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Zach,canie do służby

Dwoje

studentów

szkoły

biblijnej

czytało notatkę

ogloszen
Brzmiała ona .Wszystkich pracowników
na specjalną konferencję
na temal WYPALENIE
janscy psychologowie
udzielając rad na podstawie

znajdującą

Się na tablicy

chrześcijanskich
zaprasza Się
SIĘ Pomocą slużą chrzęści
Biblu I wieloletnich doświad-

czen"
Co znaczy
Czytalam

problem
książkę

zawarty

w temacie?

- zapytal

na ten temat - powredziała

miody mężczyzna

młoda kobieta

Termin wypalente SIę bywa uzywany na określenie apatu, braku zainteresowan, odrętwienia,
przygnębienia,
zniechęcenia
do pracy Autor tej kstążki mówi
o sytuacji, gdy trudno Jest utrzymac motywację pracowrukow do działanta Zaczynają oni z entuzjazmem,
a następnie zdają Się tracić zainteresowanie
lub męczą Się
l zniechęcają Konferencja l serrunana chcą pomóc pracowrukorn
chrześcijanskim,
którzy mają ten sam problem
- Nie mogę uwierzyć

W

coś takiego - oświadczył

młody mężczyzna

- Jak ktoś

może Się zmęczyć pracą dla Pana? Jest to nasz największy przywilej! Poza tym, to
powołanie Wiemy, co mówi prorok Izajasz
Lecz CJ ktorzy ufają Panu nabiera
tą sity wzbijają SIę w gorę na skrzydłach jak orły, biegną. a me mdleją, Idą, a me

ustają

(lz 4031)

Ajakre Jest wasze zdanie na ten temat? Czy kiedykolwiek czulrscie zmęczenie
przygnębienie,
podczas gdy jednoczesrue
szczerze pragnęhscie wykonywać wolę
Pana? Czy zdarzylo Się wam, Jako przywodcom,
że pracownicy rozpoczynali
dobrze Jakiś projekt, a później go nie konczyh?
I

Pytarna te wiążą Się z tym co ogólnie nazywamy motywacją, która Jest terna
tern rumejszej lekcji Naszym przykladem ilustrującym ten problem będzie apostol Pawel Pozruej zajmiemy Się kilkoma teonarm I poglądami współczesnych
badaczy na ten temat

"Ja/(/(J:os mOgf6J zmęczJc się pracą. dla Pana?"
Plan lekcji
Paweł

oddany

I

konsekwentny przywodca

Niebezpieczenstwa
Motywacja

I

depresje w pracy chrzescijanskrej

klucz do dobrego przywodztwa

Jak przywódcy zachęcają Innych
Cel Jest wart biegu

Cele lekcji
Gdy skonczysz tę lekcję, będziesz urmał

* Opisać na przykładzie

dzrałalności Pawia zasady przywództwa

i

* Rozpoznac ruebezpieczenstwa, które przeszkadzają przywódcy
w osiągmęcru celow oraz unuec Ich urnkac

* Wyjasruc pojęcie motywacja

I

jak je stosowac
l

pracownikom

opisac głowne teone motywacji w odniesieniu

do przywództwa
• Pobudzac innych do działania az do osiągruęcra celów
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Ludzie

zadam a

l

cele

Wskazówki do praktycznej nauki
1 Proszę przeczytać następujące fragmenty PISma Swiętego 4Mo 11 26-29,
Iz 402831,504,
Lk 22 31-34, Jn 21 20-22, Dz 1411-15,2022-28,
2137-22 lO, 27 1-2,13-44, Rz 83, IKo 927 112, 124-11, 2Ko 7 14,
1125-29,1310,OaI6110,Flp313-14,2Tm47-8,IPt51-11
2 Proszę przestudiować rozwuuęcie tematu l odpowredzrec na pytania z lekcji
Następnie proszę wykonać test I zweryfikować odpowiedzi
3 Proszę powtórzyć część III (lekcje 7-9) wypełnić test do CZęŚCIIII I wysiać go
orgaruzatorowr kursu

Kluczowe słowa
ambicja
apatia
depresja
doznanie
fawcryzowame
folgowac
mternahzacja

kompromis

przygnębiony

męczennik

ranga

moralność
ospały
panika
pilnowarne

setnik
spokojny
symbole mistyczne
srodowisko
uzewnętrzniać

powtarzanie formułek

Rozwinięcie lekcji
PAWEŁ - ODDANY

I KONSEKWENTNY

PRZYWÓDCA

Cel I Poznac przyczynę wyjasntajqcq, dlaczego Paweł zachowywal
wodca

się jak

przy-

Autor Dzrejow Apostolskich mowr, ze w swoJeJ poprzedniej księdze napisał
o wszystkim, co Jezus czyruł I czego nauczał Oznajmia także, że w DZiejach opi
sze to, co Jezus czyruł poprzez SWOichnaśladowców, ktorzy byli napełrueru Duchem DZIeJesą pierwszą ksiągą zawierającym historię kontynuowania dzieła Pana
Wypełmlo Się, co powredział Jezus ze lepiej dla Niego będzie odejść, po wykonamu Ziemskiej CZęŚCI posługi Duch Swięry, Ole będąc ogramezony Ziemskim ciałem, działał poprzez wielu ludzi tworzących uniwersalne crało powszechne, jakim
Jest KOŚCiół Zjaką radością I poświęceniem wyruszyli w ŚWIat prerwsi uczmowie'

Zachęcanie do sluzby

191

Ich dązemern była realrzacja Bozych celow Pracowali z ludzrm I poprzez Olch
W Ich cechach I zachowaniu przejawiały Się cechy I zachowarua dobrych przywódców
Jednym z najbardziej znaczących przykładów, dotyczących natury I WartOŚCI
przywódczego postępowania Jest relacja o uwięziemu Pawia w Jerozolimie l Jego
podrozy do Rzymu Czy mozemy sobie wyobrazi C Wiarę, oddanie I zrównowazenie króle okazał wtedy Paweł') Wyciągnięty ze swiąrym przez uczestmkow zamieszek, aresztowany przez zołruerzy związany dwoma Iancucharm, musiał być
niesiony przez zolrnerzy, aby uniknąć przemocy

tłumu A Jednak, posługując Się
właściwym Językiem I zachowując dostojensrwo postawy, spokojrue zapytał do
wodcy zolruerzy
Czy mogę przernówrc? '

I kiedy otrzymał pozwolenie od dowodcy stanął na schodach I skmął ręką na
łud, zeby Się uspokoił Zapanowała całkowita cisza Nie był to pokaz odwagi aru
rezygnacja męczennika Było to zachowanie wybranego przez Pana przywódcy,
działającego w mocy Boga, ktory umiał wpłynąc na zachowarue ludzi Bog mogł
uczynic ludzr memynu lub nawet Ich zabic Ale On wybrał ludzkie narzędzie,
ktorego zachowanie mo ze byc wzorem dla nas wszystkich
Paweł me zaczął ich gamć arn straszyc Nie wyglosrł kazania aru Się me domagał, aby uznano w mm posłanca Bozego Najpierw powiedział, że Jest Zydem
a pózmej dał świadectwo swego nawrocerua NIe bał Się przedstawić prawdy był
przy tym obiektywny I spokojny

Korzystne dla ciebie będzie przeczytame całej biblijnej relacji o tych wyda
rzeruach Kiedy Paweł Się bronił urzędnicy słuchalt go z szacunkiem, chociaz był
Ich wręzmern

Śmiało przedstawiał

fakty I ponownie

opowiedział

° SWOlJ1l nawró-

cernu z mocą, ktoia wywarła głębokie wrazerue na słuchaczach Jako obywateł,
me tracąc samokontrob am me uzalaJąc Się nad sobą, wykazał Się znajomością
prawa

l

swoich praw

W koncu, na statku wyruszającym do Rzymu przekazano Pawła setmkowi,
który zdawał Się go traktować bardziej Jak wspołpracowmka, ntz Jak więzrua Po
tern Paweł stojący na miotanym burzą statku dawał rady tym którzy mieli go prl
nować Zapewniał Ich o BozeJ ochronie

