
Boże wezwanie do przywództwa 

(Dlaczego i w jaki sposób Bóg wzywa nas do przywództwa) 

“ Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje” (Rdz 1:26) 

Chrześcijanie omawiali kwestię przywództwa od wieków. Czy przywództwo wynika z Biblii? 

Czy nie jesteśmy powołani do tego by być naśladowcami, a nie przywódcami? Czy nie mamy 

służyć zamiast panować? Czy szczerze wierzymy, że przywództwo jest biblijne? 

 

Gdy uważniej przestudiujemy Biblię, zauważymy, że przywództwo jest w rzeczywistości Bożym 

pomysłem. Bóg nie tylko jest Najwyższym Przywódcą, ale nas także powołał do przewodzenia. 

Urodzeni by przewodzić  
 

Przemyśl to: pierwszy opis człowieka, jaki przedstawia Biblia, zawiera elementy przywództwa. 

Bóg uczynił nas, byśmy przewodzili, mieli władzę i zwierzchnictwo. Zgodnie z Księgą Rodzaju 

1:26-31 ty i ja urodziliśmy się, by przewodzić. Przestudiuj ten fragment… 

 

“A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka n a Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad 

rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami 

pełzającymi po ziemi!” (Rdz 1:26) 

 

1. Podobieństwo do Boga oznacza, że zostaliśmy także stworzeni by przewodzić. 

Zgodnie z wersetem 26 zostaliśmy stworzeni na obraz (i podobieństwo) Boga. Co to 

oznacza? Pierwszą wskazówkę znajdujemy w kolejnym zdaniu: „Niech panuje…” Być 

podobnym do Boga oznacza, między innymi, wiedzieć, że jest się 

zaprojektowanym/ukształtowanym by przewodzić i panować.  

 

2. Bóg dał ludziom władzę nad całą ziemią. 

Powinniśmy czuć się komfortowo w dwóch sytuacjach. Pierwsza z nich, to podleganie 

władzy Boga. Druga, to posiadanie władzy nad światem. To Bóg wezwał nas do tego. 

Musimy odkryć, co oznacza przewodzić tak, jak robi to Bóg. 

 

3. Jeżeli Bóg nakazał nam panować, musimy posiadać umiejętność panowania.  

Bóg nigdy nie nakazuje nam robić czegoś, nie uzdalniając nas do tego. Ty i ja mamy zdolność 

przewodzenia, ponieważ Bóg stworzył i wezwał nas do tego. W oparciu o twoje dary i 

osobowość posiadasz umiejętność przewodzenia w danej dziedzinie.  

Bycie solą i światłem  
 

Bóg wzywa nas do wywierania wpływu na innych. W Nowym Testamencie Bóg potwierdza to 

wezwanie. Spójrz do Ewangelii wg Świętego Mateusza 5: 13-16: 

“Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie 

przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się 

ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, 

aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli 

wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” 

 PODSTAWA 

BIBLIJNA 

 

 

 SPRAWDŹ 

SWOJE 

SERCE 
 

 PRZESTUDIUJ 

SŁOWO 
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Sól ma wpływ na jedzenie, które spożywamy. Światło wpływa na domy, w których 

żyjemy. Jezus wzywa nas byśmy przyjęli powołanie do wywierania wpływu 

gdziekolwiek się znajdziemy. 

 

“ Tak więc przejęci bojaźnią Pana przekonujemy ludzi,…”  (2 Kor 5:11) 

Boska zgoda na przewodzenie 
 

Wiele z nas czuje się tak, jak Mojżesz, gdy Bóg ukazał mu się pod postacią płonącego 

krzewu, o czym czytamy w Księdze Wyjścia 3,4. Czuł się nieodpowiedni i 

nieprzygotowany by przewodzić. Ale do tego właśnie Bóg go powołał. Wielu 

potencjalnych przywódców w Biblii przestraszyło się i uciekło przez swoim powołaniem. 

Bóg pozwolił im to uczynić. 

 

Większość z nas, podobnie jak Mojżesz, potrafi podać całą listę powodów, dla których 

nie jest skutecznym przywódcą. Zauważ, jak Bóg na nie odpowiada. 

 

Wymówka Pierwsza: Kim jestem? (Wj 3:11) 

Mojżesz zmagał się ze swoją tożsamością. Nie czuł się osobą kompetentną. Uważał, że 

Bóg wybrał złego/nieodpowiedniego przywódcę. Boża odpowiedź: nie ma znaczenia kim 

jesteś. Wezwałem cię. Jestem z tobą. 

 

Wymówka druga: Kim Ty jesteś (Wj 3:13) 

Mojżesz zmagał się z bliskością. Nie znał Boga wystarczająco dobrze, by opisać Go 

ludziom. Jego relacja z Bogiem była słaba. Boża odpowiedź: JESTEM, KTÓRY JESTEM. 

