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PROGRAM SŁUŻBY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

ICI

Jest to jeden z 1,8 kursów, które składają się na Program Służby Chrześcijańskiej. Symbol po lewej stronie na okładce jest oznaczeniem tej serii, która została
podzielona na trzy części, z których każda zawiera po sześć kursów. "Ludzie, zadania i cele" jest kursem 6 'IV części II i dotyczy przywództwa chrześcijańskiego.
Korzystne jest studiowanie tych kursów we właściwej kolejności, określonej numerarru.
Materiał do studiów w Programie Służby Chrześcijańskiej przygotowano
w formie samouczka dla pracowników chrześcijańskich. Studiującemu kursy te
dają wiedzę biblijną i umiejętności konieczne do praktycznej działalności. Kurs
ten można studiować zarówno dla uzyskania świadectwa, jak i dla wzbogacenia
swojej osobowości.

UWAGA
Proszę przeczytać bardzo uważnie wprowadzenie do kursu. Ważną sprawą
jest stosowanie się do zawartych tam instrukcji, bowiem pozwoli to na osiągnięcie
celu kursu i na przygotowanie sprawozdania studenckiego.
Całą korespondencję dotyczącą kursu należy kierować na adres:
Instytut ICI
Skr. poczt. 6
43-400 CIESZYN

Wprowadzenie

do kursu

Wiedzę zdobywamy głównie ucząc się na podstawie wzorów lub zasad. Zagadnienie przywództwa możesz studiować na oba sposoby. Zapoznaj się z wzorami lub przykładami postępowania wybranych przywódców, powołanych przez
Boga. Następnie zastanów się nad zasadami, dzięki którym ich przywództwo było
skuteczne. Jest to okazja do studiowania Biblii pod kątem problemu przywództwa.
Możesz poznać również znane humanistyczne teorie mówiące o doskonaleniu się
i przywództwie oraz dowiedzieć się, jakje stosować zgodnie z chrześcijańską wiarą i praktyką.
Główną myślą kursu jest to, że przywództwo stanowi metodę i narzędzie
w realizacji Bozego planu i celu dla ludzi. Kurs podzielony został na trzy części
w celu podkreślenia trzech głównych aspektów przywództwa: LUDZIE (zarówno
przywódcy, jak i ich naśladowcy); ZADANIA - do realizacji; CELE - do osiągnięcia. Dobre przywództwo wymaga zwrócenia uwagi na te trzy czynniki. Tak
więc trzy główne cechy przywódcy, w osiągnięciu których może dopomóc ten kurs
to: umiejętność WCZUWANIA SIĘ w sprawy ludzkie; KOMPETENCJA, która
pozwala skutecznie wykonywać zadania; ZROZUMIENIE swego posłannictwa
lub powołania, co pozwoli na osiąganie celów.

Opis kursu
"Ludzie, zadania I cele" - to kurs przedstawiający biblijne podstawy przywództwa. Ma on za zadanie wprowadzić studiujących w teorię i praktykę przywództwa oraz nauczyć ich stosowania zarówno biblijnych, jak i naukowych zasad.
Materiał jest dostępny zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych przywódców laickich i pastorów, a także dla tych, którzy pragną szkolić innych w dziedzinie chrześcijańskiego przywództwa. Główny akcent w rozważaniach został
położony na rozwijanie darów i zdolności oraz umacnianie więzi osobowych wśród
przywódców i podwładnych.
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Ludzie, zadania i cele

Cele kursu
Kiedy ukończysz ten kurs powinieneś umieć:
1. Wyjaśnić biblijną koncepcję przywództwa oraz wskazać przykłady z tego zakresu.
2. Przedstawić model przywództwa chrześcijańskiego (ludzie, zadania i cele).
3. Rozpoznać i ocenić przywódcze cechy i zdolności.
4. Prezentować określone umiejętności przywódcze oraz być zdolnym do pomagania innym w ich rozwinięciu.
5. Zaakceptować i docenić, w czasie wypełniania chrześcijańskich celów, swoją
rolę i obowiązki wobec przywódców i podwładnych.

Podręczniki
Książkę "Ludzie, zadania I cele", której autorem jest Billie Davies, można
używać, zarówno jako podręcznika, jak i przewodnika kursu. Oprócz tego wymagane jest zapoznanie się z odpowiednimi cytatami z Biblii.

Czas niezbędny do nauki
Jak wiele czasu możesz poświęcić każdej lekcji zależy częściowo od twej
wiedzy w tym przedmiocie, posiadanej już przed rozpoczęciem studiów i od twych
indywidualnych zdolności. Czas, który przeznaczysz na studiowanie zależy również od twego stosowania się do wskazówek i od pogłębiania przez ciebie umiejętności koniecznych do samodzielnej nauki. Planuj studiowanie w ten sposób, aby
mieć dostatecznie duzo czasu dla osiągnięcia zarówno twych osobistych celów,
jak też założonych przez autora kursu.

Układ lekcji i sposoby nauki
Każda lekcja zawiera: I) tytuł lekcji, 2) część wprowadzającą, 3) plan lekcji,
4) cele lekcji, 5) wskazówki do praktycznej nauki, 6) kluczowe słowa, 7) treść
lekcji łącznie z pytaniami, 8) samodzielny test (pod koniec lekcji), 9) odpowiedzi
na pytania.
Plan i cele lekcji dadzą ci wgląd w temat, pozwolą ci skoncentrować uwagę na
najważniejszych fragmentach podczas nauki i wyjaśnią, co należy studiować.

Wprowadzenie do kur
Odpowiedzi
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lU

na wrększosc pytan mazna wpisac w miejscach przewidzianych

w tej ksiązce, do tego celu Dłuzsze odpowtedzi powinne byc napisane w notatru

ku Zaprsując odpowredzi w notatmku proszę me zapornmac o podaniu numeru
l tytułu lekcji
Będzie to pomocne podczas powtorki matenału przy pisaniu sprawozdania

w tej

CZęSCI

Przed przygotowaniem swych własnych odpowiedzi me zaglqdaj do odpo
wiedz i Hl kstazce Jesh odpowtedzi opracujesz samodzielnie, będziesz dużo lepiej
pamiętał przestudiowany matenał Po przygotowaniu
odpowredzi na pytania
sprawdz Jej prawidłowośc por ównując ją z odpowiedzią podaną na koncu lekcj I
Następnie popraw te odpowiedz. ktore me napisalcs prawidłowo Odpowredzi są
podane bez zachowania kolejnoset w tym celu, abys przypadkowo nie zobaczył
odpowiedzi na następne pytanie
Pytania są bardzo wazne Pornogą one w zapanuętanru głownych zagadnien
podanych w lekcji oraz w zastosowaniu zasad, ktorych SIę nauczyłes

Ja" odpowiadac

na pytania

W podręczmku występują pytania roznych typow Poruzej podane są przykla
dy kilku rodzajów pyta n I sposobow odpowradarua na nie
Pytarue z MOZLlWOSClĄ
odpowiedz:

Wl'BORU wymaga wybrania Jednej z podanych

Przykład
I Biblia posiada
a) 100 ksiąg

b) 66 ksiąg
c) 27 ksiąg
Prawidłową odpowiedzią Jest

b) 66 ksiąg

W swoim podręczniku

obrysuj

kołkiem literę b) w sposob następujący

l Btbha ma
a) 100 ksiąg
@66 ksiąg
c) 27 ksiąg
(W przypadku rnektorych pytan z rnozhwoscią wyboru moze byc prawidłowa
me tylko Jedna odpowiedz W takim przypadku obrysuj kółkiem hterę przed każdą
prawidłową odpowiedzią)
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Pytarue PRA WDA fAŁSZ
Jest PRA WOLIWE

wymaga wybrania sposród kilku zdan tego ktore

Przykład
2 Które z poruzszych

stwrerdzen Jest PRA WDZIWE?

a Biblia ma 120 ksiąg
@Poselstwo
Biblu Jest dla wspołczesnych wreizących
c Wszyscy biblijni prsarze prsalt po heb: ajsku
G!)ouch Swręty rnspn owal autorów Biblu
Prawdziwe są stwiei dzema
tak Jak powyżej

b

I

d Należy te dwie litery obrysować

kółkiem

Pytarue DOBORU wymaga połączenia wyl azen ktore wzajernrne sobie od po
wredają na przykład nazwy z opisem lub księgi w Btblu z jej autorem
P, O) kład
3 Napisz nurner odpowiadający
Jego czyn

przywódcy

przed każdym

zdaniem Opisującym

j

a 011 zyma/ Zakon na Synaju

I) MOjżesz

2

b Przeprowadził Izraeluow pr zez Jordan

2) JOLue

2 c Maszelował wokoł Jerycho
j

d Zył na dworze faraona

Stwierdzerua a I d odnoszą Się do MOjżesza a b
napisać I obok d I d I 2 obok b I C tak jak powyżej

l C

do Jozuego

Powrmenes

Sposoby nauczania stosowane w tym kursie
Jeżeli w tym kursie Międzynarodowego
Instytutu Korespondencyjnego
(ICI)
uczysz Się sam wszystkie prace mozesz przesyłać pocztą Chceraz ICI zaprogra
mowa! kurs do studiowarna samodzielnego
to mo ze on byc również wykorzystany
do nauki w grupie lub klasie Podczas studiowania kursu w grupre lub klasie InS
tr uktor mo ze podac wam dodatkowe wskazowki opr ocz zawartych w tym kursie
Oczywiscre spelmjcie wowczas jego polecenia
Być może jestes zainteresowany wykor zystan rem tego kur su w ramach domo
weJ grupy studiującej Biblię wykładów w kościele lub w szkole biblijnej Do tego
nadaje SIę wspaniale zarowno cel jak l metody studiowanta

Wprowadzenie do kursu
Sprawozdanie
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studiującego

Na koncu ksiązk. znajdują Się testy Należy Je rozwiązać według wskazówek
zawartych w ksiązce Wypełniony arkusz odpowiedz: należy wysłac do swego instruktot a do korekty w celu uzyskamajego oceny

Swradectwo
Po pomyślnym ukonczemu tego kursu I po koncowej ocenie sprawozdania
przez instruktora ICI mozesz otrzymasz swiadectwo

o autorze
Bille Davies doktor nauk pedagogicznych ma zarowno wykształcenie Jak
doswradczerue w dzredzime krerowarua l zarządzarua koscreinyrm szkolnym:
I rządowymi organizacjami
Posiada stopnie naukowe z socjologu oraz nauk pedagogrcznych Obecnie Jest profesorem nadzwyczajnym w Evangel College w Spnngfield w stanie MISSOUrI Opi acowala w dwoch Językach wiele matenałów dla chrzes
cijanskrch nauczycreh I przywodcow prowadziła semmana szkoleniowe w wielu
krajach Podobrue jak Jej rnąz zajmuje Się słuzbą w Koserele
I

TWÓJ Instruktor

ICI

T\\oJ instruktor ICI chętnie pomoże CI w kazdy mozhwy sposob Jezeh masz
jakies pytanta na temat kursu lub prac mdywrdualnych
stawiaj Je bez skrępowarua Jezeh kilka osób chce wspolrue studiowac ten kur s dowiedzcte SIG proszę
o rnatenaly

I

organizację

studiów

gl upowych

Niechaj Bog blogoslawi CI na początku nauki \\ lamach kursu Lud-le .ada
ma f (eh. Wzbogaci to twoje zycie I zwiększy moz[1\\OSCI twojej dzialalnoscr
clnzcscijanskrej or az pomoże CI skuteczruej zreahzowac udział w CIele Chrys
tusa

LUDZIE
PRZYWÓDCY
I ICH STOSUNEK

DO LUDZI

Przywódcy
i ich naśladowcy
Jestem szczęsuwy mogąc wam ogłosic że wybraliśmy lidera młodziezy
powiedział

pastor

Chcę usprawnić

naszą pracę

Jest wielu młodych

ludzi, do

ktorych mozna dotrzee Nie Jestem w stanie zrobie lego sam a teraz Bóg dał nu
swretnego współpracownika
To Pedro Gonzales
Pedro usrmechał SIę kiedy żwawym krokiem szedł na srodek
kuję - powredział
Czuję że to Bog mme do tej słuzby powołuje
Ich modlitwach

abym był dobrym

pokoju

Dzię

Proście

w swo-

liderem

Dla Pedry była to wielka chwila Urodził SIę w cbrzescijanskrej rodzinie I od
dziecmstwa służył Panu Wierzył ze ktoregos dnia Bog uczyni z niego przywód

cę - Będę przywódcą - powiedział pewnego dnia SWOIm starszym braciom
kiedyś wśrod tych którzy pójdą za mną będą członkowie mojej rodzmy

Moze

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

drwiąco

Ale teraz jego maizerua Się ui zeczywrstmły Wybrano go sposrod braci I innych członkow kosercła
Pokazę moim braciom pomyslał Pokazę wszystkim
Jak dobrym Jestem przywodcą
dym ludziom Jasne wskazówki
ło Pana kwitło
Co sądzisz

o Pedrze?

Ułożę staranny plan I będę dawał wszystkim młoDopilnuję żeby wszystko szło dobrze I żeby dzie-

Czy rozumie on znaczenie przywództwa?

Czy będzie

dobrym przywodcą? W tej lekcji zajmiemy SIę Jednym z wybranych przywodcow
Bożych Pomoże CI to w dyskusji nad postawronyrm pytaruarm Pomoże CI też zacząć studia nad problemem
jacy powrum byc chrzescijanscy
przywodcy i jak pracując z ludznu dążą do wypełruerua Bożych celów

"CzUHI ze 'Bogprzyprowarfztf mnie tuta]

"

Plan lekcji
w Bozym planie

Przywódzrwo
Przykład

biblijny

Jozef

Cechy pi zywodcy

Cele lekcji
Po przestudrowarnu
*

tej lekcji powrruenes

Okreslic miejsce przywodztwa

• Wyrmeruc

charakterystyczne

U1111ec

w Bozym planie
cechy osob

• Odnalezć w rnatenale biblijnym
cech przywódcy

I

!-tOI e są dobrym: przywódcami

w znanych

CI

sytuacjach

życiowych

przykłady
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l

cele

Wskazówki do praktycznej nauki
Proszę przeczytac uważnie częsc wstępną podręcznika Znajdziesz tam przykła
dy pyta n zawartych w podr ęczniku oraz wskazówki, Jak należy na me odpowiadać
2 PIOSZę przeczytać uwazrue tekst wstępny oraz plan tej lekcji PIOSZę przeczytać
IOWnJez, Jakle są cele lekcji wyrruemone na początku jak l cele podawane dalej w trakcie lekcji Dowiesz SIę dzręk r 111m co powtruenes umleć po przestu
drowaruu tej lekcji W oparciu o cele zostały opt acowane pytania
3 Przed przystąpremem

rnka znaczenie
wodztwern

przeczytać

zeby zapoznac
lekcję

l wykonac

przeczytać fragmenty Btbht
nału

W specjahstycznych

na koneu podręcz

studiach

np nad przy-

mektoie słowa mają nieco odmienne znaczenie od potocznego

tego też Jest wazne
4 PIOSZę

do nauki proszę odszukac w slownrczku,

kazdego słowa

Się

ĆWiczenia

Zgodnie

Jest to konieczne do pełnego

Proszę wpisać odpowiedz:

Dla

ze slowruczkrem
7 poleceniem

proszę

ZJOZUITIlenla

na pytania w przeznaczonych

mate

do tego

rmejs

cach Dłuższe odpowredzi proszę wpisac do notesu Najwięcej korzyset l tego
kursu odniesiesz wtedy gdy przyjmiesz ZWYCl8j samodzielnego odpowiadania
na pytania zarum zajrzysz do odpowiedzi
Spiawdz swoje odpowiedz: porów

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

Słowa kluczowe
cechy
cechy charakterystyczne

działarua
gnębictelski
kontynuacja
obowiązek

odpowiedzialny
określony
orgamzacja
posługa
postawy
przykładowy

umacniany
władza
zachowania
zarządzanie
zasada
zdolności

po

Przywodcy lich nasladowcy

/5

ROZWIDłęcie lekcji

w

PRZYWODZTWO

BOZYM PLANIE

Zanim wrócrmy do Pedry Gonzalesa
zastanowmy
laniem dlaczego interesuje nas temat przywodztwa?

Jeśli

Się

nad tym zastanowrcie,

przywództwa

spotykamy

zaczruecie

SIę wszędzie

SIę nad podstawowym

py

Po co istnieją przywódcy?
sobre zdawac sprawę, ze z problemem

tam gdzie dwie osoby lub więcej robią cos

wspolrue - Ty wez za ten koruec a ja wezmę za dl ugi rnozecre powiedzieć
kiedy
razem z mną osobą chcecie podruesć cięzką skrzynię lub mebel Gdy druga osoba
postępuje zgodnie z twoirru wskazowkarm
Kiedy członkowie rodzmy pracują wspolrue
W polu w fabryce w roznych miejscach
kreiowruków
W szkole l w kościele Jedni
Jest? Jakle rnoze sz podac przyczyny takich

ze

nagle Się okazuje
kierujesz pracą
kietowructwo staje Się takze korueczne
g: upowego wspołdzrałarua
spotykamy
kier UJą, a mm słuchają
Dlaczego tak
układów rmędzyludzktch?

I Zakreśl literę przed uzupełmerucrn
ktor e według crebte Jest naj lepsze dla IOZpOczętego zdania Głównym powodem dla ktor ego potrzebujemy
l ieiowmctwa jest
a) organizowanie
ludzi w grupy
b) poddawarne
ludzi zdolnych pod kontrolę Innych ludżr
c) osiągruęcie celu

Defimcja

przywództwa

Cel I wyiasmc

co rO=W111em)P' er ok, esleme

80=) plan

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

°

Waznym momentem Bozego planu jest to, zeby częsć pracy wykonywali lu
dzie prowadzeru I umacniam przez Ducha Swiętego Bog wybiera ludzi I powierza
określone zadania do wypełnienia I tym samym do osiągruęcra Jego celu

Ludzie zadanta

16
2 Dopasuj srwrerdzerue
piej opisywały sytuację
a Przywodca

po lewej strome do stwierdzenra

przynagla

by

po prawej tak aby najle-

ma plan

b Przywodca rnowi Naszym celem
Jest 200 osobowa frekwencja
w przyszłym tygodniu

2) Przywodca

me ma planu

c Przywódca daje każdemu listę oso b
które nalezy odwiedzrc w danym rygodniu

3) Przywodca

ma cel

ludzi do koserola

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

Powoływanie

Cel2

cele

I) Przywodca

przyprowadzali

ludzi

I

Kiedy mówimy

przywódców

Rozpo-nac dowody

na

to re w Bo-vm plante jest zawarta

Idea

przywodztwa

Przekazy lustoryczne
Nie ma wąrphwoścr

je

w Bozyrn plaruc zawarta jest Idea ktOJ3 dowodzi

ko

powoływania przywodców Wiemy to fe studrew nad brbhjnynn prze
kazarm o wzajemnym stosunku Boga z ludzrru KIedy czytam) w Btblu opisy ,67

llIeCZnOSCI

nych wydarzen stwierdzamy ze nre zdarza Się by BOh dązył do swego celu dając
Identyczne lub podobne wskazowki wszystkim ludziorn na ktorych chce wpłynąć
swym przesłaniem lub skłonie Ich do dzrałarua Metodą Boga jest dzraiarue po
przez jednostki
które dzielą SIę z mnyrm tym co otrzymały od Pana lub wpływają
na mnych zgodnie z Jego wolą Bog wymaga od pewnych osob, by stały Się odpowredzralne za wprowadzenie w zycie Jego planu W rezultacie tego jednostki od
powredzralne za lo zajmują pOZ) cje przywodcow
w \\ ielu wypadkach organizują
grupy I prowadzą je ku celowi wskazanemu
przez Pana Mozemy zatem powie
dziec ze jednym z dowodów na rstmerue koncepcji przywodztwa w Bożym pianie
są przekazy tustorvczne

W podręcztuku

podanych

jest kilka Jakich przykładów

P'::YHlociL)I lich nasiadowcy

Bezpośrednie

powolania

I
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wskazówki

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

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

Kwalifikacje

I obowiązki

przywodcy

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

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

ktore większosć

z nas dobrze zna, powstały dzrękt wie

rze że Bóg powołuje przywodcow I prowadzi Ich do celu Jakim Jest urzeczywistrueme na ziemi Jego planu lstrnerue zorganizowanego KosclOla oraz wielu roż
nych posług cłu zesctjansktch

posługuje Się przywódcami

na całym swrecre Jest ŚWiadectwem na to ze Bog

Ludzie zadanta
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I

cele

4 Oto krlka kretkich cytatów z Brblu Przeczytaj Je uważnie Jeśli chcesz je lepiej
zrozurmec, możesz odszukac Je w Biblu l przeczytac całe fragmenty Następnie
dopasuj każdy cytat do rodzaju swiadectwa
I) Przekaz historyczny
2) Dary posługi
3) Bezpośrednie powołanie I wskazowki
4) Kwalifikacje I obowiązki
d

b

ldzcte ledy

f

czynele

Mojżesz wybral
(2Mo 1825)

uczmaml

męZOH

wszystkie narody

dzielnych

l

(Mt 28 19)

ustanowił Ich naczelntkann nad ludem

c Diakom mech / / potrafią dobrze kterowac duecmt
(ITm 3 12)
d

l

domami

SWOJfnl

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

e Pascte trzodę Bazą, ktora jest między

wamI

r Jozue wybrał ' / dzielnych wojowntkow
PRZYKŁAD

BIBLIJNY

t

(1 Pt 5 2)

wyprawtl tch

(Joz 8 3)

- JÓZEF

Cel 3 Rozpoznac zasady przywodztwa

na podstawie zycta Jozefa

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

Teraz możemy wrÓCIĆ do Pedry Gonzalesa Jego historia wskazuje, że pastor
był właśnie takim przywódcą lokalnego koserola.jak: oprsalrsrny Pastor ten starał
Się wypełnić Boży plan I zdał sobie sprawę że potrzebuje pomocnika W ten sposób Pedro został liderem
Zauważcie, że Pedro miał byc przywodcą młodzieżowym Jednoczesrue miał
pracowac pod kierownictwem swego pastora Zapamiętajcie ten przykład, gdyz
zajmiemy Się nun pózmej Wlęl.sZOSCchrześcijanskich przywódców podążających
za Panem to przywodcy srednrego szczebla
Cofnijmy Się I przyjrzyjmy myślom I działamom Pedry w czasie, kiedy przedstawiono go jako przywódcę Czuł on ze przywiódł go tam Bog Prosił o rnodht-

Przywodcy

I

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

to brzmi bardzo pięknie

Czy wrdztcie Jednak jakiś problem

w Jego

sposobie rnyslerua? Czy me wydaje Się byc zbyt dumny ze swojej pOzyCJI I czy Się
nią me chwali? Czy nie wygląda na to, ze zbyt chętnie chciałby wykorzystać swoją
władzę by dawac wskazówki mnym? Jak powiruen zareagować chrześcijanin, kiedy
zostaje przywódcą?
Na te pytania łatwiej będzie odpowiedzieć
kiedy przeczytamy
biblijne przekazy o żyCIU przywodcow
Jedną z najdokladruejszych
I najbardziej
szczególowych relacji Jest historia zycra Józefa Ta opowieśc to z pewnoscią coś więcej rnz
tylko historyczny przekaz Bóg zachowa Iją dla nas jako wsparuale studium ludz

kiego zachowania oraz zbiór zasad pr zywodztwa
Nawet jeśli uwazasz, ze dobrze znasz tę łnstonę,

Ją sobie teraz przypomruec

powiruenes

pomewaz nasze rozwazarua

znalezc

czas

by

podejmiemy

z punktu WI
relacja znajduje Się w I MOJze-

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

zajmiemy

Się

cechy Józefa l spróbujemy

streszczeniem

tej historu

Zauważymy w mej pewne
Jakim człowiekiem
był
trzy podstawowe elementy Jego charakte-

lec

sami odpowiedz

Józef" Aby odpowiedz lec, rozważymy
ru Są to osobiste kwalifikacje
sposob rnyslerna

na pytanie

I odczuwania

oraz postępowanie

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

cechy

postawy

I zachowam a, przeczytaj

I dopasuj Je do określen

a Pedro uśmiechnął
b Pedro wierzył

Się I ruszył raznym

ze będzie dobrym

c Pedro był pełnym oddania

krokiem

pr zywódcą

chrzęścijarunem

d Pedro był pewny Siebie

e Pedro dawał Jasne wskazówki

zdarua dotyczące

po prawej strome
I) Cecha
2) Postawa

3) Zachowanie

Ludzie zadania

20

I

cele

Józef - przywódca w mewcli

kU11l

Więc myślisz, ze będziesz naszym władcą? I ze będziesz nami rządził? Ta
słowami odpowiedzieli bracia Jozefowi, kiedy opowiedział 1111 swoje sny

Sruło mu Się że będzie wielkim przywodcą

sądzili, ze celem przywództwa
me ludzrm

Jego bracia

podobnie

Jak wielu ludzi,

jest sprawowanie władzy nad mnyrru czyli rządzę-

Biblijny przekaz o losach Józefa prowadzi nas do przekonarua,
Boska Idea przywództwa
Byc ruoze Jozefw głębi serca był dumny

ze nie taka Jest
kiedy opowia

dał swoje sny ale nic w Jego życiu 11Ie wskazuje na to by SIę chełpił lub gnębil
mnych Możhwe ze w związku ze snami żywił raczej takie uczucia jak zaskocze
nie I zdurruerue I dlatego podzielił Się z nimi ze SWOJą rodziną Wydaje Się ze mial
odczucie
IŻ Bog wybrał go do jakiegos celu Sądzimy nawet że tak było, gdyż
w pózmejszych latach Józef przypomniał swoim braciom że Bozym zarruerze
mem bylo uczyrucrue go przywodcą me po to by go spotka I zaszczyt lecz po to,
by wypełnił Bozy cel wśród wielu ludzi

Józef'piawdopodobme
nie w pełni rozumiał to w młodoser ale najwyraźniej
bez zadnych zastrzezen zaakceptował fakt ze Bag go będzie prowadził W pIZCkazre brbhjnym krlkakrotrue powtarzają SIę sIowa
Pan był: Jo:efem Z pewnośerą Józef był tego swiadorny, a jego uczynki są dowodem ze mial zaufanie do
Bozego przewodnictwa

w zyciu Józefa przykład dztałarua
przywódców?
Odpowiedz prsernmc

6 Czy dostrzegasz
Bóg wybiera

Kiedy zazdrosru

Bozych

metod?

bracia sprzedali Jozefa w niewolę, zaprowadzono

Dlaczego

go do Egiptu

fal aona W krotkirn czasie Jozef zostal zarządcą domu
stając Się przywodcq sredruego szczebla Józef był ruewolrukrem
I musiał słuchac
rozkazów swojego pana Jednocześrue
pan potrzebował pornocmka
który dbałby
gdzie

kupli go dworzanin

o wszystko
Wybrał go WIęC na przywódcę
średniego szczebla I wyznaczył mu
pewien zakres obowiązków
Józefmuslai
zarządzac Jego domem I majątkiem
Bib
ha mówi że Pan błogosławił wszystkiemu, co iobii Józef Swradczy o tym fakt ze
zwrócił na Siebie uwagę swego pana Józef wiedzrai I rnówil o tym że źródłem
Jego powodzenia Jest Bóg Fakt ze Pan był z rum me oznaczał, !Z Jego praca była
łatwa ale ze Bóg dał mu Silę, by mogl ją dobrze wykonywac
NIe oznaczało to
również, że Bóg strzegł go przed kłopotami
Bóg dał mu raczej mądrość, odwagę
I WIarę,

by

mógł sobie z nirm radzie

Przywodcy lich nasiadowcy
Poważne

wtedv,

kłopoty zaczęły SIę

seksualnymi

POl-..US31ll1
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Odmowił

gdy zonajego

Jej zdecydowanie

pana

probowała

mowiąc

go zwiesc

Nie wykorzystam

swojej POZYCJI Nie zdradzę mojego pana ktory mi zaufal Nie zgrzeszę przeciw
ko Bogu

który nu poblogosławil

WIdLImy więc

że Jozefszanowal

klin Słowo I wolę Bazą
Jozefa kiedy Ją odrzucił

nie tylko swojego

pana

ale przede wszyst

Kobieta Jednak nalegała, az w koncu rozgniewała
Się na
Wreszcie oskarżyła go fałszywie I sprawiła że zamknię-

to go w wtęztemu

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

najwazmejsze

a) Wymagał

całkowrrego

przyczyny

powodzenia

Jozefa

poslus. ensrwa od podległych

mu ludzi

b) Szanował tych, ktorży byh nad nim
c) Postępował zgodnie z wolą Bozą
d) Wierzył ze Bog ułatwi mu pracę

Józef - przywódca

w wtęzrcmu

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

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

maml
Skąd mógł wredziec ze Pan był z Józefem? Jak. sądZISZ w Ja~1 sposob w wrę
zreruu mOLIla wykazać SIę danyrm przez Boga zdolnosetarur przywódczyrm?
Co
zauwatył
naczelnik wręzrema? Zapamiętaj
pytania POZllJcJ, kiedy porownarny
histonę Józefa ' tym, co znajdziemy w książkach na temat przywodztwa
zrazu
nuemy ze Jozefcharakteryzowal
wodcow

SIę kilkoma cechami typowymi

dla dobrych przy-
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W czasie gdy Jozef był w wręziernu dwaj członkowie dworu faraona pie
l podczaszy - dopuscih
Się przewrnrema
przeciwko władzy POnieważ Józef
zarządzał wręzruamr, obaj znalezh Się podjego dozorem Ktoregos dnia zauważył

karz

że są przygnębieni

Zainteresował
jestescie smutni
Jozef me zawahał
sny' - oswiadczył

I

I

osobistą więz

Z

nimi, gdyż widział że trapi Ich zmartwienie - ,Dlaczego
zapytał Ich Odpowredzreh, ze rmeh sen ktory Ich zarnepokorł

SIę
-

sprawy w swoje ręce
Bag moze wytłumaczyć wasze
Znowu wykazał w ten sposob swoje całkowite zaufanie do Pana

Się WZląC

N IlTI

Bóg dał Józefowi

prawdziwe

wytłumaczenie

snów wręzmów.

a on przekazal

Je obu mężczyznom
Dla podczaszego sen oznaczał zwolnienie z wręziema
wrocerue na dawne stanowisko
I wtedy Józef mądrze wykorzystał okazję,
zdawał

Się mu podsuwac

dzresz Się przy faraonie
przypadek "

Bóg Opowiedział
prosił

podczaszemu

powiedz mu o mnie

I

o sobie

zyktórą

1 pl

'Kiedy

popros by rozwazyl

znaj
mÓJ

- W porządku
- odpowiedzrał podczas L)' Ale kiedy został zwolrucny, zapommał o Józefie Po I az kolejny Inny człowiek zawiodl oczekrwarua Józefa
Dwa lata później faraon mial niepokojące

sny Zaczął szukac kogoś

kto mógłby

Je wytlurnaczyc
I wtedy podczaszy przypomniał sobie to co zdarzyło mu Się
w więzremu
W -,kazał faraonowi na Jozefa którego natychmiast przyprowadzono
z wręzrerna

przed oblicze władcy

Jozef pokładając

calą ufnosc w Bogu wytluma

czyI mu sny
8 Bóg wykorzystał w swym planie sen trmego wręzma by uwolruc Jozefa z więzre
ma W jaki sposób Józef dowiedzrai Się o śnie? lakresl lrtet przed prawidłową
odpowrcdzią
a) Józef powiedział wręzmom żeby przychodzili do niego po radę
b) Józef podszedl do wręzmów I zapytał dłaczego są smutni
ę

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

trrumfujący

przywódca

Sny oznaczają, że zbliża Się głod'
powiedział Jozef faraonowi
W tym
kraju będzie siedem lat dobrych zbrorow I urodzaju
Będzie wtedy więcej jedze
ma, ruż potrzeba
Pózruej nadejdzie Siedem lat nieurodzaju
kiedy ruc me będzie

Przyw odcy

I
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Ich nasladowcy

rosło Będzie wielki głód, me tylko Wtym kraju ale I ówruez Wkrajach sąsredmch
Dobrze byloby 1I10zyćplan magazynowania zywnoscl Wczasie lat urodzaju Wtedy wystarczy Jej na siedem lat głodu'
Józef Ijego mądre słowa spodobały Się faraonowi ktmy powred 'lał "Ustana
Włam Clę rządcą Opracujesz plan o ktorym wspomruałes I wciehsz go w zycie '
Tak więc Józef został zwolniony z wręzrema I zajął drugie po faraonie miejsce
w kraju Ułożył plan I dopilnował by gromadzono oraz przechowywano zywnosc

na lata nieurodzaju
Rezultaty były takle jakle Pan objawił Józefowi Kiedy nadszedł głod, zaczęrozdzielać zywnosc I ludzie zestali latowani od srruerci głodowej Wielu głodujących z sąsiedmch krajów przychodziło by kupowac zywnosc Pozycja Jozefa
to

umocniła

Się

czczono

go

l

szanowano

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

Się

na braciach za Ich wcześniejsze

postępowanie

wobec mego

Wykorzystał okazję, aby nauczyc Ich pewnych rzeczy, ale zrcbił to z dobroerą
I me dla własnej satysfakcji lecz po to by stali Się lepszymi A na kornec me wstydził Się okazać rm swego wzruszenia

Płakał z radOŚCI l rmłości do swojej rodzmy

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

cel

\0 Przeczytaj ponownie l Mojzeszową e s 413 Czy do zwyczaju niektórych przynalezy przypornmarue ludziom Ich dawnych błędow I k.irceme za przewinienia I pomyłki? Czy józef skarcił SWOIchbraci? Wyjaśruj to krótko
wódców

Ludzie zadoma

2~

I

cele

CECHY PRZYWODCY
Cel4

Rozpoznawoc typowe cechy pr-vwodcow

Nikt, kto uwazrue przestudiował problem przywodztwa me będzie probował
opisac typu dobrego przywodcy'
Studia wykazują, ze pewni dobrzy przywodcy
mają takle cechy zas drudzy mne Na ten temat napisano setki opracowan Jedna
z książek o przywodztwie zawiera 339 odsyłaczy dotyczących charakterystyki przy
wódców Autor.y niektórych ksiązek twierdzą, że pizywodztwa me można przed
SldWIĆ w świetle cech charakterystycznych
ta" więc dyskusja na ten temat me Jest
przedmiotem Ich rozważan
Sądzimy że żaden zespół cech postaw zachowan me moze wystarczająco
określić dobrego przywódcy Jednakże rozpoczęhsrny studium o przywodziwre
Sięgając do przykladu Józefa Srwrerdzrhsmy że jego cechy (to Jakim był czlowiekiem) jego postawy (sposob \\ jaki myślał I czuł) I Jego zachowania (sposób
WJaki postępowa I) złożyły Się na to ze został dobrym przywodcą Na przyklad
wiemy ze słów laraona że Jozefbyl mądry l rozsądny (IMo 4 I 39) Wiemy row
rueż, że byl Cierpliwy gdyz czekal Wiele lat me tracąc UfnOSCI ze Bóg urzeczywistni swoj plan Możemy więc powiedztec ze mądrosc I cierplrwosc to dwie ważne
cechy dobrego przywódcy
Nie znaczy 10Jednak że kazdy mądry I Cierpliwy czlo
Wiek będzie dobrym przywodcą Sądzimy też, że jesh ktos chce rozwmąc W sobie
cechy dobrego przywodcy pownuen prosic Pana o mądrosc I crerphwosc Uważa
my że Jeśli kto' Jest mądry I Cierpliwy ma W sobie pewne cechy przywódcze
W najlepszych zródlach jakre znamy w profesjonalnych
książkach oraz
podręcznikach
znajdujemy zestaw ~J1~u cech charakterystycznycli
o których Się
twierdzi ze są typowe dla dobrych przywódców
W wrększoścr zestawren powta
rzają Się następujące cechy
l Unuejęrnosć

wczuwania

Się

(empatia)

osiągarna celow
3 Kompetencja

2 Zdolność

4 Zrównoważenie

emocjonalne

5 Poczucie przynależnoset
do grupy
6 Zdolnosc dzrelerua Się przywodztwem
7 Konsekwencja, ruezawodnosc
Kiedy zbadamy je kolejno srwrerdzrrny. że wszystkie one zostają podane nie
tylko w podręcznikach o przywodziwre ale rówmez w Biblu.jako cechy dobrych
chrześcijan NIC ma wątphwości jakle cechy uczeni uważają za niezbędne dla
dobrego przywódcy' W Brblu jednakże znajdujemy dodatkowe cechy

PrZy\1

odcv

I Ich

nasladow

2)

cy

Poczucie powołania Bozego I posłannictwa
2 Świadomość
ze Chrystus wytaza przez daną osobę swoją rmlosc do ludz

kości
3 Poddarue
4 Wzorowe

Się przewodnictwu

zycre

Ducha Swiętego
zgodne z chi zescijanską 11101 alnoscią

I

etyką

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

Teraz rozwazymy

siedem charakterystycznych

n iprsac Je z pa
l rozrnyslan
To

cech przywódcy

ktore więk

szosc badaczy zgodrue uwaza za najistouuejsze
Naszym celem jest odpowiedzenie z bibhjnego punktu WIdzenia na pytanie Jaki jest przywodca? Z większoscią
tych cech zetkniemy SIę w następnych lekcjach kiedy bardziej szczegołowo
zaj-

rnierny Się postawami

I zachowaruarm

zawiązanymi

ze skutecznym

pi Z) wodztwem

Jaki jest przywodca
I Empana
by Probuje

Pizywodca
zrozumlec

potraf spouzec na sprawy 7 punktu WIdzenia drugiej oso
co czują mru Biblia wyraża to w tak zwanej
zlotej zasa-

A Jak chcecie aby lud.re want czvmlt C=J I1Cle lm tak samo I lI-y (LI-.. 6 ., I)
Autoi LIStu do Hebr ajczykow 1110\\1
I'annctatctc o \I tezmach rakbyscte v spol
wrczruann byli () ucsvkanych
<koro \(lII/l lOllnt(
H ctelc jestevcte
(Hbr 13 3)
Słowo Boze mówi rówrnez abY'iI11) byli wspolczujący
(I Pt 3 8) I nostli nawzajem
dzie'

swoje btzerruona

(Gal 6 2) Empeua to cecha podstawowa

cłu zescijanskrego

pt zy

wództwa
2 Oviagome celow Pr zywodca

pouaf postawie cele I dązyc do Ich OSiągnięcia
Przywedc-t cluzescijansk:
stawia cek, sobie I swojej grupie aby w ten sposob dą
LyC do OSIągnięcia Bozych celow Apostoł Pawel srwrerdza
Zmierzam do celu
do nagrody H gorze do ksorei sossolem pO~IOIQn) pr e- Boga IV Chrystusie Jezu
He (Flp 3 14) We wszystkich jego prsmach pojawia się koncepcja dązenia do
celu Mowr on często o SWOl111 cdu
dąznosciach
odwiecznym (Bozym) po
stanowreruu
(np rr 3 l 10 l I I 2Tm 1 10)
3 Kompetencja PI zywodca dobrze wykonuje swoją pracę Posiada niezbędne urme
Zna fakty Ol az wie gdzie mozna znalezc mfot rnacje, by pomoc mnym
Pracuje cięzko wiele wymaga od srebie I od tych ~tOJZY go słuchają W Brblu
znajdujemy wiele wzmianek o pouzebie pilnoser I unnejętnosci
w pracy dla Pana
jętnosci
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Ludzie

Dla przykładu przeczytaj
214-16
2Pt 15 10

2Mo 35 36 Prz 12 27,22

zadoma

l

cele

29, 31 10-30, 2Tm 2 15 Jk

4 Zrownowazeme emocjonalne Przywódca jest opanowany, rozsądny, pewny sre
bre I pogodny me wpada łatwo w złosc me Jest uparty mełatwo SIę zniechęca
Potrafi

reagować

spokojnie

łagodrue

I

kiedy trudno

zreahzowac

plany

I kiedy

pojawrają
Stwierdza

SIę trudnoser
Dawid wyraża tę myśl Jako człowiek, ktory ufa Panu
że nawet W kłopotach nadal Jest ufny I śpiewa presru pochwalne
Bądz
męzny ł mech serce twoje będzie niezlomne
(Ps 27 14) Przeczytaj również Ef
4 31 2Tm 4 5 I I Pt 4 7
5 Poczucie pr zynaleznosct do gf upy Przywódca ma silne poczucie przynależnosCI do gr upy Jest ŚWiadomy wspólnoty mteresow cieszy go wspołpraca z mnynn
ludzrm Wyjasruerue tego znajdujemy W IKor 12 I Ef 4 NIezwykle Istotne dla
chrześcijanskiego
przywództwajest
zrozumienie, że Jednostki
podobnie Jak częśCI ciała - odnajdują prawdziwe poczucie przydamości w życiu wtedy gdy cale

ciało jej! !Jpo)one I =WIqzane przez wszystkie wzajemnie się zasstajqce Jtawy
(Ef 4 16) Każda częsc ciała pomaga utrzymać w łącznoset wszystkie inue CZęŚCI
Gdy lud Boży pracuje wspolme I wypełnia różne funkcje to pi zewodzeme Jest
Jedną z nich Tak więc przywódca Istnieje tylko dzręki tym ktorzy za mm podąża
Ją
6 Zdolnosc dztelerua

wodcarm

Potrafi

być lojalnym
rza Im pewne

Się

zadanta

Kładzie

Dobry

przywódca

Cecha ta wiąże

Się tu głowme
ma wzgląd

Bog działa popr zez ludzkość
szanowac

dary I powołania

ład przywodztwa
47-14

wyrażając

SIę ŚCIsłe z poczuciem

nacisk na pokorę,

zaufanie

z

mnyrm przy
trutych

słuchac

z zaufaruem powie
przynaleznosc:
do

I szacunek

dla mnych

na innych

ludzi Cłuześctjanskr
przywódca Wie, że
kto: a Jest Jego największym dzielem Zatem należy

wszystkich

utegah jedrn drugim w bojazm
mocruków

współpracuje
pi zywodcy

Potrafi wyznaczyć pomocmkow

I Ich szanować

grupy

em Pizywodca
pozycję sredruego

przywodztw

zaakceptować

ludzr

CIlIy>lUSOlVej

często

podziw

Słowo Boże mOWI o tym żebyśmy
(Efo 21) Swręty Paweł daje przyk
dla swoich wspołpracownrków
I po-

WIele wzmianek na ten temat znajdujemy
I l Tesaloruczan
I 24

w Frhpran 4 I 3 Kolosan

Konsekwencja l ruezawodnosc Przywódca Jest konsekwentny I niezawodny
W Jasny I UCZCiWY sposób oznajnua czego oczekuje od grupy a pózniej stara Się
by wszyscy pracowali zgodnie z planarnt
NIe entuzjazmuje
srę jakimś projektem,
a pózmej o nim zapormna lub nagle zrmerua zdarue me informując o tym mnych
7

Dotrzymuje słowa I stosuje Się do tych samych reguł, ktore ustala dla innych Jezus
wyraznie stwierdził
że w chrześcijanskrej
służbie Jest wymagana konsekwencja

P, zywodcy

I

Ich nasiadowcy

27

I ruezawodnośc,
bo zaden ktory przyłozył rękę do pll/go I oglqda Się wslecz me
nadaje SIę da Krolestwa Bozego
(Lk 9 62) U Pawła czytamy
bqdzcie siali
mewzrus=em zm1sze pełm zapału dla pracy dla Pana
(l Kor 15 58) Przeczy-

taj rówruez Galacjan

5 I

I

Efezjan 4 14

12 Oto Siedem chatakterystycznych

cech dotyczących

postaw

I

zachowan

Józefa

Wszystkie mają związek zjedną z przywodczych
cech które wyrrueruhsmy
kazdym stwierdzeniem WpiSZ cyfię, aby wskazac własciwą cechę

a Powiedział faraonowi
lat"
b Nie rozgniewał
c

Parmętał

Się na podczaszego,

o swojej rodzrrue

ufał Bogu
ły go nieszczęsera

d Niezrruenrue

e Wredzrał, ze Jego bracia
f Jego pan

Zgromadzimy dość żywności

l

I

by przetrwać

wykonywał

CZUJą Się Winni]

nac, elrnk więzierua

zauwazyh

g Byl posłuszny I pełen szacunku
zierna l wobec faraona

Siedem

ktory o mm zapomniał

czuł Się odpowiedzialny

1 WIernie

Przed

SWOJą

starał

Się

za Jej dobro
pracę, chociaz

spotyka-

Ich pocreszyc

że wszystko

czym dobrze

wobec SWOjego pana, wobec naczelnika

wrę-

Cofnijmy Się 1 utrwalmy to czego dowtedziehsrny
Się w tej 1eJ...f'JIPo pierwsze, myslehsmy o Pedrze Gonzalesie nowo wyznaczonym przywodcy Następnie

zajęliśmy

Się biblijnym

przekazem

o Jozefie

aby odkryc cechy

wam a przywódcy w konkretnych sytuacjach zyciowych
tę cech przywódczych, zestawioną przez naukowców w
przywództwa
Srwrerdzrhsrny
że każda z cech dobiega
cechą dobrego chrześcqaruna I Le Józef Jest przykładem,
dować

postawy

I zac

ho

W koncu poznahsmy lis
opracowaniach na temat
przywódcy Jest również
który powinniśmy naśla

Pomyśl Jeszcze raz o Pedrze Co mogłbys mu powiedzreć, by mu pomoc stać
Się lepszym przywodcą? Zauważyhsmy,
ze ma on kilka problemow
Po pierwsze
musi pamiętać, ze Jest przywodcą sredruego szczebla
Po drugie, potrzeba mu więcej pokory MUSI uwazać
ruewaz zaszedł wyżej rnż jego bracia l mm młodzi
sprawę, ze chrześcijanm
przywodca to cos Innego niż

bo nad nim stOI Pan I pastor
by nie był zarozumiały po
ludzie MUSI zdawać sobie
szef przedsrębrorstwa
Dobry

przywodca
taki jak Jozef, żywr szacunek dla tych ktorzy mu podlegają
Dobry
przywódca Czyni coś więcej OplÓCZwydawania polecen Pracuje razem z innymi
Szybko zaponuna czyjes błędy, mezmienrue miłuje ludzi I oczekuje od nich tylko
najlepszego
nawet jesh go zawodzą Będzie Się starał nakłomć Ich do pełniejsze

go wypełniania woh Bozej, tak jak Jozef postąpił wobec SWOIchbraci

Ludzie zadanta
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I

cele

Test
Wybierz sposrod wielu mozhwosci Zakresl
mernem kazdego z następujących zadan

luerę przed najlepszym

uzupel

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

że Bog

2 Ważną CZęSClą Bożego planu Jest to ze Jego praca wykonana będzie przez
a) szczerych oddanych ludzi którzy pragną czynic dobro
b) ludzi ktorych On wybiera którymi kieruje I których umacnia, by osiągnęh Jego
cel
c) poslusznych antołów którzy mają moc I rozum, by wypelrnc Jego cel
d) Jego lud ktoternu każe wykonac swoją pracę
3 Nasza wiedza o Bogu wykazuje,

ze Sag

a) zna swój cel I WIe, co należy zrobie, by go osiągnąc
b) stale zrruerua swój cel by dostosowac Się do zrnreruających
c) Jest niewolnikiem

ustalonego celu

I

Się czasow

metody działarua

d) W miarę urzeczywrstn rarua Się Jego celu postępuje W okreslony sposób
osiągnąc

by go

4 Poniższe srwierdzerna oprócz jednego są świadectwem że Boży plan obejmuje
dzrałante przez przywództwo Które nie Jest taktrn świadectwem?
a) W BIblII mówi Się o kwalifikacjach I obowiązkach przywodcy
b) W Btblu pojawrają Się relacje o bezposiedruch powolamach I wskazówkach dla
przywódcow
c) BIblia objawia Ideę przywództwa poprzez historyczne przekazy I dary przywództwa
d) O koruecznosci przywództwa swiadczą kulturowe oczekiwania I zapotrzebo
warne społeczne

5 Podstawowa zasada chrzescijanskiego przywodztwa dotyczy przywództwa
niego szczebla, które oznacza, że chrzescijanscy przywodcy
a) słuchają tylko Pana
b) słuchają mnych przywódców, a wszyscy razem Idą za Panem
c) słuchają Ich własnych skłonnoset I Pana

śred

Przywodcv

l

ich nasladowcy

d) znają swoje bardzo ograniczone
pod przewodructwern Pana

29
prawa

I

zgodrue wykonują swoje obowrązki

6 DWie zasady prcywodzrwa które zademonstrował Jozef kiedy sluzył w domu
urzędnika faraona, to
a) szacunek dla wladzy I poddam e Się woli Bożej
b) uzywarne siły by doprać swego oraz suaszerue
by wymusić posłuszensrwo
u tych którzy lllU podlegali
c) pragruerue by zadowolic wszvstkich I zyskac populamosc
d) Instynkt samozachowawczy
I pragrueme absolutnej władzy
7W

WIęZI emu Jozef wykazał SIę pewnymi cechami ktore są wspolne wszystkim
dobrym przywodcom
mezachwianą wiarą w Boga WIemOSClą w słuzbre I
a) nadzieją, ze wszystko Się dla mego dobrze skonczy

b) wspolczuctem dla osób znajdujących Się w gorszym połozemu
c) zamter esowan rem I noską o innych ludzi
d) przekonarnem ze ludzie zostawią go w pouzebie
8 Mmęło wiele trudnych lat zanim Jozef zrozurruał częsc Bożego planu dotyczącą
Jego rodziny Jakle cechy przywodcze wykazał wtedy gdy klęczeli przed mm bracia?
a) Dumę z udziału w Bozym plamę, postawę,

A me rnowiłern?" oraz pragnrerne,
by przypommec Im dawne blędy
b) Kompetencję
skutecznosc
zdecydowanie sprawiedhwosć
c) Wspołczucie zrozumienie swojej \OlI w Bożym planie wybeczerue I rniłosc
d) Przekonanie, że zemsta należy do Pana całkowite zrozumienie Bozego planu
akceptację mehumanuamej postawy ludzi

9 Na Jakle cechy charakteru Józefa wskazuje wielolerma, przykładna słuzba me
tracenie nadziei oraz dobra rada dana faraonowi?
a) Kompetencje

I

:zaradnosc

b) Oddanie Bogu I zdolnoser polityczne
c) Wytrwalosć I zdolnoset organizatorskie
d) Cierphwosc I mądrosc
10 Józefwykazule Się postawami, ktoie powinny cechować dobrego przywódcę
Kiedy skonczyła Się Jego ciężka próba w Jego zachowaniu zauważyliśmy pewne
charakterystyczne cechy oprócz jednej Czego NIE zrobił?

