lekce 3

Vedoucí rostou a pomáhají v růstu
ostatním

Pastor Moravec vyslal rychlou modlitbu, když se chystal vyzvat ke
vstupu toho, kdo zaklepal na dveře. Dnes čekal, že ho navštíví Hanuš.
Chystal se požádat Hanuše, aby se stal na částečný úvazek jeho
asistentem. Dělal tento krok s modlitbou, protože to bylo důležité
rozhodnutí jak pro službu, tak pro život mladého Hanuše. Pastor prosil
Pána, aby jim oběma pomohl učinit správné rozhodnutí.
Sbor rostl a pastor Moravec potřeboval pomoc. Problém, který ho
trápil, byl tento: Hanuš je křesťanem mnohem kratší dobu než mnozí
jiní věřící. Jeho rodiče byli nevěřící. Byl mladý a občas jednal
impulzivně, když měl vyjádřit nějakou myšlenku nebo názor, který nebyl
ostatním blízký. Nepochopil plně všechny zvyky a tradice, které byly
charakteristické pro tento sbor.
Pastor Moravec rozpoznal v Hanušovi obrovský potenciál. A nadto
byl společně s mladým mužem přesvědčen, že Pán Hanuše povolává,
a že Hanuš by mohl převzít některé povinnosti, o které je třeba se ve
sboru v současnosti postarat. Je inteligentní, v práci spolehlivý a horlivě
studuje Písmo.
Někteří členové sboru však Hanuše ještě plně nepřijali. Možná je
ještě příliš mladý. Možná prostředí, ve kterém vyrostl, se příliš liší od
prostředí, ze kterého pocházejí ostatní věřící. "Pane, prosím," modlil
se pastor, když otvíral dveře, "pomoz nám učinit správné rozhodnutí.
Pomoz mi udělat to, co je pro tvůj lid a pro tvůj plán nejlepší."

62

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

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

Cíle lekce
Po ukončení této lekce byste měli být schopni:
• Popsat vůdcovské principy na příkladu Bamabáše, Pavla a Timotea
a tyto principy si osvojit a aplikovat.
• Vysvětlit, co je míněno výrokem, že vedoucí jsou nejen povoláváni,
ale také se rozvíjejí.
• Popsat a použít některé metody pomoci druhým v růstu a v rozvoji
jakožto křesťanských pracovníků a vedoucích.
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Studijní

činnost

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

část

PAVEL - VŮDCE V BožíM
Rozpoznání
Úkoll:

vůdcovských

PLÁNU

principů

Poznejte principy vůdcovství na vztahu Barnabáše a Pavla.

"Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy." (Sk 19,11) Pavel
byl výjimečný služebník Páně, byl zvláště vybrán a zmocněn Duchem
svatým. A stejně podivuhodný jako všechny zázraky v jeho životě byl
i způsob, jakým byl vybrán, aby zaujal ojedinělé místo v dějinách
a v Božím plánu pro rozvoj a zachování církve. V Pavlovi nacházíme
vynikající příklad způsobu, jakým Bůh pracuje skrze nástroj lidského
vůdcovství.
Když se ve Skutcích poprvé setkáváme s Pavlem (tenkrát se ještě
jmenoval Saul), okamžitě můžeme vidět, že to byl člověk, který mohl
ovlivňovat druhé. Měl záměry a cíle. Byl ochoten pilně pracovat, aby
daných cílů dosáhl. Byl to muž smělých činů. Dokázal si pro svou věc
sehnat podporu. Nacházíme u něho vlastnosti a rysy osobnosti, které
mnozí u úspěšných vedoucích obdivují. Pavel však naneštěstí všechny
tyto vlastnosti používal k boji proti Ježíši (Sk 7,57; 9,2). Brzy zjistíme,
že špatně investovaná Saulova energie byla proti Božímu plánu
nepoužitelná, stejně jako kdybychom se snažili dobýt bitevní loď tím,
že na ni budeme házet klacíky.
Vraťme se však zpět v čase a rychle si zopakujme Boží neměnný
plán pro věčné trvání církve. Když byl Ježíš na zemi, vykonal mnoho
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podivuhodných věcí. Jeho největším činem byla samozřejmě jeho smrt
na kříži pro spasení celého lidstva.
Dále bylo jeho nejdůležitějším posláním vybrat a vyškolit jako
vedoucí ty, kdo by v jeho díle pokračovali dále, až on se vrátí do slávy
k Otci. Povolal si učedníky a začal je vyučovat. Pak jim dal poslední
pokyny, které od té chvíle mohou být klíčovými instrukcemi pro
křesťany všech generací. "Jděte a kažte a učte." Učedníci Ježíše
poslechli, a těchto několik málo vedoucích, naplněno mocí Ducha
svatého, ovlivnilo stovky dalších. Povstala církev, která pokračuje přes
všechen čas až do věčnosti.
V rané církvi se vyskytovaly mnohé rozmanité úkoly, které bylo
třeba vykonat. V Písmu se můžeme dočíst nejen o čistě duchovních
aktivitách (jako např. kázání a uzdravování), ale také o organizaci,
o diskusi o určitých liniích a o neustálém příchodu a výcviku nových
pracovníků. Jedním z vůdců, kteří pomáhali zabezpečit mnohé z těchto
činností církve, byl věrný a moudrý křesťan jménem Barnabáš. Scházel
se spolu s ostatními, když bylo třeba rozhodnout, které specifické
potřeby je třeba uspokojit. Vyskytly se např. takové potřeby jako
vyučování křesťanské doktríny pro nově obrácené, péče o chudé a pomoc
novým sborům při jejich organizaci. Starší určili pro každý typ práce
pracovníky, kteří k tomu měli vhodné, Bohem dané schopnosti.
Mezi mnoha potřebami, které tehdy církev měla, byla jedna, která
byla neustále zanedbávána. Byla to služba pohanům. Zdálo se, že není
nikdo, kdo by byl pro tuto službu zvláště vystrojen. Učedníci nejlépe
rozuměli potřebám a zvykům svého vlastního národa, Židů. Nepochopili
plně, že od nich Bůh očekává, aby nesli evangelium také pohanům.
Boží neměnný záměr však zahrnuje spasení pro všechny lidi ze všech
ras a národů. A co činí Bůh, když se vyskytnou cíle, které je třeba
uskutečnit? Ano, on povolává lidi, dává jim zvláštní úkoly a vede je
k dosažení těchto cílů.
Pavel byl tím správným člověkem v Božím plánu pro tuto úlohu.
Samozřejmě, že veškerá inteligence a všechny dary a schopnosti
přicházejí od Boha. Již před obrácením a povoláním Pavla Bůh věděl,
že má odpovídající znalosti a schopnosti. Dramatické a zázračné
obrácení bylo Boží cestou,jak učinit svou vůli zcela jasnou jak Pavlovi,
tak církevním vůdcům. " ... onje mým nástrojem," řekl Pán, "který jsem
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si zvolil, aby nesl mé jméno [pohanským] národům i králům a synům
izraelským." (Sk 9,15)
Zjišťujeme, že Bůh nejprve hovořil k Pavlovi (Saulovi), který uslyšel
hlas z nebe. (Zde se zastavte a přečtěte si znovu Sk 9,1-6). Poté se Bůh
rozhodl pracovat s Pavlem skrze další lidi, aby mu v jeho novém
povolání pomohl i. Bůh dopustil, aby Pavel zakusil ponížení, kdy ostatní
křesťané, s nimiž byl povolán ke spolupráci, o něm pochybovali
a vyslýchali ho. Vlastně díky jeho pověsti jako nepřítele Pána Ježíše
Krista, ho učedníci v Jeruzalémě odmítli přijmout.
Vraťme se ted' k Bamabášovi. (Přečtěte si Sk 9,26-28). Bůh mu dal
vůdcovské dary, a Pavel si získal důvěru a respekt ostatních věřících.
Nerozpakoval se využít svého postavení, aby pomohl druhým. Bamabáš
se stal přítelem a pomocníkem
Pavlovým, jako u skutečného
křesťanského vůdce se u něj projevovala vyváženost a schopnost
porozumět druhým (empatie).
"Není to ten muž, který se snažil dostat křesťany do vězení?" ptali
se vzrušeně učedníci. "Jak bychom takovému člověku mohli věřit?"
Barnabáš však Pavla ostatním představil a vysvětlil Pavlovo
povolání. Barnabáš Pavla všemožně podporoval a pomáhal mu adaptovat
se na nové postavení v církvi. Toto přátelství a pomoc byly pro Pavla
v počátcích jeho služby velmi důležité.
1 Co si myslíte o Barnabášovi? Vyjmenujte nejméně čtyři vůdcovské
vlastnosti, které jsou patrné z jeho jednání. (Můžete se podívat na seznam v lekci 1.)
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2 Zakroužkujte písmeno, které označuje správné zakončení následujícího tvrzení: Bůh chtěl mít jak Bamabáše, tak Pavla ve vedoucích pozicích,
a) protože Pavel byl lepším vůdcem a mohl zaujmout Bamabášovo
místo.
b) protože různé potřeby v církvi vyžadují různé druhy vedoucích.
c) protože Pavel bez Bamabáše nebyl schopen dobře pro Boha pracovat.
Jižjsme si řekli, že u Bamabáše se projevovala empatie. Dokázal si
sám sebe představit v Pavlově kůži a jednal jako přítel. Prokázal
vyrovnanost v tom, že neměl strach z lidí. Nenechal se zviklat v tom,
jak sám osobně porozuměl Boží vůli. Avšak jeho pravděpodobně
nejdůležitější vůdcovskou vlastností byla v tomto případě ochota sdílet
vedení .. Nerozpakoval se pomoci jiným vedoucím. Bamabáš věděl, že
Pavel má v Božím plánu zvláštní postavení. Bamabáš měl také své
místo v Božím plánu. Různé potřeby v církvi vyžadují různé druhy
vůdcovství. (Přečtěte si Sk 11,22-30.)
Aplikace vůdcovských principů
Úkol2: Objasněte, jak Pavel uváděl do praxe to, co se naučil.
Bamabáš a Pavel spolu tvořili vynikající tým. Měli slavnou
evangelizační službu a zakládali sbory. Bamabáš dále s velkým zájmem
pečovalo růst dalších pracovníků, takže brzy v jejich týmu nalézáme
dalšího člověka. Byl to Jan, zvaný též Marek (Sk 12,25).
Jan Marek měl zcela jistě velký potenciál, ale práce ve službě byla
obtížná. Pravděpodobně mu chyběl zaběhaný život v Jeruzalémě,
a těžkosti cestování ho unavily. Opustil evangelizační tým právě
uprostřed jeho první misijní cesty a vrátil se domů (Sk 13,13). Bamabáš
byl později ochoten mu odpustit a vzít ho sebou na další misijní cestu,
ale Pavel nesouhlasil (Sk 15,36-39).
V této chvíli se zdá, že Pavel byl tak horlivý v práci pro Pána, že
neměl dostatek trpělivosti čekat na někoho, u koho se zdálo, že není tak
plně vydaný. Bamabáš však věděl, že Bůh svých cílů téměř vždy
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dosahuje skrze lidi. Stál za Janem Markem a podporoval tohoto mladého
služebníka, stejně jako předtím podporoval Pavla, když toho bylo třeba.
Dokonce i v neshodě mezi Pavlem a Bamabášem můžeme vidět,
jak se naplňuje Boží plán. I když Pavel tentokrát Jana Marka odmítl,
později svůj názor změnil a přijal ho za spolupracovníka (Ko 4,10;
2Tm 4, ll). A co je nejdůležitější, Pavel se brzy začal řídit Bamabášovým
příkladem. Vybral si muže, u něhož se projevoval velký vůdcovský
potenciál, a začal ho vyučovat a vést. Jeho jméno bylo Timoteus.
U Pavla a Timotea nacházíme největší příklad vztahu učitele a žáka
od doby, kdy Ježíš vyučoval své učedníky. Za prvé - Timoteus
potřeboval podporu a ospravedlnění před Židy, ještě větší, než jakých
se předtím dostalo Pavlovi (Sk 16,1-3). Timoteus nežil podle židovských
zvyků, protože jeho otec byl Řek. Nebyl například obřezán. V církvi
právě v té době probíhalo potřebě obřízky významný spor. Velký apoštol
Petr byl kritizován za to, že přijímá za přátele neobřezané (Sk 11,1-3).
V této situaci mohl Pavel říci: "Já mám dost své vlastní služby,
kterou se musím zabývat." Možná, že by se byl vyhnul potížím
a zodpovědnosti za podporu a poskytování rad dalšímu kazateli. Avšak
Pavel to neudělal. Věděl, že Timoteus byl povolán Bohem, ale díky
mládí a prostředí, z něhož pocházel, by nemusel být schopen plně využít
všechny své schopnosti. Proto dal Timoteovi asi takovéto následující
pokyny:
Kdo chce zastávat vedoucí pozici, touží po krásném úkolu. Obdržel
jsi o sobě proroctví. Záleží však na tobě. jestli rozvineš svá obdarování
a zachováš si víru. (ITm 1,18-19; 3,1)
Povzbuzuje Timotea, aby ve snaze předej ít sporům respektoval zákon
a zvyky starších, kteří šli až tak daleko, aby mohli vidět, zda je obřezán.
Pavel však zároveň říká: .Nikdo ať tebou nepohrdá proto, že jsi mladý."
(lTm4,12)
Ani uprostřed úspěšné služby Pavel nikdy nezapomněl, že je pouze
jedním z řady těch, kdo přispívají k naplnění a uskutečnění Božího
plánu nesení evangelia celému světu. Říká: "Bůh, který nás spasil
a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého
rozhodnutí a z milosti." (2Tm 1,9) Tato milost, vysvětluje, byla dána
před věčnými časy a nyní je zjevena světu skrze Ježíše Krista "A ...
já," říká Pavel, ,jsem byl k jeho zvěstování ustanoven hlasatelem,
apoštolem a učitelem." (2Tm 1,8-11).
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Dokážete si představit, jak se tento velký vůdce Pavel, velmi jistý
ve vlastním postavení, mohl sdílet tak otevřeně a upřímně s mladým
začínajícím vedoucím? Nyni jsi také vedoucím, pohybuješ se ve stejném
směru Božích záměrů a milosti. To je smysl Pavlových slov! "Timoteji,"
pokračuje, "opatruj, co ti bylo svěřeno. Nezanedbávej svůj dar. Rozněcuj
oheň Božího daru! Pilně pokračuj." (Viz ITrn 4,14-15; 6,20; 2Tm 1,6)
Ani zde se však nezastavil. Pokračuje ve vybízení mladého
vedoucího, aby si na druhou stranu připomínal, že konečným cílem je
pomáhat dalším vedoucím pokračovat v práci na Boží vinici: "a co jsi
ode mne slyšel ... , svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase
jiné." (2Tm 2,2)
3 Zde jsou některá tvrzení, která se týkají Barnabáše. Napište pod každý příklad, jak se Pavel řídil Barnabášovým příkladem.
a Barnabáš byl ochoten sdílet své vůdcovství s Pavlem.