Jestem wszystkim, czego potrzebujesz.  

 

Wymówka trzecia: Co, jeśli nie będą mnie słuchać? (Wj 4:1) 

Mojżesz zmagał się z zastraszeniem. Obawiał się reakcji ludzi. Boża odpowiedź: Kiedy 

skończę, będą słuchać. Zaufaj mi. 

 

Wymówka czwarta: Nigdy nie byłem dobrym mówcą. (Wj 4:10) 

Mojżesz zmagał się z poczuciem bycia nieodpowiednim człowiekiem. Kto pójdzie za 

nim, jeżeli nie potrafi dobrze przemawiać? Boża odpowiedź: Kto dał człowiekowi 

usta? Ja jestem źródłem darów, które otrzymałeś. 

 

Wymówka  piąta: wiem, że możesz znaleźć kogoś innego (Wj 4:13) 

Mojżesz zmagał się z poczuciem niższości. Porównywał się z innymi, bardziej 

kompetentnymi osobami, i czuł się gorszy. Boża odpowiedź: Dobrze, pozwolę Aaronowi 

iść z tobą… ale nadal wzywam ciebie. 

 

PYTANIE: Jakich wymówek użyjesz by pokazać, że nie jesteś skutecznym 

przywódcą? Jaka według Ciebie będzie Boża odpowiedź? 
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D

 I A G R A M 

 
Brak Liderów 

 
 

 

Okres 

Sędziów 

Zanim Izrael stał 

się monarchią i 

Saul został wybrany jego królem, Izraelici przeżyli tak zwany “okres Sędziów.”  W tym czasie 

istniało zapotrzebowanie na przywództwo w najczystszej postaci. Każdy sędzia, który 

przewodził był pionierem. Poniższy werset pojawia się w Księdze Sędziów niejeden raz: 

 

“ W owych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach.” (Sdz 21:25) 

Oto sześć powodów, dla których okres ten obfitował w przywództwo: 

 
1. Rządził chaos, ponieważ nie istniał żaden precedens WŁADZY czy 

ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 
2. Ponieważ Żydzi jako pierwsi okupowali Kanaan, agresywni WROGOWIE otoczyli ich. 

 

3. Nie było FUNDUSZY rządowych na obronę czy bezpieczeństwo narodowe. 

 

4. Inne NARODY wywierały wpływ na Izrael swoimi bożkami i przesądami. 
 
5. Bohaterowie tacy jak Mojżesz i Jozue ZMARLI i nikt nie OCZEKIWAŁ porządku. 
 
6. Pęd do rozwoju i morale były NISKIE, więc wzrost był trudny, nie prosty. 

 

  PRAWDA 

ZOBRAZOWANA 

 

Przywództwo to wywieranie wpływu  

J. Oswald Sanders powiedział to jako pierwszy. Przywództwo to wywieranie wpływu. 

Nic więcej. Nic mniej. To wywieranie wpływu na innych w wartej zachodu sprawie. Nie 

zależy ono od tytułów czy stanowisk. Zależy od osoby, która zobaczyła Bożą wizję i 

mobilizuje innych, by przyłączyli się do jej realizacji. Kiedy tak się dzieje, przywództwo 

ujawnia się w najczystszej formie. Zdarza się to w takim czy innym momencie w każdej 

organizacji, zwłaszcza kiedy nie funkcjonuje żaden system ani plan. W takim czasie nie 

oczekuje się postępu. Dzisiaj, wiele regionów świata potrzebuje bożych, skutecznych 

przywódców. Przywódca musi zapracować sobie na prawo do przewodzenia, a ludzie 

decydują się pójść za nim. 
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W tym okresie przewodziło Izraelowi czternastu sędziów. Każdy z nich zaczynał swoje 

przywództwo od zera. Sędziowie, których znamy to: Otniel, Ehud, Szamgar, Debora, 

Gideon, Abimelek, Jair, Tola, Jefte, Ibsan, Elon, Abdon, Samson i Samuel. 

 

Oczywiście o niektórych sędziach wiemy więcej niż o pozostałych. Jednak z treści 

możemy wywnioskować, jak skuteczni przywódcy prowadzili Izrael w najtrudniejszym 

dla niego okresie. W tamtych czasach, przywódca musiał wracać do podstaw. Są one 

przejrzyste w owym okresie historii Izraela. Sędziowie mieli wspólne następujące cechy. 

