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lel program křesťanské služby

Toto je jeden z 18 kursů, které tvoří program křesťanské služby fef.
Symbol na levé straně je vodítkem pro pořadí studia v této sérii, která
je rozdělena do tři částí, z nichž každá obsahuje šest kursů. "Lidé, úko-
ly a cíle. Studie křesťanského vůdcovství" je šestým kursem ve druhé
části. Bude pro vás prospěšné, budete-li studovat tyto kursy ve správ-
ném pořadí.

Studijní materiály programu křesťanské služby jsou připraveny for-
mou samostatných studijních materiálů a jsou určeny zvláště křesťan-
ským pracovníkům. Tyto kursy zprostředkovávají studentovi poznání
Bible a připravují jej pro praktickou křesťanskou službu. Tento kurs
lze studovat pro získání zápočtu pro pozdější osvědčení nebo pro osob-
ní rozšíření znalostí.

UPOZORNĚNÍ

Přečtěte si pozorně úvod ke kursu. Je důležité držet se těchto poky-
nů, abyste mohli dosáhnout cílů kursu a byli připraveni vypracovat stu-
dijní zprávy.

Veškerou korespondenci týkající se kursu zasílejte svému instruk-
torovi ICI na adresu místní kanceláře ICI uvedenou dole. Pokud není
uvedena a neznáte ji, napište laskavě na následující adresu:

ICI UNlVERSITY
Křesťanské centrum
Slovenská 3
737 Ol Český Těšín
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Úvod ke kursu

Většina učení k nám přichází dvojím způsobem: díky vzorům a díky
principům. V tomto kursu budeme studovat vůdcovství z obou těchto
pohledů. Budeme se zabývat vzory nebo příklady, jimiž nám bude ně-
kolik Bohem vyvolených vůdců. Budeme vedeni v analýze principů,
které učinily jejich vůdcovství úspěšným. Budeme mít příležitost pro
biblické studium s použitím nového svěžího pohledu - tématu vůdcov-
ství. Také se seznámíme s nejpokročilejšími teoriemi o lidském vývoji
a vůdcovství a uvidíme, jak lze tyto teorie aplikovat v souladu s křes-
ťanskou vírou a zkušeností.

Ústředním tématem tohoto kursu je skutečnost, že vůdcovství je
Boží metodou a Božím nástrojem pro uskutečnění jeho plánu a záměru
se zemí a s lidmi. Kurs je rozdělen do tří částí, které zdůrazňují tři
hlavní složky vůdcovství: lidé (vedoucí i ti, kdo jsou vedeni), úkoly,
které musejí být vykonány a cíle, jichž musí být dosaženo. Úspěšné
vůdcovství vyžaduje vyváženou péči o všechny tři faktory. A proto tři
nejdůležitější vůdcovské vlastnosti, které nám tento kurs pomůže roz-
víjet, jsou: empatie, schopnost vcítit se, která nám bude pomáhat v prá-
ci s lidmi, kompetence - dostatečná způsobi lost, jež nám pomůže vyko-
návat úkoly efektivně, a vědomí poslání nebo povolání, které nám
pomůže dosáhnout našich cílů.

Popis kursu

Lidé, úkoly a cíle. Studie křesťanského vůdcovství je kurs, který pre-
zentuje biblické základy křesťanského vůdcovství. Uvádí studenta do
teorie a praxe vůdcovství a vede jej v aplikaci jak biblických, tak teore-
tických principů. Obsah učebnice je vhodný jak pro začátečníky, tak
pro laické vedoucí s částečnými zkušenostmi a služebníky, a také pro
ty, kdo chtějí na téma křesťanského vůdcovství vyučovat druhé. Hlavní
důraz je kladen na rozvoj darů, schopností a prohlubování mezilidských
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vztahů jak mezi vedoucími samotnými, tak mezi nimi a jejich násle-
dovníky.

Cíle kursu

Po ukončení tohoto kursu byste měli být schopni:

I) Vysvětlit biblické pojetí vůdcovství a uvést příklady.
2) Vysvětlit model křesťanského vůdcovství uvedený v učebnici Lidé,
úkoly a cíle.
3) Poznat a zhodnotit dary vůdcovství a schopnosti pro vedení u sebe
i u druhých.
4) Vysvětlit specifické vůdcovské dovednosti, schopnosti a postoje
a pomoci tyto vlastnosti rozvíjet u druhých.
5) Přijmout a zhodnotit svou roli a zodpovědnost ve vztahu k druhým
vedoucím a následovníkům při dosahování křesťanských cílů.

Učebnice

Knihu Lidé, úkoly a cíle. Studie o křesťanském vůdcovství od Billie
Davisové budeme v tomto kursu používat jako učebnici i studijní pří-
ručku. Jedinou další studijní knihou, kterou budeme potřebovat, je Bible.
Citace Písma jsou z českého Ekumenického překladu (podle ekumenic-
kého vydání z r. 1985).

Čas potřebný pro studium

Kolik času budete potřebovat na studium každé lekce, závisí zčásti
na tom, nakolik studovaný předmět znáte, zčásti na úrovni vašich stu-
dijních schopností. Jak dlouho vám bude studium trvat, bude rovněž
záviset na tom, do jaké míry budete dodržovat naše pokyny a v jaké
míře se u vás vyvine schopnost studovat samostatně. Rozvrhněte si stu-
dium tak, abyste dosáhli cílů, které vymezila autorka, i těch, které si
stanovíte sami.

6



Struktura lekce a model studia

Každá lekce obsahuje: 1) název lekce, 2) úvod, 3) přehled lekce,
4) cíle lekce, 5) studijni činnost, 6) rozpracováni lekce včetně studij-
ních otázek, 7) samostatně hodnocený test a 8) odpovědi na studijní
otázky.

Přehled lekce a cíle lekce vám poskytnou základní informace o da-
ném předmětu, pomohou vám zaměřit pozornost při studiu na nejdůle-
žitější otázky a upozorní vás, co byste se měli naučit.

Většinu otázek lze zodpovědět v prostoru, který je pro to v učebnici
vyhrazen. Delší odpovědi byste měli zodpovědět do sešitu, který si za
tímto účelem pořídíte. Když si budete odpovědi zaznamenávat do seši-
tu, nezapomeňte si poznamenat číslo otázky a název lekce. Pomůže
vám to později při opakování.

Nedivejte se předem na odpovědi, dokud sami na danou otázku ne-
odpovíte. Když odpovídáte na otázku sami, mnohem lépe si probíra-
nou látku zapamatujete. Až všechny studijní otázky zodpovíte, zkont-
rolujte si své odpovědi s odpověďmi uvedenými v závěru každé lekce.
Opravte si odpovědi, na které jste odpověděli nesprávně. Odpovědi
nejdou po sobě v běžném pořadí podle čísel, abyste náhodou nezahléd-
li odpověď na následující otázku.

Tyto studijní otázky jsou velmi důležité. Pomohou vám zapamato-
vat si hlavní myšlenky uvedené v lekci a aplikovat v praxi principy,
které jste se naučili.

Jak odpovídat na otázky

V příručce studenta se vyskytuje několik různých druhů studijních
otázek a otázek v samostatně hodnocených studijních testech. Níže je
uvedeno několik typů těchto otázek a příklady toho, jak se na ně odpo-
vídá. Pokud se objeví ještě další typ otázek, najdete u nich specifické
pokyny, jak s nimi zacházet.
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VÝBĚR Z VÍCE MOŽNOSTÍ požaduje, abyste vybrali jednu od-
pověď z několika, které jsou vám nabídnuty.

Příklad:

1 Bible má celkem
a) 100 knih.
b) 66knih.
c) 27 knih.

Správná odpověď je b) 66 knih. Zakroužkujte tedy ve své příručce
studenta písmeno b) stejným způsobem, jakje uvedeno zde:

1Bible má celkem
a) 100 knih.
066 knih.
c) 27 knih.

U některých otázek výběru z více možností může být více správ-
ných odpovědí. V takovém případě zakroužkujte písmeno před každou
správnou odpovědí.

PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. V případě těchto otázek jste žádáni,
abyste z následujících tvrzení vybrali ta, která jsou pravdivá.

Příklad:

2 Která z následujících tvrzení jsou PRAVDIVÁ?
a Bible má celkem 120 knih.

(§)Bible je poselstvím pro věřící dneška.
c Všichni bibličtí pisatelé psali hebrejsky.

~Duch svatý autory biblických knih inspiroval.

Pravdivá jsou tvrzení bad. Můžete zakroužkovat písmena označu-
jící tyto dvě správné odpovědi tak, jak uvádíme výše.
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Otázky PŘIŘAZOVÁNÍ požadují, abyste k sobě přiřadili to, co
k sobě patří, například jména k jejich popisu, biblické knihy k jejich
autorům atd.

Příklad:

3 Napište číslo označující jméno vůdce před čin, který vykonal.
· .1 .. a obdržel na hoře Sinaj zákon. I) Mojžíš
· .2 .. b převedl Izraelity přes Jordán. 2) Jozue
· .2.. e pochodoval kolem Jericha.
· .1.. d žil na faraonově dvoře.

Tvrzení a a d hovoří o Mojžíšovi, tvrzení bac hovoří O Jozuovi.
Můžete napsat I před a a d a 2 před bac, tak, jak vidíte výše.

Jak tento kurs studovat

Studujete-li tento kurs samostatně, vyhodnocení veškeré vaší práce
může probíhat poštou. Ačkoliv tento kurs ICI byl připraven tak, abyste
jej mohli studovat samostatně, můžete jej studovat také ve skupině nebo
ve třídě. Je-li tomu tak, veškeré další potřebné informace vám poskyt-
ne váš instruktor ICI.

Možná máte zájem o použití tohoto kursu v domácí skupince bib-
lického studia, ve třídě ve svém sboru nebo na biblické škole. Zjistíte,
že jak obsah předmětu, tak studijní metody se k tomuto účelu výborně
hodí.

Studijní zprávy za jednotlivé části kursu

Na konci učebnice najdete studijní zprávy zajednotlivé části kursu
a listy pro odpovědi. Řiďte se instrukcemi,ježjsou součástí tohoto kur-
su i části se studijními zprávami.

Vypracujte odpovědi na listech pro odpovědi a odešlete je vašemu
instruktorovi k opravě a k podnětům pro vaše studium. I v případě, že
nestudujete pro získání kreditu ICI, můžete mít užitek z toho, že vypra-
cujete otázky ve studijní zprávě.
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Osvědčení

Po úspěšném ukončení tohoto kursu a závěrečném vyhodnocení
všech studijních zpráv instruktorem JCJ obdržíte osvědčení o ukončení
kursu.

Autorka tohoto kursu

Billie Davisová, Ed. D., má jak příslušné vzdělání, tak praktické
zkušenosti v oblasti správy a řízení církve, školy a vládních organizací.
Získala vzdělání v oboru sociologie a vzdělávání. Odešla do výslužby
jako mimořádná profesorka společenských věd na Evangel College ve
Springfieldu v Missouri v USA. Napsala ve dvou jazycích mnoho pub-
likací pro křesťanské učitele a vedoucí a vedla vzdělávací semináře
v mnoha zemích. Je ordinovanou duchovní v křesťanské službě a její
manžel je rovněž duchovním.

Vá~ instruktor lel

Váš instruktor JCJ vám ochotně pomůže nakolik to jen bude možné.
Máte-li nějaké otázky, ať již se týkají kursu, nebo jednotlivých studij-
ních zpráv, klidně se na něj obraťte. Pokud chce tento kurs studovat
několik lidí najednou, žádejte informace, jaká konkrétní opatření jsou
pro skupinové studium nutná.

Ať vám Bůh žehná při studiu učebnice Lidé, úkoly a cíle. Studie
křesťanského vůdcovství. Kéž toto studium obohatí váš život i křesťan-
skou službu a pomůže vám, abyste užitečněji plnili svůj úkol v těle
Kristově.

10



v

Cást 1.
Lidé
Jací jsou vedoucí a jaký mají vztah
k druhým







lekce 1
Lidé - ti, kdo vedou a ti, kdo jsou
vedeni

"s radostí vám oznamuji, že jsme zvolili vedoucího mládeže," řekl
pastor. "Přeji si, aby naše práce šla lépe dopředu. Je mnoho mladých,
které je třeba zasáhnout. Nemohu to všechno dělat sám. Nyní nám Bůh
přidává vynikajícího pomocníka. Je to bratr František Novák."

Usmívající se František kráčel svižně dopředu. Narodil se v křes-
ťanské rodině a Pánu sloužil již od dětství. Věřil, že Pán ho jednoho
dne postaví do role vedoucího. "Budu vedoucím," řekl jednoho dne
svým starším bratrům. "Může se stát, že jednoho dne členové mé vlast-
ní rodiny budou mezi těmi, kdo mi budou podřízeni."

Bratři se mu vysmáli. "Hele, velký vedoucí!" vykřikovali uštěpač-
ně. Dokonce i rodiče ho napomínali. "Nebuď tak ctižádostivý, synku,"
řekl mu otec.

Nyní se však jeho sny staly skutečností. Byl vybrán, aby stál nad
svými bratry i ostatními ve sboru. "Teď to svým bratrům ukážu," říkal
si. "Každému ukážu, jak má vypadat správný vedoucí. Budu pečlivě
připravovat práci a všem mladým předložím jasné pokyny. Uvidím, že
všechno jde dobře a práce pro Pána se bude dařit."
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" Cítím, že Bůh mne vede ... "

Co si myslíte o Františkovi? Chápe, co znamená být vedoucím? Bude
dobrým vedoucím? V této lekci se podíváme na příklad jednoho z Božích
vyvolených vůdců. To nám pomůže zamyslet se nad těmito otázkami.
Pomůže nám to začít ve studiu tématu: jací vlastně jsou vedoucí a jak
pracují s lidmi, aby naplnili Boží záměry.

Přehled lekce

Vůdcovství v Božím plánu
Biblický model - Josef
Charakteristika vůdcovství

Cíle lekce

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:

• Popsat, jakou roli hraje vůdcovství v Božím plánu.
• Vyjmenovat charakteristické rysy osobnosti typické pro ty, kdo jsou

v postavení vedoucích úspěšní.
• Poznat příklady charakteristických rysů vedoucích jak v Bibli, tak

v běžném životě.
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Studijní činnost

1) Pečlivě si přečtěte předcházející část této učebnice. Najdete tam pří-
klady studijních otázek použité v této učebnici i způsob, jak na ně od-
povídat.
2) Přečtěte si pečlivě úvodní stať této lekce a projděte si obsah lekce.
Přečtěte si také cíle, jak ty, které jsou uvedeny na začátku lekce, tak ty,
které jsou uvedeny v průběhu lekce. Tyto cíle vám sdělí, co byste měli
být schopni umět po prostudování dané lekce. Studijní otázky a samo-
statně hodnocený test jsou na nich založeny.
3) Přečtěte si lekci a vypracujte cvičení. Pokud jsou uvedeny biblické
odkazy, přečtěte si je podle uvedených pokynů. Je nezbytné, abyste
plně porozuměli učivu, které je v lekci obsaženo. Zapište odpovědi na
otázky do studijní zprávy. Delší odpovědi zapište do sešitu. Z kursu
budete mít větší užitek, pokud zvládnete cvičení a vložíte do něj vlastní
úsilí dříve, než se podíváte na odpovědi. Porovnejte své odpovědi s těmi,
které jsou uvedeny na konci lekce.
4) Vypracujte samostatně hodnocený test na konci lekce. Pečlivě po-
rovnejte své odpovědi s těmi, které jsou uvedeny na konci učebnice.

Praktická část

VŮDCOVSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU

Dříve, než se vrátíme k Františkovi Novákovi, zamysleme se nad
základní otázkou, kvůli níž se vlastně zabýváme předmětem vůdcov-
ství: Proč vůbec existují vedoucí? Když se nad tím zamyslíme, začne-
me zjišťovat, že nějaký druh vedení existuje všude, kde dva nebo více
lidí začnou něco dělat spolu. "Vezmi to tady a já to vezmu na druhém
konci," můžeme říci, když společně s někým zvedáme těžkou bednu
nebo nějaké haraburdí. Druhá osoba spolupracuje tak, že přijme náš
návrh, a najednou je z nás vedoucí. Když spolupracují členové rodiny,
pak již je vedení nezbytné. Na poli a v zaměstnání jsou vedoucí. Ve
škole a v církvi lidé vedou a následují. Proč je tomu tak? Jaký pro to
můžeme podat důvod?
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1 Zakroužkujte písmeno označující výraz, o němž si myslíte, že nejlépe
zakončuje následující výrok: Hlavním důvodem, proč je potřebné vůd-
covství,
a) je organizování lidí do skupin.
b) je dostat ostatní pod kontrolu těch, kteří jsou schopnější.
c) je, aby mohl být uskutečněn daný záměr.

Definice vůdcovství

Úkoll: Vysvětlete, co je míněno výrazem "Boží plán ",

Ve vůdcovství je třeba dosáhnout určitého účelu - něco má být vyko-
náno. Myšlenka křesťanského vůdcovství existuje, protože Bůh má ur-
čitý záměr. Existuje něco, co Bůh chce. On chce vyjádřit svou lásku
a slitování všem na zemi a chce jimi být milován a uctíván. Bůh má
určitý plán, díky němuž to činí. Takže když hovoříme o Božím plánu,
máme na mysli skutečnost, že Bůh má určitý, zcela specifický způsob
naplnění svých záměrů. On svou vůli neponechal náhodě. Má plán.
Zná předem svůj cíl a ví, jak bude jednat, aby tohoto cíle dosáhl.

Důležitou součástí Božího plánu je, aby se jeho vůle uskutečňovala
skrze lidi, které Bůh vyvolí, vedené a zmocněné Duchen svatým. Jim
dává specifické úkoly, aby tak uskutečnili jeho záměry.

2 Přiřaďte tvrzení (vlevo) k popisu (vpravo), který nejlépe vyjadřuje
situaci.

· ... a Vedoucí každého vybízí, aby sebou
přiváděl do shromáždění nové ná-
vštěvníky.

· ... b Vedoucí říká: "Naším cílem v příš-
tím týdnu je dosáhnout návštěvnos-
ti 200 lidí."

· ... c Vedoucí dává každému pracovníko-
vi seznam lidí, které je třeba v tom-
to týdnu navštívit.

1) Vedoucí má plán.
2) Vedoucí nemá plán.
3) Vedoucí má určitý zá-

měr.
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3 Zakroužkujte písmeno, které označuje každé PRAVDIVÉ zakončení
tohoto výroku: Když říkáme, že Bůh má plán, míníme tím,
a) že Bůh vždycky pracuje určitým způsobem.
b) že Bůh má specifický způsob, jak uskutečnit své záměry.
c) že Bůh činí svou práci nezávisle na lidech.
d) že Bůhjiž předem ví, co bude dělat.

Důkazy o vůdcovství

Úkol 2: Seznamte se s biblickými důkazy, že vůdcovství je zahrnuto
v Božím plánu.

Dějinný přehled

Není pochyb, že pojem neboli princip vůdcovství je zahrnut v Bo-
žím plánu., Tuto skutečnost známe ze svého studia biblického přehledu
Božího vztahu k lidstvu. Když v Bibli čteme popis událostí, zjišťuje-
me, že se tam nevyskytuje žádný případ, kdy by Bůh udělal chybu,
když uskutečňuje svůj záměr předáváním stejných nebo podobných
pokynů člověku, který má být ovlivněn daným poselstvím nebo plá-
nem toho, co se má vykonat. Boží metodou je pracovat skrze jednotliv-
ce; ti se sdílejí s druhými a zapojují jiné podle toho, co přijali od Pána.
Bůh vyžaduje od určitých lidí, aby byli zodpovědní za to, že jeho plány
jsou převáděny v čin. Výsledkem toho je, že jedinci, kteří mají tuto
zodpovědnost, zaujímají vůdčí postavení a v mnoha případech organi-
zují skupiny, které vedou směrem k cílům, které jim ukázal Pán. Proto
můžeme říci, že jedním z důkazů toho, že vůdcovství je zahrnuto
v Božím plánu, je historie. Některé z těchto případů uvádíme.

Přímé povolání a předání pokynů

V četných biblických záznamech je zachyceno přímé Boží povolá-
ní. Bůh sděluje určitým jedincům, že jsou vybráni, aby uskutečnili jeho
plány. V některých případechjim dává podrobné pokyny. Takže dalším
důkazem potřeby vůdcovství v Božím plánu je přímé povolání a pře-
dání pokynů. Jedním z těchto příkladů je povolání apoštola Pavla, kte-
rým se budeme zabývat v lekci 3.
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Dary služby

Bibličtí pisatelé inspirovaní Duchem svatým uvádějí, že Bůh dává
lidi církvi, aby zastávali zvláštní úřady. Jsou nazýváni apoštoly, proro-
ky, evangelisty, pastory a učiteli (Ef 4,11-16; Ř 12,6-8). Ti zcela přiro-
zeně zastávají vůdčí pozice. A navíc, Bůh přidává církvi schopnosti
a funkce, které jsou potřebné pro vedení, jako například dar řízení a dar
pomáhat. Teologové hovoří o takových lidech a vedoucích funkcích
jako o darech služby (služebnosti). Tyto duchovní dary jsou znakem
důležitosti vůdcovství v Božím plánu.

Požadavky a povinnosti

Dalším důkazem, že vůdcovství je zahrnuto v Božím plánu, je sku-
tečnost, že v Bibli je podán podrobný výčet požadavků kladených na
vedoucí a je definována jejich zodpovědnost. Ve Starém zákoně nachá-
zíme podrobné pokyny ohledně kněží a králů. V Novém zákoně jsou
požadavky na vedoucí církve také velmi jasně stanoveny. Apoštolové
velmi dbali o to, aby lidé na vedoucích pozicích splňovali požadavky
duchovní, morální i duševní.

Později se budeme zabývat ve větší míře Božím povoláním, du-
chovními dary a biblickými požadavky na vedoucí. Budeme studovat
biblické příklady. Nyní jsme zmínili tyto záležitosti pouze okrajově
jako znak toho, že vůdcovství je zahrnuto v Božím plánu.

Uspořádání církve, které je většině z nás důvěrně známo, je založe-
no na víře, že Bůh povolává vedoucí a vede je tak, aby na této zemi
uskutečňovali jeho plán. Existence církví, které jsou nějakým způso-
bem organizovány, i mnoho různých křesťanských organizací po ce-
lém světě je důkazem toho, že Bůh používá vedoucí.

4 Zde uvádíme některé krátké odkazy z Písma. Pozorně si je přečtěte.
Přejete-li si jim lépe porozumět, můžete se je najít v Bibli a přečíst si
celý oddíl. Pak přiřaďte každou citaci k typu důkazu uvedenému v ná-
sledujícím seznamu.

1) Historické vysvětlení
2) Dary služby
3) Přímé povolání a pokyny
4) Požadavky a povinnosti
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· ... a "Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky" (Mt 28,19)

• ... b "Vybral schopné muže ... a ustanovil je za představitele lidu"
(Ex 18,25)

.... c "Jáhni ... ať dobře vedou své děti a celou rodinu." (11m 3,12)

· ... d ,jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele
evangelia, jiné za pastýře a učitele" (Ef 4,11)

· ... e "Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás" (lPt 5,2)

· ... f .Jozue vybral ... muže, udatné bohatýry, a v noci je rozmístil."
(Joz 8,3)

BIBLICKÝ PŘÍKLAD - JOSEF

Úkol3: Identifikujte vůdcovské principy v Josefových zkušenostech.

Místní sbor, společenství lidí a místo uctívání jsou obvykle důsled-
kem vedení jedné osoby nebo několika dalších osob. Když takoví lidé
prožijí povolání Boží a dostanou od Pána pokyn, pracují, aby získali
duše pro Pána, a vyučují křesťany. Rozvoj a pokračování takové čin-
nosti vyžaduje další vedení.

Nyní se vrátíme k Františkovi Novákovi. Z jeho příběhu poznává-
me, že pastor byl vedoucím takové formy místního sboru, jakou jsme
popsali výše. Pastor pracoval na uskutečnění Božích záměrů a poznal,
že je třeba pomocníka. Tak se stalo, že František byl postaven do ve-
doucí pozice.

Víme, že František se měl stát vedoucím mládeže. Zároveň však
měl pracovat pod vedením svého pastora. Zapamatujme si tento prin-
cip, ke kterému se později vrátíme: většina křesťanského vůdcovství
představuje střední úroveň vůdcovství. Většina křesťanských vůdců je
podřízena jiným vedoucím, a všichni jsou podřízeni Pánu.

Vraťme se však zpět a podívejme se na Františkovy úvahy a na to,
co udělal, když byl představen jako pastor. Cítil, že je veden Bohem
a požádalo modlitbu. Také řekl, že bude svou činnost pečlivě plánovat
a že bude vydávat jasné pokyny. Chtěl, aby práce pro Pána šla dopředu.
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To vše zní velmi pěkně. Vidíme však ve způsobu jeho myšlení něja-
ký problém? Co například pýcha? Nezdá se, že je na své postavení
trochu pyšný a že má sklon k vychloubání?

Nezdá se trochu příliš horlivý, aby mohl používat svou autoritu
a dávat instrukce druhým? Jaká by měla být odezva u křesťana, kdyžje
postaven do vedoucí pozice?

Když v Bibli čteme popis vůdcovských zkušeností, můžeme najít
na takovéto otázky odpověď. Jedním z nejúplnějších a nejdetailnějších
příběhů je příběh Josefa. Tento příběh je jistě mnohem více než jen
historickým záznamem. Bůh jej uchoval pro nás jako vynikající studii
lidského chování a vůdcovských principů.

I když si myslíme, že tento příběh známe dobře, měli bychom si
nyní udělat čas a znovu si ho přečíst, protože naše zamyšlení bude vy-
cházet z takových zorných úhlů, které pro nás budou možná zcela nové.
Celý příběh můžeme najít ve 37. a 38. kapitole knihy Genesis. Klíčo-
vými oddíly pro naši studii o vůdcovství jsou verše 37,39-42; 41,1-25;
43,1.15.24-31; 45,1-15. Může se zdát, žeje to poněkud dlouhý úkol ke
čtení, ale jistě zjistíte, že je to jak zajímavé, tak užitečné.

Nejprve se budeme souhrnně zabývat celým příběhem. Poznáme
některé z charakteristických rysů Josefovy osobnosti a pokusíme se
sami si odpovědět na otázku: Jaký vlastně Josef byl? Za tímto účelem
budeme uvažovat nad třemi základními charakterovými rysy vedoucí-
ho. Jsou to: 1) osobní kvality, 2) myšlenky a cítění a 3) skutky. Bude-li
vedoucí úspěšný, to záleží na všech těchto charakteristikách.

Při čtení knih, které se zabývají tématem vůdcovství, můžeme zjis-
tit, že osobní vlastnosti vedoucích jsou nazývány rysy osobnosti, myš-
lení a cítění vedoucích jsou nazývány vůdcovskými postoji a činy ve-
doucích jsou nazývány vůdcovským chováním. V této studii budeme
používat výraz rysy osobnosti, který bude zahrnovat všechny výše uve-
dené vlastnosti. Přesto však bude k našemu prospěchu, když porozumí-
me všem těmto termínům, protože během kursu je budeme občas pou-
žívat.
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5 Abychom vám pomohli identifikovat charakterové rysy, postoje
a chování, přečtěte si následující věty, týkající se Františka Nováka
a přiřaďte k nim správný výraz popsaný vpravo.

· ... a Usmívající se František kráčel svižně I) rysy osobnosti
dopředu. 2) postoje

3) chování
· ... b František věřil, že by mohl být dobrým

vedoucím.

· ... c František byl oddaným křesťanem.

· ... d František byl sebevědomý.

· ... e František předložil jasné pokyny.

Josef - vůdce v otroctví

"Tak ty si myslíš, že budeš velkým pánem, jo? A dokonce budeš
vládnout i nad námi, že jol?" Tak nějak posměšně se vyjadřovali Jose-
fovi bratři, když jim vyprávělo svých snech. Zdálo se mu, že bude
velkým vedoucím. Jeho bratři měli víru, která byla špatná, ale kterou
sdílejí mnozí i dnes. Mysleli si, že hlavním účelem vůdcovství je dát
jednomu člověku moc nad druhými - panovat nad lidmi.

Biblický popis Josefových zkušeností nás vede k poznání, že Boží
záměr pro vedení je jiný. Josef měl možná v srdci trochu pýchy, když
vyprávělo svých snech, ale nic v jeho životě nenasvědčuje tomu, že by
se k druhým choval vychloubačně nebo že by je utiskoval. Možná, že
pokud jde o sny, pociťoval spíše údiv a překvapení, a proto se tak ote-
vřeně sdílel s bratry s tím, co se mu zdálo. Zdá se, že cítil, že Bůh ho
z nějakého důvodu k něčemu vybral. Věříme tomu, protože v pozdějších
letech připomněl bratřím, že bylo v Božím plánu, aby se stal vedoucím,
nikoli pro vlastní vyvýšení, ale aby uskutečnil Boží záměry pro mnoho
dalších.

Josef tomu v mládí pravděpodobně plně nerozuměl, ale evidentně
přijal bez jakýchkoliv výhrad skutečnost, že Bůh řídí jeho život. Bible
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několikrát opakuje slova: S Josefem byl Hospodin. Je jisté, že Josef si
toho byl dobře vědom ajeho činy jsou důkazem, že důvěřoval Božímu
vedení.

6 Vidíte již v Josefově životě příklady Božích metod? Proč Bůh si vy-
bírá vedoucí? Napište sem svou odpověď.

Když Josefa prodali jeho žárliví bratří do otroctví, dostal se do Egypta
a byl zakoupen faraónovým dvořanem, velitelem tělesné stráže. Josef
se v krátkém čase dostal na vedoucí pozici. Zde nalézáme příklad střední
úrovně vůdcovství, že? Josefbyl otrokem a musel se řídit pokyny svého
pána. Zároveň však jeho pán potřeboval pomocníka, který by se staral
o chod celého domu. Vybral tedy Josefa jako vedoucího střední úrovně
s přesně vymezenou oblastí zodpovědnosti. Josef dostal na starost vše,
co se týkalo Potífarovy domácnosti, hospodářství i zaměstnání. To zna-
mená, že se staralo majetek, o peníze i o lidi. Bible říká, že Pán dal
Josefovi úspěch ve všem, co dělal. To nám ukazuje, že jeho pán si ho
dobře všiml. Také můžeme vidět, že Josef dával najevo, že zdrojem
jeho úspěchuje Bůh. Skutečnost, že Bůh byl s ním, neznamená, že jeho
práce byla snadná, ale spíše to, že Bůh mu dával sílu onu práci vykoná-
vat. Také to neznamená, že Bůh se staral, aby Josef neměl žádné pro-
blémy. Spíše mu Bůh dával moudrost, odvahu a víru, takže byl schopen
problémy řešit.

Hlavní problémy nastaly, když se manželka jeho pána pokusila Jo-
sefa svést. Rezolutně ji odmítl, řka: "Nezneužiji své postavení. Nezra-
dím svého pána, který mi důvěřuje a dal mi zodpovědnost. Nebudu
hřešit proti Bohu, který mi žehná."

Takže můžeme vidět, že Josefměl ke svému pánu úctu, aještě mno-
hem vyšší úctu měl vůči slovu svého Boha a vůči jeho vůli. Žena však
byla neodbytná a rozhněvala se na Josefa, který ji odmítl. Nakonec ho
falešně obvinila a dostala ho do vězení.
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7 Josefův příběh nám ukazuje, že ten, kdo má nízké postavení, může
být zároveň i úspěšným vedoucím. Zakroužkujte písmena označující
dvě tvrzeními, která poskytují nejdůležitější příčiny Josefova úspěchu.
a) Požadoval naprostou poslušnost od těch, kteří mu byli podřízeni.
b) Respektoval autoritu těch, kdo mu byli nadřízeni.
c) Konal v souhlasu s Boží vůlí.
d) Věřil, že mu Bůh může usnadnit práci.

Josef - vůdce ve vězení

Teď se Josefovi muselo zdát, že jeho sny o vůdcovství se nikdy
neuskuteční. Dělal vše, jak mohl nejlépe, avšak ti, kterým sloužil, se
obrátili proti němu. Je důkazem jeho skutečně vůdcovského charakte-
ru, že neřekl: "K čemu to všechno je? Lidé už jsou prostě takoví. Niko-
mu nelze věřit!"

Josefbyl inteligentní a byl si vědom toho, že s ním naložili špatně.
Přesto nepřestal důvěřovat Bohu a (což je významné pro naši studii
o vůdcovství) byl i nadále věrný ve svěřené práci a dobře vycházel
s lidmi na různých sociálních úrovních. Dokonce ani život ve vězení
neodstranil vliv Bohem daného snu na Josefův život. Jeho vůdcovské
schopnosti se znovu projevily. Bible nám nezjevuje žádné podrobnosti,
ale prostě popisuje, že Bůh byl s Josefem a dával mu úspěch. Velitel
pevnosti svěřil Josefovi dozor nad ostatními vězni i nad chodem celé
věznice.

Jak mohl velitel pevnosti vidět, že s Josefem je Bůh? Co myslíte, že
by člověk ve vězení měl dělat, aby prokázal, že má Bohem dané vůd-
covské schopnosti? Co mohl vidět velitel stráže? Zapamatujme si tyto
otázky. Později, až budeme porovnávat Josefův příběh s tím, co o vůd-
covství nacházíme v knihách, pochopíme, že Josef projevil několik
charakteristických rysů, vlastností, které jsou typické pro úspěšného
vedoucího.

Když byl Josef ve vězení, byli uvězněni také dva královi dvořané
(nejvyšší číšník a nejvyšší pekař), kteří se proti faraónovi prohřešili.
Protože Josefměl vězení na starosti, i tito dva vězni mu podléhali. Jed-
noho dne si všiml, že vypadají sklíčeně. Josefse o ně zajímal. Byl zne-
pokojen tím, že tito dva vypadají,jako by měli nějaké problémy. "Proč
jste smutní?" zeptal se. Vysvětlili mu, že měli sen, který je rozrušil.
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Josef se nerozpakoval ovládnout situaci. "Bůh nám může dát výklad
vašich snů," prohlásil. To znovu dokazuje jeho naprostou důvěru v Pána
i jeho osobní vztah k Bohu.

Bůh dal Josefovi pravdivý výklad snů a on je těm mužům vyložil.
Pro nejvyššího číšníka znamenal sen osvobození a navrácení na pů-
vodní místo před faraóna. Pak Josefmoudře využívá příležitosti, která,
jak se zdá, je mu dána samým Bohem: ,,Až přijdeš před faraóna," pra-
vil, "řekni mu prosím o mně. A požádej ho, aby znovu zvážil můj pří-
pad."

"Dobře," odpověděl číšník. Když však byl propuštěn, na Josefa za-
pomněl. Další člověk, který se nedokázal zachovat podle Josefova oče-
kávání.

O dva roky později měl farao sen, který ho velmi rozrušil. Začal
pátrat, zda existuje někdo, kdo by byl schopen mu ho vyložit. Pak si
konečně nejvyšší číšník vzpomněl na svou zkušenost z vězení. Řekl
faraónovi o Josefovi. Josefa přivedli z vězení před faraónovu tvář a on
znovu, vzdávaje veškerou čest a slávu Hospodinu, přinesl výklad snů.

8 Bůh použil snu jiného vězně pro svůj plán jak Josefa vysvobodit
z vězení. Jak se Josef dozvědělo snu? Zakroužkujte písmeno označují-
cí správnou odpověď.
a) Josefřekl vězňům, aby si k němu přišli pro radu.
b) Josefpřišel za vězni a ptal se jich, proč jsou smutní.

9 Co nám sdčluje o Josefově povaze odpověď na poslední otázku? Za-
kroužkujte písmeno označující správnou odpověď.
a) Zajímal se o druhé.
b) Očekával, že druzí rozeznají jeho pozici.

Josef - triumfující vůdce

"Sny znamenají, že přichází hladomor," řekl Joseffaraónovi. "Tato
země zažije sedm let bohaté úrody. Potravy bude víc než dost. Pak při-
jde sedm let nouze, kdy veškerá úroda přijde nazmar. Nastane hlad a to
nejen zde, ale i v okolních zemích. Bylo by dobré, abys vytvořil plán na
uskladnění úrody během hojných let. Pak bude potrava pro sedm let
špatných. "
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Na faraóna udělal Josefajeho moudrá slova dojem. "Pověřím tímto
úkolem tebe," řekl farao. "Ty vypracuješ plány a ty je uvedeš v život."
Takže Josefbyl vysvobozen z vězení a byl postaven do pozice vedoucí-
ho hned po faraónovi. Josefvypracoval plány a sledoval, jakjsou záso-
by shromažďovány a uskladňovány.

Vše se stalo tak, jak to Bůh Josefovi ukázal. Když přišla neúroda,
začalo rozdělování potravy a lidé byli zachráněni od hladu. I z okolních
zemí přicházeli mnozí nakoupit potravu. Josefova pozice se stále více
upevňovala a byla mu prokazována nejvyšší pocta a úcta.

Jednoho dne, když Josef dohlížel, jak se obilí prodává těm, kteří
přišli z okolních zemí, uviděl vlastní bratry, jak také jdou nakupovat
obilí. Nepoznali ho, protože v bohatém oděvu, který patřil k jeho po-
stavení, byl někým zcela jiným než ten mladík, kterého prodali do ot-
roctví. Josef je však poznal. A oni se před ním poklonili s úctou, která
náleží králi. Jeho sen, že bude nad nimi vládnout, se nakonec naplnil.

Z biblického vyprávění víme, že Josef se ani nechlubil svým posta-
vením, ani se nepokoušel pomstít bratrům za to, jak se k němu zacho-
vali. Využil příležitost, aby jim udělil několik lekcí, ale učinil to s las-
kavostí, nikoli pro vlastní poctu, ale proto, aby je posílil. Nakonec se
před nimi nestyděl projevit své city. Plakal radostí a láskou ke své rodi-
ně.

Nejdůležitější ze všeho v jeho úspěchu, kterého se mu jako vedou-
címu vyvolenému Bohem dostalo, bylo, že poznal ve chvíli své největ-
ší moci a vítězství, že byl nástrojem, který si Bůh použil, aby přinesl
užitek druhým a uskutečnil Boží záměry.

10 Přečtěte si znovu Gn 45,4-13. Někteří vedoucí mají zvyk připomí-
nat lidem chyby, kterých se v minulosti dopustili a vytýkat jim jejich
selhání a omyly. Vyčítal něco Josef svým bratřím? Stručně vysvětlete.
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Charakteristiky vedouciho

Úkol 4: Vyjmenujte některé rysy osobnosti, o nichž studie praví, že jsou
typické pro vedoucí, dále je rozveďte a uveďte příklady.

Nikdo, kdo pečlivě studoval téma vůdcovství, se nepokusil popsat
"typického vedoucího". Studie ukazují, že někteří úspěšní vedoucí mají
jisté charakteristické rysy osobnosti, druzí zase jiné. O tomto předmětu
byly popsány stovky stránek. Jedna kniha o vůdcovství zmiňuje 339
odkazů, které se týkají charakteristických rysů vedoucích. Autoři dal-
ších knih tvrdí, že vůdcovství nemůže být chápáno v rámci rysů osob-
nosti, takže není o čem diskutovat.

My věříme, že žádný soubor povahových rysů, postojů ani chování
nemůže sám o sobě popsat úspěšného vedoucího. Přesto přikládáme
krátké studii charakteristických rysů vůdcovství značný význam. Již
jsme s tím začali ve studii o Josefovi. Zjistili jsme, že jeho povahové
vlastnosti (jaký byl), jeho postoje (jak myslel a cítil) a jeho chování
(jak jednal) z něj společně tvořily vynikajícího vůdce. Z faraónových
slov například víme, že Josef byl moudrý a zkušený nebo rozvážný
(Gn 41,39). Víme také, že byl trpělivý, protože čekal mnoho let, aniž
by ztratil důvěru, že Bůh uskuteční svůj plán. Můžeme tedy říci, že
moudrost a trpělivost jsou dvě povahové vlastnosti dobrého vedoucí-
ho. To samozřejmě neznamená, že každý, kdo je moudrý a trpělivý,
musí být dobrým vedoucím. Znamená to, že pokud si přejeme rozvíjet
tyto vlastnosti dobrého vedoucího ve svém životě, měli bychom u Pána
hledat moudrost a trpělivost. Ajsme-li moudři a trpěliví, máme některé
z vůdcovských charakteristických rysů.

Když se podíváme do nejlepších zdrojů, jaké známe, do odborných
knih a učebnic, nacházíme několik seznamů charakteristických rysů,
o kterých se říká, že jsou pro úspěšné vedoucí typické. Na většině se-
znamů jsou zmíněny tyto rysy osobnosti:

1) empatie
2) dosažení cílů
3) způsobilost
4) citová stálost
5) příslušnost k nějaké skupině
6) schopnost sdílet vedení
7) zásadovost a spolehlivost
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Budeme-li tyto charakteristické rysy zkoumat jeden po druhém,
uvidíme, že všechny lze nalézt nejen v učebnicích o vůdcovství, ale
také v Bibli, kde jsou popsány jako charakteristiky správných křesťa-
nů. Nepochybujeme o tom, co je podle tvrzení odborníků třeba pro úspěš-
né vůdcovství! Seznam podle Bible však přesto obsahuje některé do-
datky:

I) vědomí Božího povolání nebo poslání
2) vědomí, že jsme "médiem", jímž proudí Ježíšova láska k lidem
3) závislost na vedení Duchem svatým
4) příkladný život v souhlasu s křesťanskou morálkou a etikou

11 Znovu si pročtěte předcházející seznam. Pak se pokuste položky
v něm vyjmenované napsat zpaměti. Podržte je v srdci a kontrolujte je
sami u sebe ve chvílích osobního ztišení a modlitby. To vám pomůže
být dobrými vedoucí.

Nyní se budeme zabývat sedmi charakteristickými rysy vůdcovství,
které jsou většinou odborníků považovány za základní. Naším zárně-
remje odpovědět z biblického pohledu na otázku: Jaký má být křesťan-
ský vedoucí? V pozdějších lekcích se s většinou těchto charakteristic-
kých rysů znovu setkáme, protože některými postoji a chováním, které
jsou spojeny s úspěšným vůdcovstvím, se budeme zabývat podrobněji.

Charakteristika vedoucího

I) Empatie. Vedoucí dokáže vidět věci z pohledu druhých. Pokouší
se pochopit, co druzí cítí. Bible to sděluje výrazem, který nazýváme
zlatým pravidlem: "Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy
s nimi." (L 6,31) Pisatel epištoly Židům říká: "Pamatujte na vězně,
jako byste byli uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, vždyť i vás
může potkat utrpení." (Žd 13,3) Jsme také vyzýváni, abychom byli sou-
citní (IPt 3,8) a abychom brali na sebe břemena druhých (Ga 6,2).
Empatie je v křesťanské službě a vydávání svědectví neodmyslitelná,
a tím pádem je neodmyslitelná i pro křesťanské vůdcovství.

2) Dosažení cílů. Vedoucí je schopen stanovit cíle a pracovat, do-
kud nedosáhne jejich naplnění. Křesťanský vedoucí stanovuje cíle pro
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sebe a pro svou skupinu, s níž pracuje na dosažení Božích záměrů. Apo-
štol Pavel to vyjadřuje jednoduše: "Běžím k cíli, abych získal nebeskou
cenu,jížje Boží povolání v Kristu Ježíši." (Fp 3,14) Podíváme-li se do
jeho epištol, je jeho představa o dosažení cílů zcela zřejmá. Pavel hovo-
ří o svých úmyslech, důvodech nebo příčinách a cílích a o Božím věč-
ném záměru. (Příkladem je např. Ef3,1.10-ll; 2Tm 3,10.)

3) Způsobilost. Vedoucí koná svou práci dobře, má-li dovednosti,
které jsou k tomu potřebné. Zná fakta a ví, kde najít potřebné informa-
ce, aby mohl pomoci druhým. Pilně pracuje a klade vysoké cíle jak
sobě, tak i těm, kdo jej následují. V celé Bibli nacházíme zmínky
o potřebě dovedností a vytrvalosti v práci pro Pána. Podívejme se např.
na Ex 35-36; Přl2,27; 22,29; 31; 10-31; 2Tm 2,15; Jk 2,14-16; 2Pt 1,5
až 10.

4) Citová stálost. Vedoucí si zachovává "chladnou hlavu", Dovede
logicky uvažovat, je spolehlivý a ochotný. Nerozpálí se snadno hně-
vem, není umíněný a nenechá se snadno zdeptat. Když se práce nedaří
a vyvstanou problémy, dokáže reagovat pokojně. David vyjadřuje toto
pojetí z hlediska člověka, který důvěřuje Pánu. Prohlašuje, že i přes
veškeré potíže důvěřuje Bohu a bude mu vzdávat chválu. "Buď roz-
hodný, buď udatného srdce," říká v Ž 27,14. Přečtěte si také Ef 4,31;
2Tm 4,5 a lPt 4,7.

5) Příslušnost k nějaké skupině. Vedoucí má silný smysl pro zařaze-
ní do skupiny, týmu. Uvědomuje si, co je prospěšné všem, a těší ho
práce s druhými. Pro křesťanského vedoucího jsou tyto vztahy v těle
vyjádřeny v lK 12 a Ef 4. Naprosto základní význam má pro křesťan-
ské vůdcovství pochopení faktu, že jednotlivci, stejně jako jednotlivé
části těla, nacházejí skutečný život a význam, když jsou "pevně spojení
klouby navzájem se podpírajícími" (Ef 4,16). Každá část těla pomáhá
nést nějakou jinou. Když Boží lid společně pracuje, projevují se mezi
ním rozličné funkce, a vůdcovství je jednou z nich. Vedoucí tedy může
existovat jedině v souvislosti s těmi, kdo jej následují.

6) Schopnost sdílet vedení. Vedoucí dokáže dobře spolupracovat
s ostatními vedoucími. Dokáže přijmout pozici, kdy je vedoucím na
střední úrovni řízení, to znamená, že je jednak sám vedoucím, ale také
že se podřizuje jemu nadřízeným vedoucím s loajalitou a úctou. Sám
také dokáže ustanovit sobě podřízené pomocné vedoucí, jimž důvěřuje
a na které zároveň dohlíží. Tento charakteristický rys velmi úzce souvi-
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sí s členstvím ve skupině. Důraz je zde kladen na pokoru, důvěru a re-
spektování druhých. Dobrý vedoucí pohlíží na druhé lidi S úctou, a křes-
ťanský vedoucí ví, že Boží metodou je pracovat skrze lidi, nejvyšší
stvoření. Proto je třeba brát vážně dary a povolání druhých. Bible nám
říká: "V poddanosti Kristu se podřizujte jedni druhým." (Ef 5,21) Pa-
vel dává příklad dalším vůdcům tím, že často vyjadřuje spolupracovní-
kům a pomocníkům, jak si jejich práce cení. Z mnoha odkazů můžeme
zmínit např. Fp 4,1-3; Ko 4,7-14 alTe 2-4.

7) Zásadovost a spolehlivost. Vedoucí je zásadový a spolehlivý. Vy-
jadřuje jasně a otevřeně co očekává od své skupiny a pak každému
pomáhá pracovat podle stanovených plánů. Nesmí se rychle nadchnout
pro nějaký projekt, aby ho vzápětí zase zapomněl, ani najednou nemění
svá rozhodnutí, aniž by informoval ostatní. Ježíš velmi jasně ukazuje,
že v křesťanské službě je vyžadována zásadovost a spolehlivost. "Kdo
položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží."
(L 9,62) Pavel říká: " ... buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále
horlivější v díle Páně." (1K 15,58). Přečtěte si také Ga 5,1 a Ef 4,14.

12 Následuje sedm tvrzení o postojích a chování Josefa. Každé z nich
má určitý vztah kjednomu z charakteristických rysů vedoucích jak jsme
sije vyjmenovali v předcházejícím seznamu "Charakteristika vedoucí-
ho". Před každé tvrzení zapište číslo charakteristického rysu, k němuž
se vztahuje.

· ... a Řekl faraónovi: "Uskladníme dostatečné zásoby potravy, které
vystačí na sedm let".

· ..• b Nerozzlobil se na číšníka, který na něj zapomněl.

· ..• c Uvědomoval si vztahy ve své rodině a cítil se zodpovědný za
prospěch svých lidí.

· ... d Nepřestával důvěřovat Hospodinu a věrně pracoval, i když ne-
spravedlivě trpěl.

· ..• e Věděl, že jeho bratři se cítí vinni, a snažil se je potěšit.

• .•• f Jeho pán i správce věznice viděli, že vše dělá dobře.

· ... g Byl poslušný a respektoval pána, správce věznice i faraóna.
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Ohlédněme se zpět a zopakujme si, čeho jsme v této lekci dosáhli.
Nejprve jsme se zabývali Františkem Novákem, nově ustanoveným
vedoucím. Pak jsme zkoumali biblickou zvěst o Josefovi, abychom
objevili rysy osobnosti, postoje a chování vedoucích v reálných situa-
cích.

A nakonec jsme se zabývali seznamem charakteristických rysů ve-
doucích zpracovaným podle učebnic vytvořených odborníky v oboru
vůdcovství. Zjistili jsme, že každý z těchto charakteristických rysů dob-
rého vedoucího je charakteristický též pro dobré křesťany a že Josef je
skutečně dobrým příkladem k následování.

Ještě jednou se zamysleme nad Františkem. Co bychom mu mohli
poradit, aby se stal lepším vedoucím? Ted' již můžeme vidět, že má
problémy, že? Nejprve si musí uvědomit, že je pouze vedoucím na střední
úrovni řízení, a že se musí podřizovat Pánu a pastorovi svého sboru.
Pak také potřebuje zaujmout pokornější postoj. Musí si dávat pozor,
aby se nekochal myšlenkou, že je postaven do pozice nad své bratry
a ostatní mladé. Musí si uvědomit, že být křesťanským vedoucím je
odlišné od pozice šéfa komerční firmy. Dobrý vedoucí, jako např. Jo-
sef, se chová s respektem jak k těm, kteří jsou mu nadřízení, tak k těm,
kteří jsou mu podřízeni. Být dobrým vedoucím znamená dělat mnohem
víc než jen vydávat druhým rozkazy. On s druhými také pracuje. Rych-
le odpouští chyby druhých, dokonce i tehdy, když ho zklamali. Pokusí
se uvádět je k lepšímu stylu života, stejně jako to Josef činil se svými
bratry, a tak naplňují Boží vůli.
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Samostatně hodnocený test

VÝBĚR Z VíCE MOŽNOSTÍ. Zakroužkujte písmeno označující nej-
lepší odpověď na každou otázku.

1 To, jaké místo zaujímá vůdcovství v Božím plánu, nám ukazuje na
fakt,
a) že Bůh má určitou práci, kterou je třeba udělat a on ji naplňuje před-

vídatelným způsobem.
b) že Bůh dosahuje svých záměrů tím, že k jejich dosažení používá

dokonalé duchovní bytosti.
c) že Bůh má daný způsob, jak naplnit svůj záměr.
d) že Bůh ví, jak je pošetilé k naplnění svých záměrů používat lidi.

2 Důležitou součástí Božího plánu je, že jeho práce bude konána
a) skrze upřímné a vydané lidi, kteří chtějí činit dobré.
b) skrze lidi, které vybírá, řídí a zmocňuje k uskutečnění svých záměrů.
c) skrze poslušné anděly, kteří mají moc k uskutečnění jeho záměrů

a porozumění pro ně.
d) skrze jeho lidi, které přinutí konat jím určenou práci.

3 Naše znalost Boha ukazuje,
a) že zná již předem své záměry a způsob jak je uskutečnit.
b) že neustále své záměry mění podle toho, jak se mění doba.
c) že je v zajetí fixního záměru a fixní metody působení.
d) že směřuje předvídatelným způsobem k naplnění svého záměru pod-

le toho, jak jej rozvíjí.
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4 Všechna následující tvrzení kromě jediného jsou důkazem toho, že
vůdcovství je zahrnuto v Božím plánu. Které z následujících tvrzení
důkazem není?
a) V Bibli jsou dány požadavky na vedoucí a jejich odpovědnost.
b) V Bibli nacházíme záznam přímého povolání a pokynů pro vůdcov-

ství.
c) Bible zjevuje v historických zprávách a v darech vůdcovství pojetí

vůdcovství.
d) Očekávání, které mají různé kultury od schopných lidí a společen-

ské požadavky ukazují na potřebnost vůdcovství.

5 Jedním ze zásadních principů v křesťanském vůdcovství je princip
vedení na střední úrovni řízení, což znamená,
a) že křesťanští vedoucí jsou podřízeni pouze Kristu.
b) že křesťanští vedoucí jsou podřízeni jiným vedoucím a všichni spo-

lečně následují Krista.
c) že křesťanští vedoucí se řídí pouze podle sebe a podle Pána.
d) že křesťanští vedoucí uznávají svá velmi omezená práva a povzbu-

zují vedení ve shodě s Pánem.

6 Dva principy vůdcovství, které Josefprokázal při službě v domě fara-
ónova dvořana, jsou
a) respekt k autoritě a poddanost Boží vůli.
b) použití vlastní síly, aby mohl jít svou cestou, a bázeň těch, kdo mu

byli podřízeni, a proto ho poslouchali.
c) snaha každému se zalíbit a cíl být populárním.
d) pud sebezáchovy a přání vyzkoušet si neomezenou moc.

7 Ve vězení se u Josefa projevily některé rysy osobnosti, které jsou
společné všem úspěšným vůdcům: neochvějná víra v Boha, věrnost ve
službě
a) a víra, že vše se nakonec v dobré obrátí.
b) a soucit s těžkou situací méně šťastných lidí.
c) a zájem o druhé.
d) a poznání, že lidé stejně jednou zradí.
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8 Po uplynutí mnoha těžkých let mohl Josef spatřit Boží plán, který se
týkal jeho a jeho rodiny. Jaké kvality vůdcovství projevil, když mu bra-
tři padli k nohám?
a) Pýcha na svou roli v Božím plánu, postoj "vždyť jsem vám to říkal"

a touha připomenout jim jejich minulé poklesky.
b) Způsobilost, výkonnost, administrativní nadání a smysl pro sprave-

dlnost.
c) Soucit, pochopení své role v Božím plánu, odpuštění a láska.
d) Poznání, že pomsta patří Pánu, dokonalé porozumění Božímu plánu

a přijetí faktu, že lidé jsou prostě krutí.

9 Kterých dvou Josefových rysů osobnosti je důkazem vytrvalá mno-
haletá služba, při níž neztratil naději, spolu s dobrou radou, kterou dal
faraónovi?
a) Způsobílosti a důmyslnosti.
b) Odevzdání se Bohu a politické schopnosti.
c) Dlouhotrvajícího utrpení a správních schopností.
d) Trpělivosti a moudrosti.

10 Josefprojevil takové postoje, které musí mít úspěšný vedoucí. Když
těžká zkouška skončila, dělal všechno následující kromě jednoho. Co
neudělal?
a) Nevychloubal se ani se nepokoušel pomstít.
b) Poznal, že Bůh si ho chtěl použít jako nástroje k prospěchu druhým.
c) Připomněl bratřím své mladické sny a proroctví.
d) Dokázal vidět celý svůj příběh z Boží perspektivy.

11-17 V následujícím cvičení doplňte vhodnou vlastnost vedoucího do
její definice. Níže je uvedeno sedm charakteristických vlastnosti ve-
doucích, o nichž jsme hovořili v této lekci:

empatie
dosažení cílů
způsobilost
citová stálost
příslušnost ke skupině
schopnost sdílet vedení
zásadovost a spolehlivost
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11 Schopnost vedoucího zachovat si "chladnou hlavu", když narůstají
problémy a nic nevychází podle plánu, se nazývá

12 je schopnost vedoucího dobře spolupracovat
s ostatními vedoucími, jak s těmi, kdo jsou nad ním, tak s těmi, kdo
jsou pod ním.

13 Schopnost vedoucího cítit s druhými a vidět věci z jejich úhlu po-
hledu se nazývá

14 .
popisuje vedoucího, který otevřeně hovoří se svou skupinou, pomáhá
každému pracovat podle dohodnutého plánu, drží slovo a řídí se týmiž
pravidly, jejichž zachovávání vyžaduje od druhých.

15 Charakteristickým rysem vedoucího, který dokáže stanovit cíle
a pracuje, dokud nejsou uskutečněny, je

16 Pokud vedoucí má vyvinutý smysl pro začlenění do určité skupiny,
jeho pozornost je zaměřena na to, co prospívá všem, a těší ho práce
s druhými, říkáme, že má charakterový rys vedoucího, jenž se nazývá

17 .
je výraz, který popisuje vedoucího, který dobře pracuje, má dovednos-
ti, které jsou pro jeho záměry potřebné, zná fakta a ví, kde sehnat infor-
mace, aby mohl pomoci druhým, pilně pracuje a stanovuje vysoký stan-
dard pro sebe i pro ty, kdo ho následují.
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Odpovědi na studijní otázky

Odpovědi na studijní otázky nejsou uvedeny v obvyklém pořadí,
abyste neměli možnost předčasně zahlédnout odpověď na další otázku.
Podívejte se na číslo, které právě potřebujete, a snažte se nedívat se na
otázky, které jsou teprve před vámi.

7 b) Respektoval autoritu těch, kdo mu byli nadřízeni.
c) Konal v souhlasu s Boží vůlí.

1c) je, aby mohl být uskutečněn daný záměr.

8 b) Josef přišel za vězni a ptal se jich, proč jsou smutní.

2 a 2) Vedoucí nemá plán.
b 3) Vedoucí má určitý záměr.
e I) Vedoucí má plán.

9 a) Zajímal se o druhé.

3 b) že Bůh má specifický způsob, jak uskutečnit své záměry.
d) že Bůh již předem ví, co bude dělat.

10 Řekl jim, aby se nebáli. Potěšoval je a připomínal jim Boží plán.

4 a 3) Přímé povolání a pokyny
bl) Historické vysvětlení
e 4) Požadavky a povinnosti
d 2) Dary služby
e 3) Přímé povolání a pokyny
fl) Historické vysvětlení

II Porovnejte svou odpověď se seznamem "Charakteristika vedoucí-
ho".
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5 a 3) Chování.
b 2) Postoje.
cl) Rysy osobnosti.
dl) Rysy osobnosti.
e 3) Chování.

12a 2) Dosažení cílů.
b 4) Citová stálost.
c 5) Členství ve skupině.
d 7) Zásadovost a spolehlivost.
e I) Empatie.
f 3) Způsobilost.
g 6) Schopnost sdílet vedení.

6 Bůh si vybírá vedoucí, aby uskutečňovali jeho záměry.
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lekce 2
Vedoucí si váží lidí

Pan Losický přišel opět pozdě k večeři. Byl unavený a když ho jeho
malý synek zatahal za rukáv, zamračil se na něj.

"Zase jsi byl celé odpoledne ve sboru," poznamenala jeho žena
a z jejího hlasu byla cítit nelibost.

"Samozřejmě," odpověděl podrážděně, "měla bys být ráda, že náš
sbor tak rychle roste. Začínáme s dalšími šesti biblickými kursy. To už
je desátý kurs, který rozjíždíme od té doby, co jsem dostal na starosti
vyučování ve sboru. Musel jsem si ověřit, že pro všechny nové třídy je
připraven dostatek literatury. Pak přišli dva učitelé a žádali mne, abych
jim pomohl. A také došlo k rozepři, protože ani jeden z nich nechce
vyučovat v té učebně úplně vzadu, a musel jsem zajít do truhlářství
kvůli židlím, které jsme si tam objednali a ... "

"Proč si nevezmeš někoho na pomoc?" zeptala se žena.
"Lidé nemají o Boží dílo dostatečný zájem. Přicházejí pozdě a jen

narušují program. Nikdo na sebe nechce přijmout zodpovědnost," řekl
muž, "nebo se dohadují, kdo se má o co starat. Postávají kolem a mrhají
časem. Dělají spoustu chyb a já to po nich musím napravovat. Musím
je neustále hlídat."

Pan Losický má ve sboru zodpovědné postavení. Věří, že je dobrý
vedoucí, a z určitého hlediska je to pravda. Je pro svou práci zapálený,
což je patrné z předchozího rozhovoru. Co ještě se můžeme naučit
z uvedeného rozhovoru? Můžeme se dozvědět něco o jeho postojích
vůči druhým lidem? Jak to ovlivní úspěšnost jeho vůdcovství?
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"Proč si nepiibereš někoho dalšího, aby ti pomohl?"

V této lekci se budeme zabývat některými principy mezilidských
vztahů, a zjistíme, že to, jak smýšlíme o druhých, je pro úspěšné
vůdcovství velmi důležité. Naším biblickým vzorem bude Mojžíš,jehož
Bůh pověřil jedním z největších vůdčích úkolů v historii.

Přehled lekce

Mojžíš - vedoucí má vztah k lidem
Jak vedoucí uvažuje o druhých
Jak se rozvíjí vůdcovský styl

Cíle lekce

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:
• Popsat podle příběhu o Mojžíšovi principy vůdcovství a dokázat

tyto principy aplikovat.
• Vysvětlit, jaký význam má smýšlení vedoucích o těch, s nimiž pra-

cují.
• Zhodnotit různé styly vedení a chování ve vztahu k principům křes-

ťanského vůdcovství.
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Studijní činnost

1) Přečtěte si úvodní článek a cíle lekce stejně jako v lekci I. Je důleži-
té, abyste tak během studia učinili u každé lekce.
2) Znovu si přečtěte Mojžíšovy příběhy v Ex 2-7; 11-18; 32; 35-36.
Oddíly, na něž se v této lekci zvláště odvoláváme, jsou: Ex 2-3; 4,1 až
17; 12,31-38; 14,10-31; 15,22-25; 16,1-11; 17,1-15; 18,9-26; 32,1
až 14; 35,1-35; 36,1-7. Při studiu této lekce si ponechejte před sebou
Bibli otevřenou v knize Exodus.
3) Prostudujte praktickou část lekce a odpovězte na studijní otázky podle
návodu, který je uveden v lekci I.
4) Vypracujte samostatně hodnocený test na konci lekce. Pečlivě po-
rovnejte své odpovědi s těmi, které jsou uvedeny na konci učebnice.
Znovu si zopakujte jakékoliv téma, na něž jste odpověděli nesprávně.

Praktická část

MOJžíš - VEDOUcí MÁ VZTAH K LIDEM

Úkoll: Vyberte pravdivá tvrzeni o povolání Mojžíše za vůdce a jeho
odpovědi na toto povolání.

Mojžíšův příběh je příběhem o vůdcovství. Nikde jinde v literatuře
nenajdeme tak celistvě a jasně podaný příběh, jenž by se dal tak dobře
použít ke studii toho, jak Bůh jedná s vedoucími a jak jednají vedoucí
s lidmi.

Mojžíš, stejně jako mnozí jiní velcí služebníci Boží, začal již
v mladém věku pociťovat empatii. To znamená, že se zajímalo lidi.
Zajímal se o podmínky, ve kterých žili, a chtěl pro ně něco udělat. Jeho
první čin však byl impulsivní a nepochybně se zapomněl zeptat na Boží
vedení. Pokusil se bojovat proti nespravedlnosti vlastní silou. Dopadlo
to tak, že zabil člověka (Ex 2,11-15). Přesto můžeme vidět, že když
utekl, aby se skryl před trestem, smysl pro spravedlnost ho neopustil.
Jeho touha pomáhat lidem se znovu projevila, když se postavil proti
pastýřům, kteří odháněli od studně skupinu žen, které tam napájely stáda
svého otce (Ex 2,16-19).

Tato přátelská služba mu přinesla spojení s Jitrem, s jehož dcerou
se oženil. Jednoho dne, když pásl stáda svého tchána, uviděl podivně
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hořící keř a přiblížil se k němu, aby tento zvláštní jev prozkoumal. Byl
to čin vyrovnaného muže se zvídavou myslí, nebál se přiblížit k neznámé
situaci.

"Mojžíši, Mojžíši!" zavolal na něho Bůh z keře.
Mojžíš odpověděl "tu jsem" s tichou důvěrou a stál tam připraven

naslouchat. Zakryl si však tvář, protože se bál hledět na Boha, který
s ním mluvil.