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

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

d Barnabáš pomáhal Pavlovi v začátcích jeho služby.
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VEDOUCÍ

JSOU POVOLÁNI

A ROZVÍJEJÍ

Vysvětlení způsobu, jak jsou vedoucí povoláváni

SE
a jak se rozvíjejí

Úkol 3: Poznejte příklady povolání a rozvoje.
Pavel často a směle hovoří o svém povolání. Věděl, že byl Bohem
vybrán pro určitý druh služby. Možná jste v jiném kursu studovali dary
služebností. Bůh dal církvi několik druhů osob pověřených vedením
v různých oblastech a různým způsobem. Jsou zde zahrnuti proroci,
pastoři a učitelé. Vzpomeňme si, že Barnabáš nejprve přijal Pavla na
základě toho, že byl povolán Bohem. To vysvětloval druhým, když
podporoval Pavla. Barnabáš neuváděl pouze talentovaného mladého
vedoucího. Ujišťoval druhé, že v Pavlově životě rozpoznal povolání
Boží. Povolání bylo takto rozpoznáno jako Boží potvrzení v jeho životě,
základ pro jeho službu.
Zjišťujeme, že Pavel rozeznal Boží povolání v životě Timotea.
Nicméně nově "nalezený" vedoucí byl křehká, mladá rostlinka, která
potřebovala růst, rozvíjet se a dospívat. Timoteus potřeboval rozvíjet
schopnosti vůdcovství, osvojovat si duchovní znalosti, poznávat lidi
a dozrávat, co se týče zdravého úsudku. Pavel tudíž poskytl Timoteovi
mnoho praktických rad, avšak pokud jde o rozvoj jeho vůdcovských
schopností, začíná prohlášením, že Timoteus přijal dar vůdcovství skrze
Boží poselství (ITm 4,14). Boží povolání tedy bylo základem Pavlova
poznání Timoteova vůdcovského potenciálu.
Samozřejmě, Pavel a Timoteus byli služebníci a kazatelé. Považujeme je za mimořádné lidi. Co však s těmi křesťanskými vedoucími,
kteří nejsou ani kazateli ani pracovníky na plný úvazek ve sboru nebo
v církvi? Jsou i onípovoláni?
V Božím plánu zajisté existují jedinečná povolání do služby. Skutečně existuje různé rozčlenění pracovníků. Místní církve (společenství) potřebují služebníky, kteří jsou Bohem povoláni a oficiálně uznáni za duchovní vedoucí - pastýře stáda. Většinou mají tito lidé odborné
vzdělání a měli by být plně, a všude, kde je to jen možné, výlučně
zapojeni do služby evangelia. Mají být respektováni všemi členy
a musejí s nimi být konzultovány všechny aktivity, které se týkají místní církve.
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Kromě této služby na plný úvazek může být v jistém slova smyslu
kterýkoliv vydaný křesťan povolán ke službě v určité oblasti.
V Pavlových slovech Timoteovi můžeme vidět, že dokonce i obdarovaný
a povolaný pracovník potřebuje vyučování a rozvoj. To nás vede
k závěru, že všichni křesťanští vedoucí jsou nejen povoláni, ale potřebují
se i vyvíjet. Jestliže máme využít svůj plný potenciál v práci pro Pána,
musíme přijmout dvě hlavní zodpovědnosti:
1) Rozeznat důležitost Božího povolání ve svém životech i v životě
druhých.
2) Rozvíjet své dary a pomáhat druhým rozvíjet jejich dary.

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

a "Cvič se ve zbožnosti." (l Trn 4,7)

.•..

b "Nezanedbávej

•...

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

....

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

....