Dlaczego postionm go posłuchali? Nie mówił przećtez
sposob

nie uzywał mistycznych

symboli

3111

o Bogu w niezwykły

nie powtarzał znanych formułek Nie

wzywał Boga dramatycznie Zachowywał SięJak prowadzony przez Ducha przywódca Mówił w sposob zrozumiały dla ludzi I z mocą, ktorej nie mogli SIę oprzec
Powstrzymywał Ich przed pospiesznym opuszczeruem statku Posłuzył SIę prak
tyczną Wiedzą I mądrosetą mówiąc Im ze powmru Jeść, aby utrzymać kondycję
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fizyczną

spojrzeć

I pogodmej

wał zamteresowame
łek dla zreahzowarna
Wszystkim

na tę

dla Ich potrzeb,
Jednego

cele

mebezpieczną sytuację Przez cały czas okazydzręki Jego staraniom wspólrue podjęli wysi-

celu, Jakim było uratowanie

szczęshwie

udało Się

I

dotrzeć

do brzegu

życia
Rozpalili

tam ognisko

I ogrzali Się, poniewaz padał zimny deszcz NIc nam nie wiadomo aby ktokolwiek
powredzial
, Dziękuję Pawle
Ale wiemy, że Pan zachował Ich żywymi, a Paweł
był Jego narzędziern W tej trudnej sytuacji Jest rówrnez oczywiste, że Bóg posłużył SIę metodą polegającą na zamarufestowaruu
wspaniałego przywódcy
Tutaj po raz kolejny poznajemy Boze sposoby postępowania
z ludzrm Bóg
mógł ocalić statek W inny sposob na przykład uciszając morze albo przeprowadzając statek między skałami I osadzając go na plasku Co sądZISZ o przywileju
zajmowania pOzyCJI chrześcjjańskiego
przywódcy I o wynikającej stąd odpowie
dzralności? Czy wzbudza to w tobie pokorę?
l Zastanów

SIę

poważnie

nad ryrm pytaruarm

zumlec I docenić Następnie

zapisz odpowredzi

2 Wroć do lekcjt I I przypomnij
tępnie znajdz w doswradczeruach

poniżej

wodcy wyrrueruonej

Poproś Pana

aby pomógł CI to zro-

do notesu

sobie podrozdział , Jaki Jest przywódca?"
NasI słowach Pawła przykłady każdej cechy przy-

I podaj odpowiedm

cytat z Pisma Swrętego

a Empatia
b Osrągame

celu

c Kompetencja
d Zrównoważenie

emocjonalne

e Poczucie pr zynaleznosci do grupy
I Zdolność do dzrelerua SIę przywództwem
g Konsekwencja
3 Które

I

ruezawodnosc

z poruzszych

stwrerdzen

zachowania w doświadczeruach

w sposób właściwy

wyiaza wagę przywódczego

Pawła?

a) Zachowanie
Pawła Jako przywodcy Jest istotne, ponieważ autorytet, Jaki sobie
zyskiwał r wykorzystame mocy, Jaką posiadał otwierały drzwi których Ole można
było otworzyc

w mny sposób

b) Najcenniejszą
zaletą, Jaką posiadał Paweł Jako przywodca
był i jego urniejętnast rnarupulowarua ludżrru gdyz urnozhwiala mu osiągarue celów
c) Wartosc

zachowania

Jego zachowania

Pawłajako

przywodcy

Jest następująca

Bog wykorzystał

aby wpłynąć na ludzi by zrozumieli wymagania Ewangelu

Zachęcanie do sluzby
NIEBEZPIECZENSTWA
Cel2
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I DEPRESJE

Rozpoznac przykłady zachawan

l

W PRACY CHRZEŚCIJANSKlEJ

postaw

ktore przeszkadzają

w skutecz

nym przywodztwie
Mielismy okazję przyjrzeć SIę Pawłowi jako przywodcy,
gdy był wręzrony
Dało nam to obi az całkiem rożny od zwykłego obrazu przywódcy jako kogoś sil

nego I znanego Wszędzie w swoich pismach Paweł mowi nam, że w związku ze
swoją

pozycją

przezywał

I niewygód

wiele mebezpieczensrw

A jednak

SIę me

skarżył Przeciwme, Jego postawa wyrazała .zadowoleme' , że ma przywilej cierpieć dla dobra sprawy którą mu powierzył Bog (2Ko II 25-29) Wynika stąd dla
nas nauka, że musimy byc swiadorru ruebezpieczensrw
I trudności,
Jakle istmeją
W żyCIU

kazdego

przywódcy

Niebezpreczenstwa
z którymi zazwyczaj SIę stykamy, są całkiem rózne od
wspomnianych
przez Pawia W czasach wojny lub przesladowan
może zaistrueć
dla nas zagrożenie fizyczne Ale znacznie częściej ruebezpieczenstwa
grozą zyciu
duchowemu, naszej radoset w Panu I naszemu powodzeniu
w osiągaruu cluześci
jansktch celow Wrększosć
z tych ruebezpieczenstw
można zaklasyfikować
do

dwóch grup Do pierwszej należą egocentryzm I osobiste ambicje Do drugiej zbyt
mała pewnosc Siebie, nadmiemy samokrytycyzm

I

zniechęcenie

Prowadzą one do
Się Jest to

depresji, apatu J do tego, co psychologowie
nazywają
wypaleniem
problem niedostatecznej motywacji do ostqgmęcta celu

Nicbezpjeczenstwa

związane ze ztynn motywami

Przeerytaj l Kos vnnan 3 I l Pton a 5 I II
I Ego - osobista duma Niemal kazda pozycja przywodcza oznacza wywyższenie nad mnyrru ludzmi Zamiast skupie Się na pracy, niektórzy przywodcy zaczynają

projekt",

z mnyrm Mowrą, Jak gdyby praca należala do ruch "moj
moje biuro , Jako wasz przywodca muszę nalegać, abyscie

SIę porownywac

Stają Się tez bardzo wrazliwr na krytykę I rnają skłonnosc do wysrrucwama lub
Ignorowania opmn, które rózrną SIę od Ich wlasnych Oczekują specjalnych pr zywilejów I publicznych honorów Czasami nawet zaczynają Się chlubie z powodu
swoich duchowych darow Zauwazmy, ze zarówno PIOtr Jak I Paweł dają nam
wyrazne ostrzezerna
dumy

przed straszną duchową

katastrofą,

która moze byc wynikiem
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Ludzie zadania

l

cele

2 Zbytnia pewnosc siebie Obserwując życie Protra dowiedziehśrny SIę rówruez o tym mebezpreczenstwie WIąże Się ono z dumą, ale różni Się tym, że przywodca może SądZIC,IŻto tylko wyraz Jego wiary Moze uważac, że zarówno Jako
sługa Panski Jak I wykonawca określonego zdania, ma więcej doświadczenia, nIZ
mm czlonkowie grupy Oczekuje od mnych że będą akceptowali Jego decyzję
I polegali najego sądzie W przywództwie Jest to do pewnego stopnia wymagane
Ale kiedy przywodca me chce przyznac że może SIę rnyhc I upiera Się robić Wszystko na swój sposób, grozi mu mebezpieczensrwo utraty skuteczności
Musimy
pamiętać, że obi ona własnych przekonan to me to samo co upór
3 Popu/arnosc l chwała Pawła bardzo rozgniewała możliwość przyjęcia przez
siebie lub kogokolwiek mnego chwały która nalezy Się Jedynie Bogu, Niechaj
nikt samego siebie me oszukuje"
upominał Koryntran
,A zatem niechaj rnkt
z ludzi SIę nie chlubi (I Ko 3 18 23) Parmętamy rowrneż Jak Paweł I Bamaba
rozdarli swoje ubrania I wpadli w tłum w Listrze odrzucając uwielbienie tych,
którzy nazwali Ich bogami (Dz 1411 15)
Kiedy przywódcą kieruje chęć zdobycia popularności,
to mebezpieczenstwo
grozi me tylko lego osobistej moralności ale tez jego pracy, gdyż może on czuć
pokusę pójścia na kompromisy aby zadowohc ludzi Istmeje mebezpieczenstwo,
ze będzie niektórych faworyzował I zaniedbywał przestrzegania chrześcijanskich
wzorcow Być może me ma słabszego człowieka od tego, klory uwaza, ze Jest
silny dlatego że Jest popularny
W pobliżu Jest zawsze wielu mewinnych I mających Jak najlep .ze intencje
ludzi, Jak np w Łrstrze, gotowych okazac UWielbienie tym którzy zajmują przywodcze stanowiska Obowrązkrem przywódcy Jest panowanie nad skłonnością do
cieszenia Się tym Gdy koseroty orgamzują się w bardziej formalny sposób wyzna
czając rózne stopnie przywodztwa wydaje Się ze ludzie są darzeni większym szacunkiem