Ludzie zadanta
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I

cele

a) Nie przechwalał SIę ant ole probował Się zemście
b) Zrozum rał S" oją rolę Jako Boskiego narzędzia do świadczerna dobrodziejstw
mnym

c) Przypomniał braciom swoje dawne sny I przepowiednie
d) Spojrzał na ten epizod ze swojego zycra z perspektywy Bozego planu
11-17 W następujących cwiczemach dopasuj odpowiedrue cechy przywódcy do
Ich defirucji Poniżej wymienionych Jest siedem cech przywódczych, o których

mówilrśmy
Empatia
Osrągarue celów
Kompetencja
Zrownoważenre
emocjonalne

POC7UClO
przynalezności do grupy
Zdolnośc dzrelerna Się przywództwern
Konsekwencja I niezawodność

II Zdolnosc przyw odcy do zachowama Zimnej krwi, kiedy pojawiają Się trudności
l sprawy

nie toczą Się zgodnie

z planem

nazywa Się

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

13 Zdolnośc przywódcy do wczuwania Się w położerne
wy z Ich punktu widzen ra, znana Jest Jako

Innych patrzenia na spra-

14
charakteryzuje przywódcę który porozumiewa Się ze swoją grupą, stara Się, by wszyscy pracowal. zgodnie z planem
dotrzymuje słowa przestrzega tych samych regul które ustala dla Innych
15 Cecha przywódcy, która wyznacza cele I wytrwale do Olch dązy

16 Kiedy przywodca ma silne poczucie, ze Jest C7ęSClągrupy, gdy Jest swradorny
wspólnoty mteresow, cieszy go praca z mnynu, mówimy, ze cechuje go

Przywodcy

I

Ich nasiadowcy
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17

to termin okresłający pr żywodcę
umiejętnoser zna fakty Wie gdzie
mozna znalezc informacje. by pomoc mnym cięzko pracuje l wiele wymaga od
siebie oraz od podążających za mm ludzi
który dobrze pracuje

posiada odpowiednie

Odpowredzi na pytania z lekcji
Odpowredzi nie są podane we wlasciwym porządku byś nie znalazł za wczesme odpowiedzi na następne pytanie Odszukaj potrzebny numer l staraj Się nie za
glądać do odpowiedzi następnych
7 b) Szanował tych, ktorzy byli nad nim
c) Postępowal zgodnie z wolą Bozą
l c) OSiągnięcie celu
8 b) Józef podszedł

do wręzmów

l

zapytał

dlaczego

c t) Przywodca ma plan

2 a 2) Przywodca nie ma planu
b 3) Przywodca ma cel
9 a) Interesował
J b) Bóg

Się

mnyrm ludznu

ma

okreslony sposob na osrągrnęcre
d) Bóg z gory WIC co zrobi

10 Powiedzrai

Im

są smutni

zeby

SIę

me martwrh

swego celu

Pocreszył

Ich przyporninając o Bozym

planie
4 a 3) Bezposredrue powolanie
b I) PI zekaz historyczny
c 4) Kwalifikacje I obowrązkr
II Spr awdzcie

SWOją

I

wskazowk

i

d 2) Dary posługi
c 3) Bezposredrue powolanie
I wskazówki
f I) Przekaz historyczny

odpowiedz przy pomocy listy podanej w punkcie

Cechy

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

d I) Cecha
e 3) Zachowanie

12 a 2) OSiąganie celow

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

b 4) Zrównowazerue emocjonalne
c ') Poczucie przynależnoser do grupy
d 7) Konsek wencja l ruezawodnosc

6 Bóg wybiela przywodcow aby wypełruah jego cele

przywodztwem

Się

Przywódcy
doceniajq ludzi

Pan LO! znowu Się spózrnł na obiad Był zmęczony
Jego maly syn pociągnął go za płaszcz
- Przypuszczam
nem dezaprobaty

ze byleś w kościele cale popołudnie

I

zmarszczył

brwi, kiedy

- powtedzrała

żona lo-

odpowiedział zły powrnnas byc zadowolona ze kościel tak
Się rozwija Stworzyhsmy szesc nowych "las biblijnych
fa razem JUż dZICSlęC,
odkąd zająłem Się edukacją chrzescijanską
Musiałem doprlnowac
zeby przygotowana ksrążki dla wszystkich klas Pozmej przyszło dwóch nauczycieli prosząc
abym im pomogl Potem wywiązał Się spor bo rukt nie chce prowadzi C Z3Jęe w po
koju od podwórza Musiałem tez ISC do stolarza aby wyjasrnc sprawę krzeseł,
ktore zamówihsmy
I
Oczywiscre

Dlaczego me wezrmesz kogos do pomocy?

zapytała żona

Lud/le są za slabo zamteresowaru pracą dla Pana Spóźniają Się burzą plan
zajęć NI~t nie podejmuje Się żadnych obowrązkow
stwierdzrl - albo wybuchają
spory kto ma wszystkim kierować Marnują czas popelrnaja wicie błędów I muszę potem wszystko

naprawiać

Muszę nadzorowac każdą sprawę

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

Jako przywódcy?
W lekcji tej poznamy
wierny

SIę

kilka zasad dotyczących relacji mtędzyludzkrch I dow Jaki sposób to co czujemy wobec mnych ludzi Jest wazne dla dobre

go przywództwa
Naszym biblijnym przykładem Jest MOjżesz
wierzy! Jedną z najbardziej znanych funkcji pr zywodczych

któremu Bóg po-

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

II

Plan lekcji
MOjzesz

I

jego stosunek

Co sądzą przywodcy

jako pr zywodcy

do ludzi

o ludziach

Styl pl zewodzerna

Cele lekcji
Po zakonczemu tej lekcji powtmcnes umieć
* Okreshć

zasady przywodztwa

na podstawie relacji o Mojżeszu

oraz wskazac za

stosowanie tych zasad
* WYJaśnić znaczenie
*

cpmn

P' zywodcy o ludziach

z ktorytm

Ocenu, IQZne style I zachowania przywodcy w odniesieniu
twa chrzescijanskiego

pracuje

do zasad przywódz-
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WskazowkJ do praktycznej
Proszę przeczytać

tekst wstępny

I

cele

nauki

oraz cele lekcj

I

podobnie

Jak przy lekcji I ls

totne Jest aby robie lo przez cały kurs
2 Proszę nie zapomnieć o kluczowych słowach Pomogą one zrozumieć
a także poszerzye słownictwo przydatne w dalszych studiach

materiał

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

drewanta
4 Proszę

przestudiowac

z procedurą

rozwrruęcre tematu

pr zedstawioną

w lekcj

5 Proszę wykonać test na koneu lekcjt

porownaruc

z tymi ktore znajdują

na 2MoJzeszoweJ
I

odpowiedziec

na pytania

zgodnie

I

I

I

uwazme sprawdzrc swoje odpowredzi przez

SIę

na koneu podręcznika

Proszę poprawie

błędne odpowredzi

Kluczowe słowa
dokuczać
frustracja
Impulsywny

oczekiwania
odpowredm
pobudzony

marupulowac
motywacja
rnozhwości

przypuszezac

Rozwmręcre

przypuszczen

styl

teona
uznanie
ZWiązki
te

stosunki

lekcji

MOJZESZ I JEGO STOSUNEK, JAKO PRZYWODCY, DO LUDZI
Cel l Przeanatnowac stwrer dzema dotyczące powalanta Mojżesza do przewo
dzema l Jego odpowiedz na to powołanie
Histona MOjżesza Jest bistoną przywództwa
W całej lnerarui ze nie ma dokładnrejszej
I Jaśniejszej relacji tak doskonale nadającej Się do studiów nad tym
Jak Bog odnosi Się do przywódców
I jak przywódcy odnoszą Się do ludzi

Przy" odcy doceniają ludz:
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MOJzesz, podobnie JaJ...inni wielcy słudzy Panscy, wczesrue zaczął przejawrac
empatię Interesował SIę ludzrm troszczył Się o nich, chciał Im pomagac Początkowo działał zbyt irnpulsywrue I bez wątprema me mysia! o tym by dzralac pod
krerowructwem
Pana Próbował na 5WOJ własny sposób walczyc z mesprawredli
WOŚClą Doprowadzrło to do tego ze zabił człowreka (2Mo 2 l I 15) Wrdzuny ze
kredy uciekł by Się ukryć nadal mial poczucie spi awiedhwości
ajego pragtucmc
by pomagać ludziom wyraziło SIę ponownie w tym ze obronił grupę kobiet przed
Im pasterzarru (2Mo 2 ł 6-19)

dokuczającynu

Ten dobry uczynek by! początkiem
Jetrą, ktorego córkę poślubił
Pewnego
baczył dziwny

płonący

krzew

jak czlowiek o docrekhwym

I

Jego znajornoset z kapłanem Madrannów
dnra kiedy pasł owce swojego teścia zo-

podszedł

umysle

blrzej

nie bal

SIę

zeby mu SIę przyjrzec
nowej. nieznanej

Postąpił

mu sytuacji

MOJzeslu Mojżeszu! - Bog zawołał do mego z krzewu
- Oto Jestem
odpowiedz: al 7e spokojem MOJzesz I zatrzymał SIę by poslu
chac Potem zasloruł twarz by wyrazić szacunek dla Boga który mu Się objawił
Pan powiedztai
- Widzi alem nicdolę mego ludu Martwi mnie Jego eterpic
nie Zstąpiłem WIęC na ziermę by go wybawi c I wyprowadzić
Z tego kraju
Idz
WIęC teraz

Posyłam

Clę do faraona

abys wyprowadzi!

mÓJ lud z Egiptu

Zauwazamy tu metodę Bozego działarua
Bog miał pewnie n zamiar wobec
swego ludu WIęC powołał przywodcę I da! mu zadanie do wykonanta Od tego
czasu Mojżesz stał SIę rnruej Impulsywny I mniej pewny Siebie I swej Siły Boży cel
był wrelkr a zadarue wydawało SIę praw re nremozhwe do wykonania przez samot
nego pasterza
Krmze ja jestem by tego dokonać?
zapytał MOjżesz
Co będzie
dzre rmue rue posłuchają'?Jak Ich pt zekonam re posłał mtue Pan?

Mojżesz

wredział

Jednak pełnornocrucrwo

ze przywódca musi dzialac z POZYCJIwładzy
w formie znakow I cudow których mogł

jeśh

lu

Bóg dal mu

dokonywać

W mueruu Pana Bóg obiecał tez Mojzeszowt
ze będzie przy mm I będzie mu po
magal w reahzacji zadania Nie obiecał mu nagrody lecz obieca! pomoc w osrągruęciu największego
celu na zrerm A jednak Mojżesz nadal SIę wahał
NIe potrafię dobrze przemawiac

oswradczyl

Proszę, poślij kogos mncgc

zamiast mnie

W tym momencie Bóg rozgniewał Się na Mojżesza Dobrze Jest byc pokornym ale pokorę powinna równowazyc
wiara w Boga I ufność 'e dotrzyma On
swych obietrnc
Bog powiedział
Mojzeszowi
ze Aaron będzie mowrl za mego
Obaj POWll11l1zebi ac starszyznę sposiod Izraelnew I wyjasruc Jej Bozy plan
W ten sposob wszyscy przywódcy zrozumieją, ze Bog dał wskazówki Mojżeszowi

Ludzie zadania
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I

cele

I zaakceptują

swoje obowiązki Wtedy MOJzeSL poddal Się calkowrcie woli BozeJ
Biblia kilkakrotrue podkresla że uczynil tak Jak nakazal Pan'
l Zakreśl hterę przed kazdym PRAWDZIWYM

stwierdzeniem

a Morlesz nie dbał o innych ludzi dopoki nie usłyszal wezwania Bożego
b Bog wyraził swoją troskę o ludzi zanim dal Mojzeszowi
e Bóg obieca! Mojzcszowi

ze ludżre będą go powazalr

d Dośwtadczerue
Jak t wiary

UCZY

e Pizywodztwo

r Mojżesz

Mojżesza

nas że pr zyw6dztwo

i

zadanie do wykonania
szanowali

wymaga zarowno POkOl)'

MOjżesza oparte było na BOLym pelnomocructwre

rozumtal

ze przyjmuje na siebre wielką odpowiedzralnosc

"Co mam zrobie z tymi ludzrm '"
Cel 2 Na, waG czter y sposoby ktot y ch Mejzesz naucz) I się od Ieu y I przedstawie
jak mo::.na Je .astosowac H pracv z ł ud-nn
POnieważ MOjżesz posłuchał polecen Pana udało Się mu zgromadzic starszyznę l przygotować ludzi do WYJSCI3 z niewoli egipskrej Beg sprawił ze serce
faraona stało Się twarde I zesłał na kraj plagi W końcu wydał rozkaz
Zabierzcie
Je: trzody l1Gsze I bvdlo WaJ e
t tdzcte
(2Mo 1232)
Czy pouaficie sobie wyobt azrc 600 000 mężczyzn wiaz z kobretanu dzrecnu
całym dobytkiem opuszczających
swoje domy I wyruszających nocą W drogę
przez cały kraj? (2Mo 1237) Jesh kredykolwiek musrehscrc zorgamzowac kon
ferencję lub I ekolekcjc albo nawet wreczor ewangelizacyjny
z pewnosetą wrecre,
Jakim zadaniem było dla Mojzesza i jego pornocrukow zorgarnzowarue tego wYJścia
I

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

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

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

MOJLesz zawołał

do

I t) ll1 razem podobnie jak przedtern Bóg odpowiedział czyniąc cud W t\ m
przypadku kolejny raz Biblia odkrywa nam Bozy sposob postępowania L ludźmi
3 Przeczytaj 2MoJzeszową 17 ') Mojżesz ou zymal od Boga trzy polecenia
wystąpic przed lud nua! WZ1ąC SWOją laskę Jakle było trzecie polecenie?

miał

Mojżesz na oczach starszyzny izraelskrej uderzył w skałę 1 trysnęła z niej
woda tak ze wszyscy mogli Się napie Starsi byli swradkami tego niezwykłego
zdarzerua Nauczyli SIę Wiele od Mojżesza 7)5"-all nową wiarę l natchruenre do
sluzby wsrod ludzi W Biblu często znajdujemy pt zyklady przywódców
ktoizy
dz.chh Się doświadczemanu s\\eJ posług: W Nowym Testamencie ta"11111 przy
wodcarm są Jezus Chrystus I apostoł Pawel
Następne wydarzenie starotestamentowe
ponownie Ilustruje stosunki między
pt zywódcarru a tymi ktorzy Ich słuchają Mojżesz wydał rozkaz Jozucmu l ten
wybrał męzczyzn do walki z wrogarm kto' 7y zaatakowali lzraehtow W czasie
bitwy MOJZesz lr zyrnal tece \\LllICSJOne do Pana Kiedy Się zmęczył opuscil Je
I wrogowie
zac, ęh wygr ywac huwę Wtedy dwaj izraelscy p' z~ wodcy stanęli po
obu stronach Mojżesza który usiadl na kanuemu I podtrzymywali mu ręce Bitwa
skonczyła SIę zwycięstwem lzrachtow a Pan powredział do Mojżesza
Zapis-to
dla pannęci \I księdze (2Mo 17 14)
Każdy dobry pr zywódca powuuen zapanuęrac rowutez to) że wazru są zarow
przywodcy ktorzy Idą do walki jak I SPOkOjll1 pornocrucy ktorzy stoją obok
I podtrzymują
ręce wodza

110

Jak wszyscy dobrzy przywódcy Mojżesz był mocno zamteresowany
OSIąg
ntectem celu By! pełen poswięcerua I pilnoset w wypełruaruu swojej rrnsj r a po
mewa/ Jego sukces wymagał wspołpracy wszystkich ludzi był bclesrue rozczaro
wany gdy nie wykazywali Się takim Jak on poswięceruem
Kochał ludzi tak bar
d70 że był gotow oddać za nich swoje Z) Cle ale musiał Się nauczyć ze pr zywodz
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Ludzie zadam a I cele

rwo wymaga innego rodzaju 111I105CI Polega ona na zaufaniu mnym nawet wtedy
gdy wydaja SIę slabt, dzielemu Się WIZją I wspolnym dązernu do osiągmęcra celu
MOJZesz zgłębił tę prawdę dzręk: swojemu teSCIO\\ I

Kiedy Jetro przyszedł W odwiedziny do MOjżesza obaj rozrnawrah o cudach,
których dokonał Bog I o przeżyciach Z podróży Prawdopodobnie
MOjżesz wyrazrł zmartwienie z powodu tego, ze ludzie szemrali l sprawrab zawad zarówno Jemu
Jak I Bogu Moze powtorzyl Jetrze słowa które powiedział Panu
Co mam uczy
me z rym ludem?
Jetro obserwowal MOjżesza podczas Jego codziennych kontaktów z ludznu
Wrdzrał poświęcenie troskę I wielogodzinną wytęzoną pracę MOjżesza oddającego SIę całkowicre służbie Panskiej Przez cały dzien ludzie przychodzih do mego
a on był dla nich sędzią, dOI adcą, pasterzem l pocieszycielem
, Ta praca Jest dla ciebie zbyt ciężka
wszystkiego sam Posluchaj mnie, a dam
Przeczytaj ponowme 2MoJżeszową
stępujące sposoby pracy z ludzrm
ł Ucz Ich praw nakazów

oświadczył
CI

Jetro

- Nie możesz robie

pewną radę

18 13 26 W radzie Jetry znajdziesz

na

lub taktyki

2 Pokazuj Im Jak wykonac kazde zadanie
3 Przydzielaj lm okreslone obowiązki
4 Wyznaczaj innych - pomocniczych

przywódców

I

z

I1Iml

organizuj pracę

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

sobie ponownie cztery sposoby pracy z ludzmr a następnie

książkę I spróbuj napisać Je z parmęci
chac kazdy chrzescijansk: przywodca

To dobre rady których powuuen

zarnkruj
poslu-

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

l

me wykonują pewnych prac

b Spozruają Się I burzą plan zajęć

Przywodcy doceniają ludzt
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c Nikt me chce brac na siebie obowiązkow

wszyscy

Się

klacą o to, kto ma kle-

rowac pracą
d Popełmają

wiele błędów

Moze zechcesz

ktore pOZl1IeJ muszą naprawrac

UnlleSCIC więcej

ruz jeden numer przed ruektorymi

punktami

Najważniejsze
Jest zrozurmerue
ze pan LO! mogłby byc lepszym przywodcą,
czuwać mniejsze napięcie I zadowolic ludzi gdyby posłuchał rad Jetry

od-

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

rrualo stać

Lud Boga

Cel3

I

SIę

IzeJsze

pOl1leW37

lud Mojzesza

WYJQsmc d/ac ..ego MoFes_ b)! gotow
tedlt

p'aCOHQC

_

iudznn chociaż go

::0-

H

Jedną z największych
zalet Mojżesza Jako przywódcy, było 10, ze ciągle WI
dział w ludzie Bozym potencjalne dobro WJedzlai że Bóg będzie działał poprzez
istoty ludzkie by przymeśc chwałę swemu 1I1l1enlU l osiągnąc swoje cele DZiała
11Ial słowa Mojżesza wykazują ze zanuerzal pracować z ludzmr i poprzez ludzi
których Bóg powierzył mu do prowadzerus
Jego rmłośc do Bosa I determmacja
by pracować dla Bozych celow rozbudziła w nim miłość I lojalnosc wobec ruch
Zajrzyjmy ponownie do 2MoJLe;zoweJ
18 15 Jaka była odpowiedz
MOJżesza gdy Jen o zapytał go dlaczego tak wiele czasu spędza z ludzrrn?
Pomewa:
lud pl::} chodu do mme aby stę t ad:sc Boga Wrdznny WIęC, ze chociaż ludżre
czasem buntowali Się, nicsłuszme obwmtah MOjżesza I przestawali ufac Panu na
dal pragnęli poznawac wolę Boga I słuzyc Mu Chcieli Się uczyc Przychodzili
po
radę I pomoc kiedy mieli kłopot)
W razie sporow przyjmowali
Panski wyrok.
Walczyli dzrelme z wrogami Izraela Porturno słaboset
dział dostrzegał również wszystkie Ich zalety

jaką w nich MOJzesz

WI

Wtedy gdy MOjżesz przeżywał naj wspanialsze
wydarzenie
w całej historu
ludzkoset
otrzymanie Słowa Bozego na gorze Synaj
ludzie popadli (ze slabości
lub strachu) w straszny grzech bałwochwalstwa
(2Mo 32) Nasze serca eterprą
razem Z Mojżeszem
kiedy czytamy o jego powrocie do obozu o gmewte który
w mm zapłonął o potłuczemu drogocennych kamiennych tablic
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Ludzie zadania

l Le,'~

W tym samym Jednak rozdziale (wersety 7 I I) czytamy o bardzo znaczącej
rozmowie między Bogiem a Mojzeszern
Twoj lud powredział Bog który wyprowadziłes L zrerm egipskrej, rychło
zszedł z drogi Jaką mu nakazałem Tel az zostaw mnie żeby zapłonął mÓJ gniew
na nich Wytracę Ich a ciebie

UCzynię

wrelkun narodem'

Ale MOjżesz odpowrcdzrał
Dlaczegoż Panie, płonie gruew twoj pizeciwko
ludowi twojemu ktory wyprowadziłes z ZIemi egipskiej wielką silą l ręką potężną?
Odwroc SIę od zapalczywoset swego gniewu l uzał Się nad złem, Jakle chcesz zgo
towac ludowi swemu
,I użahl Się Pan nad ziem
Ludzre zgrzeszyli Byli słabi Potrzebowali nauki I przewodnictwa Ale byli
ludzrru Bożymi I Mojzeszowyrm Beg uCZYIl11MOJzesza odpowiedzialnym za nich
I Mojżesz
uległy Bogu Pf7YHi na Siebie tę odpowredzialnosc Oddal SIę ludziom
I Bogu by przygotować
Ich 1 udoskonahc 7 pomocą Pana Po zmszezemu zlotego
Cielca ZOl garuzował Ich ponownie w Jedno Ciało wykot zysiując Ich największe
talenty I najwspanialsze dary przy budowie świętego przybytku Nauczylich Slo
wa Bożego

wyznaczył

Im

różne zadania

I

wreszcie powierzył kontynuowarue dzieła

które musiał zestawie me dokończone

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

było przewodzenie

tak Wielkiej grupie

b) wiedział, że mają zalety które mczn a rczwmąc
c) wierzył

że pragną wypełniać wolę Bożą

d) chciał by przymeśh Bogu chwałę

CO PRZYWÓDCY
Cel4

SĄDZĄ O LUDZIACH

Wynlfemc zalozenta na temat/udu Bożego ktore wypowtedzial Jetro

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

Niektorzy eksperci w dzredzuue przywództwa twierdzą, że to, Jak działamy
jako przywódcy, Jest bezpośrednim rezultatem tego co sądzimy o ludziach Nasze

Przy" odcy doceniają ludzi
sądy o ludziach ruektorzy autorzy nazywają załozeruanu
To czego oczekujemy
od ludzi Jak Ich traktujemy - a wręc nasze przywodcze działarua
zalezą od tych
zalożen Na przykład, mozemy zakładac ze młodzi ludzie są fizycznie srlmejsi od
ludzi starszych Zatem, gdybysmy planowali przeprowadzkę, do noszenia cięza
rów przeznaczylibysmy ludzi mlodych Oczekrwalibyśmy
ze bez uskarzarua Się
zaakceptują

nasze polecenia

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

go do zdobywania

dusz

Jakle są załozerua

tego kaznodzter? Czy Je dostrzegacie?

Zakłada on że

I Ludzie spędzają czas na przyjemnościach
2 Są egoistyczrn

3 Nie lubią zdobywać

dUS7

to za poswięceme

uważają

4 Mogliby zdobywac dusze, gdyby zechcieli
Kaznodzieja ten ma mskre oczekiwania wobec ludzi poruewaz sądzi, ze ko
I Ole angażują Się \\ zdobywanie dusz Z drugiej strony uważa,

chają przyjemnoset

jak pozyskrwac

że wiedzą,
by

osiągnąc

dusze

Sądzi

ze gdyby zechcieli

Się pOSWlęCIC, mogli-

wazne cele

powredział
uNa pewno będziecie USZCLęSIJ
wykłady na temat pozyskrwarua dusz
Możecie teraz dowiedziec Się więcej o tym jak dziehc Się z sąsradarru dobrą nowi
ną' Jego zalozerua byłyby takie
ze kaznodzieja

Ale przypuscmy

Wiem, gdy SIę dowiecie,

I Ludzie

chcą

ze rozpoczynamy

pozyskiwać dusze ale me wiedzą, jak

to 10blC

Pctrzcbują na-

U~I

2 Chętnie poswręcają
3 Są odpowredzialm

czas na naukę

I

zdobywam e dusz

za sąsradow

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

uważa

ruęciu Ich mozhwosci

8 Przypomnij sobie rady Jetry Co sądził o ludziach? Zakres I litery przed najlepszyrmodpowredz.arru
a)

Ludne

b)

Wlę"'~70SC

pracują

dobrze bez

żadnej

orgaruzacj

ludzi potrafi sobie poradzi c

Z

l

własnymi pi oblemarru
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Ludzie zadanta

c) Większosć

l

cele

ludzi będzie przestrzegała praw Jeśli Je zrozumie

d) Wielu ludzi ma zdolnoset

przywodcze

e) Większeser ludzi można ufać w sprawie podejmowania

pewnych decyzji

STYL PRZEWODZENIA

Cel 5 Podac P' =) kłady

zachow an pl zywodczych zgodny ch

z sadami na lema/lu

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

I

proponuje Inny ktory nazywa Teo

rrą załozen Y Oto one praca Jest dla ludzi czyms natul alnym wcale nie starają Się
Jej unikać Ludzie chętnie będą pracować dla osrągruęcia celow ktorym są od
dam Ludzie me tylko przyjmują na Siebie obowrązki I odpowredzialność
ale Ich

szukają Większość ludzi (nie tylko CI którzy zajrnuja najwyższe pozycje) potrafi
wkładać Wiele wysiłku W osrągruęcie celow instytucjonalnych
W ludziach Jest
WIele mewykorzystywanych
możhwcscr Ludzie poswręcają Się celom, do których
przywiązują wagę
Teraz zobaczymy w Jaki sposob załozerua na temat ludzi mogą doprowadzic
do rozwuuęcra pewnego stylu przewodzenia Styl można zdefiniować Jako kombi

nację zachowan

lub skłonność

do działama w pewien sposob

Większośc

ksiązek

wymienia kilka stylów zarządżarna
ktore zaobserwowano I opisano Dwa Z nich
wymienione przez większosc autorow to styl autokratyczny I s01 demokratycz

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

którego cechuje styl demokratyczny,

pracuje bardziej

w grupie

KIeruje grupą przy ustalaniu reguł Dopuszcza grupę do uczestnicrwa w podejmowamu decyzji Prosi grupę o sugestie I propozycje Nakłada pewne ważne obo

Wiązki na członków

grupy

P, zywodcy doceniają ludzi
Przywódca, ktory stosuje załozema Teofil X uwaza, ze wrększosc ludzi Jest
brema I leniwa lub niechętna do prac} Trzeba Ich ,pobudzac' I kontrolować
Trzeba
nimi krerowac,

nadzorowac

Ich, popychac,

nakłamac

tak uwaza czuje, ze konieczne Jest mampulowarne
straszenie

karami

by

zmusic

I

karac

Przywodca,

ktory

ludznu, dawanie obietruc lub

Ich do pracy dla OSiągnięcia celow mstytucjonal

nych Będzie mial skłonnośc do

fOz\VIJ3m3

autokratycznego

stylu przewodzenia

Przywodca który stosuje załozema Teoru Y uwaza ze wrększosc
ludzr ma
pewną motywację do osrągruęcia celu oraz pragnie PIZYJęl la odpowiedztal
ności Taki przywodca będzie próbował stworzyc warunki ktore urnozhwrają naj-

JOl

lepsze wykoizy.tame

talentów

I

zdolności

Stworzy

ludziom

okazję

do wykony

warna wyboiow I dawania PIOPOZYCJI Pomoze 1111ZIOZUITIleĆ W1rtoŚĆ celu
WI że Się mu poświęcą z własnej woh Jesh laki przywódca jest kompetentny
WInie demokratyczny styl przewodzenia
9 Cofnij
bardziej

Się

l

spt a
10Z

teraz do historu pana LO! Co sądził on o ludziach? Czy Jego zalozerua
Teorię X czy Teorię y?

przypominają

Oczywiscte wiemy, ze mektorzy ludzie starają Się urnkac pracy Niektorzy
potrzebują większej kontroli I kierowania mz mm Istnieją sytuacje, kiedy przywódca musi byc bardzo surowy wobec swoich podwładnych
dawać lm okreslone
polecenia narzucac reguły konieczne do osrągruęcra pewnych celów Dobrzy przywódcy uczą Się elastycznoset
l stosowania
metod właściwych dla roznych ludzi
ttóźnych sytuacji Zajrmerny Się tym dokladmej w pózmejszych
lekcjach
Najwazmejsze
co mUSISz tet az zapamiętać Jest to że styl przewodzenia który
studiujesz oraz twój sukces Jako przywódcy zależą w duzym stopniu od zalozen,
Jakle masz na lemat ludzi Dla chrzescijanskiego
prZ)'\vodcy interesujące I wazne
Jest to, że załozerua Teoru Y McGreggora charakteryzują
oddanych I praktykującyc h chrzescijan Oznacza to, ze chrzescijame JUz poswręcih Się celowi, do które
go przywiązują wielką "agę Podobrue jak ludzie, którzy przychodzili z pytaniami
do Mojzesza tak większosc chrzescijan chce poznac wolę BOlą Chcą uczestru
czyc w pracy ciała Chrystusowego
Mają dary, talenty I rnozhwosci, które dał Im
Pan Zwykle uważają to za zaszczyt I przyjernnosc,
w dzieło Panskre Tak więc w Wlę~SZOSCI przypadkow

kiedy mogą wruesc wkład
potrzebują przywodcy, ktory

dostrzeze w nich te cechy I postara Się stworzyc jak najlepsze warunki Ich rozwo
Własnie to uczynił Mojzesz, kiedy zebrał ludzi l namowił Ich do zbudowania
zgodnie Z Bozyrn planem świętego przybytku

JU

Ludzie zadania
\0 Przeczytaj

I Mo 3) I - 367

wyjaśnić

na nie możemy

dego stwrerdzerua

Z przywódczych

zachowan

założenia

następujące

dopasuj odpowiedni

Mojżesza

określonych

b Ludzie potrzebują określonego
c WIelu ludzi Jest chętnych

reguł

I) 35 10

celu

2) 36 2

3) 35 21

do pracy

d Wielu ludzr Jest chętnych do dawania

4) 35 35
5) 35 1-3

mogą Się wiele nauczyc

f Ludzie mają od Boga wiedzę

Większość

Do każ-

cytat
Cytaty

a Ludzie potrzebują

najbardziej
zdolności

cele

oraz reakcji

na temat ludu Bożego

Zaloźenra

e Ludzie

I

uczonych

I

urruejętnosci

6) 35 34

PISzących na temat przywództwa

twierdz:

że ludzie są

chętni do pracy wtedy kiedy czują, ze najlepiej wykorzystują
swoje
Dają z Siebie więcej kiedy pros: Się Ich, by zrobih coś, co wygląda na

I

rzecz wartościową

lubią,

gdy

to, co robią, spotyka Się z uznaniem

Z pewnością budowa świętego przybytku ŚWiadczy o tym ze zasady te są
prawdziwe.jeśh
chodzi o dzieło Panskre Być może zauważysz nawet, że MOjżesz
wyraził Jednostkom specjalne uznanie Docenił wobec Boga Ich zdolności,
a jednocześrue wyrmemł pubhczrue nazwiska tych, kto rym Bog dal rozum I zdolności (I Mo 35 30-35)
Czy rue SądZISZ, że Pan który stworzył wspaniałe piękno wszechświata
mógłby zeslać L nieba strój kapłanski dla Aarona? Ale to 11IeJest Boża metoda Pan nakazał Mojżeszowi
by pokierował pracą tych, którzy mają cdpowredme zdolności

którzy są chętni

I

ktorzy całym sercem dążą do wielkiego

KIedy założymy

ze Wlę~SZOSCchrzescijan

Się do pracy, zrozumiemy,

jaki Jest podstawowy

celu

chce wypełniać
obowiązek

takle pokierowanie ludzmr, by Ich oddanie Chrystusowi

wolę Bożą
przywódcy

I

garnie

Jest nim

przybrało formę sensow

nego działania W celu OSIągOlęC,. Bożych celów Jak przekonahsmy
Się W tej lek
CJI glówne zasady przywództwa
ktore nam W tym pomogą, to zaufanie do ludzi
I szczere pragnienie
by prowadzić Ich do Pana

Zastosowama
II Przypuśćmy,

praktyczne
że wyznaczono

ewangehzowarna

Spotykasz

Clę do przcprowadzerua
Się z grupą chrześcijan,

akCJI wydawniczej

w celu

którzy będą z tobą wspoł-

Przywodcy doceniajq ludzi

45

pracowali Co zrobisz Jeśli zalozysz ze pragną Oni wypełrnac wolę Bożą I są
chętni do pracy?
a) Będziesz glosie potrzebę poswręcenta Się Bozemu dziełu
b) WYJaśnisz, Jak praca ta wiąże Się z duchowymi celami którym JUZSię pos
wręcrh
c) Wyjasrnsz, Jak wazne dla cbrzesctjauma jest odlozerue na bok mnych obowiązkow I spraw na czas tej akcj I
d) Powiesz tm dokładnie Jaki Jest celi Jakle zadania nalezy wykonać, zeby go
osiągnąć
e) Wyznaczysz

okres lone zadania

I

następnie pozwolisz

Im

zadawac pytania

A teraz na osobnej kartce wypisz powody dla których dokonałes własme ta
kiego wyboru
Kiedy Jako przywódcy pracujemy z grupami dl! zescuanskrrm,
raduje nas \VI
dok połączonych 51/,zdolnosci, duchowej mocy wszystkich współpracujących ze
sobąjednostek
Przywódcy ktorzy me nauczyli się.jak najlepiej wykorzysrywac
tę wspaniałą sytuację, sarrn stwarzają sobie problemy l nie potrafią osiągnąc chrzescijanskich celów

Teraz kiedy poznaltsmy doswiadczerua MOjżesza mozemy mnym wzrokiem
na narzekania pana LOJ I na Jego największą wadę Jako przywodcy
WI
dzuny że Jego ruskie oczekiwania wobec ludzi przyczyniły Się do ruepowodzerua
w kierowaniu 111011 w skuteczny sposób Dostrzega on Ich wszystkie słaboset. ale

spojrzeć

me WidZI Ich zalet Nie nazywa Ich SHOlm/ ludznu i ludznu Bozymt w taki sposob,
w Jaki nauczylIsmy Się tego od Mojżesza W zwrązku Z tym pan LO! nie moze
w pelru rozwinąć Ich mozhwości ani jako jednostek
ani jako grupy Rózruca mię-

dzy tym co robią, a tym co mogliby 10blĆ Jest Wielką stratą dla dzteła Panskiego
Wszystko to świadczy o Wielkim znaczemu chrześcijanskiego przywództwa
Istnieją cztery zasady stosunku dobrych przywodcow do ludzi Respektowapanu LO! W rozwrązaruu jego problemow Oto one

me tych zasad pomogłoby

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

2 Dawanie ludziom okazji do omowterua ro.nych spraw t pomagania sobie
nawzajem Pan LO! powmren poprosi C bardziej doswiadczonych nauczycieh zeby pomogli nowym osobom

./6

Ludzie zadania

I

cele

Pan LOI powimen po
prosic ludzi o pomysły, Jak uczynic pokój od podworza bardziej atrakcyj
nym Powiruen wyznaczyć małą grupę żeby nad tym pracowała I dać Jej
pełną odpowredzialnosć

3 Stli ar:;ante lud::I01I1 okazji do WYjEHł ama P'0P0=J1Cjl

4 Docentanie OSlągmęc l zdotnosci ludu Hyra;ame lin ll_nanta Pan LOI poWinien wyrazac swoje uznanie dla nauczycieh
którzy na przykład wykazuJą zainteresowanie, by Się więcej nauczyc lub docenić tych co są zamteresowarn stanem sali lekcyjnej
12 Gdybys pomagał panu LOI wybrnąć z kłopotów Jakle jeszcze inne propozycje
byś przedstaw"? Sporząd/ listę własnych pomysłów

Test
WYBOR SPOSROD
odpowiedzią

WłELU MOZLlWOSCI

Zakresł literę przed najlepszą

na pytania lub uzupełrueruem zdatna

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

MOJżesza.
I

cudów

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

wyzna
l

obiecał

celu na swie-

2 MOjżesz wykazał Się empatią nieodzowną cechą we wszystkich wymienionych
niżej sprawach z wyjątkiem Jednej Która z nich nie odnosi Się do empatn't

a) Interesował Się ludźmi
b) Obchodziło go dobro ludzi I chciał coś zrobić, by Im pomóc
c) Odpowiedział odmownie (początkowo) na Boże wezwanie o pomoc
pokorny
d) Miał Lam lal walczyc Z ruesprawiedhwoscrą,
ktora trapiła Jego lud

gdyż był

Przywodcy doceniają ludz,
3 Na przykładzie wyjsera z Egiptu widzimy pewną Lasadę ludzkiego zachowania
kiedy dzrałanre Jest nowe I podniecające ludżre bez pytan podążają za Swoim
prrywódcą, ale gdy pOjawiają SIę problemy
a)
b)
c)
d)

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

4 Problem z brakiem wody [Jego rozwiązanie przez MOjżesza ukazuje nam kolejną zasadę przywodztwa któt a wyl aza ze sfuzba pr zywodcy
a) wymaga spektakularnych

cudów

by natchnąć ludzi nową

WIZJą

b) pOWIIlIla być dzielona z mnvnu pr zywodcanu
c) będzie łzejsze dzręki usilnej modluwre jedynie samego przvwodcy
d) wymaga bysmy czasami odwracali Się od naszych celow I byli zadowoleni z te
go, co osiągnęhsrny
5 W czasie bitwy w Refidun doszła do głosu wazna zasada przywodztwa
Pan nakazał zaparmętac Mojzeszowi Wielkie znaczenie

którą

a) taktyki I strategu
b) pomocniczych przywodcow Idących do bOJUI Cichych pornocmkow podtrzymujących przywodcę
c) morale w obozie ludu Boaego
d) przygotowania rruhtarnego I woli walki
6 MOJzesz musiał SIę nauczyc kolejnej zasady pr zvwodztwa Przywodztwo wyma
ga pewnego rod /aju rmloscr któr a pozwala
d) akceptować mekompetenine dzialarua podleglych ludzi

b) wybaczac brak poswręcerua I oddarua
c) zgadzac Się na cele nuucjsvc ruz pterwotrue W} znaczone
d) dziehc SIę WIZJąI pomagac innym \\ osrągmęcru celow
7 Jetro tesc MOJzesza dal Mojzeszowi pewne mądre rady dotyczące przywodz
twa Następnie powiedział ze jesli MOJzesz Się do mch zastosuje, osiągrue dwie
wartoser (Idealne rezultaty dobrego przywództwa)
a)
b)
c)
d)

ludzie będą lojalni. a cele zostaną osrągnięte
zadania staną SIę łatwe, a ludzie będą szczęshwi
Mojzeszowi będzie IzeJ a potrzeby ludzkie zostaną zaspokojone
młodz: przywodcy będą przygotowaru do objęcia przywództwa po Mojżeszu
a Jego będzie SIę uważać za Wielkiego przywodcę

48

Ludzie zadoma

8 Jedną z wielkich zalet MOJżesza Jako przywódcy
a)
b)
c)
d)

I

cele

Jest to że widział

u Bozych ludzi zdolnośc do czynienia dobra
o rle więcej można by osrągnąć ponad to co początkowo zapłanowano
rzeczy realistycznie, dlatego rugdy nie stał Się Idealistą
potrzebę zmniejszenia swoich oczek Iwan by dostosować Je do ludzkich możh

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

ludzie należą do Boga przywódcy mogą ufać że Bóg będzie Się m

mi opiekował

b) Bog czyni przywodcow odpowiedzialnymi za sWOJlud mają zdać Się na Niego l WZIąĆ na Siebie tę odpowredziałnosć
c) Przywódcy nie powmru tak bardzo brać sobie do serca obowiązkow Swej po
sługi, gdyż w IStOCieJest 10 sprawą Boga
d) W rzeczywrstości
praca duchowa Jest w równej mierze obowrązkiern
Boga
I

człowieka

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

d), Oczekuj więcej od swego ludu To mewykorzystana skarbmea mozhwoścr
II To czego przywódca oczekuje od ludzi I Jak Ich traktuje
cze

działarua

opierają

czyli Jego pt zywód-

Się na

a) teonach kreiowarua ktorych Się nauczył
b) szczególnych uprzedzeniach wynikających z rrumonych doswradczen
c) poglądach rozpowszechnionych w Jego społeczenstwre
d) Jego poglądach I założemach na temat ludzi
12 Jeśli kaznodzieja mówi do ludzi , Częsć swoich środków które zużywacie na
przyjemności powmruscie chętnie pOŚWIęCIĆ l wykorzystac do zdobywania dusz"
ma - oprócz Jednego - następujące zalozerua na temat ludzi Ktorego z tych założen NIE ma?
a) Ludzie egorsryczme wydają pieniądze na siebie

Przyv odcy doceniają ludzi
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b) Ludzie me chcą zdobywac dusz to wymaga poswięcema
c) Ludzie z natury są dobrzy I godni zaufarua
d) Ludzie gdyby chcieli mogliby nawracac pogan
13 Jesli kaznodzieja przyjmuje ze ludzie chcą uczestmczyc w dziele Panskun ze
są chętni do nauczenia SIę czegoś więcej I ze mteresuje Ich OSiągnięcie Bozego
celu to Jakiego rodzaju ma oczekiwarua?
a)
b)
c)
d)

niskie
wysokie
sredrne
rozsądne

14-1'; Rozwaz następujące przykłady I wskaz o jaki styl przywództwa I zachowa
ma chodzi Następnie po kazdyrn Z przykladow podaj własną ocenę wpływu tego
stylu I zachowania na przywodcę I podległych mu ludzi
14 Pan Land uwaza ze ludzie sąz natury brerrni trzeba Ich zachęcac do pracy Co
więcej, sądzi ze potrzebują serslego nadzet li 1 stałej perswazji Kiedy cele zostaną
osrągmęie nagradza dobrych wykonawców, kredy me zostają OSiągnięte, okazuje
wyrazne ruezadowoleme Pan Land ustala wszystkie cele Daje szczegółowe polecema wszystkim podwładnym I OSobiscle dogląda Ich pracy Ktore z poruzszych
zdan najlepiej oktesla styl przywodztwa 1 zachowan pana Landa?
a) Cechuje
b) Stosuje
c) Cechuje
d) Stosuje

go dernoki atyczny styl pt zywodztwa
załozerue Teoru X
go autokratyczny styl przywództwa
załozerne Teoru Y

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

Ludzie zadania

I

cele

c) Styl autokratyczny
d) Styl demokratyczny

KROTKIE ODPOWIEDZI
pełnij zdania

Wstaw podane OIzeJ słowa w wolne miejsca lub uzu-

Teoria X

styl autokratyczny

Teona Y

styl demokratyczny

uznanie

16 Przywodca który podejmuje wszystkie wazne decyzje daje podległym sobie
osobom szczegolowe polecenia I OSobISCle nadzoruje pracę ma
przywodztwa
17 Przywodca, ktory pracuje razem z grupą, poru ala ludziom uczestniczyć w podejmowaniu decyzji, pros: grupę o sugesne I wyznacza członkom grupy ważne obowiązk l ma
przywództwa
18 Pan Cha uważa że ludzie z natury są leruwi

I dlatego trzeba nimi kierować
Ich do pracy Uwaza ze należy Ich popychać, karać, straszyc 1 prze
kortywać by dążyh do osrągrnęcra celow Działa pod wpływem zalozen
a ponieważ sądzi że trzeba ludzrru manipulować by Ich skłonić
do pracy ma tendencję do
przywództwa

I motywować

19 lntercsujące

dla chrześctjanskiego
przywódcy Jest lo że założenia
Mc Gieggoia okresłają oddanych pt aktykujących chrześcijan

I ważne

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

Odpowredzi na pyta Dla z lekcji
7 b) wredział że mają zalety ktore rnozna rozwinąć
c) wierzył że pragną wypelruc wolę Bazą
d) chciał, by przyrueśli Bogu chwalę
I a rałsz (MOjżesza obchodzih ludzie zanim Bog go powala I)

Przywodcy doceniają ludzi

)1

b) Prawda
c) Fałsz (Bog oblecal
d) Prawda
e) Prawda

Mojzeszowi

tylko to, ze będzie z mm)

f) Prawda
8 c) Większosc ludzi będzie pt zesu zegala praw Jeśli Je ZlOZUITIle
d) Wielu ludzi ma zdolnoset przywodcze

e)

ludzi rnozna ufac w sprawie podejmowania

Wlę"-SZOŚCl

2 Narzekali

szemrali

9 jego zalozerua

I

pewnych decyzji

obwnuah Mojzesza za swoje kłopoty

bardziej

pr zyponunały

Teonę

X

3 Mial WZląC ze sobą kilku starszych

IOa5)35
1-3
bl)3510
e2)362
4 Spiawdz

d3)3521
e6)3)34
f4)3535

swoją odpowiedz

por Ol' nując ją Z tekstem

11 Najlepsze wybory to b), d) I e) Odpowiedz
ze ludzie są oddani 1 że przyszli na spotkanie
Jesh nauczasz w ten sposób moze

aj jest mewłasetwa
jesh zalozymy
poruewaz chcą pracowac dla Pana

wydawać ze Ich me rozumiesz l nie
wyjaśnia
ze obecny cel
Jest kt cktem w kierunku największego
celu w cluzescijanskrm
zyC1U Jest to Jedna
z najistotruejszych
wartoset w chrzescijanskim
pr zywodztwie
Odpowiedz c) Jest
ruewłasciwa,
poruewaz ten sam cel mozna osiągnąc w pozytywny sposób, Jak
w odpowiedziach
d) I e) Odpowredzr d) I e) wskazują na większe zaufarue do ludzi
lm Się

doceniasz Odpowiedz b) Jest najwazmej sza poniewaz

5 a 3) Przydzielaj IIll określone obowrązkr
b I) Ucz Ich praw nakazów lub taktyki
c

4) Wyznaczaj innych pomocniczych przywodcow
Im jak wykonać kazde zadam e

l

z

11Iml

orgaruzuj pracę

d 2) Pokazać

12 Wasze odpowredzi
Wyznaczyc

pomocrukow

mogą SIę rueco rozruc od moich
I Ich wyszkolic

2) Wyznaczyć

kaw I grupy 3) Uczynic Ich odpowredzralnyrm

Oto klika PIOPOZYCJI l)
zadanie

za przestrzeganie

każdemu

czlon

czasu modlitwy

by pomóc Im w nzyrnaruu sre rozkladu zajęc 4) Wyznaczyć kogoś kto zajrnowal
by Się podręczrukarru I wyszkolić go by wlasciwre tę pl acę wykonywal
5) Uczynić wszystkich nauczycieli odpowiedzialnymi
za podięczmkr dla Ich własnych klas
6) Zwołac zebra me, by pizędyskutować
sprawę udoskonalenia
programu
7) Po
kazac

ludziom,

jak Ich wysiłki

nowych dusz
6 nual Się

Blin

podzielić

z mnyrm

przyczyruty

Się do rozwoju

kośctoła

i

zdobycia

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
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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
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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

61

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
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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
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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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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

, ,

DZIAŁALNOSC
,
I SPOSOB
KIEROWANIA

Przywódcy
planują i organizują
- Jestem rozczarowany iezultatanu reahzacj: naszego planu wi/yt l. zeszlego
tygodnia oswiadczył William gdy stanął przed członkarm grupy Byl rozczaro
wany takze dlatego że obecnych było tylko sześciu czlonkow komnetu Rano
podczas zajęć szkoły niedzielnej
prosił Ich żeby zostah parę minut po porannym
nabozenstwie
w celu przedyskutowama
planu dzrałama Ale kilku miało mne zaję
era l Z takiego lub innego powodu nie zostali Potrafił to zrozumlec - Wszyscy
ludzie mają osobiste problemy
pomyslal
muszę parniętac o Ich potrzebach I nie
mogę być zbyt wymagający

Poruewaz pastor wyznaczył mnie do kierowania realizacją planu czuję wiei
ką odpowredzralnosc
wyjasmł grupie - Powmmsmy wszyscy pomoc pastorowi
w dotarciu do społeczności
Chcę, zebyścre wszyscy wykazali SIę poświęceniem
dla Pana I bardziej wytężoną pracą w ciągu nadchodzącego
Się postarac, by koseról był zapełruony podczas konferencji
Się

rygodnia Powinniśmy
mi odzieżowych,
które

wkrótce rozpoczną

Co postanowilismy w spławie transportu? - zapytał Jan Wspomniałeś zdaJe Się, że moglibyśmy znaleźć Jakiś sposób by pomóc tym, któi zy mieszkają daleko Odwredziłem
rnatkę z kilkorgrem dztect Mogliby om przyjść do kościoła, ale
nie mają środka transportu
- Tak - przyznał William
myslelismy
ktos ma Jeszcze jakres pytam a?