Hospodin řekl: "Dobře jsem viděl ujařmení svého lidu. Vím o jeho
utrpení. Proto jsem sestoupil, abych jej vysvobodil a vyvedl jej z oné
země. Nyní jdi. Posílám tě k faraónovi, abys vyvedl můj lid z Egypta."

Všimněme si znovu Boží metody. Měl určitý záměr se svým lidem,
povolal tedy vůdce a dal mu úkol, který měl vykonat. Tentokrát však
byl Mojžíš méně impulsivní a byl si méně jist vlastní silou. Boží záměr
byl skutečně veliký, a tak i úkol se musel zdát téměř neuskutečnitelným,
aby ho mohl vykonat osamělý pastýř.

"Kdo jsem já, abych byl schopen vykonat něco takového?" zeptal
se Mojžíš. "Co když mi lidé nebudou chtít naslouchat? Jak jim dokážu,
že mne poslal Bůh?"

Mojžíš věděl, že vedoucí musí jednat z pozice autority. Bůh mu tuto
autoritu poskytl ve formě znamení a divů, které byl schopen učinit ve
jménu Hospodina. Bůh zaslíbil, že bude s Mojžíšem a že mu pomůže
s jeho posláním. Neslíbil mu však, že z toho bude mít nějaký osobní
prospěch nebo za to dostane nějakou odměnu, ale slíbil mu pomoci
uskutečnit největší záměr na zemi. Mojžíš stále ještě váhal.

"Neumím dobře mluvit," odpověděl Mojžíš. "Prosím, dej ten úkol
někomu jinému."

V té chvíli se Bůh na Mojžíše rozzlobil. Je správné, když je člověk
pokorný, ale pokora musí být vyvážena vírou v Boha a důvěrou, že
dodrží svá zaslíbení. Bůh řekl Mojžíšovi, že jeho bratr Áron bude mluvit
za něj. Ti dva měli shromáždit izraelské starší a vysvětlit jim Boží plán.
Tak by každý, kdo je postaven do vedoucí pozice, měl porozumět
a přijmout svou vlastní odpovědnost stejným způsobem, jakým Bůh
dal pokyny Mojžíšovi. Nyní se Mojžíš plně podřizuje Boží vůli a Bible
nám několikrát říká, že "učinil přesně tak, jak mu Hospodin přikázal".
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1 Zakroužkujte písmeno označující každé pravdivé tvrzení.
a Mojžíš se o lidi nezajímal dokud ho Bůh nepovolal.
b Hospodin vyjádřil zájem o svůj lid ještě než pověřil Mojžíše úkolem

vůdcovství.
c Hospodin slíbil Mojžíšovi, že lidé ho budou ctít a vážit si ho.
d Mojžíšova zkušenost nás učí, že úloha vedoucího vyžaduje jak poko-

ru, tak odvahu.
e Mojžíšovo vůdcovství bylo založeno na Boží autoritě.
f Mojžíš pochopil, že přijímá velkou zodpovědnost.

"Jak se mám vůči tomuto lidu zachovat?"

Úkol2: Vyjmenujte čtyři způsoby práce s lidmi. které se Mojžíš naučil
od svého tchána Jitra a ukažte způsob, jak se dají použít.

Mojžíš díky tomu, že se řídil nařízeními a pokyny od Hospodina,
byl schopen zorganizovat starší a připravit lidi na okamžik jejich exodu
z otroctví v Egyptě. Bůh pracoval na faraónově srdci a seslal na Egypt
rány. Nakonec zazněl faraónův rozkaz: "Seberte se a odejděte ...
Vezměte také svůj brav i skot ... a jděte." (Ex 12,31-32)

Dovedete si představit 600 000 mužů plus ženy, děti a stáda, jak za
tmy zanechávají za sebou své domovy a vycházejí vstříc otevřené zemi?
(Ex 12,37) Pokud jste někdy dostali za úkol zorganizovat nějakou
konferenci nebo nějaký výlet, nebo dokonce jen večerní evangelizační
shromáždění s nějakým hostem, pak si snad dovedete představit, jaký
to byl úkol pro Mojžíše a jeho pomocné vedoucí zorganizovat takový
hromadný odchod.

Čteme, že v prvním nadšení z toho, že se jim podařilo odejít, každý
dělal přesně to, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. V lidském chování
existuje princip, že pokud je určitá činnost nová a zajímavá, lidé svého
vedoucího následují bez pochybností a otázek. Nadšení však brzy opadne
a vyvstanou problémy, které je třeba řešit. Pak lidé začnou mít
pochybnosti a reptají, a někdy se dokonce postaví proti vedoucímu
a začnou na něj svalovat vinu. To je přesně to, co se stalo Mojžíšovi.
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2 Přečtěte si Ex 14,10--12; 15,23-25; 16,2-3; 17,1-3. Tyto verše pojed-
návají o čtyřech událostech, které se přihodí ly během putování izrael-
ského lidu. Jak se Izraelci v jednotlivých případech zachovali? Napište
svou odpověď:

A nakonec, když Izraelci reptali, protože neměli vodu, Mojžíš křičel
k Hospodinu, řka: "Jak se mám k tomuto lidu zachovat?"

Tentokrát, stejně jako předtím, Hospodin potřebu svého lidu zázračně
naplnil. V tomto případě nám však Bible podává jiný popis Božího
způsobu práce s lidmi.

3 Přečtěte si Ex 17,5. Mojžíš obdržel od Hospodina tři pokyny. Měl
vyjít před lid. Měl si vzít svou hůl. Co bylo třetím příkazem?

Mojžíš udeřil do skály "před očima izraelských starších", a vyšla
voda, takže se každý mohl napít. Starší byli svědky. Měli možnost
zblízka sdílet Mojžíšovu službu. Museli se od něho učit a získávat novou
důvěru a inspiraci pro svou vlastní službu mezi lidem. Často nacházíme
v biblickém záznamu událostí takovýto vzor vůdců, kteří se sdílejí se
svými zkušenostmi služby. V Novém zákoně jsou takovým příkladem
Pán Ježíš Kristus a apoštol Pavel.

V další zaznamenané zprávě můžeme znovu vidět ilustraci vztahů
mezi vedoucími a těmi, kdo jsou jim podřízení. Mojžíš udal směr Jozuovi
a Jozue vybral muže, aby bojovali proti nepřátelům. Mojžíš vztahoval
ruce k Hospodinu. Když začaly být unavené a začaly klesat, nepřátelé
začali v boji vítězit. Dva muži se tedy postavili, každý z jedné strany
vedle Mojžíše, a pomáhali mu držet zvednuté ruce. Bitva byla vyhrána
a Hospodin řekl Mojžíšovi: "Zapiš [to] na památku do knihy." (Ex 17,14)
Pro každého vedoucího je dobré, když pamatuje na důležitost vedoucích
na střední úrovni, kteří jdou do boje, i těch tichých spolupracovníků,
kteří mu stojí nablízku a podpírají mu ruce.
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Stejně jako všichni dobří vůdci i Mojžíš se intenzivně zajímal
o dosažení cíle. Byl svému úkolu skutečně plně vydaný a pilně pracoval,
a protože dosažení úspěchu vyžadovalo spolupráci s dalšími, byl
bolestně zklamán, když nebyli svému úkolu oddáni stejně jako on.
Miloval lidi tak, že byl ochoten položit za ně život, ale musel se naučit,
že vůdcovství vyžaduje jiný druh lásky. Vůdcovská láska je láska, která
důvěřuje druhým, i když se zdá. že jsou slabí, sdílí s nimi svou vizi
a spěje společně s nimi k dosažení cíle. Mojžíš se tento fakt naučil od
svého tchána Jitra.

Když Jitro přišel navštívit Mojžíše, hovořili spolu o zázracích, které
Bůh učinil, a o zkušenostech z putování po poušti. Mojžíš asi hovořil
o některých věcech, které ho zarmoutily, protože lidé reptali a obviňovali
jeho i Boha. Možná zopakoval Jitrovi slova, která řekl Hospodinu: Jak
se mám vůči tomuto lidu zachovat?

Jitro pozoroval Mojžíše při jeho každodenním jednání s lidem. Viděl
jeho plné vydání, zájem i nekonečné hodiny tvrdé práce, kdy se Mojžíš
plně vydával do služby Hospodinu. Lidé přicházeli před Mojžíše celý
den. Fungoval jako soudce, poradce, duchovní a pomocník pro každého.

"Je to pro tebe příliš obtížné," řekl Jitro, "sám to nezvládneš.
Poslechni mě, poradím ti."

Přečtěte si znovu událost popsanou v Ex 18,13-26. V Jitrově radě
naleznete následující způsoby práce s lidmi:

I) Učme je znát nařízení, řády - politiku.
2) Ukažme jim, jak mají daný úkol dělat.
3) Pověřme je určitými úkoly, které mají vykonat.
4) Ustanovme vedoucí na střední úrovni řízení a zorganizujme spolu-

práci s nimi.

To byla Jitrova odpověď na Mojžíšovu otázku. Jitro řekl, že pokud
to Mojžíš takto bude dělat, dostaví se dva výsledky. Za prvé, Mojžíš
bude schopen snést nároky, které na něho jeho práce klade. Za druhé,
lidé budou odcházet domů spokojeni. Tato dvě sdělení si zapamatujme.
Později dojdeme k závěru, že představují ideální výsledky úspěšného
vůdcovství: cíle bylo dosaženo a zároveň byly naplněny i potřeby
pracovníků.
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4 Přečtěte si znovu čtyři způsoby práce s lidmi podle Jitra, pak zavřete
učebnici a zkuste je vyjmenovat zpaměti. Jsou to dobré rady, kterými
by se měl řídit každý křesťanský vedoucí.

5 Pamatujete si ještě na prohlášení pana Losického v našem úvodním
příběhu? Napište před každé z nich číslo odpovídající pořadí čtyř způ-
sobů práce s lidmi podle Jitra, abyste naznačili, co by měl pan Losický
udělat, aby se všechny vyjmenované problémy vyřešily.

· ... a Postávají kolem, mrhají časem a nechávají některou práci nedo-
dělanou.

· ... b Přicházejí pozdě a jen narušují program.

· ... c Nikdo na sebe nechce přijmout zodpovědnost nebo se dohadují,
kdo se má o co starat.

.... d Dělají spoustu chyb ajá to po nich musím napravovat.

Možná byste rádi napsali před každé tvrzení více čísel. Hlavním
záměrem je však zjištění, že pan Losický by mohl být lepším vedoucím,
nemusel by prožívat tolik napětí a jeho spolupracovníci by mohli být
spokojenější, kdyby se litrovými radami řídil.

6 Přečtěte si znovu Ex 18,22. Zjistíte, že obsahuje stejné principy pro
vedení jako Ex 17,5. To znamená, že zátěž kladená na Mojžíše již ne-
byla tak těžká.

Lid Boží a lid Mojžíšův

Úko13: Vysvětlete, proč Mojžíš byl ochoten pracovat s lidmi ipoté, co
ho zradili.

Jedním z Mojžíšových největších kladů jako vůdce bylo, že i nadále
v lidu Božím viděl potenciál k dobrému. Věděl, že Bůh si člověka
používá, aby byla vzdána sláva jeho jménu a aby se uskutečnily jeho
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záměry. Mojžíšovy činy i slova ukazují, že chtěl pracovat s lidmi a skrze
lidi. Bůh mu dal vedení. Jeho láska k Bohu a jeho odhodlání naplňovat
Boží záměry vyústily v lásku a oddanost k lidem.

Podívejme se znovu do Ex 18,15. Když se Jitro Mojžíše zeptal, proč
s lidem tráví takové množství času, jaká byla Mojžíšova odpověď?
[Protože] lid ke mně přichází dotazovat se Boha. Můžeme vidět, že
přestože lidé se občas postavili na odpor a nečestně Mojžíše obviňovali
a přestože nedůvěřovali Hospodinu, stále ještě měli v srdci touhu Boha
znát a sloužit mu. Chtěli se učit. Když měli těžkosti, přicházeli pro radu
a pomoc. Ve sporech přijímali soud od Pána. Odvážně bojovali proti
nepřátelům Izraele. Mojžíš i přes slabosti, které u nich viděl, rozpoznal
všechny jejich silné stránky.

Jednou, ve slabé chvilce a strachu, když Mojžíš byl zaměstnán
nejvýznamnější událostí historie (přijímáním Božího zákona na hoře
Sinaj), lidé upadli do strašného hříchu modlářství (Ex 32). Naše srdce
pociťuje bolest s Mojžíšem, když čteme ojeho návratu do tábora a o jeho
hořkém zklamání, když drahocennými kamennými deskami uhodil
o zem.

Avšak ve stejné kapitole (Ex 32,7-11) čteme o velmi významném
rozhovoru mezi Bohem a Mojžíšem:

"Tvůj lid," řekl Hospodin, "který jsi vyvedl z egyptské země, se
vrhá do zkázy ... Teď mě nech, ať proti nim vzplane můj hněv a skoncuji
s nimi; z tebe však udělám veliký národ." (Kurzíva přidána.)

Mojžíš však odpověděl: "Hospodine, proč plane tvůj hněv proti
tvému lidu, který jsi vyvedl velikou silou a pevnou rukou z egyptské
země? ... Upusť od svého planoucího hněvu. Dej se pohnout k lítosti
nad zlem, jež proti svému lidu zamýšlíš." (Kurzíva přidána.)

"A Hospodin se dal pohnout."
Lidé zhřešili. Byli slabí. Potřebovali více vyučování a vedení. Avšak

byli Božím lidem a byli Mojžíšovým lidem. Bůh učinil Mojžíše
odpovědným za tento lid, a Mojžíš důvěřuje Bohu tuto zodpovědnost
přijal. Sám sebe plně vydal Bohu a lidu a připravil je jak dokázal nejlépe
a s Boží pomocí usilovalo jejich rozvoj. Po pohromě se zlatým býkem
je znovu zorganizoval do fungujícího těla. Dokázal využít jejich nejlepší
potenciál, talent a dary, jak uvidíme později, při stavbě svatostánku.
Vyučoval je Božímu slovu, přiděloval jim úkoly a nakonec jim
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důvěřoval, že budou pokračovat v nedokončené práci, když on sám ji
musí opustit.

7 Zakroužkujte písmeno, které označuje nejvhodnější zakončení násle-
dujícího tvrzení: Mojžíš byl ochoten pracovat s lidmi i přes jejich se-
lhání,
a) protože pro něho bylo ctí vést tak velkou skupinu.
b) protože věděl, že mají silné stránky, které je možno rozvíjet.
c) protože věřil, že chtějí činit Boží vůli.
d) protože chtěl, aby skrze ně byl Bůh oslaven.
e) protože byl odhodlaný dokázat své vůdcovské schopnosti.

JAK VEDOUCÍ SMÝŠLEJÍ O LIDECH

Úkol4: Poznejte. jak Jitro smýšlel a Božím lidu.

Uvažovali jsme nad dobrou radou, kterou dal Jitro Mojžíšovi.
Vyjádřili jsme tuto radu ve formě čtyř způsobů práce s lidmi. Mohli
bychom je prostě vyjádřit shrnutím, že Jitro řekl Mojžíšovi, aby očekával
více od těch, kdo jsou mu podřízeni.

Někteří odborníci na oblast vůdcovství tvrdí, že to, jak jednáme
jako vedoucí, je přímým důsledkem toho, jak o lidech smýšlíme. To,
jak o lidech smýšlíme, nazývají někteří pisatelé předpoklady. Co od
lidí očekáváme a jak s nimi jednáme, tedy činnost nás jako vedoucích,
je založeno na našich předpokladech o nich. Můžeme si například myslet,
že mladíjsou fyzicky silnější než staří. Proto když organizujeme nějaké
stěhování, budeme požadovat na mladších, aby pomohli přemisťovat
těžké náklady. Očekáváme, že přijmou tyto pokyny bez potíží.

Přemýšlejme, jak mohou slova kazatele ukázat, co si o lidech myslí.
Předpokládejme, že říká shromáždění: "Měli byste být ochotni obětovat
určitý čas, který trávíte pro vlastní potěšení, a využít jej pro získávání
lidí pro Krista."

Co kazatel u lidí předpokládá? Uvědomili jste si to? Předpokládá,

I) že rádi tráví čas příjemným způsobem.
2) že pokud jde o jejich čas, chovají se sobecky
3) že neradi získávají lidi pro Krista - je to oběť.
4) že by mohli získávat lidi pro Krista, kdyby se jim chtělo.
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Takový kazatel ukazuje, že od lidí očekává velmi málo, protože
předpokládá, že sice rádi dělají radost sami sobě, ale neradi získávají
lidi pro Pána. Na druhou stranu očekává, že vědí jak přivádět lidi k Pánu.
Věří, že pokud by byli ochotni obětovat čas, mohli by lidi pro Krista
získat.

Předpokládejme však, že kazatel by řekl toto: "Jistě vás potěší, že
zahajujeme vyučování o získávání lidí pro Krista. Teď budete mít
možnost více se naučit, jak bližním přinášet evangelium." Jeho
předpoklady jsou spíše takovéto:

I) Lidé by rádi získávali druhé pro Krista, ale nevědí jak na to.
Potřebují se učit.

2) Jsou ochotni věnovat čas učení a získávání lidí pro Krista.
3) Mají zájem o své bližní.

V tomto případě je vidět, že kazatel má vyšší očekávání, ale myslí
si, že bez pomoci nejsou schopni jednat. Chce jim pomoci rozvíjet jejich
možnosti.

8 Pamatujme na radu Jitra. Jak smýšlelo lidech? Zakroužkujte písme-
na označující odpovědi, které pokládáte za nejlepší.
a) Lidé pracují dobře i bez organizování práce.
b) Většina lidí může vyřešit své vlastní problémy.
c) Většina lidí se podřídí pravidlům, pokud je pochopí.
d) Mnozí mají vůdcovské schopnosti.
e) Většině lidí je možno důvěřovat, když mají učinit nějaké rozhodnutí.

JAK JE STYL VEDOUCÍHO ROZVÍJEN

Úkol 5: Uveďte příklady vůdcovského chování na názorech, které si
vedoucí o lidech dělají.

Douglas McGreggor vypracoval velmi pozoruhodnou studii, jak to,
co vedoucí očekává od lidí, ovlivňuje rozvoj jeho vůdcovského stylu.
Říká, že chování mnoha vedoucích je založeno na něčem, co nazývá
teorie X Tato teorie předpokládá, že lidé neradi pracují, a pokud je to
možné, tak se práci vyhnou. Že lidé se snaží vyhnout zodpovědnosti.
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Že lidé mají malý zájem o dosažení příliš obsáhlých cílů (jako např.
cíle organizace nebo evangelizační služba - takzvané institucionální
cíle).

McGreggor takovouto představu odmítá a nabízí jiný pohled, který
nazývá teorie r,což zahrnuje následující: Pracovat je pro lidi přirozené,
nemají tendenci se práci vyhýbat. Lidé se budou s radostí angažovat
v plnění cílů, ke kterým se zavázali. Lidé nejen, že přijímají, ale dokonce
vyhledávají zodpovědnost. Většina (nejen několik jedinců ve vysokých
funkcích) může být přínosem k dosažení institucionálních cílů. Mnozí
mají nevyužitý potenciál. Lidé jsou ochotni se zavázat k práci, která
směřuje k takovým výsledkům, jimž připisují nějakou cenu.

Nyní se podíváme na to, jak předpoklady o lidech mohou vést
k rozvoji vůdcovského stylu. Styl může být definován jako soubor
chování nebo tendence jednat určitým způsobem. Většina knih
o vůdcovství zmiňuje několik stylů, které byly objeveny a popsány
odborníky. Dva z nich, které jsou uváděny většinou autorů jsou
autokratický styl a demokratický styl.

Vedoucí, který používá autokratický styl, má téměř veškerou
kontrolu nad skupinou. Činí veškerá významná rozhodnutí. Stanovuje
pravidla a prosazuje je. Těm, kteří pracují pod jeho vedením, dává
podrobné pokyny. Osobně dohlíží na veškerou práci.

Vedoucí, který používá demokratický styl, pracuje více uvnitř
skupiny. Vede skupinu k vytváření pravidel. Dovoluje skupině, aby se
významnou měrou podílela na činění rozhodnutí. Žádá o návrhy
a příspěvky od své skupiny. Převádí některé důležité zodpovědnosti na
členy skupiny.

Vedoucí, který přijímá teorii X, věří, že lidé jsou většinou pasivní
a líní nebo vzdorující práci. Potřebují být motivováni a potřebují mít
nad sebou důkladnou kontrolu. Musejí být řízeni, musejí být pod určitým
tlakem, musejí být přesvědčováni, napomínáni a pod dohledem. Vedoucí,
který má takovýto názor, může mít pocit, že je třeba s lidmi manipulovat,
dávat jim sliby, nebo jim vyhrožovat potrestáním, aby je přinutil pracovat
pro dosažení institucionálních cílů. Má tendenci rozvíjet ve vedení
autokratický styl.

Vedoucí, který přijímá teorii Y, věří, že většina lidí již je určitým
způsobem motivována k práci na dosažení cíle a že touží po nějaké
zodpovědnosti. Takový vedoucí se bude pokoušet zabezpečit takové
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podmínky, aby talenty a schopnosti členů skupiny byly co nejlépe
využity. Dá lidem příležitost k rozhodování a k předkládání návrhů.
Pomůže jim, aby pro sebe pochopili hodnotu cíle a svůj závazek aby
učinili dobrovolně. Pokud je takový vedoucí kompetentní, vytvoří
demokratický styl vedení.

9 Podívejte se zpět na příběh pana Losického. Co si myslelo lidech?
Byly jeho názory na lidi spíše podle teorie X nebo podle teorie Y?

Samozřejmě, víme, že někteří se snaží práci vyhnout. Někteří
potřebují vést a kontrolovat více než druzí. Jsou situace, v nichž musí
vedoucí zaujmout velmi pevný postoj ke svým lidem, musí jim dát
podrobné informace a zdůraznit pravidla, která jsou potřebná pro
dosažení určitých záměrů. Dobrý vedoucí se učí jak být pružný
a používat metody vhodné pro různé lidi a různé situace. Podrobněji se
tím budeme zabývat později.

To nejdůležitější, co bychom si měli zapamatování právě nyní, je
skutečnost, že vůdcovský styl, který rozvíjíme, a stupeň úspěšnosti,
kterého jako vedoucí dosáhneme, záleží do značné míry na
předpokladech, které si děláme o lidech. Pro křesťanského vedoucího
je zajímavé i důležité všimnout si, že McGreggorova teorie Y popisuje
vydané a praktikující křesťany. To znamená, že křesťané jsou již oddáni
cíli, jemuž přikládají velký význam. Mnozí křesťané hledají Boží vůli
jako ti, kdo se přišli dotazovat Mojžíše. Chtějí se sdílet s prací v těle
Kristově. Mají dary, schopnosti i jíné možnosti, které do nich vložil
Pán. Je pro ně ctí, když mohou něčím přispět k práci pro Pána, a mají
z toho radost. Proto většinou potřebují vedoucího, který v nich tyto
vlastnosti vidí a pokouší se vytvořit takové podmínky, aby se mohli
rozvíjet. To učinil Mojžíš, když svolal lid dohromady a povzbudil jej,
aby vybudoval stánek úmluvy podle Božího plánu.
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10 Přečtěte si Ex 35,1-36,7. Z vůdcovského chování Mojžíše a z ode-
zvy, které se mu dostalo, můžeme vyvodit následující předpoklady
o Božím lidu. Přiřaďte každé tvrzení ke správnému odkazu. Pokud bu-
dete chtít, můžete použít odkazy i vícekrát.

Předpoklady Odkazy

· ... a Lidé potřebují nějaká pevně stanovená pravidla. 1) Ex 35,10
2) Ex 36,2

.... b Lidé potřebují konečný cíl. 3) Ex 35,21
4) Ex 35,35

.... c Mnozí jsou ochotni pracovat. 5) Ex 35,1-3
6) Ex 35,34

• ..• d Mnozí jsou ochotni dávat.

· ... e Lidé mohou být vyučováni dovednostem.

· ... f Lidé mají znalosti a dovednosti, které jim dal Bůh.

Mnozí odborníci, kteří se zabývají tématem vůdcovství, říkají, že
lidé jsou ochotni lépe pracovat, když cítí, že ze sebe vydávají to nejlepší,
co v nich je. Lidé dávají více ze sebe, když jsou požádáni, aby dělali
něco, co stojí za to. Rádi také přijímají za svou práci nějaké uznání.

Mojžíšova zkušenost se stavbou svatostánku ukazuje, že tyto
principy platí i v práci pro Pána. Zjistíme, že Mojžíš dokonce vyjádřil
veřejně jednotlivcům zvláštní uznání. Připsal zásluhy za jejich
schopnosti Bohu, ale zároveň veřejně zmínil jména těch jedinců,
stvořených k Božímu obrazu, skrze něž Bůh seslal konkrétní znalosti
a dovednosti. (Ex 35,30-35).

Což bychom neměli věřit, že Bůh, který stvořil obdivuhodnou krásu
vesmíru, by nemohl seslat z nebe na zem vzor pro nádherné kněžské
roucho Áronovo? To však není Boží metoda. Těšilo ho sdělovat
Mojžíšovi jak získat návod k práci pro ty, kdo měli nezbytné schopnosti
a byli ochotni pracovat a jejichž vlastní srdce bylo pohnuto směrem
k hodnotnému cíli.

Když předpokládáme, že většina křesťanů chce činit Boží vůli a je
ochotna pracovat, můžeme vidět, co je základní povinností vedoucího:
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Doprovázet lidi při jejich odevzdání se Kristu tak, aby jejich obecné
vydání se jemu vyústilo ve smysluplné konání, jehož úlohou je plnit
Boží záměry. Jak jsme v této lekci mohli vidět, vůdcovské principy,
které nám to pomohou dělat, jsou ty, které zdůrazňují důvěru v lidi
a skutečnou touhu vést je k Ježíši.

Některé praktické aplikace

11 Předpokládejme, že jste byli pověřeni vedením rozdávání evangeli-
začních materiálů sloužících k oslovení společnosti. Měli jste setkání
se skupinou křesťanů, kteří jsou ochotni do toho jít s vámi. Pokud před-
pokládáme, že touží činit Boží vůli a jsou ochotni pracovat, co z násle-
dujícího uděláte?
a) Budete jim kázat o potřebě plného odevzdání se pro Boží dílo.
b) Vysvětlíte jim, jakou souvislost má tato práce s duchovními cíli, pro

které jsme se již dříve rozhodli pracovat.
c) Vysvětlíte jim, že po dobu kampaně je pro křesťany velmi důležité

odložit stranou všechny ostatní povinnosti a zájmy.
d) Přesně jim vysvětlíte, co je cílem a jaké úkoly musejí být splněny,

aby bylo dosaženo cíle.
e) Určíte konečné úkoly a pak dáte prostor pro dotazy.
Nyní napište na zvláštní list papíru zdůvodnění, proč jste vybrali právě
ty důvody, které jste vybrali.

Když jako křesťanští vedoucí pracujeme s křesťanskýmí skupinami,
máme radost, když můžeme vidět sílu, schopnosti a duchovní moc
jednotlivců společně v akci. Vedoucí, kteří se nenaučili, jak využít této
úžasné situace, způsobují problémy sami sobě a nedaří se jim dosáhnout
cílů, které jako křesťané mají.

Nyní, když jsme si zopakovali Mojžíšovy příběhy, se můžeme vrátit
a podívat se s novým vhledem na problematickou situaci pana Losického
a uvidět největší chybu, kterou jako vedoucí dělá. Můžeme vidět, že
jeho nízké očekávání od lidí má za následek skutečnost, že selhává ve
snaze účinně je vést. Vidí veškeré jejich slabosti, ale nevidí jejich silné
stránky. Nedokáže o nich prohlašovat, že jsoujeho lidem a Božím lidem,
jak to dělal Mojžíš. Proto není schopen rozvíjet potenciální možnosti
ani u jednotlivců, ani u celé skupiny. Rozdíl mezi tím, co dělají, a tím
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co by mohli dělat, představuje v práci pro Pána ztrátu. Tento fakt obrací
naši pozornost k důležitosti křesťanského vůdcovství.

Ve vůdcovství existují čtyři principy pro lidské vztahy, které by panu
Losickému mohly v jeho problémech pomoci:

1) Ať lidé vědí, co si o dané situaci myslíme. Někdy si vedoucí stěžují
těm, kdo jsou vně skupiny, ale členům vlastní skupiny neřeknou, v čem
vidí problém. Pan Losický by mohl řici svým lidem: "Jsme velmi šťastni,
že Pán nám dal takový růst. To však znamená, že všichni musíme více
pracovat a práci si lépe zorganizovat. Opravdu potřebuji vaši pomoc
a spolupráci. Když nás Pán povede, můžeme společně dokázat velké
věci."
2) Dejme lidem příležitost o věcech mluvit ajeden druhému pomáhat.
Pan Losický by mohl požádat některé ze zkušenějších učitelů, aby po-
mohli novým.
3) Dejme lidem příležitost předkládat návrhy a být kreativní. Pan Lo-
sický by mohl požádat spolupracovníky o nápady jak učinit zadní míst-
nost atraktivnější. Mohl by pro tento úkol vyčlenit malou skupinu a dát
jim za tuto práci plnou zodpovědnost.
4) Všímejme si úspěchů a schopností lidí a vyjádřeme jim své ocenění.
Pan Losický by například mohl vyjádřit své ocenění učitelům, kteří
projevují větší zájem o vyučování, i těm, kdo se starají o podmínky pro
vyučování.

12 Kdybyste mohli pomoci panu Losickému s jeho problémy ve vede-
ní, jaké návrhy byste mu předložili? Napište seznam vlastních nápadů.
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Samostatně hodnocený test

VÝBĚR Z VÍCE MOŽNOSTÍ. Zakroužkujte písmeno označující nej-
lepší odpověď na každou otázku.

1 Bůh měl se svým lidem určité záměry, povolal tedy Mojžíše, pověřil
ho úkolem, dal mu autoritu ve formě znamení a zázraků a slíbil mu
(stejně jako všem ostatním vůdcům, které povolal),
a) že dostane jak okamžitou, tak věčnou odměnu.
b) že ho ochrání před útoky nepřítele a před kritikou přátel.
c) že za jeho úsilí se mu dostane uznání a pocty.
d) že bude s ním, aby mu pomáhal uskutečnit velký záměr na zemi.

2 Mojžíš projevil empatii, nezbytnou vlastnost vedoucího, ve všem,
kromě jedné z následujících skutečností. Co s empatií nesouvisí?
a) Zajímal se o lidi.
b) Staral se o podmínky, ve kterých žil jeho lid, a chtěl něco vykonat,

aby mu pomohl.
c) Odmítl (zpočátku) Boží žádost o pomoc, protože byl příliš skromný.
d) Chtěl bojovat proti nespravedlnosti, která sužovala jeho lid.

3 Na počátku exodu z Egypta můžeme vidět zobrazení principu lidské-
ho chování: Když je nějaká aktivita nová a vzrušující, lidé nekriticky
následují svého vedoucího, ale když vyvstanou problémy,
a) lidé zapomenou na počáteční nadšení, kritizují a obviňují ho.
b) lidé se chtějí vzdát svých ideálů a zapomenout na své cíle.
c) lidé jsou přesvědčeni, že ve vedení musí nastat okamžitá změna.
d) lidé chtějí přehodnotit své záměry a znovu definovat své cíle.

4 V okamžiku, kdy Izraelci neměli dostatek vody, se u Mojžíše projevil
jiný vůdcovský princip: Břemeno služby
a) vyžaduje okázalé zázraky, aby lidé dostali novou, čerstvou vizi.
b) by mělo být sdíleno s dalšími vedoucími.
c) se může stát lehčím jedině skrze úpěnlivou modlitbu vedoucího.
d) od nás občas vyžaduje ustoupit ze svých cílů a být spokojeni se sou-

časnou zkušeností.
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5 V bitvě u Refidimu se u Mojžíše projevil důležitý vůdcovský princip,
který Mojžíš na přímý příkaz Páně zaznamenal: velká důležitost
a) bojové taktiky a strategie.
b) vedoucích na střední úrovni, kteří jdou do boje, a tichých následov-

níků, kteří podporují vedoucí.
c) morálky v táboře Božího lidu.
d) vojenské připravenosti a ochoty bojovat Hospodinův boj.

6 Mojžíš se měl naučit další vůdcovský princip: Vůdcovství vyžaduje
zvláštní druh lásky (vůdcovskou lásku), která je ochotna
a) přijmout nezpůsobilý výkon od svých následovníků.
b) přehlédnout nedostatek sebevydání a odevzdání následovníků.
c) určit nižší úkoly a cíle než ty, které byly stanoveny původně.
d) s druhými důvěrně sdílet vizi a pomáhat jim k uskutečnění cílů.

7 Jitro, Mojžíšův tchán, dal Mojžíšovi, pokud jde o vůdcovství, moud-
rou radu. Pak řekl, že pokud Mojžíš uvede jeho návrhy do praxe, vy-
plyne z toho dvojí kladný výsledek (ideální výsledky úspěšného vůd-
covství):
a) lidé budou horliví a oddaní a cíle bude dosaženo.
b) úkol se stane snadným a lidé budou šťastní.
c) Mojžíš vydrží a potřeby lidí budou uspokojeny.
d) mladí vedoucí budou připraveni nahradit Mojžíše a Mojžíš bude

považován za velkého vedoucího.

8 Jednou z největších Mojžíšových výhod bylo, že jako vedoucí stále
viděl
a) v Božím lidu dobrý potenciál.
b) vizi, že může být dosaženo více, než bylo původně plánováno.
c) věci realistickým pohledem, proto se z něho nikdy nestal idealista.
d) potřebu snížit svá očekávání v závislosti na míře vydání lidí.
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9 Pokud jde o událost, kdy Mojžíš přijal Zákon na hoře Sínaj a lid se
současně oddával modloslužbě, Bůh říká, že lid je Mojžíšův, a Mojžíš
říká, že lid je Hospodinův. Jaký vůdcovský princip se v této události
nejlépe projevuje?
a) Protože Bůh má zodpovědnosti za lid, vedoucí mohou prostě důvě-

řovat Bohu, že se o svůj lid postará.
b) Bůh činí zodpovědnými za svůj lid vedoucí; ti musejí být závislí na

Bohu a tuto zodpovědnost přijmout.
c) Vedoucí by si svou službu neměli brát příliš k srdci, protože to je ve

skutečnosti Boží práce.
d) Ve skutečnosti představuje duchovní práce spojené partnerství: Bůh

i člověk mají stejnou zodpovědnost.

10 Radu, kterou dal Jitro Mojžíšovi, můžeme shrnout takto:
a) "Dej zákon. Řekni lidem, co chceš, a zapoj je."
b) "Trvej na úplné oddanosti lidu."
c) "Dbej na disciplínu. Exemplárně potrestej ty, kteří selhali!"
d) "Od svého lidu očekávej víc. Jsou nepřebernou studnicí možností!"

II Co vedoucí od svých lidí očekává a jak s nimi jedná, tedy jeho vůd-
covská činnost, je založeno
a) na teoriích managementu, které se naučil.
b) na jeho předsudcích, které jsou založeny na jeho předchozích zkuše-

nostech.
c) na názorech, které jsou v jeho společnosti běžné.
d) na názorech nebo předpokladech, které má o lidech.

12 Jestliže kazatel říká posluchačům: "Měli byste být ochotni obětovat
něco ze svých úspor, které používáte pro vlastni potěšení, a měli byste
je darovat, aby mohlo být pomoženo pohanům," předpokládá o svých
posluchačích vše kromě jedné věci. Co nepředpokládá?
a) Lidé utrácejí svůj čas a peníze sobecky pouze pro sebe.
b) Lidé nechtějí získávat hříšníky - je to oběť.
c) Lidé jsou v podstatě důvěryhodní a dobří.
d) Lidé by mohli zasáhnout ztracené, pokud by chtěli.
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13 Jestliže kazatel předpokládá, že jeho lidé jsou ochotni podílet se na
práci pro Pána, že jsou ochotni se více učit o své zodpovědnosti a že
mají zájem o uskutečnění Božího záměru v tomto světě, jaký druh oče-
kávání (podle textu) má?
a) nízké očekávání
b) vysoké očekávání
c) průměrné očekávání
d) rozumné očekávání

14-15 Uvažujte o každém z následujících příkladů a podívejte se, jaký
vůdčí styl a chování obsahuje. Pak ohodnoťte dlouhodobý účinek toho-
to stylu a chování, který bude mít na vedoucí a na jeho následovníky.

14 Pan Liška věří, že lidé jsou v podstatě pasivní a musejí být k práci
motivováni. Kromě toho je přesvědčen, že potřebují důkladný dohled
a neustálé domlouvání. Když je dosaženo cílů, odměňuje ty, kteří pra-
covali dobře. Když cílů není dosaženo, dává najevo samozřejmou ne-
spokojenost. Pan Liška stanovuje cíle i úkoly. Všem podřízeným dává
podrobné pokyny, osobně a důkladně kontroluje veškerou práci. Která
volba nejlépe popisuje vůdcovský styl a chování pana Lišky?
a) Používá demokratický styl.
b) Zastává teorii X.
c) Používá autokratický styl.
d) Zastává teorii Y.

15 Pan Miškovský je neúnavný pracovník. Věří, že druzí rádi pracují,
aby dosáhli uskutečnění cílů, k nimž se zavázali, stejně jako on. Ve
svých následovnících vidí nekonečný zdroj možností. Vede své lidi
k tomu, aby vytvářeli pravidla, a uvádí je do procesu činění rozhodnutí.
Důležité zodpovědnosti převádí na některé z členů své skupiny. Vyhle-
dává pomoc k rozvoji talentů a schopností, které jsou u jeho následov-
níků evidentní. Dává svým následovníkům příležitost podávat návrhy
a příspěvky. Když je dosaženo cílů, veřejně oznamuje příspěvky, které
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byly učiněny. Jaké jednání a jaký vůdcovský styl projevuje pan Miš-
kovský?
a) Zastává teorii Y.
b) Zastává teorii X.
c) Používá autokratický styl.
d) Používá demokratický styl.

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ. Doplňte chybějící výrazy do mezery nebo do-
plňte následují tvrzení.

Teorie X autokratický styl uznání

Teorie Y demokratický styl

16 Vedoucí, který činí důležitá rozhodnutí, poskytuje podrobné poky-
ny svým podřízeným a kontroluje osobně a důkladně práci, představuje

............................................... vůdcovství.

17 Vedoucí, který pracuje zevnitř skupiny, připouští, aby se skupina
významně účastnila při rozhodováni, vybízí ji k předkládání návrhů
a postupuje důležité povinnosti členům skupiny, představuje

............................................... vůdcovství.

18 Pan Chocholka věří, že lidé jsou v podstatě líní, a proto je třeba, aby
nad sebou měli vedoucí s ..pevnou rukou" a potřebují být ke své práci
motivováni. Je přesvědčen, že musejí být tlačeni, hubováni, že je třeba
jim vyhrožovat a přesvědčovat je, aby dosáhli daných cílů. Zastává
teorii ..... , a protože věří, že s lidmi je třeba manipulovat, aby je bylo
možno přimět k práci, inklinuje

k vůdcovství.
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19 Pro křesťanského vedoucí je zajímavé a důležité seznámit se s Mc-
Greggorovou teorií ..... , která popisuje vydané, praktikující křesťany.

20 Podle odborníků, kteří se zabývají tématem vůdcovství, většina lidí
je ochotna lépe pracovat, když ví, že ze sebe vydávají to nejlepší, a když
mohou obdržet

.................................. za to, co dělají nebo udělali.
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Odpovědi na studijní otázky

7 b) protože věděl, že mají silné stránky, které je možno rozvíjet.
c) protože věřil, že chtějí činit Boží vůli.
d) protože chtěl, aby skrze ně byl Bůh oslaven.

1 a Nepravdivé. (Mojžíš se o lidi zajímal dříve, než ho Bůh povolal.)
b Pravdivé.
c Nepravdivé. (Bůh neslíbil Mojžíšovi nic než to, že bude s ním.)
d Pravdivé.
e Pravdivé.
{Pravdivé.

8 c) Většina lidí se podřídí pravidlům, pokud je pochopí.
d) Mnozí mají vůdcovské schopnosti.
e)Většině lidí je možno důvěřovat, když mají učinit nějaké rozhod-

nutí.

2 Stěžovali si, reptali a z problémů obviňovali Mojžíše.

9 Měl domněnky spíše podle teorie X.

3 Měl s sebou vzít starší.

10 a 5) Ex 35,1-3
b 1) Ex 35,10
c 2) Ex 36,2
d 3) Ex 35,21
e 6) Ex 35,34
(4) Ex 35,35

4 Porovnejte svou odpověď s tou, která je dána v předcházejícím textu.
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11 Nejlepší volby jsou b), d) a e). Odpověď a) není nezbytná, pokud
předpokládáte, že lidé jsou horliví a přišli na shromáždění, protože
chtějí pracovat pro Pána. Pokud kážete tímto způsobem, mohou mít
pocit, že jim nerozumíte a že si jich nevážíte. Odpověď b) je nejdů-
ležitější, protože činí současný cíl krokem k největšímu cíli v životě
křesťana. To je jednou z nejdůležitějších věcí v křesťanském vůd-
covství. Odpověď c) není nezbytná, protože stejného účelu může
být dosaženo pozitivním způsobem odpověďmi d) a e). Odpovědi
d) a e) projevují větší důvěru v lidi.

S a 3) Pověřit je určitými úkoly, které mají vykonat.
bl) Vyučovat je pravidlům, předpisům a zásadám
c 4) Ustanovit vedoucí na střední úrovni a organizovat práci s nimi.
d 2) Ukázat jim, jak mají daný úkol dělat

12 Vaše odpovědi se mohou od mé mírně lišit. Zde jsou některé možné
návrhy: I) Ustanovit pomocníka a vyučovat ho. 2) Přesunout úkol
na každého pracovníka. 3) Učinit pracovníky zodpovědnými za ranní
modlitební ztišení, čímž jim pomůže dodržovat rozvrh. 4) Pověřit
někoho zodpovědností za literaturu a dobře ho pro tuto práci připra-
vit. 5) Ať je každý učitel zodpovědný za svou vlastní literaturu.
6) Svolat setkání, na kterém se bude diskutovat o způsobech, jak
zdokonalit jejich program. 7) Ukázat pracovníkům, jak jejich úsilí
přispívá k růstu sboru a k získávání duší.

6 Byla rozdělena mezi další.
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lekce 3
Vedoucí rostou a pomáhají v růstu
ostatním

Pastor Moravec vyslal rychlou modlitbu, když se chystal vyzvat ke
vstupu toho, kdo zaklepal na dveře. Dnes čekal, že ho navštíví Hanuš.
Chystal se požádat Hanuše, aby se stal na částečný úvazek jeho
asistentem. Dělal tento krok s modlitbou, protože to bylo důležité
rozhodnutí jak pro službu, tak pro život mladého Hanuše. Pastor prosil
Pána, aby jim oběma pomohl učinit správné rozhodnutí.

Sbor rostl a pastor Moravec potřeboval pomoc. Problém, který ho
trápil, byl tento: Hanuš je křesťanem mnohem kratší dobu než mnozí
jiní věřící. Jeho rodiče byli nevěřící. Byl mladý a občas jednal
impulzivně, když měl vyjádřit nějakou myšlenku nebo názor, který nebyl
ostatním blízký. Nepochopil plně všechny zvyky a tradice, které byly
charakteristické pro tento sbor.

Pastor Moravec rozpoznal v Hanušovi obrovský potenciál. A nadto
byl společně s mladým mužem přesvědčen, že Pán Hanuše povolává,
a že Hanuš by mohl převzít některé povinnosti, o které je třeba se ve
sboru v současnosti postarat. Je inteligentní, v práci spolehlivý a horlivě
studuje Písmo.

Někteří členové sboru však Hanuše ještě plně nepřijali. Možná je
ještě příliš mladý. Možná prostředí, ve kterém vyrostl, se příliš liší od
prostředí, ze kterého pocházejí ostatní věřící. "Pane, prosím," modlil
se pastor, když otvíral dveře, "pomoz nám učinit správné rozhodnutí.
Pomoz mi udělat to, co je pro tvůj lid a pro tvůj plán nejlepší."
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"Pomoz nám učinit správné rozhodnutí ... "

Situace, v níž se právě nachází pastor Moravec, je složitá a pro naši
studii o vůdcovství neobyčejně důležitá. Obsahuje Boží plán pro rozvoj
a trvání jeho církve. V této lekci se budeme zabývat některými
biblickými principy, které nám toto téma objasní. Také se více naučíme
o vlastním růstu a rozvoji nás samých jako křesťanských vedoucích.

Přehled lekce

Pavel - vůdce v Božím plánu
Vedoucí jsou povoláváni a rozvíjejí se
Vedoucí pomáhají v rozvoji druhým

Cíle lekce

Po ukončení této lekce byste měli být schopni:
• Popsat vůdcovské principy na příkladu Bamabáše, Pavla a Timotea

a tyto principy si osvojit a aplikovat.
• Vysvětlit, co je míněno výrokem, že vedoucí jsou nejen povoláváni,

ale také se rozvíjejí.
• Popsat a použít některé metody pomoci druhým v růstu a v rozvoji

jakožto křesťanských pracovníků a vedoucích.
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Studijní činnost

1) Velmi pečlivě si přečtěte I. a 2. Timoteovi. Přečtěte si je celé dokon-
ce i tehdy, když si myslíte, že je dobře znáte. Je to nezbytné pro váš
užitek a porozumění látce v této lekci. Přečtěte si také Skutky 19.
2) Přečtěte si úvodní článek, přehled a cíle lekce. Pak pracujte s prak-
tickou částí lekce jako obvykle. Po ukončení lekce vypracujte samo-
statně hodnocený test a zkontrolujte si své odpovědi.
3) Pečlivě si zopakujte část 1. (lekci 1-3), pak vypracujte studijní zprá-
vu za 1. část a odešlete ji svému instruktorovi lel.

Praktická část

PAVEL - VŮDCE V BožíM PLÁNU

Rozpoznání vůdcovských principů

Úkoll: Poznejte principy vůdcovství na vztahu Barnabáše a Pavla.

"Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy." (Sk 19,11) Pavel
byl výjimečný služebník Páně, byl zvláště vybrán a zmocněn Duchem
svatým. A stejně podivuhodný jako všechny zázraky v jeho životě byl
i způsob, jakým byl vybrán, aby zaujal ojedinělé místo v dějinách
a v Božím plánu pro rozvoj a zachování církve. V Pavlovi nacházíme
vynikající příklad způsobu, jakým Bůh pracuje skrze nástroj lidského
vůdcovství.

Když se ve Skutcích poprvé setkáváme s Pavlem (tenkrát se ještě
jmenoval Saul), okamžitě můžeme vidět, že to byl člověk, který mohl
ovlivňovat druhé. Měl záměry a cíle. Byl ochoten pilně pracovat, aby
daných cílů dosáhl. Byl to muž smělých činů. Dokázal si pro svou věc
sehnat podporu. Nacházíme u něho vlastnosti a rysy osobnosti, které
mnozí u úspěšných vedoucích obdivují. Pavel však naneštěstí všechny
tyto vlastnosti používal k boji proti Ježíši (Sk 7,57; 9,2). Brzy zjistíme,
že špatně investovaná Saulova energie byla proti Božímu plánu
nepoužitelná, stejně jako kdybychom se snažili dobýt bitevní loď tím,
že na ni budeme házet klacíky.

Vraťme se však zpět v čase a rychle si zopakujme Boží neměnný
plán pro věčné trvání církve. Když byl Ježíš na zemi, vykonal mnoho
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podivuhodných věcí. Jeho největším činem byla samozřejmě jeho smrt
na kříži pro spasení celého lidstva.

Dále bylo jeho nejdůležitějším posláním vybrat a vyškolit jako
vedoucí ty, kdo by v jeho díle pokračovali dále, až on se vrátí do slávy
k Otci. Povolal si učedníky a začal je vyučovat. Pak jim dal poslední
pokyny, které od té chvíle mohou být klíčovými instrukcemi pro
křesťany všech generací. "Jděte a kažte a učte." Učedníci Ježíše
poslechli, a těchto několik málo vedoucích, naplněno mocí Ducha
svatého, ovlivnilo stovky dalších. Povstala církev, která pokračuje přes
všechen čas až do věčnosti.

V rané církvi se vyskytovaly mnohé rozmanité úkoly, které bylo
třeba vykonat. V Písmu se můžeme dočíst nejen o čistě duchovních
aktivitách (jako např. kázání a uzdravování), ale také o organizaci,
o diskusi o určitých liniích a o neustálém příchodu a výcviku nových
pracovníků. Jedním z vůdců, kteří pomáhali zabezpečit mnohé z těchto
činností církve, byl věrný a moudrý křesťan jménem Barnabáš. Scházel
se spolu s ostatními, když bylo třeba rozhodnout, které specifické
potřeby je třeba uspokojit. Vyskytly se např. takové potřeby jako
vyučování křesťanské doktríny pro nově obrácené, péče o chudé a pomoc
novým sborům při jejich organizaci. Starší určili pro každý typ práce
pracovníky, kteří k tomu měli vhodné, Bohem dané schopnosti.

Mezi mnoha potřebami, které tehdy církev měla, byla jedna, která
byla neustále zanedbávána. Byla to služba pohanům. Zdálo se, že není
nikdo, kdo by byl pro tuto službu zvláště vystrojen. Učedníci nejlépe
rozuměli potřebám a zvykům svého vlastního národa, Židů. Nepochopili
plně, že od nich Bůh očekává, aby nesli evangelium také pohanům.

Boží neměnný záměr však zahrnuje spasení pro všechny lidi ze všech
ras a národů. A co činí Bůh, když se vyskytnou cíle, které je třeba
uskutečnit? Ano, on povolává lidi, dává jim zvláštní úkoly a vede je
k dosažení těchto cílů.

Pavel byl tím správným člověkem v Božím plánu pro tuto úlohu.
Samozřejmě, že veškerá inteligence a všechny dary a schopnosti
přicházejí od Boha. Již před obrácením a povoláním Pavla Bůh věděl,
že má odpovídající znalosti a schopnosti. Dramatické a zázračné
obrácení bylo Boží cestou,jak učinit svou vůli zcela jasnou jak Pavlovi,
tak církevním vůdcům. " ... onje mým nástrojem," řekl Pán, "který jsem
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si zvolil, aby nesl mé jméno [pohanským] národům i králům a synům
izraelským." (Sk 9,15)

Zjišťujeme, že Bůh nejprve hovořil k Pavlovi (Saulovi), který uslyšel
hlas z nebe. (Zde se zastavte a přečtěte si znovu Sk 9,1-6). Poté se Bůh
rozhodl pracovat s Pavlem skrze další lidi, aby mu v jeho novém
povolání pomohl i.Bůh dopustil, aby Pavel zakusil ponížení, kdy ostatní
křesťané, s nimiž byl povolán ke spolupráci, o něm pochybovali
a vyslýchali ho. Vlastně díky jeho pověsti jako nepřítele Pána Ježíše
Krista, ho učedníci v Jeruzalémě odmítli přijmout.

Vraťme se ted' k Bamabášovi. (Přečtěte si Sk 9,26-28). Bůh mu dal
vůdcovské dary, a Pavel si získal důvěru a respekt ostatních věřících.
Nerozpakoval se využít svého postavení, aby pomohl druhým. Bamabáš
se stal přítelem a pomocníkem Pavlovým, jako u skutečného
křesťanského vůdce se u něj projevovala vyváženost a schopnost
porozumět druhým (empatie).

"Není to ten muž, který se snažil dostat křesťany do vězení?" ptali
se vzrušeně učedníci. "Jak bychom takovému člověku mohli věřit?"

Barnabáš však Pavla ostatním představil a vysvětlil Pavlovo
povolání. Barnabáš Pavla všemožně podporoval a pomáhal mu adaptovat
se na nové postavení v církvi. Toto přátelství a pomoc byly pro Pavla
v počátcích jeho služby velmi důležité.

1 Co si myslíte o Barnabášovi? Vyjmenujte nejméně čtyři vůdcovské
vlastnosti, které jsou patrné z jeho jednání. (Můžete se podívat na se-
znam v lekci 1.)
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2 Zakroužkujte písmeno, které označuje správné zakončení následují-
cího tvrzení: Bůh chtěl mít jak Bamabáše, tak Pavla ve vedoucích pozi-
cích,
a) protože Pavel byl lepším vůdcem a mohl zaujmout Bamabášovo

místo.
b) protože různé potřeby v církvi vyžadují různé druhy vedoucích.
c) protože Pavel bez Bamabáše nebyl schopen dobře pro Boha praco-

vat.

Jižjsme si řekli, že u Bamabáše se projevovala empatie. Dokázal si
sám sebe představit v Pavlově kůži a jednal jako přítel. Prokázal
vyrovnanost v tom, že neměl strach z lidí. Nenechal se zviklat v tom,
jak sám osobně porozuměl Boží vůli. Avšak jeho pravděpodobně
nejdůležitější vůdcovskou vlastností byla v tomto případě ochota sdílet
vedení .. Nerozpakoval se pomoci jiným vedoucím. Bamabáš věděl, že
Pavel má v Božím plánu zvláštní postavení. Bamabáš měl také své
místo v Božím plánu. Různé potřeby v církvi vyžadují různé druhy
vůdcovství. (Přečtěte si Sk 11,22-30.)

Aplikace vůdcovských principů

Úkol2: Objasněte, jak Pavel uváděl do praxe to, co se naučil.

Bamabáš a Pavel spolu tvořili vynikající tým. Měli slavnou
evangelizační službu a zakládali sbory. Bamabáš dále s velkým zájmem
pečovalo růst dalších pracovníků, takže brzy v jejich týmu nalézáme
dalšího člověka. Byl to Jan, zvaný též Marek (Sk 12,25).

Jan Marek měl zcela jistě velký potenciál, ale práce ve službě byla
obtížná. Pravděpodobně mu chyběl zaběhaný život v Jeruzalémě,
a těžkosti cestování ho unavily. Opustil evangelizační tým právě
uprostřed jeho první misijní cesty a vrátil se domů (Sk 13,13).Bamabáš
byl později ochoten mu odpustit a vzít ho sebou na další misijní cestu,
ale Pavel nesouhlasil (Sk 15,36-39).

V této chvíli se zdá, že Pavel byl tak horlivý v práci pro Pána, že
neměl dostatek trpělivosti čekat na někoho, u koho se zdálo, že není tak
plně vydaný. Bamabáš však věděl, že Bůh svých cílů téměř vždy
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dosahuje skrze lidi. Stál za Janem Markem a podporoval tohoto mladého
služebníka, stejně jako předtím podporoval Pavla, když toho bylo třeba.

Dokonce i v neshodě mezi Pavlem a Bamabášem můžeme vidět,
jak se naplňuje Boží plán. I když Pavel tentokrát Jana Marka odmítl,
později svůj názor změnil a přijal ho za spolupracovníka (Ko 4,10;
2Tm 4, ll). A co je nejdůležitější, Pavel se brzy začal řídit Bamabášovým
příkladem. Vybral si muže, u něhož se projevoval velký vůdcovský
potenciál, a začal ho vyučovat a vést. Jeho jméno bylo Timoteus.

U Pavla a Timotea nacházíme největší příklad vztahu učitele a žáka
od doby, kdy Ježíš vyučoval své učedníky. Za prvé - Timoteus
potřeboval podporu a ospravedlnění před Židy, ještě větší, než jakých
se předtím dostalo Pavlovi (Sk 16,1-3). Timoteus nežil podle židovských
zvyků, protože jeho otec byl Řek. Nebyl například obřezán. V církvi
právě v té době probíhalo potřebě obřízky významný spor. Velký apoštol
Petr byl kritizován za to, že přijímá za přátele neobřezané (Sk 11,1-3).

V této situaci mohl Pavel říci: "Já mám dost své vlastní služby,
kterou se musím zabývat." Možná, že by se byl vyhnul potížím
a zodpovědnosti za podporu a poskytování rad dalšímu kazateli. Avšak
Pavel to neudělal. Věděl, že Timoteus byl povolán Bohem, ale díky
mládí a prostředí, z něhož pocházel, by nemusel být schopen plně využít
všechny své schopnosti. Proto dal Timoteovi asi takovéto následující
pokyny:

Kdo chce zastávat vedoucí pozici, touží po krásném úkolu. Obdržel
jsi o sobě proroctví. Záleží však na tobě. jestli rozvineš svá obdarování
a zachováš si víru. (ITm 1,18-19; 3,1)

Povzbuzuje Timotea, aby ve snaze předej ít sporům respektoval zákon
a zvyky starších, kteří šli až tak daleko, aby mohli vidět, zda je obřezán.
Pavel však zároveň říká: .Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý."
(lTm4,12)

Ani uprostřed úspěšné služby Pavel nikdy nezapomněl, že je pouze
jedním z řady těch, kdo přispívají k naplnění a uskutečnění Božího
plánu nesení evangelia celému světu. Říká: "Bůh, který nás spasil
a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého
rozhodnutí a z milosti." (2Tm 1,9) Tato milost, vysvětluje, byla dána
před věčnými časy a nyní je zjevena světu skrze Ježíše Krista "A ...
já," říká Pavel, ,jsem byl k jeho zvěstování ustanoven hlasatelem,
apoštolem a učitelem." (2Tm 1,8-11).
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Dokážete si představit, jak se tento velký vůdce Pavel, velmi jistý
ve vlastním postavení, mohl sdílet tak otevřeně a upřímně s mladým
začínajícím vedoucím? Nyni jsi také vedoucím, pohybuješ se ve stejném
směru Božích záměrů a milosti. To je smysl Pavlových slov! "Timoteji,"
pokračuje, "opatruj, co ti bylo svěřeno. Nezanedbávej svůj dar. Rozněcuj
oheň Božího daru! Pilně pokračuj." (Viz ITrn 4,14-15; 6,20; 2Tm 1,6)

Ani zde se však nezastavil. Pokračuje ve vybízení mladého
vedoucího, aby si na druhou stranu připomínal, že konečným cílem je
pomáhat dalším vedoucím pokračovat v práci na Boží vinici: "a co jsi
ode mne slyšel ... , svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase
jiné." (2Tm 2,2)

3 Zde jsou některá tvrzení, která se týkají Barnabáše. Napište pod kaž-
dý příklad, jak se Pavel řídil Barnabášovým příkladem.

a Barnabáš byl ochoten sdílet své vůdcovství s Pavlem.

b Barnabáš přijal Pavla jako člověka, který obdržel Boží povolání.

c Barnabáš využil svého vlivu, aby podpoříl Pavla před ostatními.

d Barnabáš pomáhal Pavlovi v začátcích jeho služby.
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VEDOUCÍ JSOU POVOLÁNI A ROZVÍJEJÍ SE

Vysvětlení způsobu, jak jsou vedoucí povoláváni a jak se rozvíjejí

Úkol 3: Poznejte příklady povolání a rozvoje.

Pavel často a směle hovoří o svém povolání. Věděl, že byl Bohem
vybrán pro určitý druh služby. Možná jste v jiném kursu studovali dary
služebností. Bůh dal církvi několik druhů osob pověřených vedením
v různých oblastech a různým způsobem. Jsou zde zahrnuti proroci,
pastoři a učitelé. Vzpomeňme si, že Barnabáš nejprve přijal Pavla na
základě toho, že byl povolán Bohem. To vysvětloval druhým, když
podporoval Pavla. Barnabáš neuváděl pouze talentovaného mladého
vedoucího. Ujišťoval druhé, že v Pavlově životě rozpoznal povolání
Boží. Povolání bylo takto rozpoznáno jako Boží potvrzení v jeho životě,
základ pro jeho službu.

Zjišťujeme, že Pavel rozeznal Boží povolání v životě Timotea.
Nicméně nově "nalezený" vedoucí byl křehká, mladá rostlinka, která
potřebovala růst, rozvíjet se a dospívat. Timoteus potřeboval rozvíjet
schopnosti vůdcovství, osvojovat si duchovní znalosti, poznávat lidi
a dozrávat, co se týče zdravého úsudku. Pavel tudíž poskytl Timoteovi
mnoho praktických rad, avšak pokud jde o rozvoj jeho vůdcovských
schopností, začíná prohlášením, že Timoteus přijal dar vůdcovství skrze
Boží poselství (ITm 4,14). Boží povolání tedy bylo základem Pavlova
poznání Timoteova vůdcovského potenciálu.

Samozřejmě, Pavel a Timoteus byli služebníci a kazatelé. Považu-
jeme je za mimořádné lidi. Co však s těmi křesťanskými vedoucími,
kteří nejsou ani kazateli ani pracovníky na plný úvazek ve sboru nebo
v církvi? Jsou i onípovoláni?

V Božím plánu zajisté existují jedinečná povolání do služby. Sku-
tečně existuje různé rozčlenění pracovníků. Místní církve (společen-
ství) potřebují služebníky, kteří jsou Bohem povoláni a oficiálně uzná-
ni za duchovní vedoucí - pastýře stáda. Většinou mají tito lidé odborné
vzdělání a měli by být plně, a všude, kde je to jen možné, výlučně
zapojeni do služby evangelia. Mají být respektováni všemi členy
a musejí s nimi být konzultovány všechny aktivity, které se týkají míst-
ní církve.
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Kromě této služby na plný úvazek může být v jistém slova smyslu
kterýkoliv vydaný křesťan povolán ke službě v určité oblasti.
V Pavlových slovech Timoteovi můžeme vidět, že dokonce i obdarovaný
a povolaný pracovník potřebuje vyučování a rozvoj. To nás vede
k závěru, že všichni křesťanští vedoucí jsou nejen povoláni, ale potřebují
se i vyvíjet. Jestliže máme využít svůj plný potenciál v práci pro Pána,
musíme přijmout dvě hlavní zodpovědnosti:

1) Rozeznat důležitost Božího povolání ve svém životech i v životě
druhých.

2) Rozvíjet své dary a pomáhat druhým rozvíjet jejich dary.

4 Následují citace slov apoštola Pavla Timoteovi. Napište 1) před kaž-
dou citaci, která se týká rozvoje a 2) před ty citace, které hovoří jak
o povolání, tak o rozvoji.

1) Rozvoj
2) Povolání a rozvoj

.... a "Cvič se ve zbožnosti." (l Trn 4,7)

.•.. b "Nezanedbávej svůj dar." (lTm 4,14)

•... c "Dávej pozor na své jednání i na své učení." (lTm 4,16)

.... d "Zapřísahám tě ... abys ... nikomu nestranil." (lTm 5,21)

.... e "Opatruj, co ti bylo svěřeno." (lTm 6,20)

5 Zakroužkujte písmena označující pravdivá tvrzení.
a Termín "povolat k vůdcovství" se týká povolání, které je nabízeno

všem, kdo se stali Božími dětmi a vstoupili do služby.
b Povolání k vůdcovství je základním požadavkem kladeným na křes-

ťanského vedoucího, jenž opravňuje k právoplatné službě vedení.
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c Jestliže byl mladý vedoucí povolán Bohem a možná má určité pozo-
ruhodné vrozené obdarování, má vše, co je potřebné, a vše, co bude
jako úspěšný vedoucí potřebovat.

d Vedoucí, který byl oddělen Božím povoláním a který skutečně touží
být pro Boha použitelný, ve své snaze naplnit Boží záměry ve svém
životě začal etapu celoživotního rozvoje.

6 Přečtěte si následující odkazy a zodpovězte otázky, které jsou ke kaž-
dému oddílu připojeny.
a Ef 4, 11-16 Proč Pár. dal svému lidu dary služebností?

b 1K 12,4-11 Komu jsou dary dány?

Proč jsou dary dány?

c Ř 8,29 K čemu jsou věřící předurčeni?

d Ef 1,4-5.11-12 K černu Bůh předurčil věřící?

e 2Pt 3,18 K čemu byli věřící povoláni?
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Jak se vůdce rozvíjí

Úkol 4: Určete správná tvrzení týkající se vývoje vůdcovství.