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

svůj dar." (lTm 4,14)

5 Zakroužkujte písmena označující pravdivá tvrzení.
a Termín "povolat k vůdcovství" se týká povolání, které je nabízeno
všem, kdo se stali Božími dětmi a vstoupili do služby.
b Povolání k vůdcovství je základním požadavkem kladeným na křesťanského vedoucího, jenž opravňuje k právoplatné službě vedení.
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c Jestliže byl mladý vedoucí povolán Bohem a možná má určité pozoruhodné vrozené obdarování, má vše, co je potřebné, a vše, co bude
jako úspěšný vedoucí potřebovat.
d Vedoucí, který byl oddělen Božím povoláním a který skutečně touží
být pro Boha použitelný, ve své snaze naplnit Boží záměry ve svém
životě začal etapu celoživotního rozvoje.
6 Přečtěte si následující odkazy a zodpovězte otázky, které jsou ke každému oddílu připojeny.
a Ef 4, 11-16 Proč Pár. dal svému lidu dary služebností?

b 1K 12,4-11 Komu jsou dary dány?

Proč jsou dary dány?

c Ř 8,29 K čemu jsou věřící předurčeni?

d Ef 1,4-5.11-12

K černu Bůh předurčil věřící?

e 2Pt 3,18 K čemu byli věřící povoláni?
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Jak se vůdce rozvíjí
Úkol 4: Určete správná tvrzení týkající se vývoje vůdcovství.
Abychom mohli porozumět důležitosti rozvoje vůdcovství, musíme
přesně vědět, co pojem vedoucí obsahuje. Víme, že lidé jsou povoláváni
Bohem, aby pomohli naplnit určité konkrétní potřeby. Někteří z těch,
kdo jsou povoláni a použiti Bohem, nejsou skutečnými vedoucími. Jsou
to jednotlivci, kteří jsou něčím výjimeční. Někdy říkáme, že to jsou
"lidé na špici". Mezi ně patří i proroci. lzajáš a Jan Křtiteljsou biblickými
příklady proroků. Ovlivnili mnohé a přinesli slávu Bohu. Jejich hlavní
službou bylo spíše sdělovat Boží slovo než pracovat s druhými.
Někteří z "lidí na špici" jsou spíše podobní hercům nebo "hvězdám".
Druzí je velice obdivují. Jejich vliv je často velký a v práci pro Pána
jsou skutečně úspěšní. Jejich popularita však vybledne a z jejich díla
zůstane velmi málo, protože příliš mnoho zájmu soustředili na vlastní
osobu. Zřídka kdy vychovají nějakého následovníka, který by mohl
převzít jejich práci, takže i kdyby nějaké dílo vybudovali, časem se
vytratí.
Dalšími "lidmi na špici" jsou šéfové neboli vedoucí. Přemýšlejí
v linii splnění daného cíle. Očekávají od druhých, že se jim podřídí,
protože rozhodující slovo přece mají oni. Často dosáhnou určitých
úspěchů a práci, která má být vykonána, odvedou. Avšak lidé, kteří
pracují podjejich vedením, nejsou šťastni, o práci projevují malý zájem
a nerozvíjí se jejich obdarování, aby jim pomohli dosáhnout jiných
a větších cílů.
Pokud toužíme být skutečnými vedoucími, naším nejlepším darem
pravděpodobně je skutečnost, že opravdu máme rádi lidi, vážíme si
jich a spolu s nimi chceme pracovat pro Pána. V Pavlových dopisech si
můžeme povšimnout, že s Timoteem mluví na dvou úrovních, V jedné
větě dává pokyny pro Timoteův vlastní život a výchovu. V další říká
Timoteovi, co má vyučovat druhé. Tak Pavel předvádí Timoteovi i všem,
kteří čtou tyto dopisy, že vedoucí si neustále uvědomuje, jaký je úkol
a že ví i o lidech. Vůdce se neustále učí a roste a pomáhá druhým učit se
a růst.
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Některé přfklady

z Pavlových epištol

Co se Timoteus má naučit: Cvičit
se
o zbožnost")

ve

zbožnosti.

("Usiluj

Co Timoteus má vyučovat: Zbožnost má cenu pro současný život i pro
život, který nás teprve čeká.
Co se Timoteus má naučit: Být příkladem pro věřící v řeči, chování,
lásce, víře a v čistotě.
Co Timoteus má vyučovat: Tomu, kdo má vést, nesmí být co vytknout.
Nedovede-Ii někdo vést svou rodinu, jak
se bude starat o Boží církev?
Co se Timoteus má naučit: Odvrátit se od bezbožných řečí.
Co Timoteus má vyučovat: Lidé by neměli mít nezdravý zájem
o rozmíšky, dohadování a neustálé třenice.
Nemají pomlouvat.
Co se Timoteus má naučit: Nevystupovat tvrdě proti staršímu člověku,
ale napomenout ho, jako kdyby to byl tvůj
otec. Zacházet s mladšími muži jako
s bratry, se staršími ženami jako s matkami.
Co Timoteus má vyučovat: Lidé by měli převádět svou víru do
praktického života tím, že se budou starat
o své vlastní rodiny.
Tyto příklady nám demonstrují významnou skutečnost, že dobrý
vedoucí se nikdy přílíš nevzdaluje od těch, které vede. Nejlepším
způsobem, jak rozvíjet vlastní schopností, je začít pomáhat druhým
rozvíjet jejich schopností. Timoteus nebyl veden, aby nejprve plně
ukončil své vlastní vzdělávání a teprve potom aby v nějakém daném
okamžiku jako vůdce převzal péči o druhé. Byl uváděn do nádherné
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skutečnosti, že dobří vedoucí zůstávají učenliví a zapojují se i do života
jim svěřených lidí.
7 Zakroužkujte písmena označující pravdivá tvrzení. Pak v prostoru,
který je k tomu pod každým tvrzením určen, opravte každé nepravdivé
tvrzení.
a Popularita je totéž jako vůdcovství.

b Dobří vedoucí respektují schopnosti druhých.

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

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

e Někteří velcí a vlivní lidé nejsou skutečnými vedoucími.