o tym Zobaczę,

co Się da zrobić

Czy

- W mOJeJ klasie Jest dWOJe młodych ludzi którzy chciehby chodzić ze mną na
wizyty - powredzrała Marta
Czy SądZISZ, że będzie dobrze, jesh Ich zabiorę
- Tak - odpowiedział William
Wlasme

ta. mysia łam

to będzie dla nich dobre doswiadczerne

odparła

Marta

dział że byłoby lepiej gdybym zabierała
Cóz me wiem może

W

takim razie

ale pytalam

pastora

na wizytę tylko Jedną osobę

a on powie-

Czuję Wie[/(q odpozoiedztalnosc "

"

Plan lekcji
Dawid

kompetentny

Przywodcy planują

P' żywedca
I

koordynują

P, zywódcy organizują

Cele lekcji
Po zakonczemu

tej lekcji powrruenes urruec

* Przedsrawre zasady przywodztwa oraz je zastosowac biorąc za wzor przykłady
L

zycta Dawida

* Ułozyc plan okreslonego przedsręwzręcia oraz przygotowac szkic zadan
do wykonania

*

WYJaŚl1lCpojęcie

ot gamzacjt

oraz opisać kilka typów l zasad oigaruzacji

I plac

Ludzie zadanta

78

Wskazówki do praktycznej

I

cele

nauki

Proszę przeczy tac biblijny przekaz o ZyC1U I działalnosci Dawida Zastanow Się
nad nim pod kątem zasadniczego problemu obecnego kursu I wyszukaj przykłady cech I zachowan przywódczych Oto ważne fragmenty I Samuel 6 1-22,
17 21 58 rozdz 22 26,30 2Samuel 5 I 7 7 I 25 I Korynttan rozdz 17-29
Jest to duzo materiału do przeczytania Bye może go JUz znasz Teraz Jednak
przeczytaj go pod kątem problemu przywództwa, zwracając uwagę na to, Jak
Dawid dązył do OSiągnięcia Bożego celu Jeśli uważnie przesledzrsz histonę
Dawida wiele Się dowiesz na temat przywodztwa
2 Proszę przestudiować rozwuuęcre lekcji l odpowiedzieć na zawarte w mej pyta
nla

3 Proszę przejrzec kluczowe słowa Jesh któregoś nic

IOLUI1l1CSZ

sprawdz jego

znaczenie w słowniczku

4 Proszę wypełruc test na koncu lekcji l sprawdzi C swoje odpowiedzi, porównując
Je z odpowiedziami na koncu podręcznika Zastanow Się ponów me nad zagadrueruarm, na ktore odpow iedzrałes rneprawrdlowo

Kluczowe słowa
odpowredzialnosc
poddanstwo
próżny
przypadkowo

ROZWIDlęcle

stosowny
strategia
szczy tow Y
technika

uposłedzony
wspaniały
wyznaczony

lekcji

DAWID - KOMPETENTNY PRZYWÓDCA
Cel l Na podstawie przekazu biblijnego o Dawidzie staraj SIę zrozumlec wagę
kompetencji H dualomach
Zanim zajmiemy Się kwestią
historu o Williamie Opuścihsrny
mencię musiał albo me zgodzie
w obecnoser tych, którymi chciał
liam pozwolił by zapommano o
które dalej przedstawiamy

miejsca Dawida w Bożym planie wroćmy do
go w bardzo kłopotliwej sytuacji W tym moSię z pastorem
albo zrewidować swoją opirnę
kierowac Co bys zrobił w takiej sytuacji? Wiltym ternaerę gdyż zadano mu kolejne pytanie

Przywodcy planują

l

- A co z podręczmkann?
dzielnej

czy zamowiła

odpowiedziała

79

organtzują
Pouzebuję Ich więcej

dodatkowe

egzemplarze

Pytalem sekretarki
dla potrzeb

naszych

szkoły nieWIZyt

ale

ze me nalezy to do Jej obowrązkow

Jeszcze Jedna sprawa przerwał lun w zeszłym tygodniu było nas troje
W tej samej okolicy, ale Wątpię czy ktokolwiek odwiedził rejon polnocny
Slysza
łem że Jest tam kilka nowych rodzin, ktore powurno Się zaprosić do naszego koscroła
To dobra propozycja
iuzjastyczrue
SI!' Możemy
Amen'

uśmiechnął Się William

z aprobatą

I rnowił dalej en

- Rozszerzmy
zasięg naszej dzralalnoścr!
Pracujmy ze wszystkich
osiągnąc to ze nasz kościol w następną medzrelę będzie pełny'
Amen! - powiedzieli

czlonkowie

komitetu

Ten kratki opis posiedzenia
konutetu zwraca naszą uwagę na kilka waznych
zasad przywództwa
Ile z nich potrafisz nazwac? Jakie zalety przywodcze
10Z
poznajesz w Wilhanue? Czy sądZISZ ze prezentuje on postawą szczerego chrzes
cijaruna? Czy gotow Jest zaakceptować
pOZYCję przywodcy
a jednoczesrue
podle
gać innej OSObiŁ? Czy sprawia wrazerne entuzjasrycznego?
Czy ma cel który stara
Się OSiągnąc? Czy liczy Się z mnyrru ludzrm?
Dlaczego te zalety me wystarczają
by UCZ)nic go dobrym przywodcą? Co Jest
potrzebne
by komnet osiągnął su kces? W relacji o 7yC1U Dawida znajdujemy od
powiedz na te

I na

Inne pytania

Az do tej porv nasza uwaga skupiała Się na ludziach ktorży przewodzą
I lu
dzrach, którzy Ich nasładują
TCla7 w C7ęSCI II zajnucmy Się zadamami I technika
rm przywództwa
Naszym biblijnym P' zykladern będzie Dawid ktory posiadał Wiele
cech dobrego przywódcy
Ale najbai dzre: godny uwagi był skuteczny I konsek
wentny sposob w jak: wykot Z) stal on swoje mozhwosci
by osiągnąć nadzwyczajne rezultaty
Biblia ukazuje nam Dawida Jako pasterza zołnierza poetę ko
chartka, ojca I króla DZielny wmny S"-I uszony uiumfujący
- ukazuje Się nam
w całej róznorodnosci I zlozonosci ludzkich doswiadczen
Swradczy to o wsparua
losci Bozego planu Dawid otrzymał wszystko
co było potrzebne do spełrnema
czekających
go zada n KIedy pilnował owiec I strzegł Ich przed niebezpreczen
stwern, rozwinął fizyczną

siłę odwagę

oraz pozna! swoje mozhwosci

Kiedy wędrował samotnie ze stadami nauczył Się sarnodzrelrue myśleć, wyka
zywać Się przedsrębiorczoscią
I wyobrazmą
Nauczy! Się takze wyrazac swoje uczu
CJa I mysh w słowach dobitnych
podnoszących
na duchu
WIerny

ze rozpoczął kan erę wychodząc z ruskiej pOzyCJI społecznej
Powo
nadeszło wtedy kiedy prorok Samuel pod wpływem Bo
wybral go I dal mu do zrozumrema
ze będzie królem (ISm 16 l 22)

łarne do przywodztwa

żych słow

Ludzie zadania
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I

cele

Czytamy tam
I duch Ponski spocrqł na Dawidzie
Dawid wrocrł do swoich
owiec z tajemnicą ukrytą w sercu Pozruej na dworze krola Saula zajmował pozyc
Ję sługi
Zaskakujące
były słowa Dawida, które sm lało wypowredział decydując,
że
będzie walczył Z Goliatem, podczas gdy wszyscy mm SIę bali Wcale me wyglada
lo to na pokorne zachowanie kiedy powiedział zdecydowanie
Wykonam 10:0
danie
Starszy brat skal CI! Dawida rnowrąc
Jestes prozny'
(I Sm 17 28-32)
DaWId wkrótce dowródl tego, o czym wiedzą wszyscy dobrzy przywódcy
pokora l odwaga nic są prvectwtenstwarm
Często idą ze sobą w parze tak Jak tego
drna kredy DaWId zabił olbrzyma
Oczywrscre Dawid wredział. ze nic sprawiła tego Jego własna Sila Zstąpił na
niego Duch Panski I natchnął go mocą dlatego mógł mowie ze SITIlałOŚClą I pew
nośclą siebie Niemniej jednak Dawid nie ograniczył SIę tylko do entuzjastycznych słów Opowiedział
O prawdziwych
umiejętnoserach
I wyczynach
których
pozwolił mu doswradczyć
Pan Z dumą oswradczyl
Zabtlem /HO I ntedzwte-

dzta

(ISm

1734-37)

WIemy, ze Bog mogł zabrc Goliata bez pomocy kamterna mog! sprawie by
kamten poszybował za sprawą cudownej mocy bez pośrednictwa
Daw rda lub pro
ey Ale kiedy zachodzi potrzeba działania dla OSiągnięcia Jego celow, przekonuje
my Się ze zwykle działa poprzez ludzi w których rozw męty Się odpowredme
umie
jętności
Dawid posiadal JUz pewne zdolności
umiał wypowradac snuale słowa
by przekonać innych Użył odpowredruej strategu wykorzystał swoje zdolnoset
Chocraż wredzrał że Jego moc pochodzi od Boga me działał w nicdbały ruc za
planowany sposób Wykonał swoje zadame tak Jak wC7eŚnICj nauczył się to iobic
Zauważ że me chwycił przypadkowego
odłamka skały Wybrał Le strumienia pręć
gladkich kamieni l schowa! Je do torby W Jego zacbowamu pojawtła Się pr zernys
lana metoda I celowe dzialanre

Pytama

nad ktoryms

pOU

dostrzegasz w rym fragmencie
jętnośct I zdolnoser posiadasz?
tWOIm

dać SIę

palcom? Czy czujesz
W pracy dla Pana?

nuenes

Się zastanowic
Przeczytaj Ps 144 1 Czy
fakt ze Dawid czuł Się kompetentny? Jakle umieCzy Pan wycwrczył twoje ręce? Czy dał zręcznośc

ze zdolnoser

które

W

sobie rozwrnąłes

mogą przy

Przywodcy planują

l

o/ ganiżują
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Zostal Ich przywódcą
Po swoim dramatycznym
zwycięstwie Dawid rrual okazję przyjąć honory
cześc Magł natychmiast otrzymac władzę nad tysrącami ludz: O Jego pokorze
I rozsądku świadczy fakt ze nie wykorzystal osobistej popularności
Chętnie siu
chał rozkazów króla Saula Dostosował Się do stiukluty oigaruzacyjnej
w której
przyszło mu zyc Był posłuszny Jako zołruerz, dzralał zgodnie L.e SWOimi UIllICJęlnosetanu. podejmował Się zadan "-łOI e )..OnJCCZnJC trzeba było wykonac dla dobra
I

całego narodu

Wicie stron Starego Testamentu poswięconych Jest działainoser Daw rda Są
to relacje historyczne, ale zawierają liczne szczegoły dotyczące przywodczych
metod Dawida Oto trzy zasady mające wpływ na Jego sukcesy
I Konsekwentnie wypełniał Bozą wolę
2 Był lojalny l liczył Się zarowno ze zwrerzchrukanu.jak
I podległymi osoba
mi
3 Uznawał potrzebę doskonalenta 51Q I postadama kompetencji za "-łOI e dziękował Panu I uwielbtal Go

Wiemy, ze Dawid w koncu otrzymał J...OI onę, ktoi ą mu obiecano Jako krol Ju
dy I całego Izraela, mogł wreszcie pokonać okohcznych wrogow Wiele czasu ząjmowały mu WI~ c bitwy które prowadził z wielką odwagą I Zl ęcznoscią
Kiedy JUz Się umccmł V\ swym kraju zapragnął wybudowac przybytek dla
at k r przymierza
swiątyruę Pana Ale Pan mu objawił ze nie dane mu będzie
zbudowanie tej śwrąrym M lal tylko przygotować plany I matenary (l Kn 22 l 4)
PI zekaz biblijny o tych działaurach Jest jedyny m w SWOimi odzaju wzorcem struktUI I procesów orgamzacyjnych

Dawid poczyml rozlegle przygotowania
Gdy czytamy przekazy historyczne, widzimy, ze wyprawy wojenne Dawida
miały drugi wazny skutek Stały SIę okazją do zgromadzenia matenałów I pienię
dzy na swrąrynrę (ł Kn 22 14) Uswtadarmamy sobie przy tym pasjonujący epizod
stosunkow rniędzy Bogiem a ludzkosetą Stosunki te polegają me tylko na wyraze
mu formalnego uwrelbterua ant tez dokonywaniu cudowale na planowaniu, orgarnzowaruu pracy wznoszeniu fundamentów'
Dawid zatrudnił karmenrarzy I mnych robotników
Dostarczył Im kamienia,
żelaza, brązu I drewna cedrowego Wyznaczył nadzorcow, urzędrnkow, SędZIOW,
odzwremych I nuzykow
Zadania dla wszystkich zostały Jasno okreslone Plany
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Ludzie

były szczegołowe

wiedział

a poprzedziły Je liczne wstępne
Salomonowi

zadoma 1 cele

prace I modhrwy

Dawid po-

SWOjemu synowi

Oby tylko udzielił

CI

Pan roztropnoset

t

rozumu

pt zy (ale) mOJeJ udręce P' Z) gOIOli alem dla swiqtynt

Masz takze wielu robotmkow

Pana

(l Kn 22 12 15)

Dal takze Salomonowi plany śwrąryru Jej budynków skal bców sal wewnęu z
Pozostawrł mu instrukcje, co do wszelkich plac przy służbie
świątyru (I Kn 28 l 1-12)

nych I dzredzmców
W

O tym wszystkim pouczył Daw Id Salomona zgodnie z pfsmem z ręki Pana
pochodzącym 1 dotyczącym co/ego wykonanta tego planu (1 Kn 28 19)
Przez całe lata naj różmejszych
dośwradczen Dawid dążyl do celu Zaplanował wszystko z tą sarną niezawodnoscią,
jaka Się ujawmla w walce z Goliatem
Przyznawał Się do swoich porażek I źałował za grzechy DZiękował Panu za zdoi
ności które od Niego onzymał
wał

Bez urazy zaakceptował

rozpoznał talenty wielu ludzi

ktore Im Bóg daro-

swoją rolę jako Jednego z calego szeregu Bozych

przywódców
Później nadszedł szczytowy
kich poddanych

moment

kiedy Dawid postanowił wezwać wszyst

ofrcjalme przekazał obowiązkt

I

LIĆ sobie to wtelkre zgromadzen-e W Jet ozohrrue

rukarm

wyobraprzed urzęd-

Mozemy

wszystkich rang I wszystkum
ludzrm swoją dotychczasową
oraz przedstawił plany na przyszłośc
O niczym me zapomniał
Kiedy
Się skonczyło, ludzie do których Się zwracał Jako do .braci " znali swo

dowódcami

dzialalność
spotkanie

Salomonowi

Dawid podsumował

Wiedzieli,
komu podlegają
Wredzieh Jakle zgromadzono
ły I Jakle będą koszty oraz ofiary na swiąryruę

Je ObOWIązkI

marena

Nie przechwalając
Się lecz informując
Dawid powiedzrai o swoich działamach I uCZUCIach Następnie podjął konkretne zobowiązama
finansowe
Oddaję
na rzecz <wiqtysu Boga mOjego to ::.1010 l srebro ktore jest moją osobistą wlasnos
Clą

(IKn293)

Będąc przykładem osobistego zaangazowama
wezwał mnych, by go nasladowali poświęcając Się pracy dla Pana, służbie I dawaniu OCzywiście
ludzie właściwie zareagowali
I

na to wspaniałe

wezwanie

Postanowih

pOSWlęCIC Panu Siebie

to co posiadah

Dawid modlił SIę I przewodził mnym w oddawaniu CZCI Panu
Blogosławcte
Pana - zachęcał Ich entuzjastyczme
I wszyscy błogosławi h Pana (I Kn 29 10 20)
Wróćmy

do początku tej lekcji I przyjrzyjmy

Się Wrlhamowi

I Jego komnetowi

Przywodcy pionują

I

organizują
n zy sposoby

l Wyrmen przynajmniej

2 Wyrmen

przynajmruej

przykładem
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które stosował

trzy przypadki

Willram naśladując

kiedy Williamowt

Dawida

me udało Się IŚĆ za

Dawida

3 Snuale oświadczenie

Dawida

a) był zarozurruały
b) chetal przewyzszyc

ze będzie walczył

z olbrzymem

wskazuje

IZ

swoich braci

c) posiadał wrodzone zdolnoser

przywodcze

d) ufal ze Pan Się nim posłuzy

4 Dawid opowiedział

o

zabICIU

lwa

l

ruedzwredzia

a) porwterdztć

taktami

b) wykazac

większą wiarą ruz bracia

Się

aby

swoje mozhwosci

c) udowodnić
ze został wybrany na króla
d) zademonsuować
SWOJą fizyczną Siłę
5 Dawid starannie
a)
b)
c)
d)

wybrał pięc karmem

brak zaufania
doswradczeme
I kompetencję
publiczną demonstrację
własnej
odrzucenie brom Saula

PRZYWODCY
Planowanre

Cel2

PLANUJĄ

To zachowaruc

zdaje

SIę

wskazywac

na

zręcznoset

I KOORDYNUJĄ

polega na przemysłemu udania

I

zapisamu

sposobu Jego reahzacji

Okseshc cel planu
Prawie kazde dobrze

wykonane

zadanie

realizowane

Jest podwójnie

(w mys

lach l w I zeczywtstosci)
Najpierw Jego wykonanie jest przemysiane
przez tych,
ktoi zy pełnią rolę przywodcow
Proces rnyslenra o tym, co ma być zrobione nazy
warny

płonowarnem

Wszyscy planują W mniej lub bardziej swiadomy sposob jedną z podstawo
wych ludzkich cech Jest rnozhwośc wyobrazerua
sobie tego, co dopiero ma być
zrobione

Probujemy

przewrdziec

lub z gory opracowac

przebieg

dzrałan zastana

Ludzie zadanta
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I

cele

wrąjąć Się, Jak postąpimy w ioznych okolicznościach
Przywódcy lOZWIJają w 50
bre urruejętnośc wykonywania tego w sposob bardziej formalny I bardziej skutecz
ny niż pozostali ludzie
W większości opracowan na temat funkcji przywódczych słowo planowanie
znajduje Się na początku listy Przywódcy muszą planowac I Im lepiej potrafią to
robi c, tym bardziej prawdopodobne Jest ze osiągną sukces Zobaczmy więc na
czym polega proces planowarna Oto Jego etapy

t

l Analiza l przewtdvwame Pizywodcy uwazrue obserwują, Jakle są obecne waunkt a następnie pizewrdują lub oceniają, Jak sprawy potoczą SIę w przyszloset

2 Usta/ante ::'01111010\1 / celow Przywódcy zdają sobie sprawę z racji, które
stoją za Ich dzrałaruarru WIedzą, Jakle Jest każde zadanie I Jakiego rezultatu Się
oczekuje Oczekiwane rezultaty nazywamy celami Kazdy dobry plan zawieia
określone cele W dalszej CZęSCI ksrązki omówimy to zagadnienie bhzej
3 Ustatenie zakresu przebiegu dnatan W JęZY"u fachowym nazywa Się to
pt ogramowamem
Obejmuje ono sporządzerue listy kroków jakie należy podjąć
w celu osrągrnęcia oczekiwanych rezultatów
4 Spos zadzemc harmonogramu
warna jest sporządzerue
kalendarza
będą bezwartoserowe

Istotną

dzrałan

CZęSClą

ustalania

celów

Bez harmonogramu

I

programo

cele I programy

5 Ustalenie metod I procedur Plan musi być praktyczny I wykonalny Dlate
go tez przywódcy muszą z gory ustalic, Jakle metody będą odpowredrue i osiągalne dla każdego etapu programu
6 Sprawy finansów e W języku fachowym nazywa Się to opracowaniem bu
dżetu W wtększości planów konieczne jest zwrócenie uwagi na koszty na sposób
zdobywania premędzy rozdzielama Ich iozlrczama Nawet pi zywodcy ktorzy nie
są odpowredzralru
za opr acowarue budzetu muszą rozwazyć kwestie finansowe
aby Ich plany były praktyczne I realistyczne
7 Sprawy personalne Przywodcy decydują najpierw ilu ludzi będą potrze
bowah do reahzacji programu lub projektu jakle urmejętnośct I cechy POWlI1fll
reprezentować CI ludzie Wybierame wlasciwych ludzi do wykonania zadan jest
niezwykle ważną CZęSClą planowarna
8 Zgodnosc z kret unktem działon I normami Każdy plan układa Się w ramach
pewnego kierunku dztałan Znaczy to, ze rstmeją ustalone wartości I normy, które
kierują każdym dzralaruem danej oigamzacji Chrzescijanscy
oczywiscie zasadami Pisma Swrętego a także kierunkiem
nych przez zwierzchmków
kOŚCIOła lub II1StytUCjl

SIę

przywódcy kierują
dzialan prowadza

Przywodcy

pionują

8)

I 01g011l='lJą

Dla wielu przywodcow bardzo pomocne Jest układame planu w fermie pytan
Odpowtedzi na rnzej podane pytania wskazują najrstotruejsze elementy planu
Dlaczego ta praca powinna być wykonana? Pytarne skłania do uważnej analizy obecnej sytuacji poprzedzającej podjęcie zadan
2 Co nalezy osiągnąc? Pytarue pl owadzi do ustalenia celów
3 Jak ma być wykonana praca? Pyrante pomaga okres Ile sposoby realizacji
planu
4 Kiedy praca ma byc wykonana? Pytame prowadzi do ustalenia harmono
gramu

5 lakijest najleps ry sposób wykonania tej pracy? Pyrame prowad.
wazerua konkretnych metod działanta

l

do raz

6 Przy pomocy jakich srodkow będzie wykonana praca? Pytarue prowadzi do
ustalenia budzetu oraz pou zebnych matenalew I urządzen
7 Kto wykona pr icę? Pytaru e prowadzi do wybrania zespolu
zadan zgodnie z U111lejętnoŚCla1111
I zdolnoścrarru
ludzi

l

ocdzrelema

8 Jakich notm 111011 postępowania nalezy przestrzegac lub Jakle nalezy usta
he dla pracowrukow? Pytarne pozwala na zastanowierne Się nad aktualnym
kierunkiem dzrałan a także okresleruern norm postępowania

Rodzaje planów
Większosc przywodcow korzysta z trzech rodzajów planow

Oto one

I Plany ogólne na pewien okres np kalendarz dzrałan na cały rok

2 Plany okt eślonego rodzaju dzialalnoścr powtarzające
np spoikama komnetu lub szkolerua pracowników

SIę

systernatyczrne

3 Plany mdywrdualnych piojektow np konferencji lub porządek dzienny posiedzerua
Stwrerdzihsmy ze planowanie zawiera zarówno mysleme Jak I pisarue Pla
nowanie
kto re Jest procesem wymaga zwykle dokumentu zwanego planem
Kompetentni przywodcy posługują Się paroma podstawowymi pomocami przy ukla
damu plano w długorermmowych
lub planow na okreslony dzten
Pomoce do planowarna
I Lisia spraw do wykonania

Kazdy przywódca
pOW1l11en1111eclistę spraw
na kazdy dzien Moze to byc zwykła kartka papier u lub bloczek do
notatek Lista taka powinna zawierać
I obowrązkow

Ludzie zadama
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Spotkania

Zadania do wykonania
Zadania do wyznaczenia
LIsty do napisania
Na koncu podręcznika

I

cele

Rozmowy telefoniczne do przeprowadzenia
Rozmowy telefoniczne do odebrama
Potrzebne

Wydatki

znajdziesz

materiały
I

Inne dane finansowe

propozycję

hsry

codziennych

czynności

do

wykonania

2 Kalendarz Każdy przywodca potrzebuje dwóch kalendarzy Jednego dużego z miejscami na notatki przy każdej dacie Przeznaczony
on Jest do planowania
długoter minowego
Taki kalendarz mozna wykonac z dowolnego bloku do nota
tek, Jeśli nie można dostac gotowego
Drugi kalendarz powiruen byc mały, tak aby

mozna było go nosie przy sobie przez cały czas Wazne daty z duzego kalendarza
należy

zaznaczać

3 Maty notes

w małym kalendarzu

aby mozna Je było szybko odszukać

Może to byc strona z błoku do notatek

stale nOSIć przy sobie

Dobry przywodca

lub notes, który należy

jest zawsze przygotowany

na to by robić

notatki dotyczące wydarzen dnia lub zapisywać pomysły które mu przychodzą do
głowy Bloczek służy rówruez do wpisywarua nazwisk numerow telefonów I adre
sów

4 Rozk/ady ZCI;ęe Większość
lub formularz

przywodców przygotowuje
sobie własny wzor
rozkładu zajęć odpowiedni do Ich celow Takle formularze pow mny

zawierać

Datę
Nazwisko przywódcy
Nazwiska innych osób lub komitetu sporządzającego
Nazwę projektu wraz z opisem l celami

plan

Listę okres lanych zadan do wykonania

Nazwiska osób wyznaczonych do wykonania kazdego zadania
Matenały I pomoce potrzebne do wykonania
Datę wykonania każdego zadania
6 Przeczytaj

ponownie

fragment

lekcji dotyczący

kazdego

pomocy

zadania

do planowania

który

właśnie przestudiowałes Zajrzyj na koniec podręcznika gdzie znajdują Się propozycje formularzy
Pomyśl o prawdziwej lub wyunagrnowanej
sytuacji, w której
Jesteś odpowiedzialny
za ułożenie planu Zaprojektuj
sobie formę sporządzania
rozkładu zajęć lub skorzystaj z Jednej z podanych propOZYCJI I odpowiednio
le
wypełnij To nie Jest sprawdzian lecz praktyczne ĆWiczenie

Przywodcy planują
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Koordynacja
Koordynacja
następnym

działan

związana

Jest z wykonarnem

zadaniem Jest połączenie

wszystkich

planu

Po ułozeruu

Jego elementow

planu

w Jak najbardziej

celowy sposob Koordynacja to proces doglądania
czy włascrwr ludzie są na wlas
ciwych rmejscach we własciwym czasie czy mają potrzebne mateuały I czy IOIU
m leją, Jak mają wspólnie pracować, aby wykonać zadanie
Spojrz ponownie na pytania ktore miały CI pomoc w planowaniu
składniki czy tez elementy tego procesu wskazują te pytania?
7 Przed kazdyrn

pytaniem

(po lewej strome)

WpiSZ

Na Jakle

odpowiednie elementy

plano

wanta (z prawej strony)
a Kto wykona pracę?
b Przy pomocy
C

l) Czas

czego Ją wykona?

2) Miejsce
3) Ludne

Co ma być wykonane?

d Kiedy praca będzie wykonana?

4) Metody

e Jak będzie wykonana?

)) Materiały

f Gdzie będzie wykonana"

6) Cełe

Pytama do rozmvslan Pornysl nad brbhjnyrn przekazem o przywodczej roll
Dawida Czy był on dobrym koordynatorem? Cq braI pod uwagę wszystkie cle
menry planowania?
Czy odnosrue do Jego planów budowy swrątym
moglbys
odpowiedzreć na pytania ktoie zaproponowahsmy?
8 Ktot e z ponoszych
stwrerdzen najlepiej okiesla celowosć planowania?
a) Planowarue to dztałatuc
pl.fy pomocy którego okreslamy nasze cele
b) Planowarue to pi oba usprawredhwrerua
naszych dzrałan
c) Planowame to okreslerue krcrunkow dzrałanra

Problemy

I

przeszkody

Cel 3 W) nuentc t,=y
Czasann

tern a

słyszysz

pl

zes.kody mogące

SIę

pojawie w chr.escijanskiej

jak przywódcy

mówią

me postępowali

zgodnie

To na me Wszystko

PÓZIlICJ

MOI

pracownicy

MOJ zwierzchrnk

zmienił

zdarue

ze wskazowkarru

pracy

zaplanowa

Ludzie zadam a I cele
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MOJ pomocmk był chory
Sytuacja była mna mż oczekiwałem
Prawdopodobrue

spotkałeś się juz lub spotkasz z tego rodzaju doswiadczerua

mi Robisz staranne plany I wrdzrsz, ze nic z nich nie wychodzi Potem v, IdzISZ, jak
ktos kto zdawał Się nie mice żadnego planu odnosi wielki sukces Nie zniechęcaj

skłarua do pomruejszama W31105CI planowania MUSISZ sobie
zdawać sprawę, ze samo planowarne me gwarantuje sukcesu Jest to Jeden z powo
dów dla ktorych niektórzy ludżre opowiadają Się za tym zeby nic nie planować

Się I niech Clę to me

Istnieją dwie mne przeszkody na ktoie powinmśmy ZWIÓCICuwagę Jedną
nich Jest to ze w pracy chrześcijanskrej
ktoś może oskarzyc przywódcę o poleganie raczej na własnych piogr amach ruż na "'ICroWIlICIWIC Ducha Swrctcgo Nasze studia nad Brblią pokazały nam ze Duch prowadzi nas zarówno na etapie
dzialarua Jak 1 na etapie planowania Tak więc nic powmrusrny Się poddawac
wpłYWOWI ludzi, którzy krytykują planowame I programy
L

Prawdopodobnunajwiększą przeszkodą dobrego planowarna Jest to, że zajrnuje ono tak duzo czasu I wymaga tak ciężkiej pracy Myslerue I pisanie to dwie
najtrudruejsze rzeczy z ludzkich działan Sprawd z o Ile łatwiej jest wstać I złozyc
oświadczenie
rnz wczesmej Je napisać Wiemy że Pan moze nami kierować za
równo

jak r mowieruu

przy pisaniu

my w mocy Ducha

ruelogiczne jest wręc twierdzenie

Swiętego, kiedy rnowimy bez przygotowania

W Jego mocy kiedy piszemy piani Zeby przywodca
icczny, to rueporozunuerue

nowanie Jego
cha Swręrego
9

Wyrmen

zapis

jak

I

trzy pl zeszkody

Oto kilka propozycji
planować
I Podporzqdkuj

że działa

a me działamy

mogł SIę stac bardziej sku

musi byc wyelim mowane Potrzebny Jest czas na pla
wytrwała

praca

występujące

wszystko

to pod

w planowaniu

P' zewodructwem

P' acy

chi

ześcijanskrej

ktore pomogą CI uniknąć tych przeszkod

swoje plony ps zewodntctwu

Du-

I skutecznie

Ducha SWlęlego

Uczyn Je

przedrmotern szczerej modlitwy
2 Zachowa) postawę elastycznoset ue wszystkich planach
Jest to Jedno
z największych zadan
srarac SIę by plany były zarowno śmie określone, jak
l elastyczne

Przywodcy pionują

l
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organizują

3 Nie oc.eku) _c HS=yj./A.LL plany ssę powsoda Mądry pizywodca wie ze
planowanie urnozhwra mu OSiągnięcie celow nawet jesh trzeba porzucic pierwot
ny plan W większosci przypadkow osoba ktora ma plan czuje Się baidziej kom
petentna

I Jest

w stanie zyskac szacunek

I zapewnie

sobie wspołpi acę kiedy sytu

acja ulega znuarue Kiedy tylko to rnozhwe należy pi zewrdywac problemy Staja]
Się więc mysleć naprzod I probuj wyobi azrc sobie jak moze Się ZITIlenIC sytuacja
oraz co rnozesz na to poradzie
4 Planut hczne pod! zędne cele ktore pomogą et IV ostągntęctu wazntejszy ch
Na pizykład jeśli glownym celem Jest zapewrueme posiłków w czasie zjazdu
podrzędnym celem moze hyc zapewmerue miejsca do pizecbowywania produk
tow Plany osrągruęcra poszczegolnych podrzędnych celów powinny byc elasryczne, a wtedy wszelkie zmiany me wpłyną w powazny sposob na plan ogolny Glow
ne I podrzędne cele omownuy w mnej lekcji
') Upewnij Się ze wszystkie osoby odpowiedualne za s eahzację p/W1OW I Od/
mieją je l akceptują Przypomnij sobie, Jak Dawid wyjasruał swoje plany I dawał
ludzrorn okazję do wyrazem a Ich osobistych zdan WYjasnlj SWOIm pt acowmkom
celi waznosc kazdej CZęSCI waszych planów Zapewnij Ich o tym ze doceniasz Ich
wkład W pracę Podobnie Jak Dawid zachęc Ich by pizylączyh Się do ciebie
w modlitwie I wychwalaniu Pana poddając plany pr zcwodmctwu Ducha Swręte
go

PRZYWOOCY ORGANIZUJĄ
Cel4

Rozpoznac Oplly typow
orgamzacytny

Ol gal1l-acjl

działainoset oraz narysowac schemat

Dowredziehśrny Się ze pojęcie planu obejmuje zarówno proces planowarna
Jak I spoiządzerue dokumentu lub szkicu dzralan POjęCIe organrzacjl obejmuje
10WIlIez dwa wazne problemy Pierwszy to proces powrązama
ludzt ze sobą, zor
gamzowarua Ich w celu wykonania zadarna Drugi to sama struktur a łub formalny
plan który pokazuje ludziom w jaki sposob są powiązaru ze sobą nawzajem

Typy orgarnzacjr
Istnieje kilka typow oigaruzacjt Jeden z nich z którym jesteseje prawdopo
to typ O! gamzacn hserarchscene;

dobruc naj lepiej zaznajomrem

Ludzie zadania
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l

cele

ORGANIZACJA HIERARCHICZNA

PRZYWODCA
(PastorlPrezes)

ZASTĘPCA PRZYWODCY
(Pomocn.!-

POWFDNI

PRLYWODCA

Pastora/WlccprC7..cs)

POSRLDNI PR/YWODCA

(np Dyrektor szkólkr medvretnej)

(np Dyrd ..tor muzyczny]

PRACOWNICY

PRACOWNICY

Mniejsze kongregacje mogą rmec zastępców przywódcy
a wtedy średni przywódcy podlegają bezpośrednio pastorowi

hierarchicznej
Jest także organizacja
mrhtama
Jej
cechą Jest to ze przywódca ma wladzę zwrcrzchruą, a pracę
wykonuje poprzez zastępcę przywódcy I poprzez średnich przywódców Każdą
osobę nadzoruje osoba znajdująca Się w łuerarchu bezposredruo nad nią Pracownicy zwracają Się tylko do bezpośrednich zwierzebruków a me do glównego przywódcy

Przykładem
charakterystyczną

organizacji

Kolejny typ organrzacji to organnacja sztabowa

Typ ten stosowany Jest

w dutych, nowoczesnych organizacjach Na czele stal szef a doradza mu sztab

osób które mają specjalistyczną wiedzę I zdolnoset Dają one rady I wskazowki
szefowi, on zaś nadzoruje szefow sredrnch szczebli podobnie jak w orgarnzacji
hierarchicznej

Przywodcy planują

I

orgal1lzujq
ORGANIZACJA

PASTOR
MLODLIEZOWY

SZTABOWA

DYRLKIOR
MUZYCZNY

PASTOR

LIDER

I
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I

II

LIDER

I
I

I

LIDER

I

I

PRACOWNICY

PRACOWNICY

Trzeci typ orgamzacjr, to organizacja
funkcjonalna W przypadku przedsię
biorstwa oznacza to że pracownik moze podlegac kilku różnym zwierzchnikom
w zalezności od rodzaju pracy (lub funkcji)
Przywódzrwo
łączy Się tu głowrue
z zadaruamr, a me z ludzrni
W pracy chrzescijanskrej spotykamy Się n3JczęsCICJ z połączeniem tych trzech
rypow orgaruzacji Pastor Jest głownym przywodcą Moze mice swoich zastęp
ców np pastorow pomocniczych
Są takze posredru przywódcy
tacy Jak dyrek
lorzy szkółek niedzielnych
lub dyrektorzy slużb muzycznych
W otgaruzacjt łuerarchicznej pracownik np członek choru podlega krerowrukowi chóru Krerow

nik choru podlega dyrektorowi sluzby muzycznej
dyrektor sluzby muzycznej podlega pomocmkowr
pastora Ten typ organizacji rzadko spotyka Się w kościołach
Zwykle wszyscy przywodcy są bezposredruo powiązani z pastorem, więc przypo
mma to bardziej typ orgamzacj: sztabowej I wreszcie ponieważ praca koscielna
to realizacja wielu rożnych zadan wręc przywódcy mogą byc powrązaru z mnyrru
przywódcami I pracownikarm
tak Ja" w orgamzacjr funkcjonalnej
W organizacji kościelnej z powodu różnorodnoser zadan I funkcji pastor Jest
duchowym przywódcą kongregacji Powtążanta pastorów są naprawdę bardzo zło
żone W strukturze orgamzacyjnej Jest szefem oraz zwrerzchmkrern
I nadzorcą
mnych przywodcow
Jest rowmez doradcą I nauczycielem
poszczegolnych
człon
ków koserola Nalezy zrozurmec, że aby orgamzacja mogła włascrwre funkcjo nowac, pastor musi pełnie rożne role

Ludzie zadania
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POWIĄZANIA
SZEF

I

cele

PASTORA

- ADMINISTRATOR

LS g•• g•••
>•
POSRroNI

PRZYWODCY

<

DUCHOWY

PRZYWODCA

I.
CZLONKOWlf

NAUCZYCIEL

•
hOSCIOI

A

DORADCA

Jako duchowy przywódca
nauczyciel doradca paslor ma bezpośredni ZWIązek ze wszystkrmt członkami kongregacji Jako szef i adrrumsrrator większość pracy
musi wykonywac poprzez mnych przywodcow
ktorym przekazuje obowrązkr
I władzę
Ta złozonosc powrązan moze dac w wyniku bardzo efektywną pracę kościoła
Z drugiej strony moze stwarzac pewne problemy szczególnie dla pi zywodców
średniego szczebla ktorry czują SIę niepewru lub są rnekompetentm
Parmętasz
co przytrafiło Się Wilhamowr? Jedna z pracownic zapytała go o zdanie Kiedy Je
wyraził oświadczyła że pastor dal Jej mną odpowiedz Tego rodzaju sytuacja nie
tylko Jest kłopotliwa dla przywodcy sredniego szczebla ale powoduje rowmeż
uli atę szacunku który Jest mu potrzebny by zostały wykonane stojące przed nim
zadania
William postąpił sluszrue

ze nie stworzył problemu z tej sprawy

umknąć tej sytuacji gdyby w sprawie swoich obowiązków

porozumiał

Ale moglby
Się z pasto

rem Pastor I posredrn przywódcy powturu często Się sporykac. aby wspólnie mad
hć Się I rozmawiać o pracy POWinni uzgadmac kwesue odpowredzialnośct za posz
czególne zadania Jesh zas pracownik przychodzi do pastora z pytaniem dotyczącym spraw, które przekazano Innemu przywodcy pastor powimen mu poradzić,

żeby poszedl do tego przywódcy lub powimen zaprosić przywodcę do dyskusji
Przywódca nigdy nie powmien probowac sam uporać Się ze sprawą, za którą odpowiedzialny Jest pastor lub Inny przywódca
Jest to mądra

I

skuteczna organizacja

która ułatwia wszystkim stronom wyko

nywarne zadan Pastor moze ufac ze Jego pomocnicy wykonają częsc pracy Pos
redru przywodca mo ze pracowac efektywnie razem z grupą Piacownicy CZUJą Się

Przy" odcy planują

I

organizują
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bezpieczni wiedząc.jakie Jest Ich miejsce w strukturze organizacyjnej
ni postąpi

C

kiedy mają jakies

i

jak powin-

problemy

TY I ORGANIZACJA

Cel 5 Wybrac stwierdzeme

ktote wyjasnta stosunek pr żywodcy do orgam:acJl

Większość przywodcow 1113 dwojakie powiązania z organizacją Po pierwsze
1111157ąwredziec Jakle Jest Ich miejsce w istruejącej orgaruzacj i Po drugie muszą
wiedzieć Jak stworzyć lutrzymac organizację aby realizować odpowredrue zada
rua jak Się pt zekonahśrny
skutecznosc przywództwa
zalezy od cech przywódcy
oraz su uktury

w Jakiej działa

Dobi emu przywódcy

moze przeszkadzać

zła suuk

tui a orgaruzacyjna Doble] zas organizacji rnoze szkodzie złe przywódzrwo Od
obu tych rzeczy zalezy wypelrnarne zadan I osiągarue celow w pracy chrzescijans
klej

Latem jesh obejmujesz przywódcze stanowisko powmienes Się upewruc czy
rozumiesz strukturę Jesh Istnieje Jej schemat organrzacyjny,
przestudiuj go Popros SWOIchzwierzchrnkow o wyjasruerue szczególow związanych z zajmowanym
przez ciebre stanów Iskiem Upewnij SIę ze dobrze \\ lesz czego Się od crebie oczekuje Moze dostaniesz pisemny odpis zakresu obow iązkow, ale wazne Jest poczu
cle ze ty podobnie Jak Inne zamteresowane osoby dobrze wszystko rozunuecre
Jesh masz nadzorowac Innych pO\\IIlICneS zoi gamzować spotkanie na ktorym
wyjaśnisz grupie SWOJąrolę
lak

Ol

gamzowac

Jcśhmasz srworzyc nową organizację lub zacząć pracę Wramach Ol garuzacj I
która wymaga odnowy czeka Clę duza odpowiedzralnosć
Oto kilka rad
Przeprowadz analizę działanta
cono lub ktore należy wykonac

sporządz listę wszystkich prac które
zeby osiągnąć wytyczone cele

CI

zle

2 Określ Ile oso b lub stancwisk będzie potrzebnych do wykonania zadan
Sporządz

listę zadan dla kazdej osoby lub stanowiska

3 Sporządz schemat pokazujący wzajemne powrązarua ludzi między sobą oraz
tobą I innymi przywodcarm
4 Wyznacz ludzi na poszczegolne stanowiska lub osoby odpowredzialne za
rózne zadania (NIe obsadzaj stałych stanowisk, dopóki rne będziesz rruał
na Ole wykwalifikowanych
nIC

pozyskasz lub

tue

ludzi

Lepiej

zeby były nie obsadzone

wyszkolisz odpowredruch oso b )

dopóki

Ludzie zadanta
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5 Dostarcz

potrzebnych

mformacji

I

cele

którzy będą z tobą pracowali

wszystkim.

dopilnuj. zeby uzyskali niezbędną pomoc I przeszkolenie
Postaraj SIę
przekazywac wszystkim te same informacje w tym samym czasie, a także
pozwól zadawać pytania
I

6 Przygotuj

plan tego

osoba rnusi wiedzieć

za co Jest każdy odpowiedzialny
Znaczy to, że każda
czego Się od mej oczekuje oraz Jakle są warunki

I ograniczenia
Korzystaj z pytan przydatnych
Gdzie? Jak? Okres! w jaki sposób pracownicy

przy planowaniu
mają Się rozhczac

Kiedy?
z rezulta-

tow swojej pracy Ustał limity czasowe WYJaśmJ hrnę postępowania,
która
może rnrec wpływ na pracę Włącz do planu sposob ocenlama rezultatów,
tak abyś nuał okazję uczenia Się z doświadczen oraz usprawnienia pracy
w

przyszloser

10 Naszkicuj
l

schemat

organizacyjny

odzwierciedlający

strukturę

orgarnzacyjną,

którą według ciebie Jesteś zaznajomiony

11 Dopasuj

typ orgaruzacjt

(po prawej strome)

do OpiSU (po lewej stronie)

a Głównemu przywódcy doradzają wy
specjalizowane
grupy doradcze
Nad
zoruje on przywodcow sredrnego szcze-

1) Hierarchiczna
2) Sztabowa
3) Pastorska

bla, ktorym podlegają pracownicy
b Głowny przywodca ma władzę zwierz
chrną Wszystkie stanowiska nadzorowane są przez osoby znajdujące Się bez
pośrednio nad nmu Pracownicy komumkują stę tylko poprzez bezposrednich
zwierzchruków
C

Główny przywodca Jest głową orgaru
LacJI Jest zwrerzchrukiern
w stosun
kach z innymi przywodcarru
Jest rów
meż odpowiedzialny bezposredrno wo
bec każdego członka orgamzacji

12 Zakresl prawidłowe dokonezenie
zaCJI przywódca powiruen rozumlec

stwierdzenia

W

SWOim

stosunku do organ!

a) Jakle miejsce zajmuje w organizacji
b) czego Się od mego oczekuje

c) jakle miejsce zajmuje w strukturze w Jaki sposob ustanawiać
mac dobre funkcjonowanie orgaruzacji
d) jakle są granice Jego władzy

I

kontrolę

Jaki Jest proces, przez który sprawuje

I

utrzy-

kontrolę

Przy" odcy planują

i
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organuują

Test
PRA WDA - F ALSZ Przed każdym PRA WDZIWYM twierdzernem
P a przed każdym FALSZYWYM
twterdzemem
literę F
1 Z doświadczen
Dawida widzimy
tym Jak potencjalny przywodca

urmeśc literę

ze Boze powołanie zwykle przychodzi po
zademonstruje wrodzone zdolnoset l ta

lent
2 Pokora l odwaga to uzupełniające Się cechy Odwaga bierze Się stąd ze Ole
zawodny Bogjest zródłem cZYJeJs siły Pokoia biel ze srę stąd że cała chwala
należy Się Bogu

J Wrelkie ZWYCięstwo Dawida nad Goliatem
Pózruej JUz mogł swobodnie

uczyniło

z niego przywodcę

dązyc do swoich celów

4 W przywodczych

metodach Dawida widoczne są trzy zasady l) Nieustanne
I lrczerne Się zarowno z przełozo
nynu, Jak I z podwładnymi.
3) Dązenie do doskonalerua
Się I kompetencji

poszukiwanie Bożej woli 2) Lojalnosc

przy rownoczesnym oddawaniu chwały Bogu
5 Dawidowi
wprawdzie nie było dane budowanie swiątyru
ale podjął on
wszystkie przygotowania
do Jej budowy Swiadczy to o Jego braku kompetencji jako budowniczego
6 Wstępne planowanie I organizacja to
wództwa Naprawdę ważną częsciajest
nowi etap dzrałan la

CZęSCI

jednak

intelektualnego"
etapu przyrealizacja planow która sta

7 Na pizykładzie przygotowan
Dawida uczymy Się, ze kazdy pt zywódca Jest
tylko Jednym z calego szet egu przywódców
Jedni przygotowują,
mm bu
dują - ale tylko Bóg urnozhwia

wykonanie

zadania

8 Przygotowarua
Dawida do budowy swiątym ukazują nam pewne zasady do
biego przywództwa
konsekwentne planowanie, wydawarne wł.rsciwych polecen odpowiedru zapas marenałów potrzebnych do wykonania zadania

9 Jedynie

te zadania,

które są zle zaplanowane'

wykonywane

są często dwa

razy

10 Planowame

to proces ktory wyrnaga czasu energu I wydatków,
tez Jest potrzebny przy duzych przedsręwzręciach.
wymagających
sum piemędzy I zaangażowania
wielu ludzi

II Planowarue

to glownre proces myslerna

12 Planowarue

Jest gwarancją sukcesu

dlatego
duzych

Ludzie zadanta
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13 W pracy chrześcijansktej
waz rnektorzy

oskarżają

planowanie"
przywodcę

o

uważa SIę za przeszkodę,

polegamę

na

własnych

l

cele

pome

programach,

zamiast na przewodrucrwre Ducha Swrętego
14 Pismo Swręte ukazuje nam, ze Duch Swięty prowadzi nas zarowno na etapre przewidywania jak I na etapie planowarna arat: na etapie wykonywania zadania

15 Plany

które są elastyczne,

poparte

wypadek rueprvewrdzranych

modlitwą

oraz zabezpieczeniami,

na

a ponadto rozumiane l akceptowane przez wszystkich
z pewnością Się powiodą
16 Organizacja to stwarzanie między ludźrru powiązan niezbędnych do wy
dajnej pi acy Ol 37 schemat lub plan ukazujący ludziom Ich wzajemne podokohczności

porządkowa n re
17 W organizacji trzeba przestrzegać hnu postępowania ZWierzchnictwa, że
by potrzeby ludzi były zaspokajane
a pozycja przywódcow
szanowana
18 Aby wyelimmowac
potencjalne konflikty między członkarm grupy I przywódcą a

także między przywodcarm

sobą
19 Jeśli pracownik

podlegający

należy często porozumiewać

przywódcy

sredruego

szczebla

Się ze

zwraca Się do

głównego przywodcy przywodca ten powinien sam rozstrzygnąć sprawę,
bez udzialu zauneresowanego
przywódcy nrzszego szczebla
20 Aby osiągnąc cele I wypełruc zadanra w słuzbre chrzescijanskrej
potrzeb
na jest zarowno dobra orgaruzacj r jak I dobre przywództwo

Odpowiedzi na pytanta z lekcji
7

a

d I) Czas
e 4) Metody
f 2) Miejsce

3) Ludzie

b 5) Marenaty
c 6) Cele

I Proponowane odpowredzt
Pragnął stworzyć plan pracy, prosrł ludzi o pośwręcerne, aby włączyli Się w realizację planu aby pracowali rnowił entuzjasryczrue
o swej pracy
8 c) Planowarue
2 Powrrneneś
dostarczał

to określerue

kierunkow

zauważyć

że Planował

matenałów

pomocniczych

dzrałarua

zbyt późno

me dawał jasnych

polecen

I me

Przywodcy planują

I

orgal1lzuJą
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9 W pracy chrzescijanskiej rstrueją trzy przeszkody w planowaniu I) plany me
zawsze SIę udają, 2) ludzie krytykują chrzescijan za planowarne 3) planowarne
wymaga czasu I wytrwalej pracy
3 d) ufal ze Pan
10