Abychom mohli porozumět důležitosti rozvoje vůdcovství, musíme
přesně vědět, co pojem vedoucí obsahuje. Víme, že lidé jsou povoláváni
Bohem, aby pomohli naplnit určité konkrétní potřeby. Někteří z těch,
kdo jsou povoláni a použiti Bohem, nejsou skutečnými vedoucími. Jsou
to jednotlivci, kteří jsou něčím výjimeční. Někdy říkáme, že to jsou
"lidé na špici". Mezi ně patří i proroci. lzajáš a Jan Křtiteljsou biblickými
příklady proroků. Ovlivnili mnohé a přinesli slávu Bohu. Jejich hlavní
službou bylo spíše sdělovat Boží slovo než pracovat s druhými.

Někteří z "lidí na špici" jsou spíše podobní hercům nebo "hvězdám".
Druzí je velice obdivují. Jejich vliv je často velký a v práci pro Pána
jsou skutečně úspěšní. Jejich popularita však vybledne a z jejich díla
zůstane velmi málo, protože příliš mnoho zájmu soustředili na vlastní
osobu. Zřídka kdy vychovají nějakého následovníka, který by mohl
převzít jejich práci, takže i kdyby nějaké dílo vybudovali, časem se
vytratí.

Dalšími "lidmi na špici" jsou šéfové neboli vedoucí. Přemýšlejí
v linii splnění daného cíle. Očekávají od druhých, že se jim podřídí,
protože rozhodující slovo přece mají oni. Často dosáhnou určitých
úspěchů a práci, která má být vykonána, odvedou. Avšak lidé, kteří
pracují podjejich vedením, nejsou šťastni, o práci projevují malý zájem
a nerozvíjí se jejich obdarování, aby jim pomohli dosáhnout jiných
a větších cílů.

Pokud toužíme být skutečnými vedoucími, naším nejlepším darem
pravděpodobně je skutečnost, že opravdu máme rádi lidi, vážíme si
jich a spolu s nimi chceme pracovat pro Pána. V Pavlových dopisech si
můžeme povšimnout, že s Timoteem mluví na dvou úrovních, V jedné
větě dává pokyny pro Timoteův vlastní život a výchovu. V další říká
Timoteovi, co má vyučovat druhé. Tak Pavel předvádí Timoteovi i všem,
kteří čtou tyto dopisy, že vedoucí si neustále uvědomuje, jaký je úkol
a že ví i o lidech. Vůdce se neustále učí a roste a pomáhá druhým učit se
a růst.

73



Některé přfklady z Pavlových epištol

Co se Timoteus má naučit: Cvičit se ve zbožnosti. ("Usiluj
o zbožnost")

Co Timoteus má vyučovat: Zbožnost má cenu pro současný život i pro
život, který nás teprve čeká.

Co se Timoteus má naučit: Být příkladem pro věřící v řeči, chování,
lásce, víře a v čistotě.

Co Timoteus má vyučovat: Tomu, kdo má vést, nesmí být co vytknout.
Nedovede-Ii někdo vést svou rodinu, jak
se bude starat o Boží církev?

Co se Timoteus má naučit: Odvrátit se od bezbožných řečí.

Co Timoteus má vyučovat: Lidé by neměli mít nezdravý zájem
o rozmíšky, dohadování a neustálé třenice.
Nemají pomlouvat.

Co se Timoteus má naučit: Nevystupovat tvrdě proti staršímu člověku,
ale napomenout ho, jako kdyby to byl tvůj
otec. Zacházet s mladšími muži jako
s bratry, se staršími ženami jako s matkami.

Co Timoteus má vyučovat: Lidé by měli převádět svou víru do
praktického života tím, že se budou starat
o své vlastní rodiny.

Tyto příklady nám demonstrují významnou skutečnost, že dobrý
vedoucí se nikdy přílíš nevzdaluje od těch, které vede. Nejlepším
způsobem, jak rozvíjet vlastní schopností, je začít pomáhat druhým
rozvíjet jejich schopností. Timoteus nebyl veden, aby nejprve plně
ukončil své vlastní vzdělávání a teprve potom aby v nějakém daném
okamžiku jako vůdce převzal péči o druhé. Byl uváděn do nádherné
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skutečnosti, že dobří vedoucí zůstávají učenliví a zapojují se i do života
jim svěřených lidí.

7 Zakroužkujte písmena označující pravdivá tvrzení. Pak v prostoru,
který je k tomu pod každým tvrzením určen, opravte každé nepravdivé
tvrzení.

a Popularita je totéž jako vůdcovství.

b Dobří vedoucí respektují schopnosti druhých.

c Vedoucí musí nejprve plně rozvinout své dary, aby pak mohl pomáhat
druhým.

d Styl Pavlova jednání jako vůdce byl stejný jako styl jednání "šéfů".

e Někteří velcí a vlivní lidé nejsou skutečnými vedoucími.

VEDOUCÍ POMÁHAJí DRUHÝM V ROZVOJI

Úkol 5: Uveďte příklady metod, jichž používají vedoucí, aby pomohli
druhým rozvíjet jejich dary a schopnosti.

Vraťme se zpět na první stránku této lekce a připomeňme si situaci
pastora Moravce a mladého bratra Hanuše. Ilustrace je zde podána, aby
nám připomněla, že to, co jsme se naučili o Barnabášovi, Pavlovi
a Timoteovi, je důležité i pro vůdce v dnešní době. Bůh stále pracuje
skrze lidi, a ti jsou stále ještě povoláváni a rozvíjejí se biblickým
způsobem. Vedoucí jako je pastor Moravec vidí potřebu pomocníků
pro rostoucí práci. Věřící, kteří jsou oddáni Pánu jako Hanuš, cítí ve
svých životech Boží dotek a přejí si přijmout zodpovědnost vůdcovství.
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Jak práce pro Pána pokračuje, vyvstává potřeba nových vedoucích
a hledají se lidé, kteří zaplní příslušná místa. Vyspělejší a zkušenější
vedoucí musí lépe rozumět, jak získávat a rozvíjet mladší vedoucí.
Mladší křesťané a ti, kdo právě ve vůdcovské roli začínají, musejí
přijmout vedení a usměrňování. Ať je v současnosti naše postavení
jakékoliv, musíme pochopit jak postavení Hanuše, tak pastora Moravce.

Pravděpodobně nejdůležitějším cílem, kterého jsme kdy jako vedoucí
dosáhli, je pomáhat rozvíjet vůdcovský potenciál druhých. Pokud
například jsme vedoucím mládeže, budeme potřebovat pomáhat mladým
převzít zodpovědnost za přivádění členů jejich rodin a spolužáků do
sboru. Pokud vedeme muže, máme je pomáhat vychovat, aby se stali
vedoucími ve svých domovech a na pracovištích. Každý křesťan
potřebuje pro vůdcovství určitou formu školení.

8 Písmo učí, že křesťanští vedoucí
a) musejí být starší než osoby, které vedou.
b) musejí Být povoláni do služby pastora.
c) si musejí vážit jeden druhého a pomáhat jeden druhému.
d) nesmějí toužit po vůdcovství.

9 Úspěšní vedoucí jsou si vědomi potřeby vychovávat mladší vedoucí
a) a posílat je do škol pro vedoucí.
b) pečlivě je hodnotit a pozorovat v průběhu několika let.
c) a osobně jim poskytnout školení "za pochodu".
d) a trochu je při tlačit k zemi mnoha zodpovědnostmi.

Jak pomáhat druhým v růstu

Úkol 6: Poznejte efektivní principy vedení.

První moderní knihy zabývající se tématem vůdcovství byly napsány
lidmi, jejichž zájmem byly komerční cíle a průmyslová výroba. Tyto
knihy poskytují pokyny jak přimět lidi, aby dělali to, co chce jejich
vedoucí - šéf. Křesťanští vedoucí četli některé z těchto knih a začali
mnohé z těchto metod používat. V mnoha dřívějších studiích na téma
vůdcovství byl kladen důraz na metody přesvědčování. Křesťanští
vedoucí. kteří se horlivě snažili dělat práci pro Pána účinným
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a efektivním způsobem, chtěli vědět, jak nastolit kontrolu a autoritu.
Chtěli lidi motivovat - chtěli, aby lidé pracovali a dosáhli cílů, o kterých
je vedoucí přesvědčen, že jsou důležité.

Nedávno se odborníci z oblasti obchodu, průmyslu a vlády shodli,
že jejich dosavadní metody příliš dobře nefungují. Oznámili, že pro
vůdcovství vynalezli nové a lepší metody. Pro křesťany by nemělo být
velkým překvapením, že tyto "nové" metody jsou velmi podobné těm,
které používali velcí Boží vůdci a o kterých je psáno v Bibli.

Autorka této učebnice právě na počátku této své práce navštívila
dvouhodinový seminář vedený slavným poradcem pro oblast vůdcov-
ství. Používal nejnovější termíny z oblasti psychologie a managemen-
tu. Popsal tucty situací a problémů, s nimiž se vedoucí setkávají. Plni
očekávání jsme doufali, že nám sdělí nějaký nový objev. Najednou však
pramen jeho krásných slov vyschl.

"Takže," řekl, "po nákladném výzkumu jsme došli k závěru, že
skutečně základní a neustále efektivní je pouze jedna metoda. Je to
metoda založená na péči o lidi."

Péče o lidi! Abychom se to dozvěděli, nemuseli jsme platit ani haléř
a poslouchat rozvláčný profesorův projev! To jsme se již naučili na
biblických hodinách, že? Proč je pro nás křesťany často tak obtížné
přijmout fakt, že veškerá skutečná pravda je Boží pravda? Neexistuje
jediná efektivní pozitivní metoda v práci s lidmi, žádná moudrost, pro
kterou bychom nemohli najít podklad v Písmu.

10 Zakroužkujte písmena označující pravdivá tvrzení
a Dříve vydávané moderní knihy o vůdcovství zdůrazňují důležitost

toho, aby lidé byli motivováni k vykonávání toho, co si přejí jejich
představení.

b Ti, kdo jsou přesvědčováni, aby dosáhli cílů, které jejich vedoucí
považují za důležité, jich obecně dosahují s vysokými výsledky.

c Mnohé nejnovější studie v oblasti vůdcovství naznačují, že podstatná
a neustále účinná je pouze jediná metoda: péče o lidi.

d Pokud se vedoucí dostatečně starají o uskutečnění daných cílů
a o potřeby lidí, budou se sdílet se svým břemenem s vedoucími z lidu;
díky tomu zjistí, že jejich úkol je snadnější, jejich cílů je dosaženo
a potřeby lidí jsou naplněny (stejně jako se tomu naučil Mojžíš).
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Podívejme se na některé principy uváděné v nejlepších profesionál-
ních dílech o vůdcovství. Zjistíme, že všechny jsou srovnatelné s vyu-
čováním a chováním Barnabáše a Pavla.

Berme na vědomí talent a schopnosti těch, které chceme vést.
V případě křesťanského vůdcovství to zahrnuje rozeznání Božího
povolání v životě druhých a Boží obdarování.

Respektujme rozdíly mezi lidmi. Nevěřme tomu, že každý rozdíl je
problémem, který je třeba řešit. Vzpomeňme si, že rozdílné yrostředí,
z něhož pocházel jak Pavel, tak Timoteus, bylo přijato a stalo se přinosem
v práci pro Pána.

Pomáhejme /idem přizpůsobit jejich rozdílné vlastnosti situaci.
Podporujme je mezi ostatními pracovníky a vedoucími, aby se cítili
přijímáni. Pomozme jim rozpoznat potřeby, k jejichž naplnění by mohli
přispět. Vzpomeňme si na slova apoštola Pavla, která naznačují, že ho
těšilo, že je schopen postavit se na ojedinělé místo apoštola pohanů.

Pomáhejme /idem přesně porozumět, co se od nich požaduje
a očekává. Vysvětleme a vyložme postoje a chování, které se v dané
situaci očekávají, aby každý měl příležitost se přizpůsobit. Ať lidé
poznají důvody, které stojí za našimi požadavky a činností. Pomozme
nováčkům seznámit se s prostředím, s minulostí a se zvláštními zvyky
skupiny. Pamatujme na to, jak to Pavel dělá ve svém dopise Timoteovi:
připomíná mu minulost a připravuje ho na budoucnost. Pavel poskytuje
Timoteovi specifické pokyny a výcvik.

Ať lidé poznají, že se zajímáme o ně osobně, nejen jako o ty, kteří
pro nás pracují. "Péče" nemá být povrchní. Má být upřimná, opravdová.
Péče se vyjadřuje skutky a postoji stejně jako slovy.

Vyjádřeme ocenění dobré práce. Zde je na místě důležité varování.
Toto ocenění by nemělo být činěno z osobního hlediska. Nemáme
vyjádřit: "Mám vás rád. Jste fajn." To sice v dané chvíli může uspokojit,
ale zřídka kdy takovýto postoj pomůže rozvíjet talent a obdarování.
Musíme přesně zhodnotit schopnosti dotyčného a jeho přínos. Lidé
potřebují být uznáváni a oceňováni za skutečně dosažené úspěchy.
Nejvhodnějším vyjádřením ocenění je asi toto: "Program, který jste
vytvořil, je vynikající. Skutečně směřuje k jádru problému."

Uvědomme si skutečnost, že rozvoj druhých zvyšuje naši vlastní
úspěšnost. V práci pro Pána není místa pro soutěživost. Když se vedoucí
obává pomoci v rozvoji druhým, oslabuje tím vlastní pozici. Pokud se
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vedoucí snaží prosazovat sami sebe a jednají autoritativně, nerozvíjejí
důvěryhodnost ve vztahu k jiným ani důvěru v sebe sama a v Pána.
Naše vlastní postoje, pokud jde o naše sebehodnocení a sebepřijetí,
jsou důležité, pokud uznáváme, že jsme služebníky našeho svrchovaného
Pána. A podle odborníků je naše sebehodnocení výsledkem toho, jak
na nás reagují druzí. Nejlepším způsobem jak mít dobré a křesťanské
hodnocení sebe sama je pomáhat někomu druhému rozvíjet jeho
hodnocení o sobě samém jako o někom, kdo je v práci pro Pána důležitý.
Vedoucí zvyšuje svůj vlastní vliv a úspěšnost, když pomáhá druhým
a obklopuje se schopnými pracovníky. Pokud se vedoucí ve své pozici
sám cítí nejistý a nedaří se mu rozeznat přínos, kterým přispívají druzí,
oslabuje ho to.

Sdílejme se v co nejvyšši míře s cíli a rozhodnutími. Místo toho,
abychom se pokoušeli ovlivnit druhé, aby pracovali k uskutečnění
našeho cíle, dejme jim znát, že je to také jejich cíl. Nemůžeme to
samozřejmě jen tak oznámit. Řekněme si na rovinu, že toto není případ,
kdy nám někdo pomáhá v naší službě. Spíše druzí mají službu, která je
totožná s tou naší. Můžeme dosáhnout svých cílů jedině tehdy, když
naši pracovníci také dosáhnou svého cíle. Naši pracovníci dosáhnou
svých cílů, když my dosáhneme svých cílů. To je základní princip
společné práce "jednoho organismu". Křesťanští vedoucí, kteří
očekávají, že všechna rozhodnutí učiní sami a druzí že jim budou
pomáhat v jejich službě, téměř s jistotou prohrají. Úspěšnější jsou ti
vedoucí, kteří zvou druhé, aby jim pomáhali v rozhodování. Takoví
vedoucí neřeknou: "Pracuj pro mne." Spíše řeknou: "Pojďme společně
pracovat pro Pána."

Pomáhejme druhým rozvíjet pořádek a kázeň. Většina lidí pracuje
lépe, když mají jasné pokyny a pracují podle plánu, kterému rozumějí.
Stanovení přísných pravidel nepřinese úspěch, zajištění vhodné struktury
však ano. Dobrý vedoucí ví, jak vytvářet plány, stanovit termíny
a kritéria, organizovat, koordinovat spolupracovníky a prostředky.
V příští lekci se budeme více zabývat plánováním, koordinací
a organizováním.

Otázky pro meditaci a sebeanalýzu. Jaké si myslíte, že jste dostali
od Pána dary a schopnosti? Myslíte si, že tento kurs o vůdcovství je
dalším krokem v rozvíjení těchto darů a schopností? Co jste se naučili
z biblických příkladů, které vám pomohou v růstu jednak jako lidem,
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jednakjako vedoucím? Dokážete vymyslet specifický způsob, jak byste
mohli využít své znalosti, abyste pomohli někomu dalšímu?

11 Zakroužkujte písmena označující pravdivá tvrzení.
a Aby vůdce byl skutečně úspěšný, musí dokázat rozpoznat bohatství

talentu a schopností ve skupině, kterou vede.
b Část výzvy vůdcovství spočívá v potřebě využít vlastnosti jednotliv-

ců v různých situacích tak, aby cíle bylo dosaženo a jejich potřeby
aby byly naplněny.

c Pokud svým lidem opakovaně říkáme, že je máme rádi, nemusíme
jim sdělovat ani své metody ani cíle; budou jim rozumět.

d Když vyjadřujeme ocenění nebo uznání za to, čím dotyčný přispěl ke
společnému dílu, musíme svůj projev utvořit silně osobně - nesmí se
vztahovat k práci ani nesmí být "oficiální".

12 Když vedoucí rozvíjejí vůdcovské schopnosti druhých, čeho z ná-
sledujícího seznamu si musejí být silně vědomi?
a) Když vedoucí rozvíjejí talent druhých, jejich vlastní vliv se bude

přirozeně zmenšovat.
b) Vedoucí si udrží dlouhodobější kontrolu lépe, když budou příspěvky

a návrhy druhých ignorovat.
c) Vedoucí rozvíjejí důvěryhodnost u druhých tím, že prosazují sami

sebe a jednaj í autoritářsky.
d) Vedoucí rozvíjejí zdravé sebehodnocení v procesu pomoci dalším

při rozvoji jejich vlastního sebehodnocení.

13 Všechna tvrzení kromě jednoho představují principy úspěšného vůd-
covství.
a) Dobrý vedoucí rozvíjí plán, stanovuje termíny a kritéria, organizuje

a moudře přiděluje zdroje, které má k dispozici.
b) Schopný vedoucí zadává jasně formulované příkazy, sděluje účinné

pokyny a drží se plánu.
c) Vedoucí, který se rozhodl, že bude sám činit všechna rozhodnutí,

přebírá všechnu zodpovědnost sám a běží "běh osamělého běžce",
bude inspirovat druhé svou bezpříkladnou obětavostí.

d) Moudrý vedoucí, který zve druhé, aby se s nimi sdílel při činění
rozhodnutí, činí z cílů nikoli moje, ale naše.
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Samostatně hodnocený test

1 Bamabáš jako uznávaný a respektovaný vůdce prokazoval důležitý
vůdcovský princip: Využil vlivu daného svým postavením,
a) aby si zabezpečil schválení apoštolů pro plán, který si vymyslel.
b) aby pomohl rozvíjet schopnosti druhých.
c) aby získal prominentní místa pro členy své rodiny.
d) aby se ujistil, že nikdy neztratí postavení, které mu získalo slávu

a moc.

2 Skutečnost, že Pavel a Bamabáš byli rozdílní, ilustruje jiný princip
vůdcovství:
a) úspěšnost jakéhokoliv vedoucího je nutně omezena.
b) mladší vedoucí, kteří mají tu výhodu, že se jim dostane více vyu-

čování, jsou přirozeně lepšími vedoucími.
c) různé potřeby v církvi vyžadují různé druhy vůdcovství.
d) je třeba vyučovat mnoho vedoucích, aby pak z nich mohlo být vy-

bráno několik nejlepších.

3 Z události, při které byl odmítnut Jan Marek, můžeme vidět, že Pavel
se v počátcích své kariéry zajímal především o splnění úkolu. Avšak
Bamabáš rozeznal, že klíč k dlouhodobé úspěšnosti ve službě spočívá
a) v méně náročném osobním přístupu.
b) ve vyučených vedoucích, kteří mohou znásobi t úspěšnost svého uči-

tele.
c) v misijních týmech složených z lídí jako je on, kteří věří, že poža-

davky kladené křesťanskou službou by neměly být tak přísné.
d) v rozvoji osobností, které se necítí ohroženy mladšími vedoucími.
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4 Kterým z následujících tvrzení může být nejlépe popsán způsob roz-
voje vůdcovství, který předvedl Ježíš a stejně tak Barnabáš a Pavel?
a) Vedoucí osobně vydává pokyny a radí, dává příležitost pozorovat

velkého učitele, dává příležitost aplikovat naučené do praxe, hodno-
tí výsledky, přiděluje úkoly.

b) Vedoucí poskytuje příležitost učit se pozorováním a učit se "za po-
chodu".

c) Vedoucí opakovaně poskytuje pokyny v oblasti doktríny a vůdcov-
ství, vyučuje o morálce, pověřuje ke službě, přenechává vykonání
práce na Bohu.

d) Vedoucí vybírá ty, kteří pocházejí ze správného prostředí pokud jde
o duchovní záležitosti a formální vzdělání, drží je blízko sebe na
krátký čas, pověřuje ke službě, pokud je to vhodné, hodnotí výkon.

5 Pokud jde o Pavlovu metody vůdcovství, nejpřesněji ji můžeme vyjá-
dřit tak,
a) že povzbuzoval lidi do vedoucích pozic, projevoval zájem, aby zača-

li svou službu.
b) že byl pohotový k potenciálním vedoucím a pomáhal osobám, které

měly Boží povolání, začít.
c) že ponechal inicíativu v odpovědi na povolání na jednotlivcích.
d) že se nijak zvlášť nezajímalo rozvoj nových vedoucích, to činil až

mnohem později.

6 Tvrzení "Vedoucí jsou povoláváni a rozvíjejí se," můžeme nejpřes-
něji interpretovat takto:
a) Povolání vedoucího má mnohem větší význam než jeho rozvoj.
b) Výcvik není důležitější než Boží povolání.
c) Vůdcovství je stejným dílem zodpovědné Bohu i lidem.
d) Vedoucí získává z "povolání" právo vést, kdežto ze svého rozvoje

získává dovedností pro úspěšné vedení.

82



7 Na poznání faktu, že křesťanští vedoucí jsou povoláni do svého po-
stavení svrchovaným rozhodnutím Božím, by měli další vedoucí a tělo
Kristovo reagovat tak,
a) že budou povzbuzovat ty, kteří jsou povoláni, aby vyšli a naplnili to,

k čemu byli povoláni.
b) že poskytnou takové potenciální vedoucí, kteří absolvovali vyučo-

vání v oblasti vůdcovství a managementu.
c) že zajistí jak místo, tak prostředí, ve kterém vůdcovské schopnosti

budou moci být rozvíjeny a aplikovány pod vedením a dozorem zku-
šených vedoucích.

d) že své vedoucí pošlou do škol, kde se budou moci učit umění vedení.

8 Téma povolání a rozvoje nás vede k závěru, že pokud máme plně
využít své možnosti v práci pro Pána, musíme poznat důležitost Boží-
ho povolání ve svém životě
a) a tak rozvíjet vlastní dary.
b) a v životě druhých a pomáhat jim rozvíjet jejich vlastní dary.
c) a tak jej naplnit službou druhým a pomocí rozvíjet jejich dary.
d) a v životě druhých a rozvíjet své vlastní dary a pomáhat druhým

rozvíjet jejich dary.

9 Které z následujících tvrzení nejlépe vyjadřuje rozdíl mezi těmi, kdo
,jsou na špici" a nejsou skutečnými vedoucími, a těmi, kteří jsou sku-
tečnými vedoucími?
a) Umělci jsou soběstřední a zřídkakdy si plánují, že by někdo měl

v jejich práci pokračovat.
b) "Šéfové" se zaměřují na splnění úkolu a příliš se nestarají o pocity

a potřeby lidí.
c) Skuteční vedoucí se zaměřují jak na splnění úkolu, tak na lidi; snaží

se růst a pomáhají růst druhým.
d) Odpovědi a) a c) přesně vyjadřují veškerý rozdíl.
e) Odpovědi a), b) i c) přesně vyjadřují tyto rozdíly.
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10 Moderní knihy na téma vůdcovství zdůrazňují, že je důležité pře-
svědčovat lidí, aby dělali to, co si přeje vedoucí, a dosáhli uskutečnění
jeho cílů. V poslední době však odborníci na tuto oblast potvrzují, že
tyto metody
a) byly vysoce efektivní a přinesly příznivé výsledky.
b) příliš nefungovaly.
c) byly zcela neúčinné.
d) by možná mohly být účinné v dřívějších dobách.

11 Nejmodernější studie naznačují, že jediný druh vůdcovské metody,
který je skutečně zásadní a trvale efektivní, je ten,
a) který omezuje vůdcovství na vůli většiny.
b) který zdůrazňuje spolupráci ve vedení.
c) který spočívá na autoritativních předpokladech.
d) který je založen na péči o lidi.

12 Následující vůdcovské principy jsou kromě jednoho převzaty z nej-
lepších profesionálních dělo vůdcovství. Který není?
a) "Buďte si vědomi talentu a schopností těch, které vedete."
b) "Respektujte rozdíly mezi lidmi."
c) "Pomáhejte lidem jasně porozumět, co se od nich očekává a požadu-

je."
d) "Pomozte lidem přizpůsobit jejich rozdílné vlastnosti dané situaci."
e) "Uchraňte lidi před napětím rozhodování a před problémy."

13 Josef se strašně bojí pomoci vedoucím v jejich rozvoji, protože když
vyučoval nové vedoucí, stali se středem pozornosti místo něho. Který
z principů uvedených níže potřebuje Josef pochopit a přijmout cele za
svůj, aby tak mohl jeho přístup k práci byl pozitivnější?
a) Dát lidem znát, že se o ně zajímá jako o lidi.
b) Poznat skutečnost, že rozvoj druhých zvyšuje naši vlastni efektivitu.
c) Sdílet cíle a činění rozhodnutí v co největší míře s druhými.
d) Pomáhat lidem přizpůsobit jejich různé vlastnosti dané situaci.
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14 Vedoucí zvyšuje svou vlastní úspěšnost a vliv,
a) když pomáhá druhým a obklopuje se schopnými spolupracovníky.
b) když dosáhne vykonání práce ve stanovené lhůtě pevným vedením

a přísným dozorem.
c) když největší díl práce udělá sám a pouze nedůležité úkoly přenechá

podřízeným.
d) když vychází dobře se svěřenými lidmi, ale udržuje si plnou kontro-

lu nad rozhodovacími procesy.

15 Co se týče cílů a rozhodování, nejlepší taktikou je
a) pokusit se nasměrovat druhé, aby se snažili splnit naše cíle.
b) zastírat svůj cíl prohlášením, že je to "služba".
c) nejprve předvést sama sebe jak toho, kdo se stará o druhé, a pak

prosit "pojďte pracovat se mnou".
d) sdílet se s cíli a s činěním rozhodnutí, abychom mohli čestně říci:

"To je naše práce."

Než budete ve studiu pokračovat lekcí 4, přesvědčte se, že jste do-
končili studijní zprávu za část 1. a odešlete list s odpověďmi svému
instruktorovi ICI.

85





Odpovědi na studijní otázky

7 a Nepravdivé. (Populární lidé nebývají vždy dobrými vedoucími).
b Pravdivé.
c Nepravdivé. (Dobrý vedoucí se neustále učí a rozvíjí se).
d Nepravdivé.

1 Můžete vyjmenovat následující: empatie, citová stálost, schopnost
sdílet vedení a členství ve skupině. Nebo můžete použít další z vlast-
ností vyjmenovaných v lekci 1.

8 c) si musejí vážit jeden druhého a pomáhat jeden druhému.

2 b) protože různé potřeby v církvi vyžadují různé druhy vedoucích.

9 c) a osobně jim poskytnout školení "za pochodu".

3 a Pavel si udělal čas, aby připravil Timotea pro jeho roli vůdce, pro-
tože rozeznal Boží povolání v životě tohoto mladého muže.

b Pavel se odvolává na Timoteovo povolání ve svém dopise
(lTm 4,14).

c Římanům Pavel představuje Timotea jako svého spolupracovníka
(Ř 16,21). Pavel prohlašuje před Korintskými, že Timoteus pokra-
čuje v Boží práci stejným způsobem, jako to dělal Pavel (1K 16, IO).

d Pavel rozpoznal u Timotea vůdcovský potenciál, proto přijal mla-
dého muže do svého evangelizačního týmu a začal rozvíjet jeho
potenciál (Sk 16,1-3).

10a Pravdivé.
b Nepravdivé.
c Pravdivé.
d Pravdivé.
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4 a 1) Rozvoj.
b 2) Povolání a rozvoj.
e 1) Rozvoj.
d 1) Rozvoj.
e 2) Povolání a rozvoj.

11 a Pravdivé.
b Pravdivé.
e Nepravdivé.
d Nepravdivé.

5 a Nepravdivé.
b Pravdivé.
e Nepravdivé.
d Pravdivé.

12 d) Vedoucí rozvíjí zdravé sebehodnocení v procesu pomoci dalším
při rozvoji jeho vlastního sebehodnocení.

6 a Aby je připravil pro dílo služby a pomohl jim dorůst do duchovní
dospělosti.

b Každému věřícímu. Pro společné dobro.
e K přijeti podoby jeho syna - aby dorostli do duchovní dospělosti.
d Aby byly jeho svatými a neposkvrněnými dětmi a přinesly chválou
slávy jeho jména.

e K růstu ve známosti Pána - ve slovu, aby dorostli do duchovní
dospělosti. Je zřejmé, že Božím záměrem pro jeho děti je, aby nesly
ovoce a byly duchovně dospělé. Proces dospívání se děje pod vli-
vem moudrého vedení a uvnitř rámce služebností těla. 2Pt 3,18
aJ 15,1-8 i další verše z Písma naznačují, že růst a rozvoj jsou
očekávány jako normální výsledek duchovního života.

13 c) Vedoucí, který se rozhodl, že bude sám činit všechna rozhodnutí,
přebírá všechnu zodpovědnost sám a běží "běh osamělého běž-
ce", bude inspirovat druhé svou bezpříkladnou obětavostí.
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Cást 2.
Úkoly
Co vedoucí dělají a jak vedou druhé
v jejich práci







lekce 4
Vedoucí plánují a organizují

"Jsem zklamán výsledky našeho návštěvního programu za minulý
týden," řekl Vilém, když hovořil ke své pracovní skupině. Byl také
rozladěn tím, že bylo pří tomno pouze šest členů jeho skupiny. Tento
večer, po biblické hodině, je požádal, aby se pár minut zdrželi, aby
mohli prodiskutovat některé záležitosti ohledně svého programu. Ně-
kteří však měli jiný plán nebo se z nějakého důvodu nemohli zdržet.
Tomu rozuměl. ,Každý má nějaké osobní problémy,' pomyslel si, ,ne-
smím zapomínat také najejich potřeby a nesmím na ně být příliš nároč-
ný.'

"Protože pastor mne pověřil vedením služby navštěvování, cítím
velkou zodpovědnost," vysvětlil své skupině. "Všichni bychom se měli
postavit za našeho pastora a pomoci mu přinést této společnosti evan-
gelium. Chtěl bych, abyste všichni projevili v práci pro Pána horlivost
a v příštím týdnu se zapojili do naší práce intenzivněji. Musíme naplnit
tuto budovu lidmi pro evangelizační shromáždění, která už brzy za-
čnou."

.Jak jsme se domluvili, pokud jde o dopravu?" zeptal se Jan. "Jestli
si dobře vzpomínám, zmínil jsi se, že bychom měli vymyslet nějaký
způsob, jak pomoci těm, kteří bydlí příliš daleko, a byl by pro ně pro-
blém dojít pěšky. Navštívil jsem maminku s několika dětmi, kteří by na
shromáždění mohli přijít, ale nemají se sem jak dostat."

"Ano," připustil Vilém, "mysleli jsme na to. Podívám se, jak by se
to dalo řešit. Chce se ještě někdo na něco zeptat?"

"V mé skupince jsou dva mladí, kteří by se mnou šli rádi na návště-
vu," řekla Marie, ,,Myslíš, že by bylo dobré, abych je s sebou vzala oba
najednou?"
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JJ Cítím velkou zodpovědnost. "

"Ano," odpověděl Vilém, "bude to pro ně dobrá zkušenost."
"To si také myslím," odpověděla Marie, "ale ptala jsem se pastora

a ten mi řekl, že by bylo lepší, abych s sebou brala vždy jen jednoho
z nich."

"Ehm ... já nevím, možná v tomto případě ... "

Přehled lekce

David - schopný vedoucí
Vedoucí plánují a koordinují
Vedoucí organizuj í

Cíle lekce

Po ukončená této lekce byste měli být schopni:
• Popsat podle příběhů o Davidovi principy vůdcovství a tyto princi-

py poznat a aplikovat.
• Poskytnout přehled plánů pro specifické projekty a připravit vhod-

né plánovací listy.
• Vysvětlit pojem organizace a popsat některé typy a principy organi-

zace.
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Studijní činnost

1) Přečtěte si biblické příběhy o životě a práci Davida. Přemýšlejte
v termínech, které v tomto kursu probíráme, a snažte se najít příklady
vůdcovských vlastností a chování. Důležité biblické oddíly jsou:
IS 16,1-22; 17,21-58; 22-26; 30; 2S 5,1-7; 7,1-25; 1Pa 17-19; 22 až
29. To je poněkud dlouhý úkol. Většina tohoto vyprávění vám je prav-
děpodobně důvěrně známá. Avšak vaším úkolem je nyní přečíst tato
místa, abyste pohlíželi na Davida jako na vedoucího povolaného Bo-
hem k uskutečnění Božích záměrů. Jestliže budete Davidův příběh po-
zorně sledovat, hodně se o vůdcovství naučíte.
2) Prostudujte praktickou část lekce a odpovězte na studijní otázky jako
obvykle.
3) Vypracujte samostatně hodnocený test na konci lekce a zkontrolujte
své odpovědi s těmi, které jsou uvedeny na konci učebnice. Znovu si
zopakujte každé téma, na které jste neodpověděli správně.

Praktická část lekce

DAVID - KOMPETENTNÍ VŮDCE

Úkol 1: Poznejte v biblickém líčení důležitost způsobilosti v Davido-
vých činech.

Ještě než budeme hovořit o Davidově postavení v Božím plánu pro
vedení jeho lidu, vraťme se zpět k našemu při běhu o Vilémovi. Opusti-
li jsme ho ve velmi trapné situaci, že? Byl zahnán do pozice, kdy bud'
musí nesouhlasit s pastorem, nebo přehodnotit vlastní názor v přítom-
nosti těch, které chce vést a inspirovat. Co byste dělali vy? Vilém při-
pustil, aby byl zapomenut hlavní předmět rozhovoru a byla položena
jiná otázka.

"A co literatura? Potřebujeme jí více. Požádal jsem sekretářku, zda
by mohla pro náš návštěvní program objednat vice výtisků, ale ona mi
odpověděla, že to není v její kompetenci."

"Další věc," přerušil Jakub, "tři z nás byli současně v jedné oblasti,
ale pochybuji, jestli byl také někdo v severní části města. Slyšel jsem,
že se tam přistěhovalo několik nových rodin, které bychom mohli po-
zvat k návštěvě shromáždění."
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"To je dobrý nápad." souhlasně se usmál Vilém a nadšeně řekl, "pojď-
me tam a zaměřme se na tuto oblast! Dejme se do práce! Příští neděli
můžeme mít shromáždění plné!"

"Amen! amen!" odpověděli členové výboru.
Tento krátký popis setkání členů návštěvní skupiny staví do centra

naší pozornosti několik důležitých vůdcovských principů. Které z nich
můžete vyjmenovat? Které správné vůdcovské vlastnosti vidíte u Vilé-
ma? Myslíte si, že svým postojem reprezentuje upřímného křesťana?
Je ochoten přijmout vedoucí pozici, a přesto být stále podřízen vedení
někoho jiného? Zdá se, že je nadšený? Má cíl nebo záměr, o jehož na-
plnění usiluje? Je ve svých postojích ohleduplný ke spolupracovníkům?

Proč tyto vlastnosti nedostačují, aby z něho učinily úspěšného ve-
doucího? Co je ještě potřeba, aby skupina v našem příběhu dosáhla
úspěchu? V líčení Davidova života najdeme odpověď na tuto i na mno-
hé jiné otázky.

Až dosud jsme kladli důraz na lidi - na ty, kteří vedou, a na ty, kteří
následují. Nyní, v druhé části, obrátíme svou pozornost více na úkoly:
na práci a na metody, které vůdcovství vyžaduje. Náš biblický příklad
David nepostrádá žádnou z vlastností, které jsou obvykle s vůdcov-
stvím spojovány. Nejpozoruhodnější však je účinný a logický způsob,
jakým dal dohromady své jmění a zdroje, jež přinesly neobyčejné ovo-
ce.

Bible nás seznamuje s Davidem jako s celým mužem: pastýřem,
vojákem, básníkem, milovníkem, otcem a králem. Odvážný, provinilý,
litující, ten, jemuž bylo odpuštěno, a triumfující nám odhaluje rozma-
nitost i složitost lidské zkušenosti. To nám ukazuje nádhernou hloubku
Božího plánování. David se narodil v takovém prostředí a dostal tako-
vé základy, jaké byly nezbytné pro splnění úkolu, který před ním stál.
Tělesný rozvoj, odvaha a samostatnost v jednání přišly, když se staral
o ovce a chránil je před nebezpečím. Když chodíval sám se stádem,
naučil se myslet sám za sebe, používat počáteční iniciativu
a představivost a vyjadřovat své pocity a myšlenky mocnými, inspiru-
jícími slovy.

Víme, že začal život v nízkém postavení. Jeho povolání k vůdcov-
ství přišlo, když ho prorok Samuel vybral na Boží příkaz a dal mu po-
znat jednoduchým, téměř tajným způsobem, že bude králem (lS 16, I
až 22). "A duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne i na-
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dále." Pak se vrátil zpět k ovcím, s divem, který uzamkl v srdci. Pozdě-
ji, když se dostal do domácnosti krále Saula, byl jeho postoj postojem
pokorného služebníka.

Téměř se zdá, že jeho smělé prohlášení, že půjde a bude bojovat
s obrem Goliášem, kterého se všichni ostatní báli, stojí ve zvláštním
kontrastu k této jeho pokoře. Jeho prohlášení "mohu tento úkol spl-
nit,"nezní nijak skromně. Jeho nejstarší bratr opovržlivě řekl Davido-
vi: "Jsi drzý!" (I S 17,28-32).

David brzy dokázal něco, co všichni dobří vedoucí znají: jednat
zároveň pokorně i odvážně není v protikladu. Často jdou tyto dvě vlast-
nosti společně, ruku v ruce, jako se tomu stalo toho dne, kdy David
zabil Goliáše.

David samozřejmě věděl, že nejedná ve vlastní síle. Duch Hospodi-
nův na něm spočinul v moci, a proto mohl hovořit směle a s důvěrou.
Nespoléhal však na nadšená slova. Přičítal to skutečným úspěchům
a dovednostem, které mu Pán dovolil si osvojit. "Zabil jsem lva i med-
věda," prohlašuje v I S 17,34-37.

Víme, že Bůh mohl způsobit Goliášovu smrt i bez kamene. Mohl
poslat kámen, který by přiletěl pomocí zázračné síly, i bez Davida a bez
praku. Jestliže však nastane potřeba činu, aby tak mohly být uskuteč-
něny Boží záměry, zjišťujeme, že Bůh obvykle pracuje skrze lidi, u nichž
jsou rozvinuty příslušné vlastnosti. U Davida se již potřebné doved-
nosti rozvinuly. Používal přesvědčivá slova, aby přesvědčil druhé. Po-
užíval strategii. Používal sílu a zdatnost. Přestože věděl, že síla je od
Boha, nejednal neopatrně. Pracoval na daném úkolu tak, jak byl zvyk-
lý. Všimněme si, že si nevzal jen tak ledajaký kamének. Vybral si pět
hladkých oblázků z potoka a strčil je do své pastýřské torby. V jeho
jednání byl určitý systém a řád.

Otázky pro zamyšlení a vlastní analýzu. Přečtěte si Ž 144,1. Rozpo-
znali jste v tomto verši fakt, že David se cítil kompetentní, a přesto si
nepřisvojil žádnou osobní slávu? Jak se stal kompetentním? Jaké schop-
nosti a dovednosti máte? Vede Pán vaše ruce? Dal schopnosti vašim
prstům? Cítíte, že schopnosti, které jste u sebe rozvinuli, mohou být
použity pro nějaký zvláštní úkol při práci pro Pána?
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Stal se jejich vedoucím

Po svém dramatickém vítězství měl David příležitost přijmout po-
ctu a slávu. Najednou se mu naskytla příležitost ovládat tisíce lidí. Jeho
pokora a cit se projevují ve skutečnosti, že této příležitosti nevyužil.
Ochotně přijímal příkazy od krále Saula. Sám se zařadil do organizační
struktury. Podřizoval se jako voják a postupoval hodnostně nahoru podle
svých dovedností a úspěšných dobyvatelských výbojů. Přijímal úkoly,
které byly nezbytné v národním hnutí, aby tak byly splněny společné
cíle.

Mnoho stránek Starého zákona je věnováno výčtu Davidových činů.
Jsou to historické záznamy, ale poskytují četné podrobnosti Davido-
vých vůdcovských metod. Tři nejdůležitější principy, které způsobily
jeho úspěch, jsou:

1) Neustále hledal Boží vůli.
2) Při jednání s nadřízenými i s podřízenými byl poctivý a taktní.
3) Poznal, že vedoucí musí mít vynikající vlastnosti a musí být způso-

bilý, za což vzdával chválu Pánu.

Víme, že David nakonec obdržel královskou korunu, která mu byla
zaslíbena. Jako král Judy a později i celého Izraele byl schopen si pod-
manit okolní nepřátele. Proto se zúčastnil mnoha bitev, které vedl
s odvahou a dovedností.

Poté, co bylo upevněno jeho království, bylo Davidovou velkou tou-
hou vybudovat dům pro truhlu smlouvy - Boží chrám. Pán mu však
zjevil, že nebude mít tu výsadu přímo se účastnit stavby chrámu. Jeho
úkolem bylo zajistit plány a přípravu materiálu (IPa 22,1-4). Záznam
těchto činností je jedinečným modelem pro organizační procesy a struk-
tury.

David činil rozsáhlé přípravy

V tomto okamžiku v historického záznamu vidíme, že David věřil,
že jeho smělé činy mají ještě další hlavní cíl a to ten, že mu umožnily
nashromáždit materiál pro stavbu chrámu (IPa 22,14). Při četbě knih
Paralipomenon si uvědomujeme vzrušující příběh Božího jednání s Iid-
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stvem. Předmětem není oslava formálního uctívání ani zázraků, ale plá-
nování, organizace, popis práce a budování fondů!

David najal kameníky a další dělníky. Zajistil kámen, železo, bronz
a dřevo pro stavbu. Najal odborníky - stavbyvedoucí, úředníky, znalce,
vrátné a hudebníky. Úkoly byly jasné. Plány byly vypracovány do všech
podrobností a byly výsledkem mnohé předchozí práce a modliteb. Da-
vid řekl svému synu Šalomounovi:

"Kéž ti Hospodin dá prozíravost a rozumnost ... pro Hospodinův
dům jsem s velkým úsilím připravil ... S tebou bude při díle mnoho
dělníků." (IPa 22,12-15)

Předal Šalomounovi plány chrámu, budov, skladů, vnitřních míst-
ností a nádvoří. Předal mu rozpis veškerých služeb v chrámu a seznam
předmětů, které měly být používány při bohoslužbách, jak mu to Duch
položil na mysl (IPa 28,11-12).

"To vše bylo zapsáno rukou Hospodinovou," říká David, "abych
mohl prozíravě připravit plán veškerého díla." (I Pa 28,19). Během let,
kdy získával zkušenosti a procházel různými okolnostmi, se pevně dr-
žel svého cíle. Plánoval se stejným cílem a se stejnou jistotou, jako
tehdy, když zamířil prak a zasekl oblázek Goliášovi mezi oči. Vyznal
své pády a činil pokání ze svých hříchů. Důvěřoval Pánu ve svých schop-
nostech a poznal, že Bůh dal určité schopnosti i mnoha jiným. Přijal
svou roli bez nelibosti jako jeden z vůdců v Božím sledu.

Pak přišel čas vyvrcholení, kdy se David rozhodl vyzvat dělníky
a oficiálně předat zodpovědnost Šalomounovi. Můžeme si představit tu
scénu, když svolal do Jeruzaléma velké shromáždění. Tam před úřed-
níky a pomocníky všech hodností otevřeně shrnul své předchozí aktivi-
ty i plány do budoucna. Nic nezůstalo zapomenuto. Když shromáždění
skončilo, ti, které David oslovil jako "bratry", znali své povinnosti.
Znali své vztahy k druhým. Věděli, jaké zdroje jsou k dispozici a také
něco o ceně a obětech, které byly přineseny.

Bez vychloubání, ale v rámci předání informací David vysvětlil své
pocity a činy. A potom učinil konkrétní závazek, řka: "A jelikož mám
v domě svého Boha zalíbení, přidávám pro dům svého Boha i ze svého
vlastního jmění zlato a stříbro." (1Pa 29,3)

Z této pozice osobní angažovanosti mohl vyzvat i ostatní, aby ho
následovali v posvěcení sebe samých pro práci pro Pána, ve službě
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a v dávání. Samozřejmě, že lidé na toto velkolepé gesto vůdce odpově-
děli. Dobrovolně dávali sebe i svůj majetek Pánu.

David se modlil a vedl lid v uctívání. .Dobrořečte Hospodinu, své-
mu Bohu!" povzbuzoval je nadšeně. A všichni chválili Hospodina
(lPa 29,10-20).

Vraťme se na počátek této lekce a znovu se podívejme na Viléma
a jeho skupinu.

1 Vyjmenujte aspoň tři případy, kdy Vilém následoval Davidův pří-
klad.

2 Vyjmenujte nejméně tři případy, kdy se Vilémovi nepodařilo řídit se
Davidovým příkladem.

3 Davidovo smělé prohlášení, že bude bojovat proti obru Goliášovi,
naznačuje,
a) že byl ješitný.
b) že chtěl vyniknout před svými bratry.
c) že byl rozeným vedoucím.
d) že důvěřoval Pánu, že si ho může použít.
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4 David vyprávěl své zkušenosti se lvem a medvědem,
a) aby podepřel své postavení fakty.
b) aby ukázal, že má větší víru než jeho bratři.
c) aby dokázal, že byl vybrán, aby se stal králem.
d) aby předvedl svou tělesnou sílu.

5 David si pečlivě vybral pět oblázků. Zdá se, že toto chování nasvěd-
čuje tomu,
a) že neměl dostatek důvěry.
b) že byl vycvičený a způsobilý.
c) že chtěl veřejně předvést své schopnosti.
d) že odmítl Saulovu zbroj.

VEDOUCÍ PLÁNUJÍ A KOORDINUJÍ

Plánovat znamená přemýšlet a psát

Úkol 2: Rozeznejte záměry,které se skrývají za plánem.

Téměř každý úkol, který je dobře splněn, je realizován dvakrát.
Nejprve je vykonán duševně, v mysli těch, kteří stojí v roli vůdců. Ten-
to proces promýšleni toho, co má být uděláno, nazýváme plánováním.

Každý více či méně vědomě plánuje. Dokázat si představit a vyob-
razit něco ještě než to skutečně existuje nebo než to skutečně realizuje-
me, to je jednou z podstatných lidských vlastností. Pokoušíme se pře-
dem určit nebo vypracovat určitý způsob jednání, přemýšlíme, co
bychom za různých okolností udělali. Vedoucí museji rozvíjet tuto
schopnost více než druzí.

V mnoha studiích na téma vůdcovských funkcí se výraz plánování
nachází na prvním místě. Vedoucí musejí plánovat, a čím lépe to doká-
ží, tím pravděpodobnější bude jejich úspěch. Pojďme se tedy podívat,
co proces plánování zahrnuje.

1) Analýza a prognostika. Vedoucí pečlivě zjišťují, jaké jsou vý-
chozí podmínky, a poté předem určují nebo odhadují, jakje třeba v bu-
doucnu postupovat.

2) Stanovení záměrů a cílů. Vedoucí mají jasnou představu o důvo-
dech, které stojí za jednotlivými úkony. Vědí, jaký je záměr každého
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úkolu a jaký výsledek nebo závěr je očekáván. Tyto očekávané výsled-
ky nazýváme průběžnými nebo dílčími cíli. Každý dobrý plán zahrnuje
stanovení cílů. Podrobněji se touto problematikou budeme zabývat poz-
ději.

3) Náčrt průběhu činností. V odborných pojmech vůdcovských funk-
cí se tato činnost nazývá programováni. Zahrnuje vytvoření seznamu
jednotlivých kroků a obsahuje pořadí daných činností uspořádaných
tak, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků nebo cílů.

4) Vypracování časového rozvrhu. Vytvoření časového rozvrhu ne-
boli kalendáře je základní částí jak stanovení cílů, tak programování.
Bez konkrétní časové osnovy se stává stanovování cílů a programování
neplodným.

5) Stanoveni navrhovaných metod apostupů. Plán musí být praktic-
ký a proveditelný. Proto musí vedoucí být schopni stanovit předem,
které metody jsou vhodné pro použití v každém kroku programů, jež
navrhují.

6) Finanční náklady. Ve studiích o vůdcovských funkcích se nazý-
vají sestavení rozpočtu. Většina plánů vyžaduje, aby byla věnována
určitá pozornost vynaloženým nákladům, tomu, jak budou peníze zís-
kány, rozděleny ajak bude provedeno vyúčtování. Dokonce i ti vedou-
cí, kteří nejsou zodpovědní za formální sestavení rozpočtu, musejí tyto
záležitosti brát v úvahu, pokud chtějí vytvořit praktický a reálný plán.

7) Výběr pracovníků. Vedoucí předem rozhodují, kolik lidí bude
potřeba k provozování programu nebo projektu, a jaké vlastnosti nebo
dovednosti by dotyční pracovníci měli mít. Výběr správných lidí pro
specifické úkoly je neobyčejně důležitou součástí plánování.

8) Shoda s postupy a normami. Každý plán je vytvářen v rámci
určitého postupu. To znamená, že jsou stanoveny hodnoty a kritéria,
které řídí každou činnost uvnitř organizace. Křesťanští vedoucí jsou
samozřejmě vedeni biblickými principy a také zásadami stanovenými
vedením sboru a církve.

Mnozí vedoucí jsou přesvědčeni, že je užitečné vyjádřit plánovací
proces formou otázek. Odpovědi na tyto otázky odkryjí nejpodstatnější
skutečnosti plánu:
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I) Proč by měla být vykonána tato činnost? To vede k promyšlené ana-
lýze současné situace.
2) Čeho má být dosaženo? Otázka vede ke stanovení záměrů, cílů.
3) Jak bude práce zrealizována? Otázka vede k vytvoření přehledu po-
stupu práce.
4) Kdy a za jak dlouho bude celá věc zrealizována? Otázka vede
k vytvoření časového rozpisu.
5) Jaký je nejvhodnější způsob realizace daného záměru? Otázka vede
k přemýšlení o specifických metodách.
6) Jaké prostředky je nutné použít k realizaci daného záměru? Otázka
vede k sestavení rozpočtu a ke zvažování potřebných prostředků a ma-
teriálu.
7) Kdo bude na daném záměru pracovat? Otázka vede k výběru osob
a k jejich pověření zvláštními úkoly podle schopností a darů, které tito
lidé mají.
8) Podle jakých norem a směrnic budeme postupovat a jaké politiky se
budeme držet? Otázka vede ke zvažování existujících norem a součas-
né politiky a ke sladění plánu a způsobu jeho dosažení s danými hodno-
tami.

Druhy plánů:

Mnozí vedoucí používají tři úrovně plánů:

I) Všeobecný plán pro určitý časový úsek, jako je např. roční plán
a organizační schéma.

2) Plány pro zvláštní aktivity, které se periodicky opakují, jako např.
plány pro setkání výborů a výukové programy pro pracovníky.

3) Plány pro individuální projekty, jako např. zvláštní konference či
speciální denní programy.

Jak jsme již řekli, plánování je jak promýšlení, tak písemné prová-
dění. Plánování jako proces obvykle vyžaduje plán, což je psaný doku-
ment. Kompetentní vedoucí používají k vytvoření jak dlouhodobých,
tak denních plánů několik základních pomůcek.
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Nástroje plánování

1. Přehled denních aktivit a úkolů. Každý vedoucí si musí vést se-
znam plánů, včetně povinností na každý den. Může k tomu používat
i obyčejný arch papíru nebo list ze sešitu stejně jako speciální formu-
lář, ať již zakoupený, nebo vytvořený. Zahrnuje následující položky:

domluvené schůzky
úlohy, které mají být splněny
úkoly, které je třeba udělat
korespondence k vyřízení

plánované telefonní hovory
přijaté telefonní hovory
potřebný materiál
finanční či výdajové záznamy

V dodatku učebnice najdete návrhy některých takových formulářů.
2. Kalendář. Každý vedoucí potřebuje dva kalendáře. Jeden v po-

době velké podložky, na niž je možno psát poznámky ke každému datu.
Ten je pro dlouhodobé plánování. Takový kalendář může být vyroben
z jakéhokoliv papíru, pokud ty, které jsou na trhu, z nějakého důvodu
nevyhovují. Druhý kalendář je malý - kapesní, aby mohl být vždy po
ruce. Do něj by měly být zaznamenávány pro rychlou orientaci všech-
ny důležité údaje z velkého kalendáře.

3. Malý zápisník. Malý kalendář může být součástí přenosného zá-
pisníku. Dobrý vedoucí je vždy připraven dělat si poznámky ohledně
programu, který ho v daný den čeká, a zapisovat si nápady, které mu
přijdou na mysl. Zápisník je také využíván pro zaznamenávání jmen,
telefonních čísel a adres, které nechceme zapomenout.

4. Plánovací listy. Plány všech hlavních projektů by měly být po-
drobně rozepsány. Většina vedoucích si vytváří vlastní pracovní pláno-
vací listy podle svých potřeb. Formuláře by měly obsahovat následují-
cí údaje:

datum
jméno vedoucího
jména ostatních zainteresovaných osob vytvářejících daný plán
název projektu s jeho popisem a se stanovením dílčích cílů
seznam náležitých úkolů, které mají být splněny
seznam osob ustanovených k práci na jednotlivých úkolech
rozpis materiálu a vybavení potřebného pro splnění daného úkolu
datum pro splnění zadaných úloh
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6 Přečtěte si znovu oddíl o nástrojích plánování, který jste právě dokon-
čili. Prostudujte si navrhované formuláře v dodatku. Přemýšlejte
o skutečné nebo imaginární situaci, při které byste byli zodpovědní za
vytvoření plánu. Navrhněte použitelný pracovní rozpis nebo si pořiďte
kopii námi navrženého a přiměřeně jej vyplňte. Je to praktické cvičení
pro váš vlastní užitek. Toto není test.

Koordínace

Koordinace je práce podle plánu. Poté, co je plán vyhotoven, se
stává naším dalším úkolem sestavit všechny složky co nejefektivněj-
ším způsobem. Koordinace je proces, kdy vidíme, že správní lidé jsou
na správných místech ve správném čase se správným materiálem a že
vědí, jak mají spolupracovat, aby úkol byl splněn.

Podívejte se zpět na otázky, které jsme vám položili, abychom vám
pomohli v procesu plánování. Které složky nebo prvky jsou těmito otáz-
kami navrhovány?

7 Přiřaďte každé otázce (vlevo) navrhovanou plánovací složku (vpra-
vo).

· ... a Kdo bude tuto práci dělat?

· ... c Čeho má být dosaženo?

I) čas
2) místo
3) lidé
4) metody
5) materiál
6) cíle

· ... b Co je k této práci třeba?

.... d Kdy a zajak dlouho bude práce udělána?

· ... e Jak bude práce zrealizována?

· ... f Kde bude práce realizována?

Otázky k zamyšlení. Vraťme se zpět k biblickému líčení Davidovy
vůdcovské role. Byl dobrým koordinátorem? Bral v úvahu všechny plá-
novací složky? Když vezmeme v úvahu jeho plány a přípravy k vybu-
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dování chrámu, můžeme odpovědět na každou z otázek, které jsme zde
uvedli?

8 Které z následujících tvrzení nejlépe uvádí záměry plánování?
a) Plánování obecně je aktivitou, jíž stanovujeme své cíle.
b) Plánováním se pokoušíme ospravedlnit svůj způsob jednání.
c) Plánováním se pokoušíme předpovědět svůj způsob jednání a odpo-

vědět na různé okolnosti, které mohou vyvstat během našeho úsilí
dosáhnout daného cíle.

d) Plánování je v podstatě pokusem určit, jak se každý jednotlivec hodí
do daného složení a jaké jsou jeho povinnosti.

Problémy a překážky

Úkol3: Uveďte tři překážky, které se vyskytují při plánováni v křesťan-
ské službě.

Někdy slýcháme, jak vedoucí říkají: "Co se děje? Všechno jsem
naplánoval, a teď ... "

"Moji pracovníci se nedrží pokynů."
"Můj nadřízený změnil názor."
"Můj spolupracovník onemocněl."
"Situace se vyvíjí úplně jinak, než jsem předpokládal."
Pravděpodobně jsme již zažili nebo zažijeme takovéto frustrující

zkušenosti. Pečlivě jsme vytvořili plány a teď vidíme, že jsou odsunuty
stranou. A pak vidíme někoho, kdo jak se zdá nemá vůbec žádný plán,
jak si užívá slávy za úspěch v daném projektu. Nenechejme se tím od-
radit ani nedovolme, aby nás to vedlo k podcenění potřeby plánování.
Buďme si však vědomi toho, že plánování samo o sobě ještě úspěch
nepřinese. To je jedním z důvodů, proč někteří o plánování nestojí.

Jsou zde ještě další dvě překážky, které je třeba mít na zřeteli. Jed-
nou z nich je skutečnost, že v křesťanské službě může někdo obvinit
vedoucího ze sklonu řídit se raději vlastními programy než ochotou
nechat se vést Duchem svatým. Naše biblické studium nám samozřej-
mě ukazuje, že Duch svatý nás vede jak v etapě plánování, tak v etapě
činnosti samotné. Proto se příliš nenechejme ovlivňovat lidmi, kteří
kritizují plánování a činnost v církvi.
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Pravděpodobně největší překážkou pro dobré plánování je skuteč-
nost, že vyžaduje mnoho času a tvrdé práce. Promýšlení a písemné zpra-
cování jsou dvě z nejobtížnějších lidských činností. Vyzkoušejte si, oč
je snadnější stát před posluchači a vydávat svědectví, než si sednout
a předem je písemně zpracovat. Víme, že Pán je mocen nás vést při
psaní stejně jako při projevu samotném, proto je nelogické tvrdit, že
hovoříme v moci Ducha svatého, když to činíme bezprostředně ve shro-
máždění, ale že nekonáme pod jeho mocí, když si předem zapisujeme
své plány! Aby vedouci mohl být úspěšnější, musí být toto nedorozu-
mění překonáno. Vedení Duchem svatým je nezbytné stejně jako čas
a tvrdá práce.

9 Uveďte tři překážky, které se vyskytují při plánování v křesťanské
službě.

Dále jsou uvedeny některé návrhy, které by vám měly pomoci vy-
hnout se překážkám a úspěšně plánovat:

I) Podřiďme své plánování vedení Ducha svatého. Učiňme je před-
mětem upřímné modlitby.

2) Mějme neustále na vědomí, že všechny plány musejí být pružné.
To je jedna z největších výzev vůdcovství - udržet plány jak specific-
ké, tak pružné.

3) Neočekávejme, že se všechny plány uskuteční. Moudrý vedoucí
ví, že vytvoření plánu ho činí způsobilejším k dosažení cílů, i když
někdy musí být od původního plánu upuštěno. Ve většině případů se
ten, kdo má plán, cítí zodpovědnější a je schopen si získat respekt
a spolupráci druhých, když se situace změní. Pokud je to možné, pro-
blémům předcházejme. Promýšlejme dopředu a pokoušejme se před-
stavit si, jaké změny mohou v dané situaci nastat a jak je na ně možné
reagovat.
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4. Rozčleňme hlavní úkol či záměr do menších dílčích cílů, které
nám pomohou dosáhnout konečného cíle. Například, pokud naším hlav-
ním cílem je zajistit stravování pro regionální konferenci, může být
dílčími cíli zajištění skladovacích prostoru a výběr jídel. Plány pro do-
sažení jednotlivých dílčích cílů mohou být dostatečně pružné a změny
v nich mohou být prováděny tak, aniž by byl ohrožen celkový plán.
Konečné a dílčí cíle budeme probírat v jiné lekci.

5. Ověřme si, zda plány jsou srozumitelné a přijatelné pro každého,
kdo je zainteresován na jejich uskutečnění. Vzpomeňme si, jak David
vysvětloval své plány a dal lidem příležitost vyjádřit své osobní závaz-
ky. Vysvětleme spolupracovníkům, co je naším záměrem a proč je ta
která část našeho plánu důležitá. Ujistěme je, že si vážíme jejich příno-
su pro danou věc. Stejně jako David se s nimi spojme v modlitbě a chvále
a podřiďme své plány vedení Ducha svatého.

VEDOUCÍ ORGANIZUJÍ

Úko14: Seznamte se s různými typy organizace a načrtněte si organi-
zační schéma.

Řekli jsme si, že pojem plán zahrnuje jak proces plánování, tak
psaný dokument nebo náčrt řízení činnosti. Pojem organizace také za-
hrnuje dvě hlavní myšlenky. První je proces zapojení lidí do odpovída-
jících vztahů pro dobře fungující výkon. Druhou je organizační struk-
tura nebo formální plán, které lidem ukazují, jaké pracovní vztahy mají
mít k druhým.

Typy organizace

Existuje několik možných typů formálních organizačních struktur.
Nejbližší a nejznámější nám pravděpodobně bude přímá liniová orga-
nizační struktura.
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PŘÍMÁ LINIOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

VÝKONNÝ VEDOUCÍ
(pastor, předseda)

ZÁSTUPCE VEDOUcíHO
(druhý pastor, zástupce předsedy)

VEDOucí NA
STŘEDNÍM STUPNI

ŘÍZENí
(diakon,

vedoucí práce
s dětmi ... )

VEDOUCÍ NA
STŘEDNÍM STUPNI

ŘÍZENÍ
(vedoucí mládeže

nebo chval)

Malé sbory možná nemají vedoucí na středním stupni řízení, nebo
tito vedoucí podléhají přímo pastorovi.

Nejextrémnějším příkladem tohoto typu je armáda, vojenská orga-
nizace. Základním rysem tohoto typu organizace je skutečnost, že vý-
konný vedoucí má řídící pravomoc a činnost je řízena skrze linii zá-
stupců a vedoucích na středním stupni řízení. Každý má nad sebou
přímého nadřízeného vedoucího. Pracovníci komunikují v linii skrze
své nadřízené a nechodí přímo za výkonným vedoucím.

Další typ organizační struktury se nazývá liniově-štábní. Tento typ
je využíván ve většině velkých moderních organizací. V čele stojí ge-
nerální ředitel, který využívá štáb odborných poradců. Ti poskytují rady
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nebo návody výkonnému řediteli, který pak dohlíží na vedoucí na střed-
ním stupni řízení, stejně jako v přímé liniové organizační struktuře.

PASTOR
MLÁDEŽE

LINIOVĚ ŠTÁBNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

VEDOUCÍ
CHVAL

PASTOR

LAICKÝ
VEDOUCÍ

LAICKÝ
VEDOUCÍ

LAICKÝ
VEDOUCÍ

Třetí typ organizační struktury nazýváme funkcionální. V oblasti
obchodu a různých společností to znamená, že pracovník může praco-
vat pro více různých nadřízených pracovníků podle typu práce (nebo
funkce), kterou zastává. Vedoucí se zaměřují spíše na splnění úkolu
než na lidi.