za Ich szczególne

talenty

I dary

KOŚCiół musi uczyc swoich

członków

poszanowania dla przywodcow Jak nakazal Pan Powmruśmy Jednak dbać o Ich
potrzeby I szanowac Ich w rozsądny sposób Ale musimy powstrzymywać Się przed
li aktowaniem Ich Jak popularnych muzyków lub sportowców
Sprawą przywódcy
Jest według Pawła całkowite odrzucenie UWielbienia za duchowe dokonania, dany

od Boga talent I sluzbę koserołowi
4 Zazdrosc Przypuśćmy ze pracowales bardzo cręzko I odmówiłeś przyjęcia
pochwal za swoje dokonania a wtedy ktoś II1ny bierze dla siebie całą zasługę
I przyjmuje publiczne uznanie Ja" SIę czujesz? Naturalną reakcją Jest uraza wo
bec tej osoby Jest to powazne duchowe ruebezpreczenstwo które grozi wrększoś
CIprzywódców Sięga ono poza normalny stoplen anrypatu do brzydoty zazdrości

Zachęcanie do s/uzby
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l znowu me Jest to jedynie sprawa osobistej moralności Cierp: na tym praca dla
Pana, ponieważ zazdrośru przywódcy bają SIę powterzac odpowiedzralnośc
kompetentnym osobom NIe chcą SIę dzielić zasługami Bają SIę, że mnym przypisze
Się więcej zasług ruż Im Czy zauważyłes ze PIOtr omal me wpadł w tę niebezpieczną pułapkę szatana? Zajrzyj do Jn 21 20-22 Mojżesz przezwyciężył swąsła
bość z powodu tego ruebezpieczenstwa (3Mo 11 26-29)
5 Władza Wrększosć rnebezpreczenstw czyhających na przywódcow wiąże
pragnieniem władzy Straszne
dla prawdziwego chrzescijanmajest uswradorruerue sobie, Jak Wielkie l powszechne
Jest to ruebezpreczenstwo
Dowredziehsrny SIę, że nawet UCZnIowIe Jezusa w eza
sre ostatnich spotkan z NIm, pyta" ,Kto z nas będzie największy?"
Się

w jakrs sposób z pierwotnym grzechem szatana

Na tym ŚWIecIe osądza SIę najczęsciej

me na podstawie prawdziwych zalet,

ale na podstawie porownywama z innymi ludźmi

Byc

l

dobrym" oznacza w Wielu

przypadkach być lepszym od mnych Autorka tego kursu sprawdziła tę zasadę przy
WIelu okazjach pytając studiujących
Co oznaczaloby dla ciebie otrzymam e piąt
ki?' Tylko kilku studentów odpowiedziało ze stoplen swiadczy o zdobyciu przez
Olch cennej Wiedzy W wrększosci orgamzacj i gospodarczych I społecznych wrelkose zaplaty me zależy od urruejętnosci ale od tego, ilu ludzi jest nad narm lub pod
nami W Wielu naszych systemach społecznych dokonania oznaczają. że jesteśmy
lepsi od innych NIejest to system jakiego piagrue Pan dla Koserola (Gal 6 3-4)
4 Na Jakle mebezpieczenstwa dla przy",odztwa wskazują poruzsze przykłady?
Dopasuj do J...azdegoprzykładu ptęc ruebezpieczenstw, które ornowrlismy
a Przewodniczący zebrania powiedział Chcę, zeby brat X wszedł na podwyższeme I poprowadził modhtwę Jest wspaniałym Bozym sługą, ktory nawrocrł WIele
dusz, ma stoplen naukowy I wygłaszał kazania w Wielu dużych koserołach '
b "Dlaczego Ją wybrano na to wysokie stanowisko? - zapytała SIOstraY Przećtez
Jestem tutaj dłużej I pracuję więcej ruż ona"
c Przewodniczący
głosow

Z pragnąl, aby każdy wredzial, ze został wybr my duzą ilOŚCIą

d Przywódca Q uważał, ze projekt pracy z młodzrezą nre Jest najlepszy, ale postanOWlIme rue mowić Zbhzał SIę czas wyborów I chciał, by wybrano go powtórnie
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Ludzie, zadama

e P, zywodca M czul Się urazony,
na podwyzszemu

pomewaz

rukt go me poprosił,

I

cele

aby zajął miejsce

f Przywódca

F oswiadczył, ze podjął Jedyną możliwą decyzję I był bardzo pewny,
że moze uporać SIę z zadaniem bez pomocy ludzi którzy oferowali swoją usługę

Depresja

I apalla

Cel 3 Wyclqgnąc wnioski z przyk/adow pl zezye depresji
chrzesctjanskich
, A czyrnć dobrze me ustawajmy
my bez znuzerua
(Gal 6 9)

albowiem

I

apatu

we właściwym

li

pracowmkow

czasie żąć będzie-

Słowa te wskazują, że Paweł był świadomy ruebezpreczenstwa apatu Na długo
przed badaniami nad motywacją I wypalaniem ssę IOZUITIIaI ze ludzie mogą Się
zmęczyć I zmechęcic, gdy czyrną dobrze'
Przypommał
Im o celu dla którego
pracowali
Miało Ich to zachęcać I dawac motywację do działarua Wiedział
że

najlepszym sposobem na sukces Jest posiadanie Jasnego celu Prosił chrześcijan,
aby SIę nie poddawali

I stale próbowali

pomagać

mnym

Czasami chrzesc ijanscy przywodcy mają ochotę zeby Się poddać zrezygno
wać ze wszystkiego
Zbyt wielkie są wyrnaganra wobec nich Oczekuje Się że
będą pomagali innym chociaz są zmęczeru I mają własne problemy
Czasami ro
bią staranne plany dzialan, ale wszystko wydaje SIę IŚĆ zle Ludzie, którym starają
Się pomóc wydają Się nie czyruc żadnych postępów Nikt nie mówi .Dziękuję'
- Jaki z tego pożytek? - moze powiedzieć zniechęcony przywódca
- Nrgdzre
z tym nie zajdę Może naprawdę me posiadam tego daru który Jest potrzebny do
dzrałanra

W lekcji 7 omówiliśmy mysleme realistyczne Ta sama zasada jest nam przydatna wtedy gdy rozwazamy problem depresji Pomewaz jeste my chrześcjjanami czujemy Się Winni z powodu samej mysh o ogarniającym nas zruechęcemu
Obwiniamy Się I czujemy wstyd, że nie mamy silniejszej wiary Pomocne Jest tutaj
pr zyznarue Się do swoich słaboser I zbadanie powodów, dla ktorych chrześcijan
scy pracownicy