SIę

mm posluzy

Twoja odpowiedz

4 a) potwierdzić faktarm swoje mozhwosci
II a 2) Sztabowa
b I) Hierarcłuczna

c 3) Paśtorska
5 b) doswiadczenie

I kompetencję

12 c) Jakle miejsce zajmuje w strukturze
l

utrzymać dobr e funkcjonowanie

6 TWOJaodpowiedz

w jaki sposob ustanawrac

organ [zac] I

kontrolę

lEKCJJ.\ 5
Porozumiewanie si,
przywódców

I

Afke był przywódcą męskiej grupy w swoim kosciele
bardzo SIę rum entuzjazmował

Miał nowy projekt

To dla nas okazja, by zrobić cos dobrego dla koserola powiedział do swojej
Mężczyzn l w mOJeJ grupie to sami dobrzy cłuzescijame l garną SIę do
pracy dla Pana To zdolni ludzie Chociaż są bardzo zajęci, chętrue poswięcą czas
na realizację takiego projektu Ułatwię mi to w miarę możhwości

żony

PÓŹnieJ, na spotkam u grupy ogłosił swoje plany - Przekonaerę Się że to cal
łatwe zapewnił Ich z dodającym otuchy uśmiechem
ponieważ opracowa
lem wszystkie szczegóły

kłem

Do grupy dołączył niedawno Andberg Zamrn przeniósł Się tutaj był aktyw
nym pracowniktern
Jego

Innego kościoła

doświadczerue jesr

spotkaniu

śmiało zabrał glos

opracowywać

Cieszył

SIę, że moze

cenne I pragnął pracować

Tego wieczoru Andberg skarżył
go tylko

własna

Wiedza

ten projekt
OŚWiadczył
Zrobię, co do mnie należy

Się ŻOnie
I myśli

-

że

dyskusji na
- NIe musisz

W czasie

Rozumiem

wszystkich szczegółow

Cóż to mÓJ obowiązek
odpowiedztal Afke
tylko skonczę opracowywac plany
Interesuje

służyć Panu Uwazał

dla Pana

Wyznaczę

Ten Afkc myśli

CI

zadanie gdy

że wie wszystko
ludzi

ze me ma wsród nas zdolnych

Mowt że nam wszystko ułatwi Mysh za WIele o sobie Tymczasem tego samego
wieczoru Afke skarzy] SIę swojej zorue Ten Andberg mysh że wie wszystko
Chce popisac Się SWOimI zdolnoscrarm
NIe chce współpracować
z grupą
Sprawa między Alką I Andbei gtern Jest dla nas przykładem Jaki może byc
największy problem cłuzescijanskrego przywództwa Jest nim nieumiejętność prze

musli, ze

Wie W5Z!jSt/(P

"-aZ3m3 przez przywódców

W

tej

lekcji

nauczymy

II

JJ

'J{1e chce iospoipracou/ac

SWOim wspołpracownrkorn

Się WIęC rozumlec

1 rozwrązywac

tego co naprawdę

tal...ie problemy

Plan lekcp
Jozue

komurukarywny

Proces poiozunuewarua

przywódca
Się

Przywódcy pokonują bar iery

Cele lekcji
Po zakonczemu

tej lekcji

pOWII11eneŚ

urmec

* Oprsac zasady przywództwa na przykładzie Jozuego oraz je zastosować
* Zdefiniować
*

I

zrlustrowac pojęcie

porozunllewama

SIę

WYJaśnić zasady porozurruewania Się ktore są Istotne dla przywództwa

• Słuchac

I

reagować Jak dobry przywodca

mysią
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Ludzie zadam a I cele

Wskazówki do praktycznej nauki
I Proszę przeczytac
21 43 45 22

z KSIęgi Jozuego rozdziały

2 Proszę przestudiowac

lematu

iozwuuęcre

l

I, 3 I 13, 4 1-8, 6 6-17, 18 l 8,

odpowredzreć na pytania z lekcji

3 Proszę wypelruc test na koncu lekcji I sprawdzi c swoje odpowredzi
rownywarue Ich z odpowiedzranu z konca podręcznika

przez po-

Kluczowe słowa
mtutcyjny

równośc

niejasno
odważny
percepcja

słowa krytyk I
słowa zachęty
spontamczrue

Rozwmręcre

typ apodyktyczny
typ ulegly
uprzedzenie
znaczenie metaforyczne

lekcji

JOZUE - KOMUNIKATYWNY

PRZYWODCA

Cel I Poszukac

H Księdze Jezuego przvklady poro-unnewomo
ssednnu jego typow

Się l

podac nazwy

W życiu 1 pracy Jozuego mozemy znaleźć ilustrację pławie wszystkich cech
l zachowań związanych z pr zywództwem Od MOjżesza nauczył Się on po pierw

sze słuchać a po drugie prowadzić l mspirowac innych Miał problemy z ludzrm
I popełni! pewne błędy
kiedy zaniedbał poradzenia Się Pana Układał staranne
plany Stanowił przyklad od\\aznego dzialarua Aby osiągnąć cele działał poprzez
Innych np wywiadowców lub Rachab Nie ma wątphwosci, ze Jozue był typowym przywódcą l pod wieloma względami - wzorem W naszych studiach skuprmy Się na Jednej wyrozmającej Się cesze Jozuego Rozumiał on I wyjątkowo skuteczrue wykorzystywał zasady prawidłowego porozurmewarna Się Był przywód-

cą, który wiedział, Jak porozumiewać
Rozpoczęliśmy
dzenie przywódcy

Się z Bogiem

tę lekcję od naszkrcowama
spowodowane

ludzrni

sytuacji

ruewłaściwyrn

Afke uważał, że Jego współpracownicy

I

są zdolni

która ilustruje ruepowo-

porozumiewamem

ale bardzo zajęci

Się z ludźmi

Był szczery

Porozumrew ante

Się

przywodcow

lal

w sWOIm pragrnernu
by Im pomoc Andberg zas był szczery w swoim pragmeruu
by pracować dla Pana A jednak obaj zle rozumieli to, co każdy z ruch próbowal

wyrazie
fakt, ze ludzie często ruewlaściwre Się iozurrneją, Jest ukazany w Jednym
z wydarzen w KSiędze Jozuego Parmętasz zapewne, ze plemię Rubena Gada I po
łowa plcrruema Manassesa otrzymały ziemię na wschódrum brzegu Jordanu
Po
wygranych bitwach w których pornagah mnym Izraelitom objąc w posiadanie za
chodni brzeg Jordanu
otrzymali błogosławiensrwo Jozuego I wrócih na sWOJą
dziedziczną Ziemię (Jozue 22)

A gdy \ynmVle Rubena jynoH /(. Gada l polowa plennemu Monassesa pr zy
byli do okt ęgow nadjoi donshch \I ziemi kananejskiej zbudowali tam ołtarz nad
Jordanem oh ar__ wygładu oka-al) (Jozue 22 10) Tak rozgruewalo to inne ple
111IOna,ze chciały wszcząc wojnę domową
Uzgodnione
było, ze rue mozna sta
wiac zadnych swięrych ołtarzy mgdzie oprocz Silo aby me dopuscic do staw lania
ohai zy pogan ski ch Tak więc lzraehci oskarzyh swoich braci o bunt - złamarne
umowy

I rueposluszenstwo

wobec Boga

Gdy usłyszeli to oskarzenie ludzie z plemienia Rubena Gada 1 połowy ple
rruerua Manasse sa - zdumieli Się Nie'
wyk: i yknęh - Nie zbudowaliśmy
ołtarza
do skladarua ofiar Nie rozurruecie
o co nam chodziło
Chcieliśmy po prostu aby
wszyscy wiedzieh, ze nalezymy do tego samego ludu który wielbi Boga w Stlo!
Chcemy okazac szacunek Panu, a rue meposłuszenstwo
Chcemy
aby przyszłe
pokolenia wiedziały
ze nalezymy do jego ludu'
Czy wiesz ze CI ktorży niedawno walczy II ramię przy ramiemu
teraz byli
gotowi walczyc przeciwko sobie? Ale kiedy tylko Inne plerruona zrozumiały praw
dziwe znaczenie ołtarza uradowały SIę Wszyscy Się pogodzili
Stało Się tak dzię

1-.1

poi ozurrueruu

I 3 Jesh Jeszcze nie przypornrnales
sobie KSięgi Jozuego rozdz 22 zrob to teraz
Zwroc szczegolną uwagę na wiersze 11-24 Zakres I następme literę przed naj lep
szym uzupełnieniem
Kiedy lzraehci

kazdego

zdania

ze w Gilead zbudowano

usłyszeli

a) wiedzich
dlaczego go wybudowano
b) spytali dlaczego go wybudowano
c) wydawało Się lm że wiedzą dlaczego
2 lzraehci

rozgrnewah

aj Inne plemiona

Się

I

postanowih

zgrzeszyły

ołtarz

go zbudowano

walczyc,

ponieważ
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Ludzie zadanta

b) mysie"

ze mne plemiona

mnych złymi morywarni

3 Przedstawreiele
Izraelitów uda" SIę do pozostałych
a) zapytac, dlaczego wybudowały ołtarz
b) prosic Je, by zbur tyły ołtarz
c) oskarżyć Je o bunt przeciwko

s Co

mogły zrobić

plemiona

cele

zgrzeszyły

c) zawsze byli gotowi tłumaczyc działarua

4 Co mogli zrobić Izraelter

I

plemion,

by

Bogu

żeby uniknąć nieporozurmerua?

Rubena

Gada

I połowa

plemienia

Manasscsa,

by

umknąć meporozunuerua?

Przypomniane biblijne wydarzenie Jest znaczące, ponieważ pomaga nam zrozunuec dlaczego ludzie potrzebują takich przywodcow Jak. Jozue Pan wiedział,
że w tym czasie bardzo potrzebowano Jasnych wskazówek I mądrego kierowruct
wa na każdym kroku Na początku nowego zycta w nieznanych okolicznośerach
potrzebny
dziom

Jest silny przywódca,

Mojżesz wyszkoli

Jozuego

ktory słuchałby
na wspaniałego

Pana

I

tłumaczył

przywódcę

wszystko

Co ważniejsze,

lu
nau-

czyi go słuchac Słowa Bożego Powołaniem Jozuego do przywództwa
był Boży
nakaz l Boża obietmca
Ty oddasz ternu ludowi w postadanie Ziemię / / bqdz
mOGny l bardzo męzny / / Pan Bog IHO} będzie z tobą wszędzie
(Joz l 6-9)
Najwyrazniej

Jozue był bardzo meśrruały,

gdyż Pan kilka razy powtórzył

mu,

żeby SIę nie bał A Jednak, kiedy JUZ był pewny swego powołania, od razu zaczął
wykazywać Się odwagą I pewnością SIebie Jego pierwszym czynem, Jako przy
wódcy, było wydanie rozkazow przełozonym ludu
Przejdzcie srodkrem obozu
I nakazcte ludowi Przygotujcie sobie =yunosc Ha drogę bo za trzy dm przepras I
Cle Się lu przez Jordan aby pOjSCI zajqc Ziemię ktorą Pan Rag wasz daje wam
/la własnosc
(Joz I 10-11)
Od tego momentu Jozue wykazuje Wielką zdolność do porozurruewarna
Się ze
SWOim narodem oraz głębokie zrozumienie ważności r6znych sposobów porozurmewama Się W KSiędze Jozuego znajdujemy Siedem roznych typów porozumie

PorOZWJJleu 011le Hę

przywodcow
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wanta Się MieJ Biblię otwartą, abys mogl przeczytac przykłady które kratko omowi

my Moze w pr zyszłoser będzie CIto przydatne
Instrukcje
Jozue 2 I 3 2 4 8 3 8

Dowódcy przeszli przez oboz wyjasrnając ludziom dokładnie co powinni zro
bic Jozue upewnił Się czy wszyscy słyszeli I zrozurrueh plan marszu I podboju
Poszczegolnym plermonom powtorzono rozkazy Wyznaczono określone zadania
Jednostkom I grupom Kazde dzrałarue wyjasrnono tym którzy by" za nie odpowredzialru
Zbircie SIę tu l postuchajae
powiedział Jozue (Jaz 3 9)
Nie zapomniano o zadnym szczegole Wszyscy otrzymah
do wykonywanych

mformacje niezbędne

przez nich zadan

Rezullaty tych starannych mstrukcjr Widoczne są W rrnsj: wywiadowcow
Jordanu zdoby CIUJerycha I wszystkich pomyslnych kamparuach
Wszyscy ludzie z kilkoma Wyjątkami
UC) mit
lak Jak nato.at Jozue (Jozue
4 8) Poruewaz wiedzreh, czego Się od nich oczekuje mogli działac pewnie wspolpracując z innymi
w przekroczeniu

Slowa

zachęty

Jozue 3 5, 10 24-25, 23 5
Jozue powredzial męzczyznom
Zblrzcte Się l postawcie swoje nogi na kar
kach I) ch kr 01011/ / Nic boicie stę f me lęka/ue 'Hę/ / lak uczyni Pan wszystkim
wm V1l1 mcps zyiaaotom
(J07 1024-2"1) J07ue dzrelr! SIę 7 rurm radością ze
zwycięstwa
dodawal im zachęty pomagał LI OZUIllICC ze każdy It rumf to coś wrę
cej mz wykonywanie
zadaura To i owruez obtermca na przyszlośc I świadectwo
blogoslawrenstwa Panskiego "-torego mozna oczekrwać rakze W przyszłości
W ten sposób ludzie urnacmah Się W wierze I pośwręceruu dla sprawy

Polecema

I

rozkazy

Jozue 6-16
Jozue, Jako przywódca WOJskowy, przekonał Się, że konieczne Jest wydawa
nie wielu bezpośrednich
polecen I rozkazów
Na przykładzie
zdobycia Jerycha

wrdzrrny, ze czasami przywódca musi W) magac całkowitego posłuszenstwa ja
zue sIanOWI dla nas przyklad przywodcy
który odnosi Się do podległych mu ludzi
z troską

I szacunkiem

Ludzie szybko zaczęli mu ufac I szanowac go Kiedy za ISt-
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I

cele

mała potrzeba posluszenstwa chętnie Je okazali Jest to lekcja, ktorej powmrn
nauczyć Się wszyscy przywódcy szczegolrue CI ktorzy pracują z bardzo młodymi
ludzrm

Informacje (nauczanie)
Jozue 24 1-13
Jozue przypornruał ludziom Ich histonę oraz cel, do ktorego dążą Jako mądry
przywódca wredział. że Jego obowrązkremjest uświadamianie rm ważnych faktów
wpływających na całośc Ich pracy Podstawowe powody określanych dzrałan I nauki biblijne trzeba stale powtarzać ludziom którzy pracują dla Pana Jozue nie powredział ,Wszyscy do tej pory powmrn JUż o tym wiedzieć' Zamiast tego WCiąż
na nowo powtarzał cierphwie słowa Boże Porozurruewame nigdy Ole konczy Się

To proces który każdy przywódca powirnen crerplrwie

kontynuowac

Przekonywanie (napommame}
Jozue 236

16 24 14 24

W chrześcijanskrej
pracy porozumiewanie Się często przyjmuje formę napo
mmama czy tez kazama Niektórzy przywodcy zdają Się SądZIĆ, że wszelkie porozumiewanie Się na tym polega Zawsze zdają Się nakłamac ludzi do działania, sta
rają Się Ich przekonać, by wykonywali wolę przywódcy Kiedy zbyt CZęSIOupra
wia Się przekonywarue, przestaje być ono skuteczne Jozue daje nam przykład
dobrego zastosowania metody przekonywania
Pan prowadził go kiedy mówil ludzrorn o Ich obowiązkach
na przyszłość Zwróccie uwagę na ( ztery elementy

Wwypowtedzia, h Jazuego Skuteczna perswazja przebiega w następujący sposób
I Apelewarne do umyslow .Wiecie co zdarzyło Się przedtem więc powmrnscie wrerzyc, że Bóg będzie postępowa! w ten sam sposób" (Jaz "3 14-16)

2 Ostrzezenta
gniew Pana na was
3

WeZWQl7la

Jesh naruszycie przymierze
(Jaz 23 16)

z Panem /

/ rozpali SIę wtedy

Starajcie Się I I nader usilrue' (Jaz 23 6)

4 Dawarue okazji do decyzji
żyć" (Jaz 24 15)

Wybierzcie

sobie dzrsraj

komu będziecre

słu-

Porozuimew
Zapiski

I

ante

relacje
12 20

Jozue, rozdziały

Się moze rmec zarowno

Proces porozunnewarua
Jozue

10)

P! zY\IIodcm·,

5Ię

prowadząc

zapiski

naj rstonuejszych
obowrązkow
przywódcy
rezultaty swoich wysiłków Wszyscy dobrzy

W

Z

cajcst korneczna

ch oc mogą nie

O ile mniej wiedzielibyśmy
nie prowadzili

formę rnowroną.jak I pisaną
wypełnił Jeden

relacje ze swojej dzrałalnosci

I dokładne

wypełruarua

lublec

o Bogu

I Jego

dokładni C
Się, ze taka pra-

ten sposob przekazał

przywodcy

ludzie

zgadzają

formularzy

I robienia

gdyby Jego wybrani

notatek

pt zywódcy

kroruk'

Porozumrewante

poprzez symbole

Się

Jozue 4 I 9
• Co znaczą dla was te kamteme?'

ma

-nac-enta

sobie nawzajem

Język mewtony
stos kamieni

siejszych

ałe iówruez
aby

przez

noszone

iozurruewarua
chow

kapłanow

l wyrazu

zrozumlec

bardzo

obejmuje

Się Dobry
twarzy

I

rzeczy

ważne

elementy

Się to proces przekazywa

Dokonuje

pop: zez roznego rodzaju

przekazać

kosetolach

Kcmumkowamc

zjawisk

przesłanie

wyposazerua,

Się 10 nie tylko poprzez

symbole

Jozue wykorzystał

Symbolika w

Klękanie klaskarne gesty to formy
przywódca Wie, ze ludzie odczytują

symbolicznego
znaczenie

czy nie Zatem

czy są one zamierzone

w Jaki sposob POIOZUl1lleWaC SIę zarówno

naszych dZI

takle jak ołtarz oraz stroje

za

po-

Jego

wazne jest

pornocą slow

jak

I

ruaby

sym

boli

Spróbuj powrót
kłady znajdujemy

6

prawej)
a

zyc z

parruęc:

w KSiędze

siedem typow
JOLuego

do ilusn ujących Je pl zykladow

komurukowania
Się których pr zy
rodzaj pot ozurmewarua SIę (po

DopaSUJ

(po lewej)

Wybierzcie sobie dZISIaj, komu będziecie słuzyć I / Lecz ja I dom maj sluzyc będziemy

Partu' (24 15)
b Sporządził na kamiennych
konu Ja~1 MaJ zesz sprsał
c

.Zbhzcie
Waszego"

d

Się

I

posłuchajcie

tablicach odpis za
(8 32)
slow

Pana,

Boga

(3 9)

przymescię

kazdy na SWOIch barkachjeden

kamlen / / aby to bylo znaktern

(45-6)

I)
2)
3)
4)

Instrukcje
Zachęta
Polecerua
Informacje

o) Przekonywanie

6) Zapiski
7) Symbole
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I

cele

e "Nle bójcie Się I nie lękajcie Się, bądzcre srlm I odważ
nI"(10 25)
f , Tak rnowi Pan Bóg Izraela' (24 2)

g Wystrzegajcie Się tylko tego co Jest pod klątwą I I,
abyście przez to rue naraztli na klątwę obozu Izraela
I nie wtrącih go w rueszczęście ' (6 18)

PROCES POROZUMIEWANIA
Bariery
Cel2

w porozumiewaniu

SIĘ

Się

Opisac proces porozunnewama

Się l

wskazać bartery

H

tym procesie

Teraz, kiedy prz edstawihsrny kilka przykładów porozurmcwama Się, możemy
ten proces zanalizować
Zacznijmy od wskazania jego CZęSCIczy tez składnrkow, które zaobserwowa
hśmy Po pierwsze rstrueje zrod/o wiadomoset która ma byc przekazana lub oso
ba, która pragnie coś zakomunikować

Osoba ta ma pewien zamiar,

pewną treść do

przekazansa Moze to byc mysI, uczucie lub mformacja
Istnieje również odbtor
ca do ktorego Jest skierowana ta tresc Odbiorca me Jest czystą tablicą, lecz oso
bą, której percepcja będzie miała prawdopodobnie pewien wpływ na znaczenie
lego co odbierze Osoba która chce cos przekazac, musi wybrac me/odę lub melody takre.jak język czy symbole, przy pomocy których to Wyrazi Celem procesu porozumrewama Się jest to żeby odbioi ca dokładnie zrozumiał znaczenie przekazu
Większość z na) nie zdaje sobie sprawy jak trudno jest ten cel osiągnąć Na
drodze pomiędzy rieścrą przekazywaną a treścią odbieraną rstrueją liczne banery
jedynym sposobem na zrozurrueme w procesie komumkowania SIę jest poznanie
niektórych z tych bat ter Następnie przyjrzymy Się w jaki sposob przezwyciężając
te banery kornurukują Się dobrzy przywódcy Oto krótkie opisy siedmiu barier
powodujących najczęściej trudnoser w porozurmewaruu
Się
I Język: Nrektore słowa mają więcej ruż jedno znaczerue lub odmienne znaczerua w rożnyc h rejonach geograficznych WIele ZWTOtowbibhjnych ma szczególne lub metaforyczne znaczerue Parruętasz.jaki problem miał NIkodem z okres
lenrem narodzie Się na nowo? (Jan 3 1 12) Komumkowarne Się me jest zadowalające, Jeśli mówiący I odbiorca me rozumieją słów w ten sam sposób

2 Symbole Wiele z tego co kornurukujemy. wcale me wypowiadamy
Pewien paslor opowiada, że po raz pierwszy na lekcję klasy bibhjnej sprowadził go
sposób w jaki nauczycielka trrymala Bibhę ,Zauważyłem że kocha tę książkę -

Porozumiewarne

Się

rnowił

Się dowiedzieć

I

chciałem

pt

ZyH

odcow

/07

dlaczego jest ona dla niej czyms szczególnym

Trzymała ją w szczegolny sposob I dehkatrne odwracała jej strony" To przykład
symbolicznego
komunikowania
Się Trudnoser w porozurmewanru
Się powstają
wtedy, gdy symbole (gesty ruchy, wyraz twarzy, ton głosu) nie zgadzają Się z wy
powredzianyrru

bhę ', a pózmej
murukowane

słowami
Przypuscmy na przykład, ze kros mowi
Kocham BIrzucają niedbale I zapomma o mej Co zostaje w ten sposob zako
rrułosc czy brak szacunku?

3 Zwyczaje Kazda gl upa ludzi IOZ\\. ija pewne sposoby zachowania nazywane zwyczajami
Czasann przyuuutą SIę one calkowrcre tak ze ludzie lIwazająje za
wlasciwe sposoby zachowania
Na przykład w niektórych grupach errucznychjest
zwyczaj, że pl zy spotkaniu kobiety podają sobie ręce a w Innych dotykają Się
policzkami
K redy me przestrzega Się tych zwyczajów
trudno jest SIę porozumieć
a CZdSall11prowadzi

to do bolesnych

meporozurruen

4 Up' zedzenta Nie możemy Się skutecznie porozumrewac
Z ludznn, których
nie uważamy za rownych sobie \lo obliczu Boga W Biblu mamy kilka wzmianek
o uprzedzeniach,

ktore przeszkadzały

w porozumrewaruu

Się Poniewaz

lzraehci

generalnie uwazalt Samarytan oraz wszystkich pogan za gorszych od siebie nie
mozna było we własciwy sposob przekazac Im nawet Ewangelu Jezusa Dlatego
też Pan ukazał SIę PIOtroWI I pomógł mu w przezwycięzeruu
banery uprzedzen

5 Status Wrększoscr ludzi trudno jest Się porozumlec z tymi których pozycja
społeczna Jest wyzsza lub IlIZS.la od Ich własnej Zazwyczaj łatwiej jest porozu
nuec Się ze sobą dwom farmerom ruz farmerowi I pracowmkowi
najemnemu
Są

D
NADAWCA

METODA

łNTENCJA

JĘZYK

TRESC

SYMBOL

ODBIORCA
PERCEPCJA
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I

cele

bogaci chrvcścuame ktorzy nigdy Ole głoszą Ewangelu swoim służącym Są chrześ
cijanscy służący ktorży nigdy nie głosząjej swoim pracodawcom
W takich przy
padkach oddanie Panu I rrnłosc do ludzi me są własciwre wykorzystane z powodu
społecznych baner w procesie porozurruewarua Się Podstawową urruejętnoscrą,
którą musi zdobyc dobry przywodca Jest urruejętnosc porozurmewarua Się z osoba
mi na różnych poziomach społecznych
Pierwszym kroktern \\ pokonywaniu tych
problemów Jest uswiadonuerue sobie barier I szczera ehęc Ich przezwycięzerua
6 Wiek I piec Scrsle ze statusem Z" iązany Jest wiek I piec oso b, ktore probują
Starsi przywodcy mogą mice szczególne trudności z dotarciem do
ludzi młodych Ich systemy waJ10SCI I zamteresowarua mogą Się bardzo rozruć Na
przykład, przywódca ogłasza ze młodzi ludzie ktorzy wspołpracowah z OIm przy
pewnym projekcie zostali IN nagrodę zaproszeni na obiad do domu pastora Na
młodych ludziach nie robi to wrazema Woleliby piknik nad jeziorem Przywodca
czuje Się zakłopotany I gniewa Się Pomysł był nie fortunny

Się porozumlec

I mężczyznami
zostały zmienione
Wrazhwi chrzescijanscy przywod
cy me będą Ignorowali tej sprawy Będą o mej pamiętali modlili Się I starali zrozum1CC systemy wartoser I potrzeby obu płci I wszystkich
grup wiekowych jest 10
trudne zadanie ale chrzescijanscy
przywodcy mają tę pr zewagę ze wiedzą IZ
każdy człowiek ma swoje miejsce w wrelkim Bożym kręgu mrłości

Na całym

SWICCle

relacje między kobietami

przez wspolczesne rownouprawmerue

kobiet

Każda grupa składa Się z odmiennych w swoim rodzaju jedzadamero przywódcy jest ułatwienie porozumrema między nimi
I współpracy
tak aby grupa akceptowała Się I osiągała cele Aby tego dokonać,
przywódca mus porozurruewac Się z jednostkanu Nie powuuen popełnia c błędu
Jakim jest sądzenie że wszyscy członkowie grupy w taki sarn sposob odbiorą to
co 1111 przekazuje
MUSI
zdawac sobie sprawę że korteowym W) nikrem procesu
poi ozurruewarua Się rue jest przekazywana tresć ale raczej treść odbierana przez
poszczególne osoby
7

O~ObOHO~(,

nostek Głównym

7 W oparciu o to czego dowiedziałeś
finreję porozumiewanta Się

Się

z tej lekcj:

napisz wlasnyrru słowami de

8 W oparciu o to czego dowredziałes Się z tej lekcji napisz własnymi slowartu de
Finreję banery procesu porozumiewanta Się

Porozunuew ante się przyw odcow
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9 Przypomnij sob e z własnych doswiadczen
rruerna z powodu pewnych banei

Znaczenie percepcJ
Cel3

kiedy doszło do 111epOIOZU-

I

percepcji u procesie komurnkowaruo ssę

WYJas11lc rnac.ente

Powredzrehsmy

sytuację

wczesmej

ze o znaczeniu

przekazu

decyduje

percepcja

od

biorcy Innymi słowy chodzi o to aby przekaz oznaczał to dła odbiorcy co ozna
cza dla nadawcy latem
aby moc Się porozumlec
musimy wredzrec \\ jaki SpD
50b odbierane są informacje
Sposob w Jaki osoba cos postrzega jest CZęSCIOWOrezultatem takich czynni
kow jak wiek pleć status społeczny
zwyczaje Dwa mne wazne czynniki to oso
bowosc I doswiadczerua
Eksperci w dzredznue komumkowania
Się chC4C wyjas
me skąd Się biorą rozne interpretacje tego samego przekazu posługują Się klasy

fikacją typow osobowoser

stworzoną

przez Carla Junga

Według tej klasyfikacji

istmeją cztery t) py 050bowoSCI

Intelektualtser uważający ze pizywodca
mając Się faktów I zasad logik:

powunen wyjasruc wszystko trzy-

2 Ludzie UCZUCIO\VIktórzy potrzebują emocjonalnej
3 Ludzie zmysłowi
4 Ludżre mający
tych znaczen

ktorym potrzebne
mnncję

są przykłady

ktorży szybko

wyciągają

msprracji
I

I

wyzwarna

dowody

wmoski

I

szukają

ukry-

PI zywodcy ktorży w redzą ze \V Ich gr up te mogą być iept ezentowane wszyst
kre cztery typy osobowoser
będą mogli w wyraźny sposob przekazywac
wiadomosci dla (..azdego z nich Będą rozunueh
dlaczego ruektorzy członkowie grupy
reagują inaczej IlIZ pozostali
Będą tez potrafili we wlasciwszy sposob podchodzi C
do poszczegolnych
osob oraz wyznacz) C Im odpowredrne do Ich potrzeb I zainte
resowan zadani l W bardziej skuteczny sposób będą 1110gb ler szkoltc I prowadzrc Ponieważ zrozumieją, że te zachowania są typowe me będą SIę czuli osobrś
cle urażeni

lub rozgruewaru

Inny sposob
lub ruezaleznoscr
przywodcy

kredy ktos nie

kla .yfikowarua
Osoba zalezna

szczegołowych
wysuwał

typów osobowoset
(czasami

zwana

pr zekazu
zalezy od stopnia

zaleznosci
od

typem uległym) potrzebuje

mstrukcji
zas osoba ruezalezna (niekiedy zwana f)
okazji do wyrażerna własnych pornyslow, chce
bardziej ogolne propozycje I dawał je: duzą samodzrcl

pem apodyktycznvmv potrzebuje
aby przywodca

ZJOZUl111e

1/0

Ludzie zadama

I

cele

nosć Oczywrscie, korzystne dla przywodcy Jest, gdy Wie, Jak poszczegolne typy
osobowoset interpretują przekazywane lm informacje
Tak więc percepcja zalety od mdyw sdualnego dos" tadczerua zaś komunikowanie SIę zalezy od wspólnych doswiadczen Oznacza to, że przekazy mogą być
wysylane I odbierane tylko wtedy, gdy nadawca I odbiorca mają wspolne podsta
wowe pole doswiadczen takle Jak język Oprocz wspolnych doświadczen grupy
każda osoba ma szczególny zespoł doswiadczen, które powodują, że mysf I czuje
w pewien okres lony sposób Dotyczy to również przezyc losowych, takich jak
udziai w wojnie lub przeżycie sztormu a także osobistych sytuacji życiowych Jak
zawód I maizenstwa Znaczerue przypisywane pewnym rzeczom miejscom lu
dzrom Ideom moze Się ogromrue zrmeruć pod wpływem doswiadczen
Zatem 1111
więcej wspolnych doświadczen tym lepsza podstawa do porozumiewania Się
Wszelkie porozumienie musi Się iozpoczynac od sfery wspolnych doswiadczen,
a wszelkie przekazy nadawcy muszą przejść przez pole doswiadczen odbrorcy

Można

10

przedstawić

na rysunku

PROCES POROZUMIEWANIA

SIĘ

BARIERY
Pole
dOswladczen'-_---~

Nadawca

Pole
dośwradczen

Odbiorca

Porozurmewame SIę Jest skuteczne, gdy ludzie przeszli przez
podobne doświadczenia I gdy zostały przezwycięzone banery
10 Dyrektor edukacji chrzescijanskrej prowadzi zebranie personelu MÓWI .Potrzebujemy specjalnego pokoju dla najmłodszych dzreci Jest Jeden pokój w kosciele, który moglibyśmy wykorzystac.jeśh dostarczymy potrzebne wyposażerue "
I

Tak powiedziała panna X ktora jest pręlęgmarką
dużo przescieradel zeby utrzymac je w czystości

- potrzebujemy łóżeczek

POrOZUl11leWQ11leSIę przy~

Tak - powiedziała paru Y ktora ma pięcioro dzieci
sl11Yzdobyc bujany fotel dla matek I trochę zabawek
a)
b)
c)
d)

III

odcow

ale najpierw powrum-

Które Z następujących stwrerdzen Ilustruje ta rozmowa?
Przywódca me wyraża SięJasno
Pręlęgmarka posiada apodyktyczny ryp osobowoser
Pole doświadczen wplywa na percepcję
Matka to osoba mysląca

II Przeczytaj tekst wstępny Gdybys mial okreshc Andbelga według rypow oso
bowości Junga nazwałbyś go

PRZYWÓDCY

POKONUJĄ

BARIERY

Ce14 Wl~aSJ1lCw jau sposob przywodcy mogq zadowalajqco porczunnev ac stę
między sobą oraz Iudznn ktorży lin podlegają
Dowredziehsmy Się JUz do tej pory, jak urnkac największych blędow, ktore
popełniają przywodcy podczas prob porozunuewarna Się Błęd em jest SądZIC,ze
wszystko, co mowrą, IOZUm13neJest pt zez słuchaczy Zdajemy sobie teraz sprawę
ze porozurmewanre Się to bardzo złozony proces Naszym następnym krokiem
będzie nauczenie Się, co rnozna zrobrc zeby odbiorca zrozurrua! nas właściwre
Nauczymy Się przezwycięzać banery w procesie pOJoZUl11IeWan13
SIę Oto kilka
pl aktycznych rad
1 Miej swtadomosc lego GO chcesz zakonturnkowac OdkJYJ sam czy jestes
w stanie dobt ze Się porozunuewac Dokładnie napisz lub powiedz na glos to co
masz na rnysh zanim dokonasz przedstawrema tego, aby me przekazac niejasno
informacje Wypracuj sobie zwyczaj robienia notatek lub planow
2 Dowsed- ssę ja'c najwięcej o luduach _ ktoryms Się chcesz porozunnec
Stwrerdzihsmy lUZ ze przywodca nigdy nie będzie mogł przek rzac wtadornosct,
którą kazdy odbiorca zrozurrue dokładnie w taki sam sposob Jak on N remmej jed
nak bardzo dobre rezultaty w kornumkowaruu Się z mnyrni osiągają przywodcy,
którzy rozumieją zasady percepcji znają typy osobowoset odt iorcow oraz WJedzą, czym Jest pole Ich dośwradczen Im więcej wiesz o ludziach lm więcej macie
wspolnych doswiadczen tym bardziej prawdopodobne ze porozunuesz Się z nimi
w zadowalający sposob
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I

cele

3 Okazuj ludztom ~::.(,::.eryszacunek (dla Ich darow, talentu 1 zamteresowan)
Daj Im podstawy by uwierzylr że to, co rnowrsz, Jest dla ciebie tak ważne Jak dla
nich
4 Postuguj Się poprawnym I preC)'=»)nym językiem Mow w szczery, otwarty
sposob, urukaj ruejasności nie sprawiaj wrażenia Jakbyś zachowywał dla siebie
jakres ważne informacje ktorytm me mozesz Się z runu podzielić Używaj w miarę
własnych slow nie używaj takich rneprecyzyjnych
zwrotów Jak wie
le tylko uochę w kretkun czasie irp Jeshrstrueje jakis problem mów o nim orwarcie

1110Ż!JWOSCI

zainteresowanym stronom Nigdy nie pozostawiaj mejasnego wrażenia, że jakas
nie wyrnieruona z nazwiska osoba Jest winna KIOS z pcwnoserą zle to zrozumie
I poczuje Się urażony lub rozgniewany
5 Zachęcaj do ud le/oma OdPOH tedzs SfGU lania pyton I UJ glaszanta komen
tat :v Jedynym sposobem na przekonanie Się, czy twoj przekaz został zrozumiany.
czy też I1Ie Jest poproszenie o pytania, odpowiedzi I komentarze Jeśli kierujesz
okreslonągrupą,
ustal sposoby regularnej wymiany mforrnacji Uczyn pewne oso
by odpowrcdzratnyrru

podkreślaj

za protokoły

I

ogłoszenia

Sposobem zachowania

I

słowami

że wszelkie uwagi będą mile widziane

12 Czy pamiętasz
strzegał?

Afkę? Ktorej z zasad dobiega

porozumrewanta

Się rue prze-

a) Posiadać jasną ŚWiadomość, co chce Się przekazać
b) Poslugrwać Się poprawnym I precyzyjnym Językiem
c) Wiedzieć jak najwięcej o ludziach z ktoryrm chce Się porozumieć

Sluchanre

to CLęŚĆ

procesu porozumrewaura

Się

Dobrzy przywódcy wiedzą nie tylko to Jak przekazywać

wradomości

ale rów-

nież Jak sluchać Istnieją cztery etapy procesu słuchania Pierwszy to fizyczny od
bior fal dzwrękowych Następny etap to skupreme uwagI Słyszymy przecież wie-

le dzwtęków na które nie zwracamy uwagi tak więc Większość spośrod nich Jest
pozbawiona żnaczema Kiedy jednak wybieramy sposród ruch pewne dzwtęki ktore
zaczynamy rozumlec Jako przekaz, to Jest to efekt wytężonej uwagi Ostatnim eta
pem procesu słuchania jest zapannętyv ame Kiedy JUż zrozumiehsrny przekaz
I zaparmętalrsrny
go, możemy powredziec, że zakonczyhśmy proces słuchania
Tak więc efektywne slucharue rozpoczyna Się od zwrócenia uwagi na to, co
mówi druga osoba Wymaga to WYSiłku Na przyklad dorosh mogą słyszeć ze
dzieci coś mowią, ale nie słuchają naprawdę

To, co one mewią, nie wydaje Się Im

IIJ

POI OZUl1lleH anie 51ę pt ':Y\1 odcow

na ryle ważne, by zmUSICSię do tego szczególnego rodzaju wysiłku, Jaki Jest po
trzeboy do słuchania Jesh czujesz W)ZSZOSC
wobec pewnej osoby, może SIę okazae że naprawdę me słuchasz tego co mow I Jesh Się spieszysz lub jestes zajęty
mną sprawą, si) szysz słowa a nawet odpowiadasz, chociaz tal naprawdę wcale
Ole sluchasz
Mozesz rozwinac w sobie umrejętnosc słuchania jesh tego chcesz Mozesz
sobie powredziec Chcę zrozunuec problem tej osoby dokładrue tak jak ona tego
pr agn re Nalezy traktowac powazn re kazdą osobę oraz tresc przekazu ktorą ma
do zakomurukowarua Zapamiętaj I stosuj następujące zasady efektywnego siu
chan la
l Skoncenttuj

SIę

fizycznie

I

psyeluczute

na slucharnu

2 Oczann I wszelkirur gestanu okaz zamtei esowarue

I

uwagę mowiącemu

3 Ul11kaJprzerywania temu kl0l110WI
4 NIC okazuj ze Się me zgadzasz l. tym co słyszysz, dopoki druga osoba
nre skonczy mowie Staraj Się okazac zrozunueme np gestami I skupioną
uwagą
') Doszukuj
wach

SIę

ogolnej IreSCI I unikaj skuprema Się na poszczegolnych

6 Bądz crerphwy

slo

NIC zachowuj Się tak jakbyś Się spreszvł

7 Zadawaj pytania kiedy czegoś nie rozumiesz ale mech one będą spokojne
I obiektywne
8 Kiedy dl uga osoba skonczy mowie me reaguj emocjonalnie lecz odpowiedz
obiektywnie
9 Staraj Się oddzrelac fakty od 0PIJlIl w tym co slyszysz tak abys mógł to
ocenie I dac odpowiedz
10 Staraj Się ocernc Jakiego rodzaju OdPOWICdzloczekuje komunikująca SIę
osoba mformacji, pomocy czy tez po prostu otuchy I zamteresowama
13 Pewien członek grupy powiedzral Diabeł wmieszał Się w nasze plany I szescru pracownrkow Jest nieobecnych Co mam) robie? ' Przywodca odpowiedział
Nie obwmiaj
wszystko diabła' Ktorej z zasad efektywnego słuchania me za
stosował przywódca?

°
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Ludzie zadanta

Odpowiedź

JeM

Dobrzy

procesu

CZęSClą

porozumiewania

cele

Się

wiedzą nie tylko jak rnówic

przywodcy

I

ale rowrueż jak od

I słuchac

powradac Cykl porozunuewarua
Się obejmuje przeslame
wiadomoser od nadawcy
do odbiorcy
a następnie reakcję na nią Reakcja ta może byc werbalna (slowna)
l IlleWCI balna (bez uzycia słów) Wspommehśmy
wcześniej
że umiejętne słuchanic to rodzaj reakcji
Kiedy ludzie probują porozunuec
Się Z przywódcą I me otrzymują właściwej
odpowredzi
czują Się odrzuceni
albo odrzucają przywodcę
ery rnowilrscre kle
dyś do urządzenia nagrywającego
lub w pustym pokoju? To nIC Jest lo samo co

mowie do ludzi Rozruca Jest taka ze w pierwszym przypadku brakuje reakcji
odbiorcy Podobrue czują SIę ludzie kiedy me widzą żadnej reakcji ze stlony
przywodcy
Wlasciwe

ieagowame

cemu jak I słuchającemu

niewerbalna)

(reakcja

Reakcja

wpływa

w procesie porozurmewarua Się pomaga zarowno mówią
w dobrym ZroZUll1lCIlIU SIę Czasarm po wyrazie twarzy

mozecie

poznać

rowrueż

na

reakcję dodaje ludziom otuchy

czy ludzie was rozumieją

samopoczucie

ludzi

Im uwierzyc

pomaga

Przywódca

czy też nie
poprzez

że są zdolni wypelruac

ma I osrągac cele Zbyt negatywne reakcje (wytykanie blędow, karcenie]
zmechęcic ludzi lub wyrobie w nich poczucie ze nie potrafią me osiągnąc

swoją
zada-

mogą

Reakcja
pracownicy

zdecydowanie
wpływa na wykonanie zadania Badania wykazują, że
którzy rue otrzymują odpowredzi od swoich przywódców
tracą zain

teresowarne

dla swoich zadan

Satysfakcję

samopoczucia
teresowany

dobrzy

Dobre Ich wykonanie

sprawia

co robi każdy pracownik

tym

przywóclcy

\\'YIlI"'a CZęSCIOWO z dobrego

rowruez świadomość

UCzą Się, jak reagować

ze przywodca

jest zain-

spontarucznych ale
efektywny sposób jeśli

Ieakcj I Jest

WIele

w świadomy

I

kierujesz

ludźrni zaangażowanym:
w chrześcijanskiej
służbie twoja reakcja częs
to przyjmuje
formę pomocy przy wykonywaniu zadan lub oceny tego co zostało
zrobione Na przykład
może kierujesz grupą nauczycieli I chcesz lin pomóc w do
kształcarnu

Się W czasie zajęć grupowych

więc okazję
o Ich pracy

aby rrn powiedzieć,
Oto klika sugestu

lub w rozmowach

mdywrdualnych

Jakle powrum osiągnąc rezultaty

które pomogą CI odpowiednio

znajdź

oraz co Sąd71SZ

zareagowac

W

takich

sytuacjach
Powiedz pracowmkowi
,Tę
me sprawiając przy tym wrażenia że uważasz go
za niedbałego lub zbyt mai o oddanego Bogu

1 Kładz

nacisk na pracę

a nie na osobowosc

pracę trzeba usprawnić"

2 Używaj

raczej słów opisowych

dzieć nauczycielowr,

że

powiruen

a nie oceniających
więcej

studiowac,

Lepiej będzie powieruż że Jest lenrwy

/I)

POl O=Ul1lleH anie vtę przywodcow

3 Wazny jest własciwy moment reakcji Kiedy pracownik prosi o pomoc lub
radę, powinno mu Się jej udziehc jak najszybciej
Nie powinno Się pouczae
ludzi kiedy są zniechęceni lub kiedy Jest zbyt mało czasu na dyskusję
4 Wazny Jest zakres odpowiedz: na postawiony problem Zwykle
zareagowac
oszczędnie
ale jasno Z dl ugrej strony przywodca
ruen zostawrac danej osoby w ruepewnosci

lepiej jest
nie pOW I

14 Podaj krotkt opis procesu POIOZUn1ICWanla SIę

ł 5 Jakie są glowne obowiązki

przywodcy

w

procesie

porozunuewarua

Się?

Test
l

Jozue stosowal Się do cennych zasad pt zywodztwa
żej reakcji NIE jest jedną z tych zasad"

Ktora z przytoczonych

poru

a) Wyjaśrnał

każde dzralarue tym wszystkim z ktoryrm dzrelił odpowredzralnosć
za to działarue
InSUukcje
b) Wydawał określone polecenia
które wymagały posłuszenstwa
rozkazy

c) Wymuszał posluszenstwo
I pr zypommal
mcpowodzerua
innych pokolen gicz
ba
d) Umacniał w ludziach wiarę I poswięceme słowami otuchy I wezwania
zachęta

2 Izraelitom

była potrzebna znnjomosc Bozych praw I przeprsow
potrzebował I
I aby o nich nie zapomnieli
Jozue przekonywająco
rnowrł o Ich
duchowych obowiązkach
(przekonvwamei Aby informacje mogły przetrwac dlu
gr czas wyrnaga to
0111 mf011l1GCJl

a) listnej tradycji

I

b) zorganizowanego
tów
c) kultury wrazhwej

własciwego
kaplanstwa
na wartości

d) kronik przekazujących

przekazu
ktore interpretuje
rrumonych

tradycję

I

udziela

sakramen-

czasow

wiedzę o obowiązkach

I

przywilejach

duchowego

życia
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3 Jasper wszedł do koserola pełnego ludzi Nabożenstwo, dostojenstwo hymnow
pochwalnych
c-ytarue Słowa a nawet mocne drewniane ławy I masywny pulpit
w urządzeniu wnęu za stwarzały w nim poczucie ufnoset l s.ly Jego wrażenia były
rezultatem

a) przekazu symboltcznego
b) silnych przesądów rehgijnych
c) niezwykłej wt azhwosci na przezycia religijne
d) kulturowego uwarunkowania zjawiskarm duchowymi
4 Celem procesu pOIOZUmleWJOIa SIę Jest to by odbror ea
a) wyraźrue usłyszał co przekazuje druga osoba
b) zrozumiał znaczenie przekazu dokładnie tak Jak było to zamiarem inowrącego
c) odebrał przekaz w taki sposób jak sądzi że powtruen go odebrać
d) odbiorca I nadawca działah w Identyczny sposob
5 POIOZUlTIleWatlle Się Jest niezadowalające jesh nadawca I odbiorca
a) me odbierają rzeczywistoser w ten sam sposob
b) 11Ie mają takich samych postaw I poglądów na zycie a takze takich samych
uprzedzen
c) me rozumieją słów w taki sam sposob
d) nie IOZUITIleJą w taki sam sposób Języka metaforycznego
6 W kraju Freda przyjaciele pozdrawiają Się całując Się trzy razy w pohczek Po
powrocie z zagranicy Fred Ignoruje ten zwyczaj powoduj-c u ludzi negatywne
reakcje Ponieważ mepizesuzegarne zwyczaju dopi owadztlo do meporozunucn
możemy powredżreć
ze
a) znajonu Fieda są pełni uprzedzen
b) I'red cręzko zgrzeszył
c) zarówno Fred jak i jego przyjaciele powturu zastanowic Się nad kwestią zwy
czaj ów
d) blakjest porozurruewarua SIę
7 Koncowyrn rezultatem porozumiewama
Się Jest tieśc
a) zamierzona przez nadawcę
b) Jaką kazdy bezstronny swradek połączyłby Z przekazem
c) odebrana przez odbiorcę
d) na którą w oczywisty sposob wskazuje zwykłe znaczenie
8 Największym błędem popełnianym przez przywodcow
wan la Się Jest wiara ze
a) Jest rnozhwe, IZ będzie SIę rozumianym przez ludzi

słów
w procesie porozunue-

POrOZUlllleWG11le

.sIę P! zywodcow

1I7

b) wszystko co powiedzą, zostanie przez słuchaczy zrozumiane
c) przepasc między przywodcarm a podległymi Im ludzrnr mozna pokonac przy
pomocy dowolnego srodka porozumiewania Się
d) Wlę!-SZOSClud"

wyslucha

Ich z sympatią

9 Sluchame Jest wazną CZęŚCiąprocesu pOI ozurmewarna
a) fizyczrue słyszymy przekaz
b) słyszymy przekaz I skupramy

na

nim

SIę Słuchamy

gdy

calą uwagę

c) słyszymy skupiamy uwagę t rozunuerny przekaz
d) rozumremy przekaz I zapamiętujemy go
10 Reakcja - przekaz zw rotny od odbici cy do nadawcy - zamyka cyk I porozumie
wan la Się Reakcja jest bardzo ważna z podanych ruzej powodów oprocz Jednego
Którego"
Reakcja pomaga zarówno odbiorcy Jak I nadawcy własciwrc

d)

SIę

zrozurmec

b) Reakcja Jest ważnym sposobem wpływania na ludzkie sarnopoczucie
e) Reakcja umozhwra pizywodcy ocenę stosunku ludzi do realizowanej ltnn dzia
lama
d) Reakcja ma znaczący wpływ na wykonywarne zada n przez pracowmkow
11 Dopasuj

banery

(po prawej) do Ich OpISU (po lewej)

a Jedyna w swoim rodzaju cecha osoby odrożmają
ca Ją od innych
b Charakteryzuje
Się tym re 1) rozmcuje
pokolenia
12) ustanawia wlasctwe zachowania dla rnęzczyzn
I kobiet

c Składa SIę ze slow które przekazują znaczeruc
d Nreuznawarnc innych lud/I za równych w obliczu
Boga
c Normy zachowania przyjęte w danej g: up re
r Utrudnia porozunnewame Się między ludzrni
z roznych warstw społeczny ch
g Niewet balne srodki porozurruewarua Się (na przy
kład gesty wyraz twarzy ton glosu ruchy)
12 Dopasuj

praktyczne

do Ich okreslen

wskazówki

co do procesu

porozurruewam

Symbole
Zwyczaje
Uprzedzenia
Status
WIek I piec
Osobowosc

a SIę (po lewej)

(po prawej)

a Poznaj najpierw zasady percepcJ
typy osobowosen

czen

I) Język
2)
3)
4)
5)
6)
7)

obszary doświad

I,

l) WIedzlec

co SIę chce przekazać

2) Poznac słuchaczy
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b Unikaj używam a niejasnych

3) Szanowac

ZWTO

cele

swoich sluchaczy

law Mow szczerze I otwarcie uzy-

4) Uzywac precyzYjnego

waj własciwych

5) Dodawac

słów

I

języka

zacnęty

c Pros o pytania l komentarze lachę
caj do robienia uwag
d Okazuj uznanie

zarówno

dla ludzi

Jak Ich talentu darów I zamtereso
wan

c PI zedstaw samemu sobie na probę
to co mas/ do powiedzerua
notatki I plany
PRAWDA

FALSZ

fALSZYWYM

Rób

Przed PRAWDZIWYM

stwierdzeniem

wpISZ

literę P, przed

- F

13 Zrozumienie rożnych rodzajów osobowoset
wiac wyważone przekazy l lepiej odnosic
14 Osoba zależna wymaga znacznej uwagi
ny zwrerzchrnka

pomaga przywodcy przedsta
do ludzi

Się

I szczegołowvch

I S Osoba ruezależna na ogol niechętnie reaguje na scisly nadzór
szczegołowych mstrukcji
16 KIedy odbiorca
podstawowe

l

nadawca mają wspólny

elementy

niezbędne do

obszar

POroZU1l11CIlI3

ze stro

lI1StrukCJI

1

dawanie Jej

doswradczen

to

17 Ludzie w danym spoleczenstwre mają ten sam zakres doświadczen
sprawia że czują

I

mają

Się

który

myślą w ten sam sposób larwy do przewidzema

Odpowredzi na pyta Dla z lekcji
8 TWOJaodpowiedz MOJa propozycja Barierą w procesie porozumiewa
ma SIę Jest wszystko co nie pozwala aby znaczerne tresci ktorą przekazuje
nadawca dotarła do odbiorcy
I c) wydawało

Się Im że wiedzą,

dlaczego

9 TWOJa odpowiedz
2 b) mysieh,

że inne plemiona

10 c) Pole doswiadczen

zgrzeszyły

wpływa na percepcję

go zbudowano

POI O=W11leHame

3 c) oskarzyc je o bunt przeciwko

mturcyjny-n

11 Typem
ukrytych

znaczen

To znaczy,

pr zygotowywać

12 c) Wiedziec

Bogu
pochopnie

wyciąga WnlOSl-..1I doszukuje

Się

Nrezaleznyrn

4 Mogli zapytać t ume plemiona
I

119

się przywodcow

dlaczego

zbudowaly

ołtarz

zamiast

oskarzac je

Się do walki

jak najwięcej

o ludziach

z ktorynu

chce Się porozumlec

5 Mogli wysłać lzraehtom wiadomosc z wyjasmenrern
13 NIe przestrzegal
zasady 5 Doszukuj
czegolnych słowach
6 a 1) Przekonywanie

Się treser

I

tego

co robią

Unikaj skupienia

Się na pasz

e 2) Zachęta

b 6) Zaprski

f 4) Informacje

c I) Instrukcje
d 7) Symbole

g 3) Polecema

14 TWOJa odpowiedz
mosc

POWlnl13 byc podobna
do mOJeJ .Nadawca wysyła wiadoktorą odbiel a I rozumie odbiorca Odbiorca wysyła wiadomosc zwrotną

zwaną reakcją
7 TWOJa odpow iedz Proponuję następującą
przekazywanie
sobie pewnej treser

definicję

Porozurmewarue

Się to

15 PrZ)'\vodca t11USII )Jasno Się wypowiadac 2) upewmac SIę ze jego przekaz zos
tal zrozumiany 3) odpowiedrno
reagować Pcdstawowym obowiązkrern przy
wodcy jest upewnienie Się ze jego przekary są IOZUlTIlane oraz dawanie mnym
okazj: do reakcn

na nie

lEKCJJ.\ 6
Problemy i decyzje

W ostatnią niedzielę sprawy nie potoczyły
Modlmy Się o naszą szkołę niedzielną

Się zbyt dobrze

zauważył

To prawda zgodziła SIę Bella Prowadzila ona corruesięczne
tetu szkoły niedzielnej
Po modhtwre podjęła dyskusję
- MOWISZ

ze me Jesteś zadowolony

Saven

zebranie korni

z ostatniej medzreh Na czym polega prob

lern?
Klasy dla dorosłych znajdują Się zbyt blisko klasy halashwych
powiedział Lerf
Czy Jestjakiś sposób by zanuentc sale?