Ve většině křesťanských činností existuje kombinace těchto typů
organizační struktury. Pastor je výkonným vedoucím. Může mít zástupce
jako např. druhého pastora. Jsou zde vedoucí na středním stupni řízení
jako např. vedoucí práce s dětmi nebo vedoucí chval. V přímé liniové
organizační struktuře bude pracovník, jako např. člen pěveckého sbo-
ru, podřízen dirigentovi. Dirigent je podřízen vedoucímu chval; vedou-
cí chval spadá pod druhého pastora. Ve sborech bývá tento druh přímé
liniové organizační struktury používán jen zřídka. Obvykle všichni ve-
doucí mají přímou vazbu na pastora, takže vzorovým modelem je spíše
liniově-štábní organizační struktura. Kromě toho, protože sborová prá-
ce zahrnuje rozmanité úkoly, jednotliví vedoucí budují funkční vztahy
mezi sebou i s dalším pracovníky.
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Vztahy pastora v církevní organizaci jsou skutečně díky různorodo-
sti úkolů a funkcí značně komplikované. Pastor je duchovní hlavou da-
ného sboru. Je výkonným vedoucím v organizační struktuře a proto je
i nadřízeným ve vztahu k ostatním vedoucím ve sboru. Je také porad-
cem a učitelem pro jednotlivé členy svého stádce. Aby bylo možno za-
chovat efektivní organizační účinnost, musejí být správně pochopeny
rozdílné role pastora.

VZTAHY PASTORA

VÝKONNÝ VEDOUCÍ - ADMTNISTRÁ TOR (SPRÁVCE)

lb; ¢•• ¢_ ••
~E()OUCl NAm'EIlNIM ~ PRACOVNÍCI
I STUPNI YEIlENI :> ._.
<: I.

JEDNOTLIVCI

DUCHOVNÍ HLAVA UČITEL RÁDCE

Jako duchovní hlava, učitel a poradce má pastor vztahy přímo ke
každému jednotlivému členu svého sboru. Avšakjako výkonný vedou-
cí nebo administrátor v organizaci musí většinu práce s lidmi vykoná-
vat skrze ostatní vedoucí, jimž deleguje zodpovědnost a autoritu.

Tato kombinace vztahů může vyústit do vysoce efektivní sborové
práce. Na druhé straně může přinést některé problémy, zvláště pro ve-
doucí na středním stupni řízení, kteří se ve své pozici mohou cítit nejis-
tě nebo nejsou pro své postavení způsobilí. Pamatujete si ještě, co se
přihodilo Vilémovi v naší ilustraci? Jedna spolupracovnice se zeptala
najeho názor. Poté, co jí odpověděl, řekla, že od pastora dostala rozdíl-
nou odpověď. Nejenže ho přivedla do rozpaků jako vedoucího na střed-
ním stupni řízení, ale mohla by způsobit ztrátu respektu, který potřebu-
je, aby mohly být dokončeny vytyčené cíle.

Vilém se zachoval správně, když odmítl učinit spornou otázku před-
mětem diskuse. Mohl však této situaci předejít, kdyby si s pastorem
jasně vymezili kompetence ohledně úkolů a vztahů. Pastor a vedoucí na
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na středním stupni řízení by se měli často setkávat ke společným mod-
litbám a poradám. Měli by se dohodnout na zodpovědnostech za kon-
krétní práci nebo její jednotlivé části. Jestliže pracovník přijde k pasto-
rovi s otázkou týkající se záležitosti, která byla delegována jinému
vedoucímu, pastor by mu měl bud' doporučit, aby šel za oním vedou-
cím, nebo přizvat k rozhovoru i tohoto vedoucího. Vedoucí by se nikdy
neměl pokoušet sám řešit záležitost, která spadá do kompetence pasto-
ra nebo jiného vedoucího.

Toto je moudrá a úspěšná organizace práce a všem zúčastněným
stranám usnadňuje jejich úkol. Pastor může důvěřovat svým pomocní-
kům, že vykonají svou část práce. Pracovníci mají dobrý pocit, protože
vědí, jak zapadají do struktury ajak se mají zachovat, pokud budou mít
otázky.

VY A ORGANIZACE

Úkol 5: Vyberte tvrzení. které vysvětluje vztah vedoucího k organizaci.

Většina vedoucích má k organizaci dvojí vztah. Nejprve musejí sami
vědět, jak zapadají do již existující organizace. Za druhé, musejí znát,
jak vybudovat a udržovat organizaci v oblasti, za kterou jsou osobně
zodpovědní. Jak jsme již viděli, úspěšné vedení závisí na vlastnostech
vedoucího a na struktuře, ve které pracuje. Dobrý vedoucí může být
handicapován špatnou organizační strukturou. Dobrá organizace může
být handicapována špatným vedením. Pro dokončení úkolů a dosažení
cílů v křesťanské službě je třeba obojí.

Proto tedy, když zaujmeme vedoucí pozici, je třeba si ověřit, že
jsme porozuměli organizační struktuře. Pokud existuje organizační sché-
ma, prostudujme si ho. Požádejme nadřízené, aby nám podrobně vy-
světlili naši pozici. Ověřme si, že je nám zcela jasné, co se od nás oče-
kává. Můžeme dostat náplň práce (což je seznam minima našich
základních povinností) písemně, avšak důležité je, abychom to my
iostatní, kterých se to týká, jasně pochopili. Pokud máme být nadřízeni
ostatním, pak by mělo dojít k setkání, kde bude naše postavení všem
vysvětleno.
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Jak organizovat

Pokud začínáme s organizací něčeho nového nebo něco obnovuje-
me, máme velkou zodpovědnost. Zde vám předkládáme některé návr-
hy, které by vám měly pomoci:

I) Proveďme analýzu úkolu - souhrn všech úkolů nebo práce, která
nám byla svěřena a kterou je třeba vykonat, aby bylo dosaženo koneč-
ného cíle.
2) Určeme, kolik osob nebo pracovních operací bude třeba k dokonče-
ní zadané práce. Vytvořme seznam konkrétních úkolů pro každého pra-
covníka nebo operaci.
3) Vypracujme schéma, kde bude znázorněno, jak spolu navzájem sou-
visejí jednotlivé operace a jaký mají vztah k nám i k jednotlivým pra-
covníkům.
4) Určeme lidi na jednotlivá pracovní místa a učiňme je zodpovědnými
za splnění úkolu. (Než budeme mít kvalifikované osoby, nedelegujme
místa, u nichž se předpokládá, že budou obsazena dlouhodobě jedním
člověkem. Je lepší nechat pracovní místo neobsazené a počkat, až se
vyškolí nový člověk.)
5) Zajistěme bezprostřední informace pro ty, kdo s námi budou spolu-
pracovat, a ověřme si, zda mají potřebnou pomoc a znalosti. Pokusme
se poskytnout každému stejné informace ve stejnou dobu a dejme li-
dem prostor pro kladení otázek.
6) Mějme konečný plán, který umožní vykazovat výsledky. To zname-
ná, že každý musí vědět, co se od něho očekává, jaké jsou podmínky
a omezení. Používejme plánovací otázky: Kdy? Kde? Jak? Určeme,
jak pracovníci mají zaznamenávat a hlásit výsledky své práce. Stanov-
me časový limit. Vysvětleme důležité metody organizace, které mohou
určitým způsobem ovlivnit práci. Do původního plánu zahrňme způ-
sob hodnocení nebo posuzování výsledků, abychom se my idruzí moh-
li poučit ze zkušeností a neustále se zlepšovat.
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10 Načrtněte organizační schéma, o němž si myslíte, že představuje
organizační strukturu, která je vám nejbližší.

11 Přiřaďte typ organizační struktury (vpravo) jejímu správnému popi-
su (vlevo).
· ... a Výkonný vedoucí má jako po-

radní orgán specializovanou
skupinu poradců. Je nadřízen
vedoucím na středním stupni ří-
zení, kteří jsou ve styku s jed-
notlivci, jež pod ně spadají.

· ... b Výkonný vedoucí má pravomoc
kontroly a dohledu. Každý člo-
věk je přímo podřízený tomu,
kdo stojí služebně nad ním. Pra-
covníci komunikují pouze skr-
ze své nadřízené.

· ..• c Výkonný vedoucí je hlavou or-
ganizace. Je nadřízen ostatním
vedoucím. Je také přímo zodpo-
vědný každému jednotlivci své
organizace.

1) přímá liniová organizační
struktura

2) liniově-štábní organizační
struktura

3) vztahy pastora

12 Ve svém vztahu k organizaci musí vedoucí rozumět tomu,
a) jak "zapadá" do organizační struktury.
b) co se od něj očekává.
c) jak "zapadá" do struktury ajakje třeba stanovit dohled a pokračovat

v organizační struktuře v oblasti jeho autority.
d) jaké jsou hranice jeho autority a jaký je proces, kterým stanovuje

dohled.
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Samostatně hodnocený test

PRAVDlVÉ - NEPRAVDlVÉ. Napište P do vymezeného prostoru před
každé pravdivé tvrzení. Napište N před každé nepravdivé tvrzení.

· ... 1 Ve Davidově zkušenosti můžeme vidět, že povolání od Boha
obvykle přichází poté, co potenciální vedoucí předvedl své při-
rozené schopnosti a dovednosti.

· ... 2 Pokora a odvaha jsou příznivé vlastnosti. Odvaha přichází, pro-
tože věrný Bůh je zdrojem lidské síly; pokora přichází, protože
veškerá sláva patří jemu.

· ... 3 Slavné vítězství nad Goliášem udělalo z Davida vedoucího. Pak
již mu nic nebránilo zabývat se pouze vlastními cíli.

· ... 4 Tři základní principy, které vyplývají z Davidových vůdcovských
metod, jsou: 1) Neustále hledat Boží vůli. 2) Být věrný a ohle-
duplný v jednání jak s nadřízenými, tak s podřízenými. 3) Usi-
lovat o dokonalost a způsobilost, vzdávaje chválu Bohu.

· ... S Protože Davidovi nebylo dopřáno vybudovat chrám, byl vyzván,
aby připravil vše pro jeho vybudování. Toto rozdělení zodpo-
vědnosti demonstruje Davidovu nezpůsobilost jako stavbaře.

· ... 6 Předběžné plánování a organizování jsou součásti "promýšlecí"
etapy vůdcovství. Avšak skutečně důležitou součástí je uskuteč-
nění plánů, což je "prováděcí" etapa.

· ... 7 Z Davidova příkladu přípravy se můžeme naučit, že každý ve-
doucí je pouze jedním z řady vedoucích: jeden připravuje, druhý
staví, avšak dokončení úkolu umožňuje sám Bůh.

· ... 8 David v přípravě na stavbu chrámu demonstroval některé princi-
py dobrého vůdcovství: důsledné plánování, náležité instrukce
těm, kdo byli do této práce zapojeni, a dostatečné zajištění mate-
riálu pro dokončení daného úkolu.

114



· ... 9 Pouze ty úkoly, které jsou charakteristické "slabým plánováním",
jsou dělány dvakrát.

· ... 10 Plánování je vyčerpávající proces, který vyžaduje čas, energii
a náklady, proto je neodmyslitelné pouze u velkých zakázek,
které vyžadují velké finanční náklady a větší počet lidí.

· ... 11 Plánování je v podstatě přemýšlení neboli duševní proces.

· ... 12PouŽívání plánování je zárukou jistého úspěchu.

· ... l3V křesťanské službě se na "plánování" pohlíží jako na překáž-
ku, protože někteří obviňují vedoucího ze sklonu vytvářet si vlast-
ní program místo spoléhání na Ducha svatého.

· ... 14Písmo nám ukazuje, že Duch svatý posvěcuje etapu plánování
stejně jako to činí v etapě provádění úkolu.

· ... 15Plány, jsou-li pružné, se opírají o modlitbu, jsou připraveny na
možnost nečekaných událostí a pokud jim každý porozumí
a přijímá je, jsou zárukou úspěchu.

• ••• 160rganizace zahrnuje zapojení lidí do vztahů pro dobře fungují-
cí práci na úkolu a struktura nebo plán ukazují, jak je očekává-
no, že budou mít vztah jeden s druhým.

· ... 17Linie autority v organizačni struktuře musí být respektována,
pokud mají být naplněny potřeby lidí a postavení vedoucích má
být respektováno.

• ... 18Je třeba, aby mezi členy vedoucí skupiny ajejich vedoucím pro-
bíhala častá komunikace, aby tak byly eliminovány potenciální
konflikty mezi nimi i v jejich vztazích k druhým.
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.... 19Pokud ten, kdo je podřízen vedoucímu na středním stupni řízení,
jde přímo k nejvyššímu vedoucímu, tento vedoucí by měl řešit
celou záležitost, aniž by ji konzultoval s vedoucím na středním
stupni řízení, který je za daného jednotlivce zodpovědný .

. . . .20K uskutečnění daných úkolů a dosažení cílů v křesťanské služ-
bě je třeba jak dobrá organizace, tak dobré vůdcovství.
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Odpovědi na studijní otázky

7 a 3) lidé
b 5) materiál
c 6) cíle
d 1) čas
e 4) metody
f2) místo

1 Navrhované odpovědi: Chtěl vytvořit plán pro Boží práci, žádal po
lidech, aby se této práci oddali, žádal lidi, aby pracovali a hovořil
o této práci s nadšením.

8 c) Plánováním se pokoušíme předpovědět svůj způsob jednání a od-
povědět na různé okolnosti, které mohou vyvstat během našeho
úsilí dosáhnout daného cíle.

2 Měli byste si poznamenat toto: Neměl předem připravený plán, ne-
předložil jasné instrukce, nezajistil materiál.

9 Tři překážky pro plánování v křesťanské službě jsou: I) Plány vždyc-
ky nefungují 2) lidé křesťany za plánování kritizují a 3) plánování
vyžaduje čas a tvrdou práci.

3 d) že důvěřoval Pánu, že si ho může použít.

10 Vaše odpověď.

4 a) aby podepřel své postavení fakty.

11 a 2) liniově-štábní organizační struktura
b I) lřímá liniová organizační struktura
c 3) vztahy pastora

5 b) že byl vycvičený a způsobilý.
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12 c) jak "zapadá" do struktury a jak je třeba stanovit dohled a pokra-
čovat v organizační struktuře v oblasti jeho autority.

6 Vaše odpověď.
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lekce 5
Vedoucí komunikují

Alanje vedoucím služby mužům ve sboru. Naplánoval si nový pro-
gram a je z něj zjevně nadšený. .

"To je naše příležitost udělat něco vynikajícího pro sbor," řekl ženě.
"Všichni muži v mé skupíně jsou dobrými křesťany a touží sloužit Pánu.
A také jsou to schopní muži! I přesto, že mají hodně povinností jinde,
jsou ochotni vynaložit na takovýto program svůj čas. Budu se snažit
udělat jim to co nejsnazší."

Bratr Andrš se ke skupině mužů připojil teprve nedávno. Než se
sem přestěhoval, byl aktivním služebníkem v jiném sboru. Těšil se, že
bude zastávat určité místo ve službě. Byl přesvědčen, že jeho zkuše-
nosti jsou cenné, a chtěJ pro Pána pracovat. Během diskuse, která se
rozproudila, povstal a odvážně pronesl: "To je program, který se mi
líbí. Nemusíte ho detailně rozpracovávat. Já svůj díl práce udělám."

"Ale to je moje odpovědnost," řekl Alan. "Jakmile dokončím plá-
ny, řeknu vám, co máte dělat."

Toho večera si bratr Andrš postěžoval ženě. "Ten Alan si myslí, že
všechno ví a zná. Zajímá se jenom o vlastní výkon a myslí si, že my
jsme neschopní. Říká, že všechno zařídí tak, aby nám to usnadnil. Myslí
si, že on je jediný, kdo je ochoten pracovat pro Pána."

Toho večera si také Alan postěžoval ženě. "Ten bratr Andrš si mys-
lí, že snědl všechnu moudrost. Chce předvádět své schopnosti. A o spo-
lupráci s ostatními nemá zájem."
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"Myslí si, že všechno

ví a zná ...

"Nemá zájem

spolupracovat ... "

Alan i bratr Andrš pro nás představují to, co může být největším
problémem v křesťanském vůdcovství. Slabou stránkou mnoha vedou-
cích bývá sdělování jejich skutečného myšlení těm, s nimiž spolupra-
cují. V této lekci se budeme učit takovým problémům porozumět a řešit
je.

Přehled lekce

Jozue - vedoucí s jasným poselstvím
Proces komunikace
Vedoucí překonávají bariéry

Cíle lekce

Po skončení této lekce byste měli být schopni:

• Definovat vůdcovské principy popsané v líčení příběhů o Jozuovi
a poznat a aplikovat tyto principy, definovat a ilustrovat pojem ko-
munikace.

• Vysvětlit principy komunikace, které jsou pro vůdcovství důležité.
• Naslouchat jako správní vedoucí a zajistit si zpětnou odezvu.
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Studijní aktivity

1) Přečtěte si knihu Jozue 1; 3,1-13; 4,1-8; 6,6-17; 18,1-8; 21,43-45
a kapitolu 22.
2) Prostudujte lekci a vypracujte studijní otázky jako obvykle.
3) Vypracujte samostatně hodnocený test na konci lekce a zkontrolujte
si odpovědi s těmi, které jsou uvedeny na konci učebnice.

Praktická část

JOZUE - VEDOUcí S JASNÝM POSELSTVíM

Úkoll: Odhalte příklady komunikace v knize Jozue a vyjmenujte sedm
zde zmíněných typů.

V životě a v práci Jozueho můžeme najít ilustraci téměř všech ty-
pických vlastností a chování, které se pojí s vůdcovstvím. Od Mojžíše
se nejprve učil následovat a později i vést a inspirovat druhé. Také měl
nějaké problémy s lidmi a několikrát chyboval, když hledal Boží vede-
ní. Pečlivě plánoval. Byl příkladem odvážného jednání. Pracoval i skr-
ze druhé, jako např. skrze zvědy a Rachab, aby tak dosáhl svých cílů.
Jozue je bezpochyby typickým vedoucím a v mnoha směrech i vzorem.
V této lekci však své studium zaměříme pouze na jednu vynikající Jo-
zueho vlastnost: Pochopil a s vynikajícím úspěchem využíval základní
principy komunikace. Byl to vůdce, který věděl jak komunikovat
s Bohem i s lidmi.

Tuto lekci jsme začali líčením situace, která ilustruje neúspěšný
pokus vedoucího o správnou komunikaci. Alan věřil, že muži jsou schop-
ní, ale příliš zaneprázdnění. Byl ve své snaze pomoci jim upřímný. Bratr
Andrš měl zase skutečnou touhu pracovat pro Pána. Každý z nich však
jinak pochopil to, co se ten druhý snažil vyjádřít.

Skutečnost, že i mezi Božími dětmi může dojít k nedorozumění, je
nám objasněna v jedné z událostí v knize Jozue, Pamatujete si, že kme-
ny Rúben, Gád a polovina kmene Manases obdržely svůj podíl zaslíbe-
né země? Šly společně s ostatními Izraelity dobýt západní břeh Jordá-
nu. Když byly boje dobojovány, obdržely od Jozueho požehnání a byly
poslány zpět, aby se ujaly svého dědictví (Joz 22).
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"Když přišli ke Kruhům jordánským, které jsou ještě v zemi kena-
anské, zbudovali tam Rúbenovci, Gádovci a polovina kmene Manase-
sova nad Jordánem oltář, veliký, nápadný oltář." (Joz 22,10) To ostatní
kmeny tak rozhořčilo, že chtěly rozpoutat občanskou válku. Bylo do-
hodnuto, že kromě Šíla nebude na žádnémjiném místě vyzdvižen obět-
ní oltář Hospodinu. Účelem tohoto rozhodnutí byla snaha udržet uctí-
vání pravého Boha oddělené od všech pohanských oltářů, které mohly
být umístěny kdekoliv. Proto tedy Izraelité obvinili své bratry ze vzpoury
- z nedodržení dohody a z neposlušnosti Bohu.

Lidé z kmenů Rúben, Gád a Manases byli zděšeni. "Ne!" volali,
"vůbec jsme si nenaplánovali, že na tomto místě budeme obětovat.
Nerozumíte nám. My jen chceme, aby každý věděl, že i my patříme
k lidu, který uctívá pravého Boha v Šílu! Chceme uctívat Hospodina,
ne být neposlušní. Chceme, aby i budoucí generace věděly, že patříme
k Božímu lidu!"

Vidíte, jak ti, kteří ještě nedávno bojovali bok po boku, jsou nyní
připraveni bojovat jeden proti druhému? Jakmile však ostatní kmeny
porozuměly skutečnému významu oltáře, byly tím potěšeny. Všichni
se radovali. Tuto změnu způsobila komunikace.

1-3 Pokud jste si ještě nepřečetli 22. kapitolu knihy Jozue, udělejte to
nyní. Zvláště pozorně si pročtěte verše 11-24. Pak zakroužkujte písme-
na, která označují nejlepší zakončení následujících tvrzení.

1Když Izraelci slyšeli, že v Gilgálu byl vybudován oltář,
a) věděli, proč byl vybudován.
b) ptali se, proč byl vybudován.
c) představovali si, proč byl vybudován.

2 Izraelité se rozhořčili a rozhodli se bojovat proti svým bratřím,
a) protože tyto kmeny zhřešily.
b) protože si mysleli, že tyto kmeny zhřešily.
c) protože byli vždy připraveni předpokládat u činů druhých špatnou

motivaci.
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3 Zástupci Izraelitů přišli ke kmenům v Zajordání
a) a ptali se jich, proč vybudovaly oltář.

b) a požádali je, aby oltář zlikvidovaly.
c) a obvinili je ze vzpoury vůči Bohu.

4 Co měli Izraelité udělat, aby předešli nedorozumění?

5 Co měly udělat kmeny Rúben, Gád a polovina kmene Manases, aby
předešly nedorozumění?

Tento příběh má velký význam, protože nám pomáhá pochopit, proč
lidé potřebují vůdce, jakým byl Jozue. Hospodin věděl, že je velmi
potřebné, aby pro každý krok jejich cesty byly vydány jasné pokyny
a zabezpečeno moudré vedení. Zde, na počátku nového života v nezná-
mých podmínkách, bylo třeba silného vůdce, který by naslouchal Pánu
a přinášel porozumění lidu.

Jozue byl vychován Mojžíšem ve vynikajícího generála. A co je
ještě důležitější, byl vyučen ve známosti a v následování Božího slova.
Jeho povolání k vůdcovství přišlo s Božím rozkazem a zaslíbením: "Ty
rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví ... Jen bud' rozhodný a velmi udatný
... Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou." (Joz 1,6-9)

Od této chvíle se u Jozueho projevovala velká schopnost komuni-
kovat s lidem, který vedl, a zároveň hluboké porozumění důležitosti
různých druhů komunikačních dovedností. V knize Jozue nalézáme
sedm různých typů komunikace. Nechejte si Bibli otevřenou, abyste se
mohli vždy podívat na jednotlivé příklady, když o každém z nich bude-
me krátce hovořit. Možná si je budete chtít v Bibli označit pro budoucí
použití.
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Pokyny
Jozue 2,1; 3,2-4, 9; 8,3-8

Správci procházeli táborem a vysvětlovali lidem, co přesně mají
učinit. Jozue si chtěl být jist, že každý správně uslyší a pochopí plány,
které byly vytvořeny pro různé situace při pochodu a dobývání. Každé-
mu kmenu byly tyto zvláštní pokyny opakovány. Jednotlivcům i skupi-
nám byly uloženy speciální úkoly. Všem, kteří dostali určitou zodpo-
vědnost, byla každá akce vysvětlena. "Přistupte sem a slyšte slova
Hospodina, svého Boha," říká Jozue (Joz 3,9). Jediná drobnost nebyla
přehlédnuta. Každý dostal informaci potřebnou k vykonání jeho úkolu.

Výsledky těchto pečlivých instrukcí jsou zřejmé při vyslání dvou
zvědů k Rachab, při překročení Jordánu, při pádu Jericha i při všech
dalších úspěšných válečných taženích. Lidé až na několik málo výji-
mek "učinili, jak Jozue přikázal" (Joz 4,8). Protože věděli, co se od
nich očekává, byli schopni konat s důvěrou a ve vzájemné spolupráci.

Slovo povzbuzení
Jozue 3,5; 10,24-25; 23,5

Jozue řekl mužům: "Přistupte a stoupněte svýma nohama na šíje
těmto králům! ... Nebojte se a neděste, buďte rozhodní a udatní, neboť
právě tak naloží Hospodin se všemi vašimi nepřáteli, proti nimž boju-
jete." (Joz 10,24-25) Jozue sdílel chvíle vítězství se svými následovní-
ky a povzbuzoval je. Pomáhal jim vidět, že každý triumf je více než jen
dokončený úkol. Byl to také příslib do budoucna. Byl to důkaz Božího
požehnání, o němž mohli věřit, že bude pokračovat. Tímto způsobem
byli lidé posilováni ve víře a ve svém nadšení pro své poslání.

Příkazy a nařízení
Jozue 6,16

Jozue jako vojenský vůdce považoval za nezbytné vydávat mnoho
přímých rozkazů a nařízení. V našem příkladu (pád Jericha) můžeme
vidět, že jsou chvíle, kdy vedoucí musí požadovat naprostou posluš-
nost. Jozue pro nás představuje příklad vedoucího, který se svými ná-
sledovníky jedná pozorně a s respektem. Lidé ho naopak začnou brzy
respektovat a důvěřovat mu. Pak, když vyvstane potřeba poslušnosti,
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budou ochotni na ni odpovědět. To je lekce, kterou se všichni vedoucí,
zvláště ti, kteří pracují s velmi mladými lidmi, potřebují naučit.

Informace (vyučování)
Jozue 24,1-13

Jozue připomínal lidem jejich vítězství i cíle. Jako moudrý vedoucí
věděl, že je jeho povinností neustále je informovat a udržovat v jejich
povědomí důležitá fakta, která ovlivňují jejich práci jako práci celku.
Těm, kdo pracují pro Pána, musejí být základní pravdy a biblické vy-
učování neustále obnovovány. Jozue neřekl: "Odteď už to musí vědět
každý." Trpělivě znovu a znovu opakoval Boží slovo.

Přesvědčování (napomínání)
Jozue 23,6-16; 24,14-24

Většina komunikace v křesťanské službě se uskutečňuje napomíná-
ním nebo kázáním. Zdá se, že někteří vedoucí jsou přesvědčeni, že veš-
kerá komunikace je pouze tohoto druhu. Neustále lidi vybízejí k nějaké
činnosti a pokoušejí se je přesvědčit, aby dělali to, co si přejí oni.jejich
vedoucí. Pokud se přesvědčování příliš často používá pouze takto, pak
ztrácí na účinnosti. Jozue je nám příkladem správného přesvědčování.
Pán ho vedl, aby k lidem hovořil v souvislosti s jejich závazky do bu-
doucna. Povšimněte si čtyř hlavních prvků v Jozuově projevu. Veškerá
úspěšná přesvědčovací komunikace se řídí tímto vzorem:

1) Působí na myšlení. "Všechno se vám uskutečnilo ... A tak se i sta-
ne ... " (Joz 23,14-16.)
2) Varuje. "Jestliže přestoupíte smlouvu Hospodina ... , vzplane proti
vám Hospodinův hněv." (Joz 23,16)
3) Povzbuzuje. "A tak buďte zcela rozhodní." (Joz 23,6)
4) Dává příležitost k odpovědi. "Vyvolte si dnes, komu chcete sloužit."
(Joz 24,15)

Záznamy
Jozue 12-20

Komunikace se může dít jak ústní, tak písemnou formou. Jozue před-
stavil jednu ze základních povinností vedoucích - zanechat kvalitní
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záznamy a psané dokumenty o tom, co se stalo. Tímto způsobem byly
výsledky jeho úsilí přesně zaznamenány. Možná někoho vyplňování
formulářů a psaní záznamů nebaví, ale všichni dobří vedoucí se jistě
shodnou na tom, že taková práce je nezbytná. Oč méně bychom rozu-
měli Bohu a jeho lidu, kdyby jím vyvolení vedoucí nepořizovali pečli-
vé záznamy!

Komunikace skrze symboly
Jozue 4,1-9

"Co znamenají tyto kameny?" Komunikace je procesem předávání
významu od jedné osoby ke druhé. Toho se dosahuje nejen mluveným
nebo psaným slovem, ale také různými symboly. Jozue použil hroma-
du kamenů, aby sdělil velmi důležité posel ství. Symbolická komunika-
ce používaná dnes v našich sborech zahrnuje uspořádání zařízení, jako
např. stolu Páně, a oděv, který na sebe berou Boží služebníci. Pokleká-
ní, tleskání a zvedání rukou - to vše je také symbolická komunikace.
Dobrý vedoucí se učí, že lidé chápou i význam jeho fyzického projevu
a výrazu obličeje, ať již tak činí záměrně nebo ne. Proto je důležité
pochopit jak úspěšně komunikovat používáním symbolů stejně jako
využitím slov.

6 Pokuste se vyjmenovat zpaměti sedm druhů komunikace, pro kte-
ré můžeme v knize Jozue nalézt příklady. Pak přiřaďte každý druh ko-
munikace (vpravo) k příkladu, který ji ilustruje (vlevo).

· ... a "Vyvolte si dnes, komu chcete slou- 1) pokyny
žit ... Já a můj dům budeme sloužit 2) slovo povzbuzení
Hospodinu." (Joz 24,15) 3) příkazy a nařízení

· ... b ,,[Jozue) napsal v přítomnosti Izra- 4) informace (vyučování)
elců na kamenech opis Mojžíšova 5) přesvědčování
zákona." (Joz 8,32) 6) záznamy a zprávy

· ... c "Přistupte sem a slyšte slova Hos- 7) symboly
podina, svého Boha." (Joz 3,9)

· .•. rl "Každý si vyzvedne na rameno je-
den kámen ... To bude mezi vámi
na znamení." (Joz 4,5-6)
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· ... e .Nebojte se a neděste, buďte roz-
hodní a udatní." (Joz 10,25)

· ... f "Toto praví Hospodin, Bůh Izra-
ele ... " (Joz 24,2)

· ... g "Jenom se mějte na pozoru před
tím, co je klaté, abyste nebyli vy-
hubeni." (Joz 6,18)

PROCES KOMUNIKACE

Vedoucí rozeznávají překážky

Úkol 2: Popište proces komunikace a překážky, které v komunikaci
brání.

Nyní, když jsme se zabývali několika druhy komunikace, jsme
schopni proces komunikace analyzovat. Začněme se seznamem částí
neboli jednotlivých složek, kterých jsme si všimli. Za prvé, je zde zdroj
materiálu, který má být sdělen nebo osoba, která si přeje komunikovat.
Osoba, která je zdrojem, má určitý záměr nebo úmysl. Může to být
myšlenka, pocit nebo určitá informace. Na druhé straně je příjemce,
jemuž je poselství určeno. Příjemcem není prázdná nádoba, ale osoba
s určitým způsobem vnímání, který jistě bude mít určitý vliv na to, co je
přijímáno. Předávající osoba musí zvolit metodu nebo metody, jako
např. jazyk a další symboly, kterými vyjádří svůj úmysl. Výsledkem
komunikačního procesu má být výsledek, kdy příjemce přesně pochopí
poselství tak, jak je má předávající osoba na mysli.

Většina z nás si nikdy neuvědomila, jak obtížné je tohoto cíle do-
sáhnout. Mezi úmyslem, který je sdělován, a úmyslem, který je přijí-
mán, je řada překážek. Jedním ze způsobů, jak porozumět procesu ko-
munikace, je být si vědom těchto překážek. Pak uvidíme, jak dobří
vedoucí úspěšně komunikují a překonávají tyto překážky. Následuje
stručný popis sedmi překážek, které nejčastěji způsobují problémy.

I) Vyjadřování. Některé výrazy mají více významů. Některé výrazy
mají odlišný význam v různých zeměpisných polohách. Mnoho biblic-
kých výrazů má zvláštní nebo přenesený význam. Pamatujete si, jaký
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měl problém Nikodém s výrazem znovu se narodit (J 3, l-12)? Komu-
nikace není uspokojivá, dokud ten, kdo mluví (ten, kdo je zdrojem),
a příjemce neporozumějí slovům stejným způsobem.

2) Symboly. Mnohé z toho, co sdělujeme, není vůbec vyřčeno. Je-
den pastor vyprávěl, že poprvé byl povzbuzen k tomu, aby se připojil
ke skupince, kde byla vyučována Bible, způsobem, jakým učitelka dr-
žela svou Bibli v ruce. .Poznal jsem, že svou Bibli miluje," řekl,,,a chtěl
jsem zjistit, proč je jí tak vzácná. Držela ji něžně a s láskou obracela
listy." To byla pozitivní symbolická komunikace. Překážky v komuni-
kaci vyvstanou, jestliže symboly (gesta, pohyby, výraz obličeje, tón
hlasu) nekorespondují s mluveným poselstvím. Představme si napří-
klad člověka, který prohlásí: "Miluji Bibli," a pak ji nedbale odhodí
a někde zapomene. Co bude sděleno -láska nebo neúcta?

3) Zvyky. Každá skupina lidí vyvíjí určité způsoby chování, které
nazýváme zvyky. Někdy je tento způsob chování přijímán tak totálně,
že lidé věří, že to je jediný správný způsob. V některých kulturách se
například očekává, že když se potkají ženy, podají si ruku, jinde se
navzájem políbí na tvář. Pokud tyto zvyky nejsou mluvčímu dostateč-
ně známy, komunikace je neúspěšná, a někdy může dojít až k bolestné-
mu nedorozumění.

4) Předsudky. Nemůžeme úspěšně komunikovat s těmi, které neu-
znáváme za rovnocenné protějšky před tváří Boží. V Bibli máme něko-
lik zmínek o předsudcích, které se staly překážkou komunikace. Proto-
že Izraelité obecně považovali Samařany a vlastně všechny pohany za
méněcennější než sama sebe, ani evangelium Ježíše Krista nemohlo
být vhodně sdělováno. Proto Pán mluvil ve vidění k Petrovi a vedl ho
k překonání překážky ve formě předsudků (Sk 10).

5) Společenské postavení. Většina lidí považuje za obtížné komuni-
kovat s těmi, kteří jsou ve společnosti postaveni níže nebo výše než oni
sami. Obvykle je snadnější pro dva farmáře, aby hovořili spolu, než
aby farmář hovořil s námezdním zemědělským dělníkem. Existují bo-
hatí křesťané, kteří nikdy nebudou svědčit svému služebnictvu. Jsou
křesťanští služebníci, kteří by nikdy nesvědčili svým zaměstnavate-
lům. Odevzdání se Pánu a soucit se ztracenými jsou neúčinné kvůli
komunikačním bariérám, které v těchto případech existují. Základní
dovedností, které se musíme učit, abychom byli úspěšnými vedoucími,
je, jak komunikovat s jednotlivci v různém sociálním postavení. Prv-
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ním krokem vůbec je tyto překážky si uvědomit a upřímně toužit po
jejich překonání.

D

VYSÍLAJÍCÍ OSOBA METODA
ZÁMĚR NEBO ÚMYSL JAZYK,

SYMBOLY
6) Věk a pohlaví. S postavením také úzce souvisí věk a pohlaví

těch, kteří se o komunikaci pokoušejí. Starší vedoucí mohou považovat
za zvláště obtížné přiblížit se mladým. Jejich systém hodnot a zájmy se
mohou velmi lišit. Vedoucí například oznámí, že mladí, kteří se účast-
nili práce na určitém projektu, budou za odměnu pozváni na večeři do
jeho domu. Na ty to však neudělá žádný dojem. Dali by přednost pikni-
ku u jezera. Vedoucího jejich reakce uvede do rozpaků a rozzlobí. Pro-
jekt se nezdařil.

Vztahy mezi muži a ženami na celém světě byly proměněny moder-
ním pojetím rovnoprávnosti žen. Citliví křesťané nebudou tuto skuteč-
nost ignorovat. Budou o ní přemýšlet, modlit se a pokusí se porozumět
hodnotám a potřebám obou pohlaví a všech věkových skupin. Je to
obtížný úkol, avšak křesťanští vedoucí mají výhodu vědomí, že v Bo-
žím plánu stvoření má své místo i postavení každý.

7) Osobnost. Každá skupina se skládá z jedinečných jednotlivců.
Hlavním úkolem vedoucího je zabezpečit porozumění a spolupráci, aby
byly přijaty cíle skupiny a mohlo jich být dosaženo. Aby se tak mohlo
stát, vedoucí musí komunikovat s jednotlivci. Nesmí udělat tu chybu,
aby se spolehnul na domněnku, že poselství, které vysílá, bude přijato
každým jednotlivcem v dané skupině stejně. Musí si být vědom toho,
že konečným výsledkem procesu komunikace není ani tak význam za-
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mýšlený odesílatelem, ale spíše význam, který pochopí každý z pří-
jemců.

7 Na základě toho, co jste se naučili v této lekci, definujte vlastními
slovy výraz komunikace.

8 Na základě toho, co jste se naučili v této lekci, definujte vlastními
slovy výraz překážky v komunikaci.

9 Zamyslete se nad nějakou situací z vlastní zkušenosti, kdy došlo
k nedorozumění kvůli překážkám v komunikaci.

Význam vnímání

Úkol3: Vysvětlete význam vnímání v procesu komunikace.

Řekli jsme si, že vnímání příjemce určuje význam poselství. Jinými
slovy, poselství ve skutečnosti znamená to, co si příjemce myslí, že
znamená. Proto musíme vědět něco o tom, jak člověk vnímá, abychom
s ním mohli komunikovat.

Způsob, jakým člověk vnímá, je částečně výsledkem faktorů, které
jsme zmínili již dříve, jako např. věk, pohlaví, postavení a zvyky. Dal-
šími dvěma významnými faktory jsou rysy osobnosti a oblast zkuše-
ností. Odborníci v oblasti komunikace používají klasifikaci typů osob-
nosti vypracovanou Carlem Jungem, aby vysvětlili, jaké jsou výsledky
rozdílných interpretací jedné a téže zprávy. Podle této klasifikace se
vyskytují čtyři typy osobnosti, a to:
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1) Přemýšliví lidé, kteří si přejí, aby vedoucí vše důkladně vysvětlil
a pozorně sledují všechna fakta a logiku.

2) Citoví lidé, kteří potřebují emocionální inspiraci a povzbuzení.
3) Senzitivní lidé, kteří potřebují ukázky a příklady.
4) Intuitivní lidé, rychlí k závěrům a hledající skryté významy.

Vedoucí, kteří pochopí, že tyto čtyři typy osobnosti mohou být re-
prezentovány i v jejich skupině, budou schopni přinést vyvážené po-
selství. Pochopí, proč někteří v jejich skupině odpovídají dvakrát tak
častěji než druzí. Budou schopni přiblížit se k jednotlivcům mnohem
vhodnějším způsobem a přizpůsobit úkol potřebám a zájmům pracov-
níků. Budou schopni nabídnout výuku a vedení účinnějším způsobem.
Protože pochopí, že takovéto chování je typické, nebudou se cítit osob-
ně dotčeni nebo rozhněváni, když se někomu nepodaří poselství po-
chopit.

Jiným způsobem klasifikace typů osobnosti jsou stupně vyjádřené
závislosti nebo nezávislosti. Závislý typ (někdy zvaný též vnímavý typ)
potřebuje obdržet od vedoucího detailní pokyny. Nezávislý typ (někdy
zvaný asertivní typ) potřebuje příležitost pro vyjádření vlastních myš-
lenek. Potřebuje, aby mu vedoucí poskytl obecnější návrhy a ponechal
mu prostor k tvůrčímu projevu. Ví-li vedoucí, kdo k jakému typu patří,
a dokáže-li k takovým osobám přistupovat odpovídajícím způsobem,
je to jeho nesporná výhoda.

Veškeré vnímání závisí na oblasti zkušeností, a veškerá komunika-
ce je závislá na společné oblasti zkušeností. To znamená, že poselství
může být vysláno a přijato jedině tehdy, pokud vysílající osoba i pří-
jemce sdílejí v základě stejné zkušenosti, jako např. jazyk. Navíc, ke
společně sdílené zkušenosti skupiny má každá osoba specifický soubor
vlastních zkušeností, které způsobují, že myslí a cítí určitým způso-
bem. Mezi tyto zkušenosti mohou patřit dramatické zkušenosti, jako
například aktivní účast ve válce nebo těžké životní situace (ztráta ně-
koho blízkého, nemoc) nebo zkušenosti ze zaměstnání, z manželství
apod. Vnímání některých věcí může být v důsledku získaných zkuše-
ností až dramaticky pozměněno. Proto čím větší množství sdílených
zkušeností existuje, tím lepší základnu pro komunikaci to představuje.
Veškerá komunikace musí začínat v oblasti sdílených zkušeností a všech-
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na poselství od vysílající osoby musejí procházet oblastí zkušeností
příjemce. Můžeme si to ilustrovat na následujícím obrázku:

KOMUNIKAČNÍ PROCES
PŘEKÁŽKY

Komunikace je úspěšná, jestliže existuje společná zkušenost a jsou-Ii
překonány komunikační bariéry.

10 Ředitel křesťanského vzdělávání vede schůzku učitelů. Říká: "Po-
třebujeme zvláštní místnost pro nejmenší děti. V modlitebně je jedna
místnost, kterou bychom po náležitých úpravách mohli používat."

"Ano," říká sestra X, která byla zdravotní sestrou, "potřebujeme
bezpečné postýlky a spoustu povlečení, abychom to tam dokázali udr-
žet v čistotě."

"Ano," říká sestra Y, která má pět dětí, "ale nejdřív je tam potřeba
houpací křeslo pro maminky a nějaké hračky."

Které z následujících tvrzení je ilustrováno tímto rozhovorem?
a) Vedoucí nevyslal jasné poselství.
b) Zdravotní sestra je asertivním typem osobnosti.
c) Oblast zkušeností ovlivňuje vnímání.
d) Matka je přemýšlivý člověk.

11 Vraťme se k ilustraci, jíž jsme zahájili tuto lekci. Pokud byste měli
klasifikovat pana Andrše podle Jungova rozdělení, nazvali byste jej
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Kdybyste jej měli klasifikovat jako závislý či nezávislý typ, řekli byste
o něm, žeje

.............................. , typ.

VEDOUCÍ PŘEKONÁVAJÍ PŘEKÁŽKY V KOMUNIKACI

Úkol 4: Vysvětlete, jak mohou vedoucí dosáhnout uspokojující úrovně
komunikace mezi sebou a těmi, které vedou.

V této chvíli již víme dost, abychom dokázali předejít největším
chybám, kterých se vedoucí ve své snaze komunikovat dopouštějí. Touto
chybou je přesvědčení, že ať řeknou cokoliv, posluchači to pochopí.
Nyníjsme si vědomi skutečnosti, že komunikace je komplikovaný pro-
ces. Naším dalším krokem je osvojení si toho, co můžeme učinit, aby-
chom se ujistili, že přijímající osoba vnímá naše poselství tak, jakjsme
ho mínili. Učíme se překonávat překážky v komunikaci tím, že z nich
děláme vstupy. Následují některé praktické návrhy:

I) Ujasněme si, co chceme říci. Zjistěme, jak dobře jsme schopni
danou věci sdělit sami sobě. Zapišme si nebo hlasitě vyjádřeme, co
přesně máme na mysli, než veřejně vyjádříme svou myšlenku nebo
důležité oznámení. Ať je předmětem naší komunikace jasný, precizně
promyšlený cíl, nikoli jen nejasný, mlhavý nápad. Osvojme si návyk
dělat si poznámky a vytvářet přehledy.

2) Snažme se co možno nejvíce dozvědět o těch, s nimiž chceme
komunikovat. Z předcházejícího vidíme, že vedoucí nebude nikdy scho-
pen vyslat poselství, kterému by každý z příjemců porozuměl stejnou
měrou. Avšak ti vedoucí, kteří pochopili principy vnímání, osobnostní
typy a oblast zkušeností, mívají velmi dobré výsledky. Čím více známe
lidi, tím větší oblast zkušeností s nimi sdílíme a tím pravděpodobněji
s nimi budeme komunikovat odpovídajícím způsobem.

3) Projevujme lidem skutečný respekt rovným dílem (k jejich da-
rům, talentům a zájmům). Poskytněme jim důvod věřit, že co říkáme,
je stejně tak důležité pro ně jako pro nás.

4) Používejme správné a přesné vyjadřování. Hovořme poctivě
a otevřeně, nikoli zastřeně, jako bychom si chtěli ponechat nějakou
důležitou informaci, kterou jim nemůžeme říci, pro sebe. Kdykoliv je
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to možné, používejme přesné výrazy. To znamená, vyhýbejme se pou-
žívání výrazů, jako např. "hodně", ,jenom trochu", "málo času" apod.
Pokud se vyskytne nějaký problém, hovořme o něm otevřeně se zainte-
resovanými stranami. Nikdy za sebou nezanechávejme nejasný dojem,
že někdo nejmenovaný udělal chybu. To vytváří prostor pro nedorozu-
mění, zranění a hněv.

5) Povzbuzujme ostatní k odezvě. Jedním ze způsobů, jak si ověřit,
zda poselství bylo pochopeno, je dát prostor pro kladení otázek a vyža-
dování komentářů. Pokud máme na starosti určitou skupinu, stanovme
pravidelný řád, jak budou předávány informace. Pověřme někoho zod-
povědností za podávání informačních zpráva komentářů. Dejme naje-
vo svým chováním i slovy, že příspěvky jsou vítány.

12 Vzpomínáte si na Alana? Které pravidlo dobré komunikace zapo-
mněl sledovat?
a) Ujasněme si, co chcete říci.
b) Zvolme správný a přesný jazyk.
c) Snažme se co možno nejvíce zjistit o těch, s nimiž chceme komuni-

kovat.

Naslouchání je součástí komunikace

Úspěšní vedoucí dokáží stejně dobře naslouchat i komunikovat.
Proces naslouchání obsahuje čtyři kroky. Prvním je slyšení. Toje fyzic-
ké přijímání zvukových vln. Dalším stupněm je pozornost. Slyšíme
mnoho zvuků, kterým nepřikládáme žádnou pozornost, protože mnohé
z nichjsou bezvýznamné. Když věnujeme pozornost některému zvuku
z těch, které slyšíme, to je pozornost. Když věnujeme pozornost zvuku,
začínáme rozumět danému poselství. Poslední částí procesu naslouchá-
ní je porozumění. Když jsme porozuměli poselství a uložili je do pamě-
ti (zapamatování), můžeme říci, že jsme ukončili úkon nasloucháni.

Úspěšné naslouchání začíná tím, že věnujeme svou pozornosti tomu,
co bylo řečeno druhou osobou. To vyžaduje určité úsilí. Dospělí mo-
hou například slyšet hovořit děti, a přesto jim ve skutečnosti nenaslou-
chají. To, co říkají, není považováno za natolik důležité, aby bylo vy-
naloženo zvláštní úsilí k naslouchání. Pokud se cítíme nadřazeni tomu,
kdo hovoří, můžeme zjistit, že ve skutečnosti ho neposloucháme. Po-
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kud spěcháme, nebo myslíme na něco jiného, můžeme slyšet slova
a dokonce i odpovídat, aniž bychom skutečně naslouchali.

Dovednost naslouchat můžeme rozvinout, pokud k tomu budeme
dostatečně motivováni. Můžeme si říci: "Chci rozumět tomu, co má na
mysli, přesně tak, jak si přeje, abych mu porozuměl." Musíme věřit
tomu, že tento člověk je důležitý a že jeho poselství je nějakým způso-
bem důležité. Zapamatujte a procvičujte si následující pravidla pro
úspěšné naslouchání:

I) Soustřeďme svou fyzickou i duševní energii na naslouchání.
2) Dejme tělem i očima najevo zájem a ostražitost.
3) Nepřerušujme toho, kdo hovoří.
4) Nedávejme najevo nesouhlas, dokud řečník nedokončí své posel-
ství. Hledejme možnosti, jak vyjádřit svůj souhlas tělesným pohybem,
např. tím, že se nakloníme vpřed nebo přitakáváním hlavou.
5) Pátrejme po významech jednotlivých slova varujme se chytání za
slovo.
6) Buďme trpěliví. Nejednejme tak, aby to vypadalo, že spěcháme.
7) Ptejme se, pokud nerozumíme, avšak ať jsou naše dotazy klidné
a cílené.
8) Nereagujme emocionálně, ale odpovídejme objektivně a to až poté,
kdy poselství bylo ukončeno.
9) Pokusme se ve slyšené zvěsti oddělit fakta od názorů, abychom měli
základ pro zhodnocení poselství a pro náležitou odpověď.
10) Pokusme se rozeznat, jakou odpověď dotyčný očekává - informa-
ci, pomoc, nebo jen ujištění a soucit.

13 Člen jisté skupiny řekl: "Ďábel nám kazí plány a šest našich pracov-
níků chybí. Co budeme dělat?" Vedoucí odpověděl: "Nedávej za všechno
vinu ďáblovi." Které pravidlo pro úspěšné naslouchání vedoucí poru-
šil?
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Zpětná vazba je součástí komunikace

Úspěšní vedoucí dokáží stejně dobře vysílat poselství, naslouchat
i odpovídat. Komunikační cyklus zahrnuje přenos zprávy od vysílající-
ho k přijímajícímu a poté i následné zpětné poselství, které nazýváme
zpětnou vazbou. Zpětná zpráva může být verbální nebo neverbální. Již
jsme se zmínili v pojednání o naslouchání, že dobré naslouchání je ty-
pem zpětné vazby.

Když se snažíme komunikovat s vedoucím, a nedostává se nám
odpovídající zpětné vazby, máme tendenci bud' se cítit odmítnuti, nebo
sami odmítat vedoucí. Hovořili jste již někdy do nahrávacího zařízení
nebo v prázdné místnosti? To není jako hovořit k lidem, že? Rozdíl je
v tom, že nedochází k žádné zpětné vazbě. Je to podobné nepříjemné-
mu pocitu, který mají lidé vůči vedoucímu, který neposkytuje dobrou
zpětnou vazbu.

Důležitým výsledkem zpětné vazby v procesu komunikace je po-
moci jak mluvčímu, tak posluchači správně porozumět. Někdy může-
me z výrazu tváře (neverbální zpětná vazba) pochopit, zda druzí chá-
pou či nechápou naše poselství.

Dalším výsledkem zpětné vazby je rozvoj sebehodnocení. Vedoucí
používá zpětnou vazbu k povzbuzování a pomáhá druhým věřit, že jsou
schopni dosáhnout splnění úkolů a získávat duše pro Krista. Příliš mnoho
negativní zpětné vazby (zdůrazňování chyb a omylů, neustálé napomí-
nání) může způsobit, že lidé jsou skleslí a cítí se neschopni dosáhnout
úspěchu.

Zpětná vazba ovlivňuje do velké míry výkon. Studie prokazují, že
pracovníci, kteří od svých vedoucích nedostávají zpětnou vazbu, ztrá-
cejí o svůj úkol zájem. Dobrý projev je částečně výsledkem správného
sebehodnocení. Ze znalosti skutečnosti, že vedoucí má zájem a ví, co
každý pracovník dělá, pramení též uspokojení. Zpětná vazba přichází
většinou spontánně, avšak dobří vedoucí se mohou naučit, jak si zpět-
nou vazbu zabezpečit vědomým a efektivním způsobem. Když vedeme
lidi v křesťanské službě, zpětná vazba, kterou jim poskytujeme, bude
mít často formu pomoci s jejich úkoly a ocenění toho, co již bylo udě-
láno. Můžeme například být vedoucími skupiny učitelů a budeme jim
chtít pomoci zlepšit jejich projev. V diskusi ve skupině nebo s jednot-
lívci najdeme mnoho pří1ežitostí,jakjim dát najevo,jaké výsledky jsou
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žádoucí a co si o jejich práci myslíme. Zde jsou některé návrhy, které
vás mohou vést při zabezpečení takovéto zpětné vazby:

I) Zdůrazňujte projev, nikoli osobnost. Řekněte: "Tuto práci je ješ-
tě třeba vylepšit," aniž byste vyvolali dojem, že si myslíte, že onen
pracovník je nedbalý nebo že není dostatečně oddaný Bohu.

2) Spíše než hodnotící výrazy používejte popisný slovník. Bude lepší
říci učiteli, že potřebuje více studovat, než mu říci, že je líný.

3) Načasování zpětné vazby je také velmi důležité. Když pracovník
žádá o pomoc nebo radu, měla by mu být poskytnuta okamžitě, je-li to
možné. Neměli bychom se snažit napravovat lidi ve chvíli, kdy jsou
v depresi nebo když je pro rozhovor velmi málo času.

4) Míra zpětné vazby je také velmi důležitá. Obvykle je lepší po-
skytnout méně zpětné vazby najednou. Na druhou stranu, vedoucí ne-
smí zanechávat člověka s pocitem nejistoty.

14 Stručně popíšte komunikační proces.

15 Které jsou hlavní zodpovědnosti vedoucího v procesu komunikace?
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Samostatně hodnocený test

1 Jozue prokázal cenné vůdcovské principy jako vedoucí izraelského
lidu. Který z následujících principů neni principem vůdcovství?
a) Vysvětlil každou akci všem, kdo měli za tuto akci zodpovědnost:

pokyny.
b) Vydával specifické rozkazy, které vyžadovaly absolutní poslušnost:

příkazy.
c) Vyžadoval poslušnost a apeloval na paměť generace, která selhala:

napomenutí.
d) Posiloval oddanost a víru lidu slovy potěšení a povzbuzování: po-

vzbuzování.

2 Bylo třeba, aby Izrael znal Boží zákony a nařízení - potřeboval infor-
mace. A aby lidé nezapomínali, Jozue k nim přesvědčivě mluvilo je-
jich duchovních závazcích (piesvědčovánis. Dlouhodobě dosažitelné
informace vyžadují
a) silnou ústní tradici a dobrou komunikaci.
b) organizované kněžstvo, které interpretuje tradici, a správce obětí.
c) kulturu, která je citlivá na hodnoty minulosti.
d) záznamy, které sdělují zodpovědnosti a privilegia duchovního živo-

ta.

3 Jaromír vstoupil do plné modlitebny. Uctívání ve chválách, důstojné
chorály, služba slova, a dokonce i robustní, dřevěné lavice a masivní
kazatelna vytvářely atmosféru důvěry a moci. Jeho dojmy byly výsled-
kem
a) symbolické komunikace.
b) jeho silné náboženské pověrčivosti.
c) jeho extrémní citlivosti na náboženské záležitosti.
d) jeho kulturních návyků na duchovní jevy.
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4 Účelem procesu komunikace je, aby příjemce
a) slyšel jasné poselství, které je předáváno vysílající osobou.
b) porozuměl významu poselství přesně tak, jak bylo zamýšleno vysí-

lající osobou.
c) vnímal poselství vysílající osoby s vírou, že by mu měl rozumět.
d) a vysílající osoba fungovaly v identickém rámci.

5 Komunikace není uspokojivá, dokud vysílající osoba a příjemce
a) nevnímají skutečnost stejně.
b) nesdílejí stejné postoje a pohled na život, jakož i stejné předsudky.
c) nerozumějí slovům stejně.
d) nechápou stejně obrazný jazyk.

6 V zemi, odkud pochází Filip,je zvykem se při pozdravu lehce třikrát
políbit na tvář. Když se však Filip vrátil z ciziny, ignoruje tento zvyk,
čímž popuzuje druhé, a ti negativně reagují na jeho cizí způsoby. Pro-
tože Filip se neřídí místním zvykem a dochází k nedorozumění, může-
me to nejlépe vyjádřit tak,
a) že lidé ve Filipově zemi mají extrémní předsudky.
b) že Filip žalostně zhřešil.
c) že jak Filip, tak jeho přátelé potřebují znovu uvažovat nad sporným

zvykem.
d) že komunikace nebyla úspěšná.

7 Konečným výsledkem procesu komunikace je význam,
a) který zamýšlela vysílají osoba.
b) který je tak jasný, že jakýkoliv nestranný svědek by se mohl k posel-

ství připojit.
c) který je vnímán příjemcem.
d) který je zřejmě indikován jasným významem jednotlivých slov.
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8 Největší chyba, kterou vedoucí dělají, spočívá v tom, že při svých
pokusech o komunikaci věří,
a) že je možné být pochopen.
b) že vše, co řeknou, jejich posluchači pochopí.
c) že mezera mezi vedoucími ajejich následovníky může být překlenu-

ta jakýmkoliv komunikačním prostředkem.
d) že se jim dostane souhlasného naslouchání od většiny posluchačů.

9 Naslouchání je důležitou součástí komunikace. Proces nasloucháni
jsme završili,
a) jestliže jsme fyzicky slyšeli poselství.
b) jestliže jsme slyšeli poselství a věnovali jsme mu plnou pozornost.
c) jestliže jsme slyšeli poselství, věnovali jsme mu pozornost a porozu-

měli jsme mu.
d) jestliže jsme porozuměli poselství a uložili jsme si je do paměti.

10 Zpětná vazba, zpětné poselství od přijímající osoby zpět k vysílající
osobě, završuje komunikační cyklus. Zpětná vazba je životně důležitá
ze všech následujících důvodů, kromě jediného. Který důvod neni dů-
ležitý pro zpětnou vazbu?
a) Zpětná vazba pomáhá jak hovořícímu, tak posluchači správně poro-

zumět.
b) Zpětná vazba je důležitým prostředkem pro rozvoj sebehodnocení

člověka.
c) Zpětná vazba dává vedoucímu možnost posuzovat reakce na stano-

venou taktiku.
d) Zpětná vazba má podstatný účinek na projev pracovníků.
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11 Přiřaďte každou specifickou překážku komunikace (vpravo) kjejí-
mu správnému popisu (vlevo).

• •• o a Jedinečná vlastnost člověka, kte-
rá jej odlišuje od druhých.

• • o o b Vlastnosti, které odlišují jednu
generaci od druhé a uvádějí
vhodné chování pro muže
a ženy.

o o • o c Skládá se z výrazů, které zpro-
středkovávají význam.

• • o o d Postoj, který odmítá přijímat
druhé jako rovnocenné před Bo-
hem.

o • o • e Normy chování přijímané jakou-
koliv skupinou lidí.

o • o o f Postoj, který činí pro některé lidi
obtížným komunikovat s těmi,
kteří jsou na nižším nebo vyš-
ším sociálním stupni než oni
sami

o • o o g Neverbální prostředky (napří-
klad gesta, výraz obličeje, tón
hlasu, pohyby).
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12 Přiřaďte každý praktický návrh pro komunikaci (vlevo) k jejímu
vhodnému popisnému názvu (vpravo).

· ... a Poznejte předem způsoby lidského
vnímání, typy osobnosti a oblast
zkušeností.

· ... b Vystříhejte se používání neurčitých
termínů. Používejte přesné výrazy
a hovořte otevřeně a poctivě.

· ... c Ptejte se, zda jsou dotazy a komen-
táře. Povzbuzujte k příspěvkům.

• •.. d Vyjádřete dostatečně své ocenění
pro lidi, jejich talent, dary a zájmy.

· ... e Vyzkoušejte si svůj projev, abyste
si ověřili, že máte své poselství ulo-
ženo přehledně v mysli. Používejte
poznámky a přehledy.

I) Poznejte svůj materiál.
2) Poznejte své poslucha-

če.
3) Jednejte s úctou se svý-

mi posluchači.
4) Používejte správné vy-

jadřování.
5) Povzbuzujte k reakci.

PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. Napište P před každé pravdivé tvrzení
a N před každé nepravdivé tvrzení.

· ... 13 Pochopení jednotlivých typů osobnosti pomáhá vedoucímu
v projevu vyváženého poselství a k lepšímu vztahu k lidem.

· ... 14 Závislý typ člověka vyžaduje velké množství pozornosti a de-
tailní pokyny od nadřízeného.

· ... 15 Nezávislý typ člověka obecně nápadně reaguje na přísný do-
hled a poskytování podrobných instrukcí.

· ... 16 Pokud vysílající i přijímající osoba sdílejí stejnou oblast zkuše-
ností, mají k dispozici základní složky nezbytné pro komunika-
ci.

· ... 17 Lidé v dané společnosti sdílejí tentýž specifický soubor zkuše-
ností, který způsobuje, že myslí a cítí stejným předvídatelným
způsobem.
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Odpovědi na studijní otázky

8 Vaše odpověď. Navrhuji následující: Překážkou v komunikaci je co-
koliv, co brání, aby se zamýšlený záměr dostal od vysílající osoby
k přijímající osobě.

1 c) představovali si, proč byl vybudován.

9 Vaše odpověď.

2 b) Protože si mysleli, že tyto kmeny zhřešily.

10 c) Oblast zkušeností ovlivňuje vnímání.

3 c) a obvinili je ze vzpoury vůči Bohu.

11 Intuitivní typ. To znamená, že je schopen přeskočit k závěru a najít
i skryté významy. Nezávislý typ.

4 Mohli se zeptat oněch kmenů, proč vybudovaly oltář, aniž by je
z něčeho obviňovali a aniž by se rozhodli proti nim bojovat.

12 c) Snažme se co možno nejvíce zjistit o těch, s nimiž chceme komu-
nikovat.

5 Mohly poslat poselství k Izraelitům, aby jim vysvětlily, co a proč
udělaly.

13 Nedodržel pravidlo 5: Pátrejme po významu jednotlivých slov
a varujme se chytání za slovo.
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6 a 5) přesvědčování
b 6) záznamy a zprávy
cl) pokyny
d 7) symboly
e 2) slovo povzbuzení
f 4) informace (vyučování)
g 3) příkazy a nařízení

14 Vaše odpověď by měla být podobná mé. Poznamenala jsem si, že
"vysílající osoba sděluje poselství, které je přijímáno a pochopeno
přijímající osobou. Příjemce pak zpět vrací poselství, které je nazý-
váno zpětnou vazbou."

7 Vaše odpověď. Navrhuji následující odpověď jako možnou definici:
Komunikace je přenos určitého významu od jedné osoby ke druhé.

15 Vedoucí se musí snažit 1) vytvořit jasné poselství, 2) ověřit si, že
poselství bylo pochopeno a 3) poskytnout přiměřenou zpětnou vaz-
bu. Základní povinností vedoucího je ověřit si, že poselství bylo
pochopeno a zajistit příležitost pro odezvu.
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lekce 6
Vedoucí řeší problémy a činí rozhodnutí

"Minulou neděli se nám moc nevedlo," poznamenal Štěpán. "Je třeba
se modlit za naši nedělní besídku."

"To je pravda," souhlasila Běla, vedoucí měsíčních setkání pracov-
níků nedělních besídek a biblického vyučování. Po modlitbách pak
nechala dále probíhat diskusi.

"Řekli jste, že se vám minulou neděli cosi nelíbilo. V čem je pro-
blém?" zeptala se.

"Místnost pro vyučování dospělých je příliš blízko hlučným chlap-
cům," řekl Lukáš. "Existuje nějaký způsob.jak bychom mohli tyto dvě
skupiny od sebe více vzdálit?"

"Větší vzdálenost problém nevyřeší," prohlásila Marta. "Je to otáz-
ka disciplíny. Měli bychom udělat něco, co ty chlapce udrží v klidu."

"Problém je v rodičích," pronesl zamyšleně Lukáš. "Měli bychom
je požádat o spolupráci prostřednictvím nějakého oznámení."

"Hrozně nerad to říkám," řekl pomalu Štěpán, "ale možnáje to chy-
ba učitele. Prostě neudrží jejich pozornost, a proto jsou tak hluční. Mohli
bychom najít někoho jiného, kdo by byl schopen učit tu třídu?"

"Nebo bychom mu alespoň mohli sehnat pomocníka," navrhla Marta.
"Když budou na ně dva, mohlo by to přinést dobrý výsledek."

Běla hovořila málo, ale předvedla jeden z nejdůležitějších úkolů
vůdcovství. Vedla své lidi k analýze problému a k hledání řešení. V této
lekci budeme zkoumat metody velkého vůdce Nehemjáše. Od něj a od
moderních badatelů se naučíme řešit problémy a činit rozhodnutí.
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" V čem je problém?"

Osnova lekce

Nehemjáš - moudrý a rozhodný vůdce
Vedení zahrnuje řešení problémů
Vedení zahrnuje činění rozhodnutí
Skupinová dynamika

Cíle lekce

Po skončení této lekce byste měli být schopni:

• Popsat vůdcovské principy uvedené v biblickém líčení Nehemjášo-
va příběhu a určit příklady a aplikace těchto principů.