 

Skuteczni Przywódcy: 
 

1. DOSTRZEGAJĄ POTRZEBĘ 

 

W przeciwieństwie do tego, co wielu myśli dzisiaj na temat przywództwa, w tamtym 

czasie przywództwo zawsze zaczynało się od potrzeby. W Księdze Sędziów nie miało 

początku w momencie, gdy ktoś chciał obsadzić pusty urząd. Nie było żadnych 

stanowisk do obsadzania. Nie było w ogóle żadnego protokołu czy struktur. Nie 

odbywały się głosowania na diakonów czy nauczycieli szkółki niedzielnej. Jeżeli 

przewodziłeś, to dlatego, że dostrzegłeś potrzebę i zaangażowałeś innych, by pomogli 

ci ją zaspokoić. Wszyscy sędziowie zaczynali swoje przywództwo od zauważenia 

potrzeby, na którą mogli odpowiedzieć. 

 

 OTNIEL: Zastał Izrael otoczony przez Mezopotamię. Wystąpił, by zwerbować i 

poprowadzić armię Hebrajczyków przeciw królowi. Doprowadziło to do 40 lat 

pokoju. 

 EHUD: Obserwował dominację Moabitów nad jego ludem i zdecydował, że ma 

tego dość. Poprowadził Izrael do porywającego zwycięstwa nad Moabem. To 

doprowadziło do 80 lat pokoju. 

 SZAMGAR: Wystąpił/Wyłonił się, gdy Filistyni od lat uciskali Izrael. Kiedy w 

pojedynkę powalił 600 żołnierzy zainspirował swoją armię do zwycięstwa. 

 

Jeśli przywództwo występuje w najczystszej postaci… 
 

a. Zawsze rozpoczyna się od potrzeby. 

b. Potrzeba ta wzbudza w tobie pasję. 

c. Podejmujesz działania, by zaspokoić tą potrzebę. 

d. Działania te skłaniają innych do współpracy. 

 

ZASTOSOWANIE: Kiedy słyszysz o tylu potrzebach wokół Ciebie, która z nich porusza 

twoje serce? W której dziedzinie masz się „specjalizować”? Czego dokonasz przed śmiercią? 

Jaki będzie twój wkład? 

 

2. OTRZYMALI DAR 

W każdym opisanym w Księdze Sędziów przypadku przywódca wyłaniał się, 

ponieważ posiadał oczywisty dar. Był kompetentny w konkretnej dziedzinie. Jego dar 

rozwiązywał dany problem. W każdym przypadku „dar” pochodził od Boga, ale 

występował w różnej postaci, takiej jak: 

a. Dar Duchowy: Samson otrzymał dar duchowy jako Boży Nazirejczyk. 

b. Wrodzony Talent: Debora posiadała mądrość oraz zdolność planowania. 

c. Nabyta Umiejętność: Gideon i Jefte systematycznie rozwijali swoje zdolności 

przywódcze. 

Każdego z nas Bóg wyposażył w dar, którym możemy dzielić się z ludźmi. Innymi 

słowy, każdy z nas ma coś, czego wszyscy potrzebujemy. Kiedy odkrywamy ten dar, 

w naturalny sposób zaczynamy oddziaływać na innych. 

 KLUCZOWE 

UWAGI 
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 Jeśli przywództwo występuje w najczystszej postaci… 
 

a. Odkrywasz DAR w sobie. 

b. Dbasz o ten dar i ROZWIJASZ go. 

c. Ostatecznie odkrywasz, gdzie możesz tym darem SŁUŻYĆ. 

d. Dar ten zapewnia ci płaszczyznę ODDZIAŁYWANIA. 

e. Rozkwitasz dzięki twojemu DAROWI. 

 

W sposób naturalny przewodzimy w dziedzinie, z której pochodzi nasz 

dar. Jesteśmy w niej najbardziej… 

 Intuicyjni  Usatysfakcjonowani 

 Produktywni  Spontaniczni 

 Swobodni  Wpływowi 

 

ZASTOSOWANIE: A jak jest z tobą? Co jest twoim darem? Jaki jest twój wkład w Ciało 

Chrystusa, którego zabrakłoby wraz z twoją osobą? Co wnosisz do twojej wspólnoty? 

 

3. EMANUJE Z NICH PASJA 

Gdy wewnętrzny dar odpowiada istniejącej potrzebie, w przywódcy często rodzi się 

pasja, której trudno się oprzeć. Przywódca nie ma wyjścia, musi dzielić się swoją pasją 

z ludźmi, którzy chcą się zaangażować. W Księdze Sędziów kilku przywódców 

doświadczyło tej wewnętrznej iskry, z której zrodziła się pasja. Oto składniki pasji: 

Pasja pojawia się, gdy w życiu przywódcy uzupełniają się… 
 

a. OBCIĄŻENIA – twoje zainteresowania i zmartwienia 

b. PRZEKONANIA – twoje wartości i zasady 

c. DARY – umiejętności dane ci przez Boga 

d. POTRZEBY – trudne okoliczności 

e. MOŻLIWOŚCI – szanse na zaangażowanie się 

Pasja rekompensuje brak zasobów. Bez wątpienia dobrze mieć do dyspozycji zasoby, 

jednak wielu sędziów na początku swojej drogi nie posiadało pieniędzy, zasobów 

ludzkich czy talentu. Jefte był porywczy. Abimelek stał się zbyt zagorzały i należało 

mu się upomnienie. Ibsan, Elon i Abdon byli najwyraźniej niemłodzi/podstarzali. Ale 

takie przeszkody nie są w stanie zatrzymać człowieka z pasją. 