VEDOUCÍ POMÁHAJí

DRUHÝM V ROZVOJI

Úkol 5: Uveďte příklady metod, jichž používají vedoucí, aby pomohli
druhým rozvíjet jejich dary a schopnosti.
Vraťme se zpět na první stránku této lekce a připomeňme si situaci
pastora Moravce a mladého bratra Hanuše. Ilustrace je zde podána, aby
nám připomněla, že to, co jsme se naučili o Barnabášovi, Pavlovi
a Timoteovi, je důležité i pro vůdce v dnešní době. Bůh stále pracuje
skrze lidi, a ti jsou stále ještě povoláváni a rozvíjejí se biblickým
způsobem. Vedoucí jako je pastor Moravec vidí potřebu pomocníků
pro rostoucí práci. Věřící, kteří jsou oddáni Pánu jako Hanuš, cítí ve
svých životech Boží dotek a přejí si přijmout zodpovědnost vůdcovství.
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Jak práce pro Pána pokračuje, vyvstává potřeba nových vedoucích
a hledají se lidé, kteří zaplní příslušná místa. Vyspělejší a zkušenější
vedoucí musí lépe rozumět, jak získávat a rozvíjet mladší vedoucí.
Mladší křesťané a ti, kdo právě ve vůdcovské roli začínají, musejí
přijmout vedení a usměrňování. Ať je v současnosti naše postavení
jakékoliv, musíme pochopit jak postavení Hanuše, tak pastora Moravce.
Pravděpodobně nejdůležitějším cílem, kterého jsme kdy jako vedoucí
dosáhli, je pomáhat rozvíjet vůdcovský potenciál druhých. Pokud
například jsme vedoucím mládeže, budeme potřebovat pomáhat mladým
převzít zodpovědnost za přivádění členů jejich rodin a spolužáků do
sboru. Pokud vedeme muže, máme je pomáhat vychovat, aby se stali
vedoucími ve svých domovech a na pracovištích. Každý křesťan
potřebuje pro vůdcovství určitou formu školení.
8 Písmo učí, že křesťanští vedoucí
a) musejí být starší než osoby, které vedou.
b) musejí Být povoláni do služby pastora.
c) si musejí vážit jeden druhého a pomáhat jeden druhému.
d) nesmějí toužit po vůdcovství.
9 Úspěšní vedoucí jsou si vědomi potřeby vychovávat mladší vedoucí
a) a posílat je do škol pro vedoucí.
b) pečlivě je hodnotit a pozorovat v průběhu několika let.
c) a osobně jim poskytnout školení "za pochodu".
d) a trochu je při tlačit k zemi mnoha zodpovědnostmi.
Jak pomáhat druhým v růstu
Úkol 6: Poznejte efektivní principy vedení.
První moderní knihy zabývající se tématem vůdcovství byly napsány
lidmi, jejichž zájmem byly komerční cíle a průmyslová výroba. Tyto
knihy poskytují pokyny jak přimět lidi, aby dělali to, co chce jejich
vedoucí - šéf. Křesťanští vedoucí četli některé z těchto knih a začali
mnohé z těchto metod používat. V mnoha dřívějších studiích na téma
vůdcovství byl kladen důraz na metody přesvědčování. Křesťanští
vedoucí. kteří se horlivě snažili dělat práci pro Pána účinným
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a efektivním způsobem, chtěli vědět, jak nastolit kontrolu a autoritu.
Chtěli lidi motivovat - chtěli, aby lidé pracovali a dosáhli cílů, o kterých
je vedoucí přesvědčen, že jsou důležité.
Nedávno se odborníci z oblasti obchodu, průmyslu a vlády shodli,
že jejich dosavadní metody příliš dobře nefungují. Oznámili, že pro
vůdcovství vynalezli nové a lepší metody. Pro křesťany by nemělo být
velkým překvapením, že tyto "nové" metody jsou velmi podobné těm,
které používali velcí Boží vůdci a o kterých je psáno v Bibli.
Autorka této učebnice právě na počátku této své práce navštívila
dvouhodinový seminář vedený slavným poradcem pro oblast vůdcovství. Používal nejnovější termíny z oblasti psychologie a managementu. Popsal tucty situací a problémů, s nimiž se vedoucí setkávají. Plni
očekávání jsme doufali, že nám sdělí nějaký nový objev. Najednou však
pramen jeho krásných slov vyschl.
"Takže," řekl, "po nákladném výzkumu jsme došli k závěru, že
skutečně základní a neustále efektivní je pouze jedna metoda. Je to
metoda založená na péči o lidi."
Péče o lidi! Abychom se to dozvěděli, nemuseli jsme platit ani haléř
a poslouchat rozvláčný profesorův projev! To jsme se již naučili na
biblických hodinách, že? Proč je pro nás křesťany často tak obtížné
přijmout fakt, že veškerá skutečná pravda je Boží pravda? Neexistuje
jediná efektivní pozitivní metoda v práci s lidmi, žádná moudrost, pro
kterou bychom nemohli najít podklad v Písmu.
10 Zakroužkujte písmena označující pravdivá tvrzení
a Dříve vydávané moderní knihy o vůdcovství zdůrazňují důležitost
toho, aby lidé byli motivováni k vykonávání toho, co si přejí jejich
představení.
b Ti, kdo jsou přesvědčováni, aby dosáhli cílů, které jejich vedoucí
považují za důležité, jich obecně dosahují s vysokými výsledky.
c Mnohé nejnovější studie v oblasti vůdcovství naznačují, že podstatná
a neustále účinná je pouze jediná metoda: péče o lidi.
d Pokud se vedoucí dostatečně starají o uskutečnění daných cílů
a o potřeby lidí, budou se sdílet se svým břemenem s vedoucími z lidu;
díky tomu zjistí, že jejich úkol je snadnější, jejich cílů je dosaženo
a potřeby lidí jsou naplněny (stejně jako se tomu naučil Mojžíš).
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Podívejme se na některé principy uváděné v nejlepších profesionálních dílech o vůdcovství. Zjistíme, že všechny jsou srovnatelné s vyučováním a chováním Barnabáše a Pavla.
Berme na vědomí talent a schopnosti těch, které chceme vést.
V případě křesťanského vůdcovství to zahrnuje rozeznání Božího
povolání v životě druhých a Boží obdarování.
Respektujme rozdíly mezi lidmi. Nevěřme tomu, že každý rozdíl je
problémem, který je třeba řešit. Vzpomeňme si, že rozdílné yrostředí,
z něhož pocházel jak Pavel, tak Timoteus, bylo přijato a stalo se přinosem
v práci pro Pána.
Pomáhejme /idem přizpůsobit jejich rozdílné vlastnosti situaci.
Podporujme je mezi ostatními pracovníky a vedoucími, aby se cítili
přijímáni. Pomozme jim rozpoznat potřeby, k jejichž naplnění by mohli
přispět. Vzpomeňme si na slova apoštola Pavla, která naznačují, že ho
těšilo, že je schopen postavit se na ojedinělé místo apoštola pohanů.