• Popsat formální proceduru řešení problémů.
• Vyjmenovat styly řešení problémů a zhodnotit je.
• Podat stručné vysvětlení termínu skupinová dynamika a pohovořit

o dvou rozměrech skupinové práce.
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Studijní činnost

1) Bude jistě přínosné a věříme, že i zajímavé, znovu si přečíst celou
knihu Nehemjáš. Pro naši lekci mají obzvláště význam oddíly 1-5; 6,15
až 7,3; 8.
2) Prostudujte praktickou část lekce a zodpovězte studijní otázky jako
obvykle. Po jejich vypracování vypracujte samostatně hodnocený test
a zkontrolujte si odpovědi.
3) Pečlivě si zopakujte 2. část (lekce 4-6), pak vypracujte studijní zprá-
vu za 2. část a odešlete ji svému instruktorovi ICI.

Praktická část

NEHEMJÁŠ - MOUDRÝ A ROZHODNÝ VEDOUCÍ

Úkoll: Rozlište vůdcovské vlastnosti a vůdcovské funkce v biblickém
Učení událostí. které prožil Nehemjáš.

V době, kdy Kýrus dovolil Židům vrátit se do Jeruzaléma, byl Ne-
hemjáš královským číšníkem na perském dvoře. Jeho pozice a popula-
rita mu zajišťovaly osobní blaho. Měl bohatství i různá privilegia. Avšak
jeho srdce bylo s jeho lidem a velmi se zajímalo milovanou vlast. Když
se doslechl, že jeruzalémské hradby jsou v rozvalinách, plakal a modlil
se. Cítil, že ho Bůh povolává k velkému úkolu (viz Neh 1-2).

"Proč vypadáš tak ztrápeně?" zeptal se král.
"Protože město, kde jsou hroby mých otců, leží v troskách a jeho

brány jsou zničeny ohněm!"
"Co si tedy přeješ?" zeptal se král.
V tomto bodě začíná jedna z nejúplnějších ilustrací vůdcovství, jaká

kdy byla napsána. Nehemjáš byl motivován láskou k Jeruzalému, měs-
tu svého Boha a svého lidu. Hodnota, kterou přikládal Jeruzalému, byla
mnohem větší, než jakýkoliv osobní zisk či výhody, které měljako osob-
ní důvěrník krále. Nehemjáš měl vizi. Pochopil situaci a rozeznal po-
třebu činu. Viděl jasný cíl a možný způsob jak bo dosáhnout. Nezdrá-
hal se říci králi přesně to, co měl na mysli. Odvážně, i když s potřebným
respektem, řekl: "Jestliže to král uzná za vhodné a jestliže tvůj služeb-
ník došel tvého zalíbení, propusť mě do Judska, kde jsou hroby mých
otců, abych město znovu vystavěl." (Neh 2,5).
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Můžeme vidět, že Bůh vedl Nehemjáše, aby své plány představil
správným lidem a správným způsobem. "Jak dlouho potrvá tvá cesta
a kdy se vrátíš?" zeptal se král (Neh 2,6). Nehemjáš nám říká: "Udal
jsem určitý čas." Nemluvil ani váhavě, ani neurčitě. "Nechť jsou mi
dány doporučující listy pro místodržitele v Zaeufrati ... ," pokračoval,
"a také list pro správce královských obor Asafa, aby mi dodal dříví na
trámy k branám." (Neh 2,7-8).

Dále čteme, že Nehemjáš pečlivě prozkoumal situaci do všech po-
drobností. Když dorazil do Jeruzaléma, podnikl v noci na koni obhlíd-
ku hradeb (Neh 2,11-15). Prozkoumal rozsah zničení a bezpochyby již
v mysli plánoval,jak by se mělo postupovat s rekonstrukcí. Když zjistil
všechny potřebné informace a byl si jist Božím vedením, svolal všech-
ny kněží, šlechtu, představené i dělníky a celou záležitost jim předložil
(Neh 2). Hovořil s nimi otevřeně a poctivě, předložil jim plán, který
měl na mysli, i cíl, jehož mělo být dosaženo. Vedl je k tomu, aby se
postavili tváří v tvář realitě tím, že jim popsal situaci. Motivoval je také
tim, že jim dal najevo, že jeho cíl je také jejich cílem, řka: "Pojďte
a stavějme jeruzalémské hradby. A nebudeme nadále v potupě!"
(Neh 2,17) Rozdělil úkoly, které pro ně znamenaly opravu hradeb blíz-
ko svému domu. Vedl si o těchto opravách záznamy, takže bylo hláše-
no, co udělala každá jednotlivá skupina dělníků (Neh 3).

Nehemjáš stejně jako většina vůdců čelil opozici a to jak z řad vlast-
ního lidu, tak zvenčí. Nepřátelé se pokoušeli zastavit práci bojem
a snažili se odradit dělníky výsměchem a urážkami (Neh 4,5; 3,33).
Nehemjáš zorganizoval lidi k práci i k obraně. Je velmi důležité, že
Nehemjáš pracoval spolu s nimi a že je povzbuzoval. "Nebojte se",
povzbuzoval je, "náš Bůh bude bojovat za nás." (Neh 4,14)

Zatímco pracovali ze všech sil, dnem i nocí, pod neustálou hrozbou
útoku, Nehemjáš ke svému překvapení - a zármutku - zjistil, že někteří
zneužívají situaci ve svůj prospěch. Některým se během zajetí podařilo
nashromáždit velké jmění, zatímco druzí strádali a neměli ani dost jíd-
la. Nehemjáš viděl, že chudí jsou podváděni. Nijak neomlouval bohaté
a mocné, aby si udržel vlastní vysoké postavení. Řekl bez obalu: "Co
děláte, není dobré. Přestaňte zneužívat chudé." Jako bohabojný vedou-
cí věděl, že každý úkol ztrácí význam, pokud ti, kdo pracují pro jeho
naplnění, neplní Boží vůli a nežijí spolu v pokoji. Lidé jsou stejně důle-
žití jako úkoly, které před námi stojí, a cíle, jichž má být dosaženo.

149



Nehemjáš oficiálně zastával postavení zemského místodržitele.
Odmítl však všechna zvláštní práva a výhody, které mu z tohoto posta-
vení plynuly. Místo toho, aby se sytil zvláštními pokrmy připravovaný-
mi speciálně pro něho, nechal připravovat značné množství pokrmů
pro chudé. Měl dostatek peněz pro vlastní potřebu, a proto již nevybíral
od lidu za svou službu žádné další daně. On sám se plně oddal práci
a nevyžadoval ani pole, ani peníze pro sebe (Neh 5,14-18).

a úspěchu Nehemjášova vedení není pochyb: hlavního cíle bylo
dosaženo - hradby Jeruzaléma byly znovu vztyčeny během 52 dní.

1 Následujících tvrzení ilustrují vůdcovské vlastnosti nebo vůdcovskou
funkci. Napište před každé tvrzení číslici, jež vyjadřuje která z násle-
dujících charakteristik, vlastností nebo funkcí se k ní nejlépe hodí.

Vůdcovské vlastnosti Vůdcovské funkce

1) empatie
2) způsobilost
3) cit pro povolání

4) plánování
5) organizování
6) motivování druhých

· ... a Nehemjáš řekl: "Pojďte a stavějme jeruzalémské hradby. A ne-
budeme nadále v potupě."

· ... b Nehemjáš pozorně prohlédl zed' a zajistil potřebný materiál.

· ... c Nehemjáš řekl lidem, že Boží ruka je nad ním.

· ... d Přestože byl bohatý, zastával se chudých.

· ... e Nehemjáš přemýšlel, co by měl říci králi.

· ... f Přidělil každé skupině konkrétní práci.
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VŮDCOVSTVí ZAHRNUJE ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Úkol2: Uveďte a vysvětlete jednotlivé body procesu řešení problémů.

Stručný přehled Nehemjášových zkušeností nám ukázal, že měl ta-
kové rysy osobnosti, které má mít vedoucí, a plnil funkce, jež vedoucí
má plnit. Bližší hodnocení toho, co jsme se o Nehemjášovi dozvěděli,
nám odkryje pravděpodobně nejsilnější rys Nehemjášova vůdcovství:
s důvěrou v Boha přijal zodpovědnost za řešení problémů a činění roz-
hodnutí.

Odborníci na oblast vůdcovství navrhují několik modelů procesu
řešení problémů. Obvykle má takový model tři hlavní části a každá
z nich obsahuje několik kroků.

PROCES ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

1. část: Definování nebo formulování problému a rozhodnutí
ho vyřešit.

I) Zhodnocení a popis situace (nebo obecné podmínky).
2) Vyjádření problému v konkrétních pojmech.
3) Rozhodnutí, zdaje nutné problém řešit.

2. část: Volba řešení daného problému a přechod k činu.
1) Zjištění možného řešení (zhodnocení výhod a nevýhod

každého řešení).
2) Zvolení konkrétního řešení a stanovení osnovy konkrét-

ních kroků.
3) Provedení akce a sledování jednotlivých kroků.

3. část: Zhodnocení výsledku akce. Jestliže je výsledek uspoko-
jivý, problém je vyřešen. Jestliže výsledek není uspo-
kojivý, je třeba položit si následující otázky:

1) Byl problém správně definován?
2) Bylo vybráno správné řešení?
3) Probíhal samotný průběh řešení správně?
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Tyto tři části procesu řešení problémů jsou v Nehemjášových zku-
šenostech evidentní. To, co nazýváme problémem,je něco, co nás mnoh-
dy zanechá nejisté nebo v tísni. Cítíme, že "něco není v pořádku". Cítí-
me napětí nebo frustraci. Nehemjáš to vyjádřil tím, že truchlil nad
zprávou o podmínkách, v nichž navrátilci žili (Neh 1,4). Podmínky byly
takové, že ti, kdo přežili v Judeji, měli velké potíže a byli tupeni okol-
ními národy. Všimněme si, že se vyptával poslů, jak se Judejci v Jeru-
zalémě mají. Analyzoval vlastně celou situaci ještě než se rozhodl krá-
le požádat o pomoc. Také později osobně prozkoumal stav zničených
hradeb, aby mu neumkl jediný detail. Takové jednání nám ilustruje první
krok v procesu řešení problému. Zjistěme si přesně, jaká je situace.
Ptejme se: Jaké nesnáze vyvstaly?

Z obecného zhodnocení musíme odhalit konkrétní problém, s nímž
je třeba jednat. V tomto případě byla obecnou nesnází potupa jeruza-
lémského lidu. Konkrétním problémem byly zničené a spálené hradby
Jeruzaléma. Nehemjáš pochopil spojitost mezi neutěšenýrni podmín-
kami lidu a zbořenými zdmi Jeruzaléma. Nesnáze a potupa byly dů-
sledkem rozbořených hradeb. Nehemjáš to jasně definoval. To je krok
číslo 2. Musíme znát konkrétní problém a musíme být schopni jej jasně
definovat.

Nehemjáš rozhodl, že je nutno přejít k činu. Pak prošel i druhou
částí procesu řešení problému - zvolil konkrétní řešení a dohlížel na to,
aby jednotlivé praktické kroky tohoto řešení byly činěny efektivně.
A nejen u tohoto hlavního problému, ale kdykoliv vyvstaly další pro-
blémy, opakovaně zjišťujeme, že Nehemjáš použil stejnou strategii pro
jejich řešení.

2-3 Následující příklady popisují obecné podmínky nějaké situace. Na
vás je, abyste vybrali, jaký konkrétní problém se v dané situaci vyskytl,
a vhodné řešení. Zakroužkujte písmeno, které označuje vaši volbu:

2 V Neh 4 nastaly obecné podmínky, kdy byli Židé uráženi a napadáni.

Konkrétní problém, který tato situace přivodila, byl ten,
a) že Samaritáni s Am6novci se proti nim spikli.
b) že práce na obnově hradeb byla znemožňována.
c) že Židé si příliš stěžovali.
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Nehemjášovým řešením bylo
d) napadnout nepřátelské armády.
e) vyzbrojit ty, kdo pracovali na stavbě obrannými zbraněmi.
f) kázat těm Židům, kteří si stěžovali.

3 V Neh 5 nastaly obecné podmínky, kdy si Židé stěžovali a obviňovali
své spolubratry.

Specifický problém byl v tom,
a) že chudí si museli půjčovat peníze.
b) že jejich synové a dcery byli prodáváni do otroctví.
c) že byly vybírány příliš vysoké úroky.

Nehemjášovým řešením bylo,
d) že požadoval, aby byl naplňován Hospodinův zákon.
e) že žádal lidi, aby k sobě měli navzájem větší lásku.
f) že začal uskutečňovat systém blahobytu, aby tak pomohl chudým.

Z těchto příkladů můžeme vidět, že je nezbytné odlišit konkrétní
problém od obecných podmínek, aby bylo možno najít řešení. Vraťme
se nyní k naší ilustraci rozhovoru mezi pracovníky nedělní besídky
a biblického vyučování. Podívejme se, jak to může fungovat v dnešní
církvi. V tomto případě neřeší problém jeden člověk, ale skupina. Ve
velké většině případů se budeme setkávat s takovýmto řešením problé-
mů. Podívejme se tedy, jak postupuje skupina v jednotlivých fázích
řešení problému.

První stupeň

Jaké jsou podle Štěpána obecné podmínky v našem krátkém příbě-
hu? "Minulou neděli se nám moc nevedlo." Mnohé problémy, kterým
budeme jako křesťanští vedoucí čelit, budou vypadat nějak takhle. Kdosi
se cítí neuspokojený. Je zde nějaké napětí, nějaký neklid. Naší zodpo-
vědností v procesu řešení problému je v první řadě být citlivými na tuto
první indikaci problému. Pak musíme dovolit, aby se situace rozvinula,
aby vyšel na povrch pravý problém, a to tak, aby to vedlo kjeho vyře-
šení. V této fázi je velmi snadné udělat někde chybu!
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Představme si, že Běla by řekla: "Ano, to bylo fakt hrozné. Nikdo
neodvedl svou práci tak, jak měl. V poslední době to jde se všemi
z kopce. Musíme být ochotni více pracovat pro Pána."

To by mohlo zabránit určení pravého problému. Někdo by se mohl
cítit zraněn. Lidé by se mohli bát vyjádřit svůj názor, protože by jim
bylo vyčteno, že kvůli nějakému malému problému nejsou dostatečně
ochotni pracovat pro Boha.

Na druhou stranu si představme, že by Běla řekla: "Všechno bylo
fajn. Musíme se dívat na to, co je na tom pozitivního. My křesťané
bychom se neměli nechat deprimovat."

Ani toto by pravděpodobně nepřispělo k odhalení skutečného pro-
blému. Lidé by se možná styděli vyjádřit svou nespokojenost.

Běla však udělala to, co byl měl udělat správný vedoucí. Nedala
najevo ani souhlas ani nesouhlas, ale dala členům skupiny možnost
vyjádřit své názory a myšlenky. Podívejme se, jak diskuse pokračova-
la.

Z neurčitého pocitu napětí a nespokojenosti kdosi identifikoval kon-
krétní faktor: hluk. Hluk byl příčinou těchto rozladěných pocitů. Lidé
mívají tendenci dělat to, co udělal Lukáš - pokoušejí se definovat pro-
blém, aniž by ho blíže analyzovali. Lukáš řekl: "Místnost pro vyučová-
ní dospělých je příliš blízko hlučným chlapcům." Ovšem to nebyl ten
skutečný problém, že? Jaký tedy byl skutečný problém? Byl to hluk?
Ne, hluk byl pouze projevem problému, nebyl problémem sám o sobě.
Lidé často zaměňují symptomy problémů za problémy samotné. Ve-
doucí je pak musí vést, aby celou záležitost hodnotili pečlivěji a pozor-
něji. V našem případě začala skupina hledat příčinu hluku. Byla příči-
nou hluku nedostatečná disciplína? Nebo snad nedostatečná péče rodičů?
Či snad špatný způsob výuky? Skupina se pokoušela definovat pro-
blém.
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Symptomy

Proces určení problému:

AnalýzaObecné
podmínky

Pocity frustra-
ce, napětí
a zklamání

Identifikace
událostí
a faktorů, kte-
ré souvisejí
s pocity

4 V ilustraci setkání pracovníků
a obecnými podmínkami byly

Určení
problému

Zkoumání
projevů, fakto-
rů a událostí

Identifikace
faktorů
a okolností,
které ovládají
situaci

b symptomem, který vyvolal negativní pocity, byl

........................................................ ,
c rozbor situace vynesl na světlo možné příčiny, proč byli chlapci tak

hluční, a to

Poté, co členové skupiny zakončí rozbor problému, by měli být
schopni dohodnout se na definování problému. Kdybyste byli na místě
Běly, jak byste definovali problém? Mohlo by to být něco podobného,
jako: Činnost chlapců ve třídě neudrží dostatečně jejich pozornost.

Nyní je již zřejmé, že není možno nalézt řešení problému, dokud
není jasně definován problém sám. To je vždy první krok v procesu
řešení problému.

Druhý stupeň

Členové skupiny tedy definovali problém a rozhodli se, že je třeba
nějak jednat. V naší ilustraci se to dělo neformální cestou. Jak budeme
postupně hlouběji pronikat do těchto procesů, budeme schopni vést svou
skupinu tímto procesem jak formální, tak neformální cestou.
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Členové naší skupiny tedy začali navrhovat různá řešení,jako např.
písemně požádat o spolupráci rodiče, vyměnit učitele nebo mu přidat
pomocníka. Jaké další možnosti byste navrhli? Možná lepší židle, vhod-
nější materiál pro výuku, možná školení pro všechny pracovníky.

Tyto návrhy nazýváme alternativní řešení. Jakmile je jedna z alter-
nativ vybrána jako východisko pro řešení problému, skupina se musí
začít zabývat tím, jaké konkrétní kroky související s daným řešením je
třeba učinit a jaké budou pravděpodobné následky těchto kroků. Kdo
se bude podílet na řešení daného problému? Budou nějaké finanční
výdaje? Jaký výsledek od daného řešení očekáváme? Kdy a jak se vý-
sledky daného způsobu řešení budou vyhodnocovat? Tento krok vyža-
duje dobré vedení. Členům skupiny nesmíme dovolit zanechat problém
nevyřešený. Musejí si ujasnit, jaké konkrétní kroky z dané akce vyply-
nou a jak se budou realizovat. Vedoucí pak musí zahájit akci a neustále
ji mít pod dohledem, stejně jako to činil Nehemjáš, když společně se
svými lidmi pracoval na hradbách.

Třeti stupeň

Po určitém časovém období by měl být dán prostor k tomu, aby
členové skupiny měli možnost vyjádřit své pocity, pokud jde o výsle-
dek řešení problému. V některých případech může být požadována for-
mální zpráva o výsledku. V našem případě hlučné třídy by se členové
mohli sejít k neformální diskusi. Funguje přijatý plán? Zlepšily se obecné
podmínky? Mělo by se ještě něco udělat? Pokud jsou výsledky převáž-
ně pozitivní, vedoucí by měl vyjádřit uznání. Je-li však tendence spíše
k negativnímu hodnocení, vedoucí by měl projevit porozumění a měl
by povzbudit k dalšímu úsilí.

S Napište zpaměti tři fáze řešení problému a kroky, které jsou v každé
fázi zahrnuty.

VEDENÍ ZAHRNUJE tINtNÍ ROZHODNUTÍ

Úko13: Vyberte pravdivá tvrzení o činění rozhodnutí.

Činění rozhodnutí je úzce spojeno s řešením problému. Mentální
procesy a procedurální kroky jsou si velmi podobné. Hlavní rozdíl spo-
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čívá v tom, že rozhodování je třeba v mnoha rutinních situacích a to
proto, aby práce mohla pokračovat. V obou případech je zde podmínka
potřeby - je třeba, aby něco bylo uděláno nebo jistý způsob konání
musí být vybrán z alternativních možností.

Jsou chvíle, kdy se vedoucí musí sám rozhodnout jak jednat (či ne-
jednat). Jindy se podílí na rozhodování nadřízených. Často vede svou
skupinu k rozhodnutím. Jako vedoucí se musíme učit být efektivní
v každé z těchto situací.

Nehemjáš činil rozhodnutí

Vraťme se zpět ke knize Nehemjáš. Kolik rozhodnutí musel tento
muž udělat? Když například slyšelo neutěšených poměrech v Jeruza-
lémě, rozhodl se vydat sebe sama dílu obnovy. Rozhodl se požádat
o povolení opustit královský dvůr. To mu mohlo přinést problémy nebo
dokonce smrt, protože v těch dnech proti králově vůli nebylo odvolání.
Rozhodl se nejen požádat krále o čas, nýbrž také o materiál na stavbu
a o listy, které mu měly zabezpečit ochranu po cestě. Poté, co obhlédl
zbořené zdi Jeruzaléma, se rozhodl představit celou záležitost velmo-
žům města. Vzal na sebe riziko sdílení svého břemene s ostatními. Žá-
dal také po nich, aby učinili nějaké rozhodnutí. Později učinil rozhod-
nutí jak se vypořádat s nepřáteli. Měl proti nim bojovat, nebo pouze
bránit dílo stavby? V záležitosti velmožů, kteří ujařmovali lid nepřimě-
řenými úroky, se rozhodl riskovat své postavení a otevřeně se proti nim
postavil. Požadoval na nich, aby učinili rozhodnutí, že vrátí zpět vše,
co vzali, a že skončí s lichvářstvím. V každém jednotlivém případě
Nehemjáš vyžadoval potřebné informace, aby mu záležitost nebo pro-
blém byly jasné. A následně měl odvahu či moudrost učinit definitivní
rozhodnutí. Tímto jednáním poskytl příklad dobrému křesťanskému
vůdcovství: Mějme odpovídající informace. Porozumějme riziku. Buď-
me ochotni nést následky svého rozhodnutí. Vyjasněme situaci těm,
kteří s námi spolupracují. Dejme druhým možnost vyjádřit se. Učiňme
konečné rozhodnutí.
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Kroky procesu rozhodování

I) Důvěřujme Pánu. Víra má v rozhodování své místo. Při čtení
knihy Nehemjáš si uvědomujeme, že Nehemjáš nedůvěřoval sobě, ale
skládal svou důvěru v Hospodina. Nevolal však k Bohu, aby hradby
Jeruzaléma znovu vybudoval nadpřirozeným zásahem. Bůh to mohl
učinit tak jednoduše, jako strhl hradby Jericha. Hospodin se však roz-
hodl, že bude pracovat skrze mysl a vůli Nehemjáše a skrze ty, které
Nehemjáš vedl. Bůh většinou koná způsobem, který lidé považují za
"přirozený". Někteří lidé musejí stejně jako Nehemjáš učinit rozhod-
nutí, v němž vydají všechny přirozené prostředky k dispozici Božímu
nadpřirozenému plánu.

2) Shromažďujme informace. Seznamme se se situací a popišme ji.
Dobrá rozhodnutí jsou založena na faktech a vědomostech. Ověřme si,
že to, co nám řekli druzí, je správné. Prozkoumejme vše do podrobnos-
tí, nebo si zajistěme, aby toto zkoumání provedl kompetentní pomoc-
ník, který nám o nich bude referovat. Nikdy nedělejme ukvapené závě-
ry. Nikdy se nenechejme tlačit citově založenými lidmi, abychom učinili
unáhlená rozhodnutí.

3) Vytvořme si seznam alternativních způsobů vedení akce. V ně-
kterých případech je nutné rozhodnout se nedělat nic či vyčkat do doby,
kdy bude jasné, jak se situace vyvine. Obvykle existuje více možných
řešení. Většina dobrých vedoucích nikdy neřekne: "Nemám na vybra-
nou."

4) Vezměme v úvahu výhody a nevýhody. Zvažme možná rizika, mož-
né následky i možné překážky. Vezměme v úvahu finanční náklady
a úsilí, které jednotlivé alternativy vyžadují. Buďme ochotni se do ur-
čité míry přizpůsobit. Je-li například pracovnik pro daný úkol velmi
schopný a kvalifikovaný, ale chodí neustále pozdě, můžeme se rozhod-
nout vzít jeho zpoždění v úvahu v porovnání s výhodou, kterou skýtá
jeho kvalifikovanost.

5) Přemýšlejme o těch, kterých se naše rozhodnutí týká. Jak naše
rozhodnutí ovlivní druhé? S kým dalším bychom se mohli poradit, než
učiníme definitivní rozhodnutí? Čí názory a myšlenky bychom měli
brát v úvahu?

6) Hledejme pomoc a nápady u kvalifikovaných lidí. Nikdy se ne-
bojme "ztratit image" tím, že někoho požádáme o radu, nebo tím, že
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připustíme, že potřebujeme pomoc. Sdílet své rozhodování s druhými
- to je síla, nikoli slabost.

7) Hodnoťme svá rozhodnutí. Ohlédněme se zpět - nikoli s lítostí
nebo z nerozhodnosti, ale poctivě zhodnoťme výsledky svého činu.
Učme se ze svých chyb.

Překážky v rozhodování

1) Neschopnost formulovat jasné cíle. Jestliže si nejsme jisti, k ja-
kému cíli vlastně naše práce směřuje, pak se budeme rozhodovat jen
těžko. Vedoucí se například dozví, že do jeho oblasti přijede známý
evangelista. Je podán návrh, že by mohl být pozván do sboru, aby pro-
mluvil, zazpíval a zahrál na kytaru na setkání pracovníků. Vedoucí však
na toto setkání naplánoval diskusi o biblické doktríně. Jak se má roz-
hodnout, čemu dá přednost? Jestliže jeho cílem je, aby učitelé odchá-
zeli ze setkání povzbuzeni a inspirováni, pak se rozhodne pro evange-
listu. Jestliže jeho cílem bude, aby pracovníci odcházeli ze setkání
s lepším porozuměním doktrinálním pohledům, zvolí diskusi. Nemů-
žeme říci, že jedno rozhodnutí je dobré a druhé špatné. Spíše řekněme,
že rozhodnutí je založeno na tom, jaký má být konečný přínos cíli,
který má vedoucí v představách. Pokud nevíme,jak se rozhodnout, od-
povězme si upřímně na otázku: "Co je mým cílem?"

2) Pocit nejistoty. Vedoucí se může bát jednat. To může být bud'
jeho povahový rys nebo to může být výsledkem toho, že dostatečně
nepochopil vlastní pozici ani svůj vztah k ostatním vedoucím. Jak jsme
si již řekli, většina vedoucích jsou vedoucí na středním stupni řízení.
Vedoucí mládeže a vedoucí práce s dětmi například musejí mít jistotu,
že rozumějí tomu, jakou mají zodpovědnost a jaký mají mít vztah
k pastorovi. Musejí vědět, že jejich rozhodnutí budou podpořena. Po-
kud se cítí nejistí, může se stát, že se budou zdráhat činit rozhodnutí
a nebudou mít dostatečnou odvahu požádat pastora o pomoc.

3) Strach ze změn. Je vždy pohodlnější dělat věci navyklým způso-
bem. Téměř každý se do určité míry změnám brání. Vedoucí se může
zdráhat učinit rozhodnutí, protože má obavy z reakce lidí na změnu.
Dobrý vedoucí si je potřeby změn vědom a snaží se jednat tak, aby na
tyto změny své následovníky připravil.
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4) Neschopnost čelit otevřeně/aktům. V křesťanské práci dochází
k tendenci bát se něco hodnotit a to proto, že to může vyznít jako nedo-
statek víry. Vedoucí činí rozhodnutí bez odpovídajících informací, pro-
tože se bojí ptát se lidí a zjistit, jak se lidé skutečně cítí. Nesme-li ochotni
hodnotit situaci a chápat skutečné potřeby lidí, nemůžeme dělat správ-
ná rozhodnutí.

Způsoby rozhodování

Většinou křesťanští vedoucí vedou nějakou skupinu při rozhodová-
ní. Míra, do jaké se skupina podílí na rozhodování, záleží na okolnos-
tech. Pokud například členové skupiny mají malé zkušenosti, leží větší
zodpovědnost za rozhodnutí na vedoucím. Pokud jsou však členové
skupiny kompetentní, zkušení křesťané, pak by měli být povzbuzováni
k tomu, aby přebírali za rozhodnutí větší zodpovědnost. Existuje něko-
lik způsobů rozhodování: od velmi autoritativních, kdy vedoucí dělá
všechna rozhodnutí sám, až po velmi demokratické, kdy členové sku-
piny jednají s relativní nezávislostí. Tyto způsoby rozhodování může-
me popsat asi takto:

I) Vedoucí učiní rozhodnutí a oznámí ho skupině.
2) Vedoucí učiní rozhodnutí a pak ho "prodá" skupině. To jest, naléhá
na skupinu, aby jeho rozhodnutí přijala, aniž jí dá skutečnou šanci roz-
hodnout se podle vlastního uvážení.
3) Vedoucí předloží rozhodnutí a skupině pak dovolí klást otázky. Dis-
kuse může být povzbudivá, rozhodnutí samo však není skupinou ovliv-
něno.
4) Vedoucí předloží skupině možné rozhodnutí a pakje vyzve k disku-
si. Může pak ve svém rozhodnutí učinit změny na základě vyjádření
členů skupiny.
5) Vedoucí předloží problém, který definuje, a žádá skupinu o návrhy
možných řešení. Pak činí rozhodnutí.
6) Vedoucí popíše situaci a stanoví určitá omezení nebo vodítka a pak
požádá skupinu, aby učinila rozhodnutí.
7) Vedoucí dovolí skupině zhodnotit situaci, definovat problém a učinit
rozhodnutí podle procesu, o kterém jsme již hovořili. V tomto případě
vede vedoucí skupinu k tomu, aby jednala v mezích daných vyššími
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autoritami, například v mezích církevních pravidel, a poskytuje infor-
mace. To je skutečné skupinové rozhodování, o kterém budeme mluvit
v příští lekci.

6 Na Nehemjášově příkladu se učíme,
a) že dobří křesťané nemusejí činit žádná rozhodnutí.
b) že víra v Boha je namístě, když přírozené prostředky selžou.
c) že k rozhodnutí se musí dospět pouze přirozenými prostředky.
d) že Pán lidi v procesu rozhodování vede.

7 Nejefektivnější způsob rozhodování
a) závisí na daných okolnostech.
b) není ani autoritativní, ani příliš demokratický.
c) je obvykle - pokud je vedoucí dostatečně silný -autoritativní.
d) je demokratický styl, protože je v něm zainteresováno více lidí.

8 Zakroužkujte písmeno označující každé pravdivé tvrzení.
a Nejkompetentnější vedoucí dělají svá rozhodnutí rychle.
b Pro vyřešení problému existuje pouze jeden efektivní způsob.
e Zjistit rizíka a náklady, než učiníme rozhodnutí, ještě neznamená ne-

dostatek víry.

Otázky pro osobní meditaci a sebehodnocení: Podívejme se ještě
jednou na způsoby rozhodováni. V jakých situacích by byly jednotlivé
způsoby vhodné? Existuje nějaký způsob, o kterém si myslíte, že je pro
vás nejlepší? Proč?

SKUPINOVÁ DYNAMIKA

Vysvětlení pojmu "Skupinová dynamika"

Úkol 4: Uveďte příklady dvou dimenzí práce ve skupině.

Protože na většině rozhodnutí se nějakým způsobem podílí skupi-
na, je důležité, aby vedoucí rozuměl pojmům skupina a skupinová dy-
namika. V této souvislosti si uveďme první základní pravdu: lidé jsou
v podstatě společenští - potřebují jeden druhého a nejlépe pracují teh-
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dy, pracují-li společně. Druhou základní pravdou v této souvislosti je,
že skupina není jen pouhým seskupením osob. Jsou to lidé, kteří spo-
lečně jednají a navzájem se ovlivňují. Skupinové rozhodnutí není jen
rozhodnutím jednoho člověka, které ostatní berou na vědomí. Je to roz-
hodnutí, do něhož členové skupiny vložili své myšlení a svůj osobní
zájem.

Jednou z neúžasnějších pravd týkajících se skupiny je skutečnost,
že bez ohledu na to, jak odlišní tito jednotlivci jsou, dokáží vytvořit
jakýsi společný základ za účelem spolupráce při naplnění nějakého cíle,
který podle nich má smysl, hodnotu. To by především mělo platit
v křesťanských skupinách, kde víra je společným základem křesťan-
ského společenství. Skupinová dynamika je termín používaný k popisu
zvláštního druhu síly a činnosti, která vychází z lidí pracujících společ-
ně. Ilustrací této skutečnosti je rodina nebo rod, kde členové cítí, že
jsou součástí jeden druhého. Jednají jako jednotka, jako jeden celek.
Síla a uspokojení, které prožívají, když se podílejí na rozhodnutích
a aktivitách skupiny,jsoujiné, než síla a uspokojení plynoucí ze samo-
statné práce.

Výhodou skupinové práce není pouze uspokojení, které prožívají
jednotliví členové, nýbrž také kvalita práce. Někteří členové budou mít
zcela jistě více znalostí a schopností než druzí. Dobrý vedoucí však
bude dbát, aby měl příležitost se zapojit každý člen skupiny. Nemělo
by se dávat zvláštní postavení jedincům, spíše by mělo převládat roze-
znání různých druhů zapojení. Například člověk s malými schopnost-
mi pro daný úkol může mít dar víry nebo povzbuzujícího ducha, kte-
rým motivuje ostatní ve chvíli, kdy nastanou problémy. Jedno staré
přísloví říká, že sto kopáčů je schopno postavit most. Možná nebude
dokonalý, ale jistě bude sloužit svému účelu. A naopak, jeden velmi
talentovaný architekt by mohl mít se stavbou stejného mostu mnohem
více problémů, mě-li by ji dělat sám. Jeho most by asi dopadl mnohem
hůře, než most postavený stovkou nekvalifikovaných dělníků. Na dru-
hé straně však architekt společně s dělníky vytvoří nádherné dílo.

Dimenze skupiny

Mluvíme-li o skupinové dynamice, máme na mysli jednak lidi, jed-
nak úkoly. Tyto dva faktory někdy nazýváme dimenzemi skupiny. První
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dimenzí je sociální dimenze - jaké mají členové skupiny mezi sebou
vztahy, jak smýšlejí jeden o druhém, jak se cítí na daném místě ve sku-
pině a jaký je jejich přínos pro skupinu. Druhou dimenzí je dimenze
úkolu - jak členové skupiny přispívají rozličným způsobem k naplnění
úkolu. Je zodpovědností vedoucího dbát na rozvoj obou těchto dimen-
zí. Zde jsou podněty ke kolektivnímu vedení:

Sociální dimenze

1) Povzbuzujme lidi. Pomozme jim, aby byli srdeční a vnímaví je-
den k druhému. Projevujme každému uznání.

2) Povzbuzujme skupinové cítění. Zdůrazňujme týmového ducha.
Pomozme jednotlivcům překonat osobní pocity a předsudky. Striktně
odmítněme jakékoli soutěživé metody uvnitř skupiny. Vyvarujme se
vyjadřování přízně na základě osobní oblíbenosti. Sdílejme se s ostat-
ními - jsme členy jedné skupiny.

3) Vyvažujme rozdí/y. Pomozme lidem ve skupině přijímat názoro-
vé rozdíly bez konfliktů. Navrhujme kompromisy - řešení přijatelné
pro většinu. Vyzdvihněme podobnosti a shody mezi lidmi ajejich myš-
lenkami.

4) Udržujme komunikační kanály otevřené. Snažme se vytvořit pro-
středí, kde každý bude cítit, že může svobodně vyjádřit své myšlenky
a názory.

5) Stanovme pravidla. Jestliže je to nezbytné, stanovme pravidla.
Můžeme například stanovit časové limity. Nedovolme posměšky nebo
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kritická vyjádření jednotlivců. Pracujme s myšlenkami, nikoli s osob-
nostmi. Neztrácejme zbytečně čas spory. Udržujme ryzí křesťanskou
atmosféru.

Dimenze úkolu

I) Začněme s danými úkoly nebo je navrhněme. Veďme skupinu
v procesu definování problému. Navrhujme myšlenky a konkrétní kro-
ky. Zadejme konkrétní úkoly. Určeme limit, dokdy má být úkol splněn
či dokdy mají být podány zprávy.

2) Poskytujme informace a pomoc. Veďme skupinu v získávání in-
formací, které nemáme k dispozici.

3) Vykládejme. objasňujme a vysvětlujme. Vyjasňujme zmatky, uvá-
dějme příklady.

4) Uspořádávejme či shromažďujme vzájemně související myšlen-
ky. Pomozme lidem ve skupině vidět, jak spolu myšlenky navzájem
souvisejí. Pomozme jim rozeznat body, ve kterých se shodují, a veďme
je ke konkrétním rozhodnutím.

5) Zajistěme odměnu a uznání. Nenechejme dosažený pokrok nebo
splnění úkolu projít bez povšimnutí. Zdůrazňujme spíše kvalitu odve-
dené práce než osobní kvality pracovníků.

6) Poskytněme prostor pro hodnocení. Pomozme členům skupiny
realísticky zhodnotit, jak se jim podařilo úkol splnit. Nedovolme ani
přílišnou zdeptanost, ani přehnanou sebedůvěru. Veďme lidi k tomu,
aby za úspěch vzdali chválu Bohu a přitom si byli vědomi i vlastního
přínosu. Pomáhejme jim rozvíjet nové a lepší schopnosti na základě
dosažených zkušeností - ať již pozitivních nebo negativních.

9 Označte následující příklady buď číslicí 1), jedná-Ii se o sociální di-
menzi, nebo číslicí 2), jde-li o dimenzi úkolu.

I) sociální dimenze
2) dimenze úkolu

.... a Vedoucí před shromážděním srovnal židle do menšího kruhu .

. . . . b Dva členové skupiny byli pověřeni, aby připravili materiál pro
hodinu zdravotní péče.
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· ... c Vedoucí vysvětluje povinnosti duchovních pomocníků během
evangelizační kampaně.

· ... d Vedoucí požádal nového člena, aby vedl zahajovací chvály na
začátku shromáždění.

· ... e Vedoucí navrhl, aby každý dostal dvě minuty, aby mohl vyjádřit
svůj názor na dané téma.

· ... f Vedoucí navrhl, aby skupina vypracovala týdenní plán pro příští
rok.

Jak rozhodovat ve skupině

Úkol 5: Poznejte a zhodnoťte způsoby rozhodování ve skupině.

Rozhodování volbou čili "pravidlo většiny"
V mnoha společenstvích je nejběžnějším způsobem rozhodování

formální hlasování. To se může konat na pečlivě naplánovaném setkání
při použití tzv. parlamentárního zákona čili parlamentární procedury.
Pokud vám tento pojem není známý, či jste ho doposud nepoužívali,
stručně si ho vysvětlíme. Další informace a stručnou osnovu parlamen-
tární procedury uvádíme v dodatku.

Pokud je setkání vedeno podle parlamentární procedury, vedoucí je
předsedající osobou. Jeho úkolem je vést setkání tak, že dává svolení
jednotlivým členům k přednesení příspěvku do diskuse, jednomu po
druhém, a potom nechává hlasováním rozhodnout, která akce se usku-
teční. Tento systém zajišťuje, že se v dané chvíli projednává pouze jed-
na věc, a že každý, kdo chce, může vyjádřit svůj názor. Rozhodnutí,
které je poté přijato, vyjadřuje vůli většiny.

Od předsedajícího se neočekává, že bude vyjadřovat své názory, či
že se bude snažit ovlivnit nějakým způsobem hlasování. Předsedající
předkládá předmět k diskusi. Skupina například může plánovat setkání
mládeže. Vedoucí může navrhnout, že skupina by se měla dohodnout
na některých návrzích, pokud jde o podrobnosti. Jeden z členů může
pozvednutím ruky či povstáním signalizovat, že chce promluvit. Před-
sedající jej vyvolá.

"N avrhuj i pozvat pastora X jako hlavního řečníka," říká člen. Tomu
se říká návrh. Tzn., jeden člen navrhuje, aby se diskutovalo a hlasovalo
o pozvání pro pastora X.
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Při formální parlamentární proceduře je nezbytné, aby se na návrhu
shodli dva lidé ještě než o něm bude diskutovat skupina. Tento souhlas
se nazývá podpora. Tzn., že další člen skupiny, který souhlasí s návr-
hem, řekne: "Já podporuji tento návrh."

Pak řekne předsedající: "Bylo navrženo a potvrzeno, že pastor X
bude pozván jako hlavní mluvčí. Máte něco do diskuse?"

Členové mohou jeden po druhém zvednout ruku a vyjádřit svůj ná-
zor. Někteří mohou navrhnout jiného řečníka, jiní mohou požadovat
místo hlavního řečníka skupinu mladých či hudební program. Když se
již zdá, že každý, kdo chtěl, do diskuse přispěl, předsedající se zeptá:
"Jste připraveni volit?"

Pokud nevyvstanou žádné překážky, pokračuje: "Každý, kdo je pro
to, abychom pozvali pastora X jako hlavního řečníka, nechť zvedne
ruku." (Hlasování může proběhnout i jinou formou, např. povstáním,
ústním prohlášením či psanou formou prostřednictvím hlasovacích líst-
ků... ) Každý, kdo je proti, vyjádří svůj nesouhlas stejným způsobem.
Jestliže většina hlasujících je pro, rozhodnutí je přijato.

Tento většinový způsob se většině lidí zdá logický a spravedlivý.
Skrývá v sobě však několik problémů. Někteří členové skupiny mohou
být velmi silně proti zvolenému rozhodnutí. Mohou považovat tento
způsob za určitý druh zápasu a mohou se cítit poraženi. Místo, aby pak
spolupracovali s většinou, mohou ve skupině vytvořit menšinové já-
dro. Mohou hledat příležitosti a snažit se vyhrát jinde. To může skupi-
nu rozdělovat, místo aby ji to udržovalo v harmonické spolupráci.

10 V předchozím popisu hlasování a rozhodování podle pravidla větši-
ny můžeme vidět následující pozitivní hodnoty. Jedno tvrzení však
k pozitivním nepatří. Které?
a) Povzbuzuje k diskusi na dané téma a k plné účasti.
b) Poskytuje prostor pro řízenou diskusi, protože jsou dána pravidla

diskuse a je možno diskutovat současně pouze o jedné věci.
c) Dává prostor vedoucímu jednat směle, protože o čem rozhodne vět-

šina, to je většinou správné.
d) Produkuje rozhodnutí, o němž si většina myslí, že je nejlepší.
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Rozhodnutí dohodou (konsensus)
Slabina většinového pravidla spočívá v tom, že když setkání končí,

někdo zůstane na straně poražených. Této situaci je možno předejít,
pokud vedoucí vede skupinu k rozhodnutí dohodou. Dohoda ještě ne-
znamená, že každý bezvýhradně souhlasí, avšak pocity a postoje lidí
vypadají jinak, když setkání končí spíše v duchu dohody, než v duchu
soutěživosti.

Konsensus znamená, že každý člen skupiny vyjádří ochotu jednat
podle přijatého rozhodnutí, i když nemusí být plně přesvědčen, že je to
to nejlepší řešení. Vedoucí musí být v tomto případě trpělivý a musí mít
porozumění pro všechny. Vedoucí si musí být jist, že všichni měli sku-
tečně příležitost vysvětlit, jak se cítí ohledně dané věci a vysvětlit
i důvody svých postojů. Pokud opouštějí setkání s pocitem, že jim bylo
porozuměno, mají větší chuť spolupracovat se skupinou a připojit se
k rozhodnutí, které skupina učinila.

11 Předpokládejme, že se účastníte setkání, na kterém je snaha o řešení
určité záležitosti dohodou. Diskuse pokračovala tak dlouho, dokud ne-
byly prověřeny všechny alternativy. Nakonec bylo dosaženo souhlas-
ného stanoviska. Čím se bude takovéto zakončení lišit od případu, kdy
by hlasováním vyhrála většina? Odpověď si zapište do sešitu.

Rozhodnutí jednomyslnou shodou
V křesťanské práci je něco, čeho zřídka může být dosaženo ujiných

typů organizace. Je to možné proto, že křesťanské cíle jsou jasně vy-
mezeny a protože se můžeme spoléhat, že pod vedením Ducha svatého
dosáhneme jednoty a úplné shody. Víme jak z Písma, tak ze zkušenosti,
že jednota není možná vždy. Ve skutečnosti úplná jednota není nutná
ve všech případech a musíme si dávat pozor, abychom se neobviňovali,
jestliže nedosahujeme dokonalé týmové jednoty ve veškeré práci. Mů-
žeme však být velice citliví a vnímaví na pohyb Ducha svatého. Jeho
touhou pro nás je, abychom

usilovně hleděli zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem po-
koje ... dokonale připravili Boží lid k dílu služby - k budování
Kristova těla, až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání
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Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kris-
tovy plnosti. (Ef 4,3.12-13)

12 Přiřaďte typ rozhodování (vpravo) jeho vhodnému příkladu (vlevo),
který je založen na slovech vedoucího.

· ... a "Zdá se, že jsme dospěli k dohodě ve
způsobu jednání. Ačkoliv tento postup
není úplně dokonalý, zdá se vzhledem
k předloženým faktům nejlepší. Oceňu-
ji, že jste všichni ochotni podpořit ten-
to postup - i když se může zdát, že to
není právě ta nejlepší cesta."

I) pravidlo většiny
2) konsensus
3) rozhodnutí jedno-

myslnou shodou

· ... b "Protože jsme dosáhli bodu, ve kterém
všichni souhlasí se správností navrho-
vaného směru, můžeme pokračovat."

· ... c "Hlasováním bylo dosaženo výsledku
16 pro a 18 proti. Dále budeme pokra-
čovat na základě výsledku tohoto hla-
sování."

13 Na konci knihy v dodatcích si nalistujte a přečtěte "Ukazatele pro
parlamentární proceduru" a pak odpovězte na následující otázky.

a Vyjmenujte pět základních principů parlamentárního zákona.

b Kolik máme základních pravidel diskuse? .

c Kolik metod hlasování jsme zmínili? .

Kolik typů hlasování bylo vyjmenováno? .
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Nejvíce odevzdaných hlasů bez ohledu na většinu se nazývá

d Když předsedající neřídí schůzi, nikdy neříká ,jste mimo pořadí."
Místo toho by měl říci:

e Předsedající na každé setkání připravuje .
f Hodnota řídící procedury ve volebním systému spočívá v tom, že

g Pravidla pro podávání návrhů zaručují,

Toto je konec 2. části. Poté, co vypracujete samostatně hodnocený
test, zopakujte si lekci 4-6 a odpovězte na otázky za 2. část v příručce
studenta. Řiďte se pokyny, které jsou uvedeny v příručce studenta.
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Samostatně hodnocený test

PRAVDIVÉ - NEPRAVDIVÉ. Před každé tvrzení, které je pravdivé
napište P, před každé tvrzení, které je nepravdivé, napište N.

· ... 1 Nehemjášova láska k Jeruzalému znásobená vizí obnovy Jeru-
zaléma a jeho hradeb a zároveň jeho odvaha, s níž celou akci
začal, a to, že ruka Hospodinova byla vztažena nad ním, jsou
důkazem o Božím povolání.

· ... 2 Nehemjášovu způsobilost je nám umožněno spatřit ve faktu, že
poté, co přijel do Jeruzaléma, pověřil skupinu lidí, aby zhodno-
tila rozsah poškození hradeb a doporučila způsob, jakým se bude
opravovat.

· ... 3 Skutečnost, že Nehemjáš, přestože měl značný majetek, byl hlu-
boce pohnut těžkou situací chudých, je důkazem jeho empatie.

· ... 4 Aspekt vůdcovství, který vidíme u Nehemjáše, jenž promýšlel
své jednání, než předstoupil před krále, nazýváme plánováním.

· ... 5 Nehemjáš zhodnotil potřeby, vypracoval způsob řešení, sdílel
s ostatními svou vizi a pak zajistil, aby veškeré dostupné lidské
zdroje byly využity na vhodném působišti.

· ... 6 Nehemjáš provedl přesný rozbor situace: jaká byla situace v dané
chvíli a co bylo potřeba. Pak podněcoval ducha svého lidu a mo-
tivoval je slovy, která prozrazovala, že sdílejí společné cíle.

· ... 7 Prvním krokem v procesu řešení problému je definování pro-
blému, které obsahuje zhodnocení a popis situace, vyjádření pro-
blému konkrétními pojmy a rozhodnutí, zda je nutné problém
řešit.

· ... 8 Jestliže jsme určili problém, přecházíme k druhému kroku:
k volbě řešení pro daný problém, což zahrnuje alternativy, které
přicházejí v úvahu, volbu konkrétního řešení a provedení akce.

· ... 9 Třetí krok procesu řešení problému zahrnuje zhodnocení výsled-
ku akce. Jestliže jsou tyto tři stupně procesu řešení problému
splněny, výsledek bude uspokojující.
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· ... 1OJestliže je již jednou vybráno alternativní řešení, jednotlivé kro-
ky, prodiskutován postup činnosti a prověřeny potřebné materi-
ály, členové mohou daný problém opustit s pevným přesvědče-
ním, že problém již je vyřešen.

· ... 11Členůmje v předepsaném čase poskytnuta možnost vyjádřit své
pocity pokud jde o výsledky daného řešení. Pokud je výsledek
obecně dobrý, měli by být oceněni, pokudje však tendence hod-
notit výsledek spíše negativně, vedoucí by měl projevit porozu-
mění a povzbudit členy k dalšímu úsilí.

· ... 120becně můžeme říci, že řešení problému se vztahuje k většině
potřeb, zatímco činění rozhodnutí vzhledem k řešení se vtahuje
pouze na malý počet problémů.

· ... 13Nehemjáš činil rozhodnutí, která byla založena na dostatečných
informacích, na jasném pochopení případných rizik, na otevře-
né komunikaci se spolupracovníky, pokud jde o dané záležitos-
ti, na činění definitivních rozhodnutí a na tom, že druhým po-
skytoval příležitost vyjádřit konečná rozhodnutí.

· ... 14Křesťanští vedoucí nacházejí při činění rozhodnutí jisté překáž-
ky, mezi nimiž jsou i neschopnost formulovat jasné cíle, pocity
nejistoty, strach ze změn, a strach, že pokud provedou zhodno-
cení, budou obviněni z toho, že nemají dost velkou víru.

· ... 150becně řečeno, křesťanský vedoucí vede svou skupinu při čině-
ní rozhodnutí, a pouze zřídkakdy ji zapojí do procesu činění roz-
hodnutí.

· ... 16Zatlmco styl rozhodování obsahuje celé spektrum od autorita-
tivních stylů až po demokratické, nejenergičtější vedoucí větši-
nou používají autoritativní styl.

· ... 17Ačkoliv členové mohou být zodpovědnými a zkušenými křes-
ťany, neměli by si přisvojovat větší zodpovědnost za činění
rozhodnutí, protože to by mohlo být znakem tělesnosti a pýchy.

· ..• 18Skupinová dynamika spočívá na předpokladu, že lidé jsou v pod-
statě společenští a potřebují jeden druhého, že nejlépe pracují,
když pracují pohromadě, a že tím, jak společně pracují, ovliv-
ňují jeden druhého.

· ... 19Ačkoliv lidé rádi pracují spíše společně než osamoceně, nor-
málně neodevzdávají stejně kvalitní výkon, jako když pracují
osamoceně.
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· ... 20Jaké vztahy mají navzájem členové skupiny, co si myslí jeden
o druhém a co si myslí o svém místě a přínosu pro skupinu se
týká dimenze úkolu skupinové dynamiky.

· ... 21Zajistit odměnu a uznání, stejně jako poskytnutí prostoru pro
hodnocení, to vše je součástí dimenze úkolu ve skupinové dyna-
mice.

· ... 22Rozhodnutí, kterých je dosaženo při hlasování formou pravidla
většiny,jsou, obecně řečeno, svévolná a zanechávají v menšině,
jejíž názor nebyl přijat, pocit porážky a rozmrzelosti.

· ... 23Konsensus vyvolává dojem, že všichni dospěli k dohodě a že
mezi nimi nejsou žádné rozpory.

· ... 24Proces dosažení rozhodnutí pomocí volby s nadpoloviční větši-
nou má i některé negativní stránky, obecně však má mnoho kla-
dů, pro které je vhodné jej doporučit.

· ... 25Rozhodnutí jednomyslnou shodou je měřítkem skutečné duchov-
ní vyspělosti církve. Je znakem duchovní zralosti a dokonalé
jednoty.
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Odpovědi na studijní otázky

7 a) závisí na daných okolnostech.

1 a 6) motivování druhých
b 2) způsobilost
c 3) cit pro povolání
d 1) empatie
e 4) plánování
f 5) organizování

8 a Nepravdivé.
b Nepravdivé.
c Pravdivé.

2 b) že práce na obnově hradeb byla znemožňována.
e) Vyzbrojit ty, kdo pracovali na stavbě obrannými zbraněmi.

9 a I) sociální dimenze
b 2) dimenze úkolu
c 2) dimenze úkolu
dl) sociální dimenze
e I) sociální dimenze
f 2) dimenze úkolu

3 c) že byly vybírány příliš vysoké úroky.
d) že požadoval, aby byl naplňován Hospodinův zákon.

10 c) Dává prostor vedoucímu jednat směle, protože o čem rozhodne
většina, to je většinou správné.

4 a takové, že se příliš nedařilo. Učitelé cítili nespokojenost.
b hluk.
c nedostatečná kázeň, rodiče, kteří nejevili dostatečný zájem o to, co
dělají jejich synové, nedostatečné vyučování.
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11 Vaše odpověď. Rozdíly mohou být velmi jemné. V obou případech
by sporná otázka byla plně prodiskutována. Zdá se, že rozdíl spočí-
vá v tom, že konsensus probíhá méně dramaticky a nezanechává za
sebou ty, kteří prohráli, kdežto většinové hlasování rozdělí skupinu
na dvě části: vítěze a poražené. Pokud by se však většinové hlaso-
vání provádělo správně, mohlo by být efektivní metodou, avšak bez
citlivosti a křesťanské dobroty by mohlo vést k rozdělení.

5 Vztahuje se na tři stupně a kroky, které jsou zahrnuty v tomto oddíle.

12 a 2) konsensus
b 3) rozhodnutí jednomyslnou shodou.
cl) pravidlo většiny.

6 d) že Pán lidi v procesu rozhodování vede.

13 a 1) Zdvořilost a spravedlnost ke všem.
2) Projednává se pouze jednu věc současně.
3) Menšina musí být slyšena.
4) Většina musí zvítězit.
5) Význam pravidel je v tom zjednodušit akci, nikoli ztížit.

b pět.
c osm; čtyři; pravidlo prosté většiny.
d "Návrh je mimo pořadí."
e pořad jednáni.
f pomáhá vyřídit urychleně agendu, zajišťuje návaznost na minulá

jednání, spojuje nynější rozhodnutí s těmi, která budou učiněna
v budoucnu a zajišťuje, že rozhodnutí je dosaženo vhodným způ-
sobem - nikoli svévolně.

g že na pořadu jednání je v jednu chvíli pouze jedna věc, a ta je
projednána plně a důkladně, než je představena další záležitost.
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Cást 3.
Cíle
Jak vedoucí stanovují cíle ajak
spolupracují s dalšími na jejich
dosažení







lekce 7
Vedoucí přijímají zodpovědnost

"Máme před sebou velkou výzvu. V celé společnosti probíhají ob-
rovské sociální změny a dochází k velkému pohybu obyvatelstva. Lídé
z venkova se stěhují do měst. Jiní opouštějí svou zemí a hledají lepší
životní podmínky. Mnozí, kdo přišli do naší země, hovoří odlišným
jazykem a jejich kulturní zvyky se liší od našich. Lidé z pohanského
prostředí přijímají Krista a hledají mezi námi své místo. Velké skupiny
přistěhovalců v našem městě dosud neslyšely svědectví evangelia. Nově
obrácení křesťané nemohou dojíždět do našeho shromáždění kvůli pro-
blémům s dopravou a nemají se kde scházet. Cítím však za ně zodpo-
vědnost. Rád bych oddělil část našich sborových příjmů, abychom jim
pomohli postavit novou budovu ke shromáždění v místě jejich bydliš-
tě. Chtěl bych, aby někteří z vás na sebe vzali v tomto sboru vedoucí
úlohu a pomohli jim začít."

Tato slova právě pronesl pastor. Svolal věřící, aby požádalo pomoc
na projektu, který mu Bůh položil na srdce. Někteří však přišli s námit-
kami:

"Nemáme dost peněz ani na pokrytí vlastních výdajů!"
"Není to škoda, vzdát se požehnaného společného obecenství s tě-

mito lidmi? Navíc nemáme dostatek pracovníků ani ve vlastním sboru.
A vůbec, není tam, kde by se měla nová sborová budova postavit, příliš
nebezpečné místo?"
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"Já nový projekt podporuji. "

Tu povstal jeden mladý muž a řekl: "Bratři a sestry, cítím, že si
musíme vyjasnit své postoje ohledně poslání církve. Nemůžeme se spo-
kojit s tím, že jsme šťastné a příjemné společenství Božího lidu. Je zde
důležitější cíl. Zatímco naše potřeby jsou ve sboru uspokojovány, měli
bychom pracovat, abychom zasáhli druhé a projevili jim zájem a lásku.
Já nový projekt podporuji."

Tato situace, typická pro dnešní dobu, ilustruje jednu z nejzávaž-
nějších otázek spojených s křesťanským vůdcovstvím: pochopení dů-
ležitosti a podstaty záměrů a cílů, které jako křesťané máme, a ochota
vzít na sebe zodpovědnost za jejich dosažení. Biblický příběh, který
nás bude provázet touto částí, je příběh Ester.

Osnova lekce

Ester - ochotná vedoucí
Vedoucí rozumějí podstatě cílů
Vedoucí přijímají zodpovědnost
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Cíle lekce

Po skončení této lekce byste měli být schopni:

• Popsat na příkladu Ester vůdcovské principy, přijmout je a apliko-
vat.

• Poznat druhy cílů a záměrů a vysvětlit jejich důležitost a efekt.
• Porozumět pojmům zodpovědnost a skutečnost.

Studijní činnost

I) Přečtěte si knihu Ester. Přečtěte si ji i tehdy, pokud ji dobře znáte,
protože tentokrát ji budete číst, abyste se seznámili s vůdcovskými prin-
cipy, které jsou v ní uvedeny. Budete-li chtít, můžete si při čtení dělat
poznámky.
2) Prostudujte praktickou část lekce a zodpovězte studijní otázky jako
obvykle. Po jejich vypracování si udělejte samostatně hodnocený test
a zkontrolujte své odpovědi.

Praktická část

Od počátku tohoto kursu zdůrazňujeme tři hlavní myšlenky týkající
se vedení. Jsou to: Lidé - ti, kteří vedou a ti, kteří jsou vedeni, úkoly,
které dělají a cíle, kterých dosahují. V části 1. jsme se zaměřili převáž-
ně na lidi. Pozornost jsme věnovali rysům osobnosti, které mají vedou-
cí mít a vztahům, které mají s lidmi rozvíjet. V části 2. jsme se zaměřili
na úkoly. Uvažovali jsme nad tím, jaké funkce mají vedoucí zastávat
a jaké jsou způsoby vedení. V části 3. se zaměříme na cíle. V této lekci
se budeme zabývat podstatou a důležitostí cílů a záměrů. Lekce 8 nás
bude učit, jak používat záměry při plánování i při vlastní činnosti.
V lekci 9 se dozvíme, jak motivovat lidi a jak jim pomoci dosáhnout
záměrů a cílů.

Samozřejmě, že v životních situacích není možné oddělovat lidi,
úkoly a cíle. Na příkladu Ester uvidíme, jak se tyto pojmy navzájem
prolínají.
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ESTER - OCHOTNÁ VEDOUCÍ

Úkoll: Seznamte se spříklady vůdcovských rysů osobnosti, úkolů a cílů.

Jedinci se dostávají do vedoucích pozic různým způsobem. Vedou-
cí často vzejde jako výsledek potřeby určité skupiny lidí. Lidé vedoucí-
ho následují, protože se jeví jako ten, kdo je schopen uspokojít potřeby
dané skupiny. Musí zde být cíl (například problém, který je třeba vyře-
šit), pro jehož dosažení je vedoucí nezbytnou osobou. Podoba cíle či
problému pak velmi ovlivní či doslova určí, jaký typ vedoucího je po-
třeba. Proto není ani dost dobře možné určit, jaké rysy osobnosti by
správný vedoucí měl mít. Většina vedoucích má některé vlastnosti, které
jsou společné každému z nich, avšak jiné rysy osobnosti se mohou
u každého velmi lišit, jak již jsme mohli vidět na našich biblických
vzorech.

Příběh Ester je typickým příkladem, kdy vedení vyvstalo z potřeby,
kterou bylo třeba řešit. Kniha začíná popisem problematické situace.
Dokážete si představit příběh vylíčený v této neobvyklé kapitole z his-
torie?

V době, kdy král Achašveróš slavil své bohatství a moc, jeho žena,
královna Vašti, odmítla uposlechnout jeho přání a přijít k němu. Aby
dokázal svou moc a autoritu, vydal veřejný dekret, ve kterém se s ní
rozvedl a vyhostil ji z paláce.

V té zemi platil veřejný výnos krále jako zákon navždy a dokonce
ani sám král neměl možnost jej změnit. Král začal svou ženu postrádat,
byl však svázán oficiálním dekretem a proto ji nemohl přijmout zpět.
Dostal radu, aby na místo královny postavil pannu, která bude vybrána
z nejkrásnějších dívek v království. Měla se vlastně konat jakási volba
královny krásy a král si měl vybrat novou královnu.

Mezi královy poddané patřili i židovští vyhnanci. Mnozí z nich se
přizpůsobili životu v zajetí a díky své povaze a schopnostem získali
vedoucí pozice. Jedním z nich byl i Mordokaj. Jeho sestřenice Ester
mu byla jako dcera, protože její matka i otec již zemřeli. Byla milá
a půvabná. Když byly vyhledávány půvabné panny, které měly být před-
staveny králi, Ester byla jednou z nich. Mordokaj jí poradil, aby se
nezmiňovala o tom, že je Židovka. Král nepátral po tom, z jakého pro-
středí Ester pochází. Zajímal se pouze o její krásu a jemné způsoby.
Zalíbila se mu více než kterákoliv z ostatních, a vybral siji, aby se stala
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královnou. Dostala palác pro královnu, královská roucha, korunu, slu-
žebné - veškerá privilegia a luxus náležející k jejímu postavení.

Jedním z nejvyšších královských úředníků byl Haman, pyšný a se-
bevědomě ambiciózní muž, který Židy nenáviděl. Do krajnosti se roz-
zuřil, když se mu Mordokaj nepoklonil. Haman hořce žehral: "Nejen
že mne urazil, ale ke všemu je to jeden z těch Židů. Najdu způsob, jak
potrestat jeho a všechen jeho lid s ním!"

Haman se postaral, aby král uvěřil, že Židé jsou nebezpeční a že
jsou zdrojem problémů. Naznačoval, že neprojevují koruně náležitou
úctu, a měli by být zničeni. Přesvědčoval krále, aby podepsal dekret,
a naplánoval si určité datum, kdy měli být pobiti.

Když se Mordokaj tuto zprávu dozvěděl, usoudil, že existuje pouze
jediná možnost,jak by Židé mohli být zachráněni. Kdyby král věděl, že
rozkaz k usmrcení by se vztahoval také na královnu, udělal by něco, co
by zachránilo jak královnu, tak její lid. Byla jediným člověkem, který
v té chvíli zastával takové postavení, aby mohla být naplněna daná po-
třeba. Takže Mordokaj požádal Ester, aby předstoupila před krále
a žádala o milost pro všechny Židy.

Jak to mohla udělat? Mordokaj jistě věděl, že by nemohla jen tak
přijít před krále, pokud by nedostala pozvání. Existoval přísný zákon,
podle něhož kdokoliv, kdo by ho porušil, by byl zadržen královými
strážci a zabit. Tento zákon nemohl být změněn. Dekret, ve kterém
bylo stanoveno vyhlazení Židů, také nemohl být změněn. Co mohla
dělat? Samozřejmě, pokud by si král přál, mohl by vztáhnout zlaté žez-
lo k osobě, která by se k němu takto přiblížila, ale byl by to velký risk.