Zmiana sal nie Jest rozwiązaruern
To kwestia dyscyplmy

Powmrnsmy

oświadczyła

chłopców

Marta

tych chlopcow

właściwre

uczyć

tak aby

byf spokojni
- Problem Iczy w niewłaścrwym
- Może powmmśrny

Ich poprosie

wychowaniu przez iodzicow

stwrerdzri

Lerf

o wspolpiacę

- NIechętnie to mówię
powiedział wolno Saven ale moze to Jednak wina
NIe porraf Ich zarnteresowac I dlatego są tacy halashwr Czy rnogh-

nauczyciela

byśmy znalezć

kogoś mnego do tej klasy?

A moze powinrusmy dac mu pomocnika
dwóch byliby baidziej skuteczni

- zaproponowała

Marta

Moze we

Bella odzywala Się niewiele ale spełnialajedno
z najwazmejszych
zadan pr zy
wódczych
Tak kierowała ludznu by sam: anahzowah problemy I szukali rozwrą
zan W tej lekcji przyjrzymy Się metodom działanta wielkiego przywódcy
Nehe
I od współczesnych
specjahstow nauczymy się.jak rozwrązywac
problemy I podejmować
decyzje

rruasza Od niego

(( ... 'JI(p. czym pofega problem?"
Plan lekcji
Nehermasz

mądry

l

stanowczy

przywodca

Przywództwo

obejmuje

rozwiązywanie

problemow

Przywództwo

obejmuje

podejmowarue

decyzji

Dynamiczność

grupy

Cele lekcji
Po zakonczemu
+:

Na podstawie

tej lekcji powrruenes
KSięgi Nehermasza

urmec
okreshc

zasady

przywodztwa

oraz odnalezć

przykłady Ich zastosowania
>I<

Opisac

sposób

rozwiązywania

+:

Wyrmenie

+:

Podae krotkie wyjasruerue
nuary pracy grupowej

formy podejmowania

problemow
decyzji

I ocenrc

je

term mu szla dnalama grupowego

l

omowi c dwa wy-
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Wskazówki do praktycznej

I

cele

nauki

Proszę przeczytać ksręgę Nehermasza Korzystne I zapewne interesujące będzie
ponowne przypomnienie sobie tresci KSięgi Nehermasza Zwróc szczegolną uwa
gę na rozdziały 1 5 6 15-7 3. 8
2 Proszę przestudrowac rozwimęcre lekcji I odpowredziec na pytania z lekcji Na
zakonczerne proszę wypełruc test I sprawdzrc swoje odpowredzi
3 Proszę powtorzyc część 2 (lekcje 4 6) następnie wypełnić test do
I przeslac
go swojemu msrruktotowr

CzęŚCI

2

Kluczowe słowa
nargrywać

autorytatywny
frakcja
harmoruzowac
konsek wencje

Się

pcwrermk

procedura
symptom

uciskany

wymiary
zbhzający Się

ROZWJDlęCle

lekcji

NEHEMIASZ

MĄDRY I STANOWCZY PRZYWODCA

Cel I Odnalezc

li

Księdze Nehennas:a cechy t funkcje przywodcy

Po wydaniu przez Cyrusa dekretu o powrocie Zydow do Jerozoluny, Nehe
Imasz był podczaszym na dworze króla perskiego Ta pozycja I popularność zapewniały mu osobiste powodzenie Mial bogactwo I przywileje Ponumo tego
sercem byl ze SWOimludem martwił Się o swoją kochaną ojczyznę Kiedy usły
szał że mury Jerozolimy zostały zburzone płakał I modlił Się Czuł jednoczesme,
że Bóg powołuje go do wielkiego zadania (Neh rozdz I I 2)
Dlaczego jesteś taki smutny?

zapytał go pewnego razu król

Porueważ moje rodzmne miasto Jest spustoszone, a Jego mury spalone Dla
mnie 10 wielki smutek I hanba
Co byś chciał uczyruć?

zapytał kroi

Tak zaczyna Sięjedna z najdokładniejszych relacji o przywództwie jaką kle
dykolwrek napisano Nehermaszern kierowała rmłośc do Jerozolimy miasta Jego
Boga Ijego ludu Przywiązywał on do Jerozohrny znacznie Większą wagę ruz do

PI

oblemv

I

decyzje

123

osobistych korzyset i wygod, które mogl posiadac Jako powiernik króla Nehe
Imasz miał przeruklrwy umysł Potrafił zrozumlec całosć sytuacji I dostrzec pot
rzebę działarua Jasno widział celi srodki do Jego osrągruęcia Nie wahał Się po
wredzrec I-..r610w1 o tym, co zamierzał zrobie Z należnym szacunkiem, ale I ze
smraloscią rzekI Chcę, zebys mnie wyslal do Judei abym mogl odbudowac mras
to moich ojców '

Widznny
I1Y - Ile czasu
NIC wahał Się
mówil dalej

ze Pan prowadzi! Neherruasza pomagał mu Jasno przedstawi c pla
to potrwa? - zapytał krol Neherruasz na to , podałem mu tenrun
nie byl mezdecydowany
Potrzebuię tezlrstow do narmestrukow1 pozwolenie
na wykoizystarue drzewa 7 krolewskrch lasow
l

Następnie Nehermasz przybył do Jerozolrmy I szczegolowo przestudiował
sytuację P, ZYJIzal SIę murom ocerul szkody zaplanował Jak powinny przebiegać
place Kiedy stwierdził ze posiada juz wszystkie najwazrnejsze mformacje I kredy
b) ł pewien Bozego prowadzenia
zebr ał wszystkich kaplanow urzędmkow P' ze
łezonych I resztę ludzi, aby pr zedstawic 1111 sprawę (rozdz 2)
Jasno I szczerze przedstawił lin plan ktory ułozył oraz cel, który nalezało
osiągnąc Dal Im dokładny OpIS sytuacji Wezwał rch do pracy uswiadarmając Im
ze jego cel jest rowruez Ich celem Mowił Nuze! Odbudujmy mur Jerozolimy
abyśmy JUZ me byli pohańbteru
Wyznaczył zadania do ktorych nalezalo rowruez
odbudowanie muraw w pobIJ_II własnych domow Zapisywał wszystko tak aby
było Wiadomo co wykona kazda gt upa iobotrukow (rozdz 3)
Nchcrmasz jak większość pr zywodcow mial kłopoty zarowno z własnymi
ludzmi jak I z wrogami Wrogowre probowah wsn zymac budowę walcząc I żmę
chęcając robotrukow naigtawaruem Się z nich l zniewagami Neherruasz zoi garu
zowal ludz: do pracy l do samoobrony
Co wazruejszc, placowa! OSOblSCICrazem
z nl1111I dodawał Im otuchy
Nie bojcte się Ich Pona II setkiego 1 sn avznego
v sponnnjcre (4 14)
Pracowali więc ze wszystkich Sil przez całe dnie I noce, żyjąc pod giozbą
ataku Nehermasz ze smutkiem zdał sobie wtedy sprawę ze ruektorzy z jego ludzi
wykorzystują innych Niektorym udało Się zgromadzic w czasach ruewoh dury
majątek a 111111 byh bez srodkow do zycra me mreh co jesc Neherruasz zrozumiał
ze oszukiwano biednych Nie usprawredhwra! potężnych l bogatych żeby w ten
sposob utrzymac własny wysoki status PowiedZiał,
Postępujecre mewłaserwie
Przestancie oszukiwac brednych ' Jako pobozny przywódca wiedział ze zaden
cel rue zostanie osiągmęty jesh CI "-tOlZYdo mego dązą, nre wypełnią woli Bożej
I me 7YJ4 ze sobą w zgodzie

IN
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cele

Oficjalnie Neherruasz piastował stanowisko namiestnika Judei A Jednak zre
zygnowal ze specjalnych przywilejów. ktore mial Nie korzystał z utrzymania, które
mu przysługiwało Mial dośc pieniędzy na osobiste potrzeby wręc Ole pobierał
zaplaty za swoją slużbę POSWlęCI! Się całkowrcie pracy I Ole kupli sobie żadnej
Ziemi (5 14-18)
Nie ma wątphwośct co do sukcesu Neherruasza jako przywódcy gdyż glówny
cel został osiągruęry mury Jerozolimy odbudowano W ciągu 52 dni
I Pomzsze zdania ilusuują cechę lub funkcję przywódczą
WpiSZ wlascrwą cyf ę
Cechy przywódczc

Funkcje

I) Wspołczucie

4) Planowarue
5) Organizowanie

2) Kompetencja
3) Poczucie powołania

Przed każdym z Olch

przywódcze

6) Motywowanie

Nuze! Odbudujmy

a Neherruasz powiedział

mnych

mury Jeruzalemu

abysmy JUz

Ole byli pohanbieru '
b ODkładnic obejrzał mury

I

dostarczył odpowredrnch matenalew

c Powiedział Im, że prowadzi Ich ręka Bota
d Chceraz był bogaty

popierai biednych

e Myslal o tym co powie kroi
f Każdej g: upic wy znaczył okreslone zadan la

PRZYWODZTWO
Cel2

OBEJMUJE

ROZWIĄZYWANIE

PROBLEMÓW

wvnnemc element) procesu rozwtozywanta probtemov

Krótkie przypomrueme doświadczen Nehermasza przekonało nas, że mial on
cechy przywódcze i wypelruał przywodcze funkcje Przestudrowarue wybranego
matenału pozwoli nam dostrzec to co było być moze najwazruejszym w przywodzrwie Neherruasza ufając Bogu przyjął na siebie odpowied. ialnosc za ro:
w1ą..J1l,ame probtemow I podejmowanie decyzji

Badacze funkcji przywódczych wyrożn rl I kilka modeli procesu rozwrązywa
Ola problemow Zwykle proponują trzy główne etapy Kazdy etap składa Się z kil
ku kroków

Problemy

l

decyzje

ID

ETAPY

Etap pierwszy

ROZWIĄZYWANIA

Okreslenie

PROBLEMOW

lub sformułowanie

problemu

oraz podjęcie

de-

CYZJI o dztałantu

l Analiza

i

opis sytuacji (lub ogólnego

2 UJęcie problemu
3 Zdecydowanie,

I

okieśleme

czy działame

Etap drugi Wybor rozwiązarua

I

stanu)

go
Jest korueczne

podjęcie

dzrałan

Rozwazerue
rnozhwych rozwrązan (oraz korzyscli
wad kazdego
z nich)
2 Wybor kierunku dzrałama I okreslenie sposobow dzrałama
3 Podjęcie dzialarua l konrrolowame
go
etap trzeci

Ocena

rezultatów

problem Jest rozwiązany

dzialarua

Jeśli rezultaty

Jesh nie nalezy postawie

są zadowalające

następujące

pytania

I Czy problem

został własctwre okieslony?
2 Czy wybrano właściwe rozwiązarue?
3 Czy działarue przeplowadzono
wlasciv Je?

Te trzy etapy rozwrązywarna
problemow są widoczne w działalnosci
Neherruasza To, co nazywamy,
problemem
wyodrębnimy
z sytuacji, która w jakis
sposob nas martwi lub ruepokor Czujemy
ze ,coś Jest nie w porządku
Odczu
warny napięcie lub frustrację
Neherrnasz powiedział
ze Jest smutny z powodu
sytuacji o której Się dowiedział
Sytuacja polegala na tym ze Zydzi, ktorzy prze
zyh niewolę, znalezh Się w biedzre l pohanbremu
Zauwaz ze Nehemrasz wypyty
wał posłanców
Zarum postanowił poprosi c króla o pomoc, dokona! analizy sytuaCJI Pozmej OSobiscle zbadał mury aby moc szczegołowo opisać sytuację jest to
pierwszy krok podejmowany
przy tozwtązywaruu
problemów
Neherrnasz zaczął
od dokładnego
zapoznama Się z sytuacją I postawrema pytania
Jaki problem,
pociągający za sobą mepokoj, chodzi?

°

Z ogolnego

stanu niepokoju

konieczne

wręc jest wyodrębmerue

okreslonego

problemu
który nalezy rozwiązac
W tym przypadku przyczyną ogolnego stanu
niepokoju była ruedola I hanba ludu Stan ten wynikał z konkretnego
problemu
Jakim było zburzeme I spalenie murow Jerozoluny
Nehemrasz zrozurruał związek
między stanem duchowym a problemem
Niedola I hanba były rezultatami
ma mur ów Jasno to określił To Jest własruc dl ugi krok Należy wredziec,
konkretny problem I wyrazrne go ckreśhc

zburzejaki Jest
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I

cele

Nehenuasz srwrerdzrł ze nalezy podjąc działarue Następnie przeprowadził
drugi etap procesu rozwiązywania problemow opracowując poszczególne MO"-I
I dopilnowując
Ich wykonania Nehernrasz stosował podobną strategię, kiedy po
Jawiły Się kolejne problemy
2-3 W następujących przykładach podana jest sytuacja Wybierz konkretny problem oraz włascrwe rozwrązarue sposrod wymienionych mzej Zakresl literę przed
wybranym rozwrązaruem
2 W IOLdz131e 4 ł< sręgr Nehermasza opisana jest sytuacja obrazarua
Lydów

I

atakowania

Konkretnym problemem było to że
a) Samarytanie l Ammanie l sprzysięgli SIę przeciwko Lydom
b) zaklćceruu uległy prace przy odbudowie murów
c) Zydzi zbytruo narzekali
Rozwrązamern Neherruasza było
d) zaatakowarue wrogich armn
e) wyposazerne budown rczych w bron defensywną
l) wyglaszanie kazan skarżącym Się Zydom
3 W rozdziale 5 KSięgi Nehermasza \\ tdztmy narzekających ludzi l wysuwających
oskarżenia pod adresem swych wspolbraci
Konkretnym problemem było to ze
a) bredni musieli pożyczac

pieruądze

b) synów l córki sprzedawano w niewolę
c) bezprawnie pobierano hchwrai ski procent

Nchermasz rozwiązał to w len sposob ze
d) wymagał by przestrzegano Prawa Bozego
e) prosi! ludzi by bardziej kochali Się nawzajem
f) wprowadził system opieki społecznej by pomoc biednym
Z tych przykładow widzimy ze konieczne jest wyodrębnrerue konkretnego
problemu z sytuacji a następnie szukam e rozwiązan Wrocmy teraz do przedstawlanego na początku tej lekcji zebranta nauczycieli I zobaczmy, w jaki sposób
można dokonac rozwiązania w obecnych czasach W opisanej sytuacji problem
ma rozwrązac jednak me jedna osoba ale grupa Podobna sytuacja często SIę pow
tarza Przyjrzyjmy Się w Jaki sposob grupa pokonuje kolejne etapy procesu roz
wiązywarna problemów

Problemy
Etap

l
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pierwszy

Jaka Jest sytuacja według slow Savena?
toczyły Się zbyt dobize ' Wiele problemow

W ostatnią medzielę spt awy nie poZJ3kllTIl zerkmesz się jako c1l1ZeŚCI

będzie et przedstawiona w raki rnruej więcej sposob Ktoś bę
lstmeje jakies napięcie lub ruepokoj TWOIm pierw
szym obowrązkiem jest byc wyczulonymi
dosnzegac te pierwsze symptomy kło-

Janski przywódca

dzie

odczuwał

niezadowolenie

potów Następnie musisz pozwolic
prawdziwe problemy I aby można
latwo Jest popełmc

błąd

Pizypuscmy
i

ze swojej

ze Bella powiedztalaby

pracy

intensywniej

Iozwmęła Się tak aby ujawniły Się
W tym momencie

by sytuacja

było szukac Ich i ozwrązan

Wszyscy

ostatnio

Tak

opuscihsrny

było zle Nikt me wykonał dobSię

w pracy

Musimy starac

SIę

pracowac dla Pana

To ucięłoby dalsze poszuktwarua prawdziwego problemu Ktos moglby Się
poczuc dotknięty
lnru moze baliby Się wyrazie SWOJe zatrosk arue gdyz mogło
wyglądac na to ze z powodu drobiazgow niechętnie pracują dla Boga
Przypuśćmy
Musuny

wmmsmy
PI

teraz, ze Bella powiedziała

Się we wszystkim dobrych
zniechęcać

doszukrwac
Się

awdopodobrue

dziwego problemu

to I owmez powstrzymałoby
Wstydzrhby SIę narzekać

bylo w porządku
My cht z escijarne, nie po

- Och, wszystko
stron

wszystkich od roztrząsania praw-

Ale Bella postąpiła w tym przypadku tak Jak powrruen postąpic dobry przywcdca Nie okazała amruezadowolema
am aprobaty Pozwolrła członkom glupy
wyrazie Ich odczucia 1 mysh Pcpanz jak. Się to odbywało

W niejasnym odczuciu napięcia
hałas

Hałas był przyczyną

I ruezadowolerua
kros odkrył pewien czynruk
tych odczuc Ludzie mają tendencję do robterna tego

co ztobrl Leif probując zdefiniowac problem bez przeanahzowarua
go Powiedział Klasy dorosłych są zbyt blisko klasy chłopcow
Ale nie na tym polegał
problem Co więc było problemem? Hałas? Nie, hałas był symptomem problemu
a me samym problemem Wielu ludzi myl: symptomy z problemami I przywódca
musi tak I1Iml pokierować
by wrukhwiej przeanalizowali wszystkie wydarzenia
I czymukr W tym przypadku grupa zaczęła szukac pizyczyny
dyscypluiy?
Czy zaruedbarue rodzrcow? Czy meodpowrednre
probowała
zdefimowac problem

hałasu

Czy to brak

nauczanie? Grupa

Ludzie zadania
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Typowe postępowanie
OGOLNA

SYMPTOMY

SYTUACJA
Odczucia

frustracj I,
napięcia,
niepokoju

przy defiruowarnu

•

Identyfikacja
wydarzen
I czynmkow
związanych
z odczucrarm

I

cele

problemu

ANALIZA

KONKRETNY
PROBLEM

•

Zbadanie
symptomow
czynników
lwydarzen

•

Identyfikacja
wydarzenia lub
czynnika powodującego daną
sytuację

4 W opisie spotkarua nauczycieli

a Ogólna sytuacja byla taka, ze
b Symptomem

lub czynnikiem

z tym związanym

był

c Analiza sytuacji przyruosla odkrycie prawdopodobnych
Jak

przyczyn halasu, takich

Kiedy JUŻczłonkowie grupy dokona" analizy powmm Się zgodzić co do okreś
lenia problemu Jak byście określrh lub zdefirnowah problem gdybyście by" na
miejscu Bel"? Mogłoby to brzmieć tak Zajęcia lekcyjne me przyetagają uwagi
chlopcow
To oczywiste
że me można znalezć rozwrązarna, dopóki me zdefiniuje Się
problemu Jest to zawsze pierwszy etap w procesie IOZWląZYW3n1a problemów

Etap drugi

Członkowie grupy zdefimowah problem I doszli do Wniosku, że trzeba podjąć
jakieś działarue W opisanej sytuacji zrobili to rueformalme Kiedy zrozurruecie
głębiej te procesy będzrecie umie" poprowadzić grupę przez wszystkie etapy
I kroki, przy pomocy formalnej struktury lub bez niej
Członkowie grupy zaczęli wysuwac propozycje rozwiązan takich Jak wysla
rue uwag do rodzrcow, zmianę nauczyciela danie nauczycielowi pomocnika Jakie miałbyś inne propozycje? Moze wygodniejsze krzesła, lepsze matenały do
nauki szkolenia dla wszystkich nauczyciel,

Problemy

I

decyzje
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Te propozycje to mo.lsw e 10::WJą_Gmu Gdy SIę wybierze Jedno z ruch grupa
musi pizedyskutowac kroki które nalezy podjąc oraz mozhwe konsekwencje tego
działam a Kto <rę rym zajnue? Czy będą jakies wydatki? Jak ego oczekuje SIę
rezultatu? Jak I kiedy oceni Się rezultat działania? Kroki te wymagają dobrego
przywodztwa Nie mozna dopuscic do tego, by członkowie grupy myśleh ze pro
blem jest juz rozwiązany Muszą wtedzrec.jakre są konkretne kroki tego działania
I stale kontrolować Ich realizację, podobnie Jak czynił to Nehermasz pracując wraz
ludzrm przy odbudowie murow
Trzeci etap
Po upływie okreslonego czasu członkom grupy powinno Się dac okazję do
wyrazerua opmn na temat rezultatów działarua W ruektorych przypadkach moze
byc potrzebny formalny raport o przebiegu działan W przypadku takim Jak len
tzn halashwej klasy, moze wyslarczyc nieformalna dyskusja Czy plan Jest sku
teczny? Czy ogolna sytuacja Jest bardziej zadowalająca? Czy nalezy podjąć jakres
inne dzrałanre? Jeśli rezultat pracy jest pozytywny, przywodca powmren wyrazie
uznanie biorącym w niej udział Jesh nie zadowalający przywodca powimen oka
zac zrozunnenre I zachęcac pracujących do dalszych wysiłków
5 Napisz z parmęct tt zy etapy procesu rozwiązywarua
kr 0"'-1 I..azdego z eta pow

PRZYWOOZTWO

OBEJMUJe

Ce.l 3 Wyb, ae H tavciv e

~tH

POOEJMOWANIE

problemów

l

poszczegolne

OECY LJI

scrd.cmo don c.qce P' oeulI podejmow oma decvsn

Podejmowarue decyzji jest scisle związane z iozwrązywarucrn problemow
Tok myślowy I kroki procedury w obu przypadkach są bardzo podobne Główna
rozruca polega na tym, ze decyzje są wymagane w wielu I utvnowych sytuacjach po
lo by praca mogła posuwać Się naprzod W każdym przypadku istmeje cos, co
musi byc zrobrone lub niekredy z kilku rnozhwosci trzeba wybrac okreslony ku.ru
nek dzrałanra
Czasami przywcdca musi OSobiscle zdecydowac, Jakle dzrałama nalezy pod
(lub jakich dzralan nie podejmowac) Innym razem uczestniczy w podejmowaniu decyzji razem ze swymi zwierzchnrkarm Często kieruje grupą przy podejrno
waruu decyzj l MusISZ nauczyc Się jak włascrwre postępowac w kazdej z tych
sytuacji

jąc
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I

cele

Nehermasz podejmuje decyzje
Zastanówmy Się nad działaniem Nehermasza Ile decyzji musiał on podjąć?
Kiedy usłyszal o sytuacji Jerozohrny, musiał zdecydować o poświęcemu SIę Postanowił poprosić o zgodę na opuszczenie dworu Mogło to spowodować kłopoty
a nawet groziło śnuerc.ą, gdyż w tych czasach władza króla była absolutna Nehe11l1aSZpostanowił Jednak poprosie krola Ole tylko o zwolruerue z obowiązków, ale
również o materiały I hsty do namiestników Porem zbadał mury I podjął decyzję
o przedstawiemu sprawy radzie Podjął ryzyko podzielema Się brzemieniem
przywództwa z nmyrru Poprosi I Ich, aby takze podjęli decyzję Pózrnej podejmował
decyzję, Jak postępowac wobec wrogow czy powinien z runu walczyc, czy tylko

bronie

murów?

Z

narazernem swojej

pOzyCJI podjął tez

decyzję

o napomnieniu

bogatych Żydów za pobieram e hchwtarskrch odsetek l oszukrwarue biednych Za
żądal od Olch podjęcia decyzji o oddaniu tego co zabrali I zaprzestaniu pocierama
podatkow W każdym z tych trudnych przypadków Nehernrasz zdobywal najpierw
niezbędne IIlfOImacje, tak aby sprawa lub problem były dla niego jasne Następnie
miał odwagę I rnądiośc, by podjąć niełatwą decyzję Dlalego też sposób jego dZI3lania stanowi przykład dla wszystkich dobrych chrześcijanskrch
przywódców
Nehernrasz uczy Jak zdobyć odpowiednie mformacje, zrozumieć ryzyko I być
gotowym na pcruesierne konsekwencji Wskazuje tez Jak wyjaśnić sytuację tym .
ktorry z nami pracują, ja. podjąć okreslone decyzje, dać takze mnym okazję do
wyrażenia opmn

Kroki

przy podejmowaniu

deCYZJI

Ufaj Panu Przy podejmowaniu deCYZJI powinno byc miejsce na Wiarę
Nehermasza wynika Jasno ze Nehenuasz ufal me tylko sobie ale także
Bogu Nie wzywał Jednak Boga, by wzniósł mury dzięk: swej cudownej mterwen
ej I Bog moglby to łatwo uczynić, tak jak zburzył mury Jerycha Jednakze postano
wił On działać
przez rozum I wolę Nehemrasza oraz tych, którzy mu podlegali
W wrększosci przypadków Bog działa przy UżyCIUsrodków które ludzie nazywaJą naturalnyrm' Niektore osoby, takie Jak Nehermasz, muszą podejmować decyZje, ktore oddają wszystkie środki do Bożej dyspozycji
I

Z KSięgi

2 Zbieraj irformacje Poznaj I określ sytuację Dobre decyzje opierają Się na
faktach I Wiedzy Upewnij Się, że to, co usłyszałeś od Innych Jest prawdą Sam
zbadaj szczegóły I dopilnuj, by zrobił to takze kompetentny pracownik I przekazal
Je tobie Staraj SIę nie wyciągać pochopnych wniosków ant nie dopuszczaj do tego
by zapalczywi ludzie nakłamalt Clę do szybkiego podjęcia deCYZJI
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3 Ustal mozhwe srodkt dualanta W rnektorych przypadkach moze powez
mresz decyzję o rnepodejmowaruu działama lub odroczemu go aby zobaczyc cL)'
sytuacja Się nie zmieni Zwykle Istnieje więcej mz Jedno możliwe rozwiązarue
Wrększosc dobrych przywódcow nigdy nie mówi Nie mam wyboru'
4 Pomysl o kot zysctach I su atach Zastanów Się nad ryzykiem podejrnowa
nych działan konsekwencjami I przeszkodsnu Rozwaz koszty I wysiłki wymagane przy rnozhwych rozwiązaruach Bądz gotów do wprowadzenia pewnych popia
wek Na przykład jesh pracownik Jest bardzo dobry, ale stale SIę spozrna może
zdecydujesz tolerowac go aby nadal korzystac z jego urmejętnosci
, I'omysl o luduach ktotych będą dotyczyć twoje decl-je W Jaki sposob
twoje decyzje wpłyną na Innych? Kogo powimeneś SIę poradzie, zanim pode]
rruesz dzralame? CL'j opinie l pomysły Innych nalezy WZląC pod uwagę')
6 Pos.ukaj pomocy' sugestu II v ykwahfikowanych 050b Nigdy nie bOJ Się
stracie twarzy ani przyznac Się ze potrzebujesz pomocy To siła a nie słabość
dzrehć Się z tnnymr podejmowanrern
decyzji
7 Sprawdzaj swoje decyzje Patrz wstecz na swoją decyzję, nie zeby zalowac
ale zeby UCZCIWie
oceruc swoje dzialarue Ucz Się na błędach

Przeszkody

przy podejmowaniu

decyzji

l Ntepowodzente p'.::v for mU/OH G11lU tasnv eh celow Jesh nie jesresmy pew
ni w Jakim celu pracujemy wtedy trudno będzie nam decydowac jakle podjąć
dzrałame Na pizykład przywodca dowredzial Się ze bardzo znany ewangelista
odwredzi jego teren Proponuje go zaprosić by spiewał grał na gitar ze I przemaWiał na zebraniu
nauczycieli Przywodca zaplanował dyskusję na temat biblijnej
doktryny Co ma teraz zdecy dowac? Jesh celem zebrania ma być to by nauczy Cle
le opuserb Je szczęshwi I pobudzeru wybierze ewangelistę Jesh celem zebrania
ma byc lepsze zrozumrenie przez nauczycieli spraw doktrynalnych wybierze dys
kusję Nie mozna powredziec ze jedna decy zjajest lepsza od drugiej Nalezy podkreslic ze decyzja WYnika z poządanego rezultatu lub celu o który chodzi przywodcy Jesh Się zdarzy, ze me będziesz \I redział Jaką decyzję podjąć, zapytaj siebie Jaki jest cel?
2 Uc.ucie niepew nosct Przywodca moze bac Się dzialarua M07e to wyrukac
cech Jego osobowoset lub Z tego, ze nie I ozumrę W pełrn swojej pOzyCJI aru po
wiązan z Innymi przywodcarm Jak przekonaliśmy Się, wrększosc chrzescijanskich
pi zywodcow to przywodcy sredruego szczebla Na przykład lider rnlodzrezowy

z
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lub dyrektor

szkoły niedzielnej

zarua z pastorem

muszą byc pewni

że rozumieją

Muszą też być pewru, ze Ich decyzje zostaną

SIę mepewnr, mogą odrnawrac podejmowania
tani, gdy przyjdzie prosić pastora o pomoc

decyzji

obowrązki
poparte

I

I

cele

powią-

Jesh czują

mogą byc również

zaklopo

3 Strach przed :Illwną Zawsze Jest wygodniej postępowac w utarty sposób
w pewnym stopniu niechętnie podchodzą do liman Przywódca

N iemal wszyscy

może SIę wahac przed podjęciem

decyzji

gdyż bOI Się reakcji

przywódca

uznaje potrzebę zmian I stara Się postępowac
gotować ludzi do Ich zaakceptowania

na zmianę

w taki sposób,

Dobry
by przy-

4 Unikante Hau anta li obltczu faktow W pl acy chrześcijanskrej
rstrueje obawa przed ocenremem sytuacji poruewaz mogłoby to wyglądac na brak Wiary Przy
wódcy podejmują decyzje bez własciwych mformacj i gdyz boją SIę zadawać pytama I dowiadywać
SIę, co ludzie naprawdę czują Jeśli mechętme
dokonujesz

oceny syruacji I nie starasz Się zrozumlec prawdziwych potrzeb ludzi, nie Jesteś
w stanie podejmować
dobrych decyzji
formy podejmowania decyzp
W

wrększosci

sytuacji

chrzescijanscy

przywodcy

kierują

grupą

przy podej

rnowarnu decyzji Stoplen zaangazowarna
grupy zmienra Się zależnie od okoliczności Na przykład jesh członkowie grupy mają bardzo mało doswradczerua, przy
w6dca moze mleć większą odpowredzralnosc
przy podejmowaniu decyzji Jeśli
członkowie grupy są kornpetentnyrru doswiadczonyrm chrzescijanarru, powtrmo
SIę Ich zachęcac
do bt arua na siebie większej ndpowtedzralnoścr
lstrueje wiele
foi m podejmowania
decyzji od skrajrue autorytatywnego
kiedy przywódca podejrnuje wszystkie decyzje po skrajnie demokratyczny
kiedy członkowie grupy mają
dużą ruezaleznosć dzrałarua Te formy można opisać w następujący sposób

I Przywodca podejmuje decyzję I ogłasza ją grupie
2 Przywódca podejmuje decyzję I, sprzedaje' ją grupie To znaczy nakłanta
grupę do zaakceptowania
Jego decyzji, nie dając Jej możhwości
wyboru
3 Przywodca podejmuje decyzję I prosi grupę o zadawanie pytan Zachęca do
dyskusji, ale tak naprawdę grupa me może zrmernc decyzji
4 Przywodca przedstawia proponowaną
decyzję I zaprasza grupę do dyskusj I
nad mą Następnie na podstawie sugestu może wprowadzic do mej pewne
zmiany
'5 Przywodca przedstawia okres lony przez siebie problem I prosi grupę o pro
ponowanie możliwych rozwrązan Następnie podejmuje decyzję
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6 Przywódca

opisuje

a następnie

sytuację

I

ustala

prosi grupę o podjęcie

7 Przywódca

pewne

ograruczerna

lub wytyczne,

decyzji

pozwala grupie zanalizowac

sytuację,

okreshc

problem

I

podjąć

decyzję w podobny sposob.jak
omawiahsrny wczesmej
Przywodca dostarcza mformacjt oraz kieruje grupą tak, aby działała zgodrue z wytycznymi
wyzszych władz lub kierunkiem dzrałan kościoła Jest to prawdziwe grupo
we podejmowanie

decyzji

Omówimy

Je pozruej,

w

CZęSCI

poswięconej

roz-

WOJOWIgrupy
6 Na przykładzie

Nehermasza

uczymy

Się, ze

a) dobrzy cht zescijarue nie muszą trudzie Się podejmowarnem
decyzji
b) kiedy naturalne srodki zawodzą, korneczna Jest wiara w Pana
c) decyzje nalezy podejmować
tylko STadkami natuialnyrm
d) Pan kieruje ludzrm w procesie podejmowania decyzji

7 Najskuteczniejsza

ranna

podejmowama

decyzji

a) zalezy od konkretnej sytuacji
b) Ole Jest ani autorytatywna aru skrajrne demokratyczna
c) zwykle Jest autorytatywna, jesh przywodca Jest silny
d) to styl demo. ratyczny gdyz bierze w mm udział więcej ludzi
8 Zakreśl

hterę przed każdym PRAWDZIWYM

stwrerdzernern

a Najbardziej kompetentni przywódcy podejmują decyzje bardzo szybko
b Istnieje tylko Jeden naprawdę skuteczny spasa b rozwrązywarna wtększosci
lernów

c Nie Jest blakiem wiary iozważerue
cyzję

prob

ryzyka oraz kosztow, zanim Się podejmie de-

Pyranta do zastanów terna się Wroc do Metod podejmowania decyzn l spró
bUJ wymyślić
sytuacje, w ktorych kolejno byłby wlasciwy kazdy z nich Czy Jest
jakis jeden styl ktory wydaje CI Się najlepszy w każdym przypadku?
Dlaczego?

OYNAMICZNOSC

Wyjasmeme

GRUPY

okreslenia "dynamlcznosc grupv"

Cel 4 Podac przykłady dw och wY"llarow

pr acy gt upow ej

Poruewaz większość deCYZJI wrąze Się z działamem grupowym konieczne Jest
aby przywodca rozurruał pojęera grupa I dyronncznosc głliP) Nalezy, po pierwsze zwrocie uwagę, ze czlowrek Jako Istota społeczna, potrzebuje
mnych ludzi
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I osrąga najlepsze efekty gdy wspołdziała z ludźmi w grupie Drugą podstawową
prawdąjest to że grupa to Ole tylko zbiór ludzi, ale zbiór ludzi którzy wspólnie
dzralają I nawzajem na siebie wpływają Decyzja grupowa to Ole jest decyzja Jednego człowieka ktorą akceptują wszyscy pozostali To decyzja na którą złożyły
Się mysli l osobiste zainteresowanie
członkow grupy
jedną Z zadzrwr ijących prawd zw iązanych Z grupami jest to, że n rezależrue od
tego, ja" rożruą Się między sobą ludzie jako Jednostki to jednak pottafią utworzyc
coś W rodzaju wspólnej płaszczyzny, zeby pracować wspólnie dla celu, "tory uwa
zają za wartoserowy Powinno to sprawdzac Się szczegolme w odmesieruu do grup
chrześcijanskich pomewaz podstawą chrzescijanskrej wspolnoty Jest wiara Dynanncznosc grupy to termm klary określa szczegolny rodzaj mocy I dzrałarua
powstający wtedy gdy ludzie pracują wspólnie Hustracją tego jest rodzma lub
klan, w którym ludzie są ze sobą silme związam DZiałają w JednOŚCI Sila I sarysfakcja wynikające Z udziału w decyzjach I dz.ałalności grupy, gor UH nad wynika011 pracy mdywrdualnej
Korzysć dzrałarua w grupie to me tylko satysfakcja odczuwana
ków ale rowruez jakość pracy, którą można osiągnąc Oczywiscte,
kowre grupy będą rrueh większą wiedzę I urruejętności
mz mm
wódca dopilnuje by każdy miał okazję do wykazania Się Nikt w
rnen

mice specjalnego statusu ale

powinne

Się

raczej

przez JeJ czlon
ruektorzy członAle dobry przygrupie Ole pow I

doceruać przejawy

wkładu

każdego w działalnośc grupy Na przykład osoba z niewielkim I umiejętnościami
może rmec dar wiary albo pogodę ducha która dodaje członkom grupy otuchy,
kiedy pojawrają SIę trudnoset Istnieje stare powiedzenie że stu robotników mogłoby zbudowac most Moze byłby pryrmrywny ale sluzyłby własciwernu celowi
Natormast jeden znakomity architekt miałby znaczrue więcej trudnoser ze zbudowaniem mostu Prawdopodobnie most który archuekt próbowałby zbudować sam,
byłby jeszcze prymitywniejszy
mz ten zbudowany przez mewykwahfikowanych
robotnikaw Z drugiej zas strony wspólna praca architekta I robormków doprawa
dziłaby do zbudowania swremego mostu

wymiary

grupy

Kiedy mówimy a sile dzsalarua grupowego, mamy na rnysh dwa czynniki
ludzr i zadania Dlatego tez dzialanie to mozna rozpatrywać \\ dwóch wymiarach
Jeden z nich to wymlGI społec.ny mformujący w Jaki sposob członkowie grupy są
ze sobą powiązaru, co sądzą o sobie nawzajem oraz co sądzą o SWOim własnym

miejscu w grupie I wkładzie w Jej działalnosć Drugi to lVyJ11far zadantowy, okres
łający w Jaki sposob czlonkowre gr upy uczestniczą w jej dztałalności
Obowiąz-
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tych dwoch wyrruarow

kłem przywodcy Jest kielowanie rozwojem
gestu na ten temat dla przywodcow grup
Wymiar

Oto kilka su

spoleczny

Dodawaj otuchy członkom gl upy Pornagaj

by byh dla srebie rruh

Im

I

ła-

godm Wszystkim okazuj uznanie
2 Wyla::.a}

Kładz nacisk

UC::'UCIOgłupawe

na ducha zespołu

Pornagaj jed

nostkorn w przezwycręzaruu
uprzedzen
Nie dopuszczaj do niezdrowego współza
wodnictwa
Urukaj faworyzowania
wył» anych Udzielaj SIę jako członek grupy
3 Łagod: rozmce Pomagaj członkom w akceptowaniu
rożnych poglądow
Proponuj kompromisy
Wskazuj na podobienstwa
rmędzy członkami gru-

i opmu

P) oraz rch poglądarru

4 Ulatwun po.ozunnewame
bodnie wyrazać

swoje rnysh

l

stę Star aj

Się

by kazdy członek grupy mógł swo-

opinie

5 Ustala; normy W iazie komecznosci tWOIZ pewne ieguly Na pizykład ustalaj
lunit y czasowe tak aby Jedni nie WY"OIzystywali dl ugich Nie dopuszczaj do wys
I11leWaI1la I krytykowarna
siebie nawzajem
Dyskutuj
pomysłach
a me
oso
bach Nie uać czasu na drobiazgi
Utrzymuj prawdzrwie chrzesctjanską
atmosferę
w grupie

°

°

Wymiar zadamowy
I Irucju} f p,oponuJ cele Ol az radanto Kleru) gr upą przy definiowaniu
problemów Wysuwaj pomysły, proponuj sposoby postępowania
Wyznaczaj określ o
ne zadania
pach pracy

Ustalaj luruty czasowe

2 InfollJ1lij
3 lnterpretu)

I

pomagaj
f

Prowadz

wykonania

zadan lub składania

grupę podczas

szukama

wYJa'll1Ja} Wyjasrnaj tuepotczurrucrua,

relacji

mformacj

° postę

i

dawaj przykład,

wyko

rzystuj pomysły
4 Podsumowut lub łącz pokrewne Idee Przedstawiaj
czlonkowie grupy zrozumieli
w jaki sposob Się one wiązą
ganiu punktów wspólnych l podejmuj okr eslone decyzje

kilkakrotnre

rnysh

Pomagaj

w dostrze-

Im

aby

') Nagrodzoj l okazu} uznanie KIedy zadanie zostanie wykonane lub kiedy
WIdoczny jest postęp me pozwól by ten fakt pozostał mezauwazony
Kladz raczej
nacisk na jakosć pracy 1112 na osobiste zalety pracowruków
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6 Stli orz mechanizmy oceny Pomagaj członkom grupy w I ealistycznej oceme Ich osiągruęc, tak aby Ole zruechęcah Się ani nie stawali zbyt pewni siebie
KIeruj rnrm tak, by dziękowah Panu za sukces a jednocześrne byli swiadorm własnego wkładu Pornagaj Im w rozwijaniu się przez zdobywanie nowych umiejętnośCI I doświadczen czy to pozytywnych czy negatywnych
9 Przed poruzszyrn przykładem wstaw cytrę I dla wynuaru społecznego lub 2 dla
wymiaru zadaniowego

I) Wyrmar spoleczny
2) Wymiar zadamowy
a Przed spotkaruern przywódca ustawił krzesła w mały krąg
b Wyznaczono dwóch czlonków do znalezierua matenalew I sprzętów dla
najmłodszej klasy
c Podczas kampanil ewangehzacyjnej przywodca wyjaśni! pracowrnkom Ich
obowiązk:
d Przywódca poprosił nowych członków o prowadzenie w spiewre refrenów
na rozpoczęcie zgromadzenia

e Przywódca zaproponowal aby kazda osoba w CIągUdwóch mmut wyraziła
swój pogląd na sprawę
f Przywodca zapt oponował by gr upa opr acowała rygodniowe cele na nad
chodzący rok
Jak podejmuje

Cel 5 Rozpoznoc

SIę

decyzje w grupie

I oc.eJ11C fin my podejmowania deCYZJI

DeCYZjapodejmowana przez glosowanie lub zasadę wrększosct
W wielu społeczenstwach najpowszechniejszym sposobem postępowania przy
grupowym podejmowaniu deCYZJIjest formalne głosowanie Można to zrobrć na
specjalnym zebraniu przez zastosowanie tak zwanej procedury parlamentarne)
Na wypad e" gdybys me był zaznajonnony z tą pt ocedui ą, krótko ją tutaj wyjaśni
my Dalsze mfor macje krotkr plan procedury parlamentarnej - podane są w ULU
pełniemu na koncu podręcznika
Kiedy spotkanie prowadzone jest według procedury parlamentarnej, przywodca
będzie przewodruczącym Jego obowiązkiem będzie prowadzenie spotkama poprzez udzrelarue głosu członkom grupy a następnie wezwanie do głosowania by
zdecydowac jakie dzralarue ma być podjęte Taki system zapewnia to że rozwa
żana będzie tylko Jedna sprawa na raz, ze kazdy kto zechce będzie mogl wyl azrć
swoją Opinię oraz, ze podjęte dzialarue będzie wyrazem pragruen wrększosci
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Przewodniczący nie powimen wyrazac swego zdania aru probowac wpłynąc
na wynik glosowarna Moze jednak poddac temat pod dyskusję Na przykład gru
pa moze planować konferencję dla młodziezy Przywodca rnoze zaproponowac,
zeby grupa podjęła pewne decyzje dotyczące szczegolów Kazdy członek poprzez
wstanie lub podmesienie ręki rnoze zasygnahzowac ze chce rr DWie Przywodca
udziela mu głosu
Wnoszę aby zaprosić kaznodzieję X jako głównego mowcę mewi czlonek
grupy Nazywa Się to wrnoskrem Oznacza to Le ktos proponuje aby poddać pod
dyskusję l glosowanie sprawę zaproszenia kaznodzrei X
W for malnej procedurze parlamentarnej
wymagane Jest, aby dwie osoby zgo
dzrly SIę na wniosek, zanun podda Się go pod dyskusję Tę zgodę nazywamy po
parciem Inny członek grupy mówi Popierarn wniosek
Wtedy przywodca stwierdza
Wysunięto l popano Wniosek aby zaprosic
kaznodzieję X Jako głownego mowcę Czy ktos chce eos powiedzrec?
Członkowie mogą kolejno wstawac I wyrazac swoje opinie Niektorzy mogą
proponowac mnych mowców N rektorzy moze będą woleli, zanuast mowcy grupę
mlodych ludzi l ib program muzyczny
Kiedy wszyscy, ktoizy chcieh mÓWIĆ,za
brali JUZ głos przywódca pyta - Czy jestescie gotów I do glosowania?
Jesh nie ma sprzecrwow, rnow: dalej Wszystkich którzy są za zaproszeniem
kazncdziei X proszę
podruesierne ręk i (Glosowania mozna rowruez dokonac
poprzez wstanie lub oddanie glosu na kat cle) Wszyscy, którzy są przeciwko, glo
sują w ten sam sposob W \\ lęh.SL.OSCI pl zypadkow wrnosek uznaje SIę za pl=yjęly
Jeśli glOSUJe za nim większośc czlonkow

°

Podejmowarue decyzji w eparetu o zasadę wrększosci wydaje SIę wielu ludzrom spt awtedhwe I logiczne Jednakze nalezy i ozwazyc pewne problemy z tym
związane Ntektorzy czlonkowrc mogh sthue sprzeciwtac Się decyzji ktorągrupa
przyjęta przez < łosowarue Mogą uwazac ze glosowanie to raczej rodzaj walki
I ze w mej przegrali
Zamiast wspolpracowac z W1ę,,"SZOSClą, mogą stworzyc
w grupie frakcję mmejszosci Mogą szukac okazji do współzawodnictwa I próbo
wać wygi ac w mnych sprawach Moze to doprowadzic do podziału grupy zamiast
do zgodnej wspolpracy
10 W kwestu głosowania I podejmowania decyzji na zasadzie wrększosci głosów
następujące rzeczy, oprocz Jednej, uwazamy za pozytywne Ktora z nich Jest
NEGATYWNA?