odczuwają

przygnębrerue
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I Mamy zbyt wielkie oczektwanta J ideały Większosc chrzescijan rozpaczy
na jakieś przedsięwzręcre lub przyjmuje stanowisko mając duże nadzieje I będąc
zaangazowanyrm emocjonalnie WJemy, ze nasz Bog nie zawodzi Zatem kiedy
powstają problemy mamy tendencję do obwiniania siebie l wątprema w nasze
powołanie
2 Wsdzsmy wiele bolu I kłopotow Ludzie przychodzą do nas, aby Im pomoc
Czasami wydaje Się nam, że Im pomoghsmy, a potem widzimy, że wpadają znowu
w te same problemy NIekiedy odrzucają naszą pomoc Wiemy, że niektorym
W ogole me możemy pomóc
3 Pracujemy bez odpowiednich zasobów Często probujemy wykonac nasze
zadania, mając zbyt mało pieniędzy lub me mając Ich wcale Może nas ograniczac
W działalności
rówrueż zbyt mało miejsca W stosunku do naszych potrzeb, zuzyte
wyposażenie, koruecznosc wykorzystywania matenałow, które me są zupełnie
odpowiednie, zbyt mała liczba pracowrukow Wszystko to może doprowadzac nas
do pamki I przygnębterna
4 Przezywamy razczarowarne patrząc na ludzi Chrześcijanska praca to pra
ca z ludzrm, a ludzie nie zawsze dorastają do naszych oczek Iwan Czujemy SIę
oszukam I zraruem Mamy skłonnosć do osądzania ludzi według naszych własnych
norm zamiast zostawi c osądzanie Panu
5 Iestesmy wyczerpam fizycznte f psychtcznte ProIO"- Eliasz jest przykładem
tego.jak nawel Silny sługa Boży moze popasc w zruechęcerue (1 Kr 19 3 5, IO 14)
Często ciężko pracowahamy
zuzyltsmy całą naszą energię, a numo to wydaje Się,
ze tak mało OSiągnęliśmy Czasami nawet mimo radOŚCIze zwycięstwa w pracy
dla Pana, jesteśmy zmechęceru
kiedy zdajemy sobie sprawę, Ile Jest jeszcze do
zrobterua Jeśh l CZUCIe to nic znika przez dłuzszy czas to prowadzi ono do apatu
Czujemy Jak Ehasz że równie dobrze moglibyśmy umrzeć W koncu poddajemy
SIę mówiąc .Jaki Z lego pozytek? Mysię ze Z lego zrezygnuję"
Jest to niebez
pieczny stan który zagraza od czasu do czasu niemal wszystkim pełnym poswięceni a pr acowrukorn chrześcijansktrn
l analizy Przeczytaj Je uważnie I WpiSZodpowiedzi
do notesu Czy możesz przypornruec sobie przypadki, kiedy do!" tadczyłes ZOle
chęcerna I depresj l? Jak sądZISZ co Jest przyczyną tych odczuć?

5 Oto pytania do przemyślenia

6 Zakres I literę przed każdym PRA WDZIWYM

stwrerdzeruern

a Chrześcijanscy przywódcy powmni umiec urnkac wszelkich
b Bog skarcił Eliasza za to, ze chciał Się poddac

depresji
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c Słaba kondycja

fizyczna

może

prowadzić

l

cele

do depresji

d Zwątpienie

w siebie I obwnuarue Się to nie to samo co pokora
e Dla dobrego chrześcijaruna
zniechęcająca jest sytuacja, kiedy chce komuś po
móc l nie może tego uczynić
f Osądzanie Innych moze nas doprowadzi c do przygnębterna
g Poświęceni pracownicy mogą popaść w zruechęceme po odruesiernu wielkiego

sukcesu

w

pracy

chrzescijanskrej

h Dobrzy chrzescijarue
nigdy nie interesują
wyposażenie
lub budynki

Się

rzeczami materialnymi. takurnjak

MOTYW ACJA - KLUCZ DO DOBREGO PRZYWODZTWA
Koncepcja

motywacj

Cel4 Zastanowic

I

Się

jak własciwte mozna okreslic pojęcie motywacji

Mowimy, że motywacja to pojęcie ponieważ jest to coś o czym wiemy, że
Istnieje, ale me potrafimy W pelru wyjasruć, podobnie jak pojęera
mtłosc I am

breja Motywację mozemy zrozumlec poprzez zachowanie, ale me potrafimy Jej
naprawdę zdefiniować Wiemy ze rstnieje ona ze sposobu, w Jaki zachowują Się
ludzie W rzeczvwrstosci najlepiej możemy zdefimowac motywację przez powie
dzeme, ze jest to czynnik kryjący Się za działaruem lub zachowaniem
które obser
wujerny
Wszyscy ludzie mąją jakres motywacje swojego postępowania
Kiedy mówimy, ze jakaś osoba me ma motywacji, zwykle mamy na mysh to, IŻ z jej działarua
me widzimy aby była mm zamteresowana, by zmierzała w pewnym kierunku czy
też dążyła do j ikregoś celu Stwierdziliśmy,
że cmzescijanskim
pracownikom,
ktorzy są zmechęceru I przygnębteru
brak jest motywacji
To znaczy, że stracili
zapal do pracy dla OSIągOlęCIa celów, ktore kiedyś wydawały Się Im bardzo wazne
Czytaliśmy slowa apostoła Pawła mówiące chrześcijanom
o ciągłym parruętamu
o celu Chciał on, aby cały czas posiadah motywację do dzrałarua
Oto kilka praktycznych
cy, aby odnowić
l Pamiętaj,

kroków,

ze przywództwo

2 Stale dziękuj

ktore mogą podjąć chrześcijanscy
I uruknąc rnebezpreczenstw

wlasną motywację

depresji

przywód
I apatn

to powołanie

za dary duchowe

I wykorzystuj

3 Zarezerwuj czas na pielęgnowame
4 Codzrenrue czytaj Biblię I prowadz

je

osobistej pobożnoser
wlasne studia

by poszerzać

wiedzę
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5 Czytaj pomocne I mspirujące ksiązki oraz publikacje
6 Regularme uczestnicz w nabozensrwach
7 Bierz udział w odpowiedruch konferencjach I semmanach
8 Spędzaj czas z rodziną I przyjaciołrm
9 Przykładaj należną uwagę do zdrowia I dbaj o srebie
lON re oczekuj, że będziesz doskonały
7 Zastanów Się nad następującymi pytamaml Następnie

napisz odpowredzi w no

tatniku

a Jak udało CI SIę w przeszłości przezwyciężyć uczucie zruechęcema?
b Jakle nowe kroki możesz podjąć teraz, aby umknąć depresji I zmechęcerua
w przyszłości?
8 Pojęcie motywacji mozna wyjaśmc Jako
a) zmysł orgarn tacyjny stojący za czyims dzialamem I pomagający mu w pracy
b) zamteresowarue lub zapał wykazywany przez człowieka, gdy zmierza on w pewnym kierunku lub wykonuje jakąś pracę
c) SIła lub zdolnosc, którą człowiek moze wykorzystać w pracy, pochodząca z naruralnych zdolności, nabytych umiejętnoser łub rrerungu

Teorre motywacji
Cel5

Zapoznac

SIę

z gtownynn teonomr motywcen

Stwrerdzrhśmy, że przywódca musi działać pod wpływem właściwych pobudek I silnej motywacji, aby osiągnąć chrześcijanskie cełe Jest to dopiero począ
tek Bo musi on starać SIę, by współpracownicy rówmeż rmeli motywacje Dłatego
tez powinniśmy poznać teone motywacji I WYJaśnienia dlaczego ludzie zachowu
Ją Się tak, a nie inaczej
Ludzie często me reagują na przywodztwo w oczekiwany sposob Na przy
kład me przychodzą do pracy, spozruają SIę, są meprzygotowaru, me słuchają polecen lub mewłaserwie odnoszą Się do srebie nawzajem Przywodca mQWI wtedy
"Złe pracują NIe mają właściwej postawy Nie są oddam Panu"
Pozruej zaczynają SIę kazania Przywodca nakłania ludzi, by pracowali lepiej
Przypomma Im o swiętych chrzescijanskrch obowiązkach Moze przypuszczać, że
ludzi e, którzy zle pracują są ruechęrrn do współpracy Jednakże takr wrnosek może
być ruewłaściwy
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I

cele

Brak reakcj I na nawoływania
przywódcy moze być spowodowany
brakiem
zdolności, braktern mformacji
osobrsryrm problemami lub mnyrm przeszkodami
Jednym z obowiązkow
przywódcy Jest odkrywanie
dlaczego pracownicy go me
słuchają I dlaczego wytyczone cele me są osiągane Błędemjest uważać, że wszystkre problemy można rozwiązać kazamarm lub zrmaną pracownrków Bardziej praw
dopodobne Jest to że problemy mozna rozwiązać ucząc Się, Jak pobudzać
oraz Jak Ich we włascrwy sposób zachęcić w każdej sytuacji
Istnieje klika teoru motywacji
nala Ale wszystkie
nego problemu

pomagają

Prawdopodobnie

w lepszym zrozurmemu

ludzi

zadna z ruch me Jest dosko
tego interesującego

I złożo-

Teoria potrzeb
Przez teorię potrzeb rozumiemy wyj aśruema zachowan oparte na Idei że
każda Istota ludzka ma pewne potrzeby, które muszą być zaspokojone
Prawdepodobnie najbardziej znana Jest teona poziomów potrzeb Masłowa Mówiona, że
ludzie mają pięć rodzajów potrzeb
I) podstawowe potrzeby fizyczne (np Jedzenie), 2) potrzebę

bezpieczensrwa

poczucia własnej wartoset
lub sposobnoser.