"Znáš zákon," řekla Ester Mordokajovi, "a král si mne nezavolal již
třicet dní."

Pak Mordokaj Ester připomněl, že i ona je Židovka. "Nemůžeš oče-
kávat, že unikneš jen proto, že jsi královna," řekl. "Pokud pomůžeš
svému lidu, pomůžeš i sobě. Možná jsi byla do pozice královny vyvo-
lena právě pro takovou chvíli, jaká je právě teď."

Je zajímavé, že Ester znamená hvězda. Ester byla ve vysokém po-
stavení, protože Bůh jí dal určité vlastnosti (např. krásu) a příležitost
být jistým drubem hvězdy. Avšak pro Ester, stejně jako pro ostatní, kte-
ří jsou Bobem povoláni, nebylo postavení, kterého dosáhla, určeno pro
její osobní moc a blahobyt. Nemohla být hvězdou sama o sobě. Její
postavení mělo přinést užitek jejímu lidu, Židům. V této chvíli se Ester

182



rozhodla být pravou vedoucí. "Ano," souhlasila, "půjdu do toho, i když
je to nebezpečné. Jestli mám zemřít, tak zemřu. Beru na sebe následky
svého rozhodnutí."

Ester nejen, že prokázala některé vůdcovské rysy, ale také začala
bezprostředně jednat jako vedoucí. V mysli si již zformovala plán,
a uvědomila si, že v něm budou zahrnuti i ostatní. Potřebovala jejich
plnou podporu. Požádala je, aby se po tři dny postili, a slíbila, že i ona
a její dívky se budou postit. Vše zřetelně a podrobně vysvětlila.

Během těchto tří dnů Ester učinila mnohem více než jen to, že se
postila. Byla pilně zaměstnána plánováním a přípravami. Vytvořila sou-
bor kroků, které bylo třeba podniknout. Předstoupí před krále, pozve
krále i Hamana na hostinu a ve vhodném okamžiku a vhodným způso-
bem přednese svou žádost. Prokáže, že ctí zákon, do jaké míry to jen
bude možné, a dá králi možnost přemýšlet o řešení. Pak zaměstnala své
pomocníky přípravou hostiny.

Pak, třetího dne, si oblékla královské roucho a vstoupila do trůnní-
ho sálu. Jednala odvážně, ale s tichou důstojností vešla do situace, kte-
rá ji mohla stát život pro porušení královských zákonů. Byla ochotna
přinést tuto oběť, protože věděla, jak důležitý je její cíl. Jednala však
natolik opatrně, aby nikoho zbytečně neurazila. Oblékla si pro tuto pří-
ležitost správný oděv a hovořila správně (Est 5,1). Král byl potěšen.
Dosáhla, pokorná ve svém vítězství, doteku králova žezla.

Ester i nadále jednala moudře. Nevyjádřila hned svůj zájem, nýbrž
žádala, aby s ní král povečeřel a mohla tak svou žádost přednést v nej-
vhodnější okamžik. Krůček za krůčkem ho vedla, aby porozuměl situ-
aci a byl přesvědčen natolik, aby zasáhl ve prospěch Židů.

1Následují výroky vyjadřují bud' vůdcovské rysy osobnosti, nebo
úkoly, nebo cíle, které se vztahují k osobě a práci Ester. Napište číslo
označující vhodné pojmenování do vyznačeného prostoru před každý
výrok.

· ... a Chtěla zachránit svůj lid. 1) vůdcovské rysy
2) úkol
3) cíl· .•. b Byla odvážná a statečná.

· ... c Král musel být přesvědčen.
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· ... d Setkání bylo předem naplánováno.

· ... e Předložila jasné pokyny.

· ... f Byla zdvořilá a vlídná.

· ... g Přijala zodpovědnost.

· ... h Byla rozumná a jednala systematicky.

VEDOUCÍ ROZUMÍ PODSTATĚ CÍLŮ

Úkol 2: Pochopte výrazy institucionální cíl a operační cíl.

Vraťme se zpět ke cvičení 1, které jste právě udělali. Vidíme, že
tvrzení a (Chtěla zachránit svůj lid.) a c (Král musel být přesvědčen.),
jsme označili jako cíle. Čím jsou si podobná? Co je společně činí cí-
lem? Všimněme si, že oba výroky vyjadřují kýžený výsledek, neboli
jakýsi druh konečného cíle, k němuž svým úsilím směřujeme. Jak se
tyto dva cíle od sebe liší? Když se podíváme na příběh Ester, můžeme
zde tyto rozdíly vidět. Ester chtěla zachránit svůj lid, to byl konečný
cíl, pro který byla ochotna udělat vše. Aby tohoto konečného cíle do-
sáhla, musela přesvědčit krále, aby Židy ochránil před následky výno-
su, který pro ně znamenal jistou smrt. Konečného cíle je dosahováno
prostřednictvím dosažení jiných cílů. V křesťanské práci je náš koneč-
ný cíl duchovní a velmi široký. Takovýto konečný cíl nazýváme insti-
tucionální cíl. Nejvyšším cílem je získání co největšího množství lidí
pro Krista. V každém sboru nebo ve sborové práci jsou stanovovány
institucionální cíle. Abychom těchto cílů dosáhli, musíme si stanovit
operační cíle, které také můžeme nazývat podcíle.

Vraťme se zpět k Ester a všimněme si, jak zdolávala jeden cíl za
druhým. Musela získat králův souhlas. Musela dosáhnout toho, aby král
dobře pochopil celou situaci, ve které se Židé nacházeli, a jednal pak
odpovídajícím způsobem. Protože král nemohl zrušit předchozí dekret,
bylo třeba najít jiný způsob, jak Židy zachránit a přitom neporušit zá-
kon. Když bylo Židům povoleno, aby se sami postavili na obranu své-
ho života, podmínka, aby královský dekret nebyl zrušen, zůstala za-
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chována. Protože Ester měla jasný a důležitý konečný cíl, byla schopna
stanovit pro sebe i pro své pomocníky řadu určitých cílů. Tak, jak bylo
postupně dosahováno naplnění jednotlivých operačních cílů, se přibli-
žovala stále více ke konečnému neboli institucionálnímu cíli.

2 Vraťme se nyní k příběhu, který uvádí naši lekci. Jaká je situace,
která vyžaduje vedení?

3 V čem je pastor podobný Mordokajovi?

4 Předpokládejme, že lidé začnou na projektu, který byl navržen pasto-
rem, pracovat. Můžete uvést, co je pro ně institucionálním cílem?

5 Předpokládejme, že jste přijali vedoucí roli, a začali jste pracovat na
uskutečnění projektu. Uveďte dva operační cíle, kterých je třeba do-
sáhnout, abyste se mohli přiblížit institucionálnímu cíli.

Proč jsou cíle důležité

Úkol3: Určete,jaký přínos má stanovování cílů a záměrů.

Protože konečné (institucionální) cíle křesťanské práce se zdají být
zřejmé, mnozí vedoucí často opomíjejí důležitost stanovování jasných
cílů. Zdá se jim, že "činění Boží vůle" a "získávání lidí pro Krista" jsou
dostatečně jasné cíle. Někteří vedoucí si nechtějí stanovovat jasné cíle,
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protože chtějí zůstávat otevření pro vedení Ducha svatého. Chceme-li
však být dobrými vedoucími, musíme v procesu plánování hledat Boží
vedení, jak jsme se již naučili. Lidé lépe pracují a mají lepší pocit, zna-
jí-li jasné cíle. Mnoho nepokoje a promaměné sborové práce je výsled-
kem neúspěchu vedoucích v této oblasti. Stanovení cílů může mít pod-
statný efekt v našem vůdcovském úsilí.

I) Cíle nám pomáhají šetřit čas, energii, síly a zdroje. Stanovením
jasných cílů můžeme řídit využití zdrojů, které máme k dispozici, aniž
by došlo k plýtvání nebo ke zmatku. Bez cílů mohou být některé úlohy
zapomenuty, zatímco jiné plněny dvakrát. Peníze mohou být investo-
vány do něčeho, co není důležité, a pak na to, co je skutečně potřebné,
finance chybějí. Jeden může pracovat přespříliš, zatímco druhý vyna-
loží jen málo úsilí.

2) Cíle inspirují lidi ke spolupráci. Lidé dokáží lépe vidět nutnost
spolupráce, mají-li před sebou jasný cíl. Někdy se jim nepodaří odpo-
vědět na výzvu vedoucího, který říká: "Pojďme se teď všichni pustit do
této konkrétní práce." "Společná práce jen sama o sobě" se zdá být
bezcílná, pokud nejsou vidět žádoucí výsledky snažení.

3) Cíle poskytují prostor pro hodnocení. Nejlepší zhodnocení jaké-
koliv aktivity může být zajištěno pouze tehdy, jestliže je nějaká mož-
nost, jak ho "změřit". Pokud se žádné hodnocení neprovádí, lidé se
mohou spokojit i s velmi malým standardem vykonané práce. Prostě
jsou jenom něčím zaměstnáni a pořádně ani nevědí, čeho by měli do-
sáhnout. Pokud předem stanovíme cíle, poskytujeme prostor pro hod-
nocení výsledků. Tímto způsobem můžeme spolupracovníkům pouká-
zat na potřebu zlepšení nebo naopak ocenit, jak dobře danou věc
provedli. Můžeme odhalit slabá místa v organizaci práce a řídit své
úsilí uvážlivě.

4) Cíle pomáhají objevit dary a talenty. Jsou-li stanoveny žádoucí
výsledky, lidé mohou lépe vidět, jaké dary a talenty jsou k naplnění
daného záměru potřeba. Začínáme rozeznávat u sebe i u druhých schop-
nosti k naplnění zamýšleného úkolu. Ester by si o sobě pravděpodobně
nikdy nepomyslela, že by byla schopna toho, co nakonec dokázala,
kdyby se neocitla v situaci, kdy před ni byla představena potřeba, kte-
rou bylo třeba naplnit. Když přemýšlíme o konkrétních cílích, můžeme
je přidělit těm, jejichž vlastnosti se pro vykonání daného cíle hodí nej-
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lépe. Pracovníci se budou hlásit ochotněji, a díky tomu budou přichá-
zet i noví vedoucí.

6 Štěpán je truhlář. Slyšel pastorovu výzvu dobrovolníkům, kteří by
mohli odpracovat den na údržbě sborového domu. Na jakou výzvu
myslíte, že bude Štěpán nejpravděpodobněji reagovat? Zakroužkujte
písmeno označující tvrzení, které jste zvolili.
a) Potřebujeme co nejvíce dobrovolníků, kteří by nám pomohli s úpra-

vami sborového domu.
b) Jedním z našich záměrů je oprava šesti okenních rámů.

7 Zakroužkujte písmena, která označují, jaké účinky můžeme očekávat
od následujícího cíle. Naším cílem návštěvní služby pro tento týden je,
aby každý ze tří dvoučlenných týmů uskutečnil pět telefonických roz-
hovorů s lidmi, kterým sloužíme.
a) Podněcuje spolupráci.
b) Šetří peníze.
c) Zajišťuje prostor pro hodnocení.

8 Zakroužkujte písmeno označující tvrzení, které nejlépe vyjadřuje hlav-
ní myšlenku našeho pojednání o účincích cílů.
a) Hlavním účinkem stanovení cílů je vykonat více práce za kratší dobu.
b) Skutečným záměrem stanovení cílů je usnadnit vedoucím práci.
c) Správné cíle pomáhají vykonat práci a také ovlivňují postoje lidí.

VEDOUCÍ PŘIJÍMAJÍ ZODPOVĚDNOST

Úkol4: Vyberte ilustrace, které vysvětlí, jak přijetí závazku k naplnění
cílů přináší svobodu.

Odpověď b) ve cvičení, které jste právě dokončili, je zcela jistě ne-
správná. Stanovení cílů a záměrů pro sebe i pro ostatní je jedním
z nejobtížnějších úkolů vedoucích. Je to obtížné, protože to vyžaduje
absolutní upřímnost a ochotu přijmout zodpovědnost, ať to stojí, co to
stojí.

Vzpomeňme si na ilustraci v úvodu této lekce. Pastor řekl, že cítí
zodpovědnost. Byl ochoten obětovat část sborových peněz a část spo-
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lupracovníků, aby mohl být založen nový sbor. Byl ochoten riskovat,
že bude kritizován, bude-li žádat po lidech, aby i oni přinesli určitou
oběť. Byla to podobná situace jako ta, ve které se nacházela Ester.
Mordokaj ji přivedl k tomu, že pocítila zodpovědnost za svůj lid a za
situaci, v níž se nachází. Když lidé začínají přemýšlet o skutečném
poslání církve a kdyžjsoujimjasně předloženy plány, stávají se ochot-
nějšími učinit určité závazky a převzít zodpovědnost.

Mladý muž, který se rozhodl daný projekt podpořit, tak učinil pro-
to, že pochopil pravý úkol církve. Byl ochoten se postavit tváří v tvář
realitě a převzít zodpovědnost.

Určité porozumění jak čelit realitě a přijmout zodpovědnost pochá-
zí od psychiatra Williama Glassera. Pracoval po dlouhou dobu s ne-
šťastnými lidmi, kteří nebyli schopni se přizpůsobit požadavkům spo-
lečnosti, do níž patřili. Zjistil, že jedním z důvodů jejich selhání bylo
odmítnutí postavit se tváří v tvář realitě. Neustále si vymýšleli výmlu-
vy obviňující z jejich problémů jiné lidi či okolnosti. Kdyby Ester za-
stávala takové postoje, asi by řekla: "Kdybych tak nebyla ženou ...
Kdyby jen ten král nebyl tak tvrdohlavý ... " Ona se však dokázala po-
stavit tváří v tvář realitě a jednat s tím málem, které měla.

Podle Glassera je to jediný způsob jak prožít úspěšný a plodný ži-
vot. Aje to jistě také jediný způsob, jak být úspěšným vedoucím. Glas-
ser předpokládá, že základem uspokojení v životě je ochota snést istrá-
dání, je-li to třeba, aby mohlo být dosaženo cíle. Říká, že vydání se
přináší svobodu. Jestliže upřímně zvážíme možné následky a rozhod-
neme se odpovídajícím způsobem jednat, budeme postupně získávat
sebedůvěru a budeme se stávat schopnějšími vedoucími. Křesťanští
vedoucí mají tu výhodu, že vědí, že sebedůvěra je odrazem důvěry
v Boha.

9 Napište, která slova jsou ukázkou toho, že Ester porozuměla mož-
ným následkům svého jednání a že byla ochotna přijmout zodpověd-
nost.
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Jakjí toto vydání přineslo svobodu? Nemyslíte, že teď byla osvo-
bozena od strachu? Osvobodila se také od výmluv. Dokázala sama sobě,
že je schopna učinit těžké rozhodnutí. Byla volná, aby jednala ve víře.

10 Zakroužkujte písmena označující ilustrace, které podle předchozího
pojednání správně vysvětlují, jak vydání se určitému cíli přináší svo-
bodu.
a) Jan zhodnotil důsledky svého rozhodnutí vstoupit na biblickou školu

jako odpověď na Boží povolání ke vstupu do služby, rozhodl se upo-
slechnout a nyní se pustil do praktické realizace svého plánu. Je klidný
a důvěřuje a již se nebojí, že by to nezvládl. Nyní, když se rozhodl
pro tuto cestu, není již déle zmítán nerozhodností. Může teď veškeré
své úsilí zaměřit k tomuto konkrétnímu cíli.

b) Rebeka učinila rychlé rozhodnutí opus tít svou práci a odcestovat do
zahraničí, aby tam pomáhala s prací pro Pána. Ospravedlňuje toto
rozhodnutí sama před sebou, protože se jí líbí možnost pracovat v cizí,
neznámé zemi. Její rozhodnutí je neústupné a je přesvědčena, že
nikdo nemá právo jí do toho mluvit. Doufá, že všechno se podaří
tak, jak si to představuje. Věří, že tím co udělala, vyjádřila skuteč-
nou svobodu rozhodování.

c) Už nějaký čas Pán k Tomášovi mluví o práci na Boží vinici na plný
úvazek. Nyní, po mnoha modlitbách a hledání celým srdcem, se
Tomáš rozhodl, že začne plně pro Pána pracovat a začne budovat
sbor v nové oblasti, kde je toho velice potřeba. Udělal rozhodnou
změnu, které se vždy tak bál, odešel ze zaměstnání, odstěhoval se
z domova a rozloučil se s přáteli. A nadto vytvořil určitý plán, začal
s bohoslužbami v novém městě, a cítí i přes mnohou nejistotu, po-
kud jde o budoucnost, že Bůh s jeho prací souhlasí. Kupodivu se ani
nezajímá o své zajištění do budoucna - peníze na zajištění obživy
a dalších nezbytností. Důvěřuje, že Bůh ho tím vším provede.

d) Petr přemýšlí o svém povolání do služby a o tom, jaká by měla být
jeho odpověď. Aby utišil svědomí a uvolnil se od určitého tlaku,
který cítí, myslí si: ,Nejsem kvalifikovaný, mám strach z lidí, ne-
mám dostatečné vzdělání, práce je příliš těžká - dokonce i pro toho,
kdo vzdělání má. Ne, nikdy nebudu schopný úspěšně pracovat pro
Pána. Až dosud jsem byl vždycky úspěšný. Neexistuje žádná mož-
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nost, jak by se to dalo změnit.' Když se s touto záležitostí takto vy-
pořádal, pokouší se na vše zapomenout.

11 Možná vám pomůže, když si ujasníte, jaký je váš postoj k následují-
cím rysům osobnosti, které jsou požadovány od úspěšných vedoucích.
Do sloupečku, který nejlépe vystihuje vaši odpověď na daný bod, ve-
pište X.

A B C
většinou někdy zřídka

nebo
nikdy

Jste ochotni přijmout zodpovědnost ať to stojí
co to stojí?

Jste ochotni být zcela upřímní k těm, které ve-
dete?

Jste ochotní se obětovat pro dobro těch, které
vedete?

Jste ochotni riskovat, že budete kritizováni za
to, že od svých následovníků vyžadujete ocho-
tu obětovat se pro dosažení cíle?

Jste ochotni vyzvat lidi k tomu, aby přijali cíl,
který je církvi dán, a to i přesto, že to může
znamenat odklon od cílů, ke kterým sbor smě-
řoval dosud?

Jste ochotni se postavit tváří v tvář realitě a pra-
covat s tím, co máte?

Jste ochotni stanovit reálné cíle a požadavky,
dát konkrétní instrukce svým následovníkům
a ověřit si, že správně porozuměli tomu, co se
od nich očekává?
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Jste ochotni i strádat, bude-li to třeba, aby mohlo
být dosaženo cíle?

Jste si vědomi, že když poctivě zvážíte důsled-
ky konání, než začnete jednat, získáte tím se-
bedůvěru a stanete se efektivnějšími vedoucí-
mi?

Jste ochotni ověřit reálnost stanoveného cíle
tím, že zhodnotíte stupeň dosažení a budete
o něm informovat i své následovníky?

Jste rozhodnutí nepřijímat výmluvy od svých
následovníků tím, že jim stanovíte jasné poža-
davky a pomůžete jim je naplnit?

Jste ochotni plně ocenit úspěch, kterého vaši
následovníci dosáhli, a uznat jejich přednosti
či zlepšení?

Nyní, když jste ukončili své zhodnocení, přičtěte si za každou od-
pověď ve sloupci A tři body, ve sloupci B dva body a ve sloupci C
jeden bod.

Vedoucí pomáhají pracovníkům postavit se realitě tváří v tvář

Úkol 5: Vyberte správná tvrzení o názorech na realitu.

Cíle musejí být realistické. Existuje určité pokušení proklamovat
velké výsledky "ve víře". Je důležité vyjádřit svou víru a důvěru v Boha.
Budou-li však lidé motivováni pouze citově a budou-li mít nereálná
očekávání, budou zklamáni a v budoucnu se spolupráce s nimi bude již
hůře navazovat. Vedoucí si musí být jistý ve své pozici víry dříve, než
učiní veřejné prohlášení a začne podněcovat cítění druhých. Můžeme
si prověřit reálnost daného cíle tím, že se zeptáme sami sebe, jsme-li
ochotni vyhodnotit výsledek a informovat o něm ty, s nimiž spolupra-
cujeme. Myslíte si, že tohoto cíle může za přiměřeného úsilí být dosa-
ženo?
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Je důležité seznámit lidi s překážkami, které nastanou nebo mohou
nastat. Vedoucí, který vede své lidi k nějakému cíli, by se neměl snažit
zlehčovat nebo zastírat úsilí, které bude muset být vynaloženo. Většina
spolupracovníků ocení, když vedoucí upozorní na možné překážky
a požádá o modlitby za ně a o podnětné návrhy směřující k jejich pře-
konání. Vyjádří-li pracovník své pochybnosti nebo bude-li hovořit
o svých potížích, vedoucí by se neměl snažit "smést je se stolu" či
přehlížet fakta. Měl by ocenit, že pracovník se mu svěřil se svým pro-
blémem, a měl by o něj projevit zájem. Pro většinu pracovníků je mno-
hem přijatelnější, když vedoucí řekne: "Vím, že to je těžký úkol," než
kdyby řekl: "To nic není, jdeme do toho!" Takový vedoucí by mohl
zjistit, že není ostatními přijímán.

Rovněž je důležité nepřijímat výmluvy. Již od počátku v zahradě
Eden mají lidé tendenci vymlouvat se a obviňovat druhé, ďábla či okol-
nosti z vlastních selhání a problémů. Pokaždé, když se člověk vymlou-
vá, vyhýbá se vlastní zodpovědnosti a oslabuje svou pozici - přede-
vším ve vlastních očích. A proto, když přijímáme výmluvy, nejednáme
správně. Snažíme se vyhnout vlastní zodpovědnosti. Odpovědný ve-
doucí na sebe vezme to, co Glasser nazývá "největší úlohou člověka";
učit druhé být zodpovědnými za své jednání.

Každý potřebuje žít s vědomím, že je schopen dosáhnout určitého
cíle. Výmluvy pomáhají utéci před realitou. Vedoucí musí stanovit ur-
čité normy jednání, chce-li pomoci lidem být úspěšnými, a tím vést
k úspěchu jak sbor, tak církev. Pokud pracovník přijde s nějakou vý-
mluvou, nesmí vedoucí řici: "To je v pořádku." Musí danému člověku
projevit lásku a respekt a pomoci mu žít podle stanovených norem. To
vyžaduje trpělivost a lásku, ale i jistou dávku rizika ze strany vedoucí-
ho.

Plně oceňme úspěchy, kterých daný člověk dosáhl. Zdůrazněme, že
má dobré vlastnosti a že se u něj projevuje viditelný pokrok. Pak mu
vysvětleme, co se od něj očekává. Stanovme cíle a normy. Dejme jasné
instrukce a ověřme si, že pochopil, jak má v práci postupovat. Modle-
me se s ním a vyjádřeme přesvědčení, že to dokáže.
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12 Zakroužkujte písmeno označující správnou odpověď. Co je míněno
reálným cílem?
a) Cíl, který prověřuje víru vedoucího.
b) Cíl, kterého může být dosaženo přiměřeným úsilím.
c) Cíl, který je okamžitě všemi přijat.

13 Zakroužkujte písmeno označující správnou odpověď. Jak může ve-
doucí pomoci svým spolupracovníkům dosáhnout cíle?
a) Tím, že jim řekne, že se jedná o snadnou práci.
b) Tím, že vyjádří pochyby a obtíže.
c) Tím, že vyjádří pochopení pro pochybnosti, které spolupracovníci

mají.

14 Zakroužkujte písmeno označující každé pravdivé tvrzení.
a Realistické myšlení nebere v úvahu základní prvek víry; proto při

stanovování cílů můžeme realisticky prohlásit, jaké rozumné před-
poklady budou bez víry tolerovány.

b Realistické myšlení rozpoznává překážky a obtíže, snaží se je vysvět-
lit, žádá o modlitbu a návrhy jak tyto potíže překonat.

c Realistické myšlení odmítá akceptovat výmluvy, protože ví, že přijí-
mání výmluv povzbuzuje nezodpovědnost.

d Realistické myšlení vyžaduje, aby pro daný výkon byly stanoveny
normy pro následovníky a doporučuje, aby těchto norem dosáhli; musí
však přijmout jejich výmluvy a uklidnit je, když nejsou úspěšní při
práci.

e Realistické myšlení bere v úvahu kladné a upřímné ocenění úsilí pra-
covníků, jejich dobrých vlastností a jejich zlepšení.

Vedoucí čelí vlastní realitě

Úkol 6: Vysvětlete na praktickém použití význam pěti faktů reality ve
vůdcovství.

Za to, že stojíme ve vedoucí pozici, je třeba zaplatit určitou cenu.
Všechny naše biblické příběhy to dokazují. Je pouze jeden fakt, který
tuto cenu činí přijatelnou: cíl, ke kterému směřuje naše úsilí. Křesťan-
ští vedoucí vědí, že v Božím plánu mají své místo. Jejich cíl je i jeho
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cílem. Jejich záměry jsou i jeho záměry. I přesto přicházejí období
frustrace a zklamání. Většina z nich může být překonána promodlenou
aplikací realistického myšlení do našeho života. Budou problémy
a konflikty. Nemůžeme jim úspěšně čelit, pokud nebudeme ochotni při-
jmout absolutní pravdu o situaci, jako tomu bylo u Ester. Zde jsou ně-
která fakta, se kterými se musíme vyrovnat:

I) Vedoucí jsou služebníky, nikoli pány. Dokonce ani ve světě pod-
nikání již nejsou vedoucí považování za pány a šéfy. Mnohem více je
na ně pohlíženo jako na instruktory, průvodce a pomocníky tam, kde je
třeba vytvářet plány a zorganizovat pracovníky. Již kdysi dávno Ježíš
vyslovil instrukce, které znějí v tomto smyslu. Největší křesťanští vůd-
cové historie následovali jeho příkladu až do chvíle, kdy je to stálo
život.

2) Vedoucí pracují více než ti, které vedou. Byla vypracována stu-
die, která měla odhalit věci společné všem úspěšným vedoucím. Bylo
zjištěno se, že tito vedoucí měli rozličné vlastnosti a byli velmi rozdíl-
nými osobnostmi. Někteří byli více autoritativní, jiní více demokratič-
tí. Jedno však bylo společné všem: všichni tvrdě pracovali. Pracovali
více, studovali více a vložili více úsilí do osobního rozvoje než ti, kteří
je následovali.

3) Vedoucí čelí kritice a obviňování. Je třeba očekávat, že budou
tací, kteří neporozumějí našim motivům a nebudou souhlasit s našimi
metodami. Samozřejmě i my budeme dělat chyby. Budeme provokovat
lidi, aniž bychom to měli v úmyslu. Pokud toto přijmeme a nebudeme
se příliš bránit či ospravedlňovat sami sebe, kritika pro nás může být
požehnáním. Může nám pomoci vidět sebe samé realističtěji a hledat
u Pána pomoc, aby mohlo dojít ke zlepšení.

4) Vedoucí se často cítí osamělí. Vedoucí se jeví populární a privile-
govaní, když je vidíme na veřejnosti. Ve skutečnosti jsou však dobří
vedoucí osamělejší než kdokoliv jiný. Mnozí z nás rádi jen tak hovoří-
me s druhými a sdílíme s nimi svá břemena a problémy. To můžeme
jako vedoucí činit také, ale jen do určité míry. Pokud však přicházejí
závažnější rozhodnutí a je-li třeba převzít skutečnou zodpovědnost za
určitou věc, zůstáváme sami s Bohem. Jako vedoucí musíme respekto-
vat důvěru a cítění druhých. Nemůžeme příliš zatahovat členy své rodi-
ny a přátele do problémů a práce sboru a církve. Jako vedoucí musíme
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vynakládat čas a úsilí způsobem, jakým to ostatní ani nemohou dělat
a kterému mnohdy ani neporozumějí.

5) Vedoucí trpí stresem. Cítíme časový tlak. Je toho tolik, co je tře-
ba udělat. Pociťujeme tlak očekávání, která lidé vůči nám mají. Větši-
na lidí ve vedoucích pozicích v církvi je skupina vedoucích na střed-
ním stupni řízení. Dohled nad nimi mají pastoři a ostatní oficiální
vedoucí církve. Jsou zároveň zodpovědní za vedení svých skupin. To
vytváří dvojí tlak - vedou a přitom sami následují. Mohou propadat
myšlenkám, že na to nemají, a strachu, že by mohli učinit špatné roz-
hodnutí. Chceme získat lidi, aby nás měli rádi, ale zároveň musíme
zůstat pevní ve své vedoucí roli.

15 Vysvětlete vlastními slovy praktický význam následujících faktů
o realitách vůdcovství. Odpověď na každou otázku si zapište do sešitu.
a Vedoucí jsou služebníci, nikoli páni.
b Vedoucí pracují více než ti, které vedou
c Vedoucí čelí kritice a obviňování.
d Vedoucí se často cítí osamělí.
e Vedoucí trpí stresem.

To, co nazýváme realistickým myšlením, od nás požaduje, abychom
vzali v úvahu důležitost křesťanských cílů ve vztahu ke skutečné situ-
aci se všemi problémy a překážkami. Závěrem této zkušenosti je, že
můžeme přijmout vedoucí postavení s plným porozuměním tomu, co
se od nás očekává. Pak nikdy nevstoupíme s nejistotou nebo impulsiv-
ně do takového postavení, pro které nejsme kvalifikováni a pro něž
nejsme připraveni vydat se cele jako Ester: Plně se vydávám tomuto
poslání. Ponesu také následky.

16 Pět bodů, které jsme právě probrali, můžeme také nazvat riziky,
která sebou vůdcovství přináší: Musíme investovat tvrdou práci a dis-
ciplínu. Musíme očekávat kritiku, obvinění a neporozumění. Občas
budou našimi průvodci stres a osamělost. Jak jsme mohli vidět, Ester
přinesla nejvyšší oběť, zvolila si nést případné hrozné následky své
volby. Zapište si do sešitu, proč jste ochotni postavit se tváří v tvář
rizikům vůdcovství.
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Samostatně hodnocený test

1 V příběhu O Ester nalézáme nádherný příklad vůdcovství
a) vzešlý z působení silné osobnosti.
b) vzešlý z potřeby vyřešit osobní krizi.
c) vzešlý z nutnosti uspokojit potřebu.
d) vzešlý z toho, že někdo udělal silný dojem.

2 Který důležitý princip úspěšného vedení se projevil v chování Ester,
když řekla v krizovém okamžiku: "Jdu ke králi. Mám-li zemřít, tak
zemřu."?
a) Vedoucí musejí být ochotni ztotožnit se s velkými věcmi.
b) Vedoucí musejí být ochotni přijmout zodpovědnost, ať to stojí, co to

stojí.
c) Vedoucí musejí být ochotni tvrdě pracovat, aby dosáhli svých cílů.
d) Vedoucí musejí být ochotni zůstat v krizových okamžicích sami.

3 U Ester můžeme vidět všechny následující typy úspěšného vůdcov-
ství kromě jednoho. Který typ vůdcovství se u ní neprojevil?
a) Vedoucí pozice má přinášet prospěch lidem.
b) Vedoucí motivuje lidi, zajistí si jejich podporu a soustavně je infor-

muje.
c) Vedoucí stanoví odpovídající kroky pro řešení dané situace.
d) Aby vedoucí jednal odvážně a rozhodně, musí vždy jednat rychle.

4 Esteřina touha vidět svůj lid zachráněný, byla konečným cílem, který
určoval vše, co dělala. Takovému cíli říkáme
a) institucionální cíl.
b) operační cíl.
c) operační záměr.
d) inspirativní cíl.
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5 Ester, aby dosáhla konečného cíle, dosáhla řady menších cílů, které
se nazývají
a) terminální.
b) institucionální.
c) organizační.
d) operační.

6 Podle naší učebnice je stanovování cílů důležité z následujících dů-
vodů, kromě jednoho. Kterého?
a) Cíle nám pomáhají šetřit čas, energii a zdroje.
b) Cíle inspirují ke spolupráci a poskytují prostor pro hodnocení.
c) Stanovení cílů je velmi snadné.
d) Stanovení cílů nám pomáhá odhalovat dary a schopnosti.

7 Základním výsledkem stanovení dobrých cílů je,
a) že pomáhá dokončit práci a ovlivňuje lidské postoje.
b) že činí vůdcovskou práci lehčí, a vedoucí pak nemusí dělat téměř

nic.
c) že snižuje vynaložené úsilí o polovinu.
d) že umožňuje vedoucímu zůstat nezúčastněným a vylučuje problé-

my.

8 Termín, který popisuje pocit přijatého závazku, kdy vůdce prokáže,
že si uvědomil skutečné poslání církve a plně porozuměl jejímu účelu,
je
a) realismus.
b) zodpovědnost.
c)rozpoznání.
c) reakce.

9 Termín, který popisuje proces, kterým procházejí vedoucí, když uva-
žují o důležitosti křesťanských cílů ve vztahu k dané situaci se všemi
jejími problémy, je
a) zamýšlený předpoklad.
b) křesťanský idealismus.
c) realistické myšlení.
d) uvědomělé hodnocení.
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10 Pokud vedoucí přijímá výmluvy těch, kdo selhávají v naplňování
úloh podle stanovených norem,
a) je flexibilní a prokazuje křesťanskou solidárnost.
b) vyhýbá se zodpovědnosti a dovoluje svým následovníkům činit to-

též.
c) ukazuje, že laskavost je důležitější než zodpovědnost.
d) ukazuje, že láska dává možnost předejít konfliktům.

11 Přiřaďte číslo označující následující fakta reality tomu tvrzení, které
vysvětluje, jak by vedoucí měl na každý fakt reagovat.

I) Vedoucí jsou služebníci, nikoli páni.
2) Vedoucí musejí pracovat více než ti, které vedou.
3) Vedoucí jsou kritizováni a obviňováni.
4) Vedoucí jsou často osamělí.
5) Vedoucí trpí stresem.

o o o o a Vedoucí si stále více uvědomuje svou potřebu spoléhat se na
Pána a držet se vlastního záměru.

o o o o b Vedoucí přistupuje ke svému úkolu jako instruktor, průvodce
a pomocník.

o o o o c Vedoucí si uvědomuje, že jeho metody a motivy lidé někdy ne-
pochopí. Proto si dává pozor, aby na své následovníky nereago-
val přecitlivěle .

• • o o d Vedoucí ví, že ve své pozici bude čelit různým tlakům. Ví však
i to, že to je práce pro Pána a že Pán mu dá sílu.

o o o o e Vedoucí ví, že jeho závazek musí být totální, že musí být pro
své následovníky příkladem v každém směru.
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Odpovědi na studijní otázky

9 "Mám-li zahynout, zahynu." (Est 4,16)

1 a 3) cíl
bl) vůdcovské rysy
c 3) cíl
d 2) úkol
e 2) úkol
fl) vůdcovské rysy
g 1) vůdcovské rysy
hl) vůdcovské rysy

10 Odpovědi a) a c) jsou správné. [ Odpověď b) je protikladná. Rebeka
nemohla poznat skutečnou svobodu, protože se plně nevydala da-
nému cíli. Její impulsivní rozhodnutí neposkytuje žádný základ pro
přijatý závazek, a jeji očekávání jí neposkytne žádný pocit svobo-
dy. Odpověď d) poskytuje klasický příklad předkládání výmluv, aby
se bylo možno vyhnout zodpovědnosti. Měli bychom si pamatovat
toto: Bůh nepovolává kvalifikované; on kvalifikuje povolané.]

2 Existují lidé, kteří neznají svědectví evangelia.

11 Pokud jste dosáhli 24-36 bodů, máte sklon chovat se jako úspěšný
vedoucí. Pokud jste dosáhli méně než 24 bodů, znovu si projděte
seznam a učiňte milostí Boží konečné rozhodnutí začít věci dělat
jinak než doposud.

3 Vidí určitou potřebu, kterou je třeba řešit, a hledá vůdce, který by se
chopil naplnění tohoto úkolu.

12 b) Cíl, kterého může být dosaženo přiměřeným úsilím.

4 Vaše odpověď. Navrhovala bych následující: získat lidi v této oblasti
pro Pána a zajistit jim místo, kde by se mohli scházet k bohoslužbám.
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13 c) Tím, že vyjádří pochopení pro pochybnosti, které spolupracovní-
ci mají.

5 Vaše odpověď by mohla zahrnovat: I) Vytvořit týmy, které budou
provádět návštěvy v dané oblasti. 2) Vytvořit výbor, který bude do-
hlížet na stavební plány.

14 a Nepravdivé.
b Pravdivé.
c Pravdivé.
d Nepravdivé. (Požaduje výkon podle normy, Také jim však radí

a pomáhá jim žít podle požadovaných norem).
e Pravdivé.

6 b) Jedním z našich záměru je oprava šesti okenních rámů.

15 Vaše odpovědi se od mých mohou lišit. Já bych navrhovala asi toto:
a Musíme se považovat za pomocníka, nikoli za diváka.
b Musíme být příkladem pro ostatní ve vydanosti Božímu dílu,

v přesnosti, ve standardním výkonu, a v sebezdokonalování.
c Musíme předpokládat, že občas nám lidé nebudou rozumět, a že

se mohu stát předmětem obviňování a kritiky. Pokud v něčem
nebudeme úspěšní, musíme být ochotni uznat potřebu zdokona-
lení a musíme hledat pomoc u Boha, který nám v tom pomůže.

d Můžeme očekávat, že budeme sami. Můžeme se však snažit zapl-
nit tuto prázdnotu pěstováním hlubšího vztahu s Pánem.

e Musíme si uvědomit, že naše postavení nás vystaví mnoha stre-
sům. Proto musí růst naše obecenství s Pánem, aby nás zmocnil
čelit různým stresovým situacím a dovolil, aby nás přitahovaly
blíže k němu namísto toho, aby nás ničily.

7 Odpovědi a) a c) jsou správné.
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16 Vaše odpověď. Mnozí vůdci by pravděpodobně souhlasili s tím, že
si vyvolili zvednout plášť vedení, protože přijali vizi práce pro Pána:
získávat druhé a sdílet se s nimi se svou láskou. Odpověděli na Pá-
novu otázku: "Koho pošlu a kdo nám půjde?" (Iz 6,8) Plně se vydá-
vají, aby dosáhli cílů, pro které je Pán povolal, ať to stojí co to stojí.
Protože učinili toto vydání sebe samých, prožívají uspokojení na-
místo těžkostí a radují se ze skutečného pocitu svobody. A navíc
znají skutečnou sebedůvěru, protože ta vyplývá z jejich důvěry
v Pána.

8 c) Správné cíle pomáhají vykonat práci a také ovlivňují postoje lidí.
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lekce 8
Vedoucí pracují na dosažení cílů

Když Michal navštívil svou tetu na vesnici daleko od domova, za-
šel s ní do místního obchodu. Tam potkali pastora místního sboru.

"Slyšel jsem, že jste dobrý řečník," řekl Michalovi během rozhovo-
ru pastor. "Mohl byste nám v neděli večer ve sboru posloužit slovem?"

Michal byl pastorovou nabídkou potěšen, ale odpověděl s pokorou:
"Nejsem velký kazatel, ale rád posloužím tím, co umím, pro Boží slá-
vu. Pokud si to přejete, budu mluvit."

Doma u tety si pak vzal Bibli a poznámkový blok a několik knih
z poličky. Jednou kázal na téma chvála a uctívání. Kázání bylo přijato
velmi dobře, a tak se rozhodl, že stejné téma použije i zde. Michal se
samozřejmě modlitebně připravil a vypracoval vylepšenou osnovu ká-
zání. Doplnil ilustrace a prošel si biblické odkazy. "Toto jsou mocné
myšlenky," pomyslel si, "s Boží pomocí to bude dobré kázání."

To je ilustrace události, která se v našem životě běžně stává. Do-
konce se děje tak často, že nám vůbec nepřipadá divná nebo nějak vý-
znamná. Nicméně můžeme zjistit, že jak Michal, tak pastor se dopustili
vážné chyby. Je to chyba, kterou často činí i upřímní a kompetentní
vedoucí. Můžete říci, o jakou chybu se jedná?
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"Mohl byste nám posloužit slovem?"
V této lekci budeme hovořit o tomto problému spolu s dalšími otáz-

kami na téma ,jak vedoucí stanovují úkoly a pracují na jejich dosaže-
ní". Naším příkladem v této lekci bude apoštol Petr. Můžeme se tolik
naučit o křesťanském vůdcovství právě od tohoto muže!

Osnova lekce

Petr - vedoucí, který má záměr
Systematická křesťanská práce
Vedení práce skrze cíle

Cíle lekce

Po skončení této lekce byste měli být schopni:
• Popsat na příkladu Petra vůdcovské principy, přijmout je a apliko-

vat.
• Vysvětlit, co je míněno systematickým přístupem v křesťanské prá-

ci.
• Navrhnout plán pro stanovení cílů a naplánovat způsob jejich dosa-

žení.
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Studijní činnost

I) Přečtěte si L 22,24-32; J 21,15-22 a lPt 5,1-4.
2) Prostudujte praktickou část lekce a zodpovězte studijní otázky jako
obvykle.
3) Vypracujte samostatně hodnocený test na konci lekce a pozorně si
zkontrolujte své odpovědi s těmi, které uvádíme v příručce studenta.

Praktická část

PETR - VEDOUCÍ, KTERÝ MÁ ZÁMĚR

Petr dostává pokyny od Ježíše

Úkoll: Seznamte se se správným vysvětlením Ježíšových instrukci Pe-
trovi.

Stěžejní pravdou tohoto kursu je, že křesťanské vůdcovství je pro-
cesem, který pomáhá lidem naplnit Boží záměry. Nikde není tato prav-
da zřejmější, než v příkladu vztahu mezi učedníky a Ježíšem. Téměř
každé slovo, které k nim pronesl, má dvojí význam: Jeden pro učední-
ky osobně, druhý jim měl pomoci učit ostatní a tak šířit evangelium.
Výstižný příklad nacházíme ve 22. kapitole Lukášova evangelia.

Ve stínu kříže, ve chvíli největší úzkosti pro Ježíše i pro učedníky,
byly jeho myšlenky zaměřeny na budoucnost jeho Království. Dokon-
ce i ve chvíli, kdy laskavě a něžně oslovuje Petra, připomíná mu jeho
povolání k vůdcovství. Cítíme smutek, když čteme, že v tak svaté chví-
li, tak krátce po poslední večeři, se mohli učedníci dohadovat mezi
sebou, kdo z nich je největší. Na druhou stranu jsme rádi, že nám Bůh
zjevuje, že i přes naše lidské vlastnosti si nás může použít svým způso-
bem. Také oceňujeme nádherný způsob, jakým Ježíš použil Petra jako
příklad křesťanského vůdcovství.

Petr se jistě cítil ve své pozici velmi jistý. Vyjádřil svou oddanost
Kristu tak, že to mohlo vyvolat dojem, že miluje Pána Ježíše více než
ostatní. Pán Ježíš sice jemně, přesto však jasně, dává Petrovi na vědo-
mí, že jeho sebevědomé prohlášení neodráží skutečnou realitu. Říká
mu, že selže v okamžiku ďáblova pokušení, "Já jsem však za tebe pro-
sil," říká Ježíš, "aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš. buďposilou
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svým bratřím." (L 22,32) V těchto několika verších nacházíme dvě vel-
ké lekce pro vůdcovství. Tou první je varování před přílišnou sebedů-
věrou. Druhou je fakt, že osobní zkušenost může být použita k pomoci
druhým. Dokonce i selhání může být požehnáním, vede-li nás k poro-
zumění a k moudrosti ve vztahu k ostatním.

Petr se chytil do satanovy léčky tak, jak to Ježíš předpověděl. Avšak
navzdory lidské slabosti byl oddán Ježíši. V okamžicích selhání se na-
učil svou lekci. Jeho srdce pak muselo toužit tuto oddanost a lásku
Ježíši dokázat. Ježíš využil této situace, aby později Petra naučil více
o jeho povolání. Přečtěte si J 21,15-17.

"Šimone, synu Janův, miluješ mne?" zeptal se Ježíš
"Ano, Pane," odpověděl Petr, "ty víš, že tě mám rád."
"Pas mé beránky," řekl Ježíš.

Ježíš tuto otázku opakoval třikrát. Petr pokaždé odpověděl stejně.
A pokaždé Ježíš odpověděl na Petrovo vyznání lásky pověřením ke
službě. "Jestliže mne miluješ, pas mé beránky. Pas mé ovce."

"Všimněme si, co přinesla láska Petrovi," říká biblický vykladač
Barclay. "Láska k Ježíši přinesla do Petrova života úkol."

Z biblických příkladů povolání k vůdcovství jsme již zjistili, že aby
Boží záměr mohl být dokončen, vyžaduje určitá situace či potřeba po-
zornost, odezvu člověka. To platí ve zvláštním způsobu, jakým Ježíš
řekl Petrovi, aby pásl jeho ovce. Ježíš dokončil svou pozemskou úlohu
v plánu spasení. Božím plánem bylo ustanovit církev, aby Ježíšovo dílo
pokračovalo skrze člověka. Ježíš vyjádřil svou lásku k Petrovi tím, že
jej pověřil úlohou v tomto velkém plánu. Petr vyjádřil svou lásku k Ježíši
tím, že tuto úlohu přijal.

Ježíš hovoří tzv. obraznou řečí. Používá výraz beránky a ovce, a myslí
tím lidi, a výraz pas a myslí tím vyučování a vedení. Použitím tohoto
obrazného jazyka mohl vyjádřit několika málo slovy naléhavost
a důležitost svého poslání. Zamysleme se nyní více nad významem těch-
to slov.
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1-4 Zakroužkujte písmena, která označují nejvhodnější odpověď na
následující otázky.

1 Co má Ježíš na mysli, když říká: "Pas mé ovce"?
a) Převezmi péči o hladové.
b) Vyučuj a veď lidi, kteří mají duchovní potřeby.
c) Převezmi dozor nad všemi církevními aktivitami.

2 Proč Ježíš požádal Petra, aby pásl ovce?
a) Lidé mají různé potřeby, tak jako hladové ovce měly potřebu nakr-

mit.
b) Petr znal lépe Boží slovo než ostatní.
c) Petr miloval Ježíše více než ostatní.

3 Proč byl Petr ochoten pást ovce?
a) Chtěl ukázat své schopnosti.
b) Chtěl odčinit své selhání.
c) Miloval Ježíše.

4 Jaký cíl měl Ježíš na mysli, když požádal Petra, aby přijal úkol pasení
ovcí?
a) Zachovat své učedníky šťastné a spokojené.
b) Dát Petrovi místo ve vedení církve.
c) Naplnit Boží plán pro církev.

Petr dává instrukce starším

Úkol2: Vysvětlete, jak byly Petrovy instrukce starším založeny na tom,
co se sám naučil od Ježíše.

Nepochybně jste si přečetli doporučené oddíly z Písma jako součást
přípravy na tuto lekci. Nyní si laskavě znovu přečtěte IPt 5,1-4.

V Petrových epištolách nacházíme jemný tón a hluboký zájem
o potřeby druhých. Bibličtí učenci nazývají tento přístup "vřelý", jako
přístup ideálního pastýře. Víme, že Petr velmi správně pochopil lekce,
které se naučil od Ježíše, a učinil je v mnoha směrech součástí vlastní
služby. Krátká pasáž, kde Petr dává pokyny starším, nám to ilustruje.
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Těchto několik řádků nám ukazuje Petrovu poslušnost Ježíši a jeho
pochopení křesťanského vůdcovství.

I) Osobní pokora. Petr byl apoštolem a obecně je nazýván vůdcem
apoštolů. Avšak v této pasáži neváhá sám sebe nazvat "spolustarším",
čímž se zařazuje ne nad ty, které instruuje, nýbrž vedle nich. Tento
postoj se projevuje také v jeho pokynu, aby starší byli stádu příkladem.
Záměrem toho, že máme být jiným příkladem, je, že druhým pomáhá-
me být tím, čím jsme my sami jako vedoucí. Vedoucí musí být tím,
kým očekává, že budou ijeho následovníci. A to staví vedoucího velmi
blízko těm, které vede.

2) Porozumění potřebám druhých. Úlohou starších jak v židovské,
tak v řecké společnosti bylo starat se o potřeby lidí. Starší byli dohlíži-
teli nad záležitostmi společenství - nad spravedlností, nad financemi,
nad vztahy atd. Byli to správci a učitelé. Tento druh služby vešel do
církve ve velmi raném období její existence. Když se Petr nazývá star-
ším, staví se mezi ty, kteří mají naplňovat potřeby ostatních. Víme, že
Petr žil v době velkého pronásledování, kdy bylo málo učitelů. Bylo
třeba, aby vedoucí měli pastorský přístup - jasný, ale jemný. "Starejte
se jako pastýři o Boží stádce u vás ... "

3) Porozumění. že stádo patří Bohu. Petr byl povolán zdůraznit fakt,
že lidé jsou Božím stádem, které Pán Bůh svěřil do péče starších. Je to,
jako by Petr říkal: Uvědomte si, že máte zvláštní zodpovědnost a máte
mít zvláštní citlivost k Božímu lidu jako k těm, za které Kristus položil
život. Musíme si zde také povšimnout výrazu kdo jsou vám svěřeni.
Petr tím míní, že Bůh svěřil svůj lid do péče starším, aby se starali
o jeho potřeby. Bůh chce po starších i po nás jako vedoucích, abychom
převzali péči o jeho lid tak, jak si to přeje on. Barclay říká: "Bůh nám
přidělil úkol a my ho musíme dělat tak, jak by ho dělal on sám. To je
nejvyšší poslání služby v křesťanské církvi."

4) Motivace či důvody pro křesťanskou službu. Petr říká, že starší
by měli sloužit ochotně. Dává jim tři pravidla pro motivaci: Za prvé,
nemají se vyhýbat službě proto, že je příliš náročná, za druhé, neměli
by službu vykonávat jako by to byla neradostná povinnost, která je na
ně vložena. Za třetí, nemají se snažit o získání pozic kvůli zisku, který
jim z toho plyne.

Petrova slova naznačují, že vedoucí by neměl toužit po finančním
zisku, ani po moci, popularitě a zvláštních privilegiích. Někdy je pro
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vedoucího větším nebezpečím touha po úspěchu a popularitě než touha
po finančním zisku. Je-li vedoucí příliš soustředěn na získávání popu-
larity, zapomíná, že cílem jeho služby je naplnit potřeby lidí. Vůdcov-
ství není dáno pro osobní zisk. Není to něco, co bychom si mohli za-
sloužit jako poctu nebo co bychom si mohli přivlastnit jako své právo.
Je nám to uděleno Bohem. Služba je praktickým vyjádřením lásky.

5) Soustavné vědomí konečného cíle. V Petrových listech je neustá-
le kladen důraz na konečný cíl- být připraveni na příchod Pána Ježíše.
"Když pak se ukáže nejvyšší pastýř" povolá své stádo z věrné péče
těch, kterým byli svěřeni, a "dostane se vám nevadnoucího vavřínu slá-
vy".

5 Přiřaďte principy vůdcovství (vpravo) faktům z Ježíšova učení (vle-
vo).

· ... a Ježíš řekl Petrovi, aby pásl jeho ovce. 1) osobní skromnost
2) porozuměni potřebám

· .•• b Ježíš se zeptal Petra: "Miluješ mne?" 3) Stádo patří Bohu.
4) správná motivace

· ... c Ježíš řekl: "Proto ivy buďte připra-
veni ... neboť Syn člověka přijde."
(Mt 24,44)5) vědomí cíle

· ... rl Ježíš používá výraz "mé ovce".

· ..• e Ježíš varoval Petra, že by mohl selhat.

6 Ježíš vyučoval Petra o správných záměrech vůdcovství obrazným ja-
zykem. Neřekl Petrovi: "Buď velkým vůdcem." On řekl:

a .

b Petr použil stejný obrazný jazyk, když řekl starším:
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KŘESŤANSKÁ PRÁCE JAKO SYSTÉM

Úkol3: Vyberte správná tvrzení o systematickém přístupu.

V těchto lekcích jsme se často zabývali pojmy záměry, cíle apotře-
by. Nyní, když jsme se seznámili se způsobem, jakým se ve studiích
o vůdcovství používají, se jimi budeme zabývat podrobněji. Podíváme
se, jak spolu navzájem souvisejí v celkové činnosti neboli systému křes-
ťanské práce. V lekci 7 jsme hovořili o podstatě a důležitosti cílů. V této
lekci se budeme zabývat tím, jak vedoucí stanovují cíle a používají je
v plánování a v práci s lidmi.

Systematický přístup

O systematickém přístupu můžeme přemýšlet jako o soustavném
a uspořádaném způsobu pohledu na to, co se děje v organizaci práce
a ve vedení. Tato myšlenka vyvstala z touhy vedoucích porozumět ce-
lému procesu své činnosti. Mnozí vedoucí se zabývali plánovacími pro-
gramy a snažili se přimět lidi k práci na určitých úkolech. Někteří z nich
se začali ptát. "Čeho jsme ve skutečnosti dosáhli? Je vůbec možné zjis-
tit, zda vynaložené úsilí přineslo odpovídající výsledek?"

Tito vedoucí zjistili, že organizace pracuje na dvou rozličných vě-
cech. Za prvé, udržuje samu sebe v činnosti jako instituce. Za druhé,
přináší určité výsledky nebo produkuje určité výrobky. Církevní ve-
doucí byli občas zmateni, protože je často těžké rozlišit, co v jejich
práce představuje "udržet organizaci" a co představuje "naplňovat po-
třeby druhých". Například investují energii, čas i prostředky do projek-
tu nové literatury pro nedělní besídku, a nakonec zjistí, že to církvi
přineslo pramalý nebo vůbec žádný užitek. Proč? Odpovědí je, že akti-
vity v církvi (sboru) jsou rozvíjeny odděleně, aniž bychom se ptali, jak
zapadají do sborové práce jako celku či jaký výsledek v konečném dů-
sledku mají přinést.

Někteří vedoucí začali chápat, že budou-li nahlížet na různé sboro-
vé aktivity či oblasti sborového životajako na součást celkového systé-
mu a koncepce práce sboru a církve, mohou být v práci mnohem
úspěšnější. Vytvořili studii zvanou analytický systém, podle níž dnes
pracují obchodní organizace, používají ji vlády i vzdělávací organiza-
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ce. Cílem této studie je analyzovat jednotlivé části dané organizace
a uvidět, jak spolu tyto části souvisejí jako celek.

Nedávno byly podobné studie vykonány i pro oblast křesťanských
organizací. Ve všech případech byly výsledky velmi podobné. Hlav-
ním závěrem je, že každá aktivita potřebuje impuls, vynaložené úsilí,
které ji nastartuje. Tento počáteční impuls se nazývá vstup. doslova to,
co je třeba vložit. Tento vstup probíhá v podobě nějaké operace zvané
proces. Pak je něco vytvořeno. Tento výsledek nazýváme výstup. Z to-
hoto hlediska je každá organizace systémem založeným na jednodu-
chém principu: vstup, proces, výstup.

PROCES

SYSTÉM

Díváme-li se na systém tímto jednoduchým základním způsobem,
první jasný závěr je nasnadě: abychom dosáhli dobrého výstupu, je tře-
ba mít správný vstup a zvolit správný proces. Dalším závěrem může
být, že vedoucí musí vědět, jaký výsledek (výstup) očekává a chce,
protože jinak nebude vědět jak začít a jak pracovat.

Vezměme si příklad z každodenní činnosti - vaření. Jednotlivé složky
jsou vstupem, samotný průběh míchání, pečení či vaření je procesem,
hotové jídlo je výstupem. Je jasné, že kuchař musí vědět, jaké jídlo
chce připravit, a podle toho zvolí správné ingredience i postup. Chléb
se vyrábí z určitých surovin a určitým procesem, stejně tak i polévka
bude vyžadovat odlišné ingredience a postupy.

Většina kuchařů ví, co chce uvařit. Znají svůj cíl, vědí, že chtějí
vyrobit chléb nebo polévku. Proto používají správné suroviny a správ-
né postupy. Je však smutnou pravdou, že někteří vedoucí vlastně nevě-
dí, čeho chtějí dosáhnout, a tudíž nemohou zvolit ani správné vstupy,
ani správný proces. Vkládají myšlenky, plány a úsilí, aniž by si ujasni-
li, jaký chtějí výsledek.
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Vraťme se zpět k Michalovi, jehož příkladem jsme uvedli tuto lek-
ci. Jeho vstupem byly dobrý materiál a studie. Plánoval proces - před-
nes svého poselství. Nevěděl však, čeho vlastně chce dosáhnout - vý-
stup. Soustředil svou pozornost více na své poselství než na hdi, kterým
bylo určeno. Když budeme nahlížet na křesťanské aktivity jako na sys-
tém, můžeme se takových chyb vyvarovat. Můžeme se naučit stanovo-
vat si jasné cíle a pak volit to, co je k dosažení těchto cílů potřebné.

Pojďme se nyní hlouběji zabývat křesťanskou prací. Je lepší vidět
a popsat křesťanskou práci jako systém, jehož součástí jsou následující
faktory:

1) Nejvyšši cíl. Cílem je naplnit Boží konečný plán skrze církev.
2) Vztahy. Křesťanské vedení zahrnuje vztahy s druhými. Mimo svůj

vztah s Kristem máme rozvíjet vztahy s ostatními - s vedoucími, s vě-
řícími, s lidmi, které máme zasáhnout pro Krista. Vedoucí musejí zalo-
žit svou práci na fungujících vztazích mezi lidmi a tyto vztahy musejí
neustále udržovat.

3) Potřeby. Rozdíl mezi současným stavem a cílem, ke kterému
směřujeme, je definován jako potřeba. Vedoucí j sou povoláváni, proto-
že existují potřeby. Když vedoucí plánuje určitou činnost, měl by vě-
dět, jak tato činnost souvisí s potřebami lidí. Jaké jsou potřeby? Jak je
dané aktivity mohou naplnit?

4) Cíle. Výsledky, které chceme vidět, jsou definovány jako cíle.
Za cíl považujeme to, co chceme, aby bylo výsledkem naší práce, niko-
li to, co chceme dělat. Cílem například není mít setkání. Cílem je, aby
z tohoto setkání vzešlo nějaké rozhodnutí či nějaký užitek.

5) Úlohy. Úlohy jsou to, co děláme, abychom dosáhli cíle. Úlohy,
včetně plánování, jsou vlastně procesem. Jsou úlohy pro vedoucí, jsou
úlohy pro ty, které vedoucí určí.

6) Hodnocení. V každém úplném systému existuje prostor pro hod-
nocení. Je to měřítko výsledků. Bylo cílů dosaženo? Byly uspokojeny
potřeby? Udržely se dobré a funkční vztahy? Byly úlohy zadány správ-
ným lidem? Mohly být udělány ještě lépe, kdyby bylo použito jiného
způsobu práce? Z těchto a z podobných otázek se vedoucí může učit,
jak se zlepšovat. Hodnocení většinou vede zpět ke snaze po zlepšení
vztahů, k odhalení nových potřeb, ke stanovení nových cílů, k zadání
nových úkolů atd.
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rl) Pamatování na nejvyšší cíl

I 2) Vybudování a udržování vztahů

r 3) Určení potřeb

r 4) Stanovení cílů

I 5) Pověření úlohami

I 6) Hodnocení výsledků

Systém křesťanského vůdcovství

V rozhovoru mezi Pánem Ježíšem a Petrem máme příklad či názna-
ky většiny těchto součástí systému křesťanské práce: Nejvyšším cílem
bylo nadále naplňovat Boží vůli. Vztah mezi Ježíšem a Petrem byl vzta-
hem milujícího učitele a studenta, který opětuje učitelovu lásku. Potře-
bou bylo, že lidé byli duchovně hladoví. Cílem bylo nakrmit hladové.
Úkolem bylo pást lidi - krmení v akci.

7 Abychom shrnuli, co jsme se již naučili o systematickém přístupu,
zakroužkujte písmeno označující každé pravdivé tvrzení.
a Systematický přístup je systematický způsob pohledu na organizaci

a způsob vedení.
b Hlavním charakteristickým rysem tohoto systému je, že se skládá

z částí, které mají navzájem velmi specifický vztah.
c Systematický přístup znamená, že organizace pracuje podobně jako

stroj.
d Systematický přístup může pomoci vedoucím porozumět jejich po-

stavení v organizaci a jejich vztahům s ostatními vedoucími a pra-
covníky.

e Systematický přístup může vedoucím pomoci stanovit vhodné cíle.
f Hlavním důvodem, proč se učíme používat systematický přístup, je

dokázat najít způsob jak zdokonalit svou práci.
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8 Zamyslete se nad vlastní organizací nebo nad projektem nebo nad
něčím, co je vám z této oblasti blízké. Jak byste to rozebrali za použití
metod, o kterých hovoříme v této lekci? Jaké pracovní vztahy jsou mezi
lidmi? Jsou zde některé problémy, které vyvstaly z neporozumění mezi
vedoucími a pracovníky? Jaké jsou specifické potřeby lidí? Pamatujte,
že jsou různé potřeby, které se vztahují k různým věkovým skupinám,
duchovnímu pozadí, sociálním a ekonomickým problémům a k dalším
životním okolnostem. Můžete stanovit cíle? Jaké úkoly by vyplynuly
z činnosti vedoucí k dosažení těchto cílů? Jak byste hodnotili nebo mě-
řili výsledky? Své myšlenky si zapište do sešitu a uschovejte si je pro
použití v budoucnu.

Porozumět potřebám lidí

Úkol 4: Vyberte správná tvrzení o určení potřeb.

Vzpomínáte si, že jsme řekli, že chování Michala a pastora znázor-
ňuje vážnou chybu, kterou činí i mnozí oddaní a schopní křesťanští
vedoucí? Vraťte se zpět na první stránku této lekce a pokuste se zjistit,
o kterou chybu se jedná.

9 Napište krátkou analýzu, v níž uvedete, jaké chyby si myslíte, že
pastor a Michal udělali. Pro tuto odpověď použijte svůj sešit.

Vidíte, jak vaše odpověď souvisí s naší lekcí o komunikaci? Pokud
chcete lidi svým poselstvím zasáhnout, měli byste o nich něco vědět.
Ani pastor ani Michal se nezmínili o potřebách lidí, kteří měli Micha-
lovo poselství slyšet.

V křesťanské práci máme výhodu před těmi, kdo se snaží komuni-
kovat ve světě podnikání. Máme vedení Duchem svatým. On lidi zná,
a je schopen nás vést, když se modlíme a studujeme. Mnoho upřím-
ných a schopných křesťanských vedoucích zcela závisí na této pravdi-
vé skutečnosti. Nicméně je neslučitelné věřit, že bychom měli vynalo-
žit čas a úsilí na vypracování osnovy svého poselství a správně danou
věc doporučit, a pak říci, že není nutné přemýšlet o těch, kdo budou
naslouchat, nebo o jejich potřebách.
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Pravděpodobně nejvíce opomíjenou součástí našeho křesťanského
pracovního systému je ta část, kterou nazýváme potřeby. Je to velmi
závažná chyba, protože jak jsme si již mohli povšimnout, jednotlivé
části systému jsou navzájem propojeny. Pokud neporozumíme potře-
bám lidí, nejsme schopni stanovit vhodné cíle.

Pro Ježíše je charakteristické, že častěji používal výrazy týkající se
lidí, než takové, které se týkají daného poselství. Neřekl například Pe-
trovi, aby si vzal ponaučení ze svého selhání, ale řekl mu, aby druhým
předal to, co se sám naučil. Neřekl Petrovi, že má být dobrým vedou-
cím, ale řekl mu, aby pásl jeho ovce. Ve vlastní službě se Ježíš zabýval
potřebami lidí různého věku, kteří žili v různých podmínkách. Samo-
zřejmě věděl, že záchranu potřebují všichni. Nebyl však závislý na zá-
kladní "zvěsti spasení". Žíznivému nabídl vodu, nemocnému uzdrave-
ní, hladovému potravu. Petr, následující jeho příkladu, hovoří s vědomím
utrpení a pronásledování, které zakoušeli jeho posluchači.

