chrześcijanski ideahzrn
c) rnyślerue realistyczne
d) oceruarue

10 Kiedy przywódca przyjmuje czyjes wymowki 7 powodu mewłasetwego wykonama zadania mowrrny ze
a) wykazuje Się elastycznością
I cluześcijanskim
rrułosrerdzrem
b) unika odpowredzialnośct l pomaga Je] unikać rówruez temu człowiekowr
c) pokazuje, że dobroć Jest ważniejsza ruz odpowredzialnosc
d) wykazuje, ze rrułosc pozwala mu uniknąc konfrontacji
II Przed każdym ze stwierdzen pokazujących, w Jaki sposob przywodca powinien
reagować na dany fakt, wpisz numer ~azdego z tych faktów
I) Przywódcy są sługami, a me panami
2) Przywodcy muszą pracowac ciętej ruz CI ktoryrm kierują
3) Przywódcy są krytykowani r obwrruam
4) Przywódcom dokucza samotnosc
5) Przywódcy odczuwają napięcia

a Przywodca będzie coraz lepiej uswiadamrał sobie potrzebę zaufam a Panu
I polegania na własnym osądzie
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Ludzie zadanta
b Przywodca

podchodzi

c Przywódca

dostrzega

do zadania jako Instruktor,

przewodnik

l

cele

I pomocnik

fakt że Jego motywy I metody postępowama

będą cza-

sami zle rozumiane wobec tego stara Się uniezależnić emocjonalnie od reakcji podlegających
mu ludzi
d Przywódca

wie że Jego stanowisko

naraża go na rożne presje, wie rówmeż,

że to praca dla Pana I ze Pan mu pomoze
e Przywódca rozumie, że Jego zaangażowanie
każdym

względem

stanowic

przykład

mUSI

być całkowite, te

dla podlegających

mUSI

pod

mu ludzi

Odpowiedzi na pyta Ola z lekcji
9 .Jeśh mam zgmąć, to zginę!

(ESI4

16)

e 2) Zadanie
f l) Cecha przywodcza
g l) Cecha przywódcza

la3)Cel
b I) Cecha przywódcza
c 3) Cel
d 2) Zadam e

h I) Cecha przywodcza

10 Odpowtedzi a) I c) są prawidłowe
Odpowiedz b) Jest sprzeczna
Rebeka me
może Się oddac prawdziwej swobodzie działarua pomeważ Ole poświęciła Się
prawdziwie celowi Pobudka jej działanta me stwarza podstawy do poswtęce
ma się celowi ajej nadzieja nie da jej pOCZUCia wolnoset Odpowiedź d) to
klasyczny przykład wyrnawrama SIę W celu umknięcia odpowredzialnośct
Powinruśmy

pamiętać,

że Bog powołuje

osoby wykwalifikowane.

On daje kwah-

fikacje powołanym

2 Są ludzie wśrod których me ma swradectwa

Ewangeln

II Jeśli zebrałeś

od 24 do 36 punktów skłaniasz SIę do robrema rzeczy wymaganych od dobrych przywódców
Jeśh uzyskałeś mrnej ruż 24 punkty przeczytaj
ponownie listę I z łaską Bożą podejmij zobowrązama,
że zaczniesz robić te

rzeczy, których teraz me robisz
3 Dostrzega

potrzebę

I szuka przywodcy

do wykonania

zadanta

12 b) Taki, który można osiągnąć poprzez rnożhwy wysiłek
4 TWOJa odpowiedz
I zapewnić

Proponuję

następującą

Im miejsce spotkan

13 c) Rozumiejąc

Ich trudnoset

odpowiedz

Pozyskać

ludzi dla Pana

Odpowtedztalnosc
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5 Twoja odpowiedz mogłaby być taka I) zorganizować
zespoły, które odwie
dzałyby ten rejon, 2) utworzyć komitet który opracuje plany budowy kosercła
14 a Fałsz
b Prawda

c Prawda
d Fałsz (Wymaga wykonania zgodnego
Im osiągnąc wymagane normy)
e Prawda

z normarm

Radzi ludziom

I pomaga

6 b) Jednym z celów naszych prac Jest naprawa szesciu okien
15 TWOJe odpowiedzi

mogą Się ióżruć od moich

MOJe propozycje

a Muszę uwazac siebie za pomocrnka, a nie za obserwatora
b Muszę dla Innych stanowić przykład

nama zadarua

I

kształcenia

c Muszę spodziewać

SIę, ze

W pracy, punktualności, jakości wyko

Się

czasami

będę zle

zrozumrany

I mogę stać Się

obrek-

tem krytyki I obwrmarua

Kiedy Jestem w błędzie, muszę dostrzegać potrzebę
poprawienia Się I muszę prosić Pana, by pomógł 011 doskonalic Się
d Mogę Się spodziewać, ze będę samotny, Jednakże muszę starać Się zapełnić

tę pustkę pielęgnując więz z Panem
e Muszę zdawac sobie sprawę, że będę narazony na wiele stresow Muszę zatem
umocnić moją więz z Panem, abym rnogł radzie sobie w trudnych sytuacjach,
ktore nie powinny wywoływać we rnrue rozterek, lecz kierować ku N Jemu
7 Prawidłowe są odpowredzi

a)

I

c)

16 TWOJa odpowiedz
dziłaby,

Większosć przywodców prawdopodobnie
zgodnie stwier
że wzięh na siebie erężar przywództwa,
gdyz rrueh WIZJę pracy dla Pa

na docierarua do ludzi
pytanie

Pana

1

dzrelerua

Się

z nimi miłością Odpowiedziawszy na

"Kogo poślę? I kto tam pójdzie?"

(Iz 6 8), całkowrcie

pOŚWIęCIh

Się dązeruu do celów, do ktorych powolał Ich Bog Podjąwszy to zobowiąza
Ole, czują pomimo wszelkich trudnoset satysfakcję I cieszą Się uczuciem prawdziwej wolnoser Co więcej, wiedzą, co to Jest prawdziwa
wynika ona z Ich zaufama do Pana
8 c) Dobre cele pomagają

w wykonaniu

pracy oraz wpływają

pewność

siebie, gdyż

na postawy

ludzi