I

fizycznego

3) potrzeby

szacunku ze strony mnych

socjalne,

4) potrzebę

5) potrzebę samoreahzacji

aby byc twórczym

Wedlug tej teoru ludzie mają motywację do zaspokajama
tych potrzeb NaJbardziej podstawowa
potrzeba Jedzenia musi byc zaspokojona
zarnm człowiek
znajdzie motywację do zaspokajama
innych potrzeb Na przykład Jeśli człowiek

Jest bardzo głodny nie może mleć motywacji do pracy nad wymagającym twór
czego myślenia projektem Jeśli czuje SIę zraniony lub ruerozurmany przez swoich
kolegow może wykazywać brak zamteresowarua
tym, co przywodca mówi o celach mstytucjonalnych
Kolejna teona potrzeb to teona F L Herzberga
Jej główną zasadą Jest to, że
ludzie mają odnośnie do pracy dwa rodzaje potrzeb PIerwszą Jest potrzeba sarysfakcji z pracy Oznacza to że ludzie są zachęceni do pracy dla osrągruęcra celów
kiedy mają spo-obnosc do osobistych dokonan oraz odpowied -ralności a także,
kiedy otrzymują uznanie za to co zrobili Po drugie, istmeje potrzeba odpowiednich warunków związanych L pracą W śwrecte mteresów oznacza to place lwa
runki pracy W ŚWIecIe chrześcijanskrrn
nymi pracownikami oraz wyposazcma
wyznaczonego

zadania

dotyczy ona stosunków z przywódcą I inw materiały niezbędne do wykonywania
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Teoria nagrod

l

km

Teona ta oparta Jest na pracach B F Skrnnera
że ludzie będą robili to co sprawia Im przyjemność
dzialan meprzyjemnych
lub przynoszących
polega zwykle na nagradzam u poządanych

Głowna jego koncepcja
lub pizynosi

nagrodę,

mówi
a umkalt

karę Zastosowanie tej teot n w pracy
zachowan lub ignorowaruu bądz rue-

nagi adzamu zachowan, ktore są rueapi obowane

Teoria celu
Teoria celujest blisko związana z tym co omowihsmy JUl w związku z kierowarnem przez cele Formalnie ujął to E A Locke Jego stwterdzerua są następujące ludzie mają lepszą motywację do dzialarua jesh cele są określone
w pełru
zrozumiałe i jesh są akceptowane przez tych którzy mają pracowac dla Ich OSiąg
ruęcra Cele będące wyzwaniem dla pracownrkow
to znaczy rueco trudniejsze są
lepszą motywacją

I1IZ

cele łatwe

Z dl ugiej strony

aby cele były osiągalne

muszą

być Ieahstyczne

Dalsze badania wykazały, ze cele dostarczają
cowrukow

mformuje

sięjak

na) Rowrueż Silne poparcie
lepszej

najszybciej
I

uczestmctwo

motywacji jesh pra(reakcja zwrot
zachęca pracownikow do

srlruejszej

o rezultatach

Ich wysiłków

przywodcy

pracy

Teona dotycząca percepcji
Wielu badaczy 7 dziedzmy ludzkich zachowan stwierdziło
ze wszelkie za
chowania są re..ultatem interakcji człowieka z jego otoczeniem Wydaje Się to
proste I oczywiste

Zrozumiemy

Jednak

ze me Jest to takle proste, kiedy pomyśli

my, JaJ...rozna Jest percepcja poszczegolnych jednostek A znaczy to że rózne
osoby będą widziały to samo otoczenie w rozny sposob (Moze zechcesz powtórzyć
matenał

o percepcj I z lekcj I 5)

Dosc humorystycznym
przykładem roznej percepcji Jest lo co przytrafiło Się
pewnej kobiecie I Jej dziecku (pochodzącym z wiejskiego środowiska pewnego tro
pikalnego kraju Ameryki Północnej) Kobieta zabrała dziecko do miasta Chciała I11U
zrobić przyjemnosc,

za wielki przysmak

więc kupiła mu do Jedzenia rzecz uwazaną W wielu rejonach
dzreci Była to mocno zrru ozona mieszanka mleka l cukru

- Zjedz loda
powiedziała
kobieta uśmiechając
Się I szukając uśmiechu na
twarzy dziecka Lody miały ładny kolor DZiecko włozyło Je do buzi, ale me usrruechnęło Się Krzyknęło I wszystko wypluło
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Gorące'

- krzyknęło

I cele

- W tropikalnym kraju dziecdla niego było to odczucie pieczerua
odebrane zostało przez dziecko Jako

- Parzy mnie' To gorące'

ko nigdy nie po ....zuło me naprawdę zimnego
To co kobieta uwazała za zimny smakołyk,
coś parzącego
Czy w takiej sytuacj

niewdzięczne?

I

me skrzyczehbyście

N re powiedzrehbyścre,

go od gorącego?

Ajednak

dziecka

że Jest niemądre,

wielu przywodcow

popełnia

me powiedzieh,

ze Jest

gdyż me odróżnia

zimne-

I

takle blędy

Karcą

I prawią

kazania kiedy pow mm probowac zrozurmec, dlaczego ludzie reagują W taki sposób a me mny Znowu dostrzegamy
tutaj ważność
empatn MUSImy próbować
zastanowić Się, Jak mm odbierają dane otoczem e lub sytuację
Kiedy mowrmy
mogło Się wydawac,

o otoczemu włączamy w to również mnych ludzi DZiecku
że kobieta próbuje sprawić mu ból Moglo Się poczuć urażo

ne lub zagniewane

porozumiewamy,
Oprocz

widzimy

Znowu

Jak mówimy

więc.jak

l Jak

tego wszystkiego

wazną rzecząjest

sposób,

w Jaki

Się

słuchamy

faktem

w sposób ktary me od razu rozumiemy

Jest ze ludzie mogą spostrzegać
Siebie
Jakaś osoba może uważać srebie za bez

użyteczną, podczas gdy my uważamy ją za zdolną I potrzebną
Lub też ktoś inny
może myslec że Jest bardzo pomocny przywodcy, podczas gdy W rzeczywtstości

Aby skuteczrue

sprawia wiele kłopotów

swradorny

trzech

Istnienia

nych ludzi (łączrue

z przywódcą)

9 Przed odpowiedrurn
I)
2)
3)
4)

Teoria
Teoria
Teona
Teona

rodzajów

przykladem

I percepcj

I samego

Siebie

WpISZ numer teorii motywacji

dotycząca percepcji
nagrod I kat
celu
potrzeb

który mial największą

a Nauczyciel,
W kościelnym

wykwalifikowana
c Przywódca
Się

liczbę

studiujących

został

opisany

biuletynie

b Mafia odmówiła przyjęcia

czuć

L ludzrru przywodca
musi być
percepcji otoczenia, percepcji in-

pracowac

percepcji

stanowiska, ponieważ uważała, ze nie Jest tak

Jak mm

wyznaczyi

nowo nawróconego

do komitetu

aby pomóc mu po-

akceptowanym przez grupę

d Przywódca powredział "Jeśli wszyscy będziemy ciężko pracowali, mozemy przed Bozym Narodzeniem
miec w szkółce ruedzielnej 300 uczrnow"
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JAK PRZYWODCY