a) Zachęca do dyskusji I pełnego uczestnictwa
b) Tworzy lamy do uporządkowanej dyskusji poniewaz stosuje SIę pewne zasady
proceduralne I rozwaza Się na raz tylko jedną sprawę
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c) Pozwala przywodcy

na śmiałe działame,

własciwe
d) Daje w wyniku decyzję,

gdyż to co postanowi

która reprezentuje

to, co większosc

wrększosc

I

cele
Jest

uważa za decyzję

najlepszą

Decyzja podejmowana na zasadzie consensusu
Słabosetą
przegrany

zasady

wrększosci

Mozna uniknąć

Jest to ze kiedy spotkanie

takiej sytuacjr, Jeśli przywódca

konczy

Się, ktoś Jest

potrafi tak pokrerowac

członkami grupy by podjęli decyzję na zasadzie consensusu Consensus nie OZ113
cza że wszyscy są w pelrn zgodni, ale uczucia I postawy ludzi są mne kiedy spot
karne konczy SIę rac Le] w duchu zgody ruż współzawodnictwa
Consensus

oznacza,

powanta

zgodnie

najlepsza

decyzja

że ka

z decyzją,

-dy

członek

grupy wyraża

swą gotowość

nawet kredy nie Jest w pełm przekonany,

do postę-

że Jest to

z możliwych

Aby doprowadzić

do takiej sytuacji,

Imały wobec wszystkich

cz/onkow

grupy

przywódca

musi byc cierpliwy

I wyrozu-

MuSI byc pewien, ze wszyscy mają praw-

dziwą sposobnosc do wyrażenia tego co czują I przedstawrema
swoich argumen
łów Jesh opus/czają zebranie z uczuciem że Ich zrozumiano,
są bardziej chętni
do współpracy l uczestnictwa w reahzacji grupowej deCYZJI Czasami ludzie od
Czuwają nawet pewną satysfakcję z ustąprema z SWOich racjt jesh rue doprowadzi
Się do tego by ej uli SIę tyramzowam
Czują natormast że powiedzieli to, co myślą
I

że wrnesu

pewien wkład do procesu podejmowania

deCYZJI

II Przypuśćmy, ze bierzesz udział w zebraniu na ktorym istmeje dążenie do consensusu Prowadzono dyskusję I przebadano wszystkie mozhwo lei W koncu eon
sensus zostaje osiągruęty W Jaki sposób takle zakonczeme i ozrułoby Się od zakonczenra

w przypadku

DeCYZja podjęta

na

gdyby wygrała

WIększość

WPiSZ

odpowredzi

do notesu

zasadzie jednomyslnosci

W pracy chrzescijansktej
mozhwe jest coś co rzadko rnozna osiągnąć w orga
ruzacjach innych typow Jest to mozhwe, gdyż chrzescijarue
mają wspolne cele
I poruewaz możemy polegać na przewodrucrwre
Ducha Swręrego który pomaga
nam w osrągarnu doskonałej zgody I jednomyslnosci
Wiemy z Pisma ŚWiętego
I z doswiadczerua,
że me zawsze istmeje zgoda W rzeczywistoset
doskonała jed
nornyślnosc me jest korneczna w każdym przypadku I powrnruśmy uważać aby SIę
przesadnie

me obwiruać

Jeśli w pracy grupowej me udaje Się nam osiągnąc

Idealnego stanu Ale możemy byc wyczułem

na

kterowrucrwo

Ducha

tego

Swiętego

Problemy

l

decyzje
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Starając Się zaChOWClG iednosc Ducha w spojru pokoju przygotowac swtę
tych do d-ieto posługtwama do budowania eta/a Chrystuso-s ego oz dOJ
dzsemy w~=y.\(.y do jednoset H tat y I pa-nama Syna Bo:ego do męskiej dos
konałoset ldOJos11lemydowymlQrOllpelmCh'ysluSOHej
(Ef4312
13)
12 Dopasowac typ podejrnowarua decyzji (po prawej) do włascrwego przykładu
(po lewej) opartego na slowach przywodcy
I) Zasada większości
2) Consensus
3) Jednomyslnosc

a .Zdaje SIę ze doszhsmy do porozumierua
w sprawie kierunku dzralarua
Chceraz ten
kierunek nie Jest doskonały to jednak chyba
naj lepiej odpowiada faktom Docemarn wa
szą gorowosc do poparcia tego kierunku cho
ciaz może Się wam me wydawac najlepszy
b Ponieważ wszyscy Się zgadzają, ze propono
wany kierunek Jest własciwy, mozemy konrynuowac
c O sprawie zdecydowało głosowanie 16 za I 8
przeciw Będziemy postępowac zgodrne z pod
Jętą decyzją"
13 Zajrzyj do uzupelruerua I przeczytaj
Wskazowkr
nej ,a następnie odpowiedz na następujące pytarua
a Wyrmen pręc .Podstawowych

b Ile Jest podanych

dla procedury parlarnentar

zasad prawa parlamentarnego"

Podstawowych zasad dyskusj

t"

c Ile jest podanych metod glosowania?
Ile jest wyrrueruonych typów
głosów?
Największa liczba glosow oddanych ruezalezrue od więk
SZOŚCI nazywana Jest
d Prowadząc zebranie przewodruczący
mgdy me mówi
sowo' Zamiast tego powuuen powiedzieć
e Przewodniczący przygotowuje

Postępujecie rneprzepi-

na kazde zebrarue

f Wartosc ustalonej procedury w prowadzeniu spraw polega na tym, ze
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Zasady

"OmaWiania

głównego

l

cele

zapewniają to, ze

WnlOS"-U'

Jest to ostatnia lekcja CZęŚCI II Po wykonaniu testu powtórz lekcje 4 6
I odpowiedz
na pytania testu do CZęŚCI II Postępuj zgodnie z zawartymi

wskazowkarm

Test
PRA WDA - r ALSZ Umieść literę P przed każdym stwrerdzeruern
WYM I literę F przed każdym stwierdzemem
F ALSZYWYM
I Miłość Nehermasza

Jego odwagą

do Jerozolimy

w podjęciu

działama

w połączeniu

z wizjąjej

są swiadectwem

Bozego

PRA WOZI

odbudowy

oraz

powołania

2 Po przybyciu Neherruasza do Jerozolimy Jego kompetencja
przejawiła Się
w tym, że wysłał delegację, aby oceniła stan zburzonych murów l zleciła
odpowiednie naprawy
3 Fakt, że Neherruasz
numo IŻ był bogaty, głęboko
ludzi biednych, świadczy o Jego współczuciu

poruszyło go położenie

4 Planowome, Jako element przywództwa
przejawił są. w fakcie
rmasz jeszcze przed pójściem do króla przemysial calą sprawę

S Nehemrasz

określił

WIZJą,

by ludzie

ocenił potrzeby,
a następnie pozwolił,

że Nehe-

kierunek dzrałarua I podzielił Się SWOją
sami sobre znalezh odpowiednie rruejs-

ce do pracy
6 Neherruasz dokładnie zanalizował sytuację Jak Się przedstawia
I Jakle są
potrzeby Następnie rozpalił serca swoich ludzi motywując Ich słowami
które podkreślały
że Ich cele są wspólne
7 Pierwszym etapem pl Geesu rozwiązywania
problemów Jest zdefimowame
problemu to znaczy zanahzowarue ogólnej sytuacji okreslenie konkretnego problemu I zdecydowarne,
czy potrzebne Jest działame

Problemy

I

decyzje

1-11

8 Po zdefiruowarnu problemu rozpoczyna Się drugi etap - wybranie rozwrą
zarua, to znaczy rozwazarue 1110ZIlW05CI, wybranie kierunku działanta
I

podjęcie

dzrałarua

9 Trzeci etap procesu rozwiązywania problemow to ocena rezultatów dzia
lama Jesh Się postępowało zgodnie z tymi trzema etapami procesu raz
wrązywama problemów rezultat będzie zadowalający
10 Po wybraniu roZWląZ3111a
sposobu dzialarua I przedyskutowaniu mozh
wych konsekwencji a iakze związanych z tym spraw, członkowie grupy
mogą WYJse przekonaru ze i ozwrązah problem
II W określonym

czasie członkom grupy powinne Się dac okazję wyrazerua

w związku z iezultatarru dzralarua Jeśli rezultat jest ogólnie
dobry, naJezy wyt azrc uznanie jesh Jest raczej negatywny, przywód
ca powinien okazac zrozunuerue
I zachęcie
do dalszych wysiłków
Ich odczuc

ze rozwrązywarue problernow odnost SIę do
wazmejszych spraw, podczas gdy podejmowanie decyzji to rozwrązywa
me drobniejszych problemow

12 Ogolrue rnozerny powiedzrec

13 Nehermasz podejmował decy zje w oparciu a rzetelne mforrnacje, zrazu
mienie ryzyka porozurmeme ze wspołpiacowmkarm podejmowarue jas
nych decyzji I dawanie Innym okazji do wyrazarua okreslonych decyzji
14 Chrzescijanscy przywódcy napotykają na pewne przeszkody przy podej
rnowamu decyzu a mranowrcre niepowodzenie w sformułowa-nu jasnych
celów, uczucie ruepewnosci, strach przed zmianami I strach ze oceniając
wykazą SIę brakiem wiary
15 Ogólnie mowiąc, chi zescijanski przywódca prowadzi swoją gr upę pod
czas podejmowama decyzji z rzadka angażując ją w proces podejmowa
ma decyzji
16 Formy podejmowania decyzji obejmują całą Ich gamę od skrajnie autorytatywnego po skrajnie demokratyczny. lecz wrększosc przywodcow sto
suje styl autorytatywny
17 Nawetjesh członkowie grupy są kompetentnymi. doswiadczonyrm chrzes
cijanmarru, me powmru brac na Siebie dużej odpowiedzralnosci za podejmowanie decyzj l, gdyż byłoby to ŚWIadectwem Ich prozności I zrnysłoWOSCI

18 Szla dztałarua grupowego 0'plera Się na załozemu. ze ludzie są Istotami
społecznymi, potrzebują Siebie nawzajem, pracują najlepiej, kiedy działają wspolrne a działając wspolnie wpływają na srebie
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ł 9 Ludzie, będąc IStotami społecznymi
dualrne,

ale w ten sposob

wtedy, gdy pracują

wolą pracowac

wspolrne

Ich praca me Jest rowrue wysokiej

ruż

I

cele

mdYWI

jakości

Jak

sami

20 To w Ja~1 sposob członkowie

grupy są ze sobą powiązam,

co sądzą o sobie
w Jej

nawzajem co sądzą o SWOIm miejscu w grupie I o SWOIm wkładzie
dzialalnosc
to wymiar zadaniowy dynamiki grupy

21 Udzielarne nagród okazywarne uznania oraz ustalenie mechanizmów Dec
ny to częsc wymiaru zadamowego grupy
22 Decyzje
I

podjęte na zasadzie wrększosci glosow są na ogoł arbitralne
ze rnruejszosc czuje SIę urazona I pokonana

sprawiają,

23 Consensus sprawia wrażenie ze wszyscy ludzie
żadnej roznicy zdan

Się

zgadzają

1 ze

nie ma

24 Podejrnowarue decyzji na drodze głosowania I na zasadzie wtększości
pewne aspekty negatywne ale na ogól warte Jest polecenia
25 Decyzje podjęte na zasadzie jednomyślnoser są mialą pi awdzrwego
croła Są ŚWiadectwem duchowej dojrzałoset I doskonałej jednoset

Odpowredzr na pytania z lekcji
7 a) zależy od konkretnej
ł .6)

Motywowanie

sytuacji

mnych

b 2) Kompetencja
c

3) Poczucte

powołania

d I) Współczucie

e 4) Planowarue
f 5) Organizowanie

8 a Fałsz
b Fałsz

c Prawda
2 b) zakłóceniu uległy prace przy odbudowie
e) wyposażenie

budowniczych

9 a I) Wymiar społeczny
b 2) Wymiar zadaniowy
c 2) Wymiar zadamowy

murów

w bron defensywną
d l) Wymiar społeczny
e l) Wymiar społeczny
r 2) Wymiar zadamowy

3 c) bezprawnie pobierano lichwiarski procent
d) wymagał, by przestrzegano
Prawa Bożego

ma
koś

Problemy

I

10 c) Pozwala

decyzje

143

przywódcy

na snuale

działarue

gdyz to, co postanowi

wrększosc

Jest właściwe
4 a sprawy nie szły dobrze

Nauczyciele

czuh niezadowolenie

b hałas
c mewłaścrwa

dyscyplrna

rnedbalosc

rodzicow

rueodpowredrue

nauczanie

II Twoja odpowiedz
Rozruca była subtelna
W obu przypadkach
sprawa by/aby
dokładnie rozpatrzona
Wydawałoby
Się ze IOZnIca lezy w fakcie, 12 eonsen
sus Jest mniej dramatyczny
I nie pozostawia
ludzi pl ::eglanyml
podczas gdy

glosowanie dzieh grupę na dwie CZęSCl ZWYCięZCÓW l przegranych
pt owad zony proces podejmowania
decyzji na zasadzie większos
bardzo skuteczną

metodą, ale bez wyczucia

I

chrzesctjanskrej

Właściwre
I

moze byc
moze

zyCZllWOSCI

pl 0\\ adzic do rozłamu
5 Porównaj z podręcznikiem
12 a 2) Consensus
b 3) Jednomyslnosc
c l) Zasada większeser
6 d) Pan kieruje
13

a

I) uprzejmość

na raz

ludzrm
I

W

procesto

spt awiedhwosc

3) mruejszosc

podejmowania
dla wszystkich,

musi byc wysłuchana

I 5) celem zasad Jest ułatwienie
dzralarua
b pięc
c OSiem, cztery względna wrększosc

d, Wniosek jest mepizeprsowy'
e porządek zebrania
r pozwala szybko załatwi c splawy

zapewnia

I UCZCIWie

2) rozwazeme

Jednej spr awy

4) wrększosc mUSI ZWYClęzyC
a me przeszkadzanie
mu

kontynuację

łączy brezące decyzje z pt zyszłyrru spotkaruarru,
decyzji we właściwy sposob ruearbttralny

g grupa rozpatruje

decyzji

spraw z przeszloser

zapewnia

dochodzenie

do

na I az tylko Jedną sprawę co oznacza ze robi o dokładrue
zanim zostanie przedstawiona
następna

CELE
JAK USTALAĆ CELE
I OSIĄQAĆ JE
W KOSCIELE

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

1 r::eC::y1VIslO.'lC

UB
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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

1-19
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

1)0

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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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

155

Odpowiedzialnosc

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

Ludzte zadanta
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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

158

Ludzie zadorna

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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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

lEKCJJ.\

a

Daienie
do osiqgnic;cia celów
I

MIchał był z WIzytą u swoJeJ ciotkr, W miasteczku odległym
z mą do sklepu I spotkali tam pastora miejscowego
kosercła
- Słyszałem,

że Jesteś dobrym

mowcą - powiedział

od domu

Poszedł

pastor

Może przyszedłbys usłużyć Słowem do naszego koserola w srodę wieczorem?
MIchał był zadowolony,
ałe odpowiedział
skromrne
NIe Jestem wielkim
mówcą, ale cieszę SIę, gdy mogę służyć Wjakikolwiek sposob dła chwały Panskiej
Mogę przemawiać
Jeśli tego chcesz

W domu eroikr Michal wziął BIblię notes I parę ksrązek z połki Kiedys przygotował JUz kazanie na temat uwrelbiania I czczenia Boga Zastal o ono dobrze
przyjęte Postanowił znowu mowie na len lemat
wac parę książek I pomodlić SIę Zrcbrl nowy szkic
czytał klika fragmentów Prsrna Swiętego
mocą Bozą wygłoszę Ciekawe kazanie

OCzyWISCIC

wyszukał

To dobre podstawy

musiał przestudioparę rlustracji Przepowredział

- z po-

To dobrze wam znana sytuacja Zdarza Się tak często że nie wtdztcie w mej me
dziwnego ant znaczącego
A Jednak, w zachowaniu pastora I Michała być może,
dostrzezemy
oznakę bardzo powaznego błędu Błąd ten bardzo często popełrnają
szczerzy I kompetentni chrzescijanscy
przywodcy Czy mozecie to wyjasruć?
W tej lekcji ornowrmy te I mne kwesue dotyczące ustalama celów przez przywodcow oraz pracy dla Ich osiągmęcia Naszym bibhjnyrn przykładem będzie apos-

tal Protr Tak Wiele można

Się

nauczyc od mego o chrzescijanskim przywództwie

"Może wygfostflj!fs /(azanie... ?"

Plan lekcji
Protr

pr zywodca

Podejścte
Kierowarue

posiadający

cel

systemowe

dzrałaruem

poprzez

cele

Cele lekcji
Po zakonczemu

tej lekcji powrruen es unuec

• Opisac na przykładzie Protra zasady przywodztwa oraz je zastosowac
• Wyjasmc, co w pracy chrześcijanskiej rozumie
• Ułożyć

sposob

okres lama celow

I

Się

dązerna do Ich

przez podejscie systemowe

OSiągnięcia
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Wskazówki do praktycznej
Proszę przeczytać
2 Proszę

Lk 22 24-32,

przestudiować

3 Proszę wypełnić

IPt 51-4

lekcji I odpowiedziec

test na koncu lekcji I zweryfikowac

przez zestawrenie Ich z podanymi

cele

nauki

Jn 21 15-221

rozwimęcre

I

na pytam a

swoje odpowiedzr

na koncu podręcznika

Słowa kluczowe
UWieczniać
wyrzuty sumienia

Rozwmięcre

lekcji

PIOTR - PRZYWÓDCA POSIADAJĄCY CEL
PIOtr uczniem Jezusa
Cel l Rozpoznac maczenie nauk uduelanych

Psotrowt przez Pana Jezusa

Głównym zadaniem tych rozwazan Jest wskazanie, ze chrześcijanskrę
przywództwo to proces pomagam a ludziom w osrągrnęcru Bożych celów Nigdzre ta
prawda ole uwidaczrua SIę tak wyraznre, Jak w stosunkach Jezusa Chrystusa l Jego
UCZniami Prawie każde słowo, Jakle do nich wypowiadał.
miało dwa znaczenia
Po pierwsze, skierowane było OSobiście do UCZniÓW, a po drugie miało pomóc Im
w nauczam u mnych I w rozpowszechmaruu
Ewangeln
Znamienny przykład tej
funkcji przywodztwa

znajdujemy

w Ewangelu

Lukasza

22

W smutnej dla Pana Jezusa I Jego uczmów chwrh, gdy rysował Się JUż cien
krzyża, rnysli Pana skierowane były ku przyszloset
Nawet w tej ostatruej chwili,
kiedy z mIłOŚCIą I lagodnośclą
zwracał SIę do Protra. me mogl mu pozwohc, by
zapomniał o swym powołaniu do przywództwa
Czujemy smutek, kiedy czytamy,
że w tych ważnych chwilach, W czasie Ostatniej Wieczerzy, uczmowie sprzeczali
Się między sobą, kto z Olch Jest największy
Z drugiej strony, cieszymy SIę z ujawnienia SIę Ich ludzkich cech które Bog mógł wykorzystac na swój sposób PodZIwiamy piękny sposób, w jaki Jezus posłuży! SIę Protrern, ktory Jest przykładem
chrześcijanskiego przywódcy
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Protr najwyrazniej był bardzo pewny swojej pOzyCJI Deklarował swoją lojalność wobec Chrystusa I sprawiał wrazerue, że kocha Pana bardziej, rnz pozostali
Łagodrue, ale stanowczo Jezus powiedział Piotrowi, że deklaracje pewnoser siebie me stanowią o prawdziwej sile Powiedział mu tez, ze zawiedzie I ulegnie
pokusom diabła W Ewangelii czytamy te słowa Chrystusa zwrócone do Protra
Ja zas prosiłem za tobą, aby me ustala wrara twoja a ty, gdy Się ktedys naWroCISZ utwierdzaj bract swoich (Łk 22 32) W tych mewielu słowach znajdujemy dwie wrelkre nauki na temat przywództwa Pierwsza to ostrzeżerne przed zbyt
mą pewnością siebie Druga mewi o tym, że należy wykorzystywać osobiste doswtadczerua, by pomagać mnym Nawet porazka jest błogosławienstwem.jesh
pozwala nam coś zrozumieć oraz uczy nas współczucia I mądrośct w stosunkach
rruędzyludzkich

Piotr wpadł w SIdła szatana, tak Jak powredział Jezus Ale rrurno tej ludzkiej
słabosci, był oddany Jezusowi Wstyd I wyrzuty sumrema Wiele go nauczyły Całym sercem szukał okazji do wyrazerua swej wrary I miłOŚCI Jezus wykorzystaj tę
sytuację, by udzrehć PIOtrOWIpouczenia dotyczącego Jego powołania Przeczytaj
Jn2115-17
Czy naprawdę rnme kochasz?
- 'Tak, Pame
- "Paś

OWieczki

- spytał Jezus

- odpowiedział PIOtr

Wiesz, że Clę kocham

moje' - powredział Jezus

Jezus powtarzał przytoczone pytam e az trzy razy Za kazdym razem odpoWIedz Protra była ta sama I za kazdym razem na tę deklarację mIłOŚCIJezus pow
tarzał wyznaczone mu zadanie
Jesh mnie kochasz, paś OWieczki moje ..
.Musrmy zwrócić uwagę na to, co przyniosła Protrowr rrułosć - mówi komentator Biblu, Barclay - MIłość przyniosła mu zadame "
Na podstawie biblijnych przykładów o powołaniu na przywódcę stwierdziliśmy, ze konkretna sytuacja lub potrzeba wymagają troski, aby mógł zostać osiągmęty Bozy cel Tak tez było kiedy Jezus powiedział PIOtrOWI żeby pasł Jego
OWieczki Jezus wypełmł swoją ziemską część planu zbawterna Jak zauważyliśmy
w popizedntch lekcjach, w Bozym pianie zawierało Się ustanowienie KOSCloł~
aby ludzie mogli kontynuować dzieło Chrystusa Jezus wyraził swoją rrnłośc do
Protra wyznaczając mu zadanie Wtym planre PIOtr zaś wyraził Swą miłość przyjrnując to zadanie do wykonania
Jezus mówił Językiem, który nazywamy metaforycznym użył słowa OWieczki
mając na myśli ludzi oraz słowa pasc mając na myśli nauczanie I pomaganie ludziom DZięki użyciu języka metaforycznego mogł zaledwie W kilku słowach za-
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komurukowac
tych słow

Ludzie zadania
wazne

1-4 Zakreśt lrterę

I Istotne

przesłanie

przed najwlascrwszymi

Zastanowmy

odpowiedziami

Się teraz

nad

I

cele

znaczeniem

na następujące pytania

I Co Jezus mial na rnysh, kiedy powiedział
Pas owieczki moje.'?
a) Opiekuj Się głodnymi ludzrm
b) Nauczaj I kieruj ludzrm mającymi potrzeby duchowe
e) Przejmij odpowiedzralnosc za calkowttą działalnosc Kościoła
2 Dlaczego Jezus prosił Pioua by pasł owieczki?
a) Poruewaz ludzie mieli potrzeby podobne Jak glodne owce
b) PIOtr znał Prsrno lepiej ruz pozostali
c) PIOtr kochał Jezusa bardziej ruz pozostali
3 Dlaczego Piotr był gotowy paśc owieczki?
a) Chetal Się wykazać SWOImi zdolnoścr-rru
b) Chciał naprawie sWOJ błąd
c) Poruewaz kocha! Jezusa
4 Jaki cel mial Jezus, kiedy prosił by Protr podjął Się zadania pasienia owieczek?
a) Chetal by Jego uczmowie byli szczęśhwi I zadowoleni
b) Zarmerzał dac Ptotrowi przywódcze stanowisko w Kościele
c) By zrealizować Boży plan dla Koserola

PIOtr naucza

starszych

Cel2 wyjasmc ze nauczanie Ptotra oparte było na tym czego nauczył
zusa
Zapewne przeczytahscie
polecane fi agmenty Pisrna Swiętego
abyście ponowrue pl zeczytah I Pt 5 I 4

Się

od Je-

ProSII11Y teraz

We wszystkich pismach Protra dorrunuje ton łagodności I głębokiej troski
o potrzeby ludzi Badacze brbhjru nazywają ten stosunek do ludzr , ciepłym', taki
stosunek powiruen posradac Idealny pastor Wiemy, ze PIOtr bardzo dobrze zrazu
mial nauki Jakle otrzymał od Jezusa, gdyz opierał Się na ruch w swojej działalno
SCIduszpasterskiej Ilustracją tego są wersety Prsrna Swrętego zawierające napom
merua dla starszych zboru Tych kilka wersów stanowi swiadecrwo Jego posluszenstwa słowom Jezusa oraz swiadectwo zrozumrema istoty chrześcijanskiego
pr zywództwa

Dqzenie do ostqgntęcta celo>!
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I Pokot a PIOtr był apostołem zwykle mewi Się o nim Jako o głównym apos
tole Nie wahał SIę on nazywać siebre Jednym ze stalszych stawiając tym samym
siebie na równi z tymi, którym udzielał nauk Myśl ta zawartajest
rowruez w Jego
napomnieniach
rem takim, jakim
bardzo

by starsi byli

rnnych,

pragnienie

przykładem

aby stać Się takimi

Jak

według jego oczekiwan

dla swego stada

przywódca
pownim

Przykład

Przywodca

taki wyzwala

musi być

wzo

byc mili Stawia to przywodcę

blisko tych którzy go słuchają

2 Zsozunneme potrzeb trutych iud:s Funkcje stalszych zarowno u Hebraj
I Greków,
związane były z potrzebami
ludzi Starsi byli nadzorcami
spraw społecznoset
zajmowah Się problernarru finansowymi l wymierzaniem sprawredhwosci
Byh zarządcami l nauczycielanu
Ten rodzaj słuzby włączono do
czykow jak

Koserola w Jego początkach

Kiedy Piotr nazwał siebie starszym

urruescrł Się wśród

tych ktorych służba polegała na zaspokajaniu
ludzkich potrzeb Wiemy, ze PIOtr
zył w czasach wielkich przesladowan
kiedy nauczycteh było bardzo mewretu
Potrzebru

byli przywodcy

z pasterską

dę Bazą, która Jest między wam"

postawą

pracowre.

I łagodni,

Pascie trzo-

Instruował stalszych

3 Zrozumtente ze stado na/ezy do Boga Powołaniem PlOtJ a było kładzenie
nacisku na fakt, ze ludzie to Boze stado ktoi e Bóg powie! zył opiece stal szych To
tak Jak gdyby mówił starszym,
Miejcie szczegolną czułosc dla ludzi I odpowie
dzialnośc wobec ruch kiedy myshcre o ruchjako o tych za których Chrystus oddał
zycie ' POWlI1n1ŚCle iówruez ZWIOCIC uwagę na slowa
CI ktoizy są wam poru
czeru
Ptotr podkresla tutaj ze Bog powierza swój lud stalszym, zeby o mego
dbali Apostoł pragrue aby starsi a takze my jak o przywodcy
dbali o stado tak
Jak chce tego Beg Barclay rnowi
Beg wyznaczył nam zadarue do wykonania
I musimy

wykonac Je tak Jak zrobiłby 10 sam Bog
chrzescijanskun

Bog Jest najwyższym

Ideałem

takze I dla słuzby w Kosciele

4 Motywacja lub powod do służby chrzescsjansksej Piotr powiedział
starze POWll1n1 chętme słuzyc Podal 1111 tez uzy zasady dobrej słuzby
nie
POWlI1n1 Unikać sluzby dlatego ze jest zbyt wielkun obcrązemem,
me powmm
służyć w taki sposob Jakby to był pr zykry nar zucony im obowiązek - me powtum
sięgac po stanowiska dla zysku ktory mogliby dziękr nrm osiągac
szym,

Słowa PIOn a wskazują, ze pt zywodca me powrruen poządać pieniędzy
władzy, populamości
I przywrlejów
Czasami żądza sukcesu Jest dla przywodcy bar
dziej niebezpieczna
ruż żądza bogactwa
Kiedy przywodca chce zdobyć aprobatę
łub popularność
zapomma, ze Jego celem Jest zaspokojerue
potrzeb ludzi Przy

osobiste osiągruęcra

wództwa

to nie

bywamy

Wyznacza

Je nam Bog

To nie cos, na co

Jest to praktyczny

sobie zasługujemy

wyraz miłoser

lub zdo-
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I

cele

5 Swtadomosc celu W pismach Protra bardzo wyrazna Jest swiadomosc ostatecznego celu - gotowość na przyjście Chrystusa, który zażąda tego, co do N lego
należy "A gdy Się objawi Arcypasterz", zażąda swoich stad od tych, którym Je
powierzył Wtedy .otrzymacie mezwiędłą koronę chwały"
5 Dopasuj zasady przywództwa (po prawej) do nauczam a Jezusa (po lewej)
a Jezus powiedział Piotrowi, aby pasl owreczki
b Jezus zapytał Protra .Miłujesz mnie?'
c jezus powiedział"
bądzcie gotowi z I Syn
Człowieczy przyjdzie ' (Mt 24 44)
d jezus uzył słów "owce moje'
e Jezus ostrzegł Protra, że zawredzre

I)
2)
3)
4)
5)

Pokora
Zrozurruerue potrzeb
Stado należy do Boga
Właściwa motywacja
Swiadomość celu

6 jezus wskazał Piotrowi prawdziwy cel przywództwa używając języka metaforycznego Nie powredział Piotrowr "Bądź wielkim przywódcą" Powiedział
a
b PIOtr rówrueż użył języka metaforycznego, kiedy powiedział

starszym

PODEJŚCIE SYSTEMOWE
Cel 3 Wybrac własctwe stwterdzerua dotyczące podejscsa systemowego
W lekcjach tych często stykaliśmy Się Z terminami celeposrednte cele ostaZ kategonami słów, których
używa Się W studiach nad przywództwem Poznąjrny Je lepiej Zwróćmy uwagę na
relacje tych kategorn W odmesiemu do działalności Kościoła, czy też W system/e
pracy chrześcijanskiej W lekcji 7 omówiliśmy naturę I znaczeme celów W tej
lekcji dowiemy Się, W Jaki sposób przywódcy ustalają cele I jak wykorzystują je
W planowaniu I W pracy Z łudzrru

teczne, potrzeby jesteśmy JUŻ rueco zaznajom rem

Pedejścre systemowe
PodeJŚCIe systemowe to systematyczne I uporządkowane obserwowanie pos
tępów w zakresie orgarnzacj I I przywodztwa Taka postawa zrodziła Się Z pragniema przywódców, by dobrze zrozumieć wszystkie procesy składające Się na Ich działalność Większość przywódców zajmuje Się planowaruem, układaniem progra-
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mów oraz pozyskiwamern ludzi do pracy, aby zrealizować różne zadania N rektórzy z Olch stawrają pytania "Jakle są wymki naszego działarua? W jaki sposób
srwrerdzić, czy osiągamy najlepsze rezultaty przy włożonym w to WYSIłku?"
Przywódcy CI zdają sobie sprawę, ze orgamzacje robią dwie różne rzeczy
starają SIęutrzymać funkcjonowanie mstytucji I wytwarzająjakieś produkty względme starają SIę osiągnąć pewne rezultaty Przywódcy kOŚCIelm są czasami zdezo
nentowaru, gdyż trudno powredziec, która część Ich pracy słuzy utrzymam u orgamzacj I, a która służy dobru mnych ludzi Czasami zaczynają realizację nowych
projektów lub sporządzają projekt dla szkoły medzielnej I stwierdzają, że ma to
skromne lub zadne znaczenie dla kościoła Dlaczego? Wynika to stąd, że każde
działarue rozważa SIę osobno, me pytając.jak łączy Się ono z mnyrru lub Jaki prawdziwy cel ma zostać osiągmęty
N rektórzy z przywódców zaczynają uwazać, ze gdyby mogli spojrzeć na działalność kośetola Jako na całość, składającą SIę z różnych CZęŚCI,doszliby do zrozunuerua, Jak mozna osiągnąc lepsze rezultaty Przywódcy WIedzą, ze prowadzono JUż badania, zwane analizą systemow (dla orgamzacj I rządowych, oświatowych
I gospodarczych) Celem tych studrew była analiza CZęŚCIorgarnzacjr, Ich wzajenmego powrązarna I stosunku do całoset
W ostatruch czasach dokonano też podobnych badan orgaruzacj I chrześcijans
kich W obu przypadkach rezultaty były podobne Główny wrnosek Jest taki, ze
każda działalność musi być czymś zapoczątkowana Nazywa SIęto wkJadem WkJad
podlega przetwarzaniu lub kierowemu Nazywamy to procesem W wyniku tego
procesu coś powstaje Nazywamy to rezultatem Z tego punktu wrdzerua każda
orgamzacja jest systemem składającym SIę z wkładu, procesu I rezultatu

PROCES
SYSTEM
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Kiedy patrzymy na system w ten bardzo prosty sposób pierwszy wrnosek
wydaje Się oczywisty aby uzyskać dobry rezultat działam a, konieczny Jest właściwy wkład I odpowiednro przebiegający proces Kolejny wniosek dotyczy przywodcy, który powinien wredzreć, Jaki pragrne osiągnąć rezultat, gdyż W przeciw
nym razie me będzie wiedział jaki dac wkład IJak pokierować procesem
Wezmy przyklad z codziennej czynności - gotowarua Wkładem są połpro
dukry poddaje Się Je procesowi obróbki, mieszania I gotowarua, a rezultatem Jest
posiłek Jest dła nas OCZYWiste,ze kucharz musi wredzreć.jakt posiłek chce otrzymac, zamrn wybierze składruki I rodzaj procesu Chleb będzie rezultatem tylko
wtedy Jeśli uZYJe Się okreslonych składmkow I podda Się Je specjalnemu proceso
WI Zupa będzie wymagała
zupełnie mnego zestawu l procesu
WlękSLOŚĆ kucharzy zna pożądany rezultat Wiedzą, co Jest Ich celem, chleb
czy zupa Stosują więc właściwe składrukr i właściwe procesy Smutnąprawdąjest
Jednak to ze przywódcy czasami me rozumieją swoich celów na tyle by wybrać
własciwy wkład I odpowiedrue procesy Przy Wielkich wkładach I planowaniu nie
mają wcześniej sprecyzowanego rezultatu
Pomyslcie o Michale z historyjki z początku lekcji Jego wkładem były dobre
materiały I studia Zaplanował proces
wygłoszerue kazania Ale me pomyślał
o rezultacie Skupil uwagę na kazaniu ale nie pomyślał poważnie o ludziach dla
których to kazanie bylo przeznaczone
Myśląc o chrześcijanskrej
dzialalnoscrjako
o systemie, mozemy umknąć tego błędu Mozemy nauczyc SIę ustalać Jasne cele
a następnie wybierać lub dostarczać to co Jest potrzebne do Ich osiągrnęcra
Teraz zajrruemy SIę dokładniej analizą dzralalnośc: chrzescijanskiej
piej I naj pewniej będzie rozważać ją jako system Oto Jego CZęŚCI
I Najwyższy cel Celem Jest wypełruerue poprzez

zego

KOSCJół ostatecznego

NaJle
Bo

Z31ll1alU

2

obejmuje WIęZI ....ludzrru Nasza więz
z innymi przywódcami, z wierzącymi I z ludzrru których powmruśmy pozyskać dla Chrystusa Przywódca rnusi ustalac oczekiwane relacje między ludzrrn I dbać o Ich kształtowanie
WięZI

Chrzescijanskre

z Chrystusem zachęca nas do

przywodztwo

IOZWIJanla WięZI

3 Potrzeby Rózmca między obecnym stanem a celem ku któremu dązymy,
określana Jest Jako potrzeba Przywodcy są powoływani, poruewaz Istnieją potrze
by Kiedy przywodca planuje Jakieś dzrałarue, powrmen urruec okreśhć.jak Się ma
ono do potrzeb ludzi Jakle są te potrzeby? W jaki sposob projektowane dzrałarue
Je zaspokoi?
la

4 Cele Rezultaty które pragniemy osiągnąc określa Się Jako cele Celokreśw karegonach tego, co ma byc poządanym rezultatem naszej pracy, a me

Się
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tego, co zamierzamy

zrobie

Na przykład

Ola Celem Jest to, czego oczekujemy
w pewnej sprawie

spotka

celem nie Jest zorganizowanie

Jako rezultatu tego spotkania, np decyzji

5 Zadanta Zadania są tym, co robimy, aby osiągnąc ceie To procesy, a ta"'e
planowarne

Istmeją zadam a dia przywodcy

I zadania

które wyznacza

on mnym

6 Ocena W każdym systenue Istnieje planowa ocena Jest to mierzenie rezul
tatów, odpowiadarne na pytam a Czy cele zostały osiągnięte? Czy potrzeby zostały zaspokojone? Czy utrzymano dobre stosunki? Czy zadania wyznaczono właści
wym ludziom? Czy można było wykonać Je lepiej, w mny sposob? Przywódca
znajduje odpowiedz: na takle pytania I uczy Się jak dokonywac ulepszen Ocena
doprowadzi prawdopodobnie do poprawrema stosunków, ustalenia nowych po
trzeb które Się pojawiły lub które odkryto usta lenia nowych celow I dokonania
poprawek przy wyznaczam u zadan
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WięZI

4.

2. Określic

Wyznaczyc

zadania

potrzeby

5.

3. Ustalić

cele

Ocenie rezultaty
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W rozmowie między Jezusem a Protrem odnajdujemy przykład wrększości
z tych CZęŚCIsystemu pracy chrześcijanskrej najwyzszym celem było tam wypełrneme woli Pana Wlęz między Jezusem a Protrem była WIęZIąmiłujących SIę uczrua I nauczyciela, który odwzajemniał
tę rrułość Potrzebq był duchowy głód
ludzi Celem było duchowe nakarrmeme Ich Zadaniem zas było nakarrrueme ludzi
- dostarczenie Im pożywrema I uzdolnierue Ich do dzrałanra
7 Aby podsumować to, czego SIę nauczyliśmy o podejściu
hterę przed każdym PRA WDZIWYM stwierdzemem

systemowym, zakreśl

a Podejście systemowe to uporządkowany sposób ocernarua orgamzacj I I działama przywództwa
b Główną cechą systemu Jest to, że rozpatruje poszczególne CZęŚCII Ich wzajemne
relacje w ramach całości
c Podejścte systemowe oznacza, że organizacja działa tak Jak maszyna
d Podejście systemowe może pomóc przywódcom w zrozumtemu Ich miejsca
w całej orgamzacj I oraz Ich stosunku do mnych przywódców I pracowników
e Podejscie systemowe może pomóc przywódcom w ustal emu właściwych celów
r Głównym powodem, dla którego uczymy SIę podejścia systemowego, Jest możhwaść odkrycia sposobów udoskonal erua naszej pracy
8 Pornysl o swojej orgaruzacji lub projekcie albo o czymś, Z czym Jesteś dobrze
zaznajonucny Jak byś to zanalizował wykorzystując metody omówione w tej lek
CJI?Jakie WIęZIłączą ludzi? Czy istmeją problemy, ktore wynikają z mezrozurruema między pracownikarm l przywodcarru? Jakle są potrzeby ludzi? Parmętaj. ze
potrzeby związane są z wrekrem. duchową przeszłością, problemami socjalnymi
I ekonomicznymi

oraz innyrut warunkami

życrowyrm

Czy możesz ustalić Jakieś

cele? Jakle zadanie należałoby wykonać dla osiągruęcia tych celów? Jak ocerusz
rezultat? Zapisz w notesie parę pomysłów, aby móc Je wykorzystać w przyszłości

Zrozumieme

potrzeb ludzi

Cel 4 Wybrac praw/dlowe metody pozwalające na okreslenie potrzeb
Jak parmętasz, powtedzrehsmy, ze zachowanie Michała I pastora rlustruje poważny błąd popelmany przez WIelu szczerych I kompetentnych chrześcijanskich
przywódców Wróć do pierwszej strony tej lekcji I spróbuj wykryć ten błąd
9 NapISZ kratko, o jakim błędzie swiadczy, według Ciebie, zachowame MIchała
I pastora Odpowiedz
wpisz do notesu

Dazenie do ostqgntęcta celow
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Czy dosti zegasz jak twoja odpowiedz wiąże Się Z lekcją na temat pOIozumręwarna Się? Aby dotrzeć do ludzi z tym, co masz do przekazania, powirueneś coś
o nich wiedzieć Ani pastor, ani Michał nie wspommeh o cechach l potrzebach ludZI, do których miało być skierowane kazame
W pracy chrześcijanskrej mamy przewagę nad tymi, którzy próbują porozuSię ze sobą w śwrecie interesów
Odrozma nas od I1Ich przewodmctwo
Ducha ŚWiętego On zna ludzi I potrafi pokrerowac nami, kiedy studiujemy lub Się
modlimy Wielu szczerych I kompetentnych cłu ześcijanskrch przywódców
całkoWICie polega na tej prawdzie Jednakze niekonsekwencją
Jest sądzenie, ze pow mrusrny pOSWlęCIC czas I energię na opracowywanie planu l zbiel aruu matenalew do
kazarua, aby pózmej powtedzieć
IZrueponzebme Się myśli o celach I potrzebach
tych do których przesłame Jest skierowane
miewać

Prawdopodobnie najmniej braną pod
jansklej Jest ta, która polega na rozpoznam
waz.jak Się przekonahsmy, CZęŚCI systemu
me rozumiemy potrzeb ludzi Ole mozemy

uwagę CZęŚCiąsystemu pracy chrzesci
u potrzeb Jest to poważny błąd, poruesą ze sobą wzajemnie powiązane Jeśli
ustalać włascrwych celow

Cechą charakterystyczną Jezusajest to, ze w tym, co mówił znacznie częściej
chodzi lo Mu o ludzi rnz o przesłanie Przekonahsmy
Się że me powiedział On
PIOtrOWI aby uczyl Się na swoich błędach ale zeby przekazywał mnyrn to, czego
Się nauczył Nie powiedz lal Protrowr, zeby był dobrym przywódcą, ale zeby pasł
owteczki W swojej własnej dzrałalnosci Jezus brał pod uwagę potrzeby ludzi
w roznym Wieku l żyjących w I óznych warunkach W redział OCZYWIŚCie, ze wszvscy om potrzebują zbawienia Ale nie ograniczył Się tylko do przekazywania nowiny o zbawi emu Podawał wodę spragnionym leczył chorych I kartruł głodnych
Piou , podąząjąc za Jego przykładem mówił mając świadomość CIerplen I przesla
dowan, których doświadcza h Jego słuchacze
Moze Się zdarzyc ze me dostrzegamy ważnosci odkrywania potrzeb ludzi,
ponieważ za rzecz oczywistą przyjmujemy, ze Chrystus był Bogiem NIe musiał
On niczego dochodzi c, by odkryć potrzeby ludzi Nasza sytuacja rozm Się od Jego
sytuacji tym, ze musimy wykoizystywac srodki dostępne nam podobnie jak Jezus
wykot zystywal srodki dostępne Jemu

Metody okreslama

potrzeb

Oprócz rueforrnalnych sposobów odkrywania potrzeb ludzi, istnreją formalne
metody Ich ustalam a Metody te okresli h naukowcy z dzredzmy przywództwa l za
rządzama Niektóre z nich Z dużym powodzeniem wykorzystano Wpracy chrześciJansklej Powrruenes
je poznac I zrozumieć podstawowe zasady, by móc je zasto

178

Ludzie zadania

sowac w sposob odpowredru do sytuacji
określarua potrzeb

Opiszemy tutaj krotko cztery

l

cele

sposoby

I Działalnosc początkowa W nieznanej sytuacji.jak np obejmowanie stano-wiska na nowym terenie, zakładanie koscioła, zakładanie szkoły lub planowarne
sern zebran, wierny niewiele lub me o potrzebach ludzi NIe robiąc wcześniej zadnych załozen

przywodca

powimen

poprosie

ludzi

aby przedstawili

własne

pot

rzeby oraz rodzaje potrzeb Moma to zrobić za pomocą kwestionariuszy,
przeglą
dow lub osobrstych rozmów Przywódca może SądZIC, że ludzie czasarni me są
swiadorru własnych potrzeb
Chodzi o to, by SIę dowiedzreć, co ludzie sądzą
o własnych potrzebach
Jest to rodzaj słuchanta który może być bardzo użyteczny

dla młodego przywodcy może mu pomóc skutecznie pr acowac oraz ułatwić zaak
ceptowarue

go przez grupę

2 Dostrzezenie potrieb Chodzi tutaj o dostrzeganie potrzeb ludzi przez przywódców Przywodca zauważył lub otrzymał informację, że istrueją w spolecznoś
CI pewne potrzeby Robi Ich listę I szuka informacji u ludzi, aby potwrerdzić, czy
rzeczywrscie
one Istnieją I do Jakiego stopnia były zaspokajane
W ten sposób
przywodca moze Się dowredzieć, co ludzie sądzą o wynikach poprzedniej działalności lub sposobu postępowania

3 Poznante potrzeb
WIdłowo rozeznac potrzeb
CzywlStOSCI I pomóc grupie

Może Się zdarzyć, że w dzrałalnosci Ole udało Się praW związku z tym przywodca mUSI srawić czoła rzePowiruen

dopilnowac,

żeby potrzeby

zostały właści

WICokreslone
tak aby cala grupa rozumiała Je w taki sam sposob, Jak przywódca
W pracy cłu zescuanskrej mektore potrzeby są wspólne dla wszystkich I rne mozna

Ich kwesuonowac
pouzeb

I

Przywódca musi pokrerowac grupą przy jasnym określeniu
sposobow na Ich rozwrązarue

znajdowaniu

4 Porowname potrzeb W większości
orgaruzacj r podstawową rzeczą Jest
porównywarue
wazności potrzeb I ustalanie priorytetów różnych dzrałan Przywódca musi decydować jak kierować personelem rozporządzać czasem I piernędznu zeby zaspokoić te potrzeby Robi to prosząc ludzi o uszeregowanie
potrzeb według Ich ważneser

10 Aby podsumowac

to, czego dowiedzrehsrny

zakres I literę przed każdym

PRA WOZIWYM

SIę na temat określarua

a Potrzeby ludzi są zaniedbywane,
ponieważ przywodcy
b MUSImy rozumlec potrzeby, aby ustalic wlascrwe cele
c Idea okreslama potrzeb oparta Jest na Piśmie Swięrym
d Proszerue

ludzi o okreslerne

przywódca moze stać

SIę

Ich potrzeb Jestjedynym

lepiej rozurmanyrn

potrzeb

stwierdzeruem
Się

rurm me interesują

ze sposobow,

dzięki ktorym

Ibardziej skutecznym w swojej pracy
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e Przywodca mus. iozunueć
czasu I pieniędzy

potrzeby aby ustalać priorytety dla wykorzystam a

KIEROWANIE POPRZEZ CELE
Cel5 Zdefiniowac

termin cel Uzyl1 any w pOdejSCIU
sposob mazna kierowoc poprzez cel

systemowym

f

wyjasruc w Jaki

Przekonaliśmy Się, ze potrzeby I cele to wzajemnie ze sobą powiązane CZęŚCI
systemu pracy chrzescijanskiej Musimy znac potrzeby lud" aby w skuteczny
I właściwy sposob wykonywać swoje obowiązki Kiedy JUŻokreslihsmy potrzeby,
mozemy ustalić cele Definiujemy Je Jako oczekiwane
rezultaty
W lekcji 7 analrzowahsrny szczególne znaczenie wazności celów

naszej

pracy

Teraz powmruśrny lepiej zrozumieć Ich szczegolną rolę poruewaz patrzymy na cele jako na
część systemu
Przywódcy są odpowiedztalru

za to zeby praca została zrealizowana

Właśnie

to rozumiemy przez tenrun kterowante KIedy mówimy kierowanie poprzez cele
mamy na myśli koruecznośc okreslenta celów a następnie pokierowanie
pracą
w taki sposob,

aby doprowadzi c do Ich osrągmęcia Jest to prawdopodobnie
najbardziej skuteczny sposób kierowarua kazdego rodzaju pracą Większość problemów w pracy chrzescijanskrej wynika z faktu ze przywódcy me ustalili celów
lub me rozumieją rózrucy między celem a działaruern Caląswą uwagę poswięcają
zebraniom l projektom Uważają, ze są to działama dla chwały Pana, ale nie potrafią ocenić, czy byli skuteczni

Uczysz Się kierowocpoprzez cele patrząc na swoją pracę lub organizację Jako
całość z określonymi celami ostatecznymi
ktore rozumiesz Wtedy ty I
pracują z tobą, ustalacie cele posredrne które mozna osiągnąć i cceruć
Pomysl znowu o Esterze

Jej celem było uratowanie swojego

CI,

którzy

ludu Wszystko

co zrobiła, miało na celu uratowanie go od srruerci Aby osiągnąć ostateczny cel
musiała osiągnąć inne, pośrednie cele, takle Jak zwrocerue na siebie uwagi krola

I uzyskarue Jego zgody

Po mysi o przygotowaniu I wygłoszemu kazania POWiedzmy, ze ostatecznym
celem Jest decyzja słuchaczy o zaproszeniu Chrystusa do Ich zycia Aby to osiągnąć, ustal sobie cel skuteczne kazanie Aby to OSiągnąć, mus. mieć ono dobrą treść
• powruno być dobrze wygłoszone Każdy z tych elementów staje stę takze celem
Aby tresć kazania była dobra musimy wiedziec.jak studiowac Biblię Moze tez to
oznaczać nauczenie Się,Jak wykorzystywać rożne pomoce, takle Jak konkordancja
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l

cele

czy komentarz
Oczywistym Jest ze musimy umleć czytać, znac słowmctwo 10rtOgrafię Aby dobrze głosić kazania, mozemy uzyskac odpowiedmę wyszkolenie Tak
WIęC, aby osiągnąć ostateczny cel rnusrrny osiągnąc wiele celów pośrednich
mUSI to zrozumieć 1 mUSI umleć WYJaśnićto SWOim pracownikom

wódca

Przy

Jest to

kierowanie poprzez cele
Jak kierować

poprzez

cele

1 Rozwaz przeszlą l obecną sytuację Ocen charakter swojej orgaruzacjt
I wskaż, czego do tej pory dokonano
Spróbuj UCZCIWIeocenie obecny stan Na ile
jestescie skuteczni? Które CZęŚCIdztałalności funkcjonują dobrze, a które wymagają poprawy" Czego pragnęhbyścre
dokonać?

