
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

181



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
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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.

200



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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