Pomáhejme /idem přesně porozumět, co se od nich požaduje
a očekává. Vysvětleme a vyložme postoje a chování, které se v dané
situaci očekávají, aby každý měl příležitost se přizpůsobit. Ať lidé
poznají důvody, které stojí za našimi požadavky a činností. Pomozme
nováčkům seznámit se s prostředím, s minulostí a se zvláštními zvyky
skupiny. Pamatujme na to, jak to Pavel dělá ve svém dopise Timoteovi:
připomíná mu minulost a připravuje ho na budoucnost. Pavel poskytuje
Timoteovi specifické pokyny a výcvik.
Ať lidé poznají, že se zajímáme o ně osobně, nejen jako o ty, kteří
pro nás pracují. "Péče" nemá být povrchní. Má být upřimná, opravdová.
Péče se vyjadřuje skutky a postoji stejně jako slovy.
Vyjádřeme ocenění dobré práce. Zde je na místě důležité varování.
Toto ocenění by nemělo být činěno z osobního hlediska. Nemáme
vyjádřit: "Mám vás rád. Jste fajn." To sice v dané chvíli může uspokojit,
ale zřídka kdy takovýto postoj pomůže rozvíjet talent a obdarování.
Musíme přesně zhodnotit schopnosti dotyčného a jeho přínos. Lidé
potřebují být uznáváni a oceňováni za skutečně dosažené úspěchy.
Nejvhodnějším vyjádřením ocenění je asi toto: "Program, který jste
vytvořil, je vynikající. Skutečně směřuje k jádru problému."
Uvědomme si skutečnost, že rozvoj druhých zvyšuje naši vlastní
úspěšnost. V práci pro Pána není místa pro soutěživost. Když se vedoucí
obává pomoci v rozvoji druhým, oslabuje tím vlastní pozici. Pokud se
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vedoucí snaží prosazovat sami sebe a jednají autoritativně, nerozvíjejí
důvěryhodnost ve vztahu k jiným ani důvěru v sebe sama a v Pána.
Naše vlastní postoje, pokud jde o naše sebehodnocení a sebepřijetí,
jsou důležité, pokud uznáváme, že jsme služebníky našeho svrchovaného
Pána. A podle odborníků je naše sebehodnocení výsledkem toho, jak
na nás reagují druzí. Nejlepším způsobem jak mít dobré a křesťanské
hodnocení sebe sama je pomáhat někomu druhému rozvíjet jeho
hodnocení o sobě samém jako o někom, kdo je v práci pro Pána důležitý.
Vedoucí zvyšuje svůj vlastní vliv a úspěšnost, když pomáhá druhým
a obklopuje se schopnými pracovníky. Pokud se vedoucí ve své pozici
sám cítí nejistý a nedaří se mu rozeznat přínos, kterým přispívají druzí,
oslabuje ho to.
Sdílejme se v co nejvyšši míře s cíli a rozhodnutími. Místo toho,
abychom se pokoušeli ovlivnit druhé, aby pracovali k uskutečnění
našeho cíle, dejme jim znát, že je to také jejich cíl. Nemůžeme to
samozřejmě jen tak oznámit. Řekněme si na rovinu, že toto není případ,
kdy nám někdo pomáhá v naší službě. Spíše druzí mají službu, která je
totožná s tou naší. Můžeme dosáhnout svých cílů jedině tehdy, když
naši pracovníci také dosáhnou svého cíle. Naši pracovníci dosáhnou
svých cílů, když my dosáhneme svých cílů. To je základní princip
společné práce "jednoho organismu". Křesťanští vedoucí, kteří
očekávají, že všechna rozhodnutí učiní sami a druzí že jim budou
pomáhat v jejich službě, téměř s jistotou prohrají. Úspěšnější jsou ti
vedoucí, kteří zvou druhé, aby jim pomáhali v rozhodování. Takoví
vedoucí neřeknou: "Pracuj pro mne." Spíše řeknou: "Pojďme společně
pracovat pro Pána."
Pomáhejme druhým rozvíjet pořádek a kázeň. Většina lidí pracuje
lépe, když mají jasné pokyny a pracují podle plánu, kterému rozumějí.
Stanovení přísných pravidel nepřinese úspěch, zajištění vhodné struktury
však ano. Dobrý vedoucí ví, jak vytvářet plány, stanovit termíny
a kritéria, organizovat, koordinovat spolupracovníky a prostředky.
V příští lekci se budeme více zabývat plánováním,
koordinací
a organizováním.
Otázky pro meditaci a sebeanalýzu. Jaké si myslíte, že jste dostali
od Pána dary a schopnosti? Myslíte si, že tento kurs o vůdcovství je
dalším krokem v rozvíjení těchto darů a schopností? Co jste se naučili
z biblických příkladů, které vám pomohou v růstu jednak jako lidem,
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jednakjako vedoucím? Dokážete vymyslet specifický způsob, jak byste
mohli využít své znalosti, abyste pomohli někomu dalšímu?
11 Zakroužkujte písmena označující pravdivá tvrzení.
a Aby vůdce byl skutečně úspěšný, musí dokázat rozpoznat bohatství
talentu a schopností ve skupině, kterou vede.
b Část výzvy vůdcovství spočívá v potřebě využít vlastnosti jednotlivců v různých situacích tak, aby cíle bylo dosaženo a jejich potřeby
aby byly naplněny.
c Pokud svým lidem opakovaně říkáme, že je máme rádi, nemusíme
jim sdělovat ani své metody ani cíle; budou jim rozumět.
d Když vyjadřujeme ocenění nebo uznání za to, čím dotyčný přispěl ke
společnému dílu, musíme svůj projev utvořit silně osobně - nesmí se
vztahovat k práci ani nesmí být "oficiální".
12 Když vedoucí rozvíjejí vůdcovské schopnosti druhých, čeho z následujícího seznamu si musejí být silně vědomi?
a) Když vedoucí rozvíjejí talent druhých, jejich vlastní vliv se bude
přirozeně zmenšovat.
b) Vedoucí si udrží dlouhodobější kontrolu lépe, když budou příspěvky
a návrhy druhých ignorovat.
c) Vedoucí rozvíjejí důvěryhodnost u druhých tím, že prosazují sami
sebe a jednaj í autoritářsky.
d) Vedoucí rozvíjejí zdravé sebehodnocení v procesu pomoci dalším
při rozvoji jejich vlastního sebehodnocení.
13 Všechna tvrzení kromě jednoho představují principy úspěšného vůdcovství.
a) Dobrý vedoucí rozvíjí plán, stanovuje termíny a kritéria, organizuje
a moudře přiděluje zdroje, které má k dispozici.
b) Schopný vedoucí zadává jasně formulované příkazy, sděluje účinné
pokyny a drží se plánu.
c) Vedoucí, který se rozhodl, že bude sám činit všechna rozhodnutí,
přebírá všechnu zodpovědnost sám a běží "běh osamělého běžce",
bude inspirovat druhé svou bezpříkladnou obětavostí.
d) Moudrý vedoucí, který zve druhé, aby se s nimi sdílel při činění
rozhodnutí, činí z cílů nikoli moje, ale naše.
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Samostatně