NAWRÓCENIE

SKUTECZNE
KAZANIE

Jak ustalac cele

aby osiągnąć

cele wyzszego

rzędu

2 Ustal reahstyczne cele Czego wedlug ciebie, powinno Się dokonać, aby
zaspokotc potrzeby ludzi ktorym chcesz służyć? Zdecyduj opielając Się na przewodnictwie Ducha Swiętego jakich rezultatów oczekujesz W okreslonym czasie
Ustalaj trudne cele, ale me bÓJ Się byc reahstą TWOI ludzie muszą odczuć wyzwa-

Dazeme do oSlągmęclO celo»

/8/

me oraz twą wiarę w Pana Jesh Jednak cele wydadzą SIę lm zbyt odległe, ludzie
będą Się zniechęcac
3 Upewnij Się czy cele są wymierne Należy z góry ustahc hrmt czasu I sposob oceny rezultatow W mnym razie me rnozna będzie stwierdzrc, czy cel został
OSiągnięty Jasno okresl, co pow rnn o byc wykonane w wyznaczonym czasie
4 Upewnij Się czy CI ktorży z tobą pracują, rozumieją cele Przywodca musi
dziehć SIę Z ludźrm swoją WIZjąI poczuciem powołania W następnej lekcji zobaczymy, że ludzie CZUjąmotywację do pracy dla osiągmęcra celów orgamzacji
kiedy wiedzą, Jakle są cele
5 U/oz plan ostqgmecta celow Powiedz pracownikom, w Jaki sposób zarme
rzasz wykonać to, co postanowiłeś zrobie Wyznacz określone zadania r obowiąz
ki Daj ludziom do zrozurruerna ze są wazru oraz wyjaśnij Ich wzajemne relacje
w pracy DZiel Się SWOimi pomysłami, entuzjazmem I wiarą
6 Nadaj duołamom

H

łase/wy kierunek Przywódca powinien wcielać plany

w życie Nie wystarczy rnodhc Się I wyjasruac MUSISZ widzrec działarue I to dzra
łanie odpowiedme do sytuacji Jesh między ułozeruern planu a jego realizacjąjest

zbyt duża zwłoka, ludzie zwykłe tracą zainteresowarne do pracy Zaraz po uloże
mu planu wcielaj go więc W zycie
7 Utrzymuj kierunek dzialan Ludzie mają skłonnośc do przyzwyczajania Się
do tego, co robią I dlatego tracą Z WIdoku uzasadruenie tego, co robią Przywódca
Ole może ogłosić listy celow a pozmej o ruej zapornmec MUSI Ją ludziom stale
przypominać I zachęcac Ich do pracy dla osrągmęcia tych celów Nalezy rueusran
nie utrzymywać Ich entuzjazm I pobudzac Ich
8 Dopilnuj aby rezultaty kaxdej pracy były ocemane I zanotowane Kiedy
ocenia SIę rezultaty, przywódca ma okazję stwrerdzić, czy sposób postępowarua
był właŚCIWY,czy zadania przydzielono własciwyrn ludzrorn I czy ewentualnie Ole
należy zrrueruć celu Niepowodzenie
w osrągruęciu celu mekorueczrue mUSI byc
swradectwern ruekompetentnej pracy lub braku poswręcerua Przywodca mUSI pod
jąć ryzyko dokonywam a uczciwych ocen Jest to dla mego naj lepszy sposób upewnienia Się, ze praca będzie wlascrwie wykonana a ostateczne cele osiągrnęte
9 Doceniaj I nagradzaj tych ktorży pomagają w ostqgant U celow Uznanie
powinno SIę opierać na podstawie osiągmętych celów, a me osobistych zaletach
W ten sposob ludzie uczą SIę dostrzegac cel, odczuwac satysfakcję Z pracy dla jego osrągrnęcia oraz me ograniczają wtedy znaczącego wkładu swych możhwości
10 wykazuj ze CI ktorży pracują dla ostqgruęcta celow posredmch I osta
tecznych danej orgamzacjf ostqgajq rowntez cele osobiste W swiecre mteresow
I gospodarki wiele rnysh I wysiłków poświęca SIę temu, aby przekonać pracowni
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kow że mogą mleć osobiste

korZYSC11 osiągnąć osobiste cele pomagając

I

cele

przedsię

biorstwu lub IOStytuCJI w osrągruęcru JeJ celow W pracy chrześcijanskiej
problem
ten nie Jest lak wielki Wszyscy prawdziwi chrzescijarne
mają bowiem te same
podstawowe
cele Wszyscy pragną podobać SIę Bogu, większość chce Mu służyć
w określony sposób Obowiązkiem
przywódcy staje SIę zatem me udowadmarne
ludziom,

ze praca dla celów instytucjonalnych

kazywanie,

Jak Się to dokonuje

w

Jest Ich osobistą

dzrałalnosci

koserola

korzyścią,

Chrześcijanom

ale popowinno

Się dostarćzac
plany oraz kierowac nimi w pracy dla Pana Jest to naprawdę wspamały aspekt kielowania poprzez cele Pomaga on przywódcy skierować pracownikow na screżki
któryrm bardzo pragną podążać Ułatwia Im także dostrzec porządek powód I cel chrzescijanskiej
sluzby Największą nagrodą dla Ciebie, Jako dla

przywodcy
zaspokojone

Jest dostrzeżerne
Jak ludzIe przekonują Się IZ Ich potrzeby zostały
I że osiągnęh własne cele duchowe, pracując dla najważniejszego

celu zgodnie z Bożym planem

11 Terrrnn cel używany w podejściu

systemowym

możemy

najlepiej

zdefiniować

Jako

a) to, co zamierzamy zrobić
b) oczekiwany

rezultat

naszej pracy

c) planowaną ocenę pracy systemu

12 Podaj w notesie dwa cele własciwe dla jakiejś sytuacji
13 Odnotuj w notesie dwa cele osobiste

ruęcia

ktora jest CI znana

które mogłbyś osiągnąc pracując

celów KOŚCioła

14 WYJasnJJ kratko, co oznacza kierowanie

poprzez cele

dla OSiąg
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Test
I Zasada przywództwa,

którą rozpoznajemy

w slowach

Protra

tów Jestem 1St I do więzienra, 1113 SI111erC 'l Jest następująca
a) Nie nalezy Się spieszyc z podjęciem wielkich duchowych
b) Nigdy nie powinno

Się orwarcre wyrazac

c) Wazne są czyny, słowa są bez znaczenia
d) Należy Się wystrzegac zbytniej pewnoset

.Parue

z tobą go-

zobowiązan

swojej lojalnoser
siebie

2 Drugiej zasady przywodztwa
uczymy Się ze slow Jezusa skierowanych
do 1'10na
szatan wyprosił sobie zeby was plZeSI3C I I gdy Się kiedys nawrÓCISZ, ut-

wierdzaj braci SWOich (Lk 22 31-32)

ktore oznaczają, ze osobiste doswiadcze.nra

a) me powinny byc wykorzystywane
do rlusnowanra
b) nalezy wykorzystać
zeby pomóc Innym
c) zawsze osłabiają duchowo I crelesrue
d) które me dają wielkrch

duchowych

biblijnych

prawd

ZWYCięStW są bezwartoserowe

3 Słowa Protra skrerowane do starszych
Stalszych więc wsród was napommam
Jako I owmez starszy '( l Pt 5 I) świadczą o Jego znajornoset ważnej cechy przy
wodczej
a) zrozurmemu potrzeb mnych
b) pokory
c) swradomości celu
d) zachęcam u do służby chrzescijanskrej
4 Ważna zasada przywodztwa wiąze SIę ze słowami Protra skierowanymi do star
szych, kiedy opisuje stado Jako tych ktorzy są Im poruczeni'
PIOtrma na rnysh ze
a) ludżre pod opieką przywódcy są ludem Bozyrn
b) ludżre przypominają owce I są ruezdolru do przyjęcia odpowredzralnosci
c) ludzie są jak dzieci (rueodpowiedzialru) dlatego przywodcorn powret za Się to
co należy robić
d) gdy przywodca raz wezrnre na siebie obowiązek

me moze

Z

mego zrezygnowac

5 Wzmianka Protra o plZYJSCIUArcypaster za objawia kolejną zasadę chrzescijans
kiego przywództwa
Aby utrzymać motywację I pozostac skutecznym, przywódca
rnusi
a) troszczyć Się o zadowolerne owiec
b) bać Się, aby Jego WYSiłki me spotkały SIę z blakiem akceptacji
c) ustalać cele ktotkoterrrunowe poruewaz jest mało czasu
d) być stale świadomym celu ostatecznego
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6 Ktore z następujących stwrerdzen

szą lekcją - podejscte syslemO"e

I

cele

najlepiej WYJaśnia co oznacza - zgodnie z na-

Podejscte sysremoHe

a) to spojrzenie na proces kierowania Jako mechanizm
b) to uporządkowany
sposób patrzenia na to, co dzieje Się w orgamzacji
c) ułatwia pracę ponieważ opiera Się na komputerach,
a nie na ludziach
d) opiera Się na dwoch podstawach

ustalaniu

ocenie celow

I

7 Badania zwane analną systemow prowadzono

w

celu przeanalizowania orgam

stwierdzenia Jak
a) funkcjonują
I dlaczego
nie funkcjonują efektywniej
b) kierować wkładem oceną l sprzęzeruem zwrotnym
c) konkretyzować
cele, określać potrzeby I wybierać formy d, ialarua
zaCJI I

d)

CZęSCI

są ze sobą nawzajem powiązane

I

z całosetą

8 Trzy podstawowe składniki w podejsctu systemowym to
a) wkład proces rezultat
b) ustalanie celow, określarue potrzeb, wybierarue form działarua
d) ustalanie

celów, wybieranie

form

działanra,

dokonywanie

oceny

9 Wszystkie poniższe
oprócz Jednego - stwierdzenia
dotyczące określam a potrzeb są prawdziwe
Zakresl hterę przed stwrerdzeruem,
ktore NIE Jest prawdziwe
a) Należy zrozumlec potrzeby, aby ustahc właściwe cele
b) Proszenie ludzi, aby okreśhh swoje potrzeby to Jeden ze sposobów, aby przy
wodca stał Się bardziej

skuteczny

w swojej pracy

c) Przywodca musi rozumlec potrzeby aby ustalać pnorytety wykorzystam a pieruędzy I czasu
d) Potrzeby ludzi są zaniedbywane,
ponieważ przywódcy SIę rnrru me interesują

10 Gdyby Clę poproszono
nych działan bys wybrał?
a) Okreśhc cel ostateczny

o ułożenie
I ustalić

męcra celu ostatecznego
b) Określić cel, zaplanowac

planu określenia

cele pośrednie,

działarua

sprawdzić

celów, które

Z

pomocne

I niezbędne

działame,

dokonać

proponowadla osiągusprawmen

r ocernc
c) Okreslic pożądany

rezultat, zebrac informacje,

program w życie
d) Okreslic cel, pogodzić
dadzą ludziom
działame

zajęcie,

ten cel

Z

sprawdzic

skonsultować

celem orgarnzacjr,
efektywnosć

Się Z ludzmu

zaplanowac

planu

wetehe

działama,

w razie potrzeby

które

zrmeruć

Dqzente do ostagntęcra celow
II Dopasuj CZęSCIsystemu (po prawej) do OpiSU(po lewej)
a To czego pragruerny, jako wyniku naszej pracy
b Więzy, które przywódca rozwija między sobą
a ludźrru oraz między ludzmi
c Mierzeme rezultatów
d Ostateczny cel Boga realizowany przez Koseról
e To co robimy, aby osiągnąc cele
f Różnica między obecnym stanem a celami dla
których pracujemy
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I) Cel najwyższy
2) WięZI
3) Potrzeby
4) Cele
5) Zadania
6) Ocena

Odpowredzi na pytama z lekcji
7 a Prawda
b Prawda
c Falsz (Przez podejscie lO rozumiemy punkt widzerna, klary pomaga przywódcy w zrozurmernu Jego pracy N re wykonuje SięJej w sposób rnecharuczny, ale bada starannymi metodami)
d Prawda
e Prawda
f Prawda
l b) Nauczaj

I kieruj

ludźmi mającym. potrzeby duchowe

8 Twoja odpowiedz
2 a) Porueważ ludzie rrueh potrzeby podobne, Jak głodne owce
9 Twoja odpowiedz moze Się nieco iozruć od mOJeJ Proponuję co następuje
Wygląda na to, ze zaden z tych braci me był zainteresowany
ludzrru, J...1:orzy
mreh wysluchac kazania Pastor byc moze sądził, ze okazuje Michałowi apro
batę pozwalając mu wygłosi c kazanie Albo moze mial ochotę od pacząc podczas Jego posługi M ichał był nastawiony na przygotowanie I wygłoszenie ka
zarna l Ole widział poza tym Innego celu NIe zastanowił SIę nad pożądanym
rezultatem owego działatu a
3 c) Pomewaz kochał Jezusa
10 a Fałsz (Przywódcy mogą być bardzo troskliwi, ale Ole wiedzą Jak ważne Jest
określenie potrzeb, zarnrn Się zaplanuje jakieś działarua )
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I

cele

b Prawda
c Prawda

d Prawda
e Prawda

4 c) Chciał zreahzowac Boży plan dla Kościoła
II b) oczekiwany rezultat naszej pracy

S a I) Zrozurrueme potrzeb
b 4) Własciwa motywacja
c 5) ŚWiadomość celu
d 3) Stado należy do Boga
e I) Pokora
12 Twoja odpowiedź

Przyklad moze byc następujący MOIm celem ostatecznym
Jest to aby ludzie należący do mojego kościoła dobrze poznali Słowo Boże
MOJpierwszy cel pośredni to wcielerue w życie pierwszej fazy programu przez
naczonego dla każdej grupy wiekowej, tak aby w ciągu trzech lal wszyscy do
glębrue przestudiowah Stary Testament Na egzaminie ze Starego Testamentu
każda osoba powinna wykazywac Się znajomosetą materiału przynajmniej
w 70% Drugim celem jest rozpoczęcie drugiej fazy programu, tak aby w ciągu
dwoch lat wszystkie grupy wiekowe przestudiowały dogłębnie Nowy Testament Na egzamirne z Nowego Testamentu każda osoba powinna Się wykazac
znajomosetą materiału przynajmniej w 70%

6 a Paś owreczki moje
b .Paście trzodę Bożą"
13 Twoja odpowiedź

Dwa osobiste cele osiągane podczas zaangażowania
Się
w służbę zboru mogą być następujące I) stać SIę bardziej czułym na Boże prowadzenie by świadczyć mnym, 2) troszczyć SIę o głębszą osobistą społecznoś c z Bogiem przez uczestniczenie w studiowaniu Biblu I spotkaniach modli

tewnych
14 Twoja odpowiedź MOJa propozycja Aby osiągnąc ostateczny cel, musimy
osiągnąc rózne cele posredme Musimy Je zrozumieć I rowmeż umleć wyjasruc

podległym nam osobom

Dozenie do ostqgntęcia celow
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lEKCJJ.\ 9
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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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
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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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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
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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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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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Ludzie, zadania

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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Ludzie zadania
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
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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

Zachęcame do służby
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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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Ludzie zadoma

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'"

Ludzie zadanta
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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

210

Ludzie zadania

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

011
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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

Uzupełnienie
Dodatek A - Zestawienia
SAMODOSKONALENIE

SIĘ

Rozwijaj swoje zycie duchowe poprzez czy tam e Biblu
kościoła

l

uczęszczanie do

Parmętaj o swoich obowiązkach
Raduj

Się

Je

WSPOłpl3CY

Bądz zadowolony
Staraj

Się

z dokonan mnych ludzi

posiadac dobre informacje - studrowac

W razie potrzeb)
Korzystaj

z mnynu

z

proś o radę

doswradczema

I

I

czytac

informacje

luzdolmen

mnych

ludzi

Staraj Się dobrze zrozumlec kierunki działan I procedury
Nie obawiaj Się podejmować

ryzyka

Ucz Się dzralac jak naj lepiej W ramach srodkow posiadanych
Podejrnuj szybkie

ale przemysłane

decyzje

Nie obawiaj Się PiZYjąĆ odpowiedzialnośct
Wykorzystuj

efektywnie

za decyzje

SWOjczas

Staraj Się dostosowac do nowych warunków
Panuj nad sobą
Staraj Się

nuec

poczucie

humoru

Sporządzaj notatki, korzystaj z posiadanych
Wyznaczaj osobiste cele

I

mforrnacji

dąz do Ich osrągruęcra

We właściwy sposób wykorzystuj

duchowe dary

do dyspozycji
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Uzupelmente
STOSUNKI

MIĘDZYLUDZKIE

Dawaj Jasne instrukcje
Wyjasnn,

dlaczego

Wyjasrnj

znaczenie

Zachęcaj

ludzi, by dawali z siebie wszystko

Okazuj
Kiedy

szacunek

należy postępowac
kazdego

wszystkim

to tylko rnożhwe,

Pornagaj Innym
Dostrzegaj

w

dobrą

Ucz Się oceniać

zadania

z sugestu

korzystaj

acę

I doskonalili

swoje

urmejęrności

pracownikom

wyznaczautu
pl

tak, a nie inaczej

celów

I

pracowników

osiągaruu Ich

okazuj uznanie za mą

I

w konstruktywny,

pouczający

sposób

współpracy,

a nie do mezdrowego

mformacjarru

DZIel SIę

Zachęcaj

do pracy zespołowej

I do

współ

zawodructwa
Przyjmuj

krytykę

I obwrmarue,

kiedy są własciwe

Szanuj UCZUCiamnych, nigdy nie wprowadzaj

Innych publicznie

w zak/opo-

tame
Zwracaj uwagę na samotnych

mesmiałych

Miej wobec ludzi wysokie oczekiwania

I właściwre

POROZUMIEWANIE
Wyjaśnij
Pokazuj

wszystko

Zachęcaj
Upewniaj

reaguj

SIĘ
zrozumiale

I przedstawiaj

Odpowiadaj

oraz zaufanie

bądz dla mnych pizykładem

Kiedy to tylko możliwe,
Słuchaj

ludzi

I

pozwalaj

sprawy obrazowo,

na pytania

pytan

kiedy to tylko mozhwe

Co? Kiedy? Gdzie?

Innych do wypowiadania
SIę, czy zostałeś

Innym na zadawanie

Kto? Jak

I właściwe

I dlaczego?

Się

zrozumiany

Wyjaśnia]

zmiany przed Ich dokonaniem

Wyjaśniaj

deCYZJe, które podjęli

mrn

I

nad którymi

nie masz kontroli

Ludzie zadania
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Podawąj motywacje wszystkich kierunków działarua

l

cele

I procedur

Informuj zwierzchnika, działaj włascrwyrm drogami
Ustal cel dla wszystkiego, co chcesz wykonać
Składaj sprawozdania z postępow
Nie polegaj tylko na biuletynach
Słuchaj

U\\

ażme skarg

I

I notatkach

sugestu

Uzywaj zrozumiałego dla grupy języka
Ucz Się prowadzenia intensywnych

NADZÓR

I przykładow

I efektywnych

zebran

ZADANIA

Korzystaj z mformacji, rozkładów zajęc, kalendarzy
Ucz SIę rozporządzać czasem

I

ustalać priorytety

Przewiduj koszty oraz potrzeby materiałowe
Wybieraj

I

I

kadrowe

szkól pracowników

Wyznaczaj konkretne zadania
Ustalaj cele

I wyznaczaj

normy

Prowadz dokładne notatki
Przekazuj odpowredzialnośc
Stawiaj realistyczne

I kontrolę

wymagania

Rozporządzaj ludzrru, czasem matenalami
osiągnąć cele

miejscami

l

metodami, aby

Ułóż plan dokonywania ocen oraz ustalen

KIEROWANIE

GRUPĄ
Przygotowame

Uczestników

przez zawiadorruerue ich o czasre, miejscu, temacie lub celu ze-

brania
Miejsca zebrania
Ola I ogrzewania

Porządku zebrania

odpowredmej przestrzeni rmejsc do Siedzenia, oświetle

Uzupełnieme
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Informacji, faktow do dyskusji, danych
Materiałów,

notesow,

pomocy wizualnych

Planów stworzerua przyjacielskiej atmosfery
Planów zajęć w sferze duchowej

Uczestników

w

sensie poinformowarua Ich o procedurach
Prowadzenie

zebr anta

Chwila otwarcia powinna byc dobrze pr zygotowana

Uczestników powinno
Wszyscy

Się

zamtei esowac

l zaangazowac

powinrn rozumieć cel zebrania oraz tematy lub sprawy

ktore mają

być dyskutowane
Zebranie należy rozpocząć
ne okohczności
Uczestnikow powinno
Nalezy dopilnowac

I skonczyc

Się zachęcac

punkrualrue.jesh

do swobodnego

nie istrueją szczegol
udziału w dyskusjach

aby dyskusje były na temat

Uczestnicy powrum nueć wystarczającą ilośc czasu, zeby
ale nie zajmować całego czasu

Się

wypowredziec,

Nalezy dać okazję do zadawania pyran I wysuwania propOZYCJI
Kiedy to potrzebne nalezy dyskusję podsumowac
Nalezy podtrzymywac dobry humor I entuzjazm
Uczestnicy powmru odczuć ze docenia

Się

Ich uczestnictwo

I

ze zebranie by

lo owocne

Cena rezultatow
Czy wystąpiły jakies szczegolne pt oblerny? Co mozna z tym zrobie?
Czy jacyś członkowie grupy by" rueobecru?
Czy przeoczono

jakres wazne aspekty tematu?

jakle są najbardziej pozytywne rezultaty zebrania?
Jakle wyciągruęto wnioski?
Co mozna było zrobie lepiej?
Notatki ze spotkam a przydatne w przygotowaniu następnego zebrania
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Uzupełnienie B - Rokłady zajęc
DZIENNY ROZKŁAD ZAJI;C
DATA

MOJ DZICNNY ROZKŁAD
Spotkania

Do zrobienia

Nazwisko

Czas

Rozmowy telefoniczne
Nazwisko

Potrzebne

materiały

Numer

DATA

MOJ DZIENNY ROZKŁAD

Nazwisko

Rozmowy

_
Do zrobienia

Spotkania

Nazwisko

_

Czas

telefoniczne
Numer

Potrzebne matenały

cele
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PLANOWANIE

Cel o który SIę modluny

I który planujemy

PYTANIA POMOCNe

w

CELOW

to

PLANOWANIU

ZADANIA DO WYZNACZENIA

DLACZEGO TEN CEL JCST WALNY'
(Należy

wpisać

duchową

motywację)

CO BĘDZIE WYMAGANC DO
OSIĄGNlr;CIA CClU'
l Ilu ludzi?

l

2 Który program lub plan będzie wvkorzys
tany do ostągmęcm

2

celu?

1 Ile potrzeba czasu?

1

4 lic ptcruędzy?

4

5 Jakie matenały

,

narzędzia?

6 Jakie są ułarwrerua?

6

7 C7y potrzebne będzie szkolenie?
Jeślr ta"

7

to jakte?

KOGO NALEZY ZAANGALOWAC
ABY OS/ĄGNĄt CEL?
(LIsta osób

przywódców

K/r.DY Bl,DĄ WYKONANE

KIEDY WIEMY

grup

WSZYST"-IE OBOWIĄlKJ?

ZE Cl:L ZOSTAL O~IĄGN/ĘTY?

CZY Jl:~1LSMY PRlYGOTOWANI
(FIzyczne

up )

potrzeby

nauczyciele

Z kstązkt Skuteczny Pastor
wydanet przez Zenasa Brekera

BY ODN1ESL SUKCl:S
materiały

przcstrzen

up )
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Ludzie zadanta

I

cele

PLANOWANIE ZEBRANIA
Nazwa komitetu lub grupy
(LIStę obecnoser można sporządzrc na odwrocie )
Dala

_

_

Przewodniczący

_

SPRAWOZDANIE Z POSTĘPÓW WYKONYWANEJ OBECNIE PRACY
(Czy praca Idzie zgodnie z planem? Czy są jakieś problemy")

Projekt

Uwag.

PLANY NOWEJ PRACY Nazwa projektu
Zadania do wykonama

_

Wyznaczone osoby

OCENA WYKONANEJ PRACY
(Jak zostala wykonana? CLYwykonano

ją

na czas? Jak można bylo ją uspraw-

nić")

Uwag.

INNE NOTATKI

Planowana data
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Uzupełnienie

Dodatek C - Procedura parlamentarna
PIĘC PODSTAWOWYCH
I
2
3
4
5

ZASAD PRAWA PARLAMENTARNEGO

Uprzejmość I sprawiedhwosc dla wszystkich
Rozwazac jedną sprawę na raz
Mniejszość musi być wysłuchana
Wrększośc mUSI ZWYCIężyĆ
Celem zasad Jest ulatwreme dzralarua, a nie utrudnrame

PIĘC PODSTAWOWYCH

2
3
4
5

go

ZASAD DYSKUSJI

Kazdy człowiek ma prawo wypowtedziec SIę raz w danej kwestu.jednakze
jesh
me ma sprzeciwów, moze zabt ać głos dwa lub więcej razy
Nalezy unikać wyrmentama członków z nazwiska
Członkowie powmm zadawac pytania za pośrednictwem przewodniczącego
Członek który zgłasza wniosek ma przywilej otworzenia I zamkruęcia debaty
Przewodniczący musi pozostac neutralny Gdyby chciał SIę włączyć do dyskuSjI, musi powołać wiceprzewodruczącego,
żeby przewodruczył do czasu kiedy
zakonczy głosowanie nad rozpatI ywaną spt awą

PODSTA WOWE ZASADY GLOSOWANIA
Metody

glosowania

Głosowanie listne
glosów

Tak' lub Nie, gdy chcemy uzyskac zwykłą wrększosc

Głosowanie przez wstame .potwierdzające ' I negatywne
gdy chcemy uzys
kac wrększosc kwalifikowaną, np większośc dwóch trzecich głosów
Podniesterne rąk

za' I .pizeciw

Odczvtvwame hsty obecnoset

(dla małych grup)

sprawdzanie

obecnoser

Tajne glosowanie zapewnia tąjnosc głosującemu
Sekretarz oddaje Jeden glos jesli przewiduje
Pocztą lub przez pełnomocnika

I

głosowanie

preferowane przy wyborach

to regulamm

Jeśli przewrduje

to regulamm

Za ogolną zgodą przy rutynowych decyzjach przewodniczący
11 Ole ma żadnych sprzeciwów
'

stwierdza

.Jeś

Ludzie zadania
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2 Rodzaje

I

cele

glosowama

Wlększosc Jest to więcej nrz polowa oddanych glosow
Względna wtększosc to najwięcej oddanych glosow rnezalezrue od wrększosci
Dw te trzecie gloso w oznacza po prostu dwie trzecie glosow
Glosow ame patov e Jednakowa liczba głosów oddanych za I przeciw wrnoskOWI (W takim przypadku wniosek me przechodzi)

PRZEWODNICZĄCY
za rząd za dzralalnoścrą

PI zewodruczący

organizacyjną I przewodniczy wszyst-

klin zebraruom
Przewodn lezący unika słowa "Ja' 1 mÓWI, Przewodniczący'
Przewodniczący me mowi
sek Jest meprzeptsowy ,
Przewodniczący

orgaruzuje,

.Wypowiadacie
deleguje,

Się

meprzeprsowo ', lecz

nadzoruje, ale nie ingeruje

,WOlO

MUSI

byc

zawsze bezstronny
Przewodniczący me powinien mowić
Przecrwrucy rnowią, nie Zaparmę
taj członkowie mogą Się sprzeciwrac WIlIOS}...OWI. ale niekoniecznie muszą byc
przeciwnikanu
Przewodniczący musi pamiętać ze wszyscy członkowie mają prawo zadawac
mu pytania prosie o informacje, wycofywać własne wnioski jesh nie ma sprzeci
wów prosic o ponowne przehczerne głosów lub kwestionować
kworum
Przewodniczący
powinien na każde zebranie przygotować
lego porządek
Powinien iownreż pr zyruesć ze sobą egzemplarze regulammu mfcrmator parlamentarny listę komitetów, zegarek kalendarz
papier I pióro

PODSTAWOWY PORZĄDEK ZEBRANIA DLA PRZEWODNICZĄCYCH
Wezwanie do porzadku

Uderzając raz młotkiem

przewodniczący

mówi

Pro-

szę zebranych o CiSZę"

2 Modlitwa

3 Sprawdzenie kworum Regulamin powtmen

określać wymaganą

dla kworum

liczbę zebranych

4 Czytanie protokołu
(lub protokoły

z

Sekretarz przeczyta teraz protokoł z ostatniego
) Jeśli Jest Ich kilka, nalezy Je przeczytać

zebrania

W porządku

chro-
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Uzupełnienie

na logicznym Przewodniczący pyta Czy sąjakreś zastrzezema?" Jesli me ma,
dodaje ,PI otol ół zostaje przyjęty Jesli są poprawki mewi P, otokół zos
tal przyjęty z poprawkami
5 Korespondencja Przedstawrają sekretarz Aby oszczędzic czas, wnioski wno
szone w związku z korespondencją mozna rozpatrzyć od razu zarmast zajmowac Się runu razem z nowymi sprawami
6 Finansowy I aport skarbnika Nalezy go odczytać Przewodniczący rnowi
port skarbtuka będzie dołączony do akt"
7 Raporty innych urzędmkow

Ra-

(Zwykle składa SięJe tylko na rocznym zebraniu)

8 Raporty stałych kamilelaw Regulamm okresla koleJllOSĆkorrutetow Przewod
ruczący mówi po kazdym Iaporcie ,Raport będzie dołączony do akt
9 Raporty komuetow specjalnych
\0 Ntedokonczone sprawy (Zapamiętaj uzywasz okreslenia medokonczone '
a nie .stai e sprawy) Sekretarz podaje Je przewodniczącemu z poprzednich
protokolow
II Nowe sprawy Nowe sprawy wynikają
panowane są przez członków

z poprzednio rozpatrywanych lub pro

12 Program Zaparrnętaj pr. ewodrnczący ole powieiza nikomu prowadzenia zebIarua, chociaż program moze przedsrawic osoba wskazana przez przewodni
czącego Przewodniczący przez cały czas zebrania trzyma młotek I utrzymuje
porządek
13 Ogłoszenia

Przewodmczący zawsze ogłasza datę, czas

I

miejsce następnego

zebrania

14 Przewodruczący pozwala na ki otkie chwile wytchnienia
15 Zamkruęcte zebranta Jesh nie ma więcej spraw przewodniczący moze zakonczyc zebranie me prosząc o wniosek o zakonczerue obrad .Poruewaz me m,
JUZ zadnych spr aw do rozpatrzenia
ogłaszam zamkrnęcre zebrania'

ROZPATRYWANIE

GŁOWNEGO

WNIOSKU

Zasady dla przewodniczącego
Jeden z czlonkow wstaje I zabter a glos Zwraca Się do ciebie I podaje swoje naz
wisko Powrrnenes powtórzyć Jego nazwisko I skmąć na niego głową
2 Członek przedstawia sprawę Wnosi wmosek Inny członek mUSI go poprzec
Jesh nikt tego nie robi od razu pytasz "Czy ktos popiera wniosek? ' Jesh nikt

22-1

Ludzie

zadanta

I

cele

nie popiera mo ń'ISZ .Poruewaz nikt nie poparł wniosku nie będzie on rozpatrywany przez zebranych' (Zaparmętaj, conąjrnruej dwóch członków musi po
przeć wrnosek I wyrazić chęć przedyskutowarua jakiejś kwestu ) Jeśli wiuosek
został prawidłowo złożony I poparty, mówisz , Zgłoszono wniosek (powtarzasz
Jego (Jeść) I go poparto Następnie pytasz "Czy ktoś ma w tej sprawie cos do
powiedzenia? Przewodruczący musi otworzyć dyskusję, ałe SIę do nie] me włącza, Jeśli tymczasowo me przekaże przewodruczerua zebrania innej osobie

3 P, zewodmczqcy przeprowadza głosowanre Czekasz, al. dyskusja
a następnie przeprowadzasz

głosowanie,

Się

skonczy,

które możesz otworzyć takim stwrer-

dzeruern , Pomewaz dyskusja SIęzakonczyła sprawę poddaje SIępod głosowame CI którzy są za mech powiedzą
Tak" CI, którzy są przeciw, mech powiedzą "Nle' Wniosek przeszedł (lub me)

INNE UWAGI
Poprawki do wniosku
Wnoszerue poprawek I zmian do wruosku możhwe jest tylko wtedy, gdy główny
wniosek Jest rozpatrywany Nad poprawkami głosuje SIę przed głosowaniem nad

głównym wrnoskrem Do glownego wniosku można wprowadzac na raz tylko Jedną podstawowa poprawkę IJedną drugorzędną wobec podstawowej
Sposoby wnos:ema poprawek I) Przez uzupełruerue (tylko na koncu) 2) skreśle
nie 3) wstawienie 4) skreślenie 1 wstawierue, l ") zastąprerue
Ulepszenie wniosku Jesh chcemy wniosek udoskonahc, a następnie wnieść po
prawki (jesh trzeba go Jeszcze przemyśleć)
byc może powmruśmy skierować go
do komitetu

lub odłozyc

na następne zebranie

ObOWIązkI przewodmczącego
Do mego należy SIę zwracać Musi on rozpoznać członka, przyjąć Jego wruosek, wysłuchac poparcia, stwrerdzic przyjęcie wniosku poddać go pod dyskusję,
pl zeprowadzrć głosowanie I ogłOSIĆwynik
ObOWIązkI I przywrleje
ObOWIązkI urzędników
powiruen okreslać regulamm Pracę każdego korrutetu rówruez powinny w pisemnej formie okreslać stale zasady lub regulamm Urzędnicy I przewodniczący muszą bez zwłoki przekazać wszystkie akta I mformacje
swoim zastępcom
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Dodatek D - Model przywództwa chrześcijańskiego
Współczucie
Kompetencja

Lk 631, Hbl 13 3, 1Pl 3 8,59

Gal6 1-2

2Mo 35 366 Prz 12 27 22 29 31 10-31 2Tm 2 15 2Pt 1 5 10

OSIągaule celów Flp 3 14 Ef3 I 10 II 2Tm 3 10

M
I rnądt osc

Ł posługa
O
przewodnictwo
S
C
fNSTYTUCjON
Poczucre posłannictwa

przywodca to osoba ktora stymuluje
zdolności innych ludzi l prowadzi Ich w osrągaruu
chrzescijansktch celow

Chrzescijanskt
1 rozwija

c SJihe

DavIS, 1979

Słowniczek
W prawej kolumnie podany Jest numer lekcji, w której po raz pierwszy
zostało uzyte słowo
Lekcja
ambicja

silne pragnienie osiągruęcra sukcesów, uznania,

9

dąznosć do wybiera SIę, zdobycia władzy, posiadłości

apatia

niezdolność do odczuwam a wzruszen, brak zamteresowan stan odrętwienia, zobojętnienie

9

autorytatywny

miarodajny, zasługujący na zaufanie, wiarygodny wymagający posłuszenstwa wobec władzy

6

- ozdobna laska będąca symbolem najwyższej wła
dzy, główrue monarszej

7

berlo

cechy

elementy składowe osobowości przywódcy

cel instytucjonalny

koncowy lub najważniejszy cel mstytucjr, do którego SIę dąży osiągając mne podrzędne cele

7

- cel będący etapem na drodze do osiągruęcra celu
mstytucjonalnego

7

cel operacyjny

depresja

przygnębienie, stan zniechęcenia, apatia,
beznadzrejności

POCZU-

9

- rnepokorć w sposob CIągły, takze sprawrac

kło-

2

Cle

dokuczać

pot, martwic, dręczyć
doznanie

dzrałarue zmysłów, zdolność widzenia I słyszenia
ud

9

227

Słowniczek
dramatyczny

- pełen napięcia, UCZUCIa, wstrząsający

dzrałama

- procesy lub czyny będące częscianu
całoset w pewnych przeds.ęwzręctach

egzotyczny

- mecodzrenny,

faworyzowanie

ruezwykły,

ciekawy,

3
większych

7

osobliwy

okazywarne pewnym osobom więcej uprzeJITIOSCI
I pobłazhwości
nJZ mnym postadanie
faworytów

9

stronrnczosc
folgowac

frakcja

pobłazac czyuns pragrueruorn
woli lub przyjaznej natury)
- grupa ludzi, ktorzy trzymają

(z powodu

słaboset

9

Się razem pizecrwko

6

większej grupie, odłam
frustracja

stan przyki ego napięcia emocjonalnego,

rOZCZ3-

2

rowame
gnębicielski

trudny do wspołzycra
bardzo wyniosły, szorstki
surowy mesprawiedhwy

harmonizować

doprowadzac

Impulsywny

ulegający Impulsom zywo I pośpiesznie reagują
cy na bodzce pobudliwy, porywczy, gwałtowny

2

- PIZYJITIOWame norm, wartości, zasad narzucanych
z zewnątrz (np przez przywódcę) l uznawanie Ich

9

mternahzacja

do harmenu.

6

zgody

za swoje własne
mtuicyjny

- oparty na mnncj: pozbawiony swiadomego
rnowarua w lot pojmujący

kierunek dzrałanra

- zasada

kompetencje

- urruejętnosci

plan dązen

Iządu,

zdolnośct

orgaruzacj

I lub

10ZU

5

Jednostki

3
7

Ludzie zadania
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tutaj w znaczeniu słabnięcia poczynając od rezygnacji ze swych zasad

kompromis

I

cele
9

konkretny

- okreslony pod względem czasu miejsca, warun
kow, realny, rzeczywisty

konsekwencje

- skutki, następstwa, rezultaty działan, procesow ud

6

konsultant

- specjalista, fachowiec udzielający rad wskazówek,
wyjaśn len, doradca

3

kontrowersja

- lóżnica zdan rozbiezność sądów, debata, dyskusja

3

wykonywanie

kontynuacja

w dalszym ciągu rozpoczętej czyn
rozwijanie ezegos dalej

nOSCI, prowadzenie,

sprawować kontrolę, panowac przez sprytne, częs

rnanrpulowac

2

to meuczcrwe wywieranie wpływu

czlowiek, klary cierpi lub pomost srnrerc w obro
np za wiarę

męczennik

9

nie swoich przekonan,

- jakosc charakteru życie w
sadami lub normami

moralnosc

zgodzie

z prawymi

za

motywacja

bodziec pobudzający

mozhwośct

zdolnoser dyspozycje psychiczne pozwalające na
duże OSIągnięcia w danej dzredznue

naglący
naigrawać
nękać

Się

do działanta

9

2
2

- pilny wzywający do szybkiego dzialarua

7

nasnuewac

6

- SZydLIC

"'PIC

Się. natrząsac

ustawiczrue dręczyć, trapie, rnepokorć kogoś, do-

2

kuczać
postawiony

w sposob mętny rueprecyzyjny,

me

5

na

4

okres lony
niezawodny

tak I ktory me zawodzi
ktorym mozna polegac
- koruecznosc

sprawia

zawodu

zrobienia ezegos wynikająca

zu wewnętrznego

rustracyjnego,

me

(moralnego),

powinnośc,

prawnego

zobowrązarue

z nakaadrm

Słowniczek
obrzezanie
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zabieg polegający
na usuruęctu
u męzczyzn (Rdz 17 10 14)

oczarowany

- urzeczony,

oczekiwania

- wyprzedzanie

odpowiedni

- włascrwy, należyty

odpowredzialnośc

- warunki fakt przykład

będący jakby
zajscta

CZęSC1 napletka

w mocy czarow

pewnych wydarzen

3
7

2
2

bycia odpowiedzialnym,

4

spoleghwosc

odpowiedzialny

- ten, od którego SIę czegos oczekuje,

odpowredzral

ny za cos przed kims
odwazny

opór

- odznaczający Się odwagą, srmały, męzny, rneus
traszony rneulękruony
przeciwstawianie

władzy
szenstwa

Się

organizacja
ospaly

I

Się,

otwarte

odmawianie

l

srmałe opierarue

5
7

uznania Jej lub poslu

sposob, W jaki grupy ludzi są zorganizowane
I połączone w strukturę dla reahzacji konkretnych celów

zmęczony, pozbawiony

słaby, powoi

wualnoscr,

9

ny tępy

z rnozhwych

ostateczny

- największy

panika

- nagły niepohamowany

strach, przer azeme
Się

percepcja

maksymalny

3

często

9

meuzasadrnony

poploch , ZaJTIleSZ3n1e szybko

rozprzesirzeruające

- proces poznawczy polegający na postrzeganiu
przez czlowieka przedrruotow zjawisk I procesow
zachodzących

wskutek

dzralama

5

określonych

bodzcow na narządy zmysłowe, postrzeganie
pilnowanie

- strzezerue

ubezpieczanie ochrona
zachęcony

9

2

pobudzony

skłoniony, namowiony,

poczucie własnej

indywrdualna
koncepcja Siebie, swej rożsamości
zdolnoset wartoset

3

wartości

poddanstwo

zaleznosc człowieka

4

sługi od pana

Ludzie zadania
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- tutaj

pOjąc

- uchwycić rozumowo,

rne-Zydzi
zrozumieć

lub służema

akt posługi

cele
3

poganie

posluga

I

do kolektywnych

3

usługtwanie

odnosi

Się

kośerołowi

posług wierzących

nowotestamentowemu,
Jak to widać w Rz 12 6 8
łKa 12 28 Ef4 II 16

postawa

stosunek człowieka do zycia lub do pewnej sfery
zjawisk ustosunkowanie Się do ezegos nastawieme stanowisko

powiernik

człowiek
rza

powtarzanie

Się

poglądy

przyjazny,

zaufany,

ktoremu

ze swoich spraw osobistych

- monotonne

l

ponawiane

ktos zwie

wypowradarue

śpiewa-

formułek

nie lub recytowanie

procedura

unormowany przepisarm zwyczajami sposob prowadzenia
załatwiania jakiejś sprawy, tok tryb,
przebieg

profesjonalny

próżny
prywacja

przygnębiony
przykładowy

przypadkowo

6

czegos

- mający wygórowane
brak komfortu
nych do zycra

mnremame

psychicznego

3

o sobie, pusty

4

lub spraw mezbęd

7
9

- smutny ponury
podany użyty Jako przykład
mogący
przyklad wzor, objasruerue czegos
zbiegu okohczności

przypadkiem,
przypuszczać

9

pewnych słów

będący specjalistą w jakrejs dziedznue, tutaj odnoSI Się to do naukowych badan nad przywodztwem

- wskutek

6

tajemnic

apatycznie,

słuzyc

za

ruespodzrewarue,

ruepewnie

4

beztrosko

uważac coś za zaistniałe zakładać, że coś Jest fak-

2

tem

przypuszczenie
psychologia

akt przyjmowania załozen
nauka LaJITIuJąca Się powstawaniem
procesów

umyslowych

I

uczuciowych

2
I przebiegiem

3

Slowrnczek
racjonalnie

ranga
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- rozumowo

7

pozycja zazwyczaj na skali klasyfikacyjnej
lub rzeczy, stopren

ludzi

9

rekrutacja

- akt lub proces przyjmowania kandydatów do słuz
by

3

reputacja

- co ludzie mysią I mewią o charakterze osoby, czyjs
charakter w opinn innych

3

rozumieć

wiedzreć, uswiadarmac sobie Jakle są Istotne relacje lTI1ędL)' obserwowanyrmrzeczarru, zjawiskami, zdawać sobie sprawę z czegoś, pojmować

3

równość

- stan bycia równym, podobny lub ten sam co do ja
koser, stopnia wartosci tej samej rangi, zdoInos-

5

CI, marki

mający

setDI~

- człowiek w starozymej arrnu rzymskiej
nadzor nad stu ludzrm

slowa krytyk.