ZACHĘCAJĄ

INNYCH

Rodzaje rekacjr na przywództwo
Cel6 WYJGsmc tr::y rodzaje reakcji na przywodztwo
Jak Się przekonahsrny, w pracy dla Pana ważne Jest Ole tylko Jej wykonanie.
ale rówrneż wyk onywarue Jej z wlasciwych pobudek Przywodcy muszą pracować, poruewaz Ich motywacją Jest nułosc do Pana I świadomośc powołania Mu
szą więc pomagać swoim pracownikom, aby dzrałah z podobnych powodów Aby
tego dokonać, należy zrozumieć trzy rodzaje reakcji ludzi na przywództwo
ł Podporządkowame Się Większosc ludzi pt agrue robie właściwe rzeczy
I czuć akceptację ze str ony grupy Chcą 001 aby pt zywodca Ich aprobował Dlatego też będą stal ah Się słuchać polecen aby wykazac gotowosc do współpracy
a będą Unikali meprzyjemnosc: I ruedogodnosci Będą robili wszystko, co każe Im
silny przywodca Jest to posłuszenstwo bez osobistego zaangazowama Przywod
cy, którzy są zadowolern z tego rodzaju reakcji mysią, że są silru Wydają rozkazy,
a ludzie Ich słuchają Praca Jest wykonywana Oczywiserę są sytuacje, w których
ten rodzaj

reakcji Jest

korueczny Ludzie

nie zawsze rozumieją

motywy

przywod

cy Czasami muszą mu zaufać I podporządkowac Się, zrobie to, co każe, dlatego ze
Jest przywódcą Ale Jest to reakcja ktora Jest najmniej skuteczna, jesh chodzi
o pracę I o osobę podporządkowującą Się Jest to reakcja infantylna Dobrzy przy
wodcy nie są zadowoleni, gdy ludzie reagują w ten sposob Rezultat Jest bowiem
taki, że przywodcę zaczynają otaczac ludzie którzy zgadzają Się ze wszystkim, co
011 mówt Nie pomagają mu Się rozwijac
Przywodca czuje srę potężny, ale praca
opiela Się na slabych fundamentach gdyz wymaga on jedynie posluszenstwa od
tych którzy z mm pracują
2 Utozsamtente Drugi rodzaj reakcj l na pr zywództwo to utozsamieme
Ter
mm ten oprsuje reakcję Jednostek, ktore Ole dlatego pracują, że są tym zamteresowane, ale dlatego ze szczerze podziwiają swego przywodcę Chcą byc takle, jak
on I nasladowae Jego działama Chcą, aby między rnrru były przyjacrelskie stosunki Różm Się to od podporządkowania Się tym, że reakcja wynika ze szczerego
szacunku I pragmerna, aby spelmc oczekrwania przywodcy Pracują dla przywód
cy a rue dla celow Przywodcy odczuwają pokusę, by zachęcae do tego typu reak
CJI ale na dłuzszą metę osłabia to pracę Zarowno przywodca, Jak I pracownik
tracą z oczu prawdziwe znaczenie pracy
3 Internalizacja Najlepszym rodzajem reakcji to znaczy naj skutecznrejszym
Jeśli chodzi o pracę pracownika I przywodcy, Jest reakcja kiedy pracownik szeze

204

Ludzie zadanta

I

cele

rze uwaza cele przywódcy za swoje własne Cel pracy staje SIę wtedy CZęŚCią systemu wartości pracownika Pracownik odbrei a projekt Jako wyraz swej własnej
miłoser do Boga oraz Jako możliwośc wykorzystania własnych darów I deCYZJI
Przywódca daje wskazowki I sugestie Pracownik postępuje zgodnie z runu, po
niewaz wierzy w celowośc pracy I chce być prowadzonym w dążeniu do swoich
własnych chrześcijanskrch celów Kiedy przywódcy udaje SIę doprowadzic do tego
rodzaju postawy w grupie pracownrkow, moze nazwac siebie pt awdzrwym chrzescijanskrm przywódcą
10 NapISZ W notesie własnymi słowami krotkre WYJaśnienie trzech omówionych
rodzajów reakcu na przywodztwo Jeśh masz 7 tym trudnoset przeczytaj tę C7ęSĆ
matenału Jeszcze raz I sprobuj ponownie CW1C2el1le to pomoze CI uwewnętrzmc
tę wiedzę Wtedy z tej lekcji wyniesiesz coś więcej OplÓCZ słów Będziesz miał
własne przemyslerua ktoryrru możesz SIę podzielić z innymi

Praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej
Cel 7 Przedstawie pr 7) kłady zachawan pr żywodcy ktore są skuteczne do zac hęamIO pracownrkow
Zapoznajemy Się Z roznyrru teonarru po to aby Je wykorzystać w praktycznym
dzrałaruu WIedza teor etyczna pomaga pizewrdzreć rezultaty których można oeze
kiwac w danych okohcznosciach
Jesh wiemy na przykład ze pobudką postępowania ludzi Jest zaspokojenie własnych potrzeb możemy próbować odkryć, jakle
one są I jak mozna je zaspokorc popi zez cłu ześcijanską słuzbę Jesh wiemy ze
ludzie skłaniają Się ku celom reahsrycznym, ale zniechęcają Się celami zbyt trudnyrm możemy sfor mułowac wlasciwe plany
21 ozurruen re teor u morywacj 1 Ol az rodzajów reakcj I na pt zywodzrwo pomaga
nam decydować, Jaki rodzaj dzialarua lub zachowania z naszej strony będzie dla
pracowników naj lepszą zachętą do wykonywania zadan tak aby mogły byc spel
ruone Poniżej znajdzieerę oparte na teoretycznej WIedzy podsumowarne zachowan pr zywódców Mają one praktyczne zastosowanie, które jest skuteczne zarowno dla przywodcow ze sw lata mtei esu jak I W pracy chrzescijanskrej
l Kompetencja PIzywodca musi mać swoją pi ac ę I zachowywać SIę w sposób,
ktory wskazuje najego kompetencję NIe oznacza to ze musi byc doskonały PIzywódca mUSI wyl azywać pewność Siebie ale nie ludzką dumę P, acownicy chętnie
słuchają osoby która jest kompetentna moze lin pomoc I dostarczyc mformacjr
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2 Cel Ludzie me pracują dobrze, kiedy me mają nakreslonych
celów

konkretnych
mUSI mleć cele I potrafie Je tak ułożyć, aby prowadziły w realis-

Przywodca

tyczny I rozsądny

sposob do celow wyższych

I ostatecznych,

Jak to wczesruej

przed

stawrlrsmy
3 Przekazywarne zadan I daw ante pracowntkom mozltwosct twórczego wspol
uczestnictwa Z naszych studiów nad potrzebami wiemy ze ludzie potrzebują ak
ceptacji oraz chcą być twórczy Nalezy dac Im okazję do uczestmczerua
w pooejrnowaruu deCYZJIco do celów I zadan Przywódca musi dawac Im upoważnienia
lub wyznaczac
dzialnośc

zadarua oraz pozwalac

4 Stwarzanie mozhwosct uczenta

w pewnych

Się l

sytuacjach

na pełną odpowie

rozwoju Ludzie pracują leprej.jesh

Się

uczą I rozwijają
Kiedy czują, ze wiedzą Jak dobrze wykonywac zadania, są nrrru
bardzie] zamteresowam
Dlatego tez przywódca klary stwarza lm mozhwosci ucze
Ola Się, pracuje w skuteczny sposob dla OSiągnięcia celowostatecznych

5 Nagroda uzname pochwala
rodzaju
plenia

nagrod

Jak przekonahsmy

Wszyscy ludzie pracują dla tego, czy ninego
Się ze slow Pawła, Biblia zachęca nas do sku

wiecznych l parmętama o Olch Dobrzy chrzescijanscy
działają w sposób ktory sprawia 'e ludzie czują Się stale nagradzam
Panu

SIę na negrodach

przywódcy
w służeniu

Z naszych studrew na temat apatu I zruechęcerua oraz teoru percepcji wiemy
ze często w prac) ludzie Się męczą I Zniechęcają Z iczynąją myśleć że są bezwartos
crowi lub nie doceruam Powoduje to ze tracą z oczu cel Dobry przywódca naprawdę docenia swcrch pracowników
l mowi Im o tym Zauważyhscie zapewne, że Paweł kierował słowa uznania do tych ktorzy z 111m pracowali Przypornrujcre sobie
jak powiedział
że Jego autorytet sluzy budowaniu
a me burzeniu (2Ko 13 10)
Dowredzrehsrny
Się, ze wlasciwy
rodzaj motywacji można wzbudzić dzrękt
właściwemu I Od7..aJOWI nagrody Zbyt wiele pochwał prowadzi do dumy, ale szczere
uznanie za płacę l UITIleJęlnOŚCI stanowi dla ludzi motywację do pracy dla OSią
gruęcra waznego celu
6 Reakcja zwrotna l odnow reme zapolu Ludzie pracują lepiej, kiedy poznają
rezultaty swoich wysilkow I kiedy widzą początek 1 koruec poszczególnych zadan
Dobry przywódca Wie, że przemysłany plan dzialan I sprawozdanie z nich często
są bardziej skuteczne dla podtrzymama motywacji n1Z natchnione mowy Jesh zadanie Jest warte wykonania pracowmkowt
powmno Się podac ~onkretne oszaco
warne rezultatu Powinne Się okreslic czas wykonania zadania lub obejmowania
danego

stanowiska,

tak aby pracownik

czuł, ze coś skonczył

nac od początku z nowym zamteresowarnern

Wtedy moze żaczy-

Wiele zrnechęcerua

Jest wyrukrem
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tego ze ludzie tak długo wykonujajakres
zajęcie, aż traci ono znaczenie
Ole dba o to czy rob: to nadal, czy JUZ rue