Může se stát, že přehlédneme důležitost zjišťování, jaké jsou sku-
tečné potřeby, protože se spoléháme na Boží pomoc. On nemusí prová-
dět žádný výzkum, aby zjistil potřeby lidí. Naše pozice se liší pouze
v tom, že se od nás požaduje, abychom používali nástroje, které jsou
nám dostupné, právě tak jako Ježíš používal to, co měl k dispozici on.

Metody identifikace potřeb

Kromě neformálních způsobů jak zjistit potřeby lidí existují i for-
mální zjišťovací metody, které byly navrženy odborníky zabývajícími
se vedením a managementem. Některé z nich byly s velkým úspěchem
využity i v křesťanské práci. Měli bychom o nich vědět a porozumět
jejich základním principům. Pak bychom je mohli vhodně přizpůsobit
své situaci. Stručně popíšeme čtyři typy zjišťovacích metod.

I) Počáteční aktivita. V nové, neznámé situaci, jako např. založení
práce v nové oblasti, zakládání nového sboru, založení skupinky bib-
lického studia nebo naplánování řady shromáždění, tam o potřebách
lidí, kteří se zúčastní, víme velmi málo nebo vůbec nic. Aniž bychom si
vytvořili nějaké předpoklady, vedoucí požádá lidi, aby vyjádřili, jak
sami chápou vlastní potřeby - jaké si myslí, že jsou jejich potřeby. To
se může dít pomocí průzkumů a dotazníků nebo osobními rozhovory.
Vedoucí může mít pocit, že lidé nerozumějí svým potřebám, a může to
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být pravda. Avšak pro určení počáteční potřeby je důležitým bodem,
jak lidé vidí své potřeby. Je to určitý druh naslouchání a může být vel-
mi užitečnou pomocí pro nového vedoucího, aby efektivně pracoval
a byl danou skupinou přijat.

2) Potřeba pozornosti. Tato metoda začíná potřebami pozorovaný-
mi u těch, kteří to mají na starosti. Vedoucí si všiml existence určité
potřeby, nebo na ni byl upozorněn druhými. Je vytvořen seznam zjiště-
ných potřeb a lidé jsou požádáni, aby se vyjádřili, zda tato potřeba exis-
tuje nebo ne nebo na jakém stupni byla v přítomné době danou organi-
zací naplněna. Takto může vedoucí zjistit, co Sl lidé myslí o úspěchu
určité činnosti nebo postupu. Pokud se nepodaří uspokojit potřeby,
mohou být učiněny určité změny.

3) Známé potřeby. Může se stát, že ve snaze dosáhnout cílů dojde
k neúspěchu. Vedoucí se musí této skutečnosti postavit tváří v tvář a také
musí pomoci své skupině této realitě čelit. Vedoucí musí vidět, že po-
třeby jsou popsány podrobněji, aby jim celá skupina rozuměla stejným
způsobem jako vedoucí. V křesťanské práci existují takové potřeby,
které jsou společné a nelze o nich pochybovat. Vedoucí musí vést sku-
pinu tak, aby cíle byly jasně stanoveny a aby byl nalezen způsob, jak
jich dosáhnout.

4) Srovnání potřeb. V mnoha organizacích je základním kamenem
činnost srovnávání, důležitost potřeb a stanovení priorit. Vedoucí musí
rozhodnout, jak rozdělit personál, stanovit časový rozvrh a určit finanční
náklady potřebné k uspokojení potřeb. Činí to tak, že požádá lidi, aby
seřadili potřeby podle jejich důležitosti.

10 Abychom shrnuli, co jsme se naučili o určování potřeb, zakroužkuj-
te písmeno označující každé pravdivé tvrzení.
a Potřeby lidí jsou zanedbávány, protože vedoucí se o ně nestaraj í.
b Musíme rozumět potřebám, abychom mohli stanovit vhodné cíle.
c Myšlenku určování potřeb podporuje Písmo.
d Jedním ze způsobů,jak se vedoucí může stát úspěšnějším ve své prá-

ci, je předložení požadavku, aby lidé stanovili své potřeby.
e Vedoucí musí rozumět potřebám, aby mohl stanovit vhodné priority

pro využití peněz a času.
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Vedení práce prostředníctvím cílů

Úkol s: Definujte termín cíljakje používán v systematickém přístupu
a vysvětlete jak řídit při použití cílů.

Zjistili jsme, že potřeby a cíle jsou vzájemně souvisejícími částmi
systému křesťanské práce. Musíme znát potřeby lidí, abychomjim mohli
sloužit efektivně a vhodně. Když jsme určili, jaké jsou potřeby lidí,
a jasně jsme je stanovili, pak můžeme stanovit své cíle. Cíl definujeme
jako kýžený výsledek své práce. V lekci 7 jsme se učili o důležitosti
cílů. Nyní můžeme této důležitosti více porozumět, protože vidíme cíle
jako součást celého systému.

Vedoucí mají zodpovědnost za danou práci a za to, aby byla vyko-
nána. To nazýváme managementem. Když říkáme management s cí-
lem, míníme tím, že musíme určit své cíle a pak pracovat takovým způ-
sobem, který povede k naplnění těchto cílů. To je pravděpodobně
nejefektivnější způsob jak zacházet s jakoukoliv prací. Mnohé problé-
my v křesťanské práci vyplývají z faktu, že vedoucí si nestanovili cíle
nebo nerozumějí rozdílu mezi cílem a činností. Svou pozornost zamě-
řili na pořádání shromáždění a na provádění různých projektů. Myslí
si, že tyto činnosti jsou ke slávě našeho Pána, ale nevědí, jak posoudit,
zda jsou tak úspěšní, jak by měli být.

Učili jsme se, jak zacházet s cíli tím, že jsme zkoumali svou práci
nebo organizaci jako celek, s konečnými cíli, kterým rozumíme. Pak
společně s těmi, s kterými pracujeme, stanovíme cíle, kterých může být
dosaženo a které jsou měřitelné.

Znovu se zamysleme nad Ester. Jejím cílem byla záchrana jejího
národa. Cokoliv dělala, dělala za účelem záchrany svého lidu před smr-
tí. Aby dosáhla tohoto svého záměru (dosáhla svého konečného cíle),
musela dosáhnout dalších cílů, takových, které si získaly pozornost
a souhlas krále.

Přemýšlejme o přípravě a přednesu kázání. Řekněme si, že koneč-
ným cílem je vést k rozhodnutí pro Krista. Abychom toho dosáhli,
musíme si stanovit cíl: úspěšné kázání. Abychom dosáhli úspěšného
kázání, musíme mít dobrý obsah a dobrý přednes. Každá z těchto věcí
se tedy stává cílem. Abychom měli dobrý obsah kázání, musíme vědět
jak používat Bibli. To může znamenat, že se máme učit jak používat
takové pomůcky, jako jsou konkordance a biblický slovník. To také
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samozřejmě znamená, že musíme umět číst. Abychom měli dobrý před-
nes, musíme absolvovat kurs kázání. Potřebujeme také něco vědět
o gramatice a o slovní zásobě. Nyní můžeme vidět, že abychom dosáhli
konečného cíle, musíme dosáhnout řady operačních cílů. Vedoucí musí
tento postup znát a musí být schopen vysvětlit jej svým pracovníkům.
To je vedení práce prostřednictvím cílů.

Jak vést práci prostřednictvím cílů

1)Zvažme minulou isoučasnou situaci. Pozorně si prostudujme svou
organizaci a podívejme se, jakých cílů bylo dosaženo v minulosti. Po-
kusme se poctivě vyhodnotit současný stav. Do jaké míry jsme úspěš-
ní? Které části práce přinesly úspěch a které částí potřebují zdokonalit?
Čeho bychom chtěli dosáhnout?

2) Stanovme si reálné cíle. Čeho bychom mohli dosáhnout, aby byly
uspokojeny potřeby lidí, kterým chceme sloužit? Spoléhajíce na Ducha
svatého rozhodněme, jakých výsledků bychom chtěli dosáhnout za ur-
čité časové období. Stanovme si vysoké cíle, ale nebojme se být realis-
ty. Lidé, které vedeme, potřebují mít pocit, že daný úkol je pro ně vý-
zvou a že i my důvěřujeme Bohu. Ovšem, pokud by se cíle zdály být
nedosažitelné, povede to lidi k malomyslnosti.

I ROZHODNUTÍ PRO KRISTA I
I

I ÚSPĚŠNÉ KÁZÁNÍ I
I

I I
DOBRÝ OBSAH DOBRÝ PREDNES

I I
I I I 1

Znalost Studijní Správná Řečnické
Bible schopnosti gramatika schopnosti

Jak se stanovují operační cíle, aby bylo dosaženo vyšších cílů
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3) Ověřme si, zda jsou naše cíle měřitelné. Předem je nutno stanovit
si časový limit a způsob vyhodnocovacího procesu. Jinak totiž nebude
možno zjisti, zda bylo dosaženo daného cíle či nikoli. Učiňme jasné
prohlášení, čeho by mělo být dosaženo k určitému datu.

4) Ověřme si, zda ti, kteří pracují s vámi, porozuměli správně da-
ným cílům. Vedoucí se musí sdílet se svou vizí a s vědomím svého
poslání s druhými. V další lekci uvidíme, že lidé jsou motivováni nebo
povzbuzováni k práci, která vede k dosažení cílů organizace, pokud
vědí, jaké tyto cíle jsou.

5) Vytvořme plán jak těchto cílů dosáhnout. Sdělme pracovníkům,
jak zamýšlíme dosáhnout toho, co jsme si stanovili. Rozdělme s koneč-
nou platností úkoly a zodpovědnosti spolupracovníkům. Ať naši lidé
vědí, že jsou důležití, a také jaké jsou mezi nimi vzájemné pracovní
vztahy. Sdílejme se se svými myšlenkami a nápady, s nadšením a se
svou vírou.

6) Nasměrujme správně počáteční činnost. Od vedoucího se očeká-
vá, že uvede věci do chodu. Nestačí jenom kázat a vysvětlovat. Musí-
me vidět, že se děje nějaká činnost, a že tato činnost je přiměřená dané
situaci. Pokud dochází k velkému prodlení mezi vytvořením plánu ajeho
realizací, lidé mají tendenci ztratit zájem. Jakmile vytvoříme plán, za-
čněme ho realizovat.

7) Udržujme činnost nasměrovanou k danému cíli Lidé inklinují
k pokračování v činnosti, na kterou jsou zvyklí, a tak ztrácejí ze zřetele
důvod, proč danou činnost dělají. Vedoucí nemůže oznámit seznam cílů,
a pak na ně zase zapomenout. Musí dohlížet, aby byly lidem neustále
připomínány a povzbuzovat je v práci k dosažení těchto cílů. Inspirace
a nadšení musejí být neustále povzbuzovány.

8) Dohlédněme na to, aby výsledky každého úsilí byly oceněny
a zaznamenány. Když jsou vyhodnocovány výsledky, má vedoucí pří-
ležitost rozhodnout, zda postup byl odpovídající, zda konkrétní úkoly
byly přiděleny správným lidem a zda by operační cíle neměly být něja-
kým způsobem změněny. Neúspěch při dosažení cíle ještě nemusí být
nezbytně indikací nesprávného rozhodnutí nebo nekompetentní práce.
Vedoucí na sebe musí vzít riziko poctivého vyhodnocování. Je to nej-
lepší pojistkou, aby práce mohla být vykonána a cílů dosaženo.

9) Projevme uznání těm, kteří nám pomohli dosáhnout cílů a odmě-
ňujme je. Uznání by mělo být založeno spíše na základě dosažení cílů
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než na osobních faktorech. Tak lidé uvidí důležitost cíle a budou mít
radost z uspokojení, které vyplývá z práce vykonané k dosažení těchto
cílů.

10) Dejme najevo, že osobních cílů bylo dosaženo těmi, kteří pra-
covali na naplnění operačních cílů i konečných cílů dané instituce.
V oblasti podnikání je mnoho přemýšlení a úsilí vynaloženo na to, aby
pracovníci měli pocit, že mohou dosáhnout osobních výhod a osobních
cílů tím, že pomohou své společnosti nebo instituci dosáhnout jejích
cílů. V křesťanské práci není tento problém tak velký. Všichni skuteční
křesťané mají stejné základní cíle. Všichni si přejí dělat radost Bohu
a mnozí velmi touží mu nějakým konkrétním způsobem sloužit. Pak se
stává povinností vedoucího nedokazovat jim, že práce pro institucio-
nální cíle slouží kjejich osobnímu prospěchu, ale ukázat jim, jak může
být plán uskutečňován v aktivitách sboru nebo církve. Křesťané potře-
bují obdržet určitou strukturu nebo plány, které Je v práci pro Pána
povedou. To je skutečně nádherná stránka vedení prostřednictvim cílů.
Vedoucímu to pomáhá uvádět pracovníky na cesty, kterými chtějí upřím-
ně kráčet. Pomáhá jim to vidět řád, důvod a záměr křesťanské služby.
Naší největší odměnou jako vedoucích je vidět, jak lidé zjišťují, že je-
jich vlastní potřeby jsou uspokojovány a že je dosaženo jejich vlast-
ních duchovních cílů, když pracují podle Božího plánu pro ten nejvyšší
cíl.

11 Termín cíl můžeme nejpřesněji definovat tak,jakje používán v sys-
tematickém přístupu,
a) jako něco, co máme v úmyslu udělat.
b) jako žádoucí výsledky naší práce.
c) jako plánované vyhodnocování práce v celém systému.

12 Do sešitu si zapište dva cíle vhodné pro takovou situaci, která je
vám blízká.

13 Zapište si do sešitu dva osobní cíle, kterých můžete dosáhnout, když
budete pracovat na dosažení cílů sboru (církve).

219



14 Krátce vysvětlete, co znamená vedení práce prostřednictvím cílů.
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Samostatně hodnocený test

1 V Petrových slovech: "Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na
smrt," rozpoznáváme tyto vůdcovské principy:
a) Když se rozhodujeme učinit nějaké velké duchovní odevzdání, ne-

smíme spěchat.
b) Nikdy bychom neměli otevřeně vyjadřovat své loajální cítění.
c) Činy jsou důležité. Slova nemají význam.
d) Musíme si dávat pozor na přílišnou sebedůvěru.

2 Z dalších Ježíšových slov Petrovi se učíme druhý hlavní vůdcovský
princip - "satan si vyžádal, aby vás směl tříbit ... a ty, až se obrátíš,
bud' posilou svým bratřím." - což znamená, že takovéto osobní zkuše-
nosti
a) nesmějí být nikdy použity ke znázornění biblických pravd.
b) mají být používány, aby pomohly druhým.
c) nás vždy oslabují na duchu, na duši i na těle.
d) ze kterých neplynou velká duchovní vítězství, nejsou k ničemu.

3 Petrovo pozdravení starším: "Starší mezi vámi napomínám, já spo-
lustarší," demonstruje jeho znalost důležité vlastnosti vůdcovství:
a) porozumění potřebám druhých.
b) osobní pokoru.
c) vědomí cíle.
d) motivaci pro křesťanskou práci.

4 Důležitý vůdcovský princip je spojen s Petrovým napomínáním star-
ších, ve kterém popisuje stádo jako "ty, kdo jsou vám svěřeni." Tím má
na mysli,
a) že lidé podřízení péči vedoucího jsou Božím lidem.
b) že lidé se podobají ovcím a nejsou schopni převzít zodpovědnost.
c) že lidé jsou nezodpovědní stejně jako děti; proto musejí být vedoucí

pověřeni tím, co je třeba dělat.
d) že pokud vedoucí jíž jednou na sebe převzal zodpovědnost jako sva-

tý závazek, nemůže to již vzdát.
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5 Petrův odkaz na objevení se Velkého pastýře ukazuje na další princip
křesťanského vůdcovství: Aby byl vedoucí neustále motivován a zů-
stával úspěšným,
a) musí se neustále zabývat potěšováním "ovcí".
b) musí mít obavy, že jeho nejlepší úsilí nebude přijato.
b) musí vypracovat více krátkodobých cílů, protože čas je krátký.
c) musí si být neustále vědom konečného cíle.

6 Které z následujících tvrzení podle toho, co jsme v této lekci probíra-
li, nejlépe vysvětluje, co je míněno systematickým přístupem?
a) Pohlíží na proces vedení jako na mechanický nástroj.
b) Je to systematické sledování toho, co se děje v organizaci.
c) Odstraňuje spoustu práce, protože ta závisí více na počítačích než na
lidech.

7 Studie nazývané systematická analýza byly vyvinuty, aby mohly ana-
lyzovatjednotlivé složky organizace a mohly posoudit,
a) jak fungují a proč nefungují ještě lépe.
b) jak zacházejí se vstupem, s vyhodnocováním a se zpětnou vazbou.
c) jak specifikují cíle, zjišťují potřeby a vybírají činnosti.
d) jak souvisejí navzájem i s celkem.

8 V systematickém přístupu jsou třemi hlavni mi složkami
a) vstup, proces, výstup.
b) vstup, vyhodnocování a zpětná vazba.
c) určení cílů, vyhledávání potřeb a volba činností.
d) určování cílů, výběr činností a zajištění prostoru pro vyhodnocová-

ní.
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9 Následující tvrzení o identifikaci potřeb jsou pravdivá kromě jedno-
ho. Zakroužkujte písmeno označující tvrzení, které je nepravdivé.
a) Musíme porozumět potřebám, abychom byli schopni stanovit vhod-

né cíle.
b) Jedním ze způsobů, jak se vedoucí může stát úspěšnějším ve své

práci, je požádat lidi, aby definovali své potřeby.
c) Vedoucí musí porozumět potřebám, aby byl schopen stanovit správ-

né priority pro využití času a financí.
d) Potřeby lidí mohou být opomíjeny, protože vedoucí se o ně nestarají.

10 Kdybyste byli požádáni, abyste navrhli osnovu plánu pro určování
cílů, kterým z následujících navrhovaných přístupů byste se řídili?
a) Určit konečný cíl a stanovit operační cíle, které jsou pro dosažení

tohoto konečného cíle nezbytné.
b) Určit konečný cíl, naplánovat činnosti, kontrolovat činnosti, připra-

vit časový rozvrh a prostor pro vyhodnocování.
c) Stanovit výsledky, kterých si přejeme dosáhnout, shromažďovat in-

formace, radit se s druhými, plánovat činnosti a započít se svým
programem.

d) Stanovit cíl, sladit svůj cíl s cílem organizace, naplánovat činnosti,
které budou neustále zaměstnávat naše lidi, zrevidovat efektivnost
svého plánu a měnit činnosti podle toho, jaké vyvstanou potřeby.
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11 Přiřaďte každou část systému (vpravo) popisu, který se pro ni nejlé-
pe hodí (vlevo).

· ... a Co si přejeme, aby bylo výsledkem naší
práce.

· ... b Pouto, které vedoucí vytvářejí mezi se-
bou a lidmi i mezi lidmi navzájem.

.... c Měření výsledků.

· ... rl Nejvyšší Boží záměr skrze jeho církev.

· ... e Co děláme, abychom dosáhli cílů.

· ... f Rozdíl mezi současnými podmínkami
a cíli, kjejichž dosažení směřujeme své
pracovní úsilí.
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2) vztahy
3) potřeby
4) cíle
5) úkoly
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Odpovědi na studijní otázky

7 a Pravdivé.
b Pravdivé.
c Nepravdivé. (Přístupem rozumíme stanovisko, hledisko, úhel po-

hledu, který vedoucímu pomáhá porozumět jeho práci. Práce není
vykonávána mechanických způsobem, ale je pečlivě metodicky pro-
věřována.)

d Pravdivé.
e Pravdivé.
fPravdivé.

1 b) Vyučuj a veď lidi, kteři mají duchovní potřeby.

8 Vaše odpověď.

2 a) Lidé měli různé potřeby, tak jako hladové ovce měly potřebu nakr-
mit.

9 Vaše odpověď se může lišit od mé. Navrhovala bych následující. Ani
jeden z bratři se nezajímal především o posluchače tohoto poselství.
Pastor možná věřil, že učinil určitou laskavost, když pozval Michala
kázat. Nebo se možná těšil, že bude odpočívat, zatímco mladší muž
bude sloužit. Michal se natolik soustředil na přípravu a přednes své-
ho poselství, že před kázáním své zvěsti neměl žádný cíl. Neměl na
mysli žádný zvláštní výsledek, kterého by chtěl u posluchačů dosáh-
nout.

3 c) Miloval Ježíše.

10 a Nepravdivé. (Vedoucí mohou být velmi starostliví, ale neznají
důležitost zjištění potřeb, než naplánují své činnosti.)

b Pravdivé.
c Pravdivé.
d Pravdívé.
e Pravdivé.
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4 c) Naplnit Boží plán pro církev.

11 b) jako žádoucí výsledky naší práce.

5 a 2) porozumění potřebám
b 4) správná motivace
c 5) vědomí cíle
d 3) Stádo patří Bohu.
e I) osobní skromnost

12 Vaše odpověď. Příklad může být následující: Naším cílem je vidět,
jak lidé ve sboru získali dobrou, všeobecnou znalost slova Božího.
Naším prvním cílem je navrhnout a realizovat v první fázi takový
studijní plán pro každou věkovou skupinu, aby během příštích tří
let každá z nich do hloubky prostudovala Starý zákon. Jako výsle-
dek tohoto studia bude každý schopen předvést takové znalosti, že
při testu ze Starého zákona získá nejméně 70 % bodů. Naším dru-
hým cílem je nastartovat druhou fázi studijního programu tak, aby
každá věková skupina prostudovala během dvou let hlouběji Nový
zákon. Jako výsledek tohoto studia bude každý schopen předvést
své znalosti tím, že při závěrečném testu z Nového zákona získá ze
všeobecných znalostí hodnocení nejméně 70 % bodů.

6 a "Pas mé beránky (nebo ovce)."
b "Starejte se jako pastýři o Boží stádce."

13 Vaše odpověď. Dva osobní cíle, které si můžeme stanovit a dosáh-
nout jich, když pracujeme na dosažení těchto cílů v církvi, mohou
být: 1) Stát se citlivějším na Boží vedení jako příležitost pro svě-
dectví sami sobě a 2) pěstovat hlubší osobní vztah s Pánem, jenž se
projevuje v ucelenějším studiu Bible a oddělením více času pro
modlitbu.

14 Vaše odpověď. Poznamenala jsem, že proto, abychom dosáhli ko-
nečného cíle, musíme dosáhnout řady operačních cílů. Musíme tomu
rozumět a také být schopni to vysvětlit svým následovníkům.
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lekce 9
Vedoucí jsou motivováni a motivují
ostatní

Dva studenti biblické školy hleděli na oznámení vyvěšené na infor-
mační tabuli, jež obsahovalo následující sdělení:

"Všichni křesťanští pracovníci jsou zváni na konferenci s názvem
"Syndrom vyhoření. Křesťanští psychologové vám na základě Bible
a dlouholetých zkušeností pomohou a poradí."

"Co to znamená?" zeptal se jeden.
"Četl jsem o tom knihu," odpověděl mu jeho kolega. "Výraz vyho-

ření je termín, který se používá pro apatii, nezájem, upadnutí do depre-
se, prostě obecně znamená ztrátu zájmu o práci. Autor té knihy tvrdí,
že je těžké udržet pracovníky motivované. Začnou s elánem, ale postu-
pem doby se unaví a upadnou do deprese. Konference či semináře po-
máhají křesťanům, kteří mají tento problém."

"Já tomu nemohu uvěřit," odpověděl první z nich. "Jak se někdo
může unavit tím, že pracuje pro Pána? Vždyť to je ta největší výsada,
kterou máme! A navíc to je povolání! Víme, že prorok Izajáš říká: ,Ale
ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly: vznášejí se jak
orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.' (lz 40,31 )."
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"Jak se někdo může unavit tím, že pracuje pro Pána? tf

Co tomu říkáte? Cítili jste se někdy slabí a vyčerpaní, zatímco jste
současně chtěli činit vůli Boží? Setkali jste se někdy jako vedoucí se
služebníky, kteří dobře začali nějakou práci, a poté ji opustili nedokon-
čenou?

Tyto otázky se vztahují k pojmu obecně nazývanému motivace, což
je také námětem této lekce. Podíváme se spolu na příklad apoštola Pav-
la a pak na některé současné teorie a myšlenky zahrnující tuto oblast.

Osnova lekce

Pavel - vydaný a důsledný vedoucí
Nebezpečí a krize v křesťanské práci
Motivace - klíč k úspěšnému vůdcovství
Jak vedoucí motivují ostatní
Na cíli se musí pracovat
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Cíle lekce

Po skončení této lekce byste měli být schopni:
• Popsat vůdcovské principy na příkladu apoštola Pavla, přijmout je

a aplikovat.
• Rozeznat nebezpečí, která zdržují vedoucí a pracovníky, aby do-

sáhli cílů, a být připraveni jim čelit.
• Vysvětlit pojem motivace a popsat základní teorie o motivaci v je-

jich souvislosti s vůdcovstvím.
• Motivovat druhé, aby s vámi pracovali na dosažení cílů v křesťan-

ské službě.

Studijní činnost

1) Jako základ pro studium této lekce si přečtěte tyto oddíly z Písma:
Nu II ,26-29; lz 40,28-31; 50,4; L 22,31-34; J 21,20-22; Sk 14,11 až
IS; 20,22-28; 21,37-22,10; 27,1-2.13-44; Ř 8,35; IK 9,27; 11,2; 12,4
až 11; 2K 7,14; 11,25-29; 13,10; Ga 6,1-10; Fp 3,13-14; 2Tm 4,7-8;
IPt 5,1-11.
2) Prostudujte praktickou část lekce a zodpovězte studijní otázky jako
obvykle. Poté vypracujte samostatně hodnocený test na konci lekce
a pozorně si zkontrolujte své odpovědi s těmi, které uvádíme v příručce
studenta.
3) Pečlivě si zopakujte 3. část (lekce 7-9). Pak vyplňte studijní zprávu
za 3. část a odešlete ji svému instruktorovi rCI.

Praktická část

PAVEL - VYDANÝ A DŮSLEDNÝ VŮDCE

Úkoll: Vyberte tvrzení, které vysvětluje důležitost vůdcovského cho-
vání na příkladu Pavla.

Pisatel Skutků zmiňuje, že v předcházející knize napsalo všem, co
Ježíš začal dělat a učit. Ve Skutcích pokračuje vyprávění o tom, jak
Ježíš pokračoval v díle i v učení a to skrze následovníky naplněné Du-
chem svatým. Skutky jsou kapitolou číslo jedna v historii nesení pově-
ření, které Ježíš dal svým učedníkům. Jak řekl, bylo lépe, aby po splně-
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ní pozemského úkolu odešel, aby Duch svatý, který nemá omezení lid-
ského těla, mohl pracovat skrze ty, kdo tvoří na zemi tělo Páně - církev.
S jakou radostí a nasazením první učedníci šli! A protože jejich cílem
bylo naplnit Boží cíl, jejich vlastnosti a chování nám mohou sloužit
jako příklad účinného vůdcovství.

Jedním z nejvýraznějších příkladů povahy a důležitosti vůdcovské-
ho chování je zatčení Pavla v Jeruzalémě a jeho cesta v poutech do
Říma. Dokážeme si představit míru víry, odevzdání se a vyrovnanosti,
kterou Pavel prokázal při svém zatčení? Odvlečen chrámovou stráží,
zatčen vojáky, spoután dvěma řetězy a chráněn vojáky před násilím
davu promlouvá velmi uctivým a vybraným způsobem k veliteli vojá-
ků: "Smím ti něco říci?"

Poté, co dostal od velitele povolení promluvit, postavil se na scho-
dy a požádal zástup, aby se utišil. Okamžitě nastalo ticho. To nebyl
pouhý výraz odvahy či snad rezignace mučedníka - byla to přítomnost
vedoucího vyvoleného Bohem, který jedná v Boží moci a ovlivňuje
chování lidí. Bůh sám mohl dav utišit či jej dokonce i usmrtit, avšak on
si vyvolil lidský nástroj, jehož jednání bylo zaznamenáno, aby nám
sloužilo jako příklad. Pavel nezačal lidi plísnit ani jim nevyhrožoval.
Nekázal ani nepožadoval, aby v něm uznali Božího posla. Nejprve se
snažil ztotožnit se s Židy a poté jim vydal svědectví o svém obrácení.
Při vyjádření pravdy byl nebojácný, avšak hovořil také objektivně
a jasně.

Pokud si přečteme celou tuto událost v Písmu, bude to pro nás pří-
nosem. Pro naši potřebu zde zmíníme pouze některé hlavní body. Když
se Pavel obhajoval, velitelé i vojáci mu s respektem naslouchali, i když
byl jejich vězněm. Pokračoval v působivém předkládání faktů a znovu
zopakoval zkušenost svého obrácení s takovou mocí, že se hluboce
dotkla posluchačů. Projevil znalost zákona a svých práv jako občan,
aniž by ztratil sebekontrolu nebo projevil hořkou sebelítost.

Nakonec na lodi vyplouvající do Říma byl svěřen pod dozor centu-
ria, který, jak se zdá, s ním zacházel spíše jako se spolupracovníkem
než jako s vězněm. Představme si to znovu: Pavel stojí na lodi zmítané
bouří a poskytuje radu těm, kteří jej drželi ve vazbě. Ujišťoval je Boží
ochranou.

Proč ho poslechli? Nehovořilo Bohu exotickým způsobem, ani ne-
používal mystické symboly a zpěvy. Nevolal k Bohu teatrálním způso-
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bern. Jednal prostě z pozice Duchem vedeného vůdce. Používal takové
výrazy, kterým lidé rozuměli, s autoritou, které nemohli odporovat.
Některým zabránil opustit loď. Používal praktickou moudrost, když
jim poradil, aby se najedli, aby byli fyzicky schopní a získali na nebez-
pečnou situaci příjemnější pohled. Během ztroskotání projevil zájem
o jejich potřeby a pracoval společně s nimi na dosažení cíle - záchrany
svých životů.

Všichni se bezpečně dostali na břeh. Rozdělali oheň a zahřívali se.
Není psáno, že někdo z nich by řekl: "Pavle, děkujeme." Je nám však
jasné, že Pán zachoval jejich životy a Pavel byl v této situaci jeho ná-
strojem. Je také samozřejmé, že metoda, kterou Bůh použil, byla de-
monstrací pozoruhodného vůdcovství.

Znovu jsme vyučováni vzrušující lekci Božího jednání s jeho li-
dem. Bůh mohl loď zachránit tak, že by zázračně uklidnil moře nebo
mohl provést loď mezi skalisky, aby bezpečně přistála u břehu. Když
o tom přemýšlíte, co si myslíte o užitečnosti a zodpovědnosti postavení
v křesťanském vůdcovství? V jakém směru vám toto zjištění pozvedá
sebevědomí? V jakém směru vás vede k pokoře?

1 Vážně se zamyslete nad otázkami, které jsme si právě položili. Po-
proste Pána, aby otevřel vaše chápání a vaše hodnocení. Pak si zapište
své odpovědi do sešitu.

2 Vraťte se zpět k lekci I a zopakujte si oddíl "Charakteristiky vedou-
cího. Poté najděte v Pavlových zkušenostech a slovech níže uvedené
charakteristické vlastnosti a citujte odpovídající biblický odkaz pro
každou z nich.

a Empatie .

b Dosažení cílů .

c Způsobilost .

d Citová stálost .

e Členství ve skupině .
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f Schopnost sdílení vedení .

g Zásadovost a spolehlivost .

3 Kterým z následujících tvrzení je správně vyjádřen význam vůdcov-
ského chování v Pavlových zkušenostech?
a) Pavlovo vůdcovské chování je důležité, protože svou autoritou

a použitím moci si neustále ponechával otevřené dveře, které by se
nijak jinak nedaly otevřít.

b) Největším apoštolovým kladem jako vedoucího byla jeho schopnost
manipulovat s lidmi, což mu umožnilo dosáhnout svých cílů.

c) Důležitost Pavlova vůdcovského jednání je tato: Bůh si použil Palo-
vo jednání, aby lidi pozitivně ovlivnil směrem k hlásání evangelia.

NEBEZPEČí A KRIZE V KŘEstANSKÉ PRÁCI

Úkol 2: Seznamte se příklady chování a postojů, které ohrožují úspěš-
né vůdcovství.

Uvedli jsme si příklad apoštola Pavla jako vedoucího vokovech.
Tento obraz je odlišný od klasické představy, kdy vedoucího vidíme
jako silnou a populární osobnost. Pavel ve svých dopisech mnohokrát
zdůrazňuje, že jeho pozice vedoucího mu přinesla i mnohá nebezpečí
a nepohodlí. Nikdy si na to nestěžuje. Naopak se chlubí, že je pro něj
výsadou trpět pro službu, kterou mu Pán Bůh dal (2K 11,25-29). Pou-
čením pro nás je, že si musíme být vědomi toho, že nebezpečí a krize
patří k životu každého křesťanského vedoucího.

Nebezpečí, kterým čelíme, jsou často odlišná od těch, která zmiňu-
je apoštol Pavel. Někdy můžeme být vystaveni fyzickému týrání v do-
bách válek Čl pronásledování. Spíše než náš duchovní život je však
v nebezpečí náš život duchovní, naše radost v Pánu, naše dobývání
křesťanských cílů. Většinu nebezpečí, kterým čelíme, můžeme rozdě-
lit do dvou základních kategorií: První kategorie obsahuje příliš mnoho
zájmu o sebe sama a o vlastní žádosti. Tento problém by se dal zařadit
pod nadpis nesprávné motivy. Druhá kategorie obsahuje příliš mnoho
pochybností, sebekritiky a malomyslnosti. To vede k depresím, k apatii
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a k tomu, co psychologové nazývají syndrom vyhoření. Je to problém
nedostatečné motivace pro dosažení daného cíle.

Nebezpečí zahrnující nesprávné motivy
Zopakujte si IK 3 a IPt 5,1-11

I) Pýcha. Téměř každá vedoucí pozice s sebou přináší skutečnost,
že jsme postaveni nad ostatní. Někteří vedoucí se místo toho, aby svou
pozornost zaměřili na práci, začnou porovnávat s jinými. Začínají ho-
vořit v tom smyslu, že práce je jejich: "Můj projekt, moje práce. Jako
váš vedoucí musím trvat na tom, že ... " Začínají být citliví na kritiku
a mají tendenci zesměšňovat či opomíjet názory, které se odlišují od
jejich názorů. Očekávají, že se jim bude dostávat zvláštních výsad a ve-
řejného uznání. Někdy se dokonce stanou pyšnými i na své duchovní
dary. Apoštolové Petr i Pavel velmi důrazně varují před takovýmto
duchovním ztroskotáním, které pramení z osobní pýchy.

2) Přílišná sebedůvěra. Tuto lekci jsme se naučili již u Petra. Příliš-
ná sebedůvěra jde ruku v ruce s pýchou, ovšem na poněkud jiné úrovni.
Vedoucí si může myslet, že si cvičí víru. Může být zkušenější než ostatní
a jako služebník Boží může být i kompetentnější pro určitý úkol než
kdokoliv jiný ve skupině. Očekává, že ostatní přijmou jeho rozhodnutí
a že jsou závislí na jeho úsudku. To se na určitém stupni vedení vyža-
duje. Pokud však vedoucí odmítá možnost, že by se mohl mýlit, a trvá
na tom, že všechno musí jít tak, jak chce on, je v nebezpečí, že ztratí
efektivitu. Musíme si být vědomi toho, že stát za svým přesvědčením
není totéž jako trvat tvrdohlavě na svém.

3) Popularita a chvála. Pavel se neobyčejně rozrušil při pohledu
druhých na sebe nebo na kohokoliv, kdo by chtěl přijmout chválu, která
patří jedině Bohu. Napomíná Korinťany: ,,Ať nikdo sám sebe neklame
... ať se nikdo nechlubí lidmi." (IK 3,18-23) Pamatujeme si také, že
Barnabáš s Pavlem v Lystře roztrhli svůj oděv a bránili se tomu, aby je
lidé nazvali bohy (Sk 14,11-15). Je-li vedoucí motivován pouze tou-
hou po popularitě, znamená to nebezpečí nejen pro jeho vlastní morál-
ní stav, ale i pro dílo. Je totiž v pokušení zalíbit se lidem, nikoli Bohu,
a to vede ke kompromísům. Je zde nebezpečí, že se bude oddávat vlast-
ní popularitě místo toho, aby podporoval křesťanské normy. Není prav-
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děpodobně slabšího člověka než toho, který si myslí, že je silný, proto-
že je populární.

Vždy bude mnoho bezelstných lidí, kteří to budou myslet dobře
a přitom budou oslavovat vedoucí, jako to činili v Lystře. Je na vedou-
cích, aby dokázali takovým tendencím čelit. Tím, jak se církve či sbory
organizují do formálnějších struktur, se objevuje tendence projevovat
větší úctu lidem, kteří mají zvláštní dary nebo schopnosti. Církev (sbor)
musí vychovávat své členy k respektu k autoritám, protože tak je to
nařízeno Pánem. Měli bychom své vedoucí ctít patřičným způsobem
a starat se o jejich potřeby. Avšak varujme se přistupovat k nim tak, jak
se dnes přistupuje ke hvězdám hudebního či sportovního nebe. Vedou-
cí, kteří smýšlejí stejně jako apoštol Pavel, odmítají osobní slávu za
dosažené duchovní výsledky, za Bohem dané dary či za Bohem svěře-
nou službu v církvi.

4) Žárlivost. Předpokládejme, že jsme skutečně pilně pracovali a za
vykonanou práci jsme odmítli přijmout jakoukoliv odměnu. Pak se
vyskytne někdo jiný, kdo sklidí uznání za naši práci aje veřejně odmě-
něn. Jak se cítíme? Přirozenou lidskou reakcí je odmítavý postoj vůči
odměněnému. To je vážné nebezpečí, kterému většina vedoucích musí
čelit, neboť vede od normálního stupně nelibosti až k šeredné žárlivos-
ti. A znovu - toto není pouze záležitostí morálky. Dílo Páně trpí, proto-
že žárliví vedoucí se obávají svěřit zodpovědnost kompetentním lidem.
Nechtějí, aby spolu s nimi sdílel uznání ještě někdo další. Mají obavy,
že někdo bude ceněn výše než oni sami. Všimli jste si, že do těchto
osidel satana málem upadl Petr (J 21,20-22)? Mojžíš tomuto nebezpe-
čí úspěšně čelil (Nu 11,26-29).

5) Moc. Většina nebezpečí, s nímž se můžeme ve vůdcovství setkat,
je nějakým způsobem spojena se satanovým původním hříchem - tou-
hou po moci. Pro citlivého křesťana je ohromujícím zjištění, jak velké
a rozšířené toto nebezpečí je. Můžeme vidět, že dokonce i Ježíšovi učed-
níci se při jednom z posledních kontaktů s Pánem ptali: "Kdo bude
největší v království Božím?"

V tomto světě se lidé příliš neposuzují podle toho, jaké jsou jejich
skutečné kvality, ale spíše podle srovnání s druhými. Být "dobrý" vět-
šinou znamená "být lepší než druzí, být nad ostatními". Autorka této
učebnice položila při různých příležitostech studentům otázku: "Co pro
vás znamená dostat při známkování jedničku?" Pouze několik studentů
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odpovědělo, že to ukazuje na to, že dosáhli vynikajících znalostí. Vět-
šina odpovědí vyjadřovala myšlenku, že známka vyjadřuje, jak vysoko
ve třídě jsou. V mnoha obchodních i jiných organizacích je výše platu
stanovována nikoli podle schopností, nýbrž podle toho, kolik lidí je
pod námi nebo nad námi. V mnoha sociálních systémech je chápání
úspěchu totožné s tím, že jsme "nad" nebo "před" ostatními. To není
systém, který Pán určil pro svou církev (Ga 6,3-4).

4 Která nebezpečí efektivního vůdcovství jsou naznačena v následují-
cích příkladech? Z pěti nebezpečí, které jsme právě probrali, vyjme-
nujte ta, které se hodí k jednotlivým příkladům.
a Vedoucí shromáždění řekl: "Prosíme bratra X, aby přišel dopředu

a vedl nás v modlitbě. Tento bratr je velkým mužem Božím, získal již
mnoho lidí pro Krista, má univerzitní diplom a kázal již v mnoha
velkých sborech."

b "Proč byla pro tuto vysokou funkci vybrána právě ona?" zeptala se
sestra Y. "Já jsem zde přece mnohem déle a pracuji mnohem více než
ona."

c Předsedající Z chce, aby se každý dozvěděl, že volby vyhrál velkou
většinou právě on.

d Vedoucí Q vidí, že určitý program se pro mládež právě moc nehodí,
ale rozhodl se, že nebude nic říkat. Blíží se nové volby vedení a on
chce být znovu zvolen.

e Vedoucí M se urazil, protože bo nikdo nevyzval, aby si sedl na pódi-
um.
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fVedoucí F oznámil, že učinil jediné správné rozhodnutí aje si jist, že
je schopen zvládnout úkol sám, aniž by mu pomáhal kdokoli z těch,
kteří mu nabídli své služby.

Deprese a apatie

Úkol 3: Vyberte správná tvrzení o depresi a apatii. které se projevují
mezi kiesťanskymi vedoucími.

"V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet
v ustanovený čas." (Ga 6,9)

Tato slova svědčí o tom, že Pavel si byl nebezpečí apatie vědom.
Pochopil dávno předtím, než byly vypracovány studie na téma motiva-
ce a syndromu vyhoření, že lidé se mohou v konání dobra unavit a že se
může dostavit krize. Připomínal Galaťanům cíl, na kterém měli praco-
vat. Povzbuzoval je a motivoval. Věděl, že nejlepší cestou k úspěchu je
mít v mysli jasný cíl. Prosil křesťany, aby nevzdávali snahu pomoci
druhým.

Křesťanští pracovníci skutečně někdy mají tendenci vzdát to či pře-
stat. Jsou na ně kladeny velké požadavky. Očekává se od nich, že bu-
dou pomáhat druhým, ačkoliv sami jsou unaveni či mají své problémy.
Někdy si pečlivě vypracují plány, a pak se zdá, že vše vychází špatně.
Lidé, kterým se snaží pomoci, nevykazují žádný pokrok. Nenajde se
nikdo, kdo by řekl: "Děkuji vám."

"K čemu to?" může zvolat unavený vedoucí. "Co z toho mám?
A vůbec: Mám na to?"

V lekci 7 jsme hovořili o reálném myšlení. Stejné principy jsou pro
nás použitelné i tehdy, mluvíme-li o problému deprese. Protože jsme
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křesťané, cítíme se vinni, přemýšlíme-li o krizi. Obviňujeme se a cítí-
me se zahanbeni, že nemáme větší víru. Je lépe připustit si lidskou sla-
bost a prozkoumat důvody, proč křesťanští pracovníci upadají do de-
prese.

I) Máme vysoké cíle a velká očekávání. Většina křesťanů začíná
práci na nějakém projektu či přijímá službu s velkým citovým ode-
vzdáním a velkou nadějí. Víme, že nás Bůh nezklame. Proto když vy-
vstanou problémy, máme tendenci obviňovat sami sebe a pochybovat
o své duchovnosti či o svém povolání.

2) Vidíme kolem sebe mnoho lidské bolesti a problémů. Lidé k nám
přicházejí se svými problémy. Snažíme se jim pomoci. Někdy si myslí-
me, že jsme jim pomohli, a pak vidíme, že opět upadli do starých kole-
jí. Někdy naši pomoc odmítnou. O někom víme, že mu ani pomoci
nemůžeme.

3) Pracujeme bez potřebných prostředků. Často se musíme snažit
splnit své úkoly s málo penězi nebo dokonce bez nich. Můžeme se po-
týkat s tím, že nemáme dost ani pro své potřeby. Vybavení, které použí-
váme, je již opotřebované. Materiál, který máme k dispozici, není ve
skutečnosti vhodný. Dělníků je málo. To vše nás může vést k pocitu
paniky a frustrace.

4) Když pozorujeme lidi, ztrácíme iluze. Křesťanská práce je práce
s lidmi a lidé ne vždy splňují naše očekávání. Cítíme se podvedeni
a zraněni. Máme tendenci posuzovat lidi podle svých měřítek místo
toho, abychom soud přenechali Pánu.

5) Fyzicky i citově se vyčerpáváme. Prorok Elijáš je příkladem toho,
jak dokonce i Boží muž plný moci může upadnout do deprese (IKr 19,3
až 5.10.14). Tvrdě pracujeme, vydáváme všechnu energii a přesto se
zdá, že bylo dosaženo tak málo. Dokonce i poté, co prožijeme nad ně-
jakým vítězstvím na vinici Páně radost, zjistíme, jak mnoho je toho
ještě třeba vykonat. Jestliže tento pocit v sobě necháme působit, dosta-
ví se apatie. Podobně jako Elijáš cítíme, že bychom raději zemřeli.
Nakonec to vzdáme a řekneme: "K čemu to vlastně je? Nechám toho."
Toto je velmi nebezpečná situace, do které se jednou dostanou téměř
všichni zapálení křesťanští pracovníci.
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5 Následující otázky jsou pro vaše osobní zamyšlení a sebehodnocení.
Pečlivě sije přečtěte a potom si zapište odpověď do sešitu. Dokážete si
vzpomenou na dobu, kdy jste trpěli pocitem deprese a malomyslností?
Co myslíte, že bylo příčinou těchto pocitů?

6 Zakroužkujte písmeno označující každé pravdivé tvrzení.
a Křesťanští pracovníci by měli být schopni vyvarovat se depresí.
b Bůh huboval Elijáše za to, že chtěl všechno vzdát.
e Tělesný stav člověka může vést k depresím.
d Pochybnosti o sobě a sebeobviňování nejsou totožné s pokorou.
e Pro správného křesťana je deprimující, když někomu chce pomoci

a není schopen to udělat.
f Odsouzení druhých nás může vést k depresi.
g Oddaní pracovníci se mohou dostat do deprese poté, co zakusili v práci

pro Pána velký úspěch.
h Správní křesťané se nikdy nezajímají o materiální věci, jako je vyba-

vení nebo budovy.

MOTIVACE - KLÍČ K ÚSPĚŠNÉMU VŮDCOVSTVÍ

Úkol 4: Podejte správné vysvětlení pojmu motivace.

Říkáme, že motivace je pojem, protože to je něco, ° čem víme, ale
nemůžeme to hned vidět ani plně vysvětlit. Stejně jako pojmům láska
nebo ambice můžeme porozumět i pojmu motivace na základě chová-
ní, ale nemůžeme jej plně definovat. Víme, že motivace existuje, a to
proto, že ji pozorujeme na lidském chování. Ve skutečnosti je nejlep-
ším způsobem jak definovat pojem motivace vyjádření, že je to proces
skrývající se za činem či chováním, které můžeme vidět.

Všichni jsou nějakým způsobem motivováni. Když o někom řekne-
me, že neni motivován, obvykle máme na mysli, že nevykazuje nic, co
bychom mohli hodnotit jako zájem či horlivost udělat určitou věc nebo
jít daným směrem. Již jsme si ukázali, že křesťanští pracovníci, kteří
jsou zdeptaní či v krizi, trpí nedostatkem motivace. To znamená, že
ztratili horlivost pro práci na úkolech, které se jim kdysi zdály velmi
důležité. Četlí jsme slova apoštola Pavla, kterými nabádá Korinťany,
aby si neustále připomínali svůj cíl. Pavel chtěl, aby byli neustále vyso-
ce motivováni.
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Zde je několik praktických kroků, které mohou pomoci křesťan-
ským vedoucím obnovit svou motivaci a vyvarovat se nebezpečí de-
prese a apatie:

I) Pamatujme, že vůdcovství je povolání.
2) Děkujme Bohu neustále za duchovní dary a rozvíjejme je.
3) Oddělme si čas pro osobní ztišení.
4) Čtěme denně Bibli a používejme přitom studijní pomůcky. Rozšíří-

me si tím známost Písma.
5) Čtěme pomocné a inspirující knihy a publikace.
6) Navštěvujme věrně shromáždění a bohoslužby.
7) Zúčastňujme se vhodných konferencí a seminářů.
8) Věnujme čas rodině a přátelům.
9) Věnujme náležitou pozornost vlastnímu zdraví a osobní přípravě.

10) Neočekávejme, že budeme dokonalí - s výjimkou věrnosti Pánu.

7 Pro své zamyšlení a sebeanalýzu si pozorně zodpovězte následující
otázky. Pak své odpovědi napište do sešitu:
a Jak jste v minulosti překonávali depresivní pocity?
b Jaké nové kroky můžete učinit, abyste se do budoucna vyvarovali

malomyslnosti a depresí?

8 Pojem motivace může být přesně vyjádřen
a) jako organizační génius, který stojí za jednáním určitého člověka

a pomáhá mu snadno vykonávat jeho práci.
b) jako zájem nebo zápal, který určitý člověk projevuje, když koná ur-

čitým směrem nebo dělá určitou věc.
c) jako moc nebo schopnost, kterou člověk může použít pro splnění

úkolu, kvůli svým přirozeným schopnostem, získaným dovednos-
tem a svému výcviku.

Teorie motivace

Úkol 5: Zhodnoťte příklady hlavních teorií motivace.

Viděli jsme, že křesťanský vedoucí musí mít správné motivy pro
svou službu a musí být silně motivován k plnění křesťanských cílů.

240



Ovšem to je pouze začátek. Následně je třeba také dohlížet, aby byli
motivováni druzí. Proto musí křesťanský vedoucí pochopit teorie mo-
tivace či chápat, proč se lidé chovají tak, jak se chovají.

Lidé na vedení často nereagují očekávaným způsobem. Pracovníci
jsou například často nepřítomní, chodí pozdě, řádně se nepřipravují,
nedrží se daných pokynů nebo nespolupracují odpovídajícím způso-
bem s ostatními. Vedoucí takové lidi často hodnotí slovy: "Nedělají
svou práci dobře. Nemají správný postoj. Nejsou odevzdáni Pánu."

Pak začne kázání. Vedoucí všechny nabádá, aby svou práci dělali
lépe. Připomíná jim jejich svatou křesťanskou povinnost. Může před-
pokládat, že lidé, kteří nepracují lépe, prostě nejsou ochotni spolupra-
covat. To však nemusí vždy být pravda.

Nedostatečná odezva služebníků na výzvy vedoucího může být za-
příčiněna nedostatečnými schopnostmi, nedostatkem informací, osob-
ními problémy nebo nějakými jinými překážkami. Součástí zodpověd-
nosti vedoucího je zjistit, proč služebníci nereagují odpovídajícím
způsobem a proč se nedaří dosáhnout stanovených cílů. Je chybou myslet
si, že všechny problémy mohou být vyřešeny kázáním nebo výměnou
pracovníků. Je pravděpodobnější, že problém může být vyřešen tak, že
zjistíme způsob,jakje možné lidi motivovat, a v každé situaci jim po-
skytneme přiměřenou motivaci.

Zde máme několik teorií o motivaci. Pravděpodobně ani jedna z nich
není dokonalá. Mohou nám však pomoci lépe porozumět motivaci jako
zajímavému a komplexnímu předmětu.

Teorie potřeb

Teorie potřeb je založena na předpokladu, že každý lidský jedinec
má několik základních potřeb, které musejí být uspokojeny. Nejzají-
mavější je pravděpodobně Maslowowo rozčlenění základních lidských
potřeb. Maslow tvrdí, že lidé mají 5 základních druhů potřeb: I) zá-
kladní fyziologické potřeby (například jídlo), 2) potřebu osobní (fyzic-
ké) bezpečnosti, 3) sociální potřeby, 4) potřebu uznání osobnosti a uspo-
kojení z práce a 5) potřebu seberealizace.

Podle této teorie jsou lidé motivováni k naplňování svých potřeb.
Nejzákladnější potřeby, jako např. hlad, by měly být uspokojeny dříve,
než může být daná osoba motivována k naplňování dalších potřeb. Je-
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li například člověk hladový, nemusí být pak tak vysoce motivován
k práci na nějakém tvořivém projektu. Prožívá-li člověk neporozumění
či zranění ze strany druhých, nemá pak většinou dostatek motivace pro
práci na stanovených institucionálních cílech.

Jinou teorii formuloval F. L. Herzberg. Podstatou této teorie je ná-
zor, že lidé mají dvě základní potřeby vztahující se k vykonávané práci.
První typ je potřeba uspokojení z práce. To znamená, že lidé jsou moti-
vováni k práci na daném cíli, mají-li příležitost sami nést určitou zod-
povědnost a podílet se osobně na dosažení něčeho a jsou-li za to náleži-
tě odměněni. Druhým typem je potřeba přijatelných podmínek pro práci.
To znamená ve světě podnikání přijatelné pracovní podmínky a mzdu,
v případě křesťanské služby vztahy s vedoucím a s ostatními spolupra-
covníky, materiál potřebný k vykonávání konkrétního úkolu atp.

Teorie odměny a trestu

Tato teorie je založena na práci B. F. Skinnera. Hlavní myšlenka
spočívá v názoru, že lidé budou motivováni k práci na tom, co jim
přinese osobní prospěch, odměnu, potěšení atd. a nebudou rádi spolu-
pracovat na tom, co přináší nějaký druh bolesti, nepříjemnosti či trest.
V praxi to znamená odměňovat to jednání, které je žádané, a ignorovat
či neodměňovat to, které není žádoucí.

Teorie cile

Tato teorie je úzce spjata s tím, co jsme si již řekli při studiu vedení
prostřednictvím cílů. Obecně byla tato teorie formulována E. A. Loc-
kem. Jeho zjištění jsou následující:

Lidé mají větší motivaci pracovat na daném záměru, je-Ii cíl jasně
stanoven, jestliže je srozumitelný a jestliže jsou přijímáni těmi, kteří se
s nimi budou na splnění daného úkolu podílet. Cíle, které jsou pro pra-
covníky výzvou (to znamená, že se jeví jako obtížnější), jsou v souvis-
losti s motivací efektivnější než cíle jednoduché. Na druhé straně však
cíle musejí být reálné, mají-li být efektivní.

Další bádání prokázalo, že cíle poskytují větší prostor pro motivaci
tam, kde jsou služebníci o dosaženém úsilí informováni v co nejkratší
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možné době (tzv. zpětná vazba). Dalším motivujícím článkem je osob-
ní účast vedoucího.

Teorie zahrnující vnímání

Rada odborníků na lidské chování dokázala, že veškeré chování je
výsledkem interakce osoby s prostředím. To zní jednoduše ajasně. Zjiš-
ťujeme však, že když bereme v úvahu rozdílnost lidského vnímání, není
to tak jednoduché. Tj., různí lidé budou stejné prostření vnímat různě.
(Možná bude dobré zopakovat si materiál z lekce 5).

Jako poněkud humorný příklad rozdílného vnímání si můžeme uvést
událost, která se stala jedné ženě ze severní Ameriky a malé holčičce,
která pocházela z jisté tropické země. Žena vzala děvčátko do města
a chtěla mu udělat radost něčím, z čeho mívají potěšení děti na mnoha
místech světa. Byla to zmrazená směs mléka a cukru. "Tady máš zmrz-
linu," podala s úsměvem holčičce nádherně zbarvený mražený krém.
Očekávala, že i děvčátko se bude radostně usmívat. To si vzalo do úst
velký kousek, vůbec se však radostně neusmálo a vzápětí mražený krém
vyplivlo. "To pálí! Je to horké! To pálí!" Děvče pocházející z tropic-
kých oblastí ještě nikdy nepocítilo něco skutečně studeného. Proto vní-
malo mražený krém jako horký. To, co žena vnímala jako chladivou
pochoutku pro děti, děvčátko vnímalo jako nepříjemně pálící věc.

Nemůžeme říci, že děvčátko bylo nevděčné. Nemůžeme prohlásit,
že bylo hloupé, protože nerozeznalo studené od horkého. Mnoho ve-
doucích však dělá podobné chyby. Napomínají a kážou tam, kde by se
měli snažit pochopit, proč lidé odpovídají tak, jak odpovídají. Zde opět
vyvstává důležitost empatie. Musíme se snažit pochopit, jak prostředí
či danou situaci vnímají ostatní.

Používáme- lipojem prostředí, myslíme tím pochopitelně také dru-
hé lidi. Děvčátko si například mohlo myslet, že mu ta žena chce záměr-
ně ublížit. Pak by se mohlo cítit zraněno. Znovu nám zde vyvstává
potřeba důležitosti správné komunikace (jak mluvíme a jak naslouchá-
me).

K tomu je třeba ještě dodat něco o tom, jak lidé vnímají sami sebe.
Lidé sami sebe někdy vnímají způsobem, kterému ne vždy ihned poro-
zumíme. Někdy určitý člověk může vnímat sám sebe jako neužitečné-
ho, zatímco my jej vnímáme jako velmi schopnou osobu, která zaujímá
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důležité místo či postavení. Nebo si naopak někdo může myslet, jak
vedoucímu pomáhá, zatímco mu spíše působí problémy. Aby vedoucí
pracoval efektivně, musí mít na zřeteli důležitost toho, jak lidé vnímají
tyto faktory: I) okolí, 2) druhé lidi (včetně vedoucího) a 3) sami sebe.

9 Ke každému tvrzení přiřaďte číslo odpovídající teorii motivace, která
se k němu vztahuje.

I) teorie vnímání
2) teorie odměny a trestu
3) teorie cíle
4) teorie potřeby

· ... a Učitel, na jehož vyučování se pravidelně účastnilo nejvíce lidí,
byl formou pochvaly zmíněn v církevním časopise.

· ... b Marie se odmítla zapojit do úkolu, protože se necítila pro poža-
dovanou činnost kvalifikovaná tak jako ostatní.

· ... c Vedoucí přijal nově obráceného do výkonného výboru, aby mu
pomohl cítit se více přijímán ostatními.

· ... d Vedoucí prohlásil: "Jestlíže budeme pracovat s plným nasaze-
ním, můžeme mít do vánoc v nedělní besídce 300 dětí."

JAK VEDOUCÍ MOTIVUJÍ DRUHÉ

Typy reakce na vedení

Úkol 6: Vysvětlete trojí reakci na vedení.

Jak jsme již viděli, při práci na vinici Páně je nejen důležité práci
úspěšně zvládat, ale také dělat ji se správnými motivy. Vedoucí pracují,
protože jsou motivováni Boží láskou a mají vědomí Božího povolání.
Následně pak musejí pomoci svým spolupracovníkům, aby jejich jed-
nání pramenilo ze stejné motivace. Z toho důvodu je třeba rozumět
trojímu typu odpovědí, jimiž lidé na vedení reagují:

I) Povolnost. Většina lidí touží dělat dobré věci a být přijímáni ostat-
ními. Chtějí, aby s nimi byl jejich vědoucí spokojen. Proto se budou
snažit plnit nařízení a spolupracovat, aby se vyhnuli nepříjemnostem či
potížím. Budou dělat to, co jim silný vedoucí řekne. To je poslušnost
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bez osobního vydání. Vedoucí, kteří jsou uspokojeni tímto druhem ode-
zvy, si myslí, že jsou silní. Dávají příkazy a lidé poslouchají. Úkoly se
plní. Samozřejmě nastávají situace, kdy je takový druh reakce na vede-
ní nezbytný. Lidé ne vždy pochopí motivy vedoucího, Jsou situace,
kdy mu prostě musejí věřit a vydat se mu a jednat tak proto, že on je
vedoucí. Tento druh odezvy na vedení je však méně efektivní pro práci
i pro lidi, kteří takto jednají. Je to "dětinská odpověď". Dobří vedoucí
se nespokojí s tím, že mají kolem sebe lidi, kteří najejich vedení reagu-
jí takto. Výsledkem je, že vedoucí je obklopen lidmi, kteří souhlasí se
vším, co řekne. Takoví lidé mu nepomáhají růst a rozvíjet se. Vedoucí
se sice cítí silný, ale dílo je budováno na slabých základech, je-li po-
slušnost to jediné, co vedoucí po lidech, kteří s nim spolupracují, poža-
duje.

2) Ztotožnění. Druhým typem reakce na vedení je ztotožnění. Tento
termín popisuje reakci jednotlivce, který nejedná proto, že by byl na
projektu osobně zainteresován, nýbrž jeho jednání vyplývá ze skuteč-
ného obdivu, který má k vedoucímu. Chce být jako vedoucí a chce
kopírovat jeho jednání. Chce vytvořit s vedoucím vztah na bázi přátel-
ství. Na rozdíl od povolnosti vyplývá tato reakce z upřímné touhy napl-
nit očekávání vedoucího. Takový jednotlivec nejedná kvůli svému za-
svěcení danému úkolu, nýbrž kvůli vedoucímu. Pro vedoucího je pak
pokušením takovýto přístup podporovat, avšak v dlouhodobé perspek-
tivě to znamená oslabení efektivnosti práce. Jak vedoucí, tak pracovník
jsou totiž v takovém postoji odvráceni od skutečného významu práce.

3) Osvojení. Nejlepším typem reakce dělníka i vedoucího, která je
efektivní pro danou práci, je ztotožnění se s cílem, který je vedoucím
vytyčen. Cíl dané práce je součástí osobního hodnotového systému
dělníka. Pracovník svým příspěvkem na daném díle může vyjádřit svou
lásku k Pánu a rozvíjet své obdarování a oddanost Pánu. Vedoucí dává
příkazy a návrhy. Dělník je následuje, protože věří v užitečnost dané
práce a je rád, že může mít nad sebou vedení, které mu pomáhá dosaho-
vat křesťanských cílů. Pokud se vedoucímu podaří vytvořit ve skupině
tento stupeň reakce na vedení, je skutečným vedoucím.
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10 Vlastními slovy napište do svého poznámkového sešitu krátké vy-
světlení tří předcházejících reakcí na vedení. Pokud se vám to nebude
dařit, pročtěte si znovu tuto lekci a pak se o to pokuste ještě jednou.
Toto cvičení vám pomůže v osvojení znalostí. Tak z této lekce získáte
větší užitek než jen pouhá slova. Bude mít vlastní živou představu, kte-
rou pak snadno můžete sdílet s druhými.

Praktické použití teoretických znalostí

Úkol7: Vyberte příklady vůdcovského chování, které jsou při motivaci
spolupracovníků účinné.

Tyto teorie jsme prostudovali, aby nám poskytly základ pro prak-
tické jednání. Teoretické znalosti nám pomáhají odhadnout, jaké vý-
sledky můžeme za jistých okolností očekávat. Jestliže například víme,
že lidé jsou motivováni uspokojováním svých potřeb, snažíme se zjis-
tit, jaké tyto potřeby jsou a jak mohou být naplněny skrze křesťanskou
službu. Víme-li, že lidé mají tendenci být uspokojeni stanovením reál-
ných cílů a naopak mají tendenci upadnout do skepse, jsou-li úkoly
nereálné, jsme schopni stanovit odpovídající cíle.

Naše porozumění teoriím motivace a různým reakcím lidí na vede-
ní nám pomáhá správně rozhodnout, jaké jednání či chování zvolit, aby
lidé byli motivováni k danému úkolu, a tím se i cíl mohl naplnit.
V následující části najdeme souhrn křesťanského chování vycházející
z doposud nabytých teoretických znalostí. Jsou to praktická uplatnění,
která pomohou vedoucím pracovat efektivně jak v podnikání, tak
i v křesťanské práci.

I) Způsobilost. Vedoucí svou práci musí znát a prokázat svým jed-
náním způsobilost k dané práci. To neznamená, že vedoucí musí být
dokonalý. Vedoucí musí mít jistotu bez známky lidské pýchy. Lidé mají
motivaci k následování osoby, která je schopná a dokáže poskytnout
druhým odpovídající informace.

2) Záměr. Lidé nebudou dobře pracovat, aniž by před nimi stál zře-
telný cíl. Vedoucí musí mít cíle v mysli a uspořádat je tak - jak jsme
o tom již hovořili -, aby vedly k dalším cilům rozumným a reálným
způsobem.
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3) Delegování apříležitost pro spolupráci s ostatními. Z naší studie
o potřebách víme, že lidé se potřebují cítit přijati a mít prostor pro tvo-
řivost. Musí existovat prostor pro to, aby se mohli účastnit rozhodová-
ní, které se týká cílů a úkolů. Vedoucí musí být schopen delegovat úko-
ly, pověřit jimi jednotlivé pracovníky a dovolit jim v určité situaci nést
plnou zodpovědnost.