- wypowiedz w sposob osądzający czyjąs działa I
ność przez zestawrenie Jej z dzrałaruarru akceptowanyrru w celu wykazania meodpowredmosct dzrałania danej osoby

5

slowa zachęty

- wypowiedz wywołująca pozytywną
ty reakcję

5

I pełną

spokojny

pozbawiony

spontamczrue

sarnorzutme, zywiołowo,

status

stan prawny, pozycja społeczna, presuz

stosowny
stosunki
strategia
styl

zac hę-

obaw wyciszony

9

odruchowo dobrowolnie

)

7

- blisko odnoszący Się do sprawy, bezposredruo
związany, akuratny
zależnoscr, powiązama między osobami
zawodowej lub osobistej

9

W

sferze

- umiejętne planowanie lub zarządzanie czyms
tutaj kontynuacja tendencja do postępowania w pewien sposób

4

2
4

2
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symbole mistyczne

- słowa lub przesłarna mające magiczną
ce poza ludzkim zrozumieniem

symptom

- objaw

oznaka

szczególny

wyjątkowo
określony

szczytowy

- odznaczający

cele
9

6

odpowredni do danego użycia lub celu,
dokładny, osobliwy
będący

4

- ogół wszystkich czynników otoczenia warunków

9

największym

srodowrsko

moc, będą-

I

Się najwyższym

poziomem,

osrągrnęciem

wpływów

technika
teona

wy

4

by coś

2

ktos, kto pracuje I działa najlepiej gdy ma duży
stoplen swobody I ruezaleznoscr, ktoś pewny Siebie

5

celowy metodyczny
oparty na teoru sposób
konywarua czynności w Jakiejś dziedzuue
konstrukcja

mysi owa łub plan, jak mozna

zrobie
typ apodyktyczny

typ ulegly

- ktoś łatwo ulegający

sugestu,

wymaga

szczegóło

5

wych instrukcji do wykonania zadania
uciskany

- gnębiony,

umacmany

- mający moc, władzę

unikalny

cIemięzony

6

tyranizowany

będący unikatem, Jedyny w sworm rodzaju, nie

3

powtarzalny
upośledzony

traktowany

w sposob krzywdzący,

poniżany,

4

osłabiany

uprzedzenie

negatywny stosunek do kogoś lub czegos powsra
ły w wyniku powziętych z góry przekonan
me
sprawdzonych

uwewnętrzmac

UWieczniać

sądow

- czynić przywódcze
Clą

5

postawy,

własnych wzorców

Idee, normy itd częś-

9

myślenia

- uczynić trwałym, meprzermjającym,
umeśrmertelruc

utrwahc,

8

Słowniczek
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rozpoznanie osiągruęcia

uzname

słuzby

zasługi w formie

2

dowodu wdzięcznoset

wiarygodność
wlascrwy

3

stan zasługiwania na zaufanie, spolegliwość
- taki Jaki być powrruen
warunki

odpowiedni

spełniający

stosowny,

konieczne

- wywyzszony wyjątkowo dobry szlachetny, pod

wspamały

3

nalezyty

4

niosły

wygnancy

- skazani na banicję

I

opuszczenie

własnego

kraju

7

na długi okres
wymiary
wyrzuty

- tutaj
sumrema

wyznaczony

zachowania

W

6

znaczeniu aspektow lub Idei

głęboki, bolesny zal z powodu zlego postępowania

8

wydzielony podczas podziału lub zgodnie z planem

4

- sposob bycia, reagowama na bodzce zewnątrzne,

postępowanie
za rządza

Ole

- wykonywanie czynnoset adrnrmstracyjnych
spi awowarne nad czyms ZaI ządu kierowanre czyms
- norma postępowania

zasada

uznana przez kogos za obo

wrązującą, postawa na ktorej cos
la doktryna, siła motywująca
zbhzający

SIę

zdolnosc

SIę

opiera, regu

- mający wkrótce Się wydarzyc

6

predyspozycja do łatwego opanowania pewnych
umiejętnoset uczenia Się, zdobywania wiedzy, po
tencjalna spr awnosc, moznosc robterna czegos,
zdatnosc do czegos

znaczenie
metaforyczne

- nie dosłowny lecz pr zenosny sens lub odniesienie,

np w "grzmlących naglowkach'

5

słowo "glzmlą

cy' ma sens metaforyczny

zmesiony

zniszczony,

całkowrcre

USUnięty

7

zrównowazeme

- opanowanie, swoboda I dostojensrwo zachowan
pewnosc siebie, spokoj

9

związki

- koneksje, powiązania

2

więzi

pomiędzy ludzrm

Odpowiedzi na pytania testów
Lekcja 2

Lekcja I
l c) ma okreslony sposób na ostągruęcre
swojego celu

I d) ze będzie przy nim by pomagać mu
w osrągruęctu największego
celu na
świecie

2 b) ludzi których On wybiera którymi
kieruje I których umacnia by OSiągnęli Jego cel

2 c) Odpowiedział odmownie (począt
kowc) na Boże węzwarne o pomoc

3 a) zna

3 a) zapornmejąo swoun początkowym en
tuzjaznue krytykują go I obwuuają

5WOJ Celi

WIC

co należy zrobić

by go osiągnąć

4 d) O korueczncścr przywództwa śwrad
czą kulturowe cczcktwarua l zapotrzebowania społeczne
5 b) słuchają innych przyv ..ódców a WSL)'Scy razem Idą za Panem
6 a) szacunek dla władzy
woh Bożej
7 c) zamtcresowamcm
ludzi

l

gdyż był pokorny

4 b) pcwinna być dzielona

l.

mnyrm przy-

wódcarm
5 b) pomocruczych

przywódców

Idących

do boju I Cichych pomoctuków pod
trzymujących przywódcę

Się

6 d) dzrehć SIę WIZJą I pomagać mnym
w osrągmęctu celów

troską o mnych

7 c) Mojżeszowi będzie lżej a potrzeby
ludzkie zostaną zaspokojone

I

poddam e

8 c) Współczucie zrozumieme swojej roll
w Bozyrn plame wybaczćme r nułośc

8 a) u Bożych ludzi zdolność do czyrue
rua dobra

9 d) Cierpliwość

9 b) Bóg czyru przywódcew
odpowie
dvtalnyrru za swoj lud mają zdać Się
na NIego I W71ąĆ na SIebie tę odpowredzialnośc

I

mądrość

10 c) Przypornruał braciom swoje dawne
sny l przepowrcdruc
II zrównoważemern
12 Zdolność

emocjonalnym

do dzieloma

Się

przywódz

twcrn

13 empatia
14 Konsekwencja

WOŚCI
I

niezawodność

15 ostągarue celów
16 poczucie przynależności do grupy
17 Kompetencja

10 d) Oczekuj więcej od swego ludu To
mewykorzystana skarbmea moźh
II d) Jego poglądach
mat ludzi

I

zalożemach na te-

12 c) Ludzie są z natury dobrzy
zaufania

I

godni

13 b) Wysokie
14 Powmreneś zakreśhć litery b) I c) rwoJa ocena może Się rueco różruć od moJeJ Stwterdzrłam że pan Land ryzykuje, dopuszczając
by ludzie czuli że
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Odpowiedzi na pytania testow
me liczą, ze Jest zb) t zajęty zc un
me ufa że to lego praca a me Partska
Ryzykuje utratą poparera 1 tym że rue
osiągme swoich celów Jego grupa bel
wątpterna pozostanie mała taka, Jaką
sam będzre mag! kterowac W dodat
ku moze me będzie w statuę zrucśc
emocjonalnego
lub fiZYC.lIlCgOnapięcia
SIC\-

15 Powinieneś zakreslic luery a) l d) TwoJa ocena moze meco Się rczmc od mo
Jej ale prawdopodobnie napisałeś fe
pan Mai phy powrmcn rozszer zyc swa
Ją WIZJę w mrarę ostągama celow Jego
grupa powinna

naprawdę

uzewnętrz

mac dynamizm powruna Się rozw ijac
W stosunkach grupowych powinien
wyrazac Się duch wzajemnego zaufa
rua Bez wątprema pojawi Się nowy la
lent przywódczy
Pan Marphy me bl,dzre przepracowany
a wszyscy Lam
teresowart l będą w znaczący sposób 1.11
gazować Się w pracę dla ostągmęcra CL
lów mstytucjonalnych

WIa zastosowanie POUCLt.11sprawdza rezultaty I wyznacza zadania
5 b) był wyczulony na zdolności przy
wodcze I pomagał osobom z powo
łamem w początkach Ich działanta
6 d) wraz z powołaniem
przywodca
zdobywa prawo do przewodzenia
natomiast rozwinąwszy SIę zyskuje
urmejętnoścr niezbędne do dobrego
przywództwa
7c) zapewnić możliwość rozwoju urructętnoser przywódczych
I Ich zasto
scwama pod kręrunkrem doswiądczonych przywódcew
8 d) w ZyCIUinnych oraz rozwinąć włas

ne dary I pDl1'!IÓC mnym w rozwmręCIUIch darów
9 e} odpowied/t a) b) I c) najlepiej wy
jusmają te róźtuce
10 h) me były LbYI skuteczne
11 d) oparta Jest na trosce ludzi
12 c} Trzymać ludzi z dala od problemow
I od wysrłku w podejrnowaruu
de

16 autokratyczny styl
17 demo krat) czny styl

CYZjl

18 Teona X stylu autokratycznego
19 Tecna Y

13 b) Uswradormć sobie fakt ze rozwój
innych zwiększa naszą skuteczność

20 uznanie

14 a) pomaga mnym I otacza Się kompe-

tentnyrnr
Lekcja 3
1 b) pomagac innym
nOSCI

w

rozwijemu zdoI

2 c) różne pot l zeby kościoła wymagają
różnych rodzajów przywództwa
3 b) wyszkolonych przywódcew
którzy
mogliby zwrększyc skuteczność na
uczycn.la

4 a) Osobiście uczy I radli daje okazje
do obserwowania mistrza umożh

pracowrnkarm

I S dl dzielerue są podejmowaniem decy
Zjl I ustalaniem
celów tak by moz
na było uczciwre powtedzrec
To
nasza wspólna praca'

Lekcja 4
I Fałsz (Bóg WIC wszystko o naszych
zdolnoserach I mozhwoścrach zanim
1t.~ZCZ\"
marny okazję Je zadcmonstrowac Jednakże nasze dosw radczema qctowe stanów Ją cenną I praktyczną WIC

Ludzie zadania
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dzę, która ma dla nas duże znaczemc
w późniejszej działalności przywódczej )

1 c) Wymuszał

S Fałsz

7 Prawda
8 Prawda

9 Fałsz (Dobrzy przywodcy w fazie pla
nawania \II myślach \\ ykonują zadantę
Pózruej rozpoczynają rzeczywistą rca
hzację planu)
10 Fałsz (Planowame jest rzecząpodsra
wową dla każdego projektu mezalez
nic od "'OSL1ÓW I hczby zaangaźowa
nych w niego ludzi Nadaje ono kleru
nek I cd naszym wysilkom Jest ko
mccznc dl-i osvacowarua kos/law
przed rozpoczęćrem zadarua )
II J alsz (Planowarue to zarówno myślę
mc Jak I prsame PlanO\\aI11C to proces
który zwykle wyrnaga planu czyh pr
scrnnego dokumentu)

3 a) przekazu syrnbohcvncgo
4 b) zrozumiał znaczenie przekazu dok
ladnie tak jak było to zamiarem mówrącego
5 c) ntc zrozumreją słów w takt sam spo
sób
6 d) brak jest porozunucwarua

9 d) rozumiemy
my go

przekaz

I

zapamiętuje

10 c) Reakcja umcźhwta przywódcy oce
nę stosunku ludzr do realtvowanej linII dzrałama

11 a 7) Osobowość
b 6) Wiek

I

pleć

, I)JF)'
d 4) uprzedzcma
e 3) Zwyczaje
f '\) Status
g 2) Symbole
12 a 2) poznać swoich stuchaczy
b 4) Używać pn..cyzyjncgo języka
Zachęcać

do reakcji

16 Prawda
17 Prawda

d 1) Szanować słuchaczy
e I) Wiedztec co Się chce przekalać

18 Prawda

odcslac tę osobę do
bezpośredmego przywódcy lub za
proste tego prvywódcc do ud/rału

13 Prawda

w dyskusu )

16 Prawda

20 Prawda

Się

7 c) odebrana przez odbiorcę
8 b) wszystko co powiedzą, zostanie przez
stuchaczy zrozumiane

C '\)

JCj

przypo-

len grozba

13 Prawda
14 Prawda

19 I ałsz (Powuuen

I

innych poko

2 d) kronik przekazujących \\ tedzę o obowiązkach I przywilejach duchowego życia

12 I alsz

15 I ałsz (fego rodzaju przvgotowarua
będą z pewnością pomocne alc żadne
plany me są dokładne l doskonale l me
zapewniają sukcesu)

posłuszeństwo

mma! ruepowodzerua

3 l-alsz

6 Fałsz (81".1.właściwego planowanta l ar
gamzacjr wykcnanie często zawodzt )

cele

Lekcja S

2 Prawda
4 Prawda

I

14 Prawda
15 Prawda
17

rai"

Odpowiedzi na pytanta testow
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Lekcja 6

formalmc ustala pewne podstawowe
zasady podejmowania
deCYZJI W tym
punkcie początkowym zwykle omawia
Się procedurę
I sposoby podejrnowa
I1Ia deCYZJI Jeśli pózmej okaże SIl; ZC
procedura albo metoda podermowarua
dccy/u Jest mcodpowredma
rsuucją
sposoby na Ich znuanę Wicie grup do
brze funkcjonuje korzy stając Z zasa
dy wrckszosci Chrześcijanskro milo
sterdztc I mądre przy WOdZIWOusilnie
upewniają Się ze uczciwre Się mą posługule dla dobra wszvstkrch

I Prawda
2 Fałsz

3 Prawda
4 Prawda
5 I alsz (W je.go działantach wrdnmy bal
dzo staranną organizację
Niczego nie
robiono przypadkowo)
6 Prawda
7 Prawda
8 Prawda
9 I alsz (Istnieje moźhwosc ze ktos me
vdcfimuje prac Id/owo problemu a wy
bierze właSCIWC rozwtązanre lub prve
prowadzi właściwe dzralarue )

23

raisz

24 Prawda
2S Fałsz

10 I ałsz (Cztonkowu .. muszą po/nać po

które mają być wykonane Następnie przywodca muvt za
początkowac dollalanie IJe nadzorowac )

szczególne kroki

II Prawda
12 Fałsz {Głowna rożruca polega 1l11)m
że w ,\ telu rut) nowych S) tuacjach ,\)magane są decyzje tylko po lo by pra
ea mogła Się toczyć dalej )

Lekcja 7
1 c) wynikającego

L

potrzeby ChW1l1

2 b) Przywódcy muszą b) Ć gotowi do prLYJ
rnowarua na siebie odpowredzialnos
CI pomimo wsvclkrch kosztów
3 d) Aby dnatac smrało
prvywodca

mU~1

I

zdecydowaruc

zawsze

d zraluć

szybko

13 Prawda
14 Pr-iwda

4 a) cel msrytucjonalny

15 Fałsz (Stcpren zaangazowarua grupy
/nucrna SIę w zależności od Sytu1CJI
Jednakże lm większa kompetencja gru
py tym w rększy stopren odpowiedztal

S d) cetanu operacyjnymi

noscr )

6 c) Ustalanie celów to łatwe zadanic
7 a) pomagają \\ W) konaniu pracy
wają na postaw) ludzi

I \\

ply

8 b) odpowredzialncśc

16 Fałsz

9 c) rnyśleme realistyczne

17 l-ałsz
18 Prawda

lOb) umka odpow rcdzralnoscr I pomaga Jl.J
urnkac rowrueź ternu cvlowtekow I

19 I ałsz
20 F'alsz (Elementy te określają wyrmar
spolccznv)
21 Prawda
22 Fałsz (Większość grup organizując

SIę

II a 4) Pt żywodcom dokucza samotność
b I) Pr zywódcy są stugarm a nic pana
mi

c ł) Prvywodcy są krytykowaru
mam

t

obwr
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d 5) Przywódcy

OdC7UWdją

napręera

e 2) Przywódcy muszą pracować
żej tuz CI którymi kierują

CIę-

Le~CJa 8
ł d) Należ) Się wystrzegać zbytmej pew-

zeby pomóc

In

nym

przywódcy są lu

dem Bozym
5 d) byc stale świadomym celu ostatecz
!lego
6 b) to uporządkowany sposób patrzćma
na to co dzrejc Się w crgaruzacjr
7 d)

C/ęŚCI

zane

I

2 b) Dawał praktyczne rady przez cały
C7.aS trwama ruebezpreczenstwa, po
zostawał pogodny okazywal zamteresowame dla potrzeb swoich towar7yszy podroży I nakłamał Ich do
pracy dla wspolnego celu
3 d) namaszczonego

I

krcrowancgo przez

4 c) Pohtyczne zanucszamc I uprzedze
rua religijne
5 d) porownywama

3 b) poker Y
4 d) ludzre pod opielą

cele

Ducha przywódcę

nOŚCI siebie

2 b) należy wykorzystać

l

są ze sobą nawzajem powrąz całosetą

8 a) wkład proces rezultat
9 d) Potrzeby ludzi są zaniedbywane poniewaz przywódcy Się num me mtercsują
10 <1) Okrcśhc cel ostateczny l ustalić cele
pośrednie pomocne r mc/bcdnc dla
ostągmccra celu ostatecznego
Ila4)Cdc
b 2) WięZI
C 6) Ocena
d I) Cel najwyższy
e 5) Zadania
(3) Potr łeb)

6 b) pobudzić Ich I zachęcić by stale mreh w parruęcr swój cel oraz pomagali
mnym
7 a) Chrześcęanscy pracowmcy mają me
wystarczające motywy l są przeprą
cowaru

8 c) procesy kryjące SI\- la dztałaruem
lub zachowaniem
które widzimy
zapał I zamteresowarue okazywane
przy wykonvwamu czegoś
9 b) potrzeb
10 d) nagród

I

kar

II a) celu
12 e) dotycząca percepcji

13 b) podpor ządkowarua
14 d) utożsamiania

l a) Paweł wykorzystywał każdą okazję
aby uporumac ludll la grzechy
uprzedzenia l duchową ślepotę

SIC

SIl,-

15 d) mternahzacjr

16 a 'i) Pragmcrue władzy
b 2) Zbytnia pewność srcbte
c I) Ego osobista duma
d 3) Popularność
e 4) Zazdrosc

Lekcja 9

7 mnyrm ludzrm

I

chwała

SPRA WOZDANIE
es 26

STUDENT A

LUDZIE, ZADANIA
I CELE
STUDIA O PRZYWÓDZTWIE

CHRZEŚCIJAŃSKIM

l II I INSTYTUT

lei

es 26 - Sprawozdame

studenta - strona

2

WSKAZOWKI
Po ukonczeruu każdej CZęŚCIwykonaj test Postępuj zgodnie ze wskazówkami
w arkuszach odpowredz:
Proszę przestudiować
pytania

przykłady, k-tóre obrazują, jak nalezy odpowiadac na

Proszę wykonać za jednym razem tylko tesl do jednej CZęŚCINastępnie przekazać go prowadzącemu nauczame

es 26

Ludzie, zadania

I cele

- strona

TEST

3

DO CZĘSCI I

Odpowiedz na wszystkie pytania testu z częsct I Proszę spojr zec na przykłady
arkuszu odpow tedzt aby SIę dow tedztec H [aki sposob na/ery zaznaczać swoje
odpowiedzi
W

PYTANIA

OGOLNE

Jesh twoja odpowiedz na te pytoma bt zrnt TAK zaznacz
Jesh twoja odpowiedz brzmi NIE -ac::ern1j [!]

o

I Czy uwazrne przeczytałes
2 Czy odpowiedzrałes

wszystkie

lekcje z

IV

arkuszu odpowtedzi

CZęSCI )1

na wszystkie pytam a z lekcji?

3 Czy wykonał es wszystkie testy"
4 Czy sprawdziłes swoje odpowiedz:
5 Czy sprawdziłes
nowe?

w slowruczku

I

pop: awiłes te ktore były błędne"
kluczowych słów które były dla Ciebie

znaczenia

PRAWDA LUB FAŁSZ
Ponusze pytanta są prawdziwe lub fałszywe
PRAWDZIWE

Jesh

Ml11eJ

zamaluj

FAŁSZYWE

- zamaluj

dzerue Jest

pole[!!]
pole[I]

6 Bog ma pewien określony

sposob

7 Zaletą dobrego
go dobra

przywódcy

Jest zdolnosc

8 PI7ezyc13 Jozefa

w więziemu wskazują, ze dobry pr zywodca
rzolacjr od problernow mnych ludzi

urmejętnosci

W

wykonania

swojego

dostr zegarua

planu
W

ludziach

potencjalne-

I OZWij

a swoje

9 Zalozerua Teom X oparte są na bardzo pożyty wnym spojrzeniu na tkwiące
w ludziach
10 Duchowe

dobro
potrzeby

wymagają

wszędzie

takiego samego rodzaju

pt zywództwa

11 Paweł okazywał swoje zamteiesowame
uczeniem przywodcow,
szukając
wych przywodcow
I pomagając 1111 w początkach Ich dzrałalnosci

12 Ludzie osiągają najlepsze rezultaty gdy Się Ich przekonuje
JOlę szetow

no

aby wykonywali
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WYBÓR
W!Jrodpodanych odpowiedn jedna jest własctwa Zakres! w at kuszu odpowiedzi
tę ktoi ą wybi ałes
13 Biblijne

świadectwa

wnioskować

dowodzą

wyraźrue

ze Bog ma plan

Możemy

stąd wy

że

a) Jego cel

I

sposoby

postępowania

Się me zrruemają

b) Bog z góry zna swoj celi wie Jak go osiągnąc
c) Ma problemy w realizacji swojego celu z powodu

14 DWie zasady dobiega
krolewskiego
a) domaganie

przywództwa

tego, że ludzie zawodzą

ktoi e Józef okazał

w domu

urzędnika

to
SIę.

aby wszyscy

podwładni

szanowali

go

I

słuchali

b) USiłowanie, aby utrzyrnac swoją pozycję l niszczyć przecrwnrkow
c) pragruerue, by być populamym I wszystkich zadowolić
d) poszanowanie dla zwrerzchrukow
I pragnienie,
by wypełniać wolę Bożą
15 Postawa Jozefa Jest przykładem Jak powrruen postępowa c dobry przywódca
Które ze stwrcrdzen NIE Jest prawdziwe?
a) NIe szukał zemsty ani me chełp II Się swymi osrągrnęciarm
b) Rozunual swoją rolę Bozego narzędzia słuzącego obdarzaniu mnych ludzi do
brodzrejstwanu
c) Przypominał

braciom

o swoich proroctwach

16 Które z cech przywódczych
Jego mądrą radę udzieloną
a) Crerplrwośc
I mądrość

b) Pilnosc
c) Oddanie

I unuejętności

Bogu

I

objawiają

że będzie

niezachwianą

111ml

rządził

wiarę Józefa w Boga oraz

faraonowi?

organizacyjne

talent polityczny

17 Mojżesz poznał zasadę dotyczącą pracy z ruedoskonałynu
ludzrru Oto ona
a) Cele osiągmęre przy pomocy mało zdolnych ludzi ŚWiadczą o Wielkim przywodziwre
b) Ludzie są skarbnicą

rnożhwości

c) Ludzie mogą zawodzie

które można rozwinąć

ale ruekorueczrue

muszą być przegram

18 Kiedy spragnieni Izraelter skarżyh Się Mojżeszowi on powiedział
"Co mam
zrobie z tym ludem?' Bóg zas odparł zeby
a) dokonał cudu, by swoją potęgą zrobrć na ludziach wrazerue
b) podzrehł Się swymi doswiadczeruarm
z kims ze straszych
c) spędzał samotnie czas w godzrme proby dopoki nie znajdzie iozwrązarua
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19 Poswięcem pr zywodcy uzalezruem są od ludzi, którzy często są rnrnej poświęceni, dlatego tez muszą Oni rozwijać W sobie rrułosc ktora
a) urnozhwi Im zaakceptowanie gorszej pracy
b) pozwoli nie zwazać na blak zaangazowama I na ludzkie słaboset
c) pozwala zaufac mnym, by podzrehc Się z nimi erężarem I pomaga w osrągmęciu
celów
20 Badarua nad przywodzrwem
wykazują, ze to jak działamy jako pl zywódcy jest
bezpost edrum rezultatem tego co
a) uważamy za wymagania wobec przywodców
b) pizypuszczamy
na temat oczek Iwan spoleczności
c) myslnny ze zaaprobują
d) sądzimy o ludzrach
21 Przywodcy

nas podwładni

ktorzy chcą byc skuteczru

na dluzszą

metę

muszą

a) pOSWlęCIĆSię calkowicte iozwijaruu mnych ludzi
b) rozwijać siebie I talenty mnych ludzr
c) oddac Się całkowicie IOZWIJanlU własnej dzralalnosci
22 StaJSI przywodcy oraz koscioł mogą najlepiej
młodszych przywódców,
dając Im okazję

wykorzystać

Boze powołam e

a) do uczenia Się pod Ich nadzorem Ol az słuzerua
b) do WYIOZI1lanla Się I wywyzszania jako osobom uprzywilejowanym
c) do zdobycia formalnego wykształcenia
dostaiczając Im na to środków
23 Kiedy przywodca
rozwijać

otacza Się kompetentnymi

pracowrukarm

I pomaga

Im Się

a) osłabia wlasną POZYCję
b) moze stwoizyc kult własnej osoby

c) zwiększa SWOjwpływ
24 Najlepszym

a) podejmowanie

sposobem

t

skutecznosc
zyskania

wszystkich

poparcia

ludzi dla twych celow jest

deCYZJI I ustalanie

celów

potnewaz ty jestes przy-

wódcą
b) wspolne

z mnynu podejrnowanre deCYZJI I ustalanie celow tak aby były one
wspólnymi celami
c) mowrerue o trułoser do I11ch a następnie pi oszeme aby Oni pomogli

KONIEC PYTAN DO CZĘSCI I Postęput zgodnie z pozostałymi wskazowkamt
zawartym: u arkuszu odpowiedz, nr l l dostarcz test prowadzqcemu nauczanie
Następmer ozpoc::n1j studia nad częsctą II
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TEST

częsci

DO

II

Odpow tedz na wszystkie P) tama testu z C;ę.'JC1 1/ Spojrz na przykłady H arku
aby się dowiedztec
w jaki sposob masz zaznaćzac swoje odpo-

szu OdPOH iedu
wiedz,

PYTANIA

OGOLNE

Jeslt twoja odpowiedz na te pytania brzmi TAK :aznac: w arkuszu
~
Jesli hłOJG odpowiedz brzmi NIE zac,zen1lJ [}]
I Czy uwazme

przeczytałeś

wszystkie

odpowtedzi

lekcje z CZęŚCIII"

2 Czy odpowiedztałes na wszystkie pytania z lekcji?
3 Czy wykonales

wszystkie

testy?

4 Czy sprawdził es swoje odpowredzi
5 CL'j sprawdziłeś
nowe?

w słowniczku

znaczerna

PRAWDA
Poni:s:e

pytoma

I poprawiłes

kluczowych

LUB

jll,

- zamaluj

FAŁSZYWE

slow, które były dla ciebie

FAŁSZ

ją praw dziw e lub fałszyw e Jesli
PRAWDZIWE

te ktore były błędne"

zamaluj

terd.erne jest

pole~
poleC§:]

6 Na przykładżre Dawida uczymy Się ze droga do sukcesu w przywodztwre
łatwa, jeśli Się jest naprawdę wybranym przez Boga
7 Prawie kazde zadanie wykonuje

Się

dwa razy raz

Jest

w myślach, a drugi raz

w praktyce
8 Reakcja
9 Słuchanie

odbiorcy ma głownre znaczenie dla niego
to stosunkowo łatwy proces który wymaga

10 Celem procesu komunikowania SięJest zrozunuerue
tak, jak było to w zamierzeniu nadawcy

mewreikich unuejętności
przekazu przez odbiorcę

I I Kompetentnych
doświadczonych chrześcijan powruno Się zachęcac
na siebie Większej odpowiedzialnośct przy podejmowaniu decyzji

do brania

l2 Troska Nehermasza o Jerozolimę oraz wyrzuty jakle Cierpiał, stanowiły
mego wezwanie do dzralarua

dla

es 26 - Ludzie,

adama

I

cele

strona

7

WYBOR
Wsrod podanych odpowtedzt Jest Jedna
tę ktora wybrałes

H

łaseiwa Zakresl w arkuszu odpowiedz,

13 Trzy z poniższych stwierdzen to zasady które wyrukają z przywódczych
Dawida Która z ruch NIE Jest tą zasadą?
a) nieustannie radził Się Boga
b) iozurrnał potrzebę doskonałoset I kompetencji
c) akceptowal zadania, ktore pomagały mu osiągnąc cele
d) był lojalny I rroskhwy w więziach ze wszystkrrm

metod

14 Główne przeszkody skutecznego planowarna rnozna przezwycięzyc
modlitwą,
zachowaniem elastycznej postawy l
a) układaniem kilku glownych planow zarruast tylko Jednego
b) wymaganiem aby plany byly proste a nie szczegolowe
c) skutecznym porozurruewaruem Się
d) układaniem planów awaryjnych na wypadek gdyby me powiodł SIę plan główny
\5 Jesh jakas osoba pomija ptzywódcę bezposredruego I idzre ze sWOImproblemem do przywódcy wyzszego szczebla powinien
a) sam zalarwrc sprawę
b) odmowic wysłuchania jej
c) odeslac ją do Jej bezposredniego przywódcy lub zaprosić go do dyskusji
16 Koordynacja to znaczy reahzacja planu obejmuje ruzej wyrmeruone czynnoser
wyjątkiem Jednej Której?
a) Lączenie wszystkich składników w najbatdziej efektywny sposób
b) Stal anrue Się, aby podwiadru zgodzili SIę, co do planu
c) Wysyłanie ludzi I matenałów na wlasciwe rniejsce we właściwym czasie

7

17 Jako przywódca pohtyczny wojskowy I duchowy Jozue musiał informować
zachęcac, udzielać duchowego wsparcia oraz
a) wydawac stanowcze rozkazy, ktore wymagały posłuszenstwa
b) podawac pod publiczną dyskusję swoje przywódcze sugestie
c) upewniac Się ze jednosc nie dokonywała Się za cenę ujednolicerua
d) parmętac że niepopulama poltryka przywódcza moze go zruszczyc
18 Proces słuchania mozna uważać za zakonczony kiedy
a) przekaz zostal usłyszany
b) przekaz został zapamiętany - utrwalony w cZYJeJspamięci
c) ktos usłyszał przekaz I skupił na nim uwagę
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19 Bariery, które przeszkadzają w skutecznym porozumiewaniu Się, można zdefiruować naj lepiej Jako
a) postawy, które dzielą ludzi
b) uprzedzenia które ludzi zaślepiają
c) to, co przeszkadza, aby do odbiorcy dotarło znaczenie przekazu nadawcy
20 Przekaz może byc najlepiej wysIany I odebrany tylko wtedy, gdy nadawca
Jodbiorca
a) mają takle samo nastawienie do tematu
b) mają wspólne podstawowe pole doswiadczen
c) mają podobne Ideały, uprzedzerua I swratopoglądy
21 Nehermasz zachęcał rmeszkancow Jerozolimy do Jej odbudowy
a) ukazując Im, że Jego cel Jest Ich celem
b) zrzucając przed 01101 swoje brzemię
c) przekonując Ich o Bożej naturze swego powołania
22 Dynamscznosc grupy opiera Się na poruższych założemach z wyjątkiem Jednego Którego?
a) Ludzie potrzebują siebie nawzajem I lepiej pracują w grupie
b) Ludzie wpływają na Siebie nawzajem, kiedy pracują razem
c) Jakość pracy grupowej Jest wyższa od JakOŚCIpracy mdywidualnej
d) Aby dobrze funkcjonować, grupie potrzeba mruej krerowama
23 W trzyetapowym procesie rozwiązywania problemów pierwszym etapem Jest
a) analiza sytuacji
b) decydowanie czy potrzebne Jest działame
c) defiruowame problemu
d) przedstawrenie problemu
24 Decyzje podjęte na zasadzie consensusu
la strona przegrana

ehrnmują możliwość

że będzie

15tl113

a także umożliwiają

a) powstanie prawdziwej jednoset co do omawianych spraw
b) dokładne rozpatrzenie spraw przez zamteresowanych
c) powstanie w grupie głębokiej lojalnoset

KONIEC PYTAN DO CZĘSClII Postępuj zgodnie = pozostałymi wskazowkamt
zawartymi w arkuszu odpowiedzi nr 2 f dostarcz test prowadzącemu nauczame
Następnie rozpocznij studia nad częsctą III
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cele - strona
TEST
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DO CZĘSCI III

Odpowiedz na wszystkie pytanta testu: C_ęSCI II Spojrz na przykłady w arkuszu
odpowtedzt aby Się dowtedztec l1 Jaki sposob mas: :aznaczac swoje odpowiedzi
PYTANIA

OGOLNE

Jeslt twoja odpowiedz na te pytania łn znn TAK zaznacz w arkuszu odpowiedz,
Jesli twoja odpowiedz brzmi NIE zaczet m}

o

W

I Czy uwazrne przeczytałes wszystkie

2 Czy odpowiedzrałeś

lekcje z CZęŚCIlll?

na wszystkie pytania z lekcji?

3 Czy wykonales wszystkie testy?
4 Czy sprawdziłes

swoje odpowredzi I poprawi leś te, które były błędne?

5 Czy sprawdziłes

w słowniczku

znaczenia kluczowych słów, ktore były dla crebie

nowe?

PRAWDA

LUB FAŁSZ

Pornzsze pytanta są prawdziw e lub fałszyw e Jeslt stwterdzente Jest
PRAWDZIWE

zamaluj pole@]

FAŁSZYWE

- zamaluj pole[[]

6 Ostateczny cel do ktorego dązyła Estera starając SIę uralowac swój lud, nazy
warny celem instytucjonalnym
7 Ester a udowodniła

ze w ki yzysowej

syruacj

l

przywódca musi radzić sobie sam

8 Aby osiągnąć swoj ostateczny cel, Estera musiała osiągnąc cele posrednie, które
nazywamy celami operacyjnymi

9 Prawdopodobrue najbardziej zaniedbywaną CZęSCląsystemu pracy chrześcijan
sklej Jest oszacowanie potrzeb
10 Większosc chrzescijanskich przywodcow
nicy między celarru a działaruanu
II Paweł wiedział

me ma kłopotow

ze ludzie mogą popasc w Zniechęcenie

z okresleniem roz-

nawet wtedy, gdy pra-

cują dobrze
12 Naj lepszą reakcją na przywództwo mające nuejsce wtedy, gdy pracownik szczerze przyjmuje cele przywódcy za swoje własne, Jest subordynacja
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WYBÓR

Wsrod podanych odpowtedzi Jest Jedna wloscswa Zakresl w arkuszu odpowiedzi
tę ksorą wybrales
13 Ktorą z zasad przywództwa
ilustruje odpowiedz
.Jesh mam zginąć. to zgmę"?

Estery na powołanie

do przy-

wódzrwa

a) Dobry pr zywodca mUSI łatwo reagować na emocjonalne
wezwanie
b) PI zywódca reahsryczrue przyjmuje negatywrą postawę wobec swojego zadania
c) Dobi zy przywódcy obwmiają tylko SIebie, Jeśli SIę Im me powredzie
d) Przywódcy muszą być gotowi do przyjrnowarua
na SIebie odpowredzralnoścr
penurno wielkiej

ceny

14 Jednym z najbardziej znaczących faktów dotyczących
a) sprawiają one IZ przywodcy działają mechanicznie
b) ułatwrają one Panu pracę nad misją Koserola

dobrych

celów Jest to że

c) ludżre pracują lepiej I są szczęshwi
kredy mają Jasne cele
d) ludzie przestają mleć problemy
kredy mają Jasne cele
15 Kiedy ludzie mysią W karcgonach
Je SIę lin cele pośrednie,
a) podejmować
decyzje
b) rdentyfikowac

Się

emocjonalnie

celów Koserola

prawdziwych

gotowi są
I przyjmować

I kredy ukazu-

odpowiedzialnosc

z przedstawionym

c) wspolpracowac,
kiedy Jest to dla ruch wygodne
d) wsprerac działalność swojego koserola moralnie

zadaniem
I

finansowo

16 Profesjonahscr,
którzy doglębrue przestudiowah
zasady przywództwa
że Jedynym sposobem na pomyślne l owocne życie Jest
a) zdanie sobie spr awy, że Jedni mogą być szczęślrwi
a mm rue
b) zrozumrerue
ze kluczem jest sZCZęSCIC albo przypadek
c) przyjęcie faktów do wradomości l praca z tym co Się ma
d) uswiadomrerue

sobie

ze co będzie, to będzie,

mowią,

me można zrmeruc losu

17 Osobiste
a)
b)
c)
d)

doswiadczerua
przywodcy z założenia mają
byc karmemanu rrnlowyrru Jego edukacji
pomagac mnyrn
wyprobować Jego przydatnosc Jako przywodcy
byc zrodlem wskazówek przy rozwrązywaruu problemow

18 POniższe stwierdzenia
oprócz jednego
OPiSUJą chrzescijanski
7aCYJny Które stwierdzenie
nie opisuje tego systemu?
a) Każda dzrałalnosc wymaga zapoczątkowania
(wkład)
b) Każdy proces nadzorowany Jest przez pracownika (sprzęzerue

system ergant-

zwrotne)
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c) Rozpoczęta działalnosc przechodzi przez pewną fazę (proces)
d) Cos wynika z działanta (rezultat)
t 9 Termin kierowanie poprze::. cele oznacza
a) zdefiniować cele I tak pokierować pracą by Je osiągnąć
b) okreshć cele, ktore staracie Się osiągnąć
c) rozpocząć działam a I oczekiwać osrągmęcra celu
d) przyznac pnoryter celom, ktore chcrehbyscre osiągnąc

20 WIele organizacji a w szczegolnosci kosciołow, starannie ujmuje działam a
w sfor mułowamach I planach, aie popełnia błąd
a) zle planując działanta dla poszczegołnych grup
b) naśladując sposoby dzrałarna Innych I owme zle pomformowanych
orgaruzacjr
c) zaniedbując wyrazne określenie.jaktego działam a Się oczekuje
d) próbując poddać dzieło Ducha surowej dyscypltrue
21 Ludzie pl acują lepiej kiedy cele są konkretne
I akceptują Jest to zgodne z
a) teorią celu
b) teorią potrzeb
c) teoriarm dotyczącymi percepcji
d) teoną nagi ód I kar

I

kiedy w pełru Je tozunueją

22 W dzrałalnosci Pawła rozpoznajemy zasady przywódcze
a) Jego mowom opublikowanym pismom I teologu

dzięki

b) ocenom mu wspołczesnych
c) Jego własnym pismom apologetycznym

d) Jego zachowaniu w kryzysowych sytuacjach
wódcy

zachowaniu prawdziwego przy-

23 Pojęcre motyw acjr mozerny wyjaśnic naj lepiej mowiąc, ze Jest to
a) zestaw poglądow lub wal10SCI które rządzą czyimś dztalaruern
b) zamter esowanie lub zapał widoczne

w czyrrns działaniu

c) powod podawany przez osobę jako wytłumaczenie tego co robi
d) sensowne podejscre do zadania Jakimjest iozwrązywanre problemów
24 Ludzie robią to, co daje Im pt zyjemnośc,

przykrość Jest to zgodne z
a) teonarm dotyczącymi percepcji
b) teoną nagród I kat
c) teorią celu
d) teorią potrzeb

a unikają dzrałan które sprawiają lm

~

CYKL
SŁUŻBA
CHRZEŚCIJAŃSKA

ARKUSZ

ODPOWIEDZI

l li I INSTYTUT

lei

WSKAZÓWKI
Po ukonczeruu każdej
w arkuszach odpowredzt
Proszę przestudiować

CZęSCI

wykonaj test Postępuj zgodnie ze wskazówkarm

przykłady

które obrazują, jak nalezy odpowradac

na

pytania

Proszę wykonać Zd jednym razem tylko test do rednej CZęŚCI Następnie prze
kazac go prowadzącemu nauczanie

LUDZIE, ZADANIA I CELE
ARKUSZ

ODl'OWIEDZI

NR I

Tytuł kursu
(Proszę o pisanie drukowanymi

Gratutujemy ukonczenta
lrruę

CZęSCl

literami)

l' Prosnny o wypełmeme poniższego formular::.a

I nazwisko

Numer studenta ICI
(zostaw puste miejsce jesh go ruc znasz)

Adres
nr domu

ulica (nuerscowosc)

kod

Wiek

Zawad

Czy jesteś zonary (zamężna)?

Ilu czlonkow liczy twoja

rodzina?

Ile lat uczyłeś/as Się w szkole?
Czy jestes członkiem

kościoła?

Jeśli lak, to Jaka Jest Jego nazwa?
Jaką funkcję pełnisz w swoim kościele?

x

W Jaki sposób studiujesz len kurs samodzielrue?

I

w grupie?

I

lokalu

województwo

poczta

Płeć

I

Jakle inne kursy ICI ukonczyłeś/aś?

Arkusz odpowredzr

nr l - strona 2

INSTRUKCJE

DOTYCZĄCE

ZAZNACZANIA

ODPOWIEDZI

Pomższe przyklady pokażą CI Jak zaznaczać wybraną przez ciebie odpowiedź
Istmeją lu dwa rodzaje pytan PRAWDA FALSZ I WYBÓR z kilku rnożhWOŚCI

PRZYKŁAD

PYTANIA PRAWDA

FAŁSZ

Ponusze stwierdzenie JeM prawdziwe lub fałszywe
PRAWDZIWE
FAŁSZYWE

Jeslt stwterdzente jest

wypełnij pole

0

- wypełnij pole

rn

I Biblia to Boży przekaz dla nas
Powyzsze stwierdzerue Jest PRA WDZIWE powiruenes WIęCzamalowac na
czarno [a] W następujący sposób

I.ITJ~@]
PRZYKŁAD

WYBORU Z KILKU MOZLIWOSCI

Wsrod panuszych odpowiedzi Jedna Jest własctwa Zamaluj na
powiedz ktor ą wybiel zesz
2 Narodzie

Się

CZ01

no od

na nowo oznacza

a) być młodym
b) przyjąć Jezusajako

Zbawreiela

c) rozpocząć kolejny rok
d) znalezć Inny kościół
Właściwa odpowiedz to b) powmreneś
sposób

Przeczytaj teraz pytania
Wprzykładach

I

więc zamalować

[j)J W następujący

zaznacz odpowredzi w arkuszu w taki sposób, Jak
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Arkusz odpowredzr

I

nr I

strona 3

Odpowiedzi do CZęŚCI I
na czarno własctwe pole

I Zamaluj

I I [!]

m

9W
10 W
II W
12 W
13 W

[l] [L] Q]
[l] [U
[l] [U Q]
lliJ [f] WJ
[§] [I] @]
14 CD [§] [I] @]
15 0 QD ITJ [!J
16 CD [§] [I] Q]

[h] UJ
I 2 [!] [h] UJill
:3[!][h]UJQ]
I 4 [!] [h] wWJ
I 5 [!] [h] will
I 6 [I]
W@]
7 Q] [!J 0[!J
8 [I] [IIUJ ill

m

rn

17 [!]
18 [!]

W UJ tn
W UJ ill

GJWUJ QJ
20 GJWUJQJ
21 [TI[I] W [I]
22 [TI[I]w[I]
23Q]CIl0@]
24 [TIWUJ[I]
19

Jesli JUz zaznaczy/es odpowtedzt proszę o wyrazenie swoich uczuc na temat
kursu Odpowiadając Jak najszerzej na ponizsze pytanta mozesz nam pomoc
w ulepszemu kursu Zakres! h/erę przed okreslentem ktot e najlepiej oddaje
twoje odczucia
I Matenał byl
a) bardzo interesujący
b) interesujący
c) mało interesujący
d) nieinteresujący
e) nudny
2 Nauczyłem SIę
a) bardzo dużo
b) trochę
c) niezbyt duzo
d) nie nauczyłem

SIę

niczego

3 To czego SIę nauczyłem bylo
a) bardzo wazne
b) wazne
c) ruewazne
d) stratą czasu

Arkusz odpowiedzi nr

J

strona 4

4 Ta częsc była
a) bardzo trudna
b) trudna
c) łatwa
d) bardzo łatwa
5 Ogólnie ta część była
a) doskonała
b) dobra
c) zadowalająca
d) słaba
6 Proszę o przynajmniej Jedną uwagę na temat tej CZęŚCI

Napisz o co Jeszcze chciałbyś zapytac swego Instruktora na temat tej

CZęSCI

Sprawdz arkusz odpowiedzi by przekonac się czy odpowtedztales na wszySl
kle P) tama Następnie pr zesltj go do swego Ił1Sl1liktora lub biura ICI Ad/es
powinien znajdo» ac Się na ostatniej stronie Sprawozdania studenta

wytocznie do użytku biuro !CI
D

SC
INSTYTUT

ICI

Cykl Słuzba Chrześcijanska

C)J...ISluzb'r Chrzcscuanska

Ty tul kursu
(Proszę

° prsarue drukowanymi

literami)

Mamy nadzieję ze jestes zadowolony z lego co mogles Się nauczyc w CZęSCI2
Proszę wypełnij pont.:szy formularz
Irruę I nazwisko
Numer studenta leI
(zostaw puste rmctsce jeslt go nie znasz)

Adres
ulica (nuejscowosc)

kod

poczta
PIec

X
I

I

111

domu

I

lckalu

wOjewodztwo
Zawód

Arkusz odpowiedar

nr 2- strona 2

INSTRUKCJE

DOTYCZĄCE

ZAZNACZANIA

ODPOWIEDZI

POniższe przykłady pokażą CI, Jak zaznaczać wybraną przez ciebie odpowiedź
Istrueją tu dwa rodzaje pytan PRAWDA FAŁSZ I WYBOR z kilku możhWOŚCI

PRZYKŁAD

PYTANIA

PRAWDA

- FAŁSZ

Poruzsze stwierdzenie Jest prawdziwe lub fałszywe

Jeslt stwterdzerue jest

PRAWDZIWE

- wypełnij pole

[li]

FAŁSZYWE

- wypełnij pole

rn

I Brbha to Boży przekaz dla nas
Powyzsze stwierdzenie Jest PRA WDZIWE, powuueneś
czai no
W następujący sposób

c:a:J
ł.WCU@]

PRZYKŁAD

WYBORU

więc zamalować na

Z KIŁKU MOZLlWOŚCI

Wsrod pontzszych odpowtedzt jedna jest» Łaseswa Zamaluj na czarno odpowiedz ktora wybierzesz
2 Narodzić

Się

na nowo oznacza

a) być młodym
b) przyjąć Jezusa Jako Zbawreiela
c) rozpocząć kolejny rok
d) znalezć Inny kościół
Właściwa

odpowiedz lo b) powinieneś więc zamalować

[b]

W

następujący

sposób
2

Ci]. w[ill

Przeczytaj teraz pytania
przykładach

I

zaznacz odpowiedz:

W

arkuszu w taki sposób Jak

W
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Arkusz odpowredn

nr 2 strona 3

Odpowsedzr do CZęŚCI2
Zamaluj na czarno własctwe pole
9
10
11
12
13
14
15
16

m

[L] [EJ [EJ
[L] [EJ [EJ [&]
[L][EJ[EJ[4J
GJ OL] [fJ [4J
0 ITJ [5J @]
0 ITJ [5J tn
0 [!] ~[!]
0 ITJ [5J

m

17w[}JWQJ
W [}JW QJ
19 GJ [}J W QJ
20 W [}JW QJ
18

21
22
23
24

CIJrnw rn
CIJrnwrn
m mm@]
CIJrnwrn

Jeslt lUZ zaznaczy/es odpowiedzi proszę o wyrazeme swoich uczuc na temat
kursu Odpowiadajqc Jak najszerzej na pontzsze pytanta mozesz nam pomoc
w ulepszemu kursu Zakresl tuerę przed okreslentem krore najlepiej oddaje
twoje odczucia

I
I

I
I
I

X
I

I
I
I
I
I

l Matenał był
a) bardzo interesujący
b) interesujący
c) mało interesu jący
d) ruemteresujący
e) nudny
2 Nauczyłem Się
a) bardzo dużo
b) trochę
c) Olezbyt dużo
d) nie nauczyłem

Się

niczego

3 To czego Się nauczyłem było
a) bardzo ważne
b) wazne
c) Oleważne
d) stratą czasu

Arkusz odpowredzr

nr 2 strona 4

4 Ta częsc była
a) bardzo trudna
b) trudna
c) latwa
d) bardzo łatwa
5 Ogol Ole ta częsc by/a
a) doskonal a
b) dobra
c) zadowalająca
d) słaba
6 Proszę o przynajmniej Jedną uwagę na temat tej CZęSCI

Napisz, Jak oceniasz ten kurs

Spiawdz Q! kusz odpowtedzt by przekonac SIę czy odpowtedztałes na wszy.\tkle pytanta Następnie pr zeshj go do swego instruktora lub biura ICI Adres
powunen znajdowoc Się na ostatniej strome Spraw ozdanta studenta

Wylqcznte do uzytku biura ICI
D

SC
INSTYTUl

ICI

Cykl Służba Chrześcijanska

Cykl Służba Chrześcijanska

LUDZIE, ZADANIA I CELE
ARKUSZ ODł'OWIEDZI

xu

3

Ty tul kursu
(Proszę o pisanie drukowanymi hterann)
Tera: kiedy przerobiłes wszystkie lekcje wypełnij poncszy formulorz
Imię

I

nazwisko

Numer studenta ICI
(zostaw puste miejsce Jeśli go me znasz)

Adres
ulica (miejscowość)

kod

nr domu

Jezeh chcesz uzyskac bhzsze informacje na temat mnych
kursów ICI, napisz na adres
INSTYTUT ICI
Sluzba chrześcijanska
Skr poczt 6

X
I

I

lokalu

wojewódzrwo

poczta

43-400 CIESZYN

I

I

Arkusz odpowsedar nr 3 - strona 2

INSTRUKCJE

DOTYCZĄCE

ZAZNACZANIA

ODPOWIEDZI

POniższe przykłady pokażą CI, Jak zaznaczac wybraną przez ciebie odpowiedź
Istnieją tu dwa rodzaje pytan PRAWDA - FAŁSZ I WYBOR z kilku możhWOŚCI

PRZYKŁAD

PYTANIA PRAWDA - FAŁSZ

Pornzsze stwierdzenie Jest prawdziwe lub fałszywe
PRAWDZIWE
FAŁSZYWE

Jesli stwierdzenie Jest

wypełnij pole

0

- wypełnij pole

rn

I Biblia to Bozy przekaz dla nas
Powyższe stwierdzerue Jest PRAWDZIWE, powirueneś więc zamalować na
czarno 0 w następujący sposob

I.W

o ITI

PRZYKŁAD

WYBORU Z KILKU MOZLlWOŚCI

Wsrod ponizszych odpowsedn Jedna Jest wlasctwa Zamaluj na czarno od
powiedz którą wybierzesz
2 Narodzić Się na nowo oznacza
a) być młodym
b) przyjąć Jezusa Jako Zbawiciela
c) rozpocząć kolejny rok
d) znalezć Inny kościół
Właściwa odpowiedź
sposób

to b) powrmeneś

Przeczytaj teraz pytania
przykJadach

I

więc zamalować

W

zaznacz odpowiedzi w arkuszu

W

W

taki sposób, Jak

W

Intemanonal

następujący

e Copynght
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Arkusz odpowredzr

nr 3

strona 3

OdPOWIedzI do CZęsCI 3
Zamaluj na czarno w/asclwe po/e

9 ~ m [fJ
lO~lliJ[fJ@]
II ~ lliJ [fJ
12 UiJ lliJ [fJ

[ill Ul0 ill
2 [ill Ul 0 ill
3 [ill UJ 0
1

4

m
UJ UJ rarn

rn
rn

W
13~ill(IJ0
14 [TI m (IJ0
15 CD!!J @]@]
16 [TI ill [fJ tn

5ITlrn00
6ITlrn00
7[I]~~@]
8 ITlUl00

[i] Ch] W
18 [i] Ch] W
19 [i] Ch] W
20 W Ch] lSJ
21 [i] ill [EJ
22 [i] ill [EJ
17

230ITJ0C!l
24

[i] rn [EJ

W
W
W
W

0
0
W

Ieslt JUZ zaznaczy/es odpowiedz, proszę o wyrazenie swoich uczuc na lemat
kw ,w Odpowtadajqc jak najszerzej na pontzsze pytanta możesz nam pomoc
w ulepszeniu kursu Zakresl Iuerę przed okreslenrem ktore najlepiej oddaje
twoje odczucia
1 Matena! był
al bardzo interesujący
b) interesujący
c) mało interesujący
dl nieinteresujący
e) nudny
2 Nauczyłem Się
a) bardzo duzo
bltrochę
c) niezbyt duzo
d) nie nauczyłem

Się

niczego

3 To, czego Się nauczyłem było
a) bardzo wazne
b) ważne
c) nrewazne
dl stratą czasu

Arkusz odpowiedar

nr 3

strona 4

4 Ta częśc była
a) bardzo trudna
b) trudna
c) łatwa
d) bal dzo łatwa
5 Ogolrue ta częsc byla
a) doskonala
b) dobra
c) zadowalająca
d) slaba
6 Czy chciałbyś

a)
b)
c)
d)

rozpocząc kolejny kurs tego typu?
zdecydowanie tak
prawdopodobnie tak
prawdopodobnie me
zdecydowanie me

7 Napisz, proszę, przynajrnmej

jedną konkretną uwagę dotyczącą kursu

GRA TULACJE'
Ukonczyles kurs Ludzie, zadam a I cele Cieszymy Się, ze chetałes byc naszym studentem I mamy nadzieję ze wezrnresz udział takze w innych kursach
ICI Prześlij mniejszy arkusz odpowiedzr do biura ICI Po sprawdzeniu odpowredzi prześlemy CI swiadectwo
Napisz poruzej drukowanymi literami swoje Imię
wypisane na świadectwre

I

nazwisko tak jak ma byc

Imię I nazwisko
Wylączme do uzytku biura ICI
D

SC
INSTYTUT

ICI

Cykl Służba Chrześcsjanska
Skr poczt 6
43-400 CIESZYN I

CYKL SŁUŻBA CHRZEŚCIJAŃSKA

[gJ
6

Ten symbol jest przewodrukrem po seru studiów Cykl
Słuzba Chrześcijanska posiada 18 kursów Ipodzielony
Jest na trzy CZęSCI,Z ktorych kazda zawiera sześć kursow

Ludzie, zadoma I cele jest Kursem 6 CZęSCIli Najlepsze efekty
osiągmesz studiując nasze kursy po kolei

Ten kurs pomoże ci:
• zrozumieć biblijny wzór przywództwa.
• rozpoznać i ocenić uzdolnienia przywódcze w sobie
i u innych.
• zastosować dobre wzory przywódców oraz pomóc
rozwinąć je u innych.
Inne tytuły kursów
wkrótce Się ukazą

rcr z

Cyklu Słuzba Chrześcijańska, które

Podwaltny Prawdy
Odpowiedztalnosć Chrzescijanina
Królestwo, Moc IChwala
PISząC na pomzszy
sach ICI

adres uzyskasz

informacje

o Innych kur-

Instytut leI
Skr. poczt. 6

43-400 CIESZYN
ISBN 83-903807-4-9

