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 pracují.
• Zhodnotit různé styly vedení a chování ve vztahu k principům křesťanského vůdcovství.
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Studijní činnost
1) Přečtěte si úvodní článek a cíle lekce stejně jako v lekci I. Je důležité, 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 porovnejte své odpovědi s těmi, které jsou uvedeny na konci učebnice.
Znovu si zopakujte jakékoliv téma, na něž jste odpověděli nesprávně.
Praktická část
MOJžíš
Úkoll:

- VEDOUcí

MÁ VZTAH K LIDEM

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 pokoru, 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 pojednávají o čtyřech událostech, které se přihodí ly během putování izraelského 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)
2)
3)
4)

Učme je znát nařízení, řády - politiku.
Ukažme jim, jak mají daný úkol dělat.
Pověřme je určitými úkoly, které mají vykonat.
Ustanovme vedoucí na střední úrovni řízení a zorganizujme spolupráci 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 způsobů 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 nedodělanou.
· ... 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 nebyla 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 o jeho 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 následujícího tvrzení: Mojžíš byl ochoten pracovat s lidmi i přes jejich selhání,
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)
2)
3)
4)

že
že
že
že

rádi tráví čas příjemným způsobem.
pokud jde o jejich čas, chovají se sobecky
neradi získávají lidi pro Krista - je to oběť.
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 písmena 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 odezvy, které se mu dostalo, můžeme vyvodit následující předpoklady
o Božím lidu. Přiřaďte každé tvrzení ke správnému odkazu. Pokud budete chtít, můžete použít odkazy i vícekrát.
Předpoklady
· ... a Lidé potřebují nějaká pevně stanovená pravidla.
....

b Lidé potřebují konečný cíl.

....

c Mnozí jsou ochotni pracovat.

Odkazy
1) Ex
2) Ex
3) Ex
4) Ex
5) Ex
6) Ex

35,10
36,2
35,21
35,35
35,1-3
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 evangelizačních materiálů sloužících k oslovení společnosti. Měli jste setkání
se skupinou křesťanů, kteří jsou ochotni do toho jít s vámi. Pokud předpokládáme, že touží činit Boží vůli a jsou ochotni pracovat, co z následujícího 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

52

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 pomohli novým.
3) Dejme lidem příležitost předkládat návrhy a být kreativní. Pan Losický by mohl požádat spolupracovníky o nápady jak učinit zadní místnost 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 vedení, jaké návrhy byste mu předložili? Napište seznam vlastních nápadů.
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Samostatně hodnocený test
VÝBĚR Z VÍCE MOŽNOSTÍ. Zakroužkujte písmeno označující nejlepší 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 lidského 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 současnou 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 následovníků, 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, moudrou radu. Pak řekl, že pokud Mojžíš uvede jeho návrhy do praxe, vyplyne z toho dvojí kladný výsledek (ideální výsledky úspěšného vůdcovství):
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 důvěřovat 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)
b)
c)
d)

"Dej zákon. Řekni lidem, co chceš, a zapoj je."
"Trvej na úplné oddanosti lidu."
"Dbej na disciplínu. Exemplárně potrestej ty, kteří selhali!"
"Od svého lidu očekávej víc. Jsou nepřebernou studnicí možností!"

II Co vedoucí od svých lidí očekává a jak s nimi jedná, tedy jeho vůdcovská činnost, je založeno
a) na teoriích managementu, které se naučil.
b) na jeho předsudcích, které jsou založeny na jeho předchozích zkušenostech.
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 očekávání (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 tohoto 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 pracovali dobře. Když cílů není dosaženo, dává najevo samozřejmou nespokojenost. 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. Vyhledává pomoc k rozvoji talentů a schopností, které jsou u jeho následovníků 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 Miškovský?
a) Zastává teorii Y.
b) Zastává teorii X.
c) Používá autokratický styl.
d) Používá demokratický styl.

KRÁTKÁ ODPOVĚĎ. Doplňte chybějící výrazy do mezery nebo doplňte následují tvrzení.
Teorie X

autokratický styl

Teorie Y

demokratický styl

uznání

16 Vedoucí, který činí důležitá rozhodnutí, poskytuje podrobné pokyny 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
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vůdcovství.

19 Pro křesťanského vedoucí je zajímavé a důležité seznámit se s McGreggorovou 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 rozhodnutí.
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 nejdůležitější, protože činí současný cíl krokem k největšímu cíli v životě
křesťana. To je jednou z nejdůležitějších věcí v křesťanském vůdcovství. 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 připravit. 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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