
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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