hodnocený

test

1 Bamabáš jako uznávaný a respektovaný vůdce prokazoval důležitý
vůdcovský princip: Využil vlivu daného svým postavením,
a) aby si zabezpečil schválení apoštolů pro plán, který si vymyslel.
b) aby pomohl rozvíjet schopnosti druhých.
c) aby získal prominentní místa pro členy své rodiny.
d) aby se ujistil, že nikdy neztratí postavení, které mu získalo slávu
a moc.
2 Skutečnost, že Pavel a Bamabáš byli rozdílní, ilustruje jiný princip
vůdcovství:
a) úspěšnost jakéhokoliv vedoucího je nutně omezena.
b) mladší vedoucí, kteří mají tu výhodu, že se jim dostane více vyučování, jsou přirozeně lepšími vedoucími.
c) různé potřeby v církvi vyžadují různé druhy vůdcovství.
d) je třeba vyučovat mnoho vedoucích, aby pak z nich mohlo být vybráno několik nejlepších.
3 Z události, při které byl odmítnut Jan Marek, můžeme vidět, že Pavel
se v počátcích své kariéry zajímal především o splnění úkolu. Avšak
Bamabáš rozeznal, že klíč k dlouhodobé úspěšnosti ve službě spočívá
a) v méně náročném osobním přístupu.
b) ve vyučených vedoucích, kteří mohou znásobi t úspěšnost svého učitele.
c) v misijních týmech složených z lídí jako je on, kteří věří, že požadavky kladené křesťanskou službou by neměly být tak přísné.
d) v rozvoji osobností, které se necítí ohroženy mladšími vedoucími.
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4 Kterým z následujících tvrzení může být nejlépe popsán způsob rozvoje vůdcovství, který předvedl Ježíš a stejně tak Barnabáš a Pavel?
a) Vedoucí osobně vydává pokyny a radí, dává příležitost pozorovat
velkého učitele, dává příležitost aplikovat naučené do praxe, hodnotí výsledky, přiděluje úkoly.
b) Vedoucí poskytuje příležitost učit se pozorováním a učit se "za pochodu".
c) Vedoucí opakovaně poskytuje pokyny v oblasti doktríny a vůdcovství, vyučuje o morálce, pověřuje ke službě, přenechává vykonání
práce na Bohu.
d) Vedoucí vybírá ty, kteří pocházejí ze správného prostředí pokud jde
o duchovní záležitosti a formální vzdělání, drží je blízko sebe na
krátký čas, pověřuje ke službě, pokud je to vhodné, hodnotí výkon.
5 Pokud jde o Pavlovu metody vůdcovství, nejpřesněji ji můžeme vyjádřit tak,
a) že povzbuzoval lidi do vedoucích pozic, projevoval zájem, aby začali svou službu.
b) že byl pohotový k potenciálním vedoucím a pomáhal osobám, které
měly Boží povolání, začít.
c) že ponechal inicíativu v odpovědi na povolání na jednotlivcích.
d) že se nijak zvlášť nezajímalo rozvoj nových vedoucích, to činil až
mnohem později.
6 Tvrzení "Vedoucí jsou povoláváni a rozvíjejí se," můžeme nejpřesněji interpretovat takto:
a) Povolání vedoucího má mnohem větší význam než jeho rozvoj.
b) Výcvik není důležitější než Boží povolání.
c) Vůdcovství je stejným dílem zodpovědné Bohu i lidem.
d) Vedoucí získává z "povolání" právo vést, kdežto ze svého rozvoje
získává dovedností pro úspěšné vedení.
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7 Na poznání faktu, že křesťanští vedoucí jsou povoláni do svého postavení svrchovaným rozhodnutím Božím, by měli další vedoucí a tělo
Kristovo reagovat tak,
a) že budou povzbuzovat ty, kteří jsou povoláni, aby vyšli a naplnili to,
k čemu byli povoláni.
b) že poskytnou takové potenciální vedoucí, kteří absolvovali vyučování v oblasti vůdcovství a managementu.
c) že zajistí jak místo, tak prostředí, ve kterém vůdcovské schopnosti
budou moci být rozvíjeny a aplikovány pod vedením a dozorem zkušených vedoucích.
d) že své vedoucí pošlou do škol, kde se budou moci učit umění vedení.
8 Téma povolání a rozvoje nás vede k závěru, že pokud máme plně
využít své možnosti v práci pro Pána, musíme poznat důležitost Božího povolání ve svém životě
a) a tak rozvíjet vlastní dary.
b) a v životě druhých a pomáhat jim rozvíjet jejich vlastní dary.
c) a tak jej naplnit službou druhým a pomocí rozvíjet jejich dary.
d) a v životě druhých a rozvíjet své vlastní dary a pomáhat druhým
rozvíjet jejich dary.
9 Které z následujících tvrzení nejlépe vyjadřuje rozdíl mezi těmi, kdo
,jsou na špici" a nejsou skutečnými vedoucími, a těmi, kteří jsou skutečnými vedoucími?
a) Umělci jsou soběstřední a zřídkakdy si plánují, že by někdo měl
v jejich práci pokračovat.
b) "Šéfové" se zaměřují na splnění úkolu a příliš se nestarají o pocity
a potřeby lidí.
c) Skuteční vedoucí se zaměřují jak na splnění úkolu, tak na lidi; snaží
se růst a pomáhají růst druhým.
d) Odpovědi a) a c) přesně vyjadřují veškerý rozdíl.
e) Odpovědi a), b) i c) přesně vyjadřují tyto rozdíly.