11-14 Zakreśl literę przed prawidłowym
1 I Ludzie chętnie
a) Jest doskonała
b) wyjasrua
c) wykazuje

słuchają

uzupełrueruern następujących

I

cele

I nikt już

zdan

osoby, która

I kompetentna

pod kazdym względem

że Jest niezbyt kompetentna w danej sprawie
całkowrtą pewnosć siebie we wszystkim co rob:

d) wykazuje

że Jest kompetentna,

ale rue dumna

12 Ludzie mają najlepszą motywację, gdy cele
a) świadczą, że przywódca ma duzą wiarę
b) są trudne

ale realistyczne

c) są latwe do OSIągOlęCIa
d) wyznaczone są przez natchnionych przywodc6w
13 Tecne potrzeb wykazują, że przywodca powuuen
a) zaspokajać wszystkie potrzeby wszystkich pracowników
b) dawać wszystkim

pracowmkorn

Jednakową

ilosc pracy

c) dawac pracowrnkom
okazję do zaspokojerua Ich potrzeb poprzez
d) przekazywać najtrudniejsze zadania najlepszym pracownikom

14 Plany działan l sprawozdania są wazne, ponieważ
a) pozwalają na ocenę l stwarzają okazję do odnowierua
b) udowadniają,

że przywódca

Jest skuteczny

koscielnego
okres

(po prawej) do odpowiedruego

przywodcze

a Ludzie pracują najlepiej, kiedy powradamia SIę
Ich o rezultatach Ich wysiłkow I kiedy Widzą
początek

I koniec poszczególnych

b Dobry pr zywódca szczerze

I

zadan

zgodnie z prawdą

docenia pracowrukow l mowi lm o tym
c Pracownicy chętrue słuchają człowieka
który
Jest kompetentny
hć mformacji

l

może

zapału

I pełen poświęcerua

c) zadania nałezy wyznaczyć według kalendarza
d) na stanowiska nalezy wyznaczać na określony
15 Dopasuj zachowania

Im

pracę

pomóc lub udzie

OpISU (po lewej)

I) Kompetencja
2) Cel
3) Przekazywarne
I

zadan

dawanie możhwości

wspołuczestnrczema
4) Stwarzame rnożhwoścr
uczerua Się I roZWOJU
5) Nagroda, uznanie
pochwala

Zachęcanie do sluzby
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d Ludzie pracują lepiej jesh Się Uczą I rozwijają
Kiedy czują, ze wiedzą, Jak dobrze wykonac

zadanie, są mm bardziej

6) Reakcja zwrotna
I

odnowienie zapału

zamteresowaru

e Przywodca musi wyznaczać pracownikom za
dama I pozwalać Im, w pewnych sytuacjach,
ponosić pełną odpowredzialnosc
r Ludzie pracują znaczrue lepiej, kiedy mają kon
kretne cele, które w rozsądny I realistyczny
sposób prowadzą do ustalonych celow ostatecznych

CEL JEST WART DZIAŁANIA
Paweł nigdy Się me "wypahl" A to me dlatego, że był spokojny I ze traktował
swoją pracę niezbyt poważnie, ale dlatego, ze Jak sam powredzial, biegi do wartościowego celu Jak wiemy, Jego cele posredrue me były łatwe, gdyz mówił rów
rueż o trudnej walce Ale był pewien ze czekająca go U konca biegu nagroda Jest
warta wszystkich

trudow,

tak wręc rugdy Ole stracił entuzjazmu

(Rz 8 31-39

12Tm 478)
Na podstawie zycia I słów Pawła oraz mnych biblijnych postaci, przekonalis
my Się, że dla reahzacji Bozego planu potrzebni są przywódcy W żadnym przy
pad ku, sama modlitwa ani same cuda me doprowadziły do osiągmęcra Bożych
celów Ogromną odpowiedzialnosc I wsparnaly przywilej realizacji swoich planów Bóg dawał Istotom które stworzył z prochu Ziemi I prawie w każdym przy
padku Istniał przywodca który rugdy nie działał samotnie ale natchniony przez
Ducha Swiętego pobudzał innych ludzi czyms w rodzaju wojcnnego okrzyku Paw
la "Jesteśmy więcej mz zwycięzcarm'"
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l

cele

Test
I Reakcja Pawła Ił sytuacji kryzysowej, takiej jak uwięzieme ul azuje w pomzszych stwierdzeniach
oproczjednego
- pozytywny wpływ zachowania przywodcy na zachowanie ludzi Ktore ze stwrerdzen NIE Jest prawdziwe?
a) Paweł wykorzystywał kazdą okazję, aby upominać ludzi za grzechy, uprzedzenia I duchową ślepotę
b) Pozostawał spokojny, zachowywał Się uprzejrrue I godnie
c) Reakcja Pawia zmierzała do wzbudzenia zaufania dla sensowności Ewangeln,
gdyz Paweł wykazywał Się znajomoscią zakonu praw obywatelskich Ol az natu
ry ludzkiej
d) Paweł starał SIę utożsamrac ze SWOimI słuchaczami oraz rueustraszerue I rozsądnie dawał sWladectwo

o swoim nawróceniu

2 W czasie podróży do Rzymu Paweł wykazywał SIę pewnymi cechami przywódczymi

a) Pizejąl kontrolę nad procesem podejmowania
tan okazali

Się

deCYZJIpo tym jak setnik

I

kapi-

do tego mezdolm

b) Dawał praktyczne rady przez cały czas trwania ruebezpteczenstwa
pozostawał
pogodny, okazywał zamteresowarne dla potrzeb SWOich towarzyszy podróży
I nakłam al Ich do pracy dla wspólnego celu
c) Czekał, aż oficjalni przywódcy okazą SIę ruezdolm do krerowama a potem zastosował własną strategię
3 Podczas burzy ua morzu Bóg przemówił do wszystkich zatroskanych
a) cudowne urarowarue
b) zawieszenie praw natul)' I UCI .zeme morza w czasie burzy
c) nadprzyrodzone przeprowadzenie
statku między skalami
d) namaszczonego I kierowanego przez Ducha przywódcę

poprzez

4 Z omawianych przez nas pięciu rnebezpreczenstw,
przeszkadzających często
przywódcom I pracownikom w osrągarnu celów, wymienione są porużej trzy Które
z nich NIE Jest tym ruebezpreczenstwem?
a) Ego osobista duma
b) Populamosć I autorytet
c) Pohtyczne zamieszanie l uprzedzenia religijne
d) Zazdrosć I pragruerue władzy
5 Nasz swrat pobudza ducha współzawodnictwa
podstawie
a) Ich wartoset jako jednostek