4) Školení a příležitost k růstu. Lidé pracují lépe, pokud se učí
a osobně rostou. Vědí-li, jak daný úkol dobře splnit, mají o něj větší
zájem. Tak vedoucí, který zabezpečuje školení a učební příležitosti,
pracuje na naplnění úkolu ve dvou rovinách.

5) Odměna, uznání a ocenění. Všichni pracují kvůli jakémusi druhu
odměny. Jak jsme si ukázali na slovech apoštola Pavla, Bible nás po-
vzbuzuje, abychom svou mysl upnuli k věčné odměně. Dobrý křesťan-
ský vedoucí jedná způsobem, který umožňuje lidem cítit se ve službě
Pánu neustále odměňováni.

Z našeho zamyšlení nad syndromem vyhoření, apatií a teorií vní-
mání víme, že lidé se mohou unavit a zmalomyslnět. Začnou si myslet,
že jsou neschopní nebo že nejsou dostatečně doceněni. To způsobuje,
že ztrácejí výhled na cíl. Dobrý vedoucí skutečně oceňuje své pracov-
níky a hovoří s nimi otevřeně. Jistě jste si všimli v několika z biblic-
kých oddílů, které jsme přečetli, jak Pavel oceňuje ty, kdo pracovali
s ním. Pamatujme na to, jak řekl, že je mu dána autorita nikoli k boření,
ale k budování (2K 13,10).

Řekli jsme si, že správná motivace může být povzbuzena správnou
odměnou. Příliš mnoho osobní chvály a pozornosti vede k lidské pýše,
avšak upřímné uznání služby a dovedností motivuje lidi, aby pracovali
na dosažení smysluplných cílů.

6) Zpětná vazba a obnova. Lidé lépe spolupracují, jestliže jsou in-
formováni o výsledcích svého úsilí a vidí-li začátek a konec jednotli-
vých úkolů. Dobrý vedoucí ví, že časové harmonogramy a pravidelné
zprávy jsou pro motivaci mnohem efektivnější než inspirativní proje-
vy. Dělník by měl dostat konkrétní zhodnocení dosaženého výsledku.
Pověření úkolem a zainteresování by mělo být rozděleno na časové
etapy, aby spolupracovník pravidelně věděl, že něco dokončil a něco
nového začíná. Tak bude opět obnovován jeho zájem. Mnohokrát se
dostavuje syndrom vyhoření jako následek toho, že lidé se zabývají
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jedním úkolem tak dlouho, až ztratí smysl a není nikoho, kdo by se
staralo to, zda na něm ještě pracují či nikoliv.

11-14 Zakroužkujte písmeno označující správnou odpovědí na uvede-
né otázky.

II Lidé mají motivaci následovat člověka,
a) který je v každém ohledu dokonale způsobilý.
b) který dokáže vysvětlit, že pro daný úkol se příliš nehodí.
c) který vyjádří naprostou důvěru v to, co dělá.
d) který prokazuje, že je kompetentní, aniž by se tím projevovala jeho

pýcha.

12 Lidé jsou nejlépe motivováni cíli,
a) které ukazují, že vedoucí má velkou víru.
b) které jsou obtížné, ale lze je realizovat.
c) které jsou snadno dosažitelné.
d) které jsou stanoveny inspirujícími vedoucími.

13 Teorie potřeb naznačuje, že vedoucí by měli
a) uspokojovat všechny potřeby svých pracovníků.
b) dávat každému pracovníkovi stejné množství práce.
c) dávat pracovníkům příležitost k uspokojení jejich potřeb během prá-

ce.
d) pověřovat nejobtížnějšími úkoly nejlepší pracovníky.

14 Časové harmonogramy a zprávy jsou důležité,
a) protože dokazují, že vedoucí zajišťují zpětnou odezvu a příležitosti
pro obnovu.
b) protože dokazují, že vedoucí je schopný a oddaný.
c) protože úkoly musejí být prováděny podle církevního (sborového)

harmonogramu.
d) protože jmenování do vedoucích pozic musí být prováděno v časo-

vém rámci.
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15 Přiřaďte vůdcovské chování (vpravo) jeho vhodnému popisu (vle-
vo).

· ... a Lidé odvádějí nejlepší pracovní výsled-
ky, když jsou informováni o výsledcích
svého úsilí a když vidí začátek a konec
konkrétního úkolu.

· ... b Dobrý vedoucí skutečně pravdivě zhod-
notí pracovníky a hovoří s nimi otevře-
ně.

· ... c Pracovníci jsou motivováni, aby násle-
dovali toho, kdo má schopnosti a může
zajistit pomoc a informace pro druhé.

· ... d Lidé pracují lépe, když se zároveň učí
a rostou. Když mají pocit, že vědí, jak
úspěšně zvládnout zadaný úkol, věnují
mu větší pozornost.

· ... e Vedoucí musí přiřadit úkoly určitým
pracovníkům a dovolit jim nést plnou
zodpovědnost za konkrétní úkoly.

· ..• f Lidé pracují mnohem lépe, když mají
konkrétní úkoly, které přiměřeně
a realisticky vedou ke stanoveným CÍ-

lům.

1) způsobilost
2) záměr
3) delegování a příle-

žitost pro spoluprá-
ci s ostatními

4) školení a příležitost
k růstu

5) odměna, uznání
a ocenění

6) zpětná vazba a ob-
nova
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ZA CíLEM JE TŘEBA BĚŽET

Pavel nikdy netrpěl syndromem vyhoření. Není to tím, že by odpo-
číval a svou službu nebral vážně, nýbrž proto, že - jak naznačují jeho
slova - doslova běžel, aby dosáhl cíle. Jeho cíle nebyly jak víme snad-
né, protože říká, že bojoval dobrý boj. Avšak neustále si byl vědom
toho, že konečná odměna je nade vše, oč by ho boj mohl připravit.
A tak nikdy neztrácel zápal- Ř 8,31-39; 2Tm 4,7-8.

Viděli jsme v životě a v práci jak apoštola Pavla, tak ostatních bib-
lických postav, o kterých jsme hovořili v naší učebnici, že Boží plán
vyžaduje lidské vůdce. Nikdy ani modlitba, ani zázrak samy o sobě
nenaplnily Boží plán. Tu ohromnou zodpovědnost za to, aby Boží plán
mohl být na zemi uskutečňován, svěřil Bůh svému stvoření, které uči-
nil z prachu země. Téměř v každém případě jsme viděli povolaného
vedoucího, který nikdy nepracoval sám, nýbrž byl zmocněn Duchem
svatým, aby mohl ostatní inspirovat podobnými slovy, která ve svém
boji používal apoštol Pavel: "Jsme více než vítězové!"
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Samostatně hodnocený test

1 Pavlova reakce na krizovou situaci stejně jako na jeho uvěznění do-
kazuje důležítost vůdcovského chování, které pozitivně ovlivňuje cho-
vání lidí ve všech následujících tvrzeních, kromě jednoho. Které tvrze-
ní neni správným tvrzením o chování Pavla v této situaci?
a) Pavel využil každou příležitost, aby kázal proti lidskému hříchu, před-

sudkům a duchovní slepotě.
b) Zůstal klidný, choval se zdvořile a zachoval si důstojnost.
c) Pavlova odezva byla vhodně přizpůsobena, aby vyvolala důvěru

v rozumné požadavky evangelia, proto předvedl znalost zákona, práv
občanů a podstaty lidské povahy.

d) Pavel usilovalo to, aby se ztotožnil se svými posluchači a nebojácně
a přiměřeně vydal svědectví o svém obrácení.

2 Pavel na cestě do Říma projevil některé vynikající vlastnosti vůdce:
a) Převzal kontrolu nad veškerým rozhodováním poté, co setník a kapi-

tán prokázali neschopnost činit správná rozhodnutí.
b) Nabídl praktickou radu, zachoval chladnou hlavu i v době nebezpe-

čí, projevil zájem o potřeby spolucestujících a povzbuzoval je k re-
alizaci společného cíle.

c) Čekal až do té doby, kdy oficiální vedoucí předvedli neschopnost
vést, a pak rozplánoval svou strategii, která přinesla úspěch.

d) Zachovával si rezervovanost v běhu událostí, které směřovaly od
špatného kještě horšímu, a čekal, až si k němu přijdou pro radu.

3 V okamžiku nebezpečí ztroskotání Bůh vyvolil jeden z následujících
prostředků, aby mluvil k zúčastněným:
a) Zázračnou záchranu z moře.
b) Porušení přírodních zákonů, utišení moře uprostřed bouře.
c) Poskytnutí nadpřirozeného vedení lodi nebezpečnými skalisky.
d) Duchem pomazané a vedené vůdcovství.

251



4 Následující možnosti zmiňují pět nebezpečí, která brání vedoucím
dosahovat stanovené cíle. Která z nich neobsahuje nebezpečí zmíněná
v této lekci?
a) ego - osobní pýcha
b) popularita a sláva
c) politický zmatek a náboženské předsudky
d) žárlivost a moc

5 V tomto světě je posilován duch soutěživosti, protože lidé jsou jím
hodnoceni na základě
a) své vrozené hodnoty jako jednotlivci.
b) svého projevu.
c) svého potenciálu založeného na jejich rodinném postavení a výcho-

vě.
d) svého srovnání s jinými.

6 Protože Pavel si byl vědom faktu, že lidé mohou ochabnout v konání
dobra,
a) snažil se je šokovat poznáním, že se minuli cíle.
b) snažil se povzbuzovat je či motivovat, aby neustále měli na zřeteli

konečný cíl a nadále pomáhali lidem.
c) snažil se je vést k pokání zjejich poraženeckých postojů a k obnove-

ní svého zasvěcení.
d) snažil se pročistit jejich řady tím, že se zbaví všech, kdo projevili své

pocity malomyslnosti.

7 Následující body obsahují důvody, proč křesťanští pracovníci upada-
jí do deprese. Který z nich neobsahuje důvody zmiňované v této lekci?
a) Křesťanští pracovníci jsou nedostatečně motivováni a jsou přepra-

covaní.
b) Křesťanští pracovníci vidí mnoho lidské bolesti a problémů a často

se fyzicky a citově vyčerpají.
c) Křesťanští pracovníci pracují bez potřebných prostředků a při své

práci ztrácejí iluzi o lidech.
d) Křesťanští pracovníci jsou optimisté a mají vysoké cíle a velká oče-

kávání.
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8 Jedním z nejdůležitějších kroků k úspěšnému vedení je motivace ve-
doucích a služebníků. Motivaci, tak jak je popsána v této lekci, lze
nejlépe vyjádřit jako
a) intenzivní lidskou touhu.
b) úlohu, jejímž cílem je přivést pracovníky k poslušnosti vedoucímu

a ke splnění cíle.
c) proces v pozadí jednotlivých jednání či chování, která můžeme vi-

dět: dychtivost a zájem něco udělat, něco splnit.
d) důvod, který jednotlivec udává pro to, že je ochoten přijmout zodpo-

vědnost.

9 Teorie motivace, která říká, že lidé jsou motivováni uspokojením jis-
tých základních požadavků,
a) je teorie cíle.
b) je teorie potřeby.
c) je teorie odměny a trestu.
d) je teorie vnímání.

10 Teorie motivace, která říká, že lidé jsou motivováni činit to, co jim
přináší prospěch či potěšení, a vyhýbají se práci na tom, co přináší bo-
lest, nepříjemnosti či trest,
a) je teorie vnímání.
b) je teorie potřeby.
c) je teorie cíle.
d) je teorie odměny a trestu.

IITeorie, která tvrdí, že lidé jsou motivováni k lepšímu výkonu, pokud
konečné cíle jsou jasně specifikovány a plně pochopeny a přijaty těmi,
od kterých se očekává, že budou pracovat na jejich dosažení,
a) je teorie cíle.
b) je teorie potřeby.
c) je teorie vnímání.
d) je teorie odměny a trestu.
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12 Teorie motivace, která se soustřeďuje na způsob, jakým lidé vidí
prostředí, které je obklopuje,
a) je teorie odměny a trestu.
b) je teorie cíle.
c) je teorie vnímání.
d) je teorie potřeby.

13 Reakcí lidí na vedení, která vedení přijímá dětským způsobem
a obsahuje konání správných věcí, aby byli přijati skupinou a vedoucím,
a) je nátlak.
b) je povolnost.
c) je opačný účinek, protinávrh.
d) je donucování.

14 Reakci, kdy lidé obdivují osobu vedoucího, ale nejsou osobně zain-
teresováni na cíli,
a) nazýváme povolnost.
b) nazýváme solidarita.
c) nazýváme osvojení.
d) nazýváme ztotožnění.

15 Nejlepší odpovědí na vedení je reakce, kdy pracovník přijme úkol
zadaný vedoucím jako svůj vlastní. Tuto reakci nazýváme
a) ztotožněním.
b) povolností.
c) zintenzivněním.
d) osvojením.
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16 Přiřaďte nebezpečí, která obsahují nesprávné motivy (vpravo), po-
pisu, k němuž se hodí (vlevo).

· ... a Odhaluje samo sebe v pokusu demon-
strovat, jak jedinec má náskok před
ostatními tím, že se s nimi srovnává.

· .•• b Projeví se, když člověk odmítá připus-
tit, že by se mohl mýlit, a trvá na tom,
že vše se bude dělat podle něj.

• ... c Chování manifestované někým, kdo je
velmi citlivý na kritiku, očekává, že mu
budou poskytnuty zvláštní výsady
a dostane se mu veřejného uznání. Co
se týče jeho duchovních darů, chová se
povýšeně.

· ... d Druh chování, který kárá apoštol Pavel:
"Ať nikdo sám sebe neklame". Je to
motivace vedoucího, který hledá slávu
od lidí a kochá se v ní.

· ... e Kvůli tomuto nebezpečí vedoucí často
nemají úspěch v delegování zodpověd-
nosti schopným lidem; často se také
projevuje v pocitu nelibosti vůči těm,
kteří jsou pro danou práci doporučová-
ni a na níž sám vedoucí již pilně pracu-
je.

I) pýcha (ego)
2) přílišná sebedůvěra
3) popularita a chvála
4) žárlivost
5)moc

Dokončete zhodnocení za 3. část a odešlete vyplněný list pro odpo-
vědi svému instruktorovi ICI.
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Odpovědi na studijní otázky

8 b) jako zájem nebo zápal, který určitý člověk projevuje, když koná
určitým směrem nebo dělá určitou věc.

1 Vaše odpověď.

9 a 2) teorie odměny a trestu
bl) teorie vnímání
c 4) teorie potřeby
d 3) teorie cíle

2 Vaší odpovědí může být jeden z biblických odkazů z Pavlových dopi-
sů, jak byly citovány v lekci I nebo 9, nebo jakýkoliv příklad z této
lekce podaný vašimi vlastními slovy. Já bych navrhovala následující:
a Ga 6,2
b Fp 3,14
c IK 9,24-27; 2Tm 2,15
d 2Tm4,5
e Ef4,16; IK 12,4-12
fFp 4,1-3; Ko 4,7-14
g L 9,62; IK 15,58; Ef 4,14

10 Vaše odpověď.

3 c) Důležitost Pavlova vůdcovského jednání je tato: Bůh si použil Pav-
lovo jednání, aby lidi pozitivně ovlivnil směrem k hlásání evange-
lia.

11 d) který prokazuje, že je kompetentní, aniž by se v tom projevovala
jeho pýcha.
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4 a Chvála.
b Žárlivost.
c Pýcha, popularita, ego a moc.
d Touha po popularitě, moc.
e Pýcha, žárlivost a ego.
f Přílišná sebedůvěra, pýcha a moc.

12 b) které jsou obtížné, ale lze je realizovat.

5 Vaše odpověď. Bylo vaše cítění dotčeno něčím z toho, o čem jsme se
zmínili v naší lekci? Doufám, že se naučíte hledět nad dočasnou ma-
lomyslnost ke konečnému cíli. Pamatujte: " ... neochabneme-li, bu-
deme sklízet v ustanovený čas" (Ga 6,9).

13 c) dávat pracovníkům příležitosti k uspokojení jejich potřeb během
práce.

6 a Nepravdivé. (Neexistuje člověk, který by se mohl úplně vyhnout
depresím).

b Nepravdivé. (Nikoli, Pán zajistil, aby byl posílen na duchu i těle,
dal mu odpočinek, poskytl péči a povzbuzení).

c Pravdivé.
d Pravdivé.
e Pravdivé.
fPravdivé.
g Pravdivé.
b Nepravdivé. (To jsou normální zájmy, ale my bychom měli důvě-

řovat Pánu, že nám i s těmito záležitostmi pomůže a neměli by-
chom přípustit, aby nás přespříliš zaměstnávaly).

14 a) protože dokazují, že vedoucí zajišťují zpětnou odezvu a příleži-
tosti pro obnovu.
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7 Vaše odpověď. Věřím, že jste nalezli pomoc v Božím slově, na mod-
litbě a v obecenství s ostatními věřícími. A doufám, že jste získali
i nový pohled pro zvládnutí problémů, které ještě přijdou, podle se-
znamu, který jsme vám poskytli. Pavel zřejmě získal útěchu ve své
schopnosti zapomínat na chyby minulosti. Vybízí nás všechny, aby-
chom následovali jeho příkladu v Fp 3,13.15.)

15 a 6) zpětná vazba a obnova
b 5) odměna, uznání a ocenění
cl) způsobilost
d 4) školení a příležitost k růstu
e 3) delegování a příležitost pro spolupráci s ostatními
f2) záměr
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Dodatky

Dodatek A - Rady

RADY PRO VLASTNÍ ROZVOJ

... Pečujte o svůj duchovní život četbou Bible a návštěvou shromáždě-
ní.

... Znejte přesně svou zodpovědnost.

... Spolupráce s druhými ať je pro vás potěšením .

... Radujte se z úspěchů, kterých dosáhli jiní.

... Neustále získávejte nové informace - studiem a četbou .

... Je-li toho třeba, nestyďte se požádat o informaci a o radu .

... Využívejte zkušeností a talentu druhých .

... Je třeba, abyste plně pochopili taktiku a postup .

. .. Buďte ochotni riskovat.

... Učte se dosáhnout toho nejlepšího s tím, co máte k dispozici .

... Čiňte rychlá, avšak nikoli unáhlená rozhodnutí.

... Za rozhodnutí neste plnou zodpovědnost.

... Plánujte si svůj čas.
'" Mějte svou povahu pod kontrolou .
... Zachovávejte si smysl pro humor .
... Pomáhejte si psanými poznámkami; používejte seznamy .
... Stanovujte si osobní cíle a snažte se jich dosáhnout.
... Rozvíjejte vhodným způsobem duchovní dary.

RADY PRO MEZILIDSKÉ VZTAHY

... Poskytujte jasné instrukce .

... Vysvětlujte, proč jsou věci dělány právě tak, jak jsou dělány .

... Vysvětlujte důležitost každého pověření a úkolu.
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'" Povzbuzujte druhé, aby ze sebe vydali to nejlepší a rozvíjejte jejich
dovednosti .

... Jednejte se všemi pracovníky s úctou .

... Kdykoliv je to možné, využívejte návrhy spolupracovniků .

... Pomáhejte ostatním, aby si stanovili vlastní cíle a aby jich dosáhli .

... Oceňujte dobře odvedenou práci a projevte vhodné uznání.

... Učte se kritizovat konstruktivně a prospěšně .

... Sdílejte se se získanými informacemi .

.. , Povzbuzujte spíše k týmové spolupráci a sdílení než k soutěživosti .

... Přijímejte kritiku i obvinění, je-li toho třeba .

... Co se týče pocitů ostatních - nikdy nikoho veřejně před druhými
"neshazujte" .

... Věnujte pozornost ostýchavým a osamělým .

... Vyjadřujte druhým, že od nich hodně očekáváte a že jim důvěřujete .

... Sami se sdílejte s druhými a buďte příkladem všude, kde to je mož-
né .

... Naslouchejte a zajistěte vhodnou odezvu.

RADY PRO KOMUNIKACI

... Vaše vysvětlování ať je jasné. Poskytněte prostor pro kladení dota-
zů .

... Ukazujte a předvádějte, kdykoliv je to jen možné a vhodné .

... Odpovídejte na otázky: Co? Kdy? Kde? Kdo? Jak? a Proč?

... Povzbuzujte druhé, aby se vyjádřili.
'" Zpětně si ověřujte, zda vám bylo správně porozuměno .
... Vysvětlujte změny dříve, než přistoupíte k jejich realizaci .
... Vysvětlujte taková rozhodnutí (která učinili jiní), nad nimiž nemáte

autoritu rozhodování.
... Sdělujte důvody pro všechny taktiky a postupy .
... Informujte své nadřízené. Pracujte s pomocí vhodných informač-

ních kanálů .
. .. Ať pro vše, co děláte, máte dobrý důvod .
... Vypracujte zprávy o postupu .
... Nespoléhejte se na písemná sdělení a přehledy .
... Pozorně naslouchejte stížnostem i návrhům.
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... Používejte takové ilustrace a vyjadřování, které jsou pro danou sku-
pinu lidí vhodné .

... Učte se vést setkání zajímavým a efektivním způsobem.

RADY PRO NADŘÍZENÉ

· .. Vypracujte a používejte seznamy, pracovní listy a kalendáře .
... Učte se využívat čas a stanovit si správné priority .
... Snažte se vytušit potřebu zaměstnanců i materiálu a správně před-

pokládat náklady .
... Vybírejte si a vyškolujte spolupracovníky.
· .. Zadávejte specifické úkoly.
· .. Stanovujte cíle a normy.
· .. Veďte si přesné záznamy .
... Delegujte vhodným způsobem zodpovědnost a autoritu .
... Ať jsou vaše požadavky reálné .
... Koordinujte lidi, materiál, čas, místo i metody k dosažení cílů .
... Zajistěte souvislý plán pro ocenění a zdokonalování.

RADY PRO VEDENÍ SKUPINY

Příprava
... Oznamujte členům čas setkání, místo, téma nebo účel.
... Zajistěte na místě setkání dostatečný prostor, sezení, fyzické pohod-

lí pro účastníky, jako např. osvětlení a vytápění.
... Připravujte osnovu setkání nebo pořad jednání.
... Připravujte informace, fakta pro diskusi, podstatné údaje .
... Připravujte k použití materiál, poznámky, vizuální pomůcky.
· .. Naplánujte způsob, jak vytvořit přátelské ovzduší.
... Naplánujte duchovní aktivity .
... Všichni účastníci mají být informováni o tom, co se bude dít.

Vedení setkání
· .. Zahájení by mělo být dobře připraveno.
· .. Každý by měl pochopit, proč se setkání koná, a předměty nebo té-

mata, o kterých bude řeč.
· .. Setkání by mělo začít i skončit včas, pokud nenastane nějaká ne-

předvídaná situace.
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· .. Každý účastník by se měl cítit uvolněně a měl by být povzbuzován
k účasti v diskusi.

· .. Diskuse by se měla držet daného námětu .
... Účastníkům by měl být poskytnut dostatek času, aby se mohli vyjá-

dřit, nemělo by jim však být umožněno, aby si učinili na dané téma
"monopol" .

... Nechť je vytvořen prostor pro dotazy a návrhy .

... Diskuse by měla být v závěru shrnuta a pokud je třeba vyjasnit ně-
které body, nechť se tak stane .

... Povzbuzujte humor a nadšení.

... Účastníkům by mělo být dáno najevo, že jejich účast je ceněna a že
setkání bylo hodnotné.

Zhodnocení výsledků
... Pracovala skupina dobře a zdá se, že je uspokojena průběhem setká-

ní?
... Vyvstaly některé konkrétní problémy? Jak s nimi můžeme naložit?
... Jsou členové, kteří svou účast nijak neprojevili?
· .. Přehlédli jsme některé důležité aspekty daného tématu?
... Jaké jsou nejlepší výsledky setkání?
... K jakému závěru jsme došli?
· .. Co by mohlo být uděláno lépe?

Poznámky, které si chcete zaznamenat pro přípravu dalšího setkání:
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Dodatek B - pracovní program

DENNÍ PRACOVNÍ PROGRAM

DENNÍ PRACOVNÍ PROGRAM DATUM _

Jméno
Setkání Co je třeba udělat

Čas

Potřebný materiál

DENNÍ PRACOVNÍ PROGRAM DATUM _

Telefonní hovory
Jméno Číslo

Jméno
Setkání Co je třeba udělat

Čas

Telefonní hovory
Jméno Číslo
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PRACOVNÍ LIST PRO PLÁNOVÁNÍ CÍLŮ

Cílem, za který se modlíme a který plánujeme je: _

OTÁZKY PRO PLÁNOVÁNÍ ÚKOLY

PROČ JE TENTO ÚKOL DŮLEŽITÝ?
(Je důležité si zapsat duchovní motivaci)

CO BUDE TŘEBA UČINIT K DOSAŽENÍ CÍLE?

1) Kolik lidí bude potřeba? 1) _

2) Jaký plán nebo program bude 2) _
k dosažení cíle použit?

3) Kolik času bude potřeba? 3) _

4) Kolik peněz to bude stát? 4) _

5) Jaký je třeba materiál a nástroje? 5) _

6) Jaké zařízení, či příslušenství 6) _
je třeba?

7) Bude potřeba zvláštní školení? 7) _
Pokud ano, jaké?

KOHO JE TŘEBA ZAPOJIT, ABY BYLO DosAžENO CíLE?
(seznam osob, vedoucích, skupin atd.)

KDY BUDOU VŠECHNY ÚKOLY PŘIDĚLENY?

JAK SE DOZVÍME, ŽE BYLO DosAžENO CíLE?

JSME PŘIPRAVENI NA ÚSPĚCH?
(Fyzické potřeby, učitelé, materiál, prostor atd.)

Z knihy Úspěšný pastor
Redigoval Zenas Bicket
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PRACOVNÍ LIST PRO PLÁN SETKÁNÍ

Jméno výboru nebo skupiny _
(Prezenční listina může být zapsána na druhé straně.)

Datum Vedoucí nebo předsedající _

ZPRÁVA O POSTUPU VYKONANÉ PRÁCE
(Je zadána práce na rozvrhu? Jsou nějaké problémy?)

Projekt Poznámky

PLÁNY PRO NOVOU PRÁCI:
Název projektu _

Úkoly, které je třeba splnit Pověřen Dokdy

ZHODNOCENÍ VYKONANÉ PRÁCE
(Jak dobře byla vykonána? Byla vykonána včas? Jak by to moh-
lo být ještě zlepšeno?)

Projekt Poznámky

DALŠí POZNÁMKY
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Dodatek C - Ukazatele pro parlamentární rozhodování

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PARLAMENTÁRNÍHO ZÁKONA

1) Buďme zdvořilí a spravedliví ke všem.
2) Projednávejme pouze jednu záležitost.
3) Menšina musí být slyšena.
4) Většina musí zvítězit.
5) Účelem pravidel je zjednodušit akci, nikoli ji zablokovat.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA DISKUSE

1) Každý má právo promluvit k otázce jen jednou. Nejsou-li však ná-
mitky, může mluvit dvakrát i vícekrát.

2) Diskutující musí zůstat neosobní, musí vyloučit osobní narážky.
3) Dotazy musejí být vznášeny přes osobu předsedajícího.
4) Ten, kdo učinil návrh, má výsadu otevřít a uzavřít debatu.
5) Předsedající musí zůstat neutrální. Chce-li diskutovat, musí povolat

svého zástupce, aby vedl diskusi až do okamžiku, kdy je prováděno
hlasování o dané otázce.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA HLASOVÁNÍ

1) Metody hlasování
Prosté hlasování: Většina hlasů "Ano" či "Ne".
Hlasování povstáním: "Souhlasím" a "Nesouhlasím" pro dvoutřetino-
vou většinu hlasů.
Hlasování zvednutím ruky: "Souhlasím" a "Nesouhlasím" (pro malé
skupiny).
Jmenovité hlasování: Kromě hlasování poskytuje též přehled o účasti.
Tajné hlasování: Zaručuje hlasujícím diskrétnost; bývá preferováno při
volbách.
Hlasování prostřednictvím zástupců: Pokud je specifikováno ve směr-
nicích.
Jednomyslná volba: Při obvyklých rozhodnutích předsedající prohlásí:
"Pokud nejsou námitky, souhlasíme."
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2) Typy hlasování
Většina: Většina je počet větší než polovina hlasů.
Prostá většina: Prostá většina je nejvíce hlasů bez ohledu na většinu.
Dvoutřetinová většina: Prostě znamená dvě třetiny hlasů.
Stejný počet hlasů: Tato eventualita se vyskytne, pokud je počet hlasů
pro návrh a proti návrhu stejný. (Pokud k tomu dojde, návrh nebude
prosazen.)

PŘEDSEDAJíCÍ

Předsedající organizace řídí všechny operace organizace a předse-
dá všem shromážděním.

Předsedající se vystříhá používání výrazu "Já" a říká: "Předseda".
Pokud referuje, říká: "Váš přesdedající" či "váš předseda".

Předsedající neříká: .Nejste na pořadu." Místo toho říká: "Návrh
není na pořadu." Pamatujme: Jde o pravidla, nikoli o osoby.

Předsedající organizuje, deleguje a dohlíží, ale nezasahuje. Vždy
musí být nestranný.

Předsedající by neměl říkat: "To je nepřátelské, řekněte ne." Pama-
tujme: členové mohou nesouhlasit s návrhem, ale nejsou nezbytně ne-
přátelé.

Předsedající musí mítna paměti, že všichni členové mají právo před-
sedajícího o něco požádat, žádat parlamentární informace, stáhnout své
vlastní návrhy, pokud nejsou námitky, žádat informace o hlasování či
zjišťovat kvorum.

Předsedající musí připravovat agendu pro každé shromáždění. Měl
by také na každé shromáždění přínést kopii směrnic, příručku parla-
mentárních pravomocí, seznam předsednictva, hodinky, kalendář, pa-
pír a pero.

ZÁKLADNÍ AGENDA PŘEDSEDAJíCÍHO

I) Zahájení. Předsedající zjedná klid a řekne: "Žádám shromáždění,
aby se uklidnilo."
2) Modlitba.
3) Stanovení kvora. Směrnice by měly stanovit kvorum. Pokud tomu
tak není, většina se určí tichým spočítáním členů (v malé skupině) či
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zjištěním prezence nebo samočinným zavíračem dveří při vstupu (ve
velké skupině).
4) Přečtení zápisu. "Zapisovatel nyní přečte zápis z minulého řádného
shromáždění (či zápis ze dne ... )." Pokud má být přečteno více zápisů,
podávají se v chronologickém pořádku. Předsedající se zeptá: "Jsou
nějaké připomínky?" Pokud ne, dodá: .Zápis byl schválen." Pokud dojde
k úpravě, řekne: "Zápis byl schválen v upravené podobě."
5) Korespondence. Pokud ve sboru existuje služebník pověřený jejím
vyřizováním, referuje o ní on; pokud ve sboru takový služebník není,
referuje o ní zapisovatel. Aby se ušetřil čas, vyřizují se návrhy vzešlé
z korespondence nyní, aby nebylo nutno vracet se k nim znovu při pro-
jednávání nových záležitostí.
6) Finanční zpráva pokladníka. Zpráva je přečtena. Předsedající řekne:
"Zpráva pokladníka bude uložena."
7) Zprávy jiných služebníků. (Obyčejně jsou podávány pouze na výroč-
ních shromážděních.)
8) Zprávy obvyklých komisí. Směrnice určují pořadí těchto komisí. Před-
sedající konstatuje ke každé zprávě: "Zpráva bude uložena."
9) Zprávy zvláštních komisí.
1O) Neukončené záležitosti. (Pamatujte: Používejme výraz "nedokon-
čená záležitost" nikoli "stará záležitost".) Zapisovatel informuje před-
sedajícího podle dřívějších zápisů
ll) Nové záležitosti. Nové záležitosti vyplývají z předchozích či je na-
vrhují členové.
12) Program. Pamatujte: Předsedající nepřenechá vedení shromáždění
nikomu, i když program může uvést zvláštní osoba, která byla uvedena
předsedajícím. Osoba, která se během shromáždění stane "předsedou",
zastává dále předsednictví a dodržuje základní pořádek.
13) Oznámení. Předsedající vždy oznámí datum, čas a místo následují-
cího shromáždění.
14) Předsedající ponechá několik krátkých myšlenek na členech.
15) Ukončení. Předsedající může ukončit shromáždění, pokud nejsou
další záležitosti, bez požadavku nezabývat se návrhem. .Nejsou žádné
záležitosti, které bychom měli předložit shromáždění, shromáždění je
ukončeno.
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Dodatek D - Model křesťanského vůdcovství

Empatie: L 6,31; Žd 13,3; lPt 3,8; 5,9; Ga 6,1-2.
Způsobilost: Ex 35-36; Pf 12,27; 22,29; 31,1D-31; 2Tm 2,15; 2Pt 1,5

až 10.
Dosaženi cílů: Fp 3,14; Ef 3,1.10-11; 2Tm 3,10.

© Billie Davisová, 1979
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Odpovědi na samostatně hodnocené
testy

lekce 1

1 c) že Bůh má daný způsob, jak
naplnit svůj záměr.

2 b) skrze lidi, které vybírá, řídí
a zmocňuje k uskutečnění
svých záměrů.

3 a) že zná již předem své záměry
a způsob jak je uskutečnit.

4 d) Očekávání, které mají různé
kultury od schopných lidí
a společenské požadavky
ukazují na potřebnost vůd-
covství.

5 b) že křesťanští vedoucí jsou
podřízeni jiným vedoucím
a všichni společně následují
Krista.

6 a) respekt k autoritě a poddanost
Boží vůli.

7 c) a zájem o druhé.
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8 c) Soucit, pochopení své role
v Božím plánu, odpuštění
a láska.

9 d) Trpělivosti a moudrosti.

10 c) Připomněl bratřím své mla-
dické sny a proroctví.

II Citová stálost.

12 Schopnost sdílet vedení.

13 Empatie (vcítění se).

14 Zásadovost a spolehlivost.

15 Dosažení cílů.

16 Členství ve skupině.

17 Způsobilost.



lekce 2

1 d) že bude s ním, aby mu pomá-
hal uskutečnit velký záměr
na zemi.

2 c) Odmítl (zpočátku) Boží žá-
dost o pomoc, protože byl
příliš skromný.

3 a) lidé zapomenou na počáteční
nadšeni, kritizují a obviňují
ho.

4 b) by mělo být sdíleno s dalšími
vedoucími.

5 b) vedoucích na střední úrovni
řízení, kteří jdou do boje, a ti-
chých následovníků, kteří
podporuji vedoucí.

6 d) s druhými důvěrně sdílet vizi
a pomáhat j im k uskutečněni
cílů.

7 c) Mojžíš vydrží a potřeby lidí
budou uspokojeny.

8 a) v Božim lidu dobrý potenci-
áJ.

9 b) Bůh činí zodpovědnými za
svůj lid vedoucí; ti musejí být
závislí na Bohu a tuto zod-
povědnost přijmout.

10 d) "Od svého lidu očekávej víc.
Jsou nepřebernou studnicí
možností!"

11d) na názorech nebo předpokla-
dech, které má o lidech.

12 c) Lidé jsou v podstatě důvě-
ryhodni a dobří.

13 b) vysoké očekávání.

14 Měli byste zakroužkovat odpo-
vědi b) a c). Vaše hodnocení
se od mého může lišit. Pan Liš-
ka riskuje, že lidé budou mít
pocit, že je nebere příliš váž-
ně, že je příliš panovačný, že
jim nedůvěřuje a že to je jeho
práce, nikoli Boží dílo. Risku-
je, že ztratí jejich podporu a že
nedosáhne svých cílů. Jeho
skupině zůstane v podstatě
málo, co může dělat. Navíc by
nemusel být schopen vydržet
emocionální nebo fyzické na-
pětí.

15 Měli byste zakroužkovat pís-
mena a) ad). Znovu by se vaše
hodnocení mohlo lišit od
mého. Pravděpodobně jste si
však všimli, že pan Miškovský
by měl vidět svou vizi v celé
její šíři. Když bude dosaženo
cílů, jeho skupina předvede
svou skutečnou vitalitu a růst.
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Ve vztazích uvnitř skupiny by
měla být zjevná důvěra. Jistě
se projeví i nové vůdcovské ta-
lenty. Pan Miškovský nebude
přepracovaný a každý bude
smysluplně zaměstnán plně-
ním úkolů a bude se snažit do-
sáhnout splnění institucionál-
ních cílů.

16 autokratický styl

17 demokratický styl

18 teorii X, autokratickému stylu

19 teorií Y

20 uznání.

lekce 3

1 b) aby pomohl rozvíjet schop-
nosti druhých.

2 c) různé potřeby v církvi vyža-
dují různé druhy vůdcovství.

3 b) ve vyučených vedoucích, kte-
ří mohou znásobit úspěšnost
svého učitele.

4 a) Vedoucí osobně vydává po-
kyny a radí, dává příležitost
pozorovat velkého učitele,
dává příležitost aplikovat na-
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učené do praxe, hodnotí vý-
sledky, přiděluje úkoly.

5 b) že byl pohotový k potenciál-
ním vedoucím a pomáhal
osobám, které měly Boží po-
volání, začít.

6 d) Vedoucí získává z "povolá-
ní" právo vést, kdežto ze
svého rozvoje získává do-
vednosti pro úspěšné vede-
ní.

7 c) že zajistí jak místo, tak pro-
středí, ve kterém vůdcovské
schopnosti budou moci být
rozvíjeny a aplikovány pod
vedením a dozorem zkuše-
ných vedoucích.

8 d) a v životě druhých a rozvíjet
své vlastní dary a pomáhat
druhým rozvíjet jejich dary.

9 e) Odpovědi a), b), a c) přesně
vyjadřují tyto rozdíly.

lOb) Příliš nefungovaly.

11 d) který je založen na péči
o lidi.

12 e) "Uchraňte lidi před napětím
rozhodování a před problé-
my."



13 b) Poznat skutečnost, že roz-
voj druhých zvyšuje naši
vlastní efektivitu.

14 a) když pomáhá druhým a ob-
klopuje se schopnými spo-
lupracovníky.

15 d) sdílet se s cíli a s činěním
rozhodnutí, abychom moh-
li čestně říci: "To je naše
práce."

lekce 4

1 Nepravdivé. (Bůh ví vše o na-
šich schopnostech a o naší lid-
ské přirozenosti ještě dříve, než
jsme vůbec měli příležitost je
demonstrovat. Avšak naše život-
ní zkušenosti nám poskytují
cenné a praktické znalosti pro-
středí, což je velkým přínosem
pro pozdější zkušenosti vůdce.)

2 Pravdivé.

3 Nepravdivé.

4 Pravdivé.

5 Nepravdivé.

6 Nepravdivé. (Bez správného
plánování a organizace stupeň
provádění často selže.)

7 Pravdivé.

8 Pravdivé.

9 Nepravdivé. (Dobrý vedoucí
normálně přemýšlí o daném
úkolu v etapě plánování. Pak
začíná s uskutečňováním plá-
nu.)

10 Nepravdivé. (Plánování je pod-
statné pro každý projekt bez
ohledu na náklady a počet zú-
častněných. Udává směr a cíl
vynaloženému úsilí. Před za-
početím jakékoliv práce je ne-
zbytné spočítat náklady.)

11 Nepravdivé. (Plánování je jak
promýšlení, tak psaní a je to
proces, který obvykle vyžadu-
je plán ve formě písemného
dokumentu.)

12 Nepravdivé.

13 Pravdivé.

14 Pravdivé.

15 Nepravdivé. (Takové přípravy
jistě pomohou celkově, ale
žádné plány nejsou "dokona-
lé" a nemohou zaručit úspěch.)

16 Pravdivé.
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17 Pravdivé.

18 Pravdivé.

19 Nepravdivé. (Měl by odkázat
dotyčnou osobu na svého bez-
prostředního nadřízeného
nebo tohoto vůdce pozvat, aby
se účastnil rozhovoru.)

20 Pravdivé.

lekce 5

1 c) Vyžadoval poslušnost a ape-
loval na paměť generace, kte-
rá selhala: napomenutí.

2 d) záznamy, které sdělují zod-
povědnosti a privilegia du-
chovního života.

3 a) symbolické komunikace.

4 b) porozuměl významu poselství
přesně tak, jak bylo zamýšle-
no vysílající osobou.

5 c) nerozumějí slovům stejně.

6 d) komunikace nebyla úspěšná.

7 c) který je vnímán příjemcem.

8 b) že vše, co řeknou, jejich po-
sluchači pochopí.
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9 d) jestliže jsme porozuměli po-
selství a uložili jsme si je do
paměti.

10 c) Zpětná vazba dává vedoucí-
mu možnost posuzovat reak-
ce na stanovenou taktiku.

11 a 7) osobnost
b 6) věk a pohlaví
cl)jazyk
d 4) předsudky
e 3) zvyky
f 5) společenské postavení
g 2) symboly

12 a 2) Poznejte své posluchače.
b 4) Používejte správné vyja-

dřování.
c 5) Povzbuzujte k reakci.
d 3) Jednejte s úctou se svými

posluchači.
e I) Poznejte svůj materiál.

13 Pravdivé.

14 Pravdivé.

15 Pravdivé.

16 Pravdivé.

17 Nepravdivé.



lekce 6

1 Pravdivé.

2 Nepravdivé.

3 Pravdivé.

4 Pravdivé.

5 Nepravdivé. (V jeho skutcích
vidíme projev velmi pečlivé or-
ganizace. Nic nebylo ponechá-
no náhodě.)

6 Pravdivé.

7 Pravdivé.

8 Pravdivé.

9 Nepravdivé. (Je možné, že ně-
kdo daný problém správně neu-
rčí, nevybere správné řešení
nebo správně neřídí danou čin-
nost.)

10 Nepravdivé. (Členové musejí
odcházet s vědomím, že vědí,
jaké specifické kroky se mají
učinit. Vedoucí pak musí da-
nou činnost realizovat a pečli-
vě ji kontrolovat.)

11 Pravdivé.

12 Nepravdivé. (Hlavním rozdí-
lem je skutečnost, že rozhod-
nutí jsou požadována v mno-
ha rutinních situacích, aby byla
udržena plynulost práce.)

13 Pravdivé.

14 Pravdivé.

15 Nepravdivé. (Skupinové zapo-
jení se liší podle okol~ostí:
Avšak čím větší je skupinová
pravomoc, tím vyšší stupeň
odpovědnosti je dán.)

16 Nepravdivé.

17 Nepravdivé.

18 Pravdivé.

19 Nepravdivé.

20 Nepravdivé. (Tyto prvky popi-
sují sociální dimenzi.)

21 Pravdivé.

22 Nepravdivé. (Většina skupin se
dohodne na některých základ-
ních pravidlech pro rozhodo-
vání, když se formálně orga-
nizují. V tomto počátečním
bodu obvykle prodiskutují po-
stup a přijatelné prostředky
rozhodování. Jestliže později
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dospějí k závěru, že buď jejich
postup, nebo metoda rozhodo-
vání není odpovídající, existují
prostředky pro změnu. Velká
většina skupin dobře funguje
při používání pravidla většiny.
Křesťanská dobrota a moudré
vůdcovství činí mnoho pro za-
jištění, že pokud je toto pravi-
dlo používáno nestranně, je to
ku prospěchu všech).

23 Nepravdivé.

24 Pravdivé.

25 Nepravdivé.

lekce 7

1 c) vzešlý z nutnosti uspokojit
potřebu.

2 b) Vedouci musejí být ochotni
přijmout zodpovědnost, ať to
stojí, co to stojí.

3 d) Aby vedoucí jednal odvážně
a rozhodně, musí vždy jed-
nat rychle.

4 a) institucionální cíl.

5 d) operační.

6 c) Stanovení cílů je velmi snad-
né.
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7 a) že pomáhá dokončit práci
a ovlivňuje lidské postoje.

8 b) zodpovědnost.

9 c) realistické myšlení.

10 b) vyhýbá se zodpovědnosti
a dovoluje svým následov-
níkům činit totéž.

11 a 4) Vedoucí jsou často osamě-
lí.

bl) Vedoucí jsou služebníci,
nikoli páni.

c 3) Vedoucí jsou kritizováni
a obviňováni.

d 5) Vedoucí trpí stresem.

e 2) Vedoucí musejí pracovat
více než ti, které vedou.

lekce 8

1d) Musíme si dávat pozor na pří-
lišnou sebedůvěru.

2 b) mají být používány, aby po-
mohly druhým.

3 b) osobní pokoru.

4 a) že lidé podřízeni péči vedou-
cího jsou Božím lidem.



5 d) musí si být neustále vědom
konečného cíle.

6 b) Je to systematické sledování
toho, co se děje v organizaci.

7 d) jak souvisejí navzájem i s cel-
kem.

8 a) vstup, proces, výstup.

9 d) Potřeby lidí mohou být opo-
míjeny, protože vedoucí se
o ně nestarají.

10 a) Určit konečný cíl a stanovit
operační cíle, které jsou pro
dosažení tohoto konečného
cíle nezbytné.

11 a 4) cíle
b 2) vztahy
c 6) vyhodnocování
d 1) nejvyšší cíl
e 5) úkoly
f 3) potřeby

lekce 9

1a) Pavel využil každou příleži-
tost, aby kázal proti lidské-
mu hříchu, předsudkům
a duchovní slepotě.

2 b) Nabídl praktickou radu, za-
choval chladnou hlavu
i v době nebezpečí, projevil

zájem o potřeby spolucestu-
jících a povzbuzoval je k re-
alizaci společného cíle.

3 d) Duchem pomazané a vedené
vůdcovství.

4 c) politický zmatek a nábožen-
ské předsudky.

5 d) svého srovnání s jinými.

6 b) snažil se povzbuzovat je či
motivovat, aby neustále měli
na zřeteli konečný cíl a na-
dále pomáhali lidem.

7 a) Křesťanští pracovníci jsou
nedostatečně motivováni
a jsou přepracovaní.

8 c) proces v pozadí jednotlivý
jednání či chování, která
můžeme vidět: dychtivost
a zájem něco udělat, něco
splnit.

9 b) je teorie potřeby.

10 d) je teorie odměny a trestu.

11 a) je teorie cíle.

12 c) je teorie vnímání.

13 b) je povolnost.
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14 d) nazýváme ztotožnění.

15 d) osvojením.

16 a 5) moc
b 2) přílišná sebedůvěra
c I) pýcha (ego)
d 3) popularita a chvála
e 4) žárlivost
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Lidé, plány a cíle
Studie o křesťanském vůdcovství

Studijní zprávy a odpovědní listy



POKYNY

Když ukončíte studium některé části, vyplňte studijní zprávu a od-
povědní list za tuto část. Uvádíme pokyny jak vyznačit odpovědi na
otázky. Existuj í dva druhy otázek: Otázky typu PRAVD IVÉ-NEPRA V-
DIVÉ a otázky typu VÝBĚR Z VíCE MOŽNOSTÍ.

PŘÍKLAD OTÁZKY TYPU PRAVDIVÉ-NEPRAVDIVÉ

Následující tvrzení může být pravdivé nebo nepravdivé. Pokud je
pravdivé, označte odpověď A

nepravdivé, označte odpověď B.

1 Bible je Boží poselství pro nás.

Toto tvrzení je pravdivé, takže označíte odpověď A:

PŘÍKLAD OTÁZKY TYPU VÝBĚR Z VíCE MOŽNOSTÍ

Na následující otázku existujejedna nejlepší odpověď. Označte tu, kte-
rou vyberete.

2 Být znovuzrozen znamená
a) být mladý věkem.
b) přijmout Ježíše jako Spasitele.
c) zahájit nový rok.
d) najít si nový sbor.

Správná odpověď je b), takže označíte odpověď B:
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STUDIJNÍ ZPRÁVA ZA 1. ČÁST

Zodpovězte všechny otázky na odpovědním listu pro J. část. Podívejte
se na příklady v Pokynech, které vám vysvětlí jak označit odpovědi.

1. část: OTÁZKY TYPU PRAVDIVÉ-NEPRAVDIVÉ

Následující tvrzení je pravdivé, nebo nepravdivé. Pokud je
pravdivé, označte odpověď A.
nepravdivé, označte odpověď B.

1 Pečlivě jsem si přečetl(a) všechny lekce v 1. části.

2 Bůh má určitý zvláštní způsob, jak dosáhnout svých záměrů.

3 Velkým kladem vůdcovství je schopnost vidět v lidech správný po-
tenciál.

4 Josefova zkušenost ve vězení ukazuje, že správný vedoucí rozvíjí své
dovednosti odděleně od problémů druhých.

5 Teorie X je založena na velmi pozitivním pohledu na lidský potenciál
k dobrému.

6 Duchovní potřeby, ať již se vyskytnou kdekoliv, vyžadují tentýž druh
vůdcovství.

7 Pavel projevil zájem o rozvíjení vůdcovství tím, že vyhledával poten-
ciální vedoucí a pomáhal jim začít.

8 Lidé dosahují nejlepších výsledků, když je přesvědčíme, aby dělali
to, co si přejí jejich vedoucí.
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2. část: VÝBĚR Z VíCE MOŽNOSTÍ

Na danou otázku existuje jedna nejlepší odpověď. Označte na odpo-
vědním listu písmeno, které odpovídá vámi zvolené odpovědi.

9 Bible jasně dokazuje, že Bůh má plán. Díky tomu docházíme k závě-
ru,
a) že jeho záměry a způsoby jsou neměnné.
b) že již předem zná svůj záměr a také způsob, kterým ho dosáhne.
c) že je obětí svého záměru kvůli lidskému selhání.

10 Josef demonstroval dva principy efektivního vůdcovství v domě
královského úředníka tím,
a) že vyžadoval u všech podřízených úctu a poslušnost.
b) že usiloval udržet si své postavení a snažil se zničit opozici.
c) že toužil po popularitě a snažil se udělat každému radost.
d) že si získal úctu nadřízených a toužil činit Boží vůli.

11 Josefovy postoje jsou znamením takového postoje, který musí mít
správný vedoucí. Které tvrzení o těchto postojích je nepravdivé?
a) Nevyhledával pomstu ani se nechlubil svými úspěchy.
b) Viděl svou úlohu jako nástroje, který si Bůh použije, aby požehnal

druhým.
c) Připomněl svým bratrům proroctví, že nad nimi bude vládnout.

12 Jaké vůdcovské vlastnosti dokazuje Josefova víra v Boha během let
a jeho moudrá rada faraónovi o nutnosti přípravy Egypta na hladomor?
a) Trpělivost a moudrost.
b) Píle a řídící schopnosti.
c) Podřízení se Bohu a politickým zdrojům.

13 Mojžíš se naučil principu práce s nedokonalými lidmi:
a) Dosažení cílů s pomocí neschopných lidí dokazuje velké vůdcov-

ství.
b) Lidé jsou zdrojem možností, které mohou být rozvíjeny.
c) Lidé budou selhávat, ale to ještě neznamená, že musejí být nutně

neúspěšní.
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14 Když si žízniví Izraelci stěžovali na Mojžíše, řekl: "Což mám činiti
s tím lidem?" Bůh odpověděl tím, že mu řekl,
a) aby předvedl zázrak, a tak zapůsobil na lidi svou autoritou.
b) aby sdílel své zkušenosti ve službě s některými staršími.
c) aby prošel sám hodinou zkoušky dokud nenajde řešení.

15 Vydaní vedoucí jsou závislí na spolupráci s druhými, kteří jsou čas-
to méně vydaní. Proto musí rozvíjet vztah vůdcovské lásky,
a) který je zmocňuje přijmout nižší normy výkonu.
b) který přehlíží nedostatek vydanosti a lidskou slabost.
c) který se s důvěrou podělí s druhými o břímě služby a pomůže jim

dosáhnout cílů.

16 Odborné studie vůdcovství naznačují, že jak se chováme jakožto
vedoucí, je přímým důsledkem toho,
a) jak chápeme požadavky vůdcovství.
b) jaké se domníváme, že jsou předpoklady společnosti.
c) jaké si myslíme, že naši následovníci udělají pokroky.
d) co si myslíme o lidech.

17 Vůdci, kteří touží po dlouhodobé efektivitě,
a) musejí sami sebe plně vydat rozvoji druhých.
b) musejí rozvíjet sami sebe a obdarování druhých.
c) musejí vydat sami sebe rozvoji vlastní služby.

18 Starší vedoucí a církev mohou rozeznat povolání Boží v životě mla-
dých vedoucích nejlépe tím,
a) že jim dají příležitost učit se pod dohledem a sloužit.
b) že jim dají příležitost být postaveni stranou a vyzdvihováni jako

privilegované osoby.
c) že pro ně zajistí možnost projít formální výukou.

19 Když se vedoucí obklopí způsobilými pracovníky a pomáhá dru-
hým v jejich rozvoji,
a) oslabuje vlastní pozici.
b) může vyvinout silný soběstředný kult.
c) zvyšuje vlastní vliv a efektivitu.

285



20 Nejlepší taktikou jak si zabezpečit podporu druhých pro své cíle,
a) je činit všechna rozhodnutí a stanovovat cíle, protože my jsme ve-

doucí.
b) je sdílet s druhými rozhodování a stanovování cílů, protože to jsou

"naše cíle".
c) je říci jim, že je máme rádi, a potom je požádat, aby nám pomohli.

Konec požadavků pro I. část. Řiďte se pokyny na odpovědním listu
a odešlete jej svému instruktorovi Jej nebo národní kanceláři. Poté
začněte studovat 2. část.
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STUDIJNÍ ZPRÁVA ZA 2. ČÁST

Zodpovězte všechny otázky na odpovědním listu pro 2. část. Podívejte
se na příklady v Pokynech, které vám vysvětlí jak označit odpovědi.

1. část: OTÁZKY TYPU PRAVDIVÉ-NEPRAVDIVÉ

Následující tvrzení je pravdivé, nebo nepravdivé. Pokud je
pravdivé, označte odpověď A.
nepravdivé, označte odpověď B.

1 Pečlivě jsem si přečetl(a) všechny lekce 2. části.

2 Na příkladu Davida se učíme, že cesta k vůdcovství je snadná, jestli-
že člověk je skutečně povolán Bohem.

3 Téměř každý úkol se dělá dvakrát: jednou mentálně, podruhé praktic-
ky.

4 Zpětná vazba je většinou k užitku příjemci zprávy.

5 Naslouchání je relativně jednoduchý proces, který nevyžaduje velké
schopnosti.

6 Záměrem procesu komunikace je, aby přijímající osoba porozuměla
významu, který má na mysli vysílající osoba.

7 Způsobilí a zkušení křesťané by měli být povzbuzováni, aby na sebe
vzali větší zodpovědnost při činění rozhodnutí.

8 Nehemjášův zájem o Jeruzalém jakož i výčitky, kterými trpěl, pře-
tvořily jeho povolání Bohem v čin.
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2. část: VÝBĚR Z VíCE MOŽNOSTÍ

Existuje jedna nejlepší odpověď na danou otázku. Označte na odpo-
vědním listu písmeno, které odpovídá vámi zvolené odpovědi.

9 Tři z následujících tvrzení jsou principy, které vyplývají z Davido-
vých vůdcovských metod. Které tvrzení z nich nevyplývá?
a) Neustále hledal Boží vůli.
b) Poznal potřebu výjimečnosti a způsobilosti.
c) Přijal úkoly, které mu pomohly dosáhnout cílů.
d) Byl loajální a taktní ve vztazích s druhými.

10 Hlavní překážky efektivního plánování mohou být překonány tím,
že se budeme modlit, zachováme si pružný postoj ke změnám
a) a budeme vyvíjet množství hlavních plánů místo jediného.
b) a budeme trvat na tom, aby plány byly jednoduché, ale nikoli detail-

ní.
c) a budeme efektivně komunikovat.
d) a vytvoříme náhradní plán, pokud hlavní plán skončí neúspěchem.

II Když člověk s nějakým problémem obejde svého bezprostředního
nadřízeného a jde přímo za nejvyšším vedoucím, ten by v ideálním
případě měl
a) vyřešit problém sám.
b) zprávu o problému odmítnout vyslechnout.
c) o tom referovat podřízenému vedoucímu nebo jej přizvat k rozhovo-

ru.

12 Koordinace, která pracuje na plánu, zahrnuje vše následující kromě
jednoho. Který prvek nezahrnuje?
a) Spojit co nejefektivnějším způsobem všechny složky dohromady.
b) Přimět následovníky, aby s plánem souhlasili.
c) Dopravit lidi a materiál na správné místo a ve správný čas.
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13 Jozue jako politický, vojenský a duchovní vedoucí měl informovat,
povzbuzovat, poskytovat duchovní vysvětlení
a) a také vydávat pevné příkazy, které vyžadovaly naprostou posluš-

nost.
b) a také zajistit prostor pro diskusi o své vůdcovské strategii.
c) a také zabezpečit, aby jednoty nebylo dosaženo pouze za cenu uni-

formity.
d) a také pamatovat na to, že nepopulární vůdcovské jednání by jej

mohlo zruinovat.

14 Proces naslouchání může být považován za dokončený,
a) když poselství bylo vyslechnuto.
b) když poselství bylo zapamatováno - uloženo v paměti dotyčného

člověka.
c) když poselství bylo vyslechnuto a byla mu věnována pozornost.

15 Překážky, které ruší úspěšnou komunikaci, můžeme nejlépe vyjádřit
a) jako postoje, které rozdělují lidi.
b) jako předsudky, které lidi zaslepují.
c) jako to, co brání příjemci pochopit význam vysílané zprávy tak, jak

jej měl vysílající na mysli.

16 Poselství může být vysláno a přijato jedině tehdy, když vysílající
i příjemce
a) cítí stejnou sympatii k předmětu poselství.
b) sdílejí základní pole zkušeností.
c) mají podobné ideály, předsudky a světonázor.

17 Nehemjáš motivoval obyvatele Jeruzaléma, aby povstali a znovu
vybudovali rozbořené hradby
a) tím, že jim ukázal, že jeho cíl je jejich cílem.
b) tím, že jim představil své břímě.
c) tím, že je přesvědčovalo Boží podstatě svého povolání.
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18 Skupinová dynamika spočívá na následujících předpokladech kro-
mě jednoho. Na kterém nespočívá?
a) Lidé se navzájem potřebují a pracují lépe, když jsou ve skupině.
b) Lidé se při práci navzájem ovlivňují.
c) Kvalita skupinové práce je nadřazena práci individuální.
d) Skupina ke svému fungování potřebuje méně vůdcovství.

19 Prvním stupněm třístupňového procesu řešení problémů
a) je analýza podmínek.
b) je rozhodnutí, zda je akce potřebná.
c) je definování problému.
d) je stanovení problému.

20 Rozhodnutí pomocí konsensu eliminuje možnost, že jedna strana
prohrává
a) a umožňuje skutečnou jednotu v předmětu, který byl předložen.
b) a umožňuje diskusi o předmětu pro ty, kterých se to týká.
c) a umožňuje hlubokou loajalitu k zájmům skupiny.

Konec požadavků pro 2. část. Řiďte se pokyny na odpovědním listu
a odešlete jej svému instruktorovi JCJ nebo národní kanceláři. Poté
začněte studovat 3. část.
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STUDIJNÍ ZPRÁVA ZA 3. ČÁST

Zodpovězte všechny otázky na odpovědním listu pro 3. část. Podívejte
se na příklady v Pokynech, které vám vysvětlí jak označit odpovědi.

1. část: OTÁZKY TYPU PRAVDIVÉ-NEPRAVDIVÉ

Následující tvrzení je pravdivé, nebo nepravdivé. Pokud je
pravdivé, označte odpověď A.
nepravdivé, označte odpověď B.

1 Pečlivě jsem si přečetl(a) všechny lekce ve 3. části.

2 Konečný cíl - vidět svůj lid zachráněný -, na jehož dosažení praco-
vala Ester, je nazýván institucionálním cílem.

3 Tváří v tvář rozhodnému okamžiku Ester prokázala, že vedoucí musí
zůstat sám.

4 Aby Ester dosáhla konečného cíle, musela uvést do chodu podcíle,
které nazýváme operačními cíli.

5 Pravděpodobně nejvíce opomíjenou částí systému křesťanské práce
je stanovení potřeb.

6 Mnozí křesťanští vedoucí mají malý problém při určování rozdílu
mezi cíli a aktivitami.

7 Pavel věděl, že lidé mohou trpět syndromem vyhoření i tehdy, když
pracují dobře.

8 Nejvyšší odpovědí na vůdcovství, která se objeví, když pracovník
upřímně prohlašuje cíle svého vedoucího za své, je poddanost.
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2. část - VÝBĚR Z VÍCE MOŽNOSTÍ

Existuje jedna nejlepší odpověď na danou otázku. Označte na odpo-
vědním listu písmeno, které odpovídá vámi zvolené odpovědi.

9 Který vůdcovský princip ilustruje Esteřina odpověď: ,.Mám-li zahy-
nout, zahynu," na výzvu k uskutečnění vůdcovského úkolu?
a) Dobrý vedoucí musí být snadno schopen se nechat vyburcovat cito-

vým apelem.
b) Vedoucí reálně přijímá vůči svému úkolu negativní postoj.
c) Pokud dojde k selhání, dobří vedoucí to vidí pouze jako svou chybu.
d) Vedoucí musejí být ochotni vzít na sebe zodpovědnost ať to stojí

cokoliv.

10 Jedním z nejvýznamnějších faktů, pokud jde o dobré cíle je,
a) že působí, že vedoucí fungují mechanickým způsobem.
b) že umožňuji Pánu mnohem lépe pracovat v církevních programech.
c) že lidé pracují lépe a jsou šťastnější, když mají jasně stanovené cíle.
d) že pokud lidé, mají jasně stanovený cíl, přestávají mít problémy.

II Když lidé přemýšlejí ve výrazech skutečného záměru církve a jsou
jasně stanoveny cíle,
a) začnou být ochotni činit závazky a přebírat zodpovědnost.
b) začnou být ochotni ztotožnit se citově s uvedeným úkolem.
c) začnou být ochotni spolupracovat, je-li to pro ně výhodné.
d) začnou být ochotni morálně a finančně podporovat službu ve sboru.

12 Odborníci, kteří se důkladně zabývají studiem principů vůdcovství,
říkají, že jediným způsobem, jak prožít úspěšný a plodný život,
a) je zjištění, že někteří mohou být úspěšní, zatímco druzí ne.
b) je pochopit, že štěstí nebo šance jsou klíčem k úspěchu.
c) je připustit fakta a práci, kterou s tím máme: postavit se tváří v tvář

realitě.
d) je zjištění, že co má být, bude. Nikdo nemůže změnit osud.
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13 Osobní zkušenosti vedoucího jsou určeny zejména
a) jako postupné kroky jeho vzdělání.
b) k pomoci druhým.
c) k otestování jeho vůdcovské hodnoty.
d) jako zdroj jeho směrnic pro řešení problémů.

14 Všechna následující tvrzení kromě jediného popisují křesťanský
organizační systém. Které jej nepopisuje?
a) Každá aktivita vyžaduje, aby něco začalo (vstup).
b) Každý proces je znovu zhodnocován pracovníkem (zpětná vazba).
c) Aktivita začíná nějakou operací (proces).
d) Něco je výsledkem dané operace (výstup).

15 Výraz vedeni prostřednictvim cilů znamená
a) určit cíle a pracovat tak, aby jich mohlo být dosaženo.
b) stanovit cíle, jichž chceme dosáhnout.
c) vykonat aktivity a očekávat dosažení cíle.
d) určit prioritu cílů, jichž bychom chtěli dosáhnout.

16 Mnohé organizace a zvláště církve velmi pečlivě předkládají nápa-
dy a plány, ale dělají tu chybu,
a) že plánují nesprávné aktivity právě pro svou skupinu.
b) že kopírují postupy od ostatních organizaci, o nichž však nejsou do-

statečně informovaní.
c) že se jim dostatečně nedaří dát včas na vědomí, jaká akce sc očeká-

vá.
d) že se pokoušejí sjednotit práci s Duchem.

17 Lidé podávají lepší výkony, když jsou cíle specifikovány, pochope-
ny a přijaty
a) podle teorie cílů.
b) podle teorie potřeb.
c) podle teorie vnímání.
d) podle teorie odměny a trestu.
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