83

10 Moderní knihy na téma vůdcovství zdůrazňují, že je důležité přesvědčovat lidí, aby dělali to, co si přeje vedoucí, a dosáhli uskutečnění
jeho cílů. V poslední době však odborníci na tuto oblast potvrzují, že
tyto metody
a) byly vysoce efektivní a přinesly příznivé výsledky.
b) příliš nefungovaly.
c) byly zcela neúčinné.
d) by možná mohly být účinné v dřívějších dobách.
11 Nejmodernější studie naznačují, že jediný druh vůdcovské metody,
který je skutečně zásadní a trvale efektivní, je ten,
a) který omezuje vůdcovství na vůli většiny.
b) který zdůrazňuje spolupráci ve vedení.
c) který spočívá na autoritativních předpokladech.
d) který je založen na péči o lidi.

12 Následující vůdcovské principy jsou kromě jednoho převzaty z nejlepších profesionálních dělo vůdcovství. Který není?
a) "Buďte si vědomi talentu a schopností těch, které vedete."
b) "Respektujte rozdíly mezi lidmi."
c) "Pomáhejte lidem jasně porozumět, co se od nich očekává a požaduje."
d) "Pomozte lidem přizpůsobit jejich rozdílné vlastnosti dané situaci."
e) "Uchraňte lidi před napětím rozhodování a před problémy."
13 Josef se strašně bojí pomoci vedoucím v jejich rozvoji, protože když
vyučoval nové vedoucí, stali se středem pozornosti místo něho. Který
z principů uvedených níže potřebuje Josef pochopit a přijmout cele za
svůj, aby tak mohl jeho přístup k práci byl pozitivnější?
a) Dát lidem znát, že se o ně zajímá jako o lidi.
b) Poznat skutečnost, že rozvoj druhých zvyšuje naši vlastni efektivitu.
c) Sdílet cíle a činění rozhodnutí v co největší míře s druhými.
d) Pomáhat lidem přizpůsobit jejich různé vlastnosti dané situaci.
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14 Vedoucí zvyšuje svou vlastní úspěšnost a vliv,
a) když pomáhá druhým a obklopuje se schopnými spolupracovníky.
b) když dosáhne vykonání práce ve stanovené lhůtě pevným vedením
a přísným dozorem.
c) když největší díl práce udělá sám a pouze nedůležité úkoly přenechá
podřízeným.
d) když vychází dobře se svěřenými lidmi, ale udržuje si plnou kontrolu nad rozhodovacími procesy.
15 Co se týče cílů a rozhodování, nejlepší taktikou je
a) pokusit se nasměrovat druhé, aby se snažili splnit naše cíle.
b) zastírat svůj cíl prohlášením, že je to "služba".
c) nejprve předvést sama sebe jak toho, kdo se stará o druhé, a pak
prosit "pojďte pracovat se mnou".
d) sdílet se s cíli a s činěním rozhodnutí, abychom mohli čestně říci:
"To je naše práce."

Než budete ve studiu pokračovat lekcí 4, přesvědčte se, že jste dokončili studijní zprávu za část 1. a odešlete list s odpověďmi svému
instruktorovi ICI.
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Odpovědi na studijní otázky
7 a Nepravdivé. (Populární lidé nebývají vždy dobrými vedoucími).
b Pravdivé.
c Nepravdivé. (Dobrý vedoucí se neustále učí a rozvíjí se).
d Nepravdivé.
1 Můžete vyjmenovat následující: empatie, citová stálost, schopnost
sdílet vedení a členství ve skupině. Nebo můžete použít další z vlastností vyjmenovaných v lekci 1.
8 c) si musejí vážit jeden druhého a pomáhat jeden druhému.
2 b) protože různé potřeby v církvi vyžadují různé druhy vedoucích.
9 c) a osobně jim poskytnout školení "za pochodu".
3 a Pavel si udělal čas, aby připravil Timotea pro jeho roli vůdce, protože rozeznal Boží povolání v životě tohoto mladého muže.
b Pavel se odvolává na Timoteovo povolání ve svém dopise

(lTm 4,14).
c Římanům Pavel představuje Timotea jako svého spolupracovníka
(Ř 16,21). Pavel prohlašuje před Korintskými, že Timoteus pokračuje v Boží práci stejným způsobem, jako to dělal Pavel (1 K 16, IO).
d Pavel rozpoznal u Timotea vůdcovský potenciál, proto přijal mladého muže do svého evangelizačního týmu a začal rozvíjet jeho
potenciál (Sk 16,1-3).
10a Pravdivé.
b Nepravdivé.
c Pravdivé.
d Pravdivé.
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4 a 1) Rozvoj.
b 2) Povolání a rozvoj.
e 1) Rozvoj.
d 1) Rozvoj.
e 2) Povolání a rozvoj.
11 a Pravdivé.
b Pravdivé.
e Nepravdivé.
d Nepravdivé.
5 a Nepravdivé.
b Pravdivé.
e Nepravdivé.
d Pravdivé.
12 d) Vedoucí rozvíjí zdravé sebehodnocení v procesu pomoci dalším
při rozvoji jeho vlastního sebehodnocení.
6 a Aby je připravil pro dílo služby a pomohl jim dorůst do duchovní
dospělosti.
b Každému věřícímu. Pro společné dobro.
e K přijeti podoby jeho syna - aby dorostli do duchovní dospělosti.
d Aby byly jeho svatými a neposkvrněnými dětmi a přinesly chválou
slávy jeho jména.
e K růstu ve známosti Pána - ve slovu, aby dorostli do duchovní
dospělosti. Je zřejmé, že Božím záměrem pro jeho děti je, aby nesly
ovoce a byly duchovně dospělé. Proces dospívání se děje pod vlivem moudrého vedení a uvnitř rámce služebností těla. 2Pt 3,18
aJ 15,1-8 i další verše z Písma naznačují, že růst a rozvoj jsou
očekávány jako normální výsledek duchovního života.
13 c) Vedoucí, který se rozhodl, že bude sám činit všechna rozhodnutí,
přebírá všechnu zodpovědnost sám a běží "běh osamělého běžce", bude inspirovat druhé svou bezpříkladnou obětavostí.
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v

Cást 2.
Úkoly
Co vedoucí dělají a jak vedou druhé
v jejich práci