ponieważ ocenia Się ludzi na

Zachęcanie do sluzby
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b) Ich dokonan
c) Ich możhwości wynikających ze statusu Ich rodziny oraz wyszkolerua
d) porównywama z innyrm ludzrru
6 Poruewaz Paweł stwrerdził że ludzie Się męczą, CZYOląCdobro", usiłował
a) wstrząsnąć Ich urnyslamr, by sobie usw radormh, że me osrągnęh celu
b) pobudzić Ich I zachęcie, by stale rrueh w parmęci swój cel oraz pomagah mnym
c) wzbudzić w Olch postawę nawrócerua od defetyzmu I odnowie Ich pośwtęcerue
d) OCzyŚCIĆIch szeregi pozbywając Się tych, którzy okazali zrnechęceme I przygnębrerue
7 Poniższe stwierdzen ra , oprócz Jednego stanowią powody, dla ktorych chrzesci
janscy pracownicy zmechęcih Się w dzrałaruu Ktore z nich me Jest takim powodem?
a) Chrześcijanscy pracownicy mają mewystarczające motywy I są przepracowam
b) Chrześcijanscy pracownicy WIdzą zbyt wiele ludzkiego bolu I trosk, WIęCczęsto
są wyczerpani fizycznie I psychiczrue
c) Chrześcijanscy pracownicy często pracują bez wystarczających zasobów I rozczarowują Się patrząc na ludzi
d) Chrześcijanscy pracownicy są optyrrustarm, mają wysokie oczekiwania I Ideały
8 Zachęcanie przywodców I pracowników Jest Jednym z najważniejszych kroków
prowadzących do dobrego przywodztwa Zgodnie z treścią lekcj I możemy w najlepszy sposob zdefinrowac motywację Jako
a) Intensywne, ludzkie pragnienie
b) zadanie nakłoruerua pracowników do stuchan ra przywódcy I wykonywan ra pracy
c) procesy kryjące Się za dzralamem lub zachowaniem które widzimy zapał I za
interesowanie okazywane przy wykonywaniu czegoś
d) powód który podaje człowiek aby wyjaśruc dlaczego bierze na Siebie od po
wiedz ra lność
9 Teoria motywacji, która mÓWI,że ludzie są pobudzam przez zaspokajanie pewnych podstawowych potrzeb, to teona
a) celu
b) potrzeb
c) nagrod I kar
d) dotycząca percepcji
\0 Teoria motywacji utrzymująca, ze ludzie będą robih to, co spraw ta Im przyjem
nosc I umkalt tego co wiąże Się z bólem, rneprzyjemnoścrą lub karą, to teona
a) dotycząca percepcji
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I

cele

b) potrzeb
c) celu
d) nagrod I kar

II Teona rnotywacjr, według ktorej ludzie mają motywację do lepszej pracy, gdy
cele ostateczne są konkretne, w pełru zrozumiałe I apcektowane przez tych ktorzy
mają pracować

dla Ich OSiągnięcia,

to

teona

a) celu
b) potrzeb
c) dotycząca percepoj I
d) nagi ód I kar
12 Teona motywacji
nie, to teona
a)
b)
c)
d)

która dotyczy sposobu,

w jak: ludzie patrzą na swoje otocze-

nagród I kar
celu
dotycząca percepcji
potrzeb

13 Rodzaj reakcji ludzi na przywództwo

polegający

na Infantylnej

akceptacji

tego,

co zostało zrobrone oraz robiemu właściwych rzeczy, aby byc akceptowanym przez
grupę I przywodcę, to reakcja
a) przymusu
b) podporządkowania
SIę
c) poddama

Się

d) zniewolenia
14 Drugi rodzaj reakcji dotyczy
ale bardzo podziwiają
a) podporządkowania
b) solidamoser
c) rnternahzacj I
d) utożsamlama Się

przywódcę
Się

tych, którzy me interesują

SIę zbytnio

I chcą być tacy, jak on Nazywa

15 Najlepszy rodzaj reakcji zachowan jest wtedy, gdy pracownik
cele przywódcy za swoje własne Nazywa SIę ona reakcją

a) utożsamiania
b) podporządkowarua
c) mtensyfikacji

d) mternahzacji

SIę

projektem

SIę ją reakcją

szczerze

uwaza

Zachęcanie do służby
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16 Dopasuj mebezpieczenstwa
powledmego OpiSU (po lewej)
a Wyraża Się w probach

związane

pokazania,

ze złymi motywami
ze Jest Się

lepszym od mnych poprzez porównywanie
Się z nrrm
b Ujawnia Się kiedy człowiek

nac ze może

Się

myhc

I

uprera

(po prawej)

l) Ego osobista duma
2) Zbytnia pewnosc Siebie
3) Popularność
I chwała

me chce przyz-

4) Zazdrośc

by wszyst

5) Pragruenie

władzy

mstruktorowi

lei

Się,

do od-

ko zrobić na sWOJ sposób
c Zachowame Się kogoś kto Jest bardzo wraz
hwy na krytykę, oczekuje specjalnych pt zy
wilejow I publicznych
honoi ów Jest dum
ny ze swoich duchowych darów

d Rodzaj zachowania piętnowany pr zez Pawła
słowami ,A zatem niechaj nikt z ludzi Się
me chlubi

Motywacja

przywodcy

który

szuka chwaly l znajduje w mej upodobanie
e Z powodu tego mebezpreczenstwa
przywodcy często bają Się przekazywać obowiązki
kompetentnym ludziom Ujawnia Się ono

rowruez w uczuciach urazy wobec tych kto
I zy chwaleni są za to, nad czym przywodca
cręzko pracował

Wypełnij test do

CZęSCI

III I wysil] go swojemu

Odpowredzt na pytania
kierunku

1 TWOJa odpowiedz
9 a 2) Teona
b I) Teona

nagrod

lekcji

lub zapal wykazywany przez człowieka, gdy zmierza
lub wykonuje jakąś pracę

8 b) zamteiesowame
w pewnym

Z

I

dotycząca

kar
percepcji
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c 4) Teona

potrzeb

d 3) Teona

celu

l

cele

2 Twoja odpowiedz może zawrerac cytaty z pism PawIa podane w lekcjach I 19
lub dowolne przykłady zawarte w tej lekcji, podane własnymi słowarm Oto moje
propozycje

a Galacjan 6 2
b Fihpran 3 14
c I Koryntran 9 24 27, 2Tymoteusz 2 15
d 2Tymoteusz 4 5
e Efezjan 4 16 I Korynttan 12 4-12

r Fihpran

4 1-3, Kolosan 4 7-14

gLukasz

9 62, I Koryntran

15 58, Efez Jan 4 14

10 Twoja odpowiedz
3 c) Wartosc zachowarua PawIa Jako przywodcy Jest następująca
Bog wykorzystał Jego zachowania aby wpłynąc na łudzi by zrozurrueh wymagania Ewangelu
II d) wykazuje,

że Jest kompetentna,

ale me Jest dumna

4 a Chwała
b Zazdrosć
c Duma, populamosc,

ego, pragrueme

władzy

d Pragruerne popularnoset
I władzy
e Duma, zazdrosc, ego
r Zbytrna pewnosc siebie, duma I pragrueme
12 b) są trudne

władzy

ale realistyczne

5 TWOJa odpowiedz Czy twoje odczucia zostały spowodowane przez sprawy po
ruszane w tej lekcji? Ufam, ze nauczysz Się przezwycręzac
chwilowe zniechę
cerua pamiętając o celach ostatecznych Zapamiętaj Bez wątpienia będziemy
żąc, jesli me oslabruerny lub SIę me poddamy (Gal 6 9)
13 c) dawac pracowrnkom

okazję do zaspokojerua

Ich potrzeb

poprzez

6 a Fałsz (Zad en człowiek me może uruknąc przygnębienia)
b fałsz (Nre Pan dopilnował, aby Ehasz wzmocnił SIę fizycznie
dając mu wypoczynek, pożywrenie I zachętę)
c Prawda
d Prawda
e Prawda

r Prawda

pracę

I duchowo

Zachęcanie do słuzby
g Prawda
h Fałsz (To normalne zainteresowania, ale powmruśmy ufać, ze Pan
może l nie pozwoli, abysmy Się zbytruo martwili tymi sprawami)
14 a) pozwalają na ocenę l stwarzają okazję do odnówrema zapału
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nam

po

7 TWOJaodpowiedź Ufam, że znajdziesz pomoc w Słowie Bozym modlitwie
I społeczności z mnyrm wierzącymi Mam też nadzieję, że dziękt hscie poda
nyeh sugestu, zyskałeś nowe spojrzenie na przyszłe zmaganie SIę z trudnośera
ITI I Paweł z pewnosera
zyskał pocieszenie przez swą umiejętność zapomma
ma o błędach przeszłoset Nakłania nas, abysmy poszh za jego przykładem
(Flp 313,15)
15 a 6) Reakcja zwrotna 1 odnowienie zapału
b 5) Nagroda uznarue, pochwala
e I) Kompetencja
d 4) Stwarzanie mozhwoscr uczenia Się IIOZWOJU
e 3) Przekazywanie zadan 1 dawanie rnożhwości wspołuczestmctwa
r 2) Cel