ZASTOSOWANIE: Pasja najczęściej bierze początek w zainteresowaniu. Jakie są twoje 

zainteresowania związane z przywództwem oraz potrzebami, które widzisz wokół siebie? Co 

wzbudza w tobie płacz lub złość? W której z rzeczy, które często robisz czujesz się mocny? 

 

4. MAJĄ DAR PRZEKONYWANIA 

Prawdziwi przywódcy dochodzą w końcu do punktu, w którym przyciągają innych i 

zarażają ich swoją pasją. Czasami spotykają osoby, które dzielą ich pasję. Jedno jest 

pewne, urodzeni przywódcy mają dobry kontakt z innymi. To właśnie pozwala 

rozróżnić osobę przedsiębiorczą od przywódcy. Przywódca nie działa sam. Ma swoich 

naśladowców. Musi ich mieć, ponieważ  sprawa o którą walczy jest większa od  niego 

samego. Potrzebuje innych by czegoś dokonać.
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GEDEON: Gedeon otrzymał polecenie, by zebrać armię i zaatakować Madianitów. 

Zwerbował zbyt wielu ludzi i Bóg musiał zredukować wielkość jego armii, w 

przeciwnym razie mogliby sobie przypisać zwycięstwo! Ten przywódca przekonał 

zbyt wielu, by za nim podążyli! Gdybyśmy tylko my mieli taki problem! 

 

DEBORA: Miała po swojej stronie cały Izrael, mimo że była kobietą. Cokolwiek 

była zdecydowana uczynić, ludzie szli za nią. Barak nalegał nawet, by stanęła 

razem z nim do bitwy. Miał świadomość, kto posiada wpływ na ludzi. 

 

SAMUEL: Samuel, najsilniejszy ze wszystkich sędziów, był najbardziej wpływowym 

przywódcą od czasów Mojżesza do czasów Dawida. Jego przywództwo rozciągało się 

na dwa pokolenia. Zarówno starsi, jak i młodzi słuchali go. Nawet królowie podziwiali 

Samuela. Namaścił Saula i Dawida na królów. Był przywódcą przywódców. 

 

Sprawdzone metody na zrealizowanie powziętych zamiarów… 
 

a. To, o czym mówię zostaje zrobione. 

b. To, do czego się przygotowuję zostaje zrobione. 

c. To, co można zmierzyć zostaje zrobione. 

d. To, co wpiszę w budżet zostaje zrobione. 

e. To, z czym się zetknę zostaje zrobione. 

f. To, co przynosi nagrodę zostaje zrobione. 

 

ZASTOSOWANIE: A jak jest z tobą? Kto oddał się w 100% pod twoje przywództwo? Do 

kogo trafiasz? Czy jest to ktoś starszy czy młodszy? Czy są to naśladowcy czy przywódcy? Jak 

przekonujesz ludzi, by wybrali się z tobą w tą podróż? Kiedy masz wpływ na innych? Gdzie 

możesz na nich oddziaływać? 

5. DĄŻĄ DO CELU 

Ostatnie spostrzeżenie jest takie, że każdy sędzia był w stanie przewodzić, ponieważ 

zmierzał do wyraźnego celu, który się przed nim roztaczał. Podążał w określonym 

kierunku, by osiągnąć konkretne zamierzenia. Żaden sędzia nie miał na celu jedynie 

utrzymania status quo. Każdy czuł, że ma Boże zadanie do wykonania. Możesz nazwać 

je celem ich życia. 

 

Trudno byłoby oddzielić przywództwo od celu. Nie wyobrażam sobie przewodzenia 

nie mając wyraźnego poczucia wyznaczonego mi przez Boga celu. Być może to jest 

przyczyna, dla której tyle kościołów nie przynosi owocu. Nie mają jasno określonej, 

zdefiniowanej, ustalonej misji. 

 

Dla Sędziów cel był… 
 

a. Osobisty: był zgodny ich darami i pasjami. 

b. Mierzalny: działania do niego prowadzące można było ocenić. 

c. Zapadający w pamięć: był na tyle wyjątkowy, żeby o nim pamiętać i przejąć go. 

d. Znaczący/Istotny: wiązał się z kwestiami narodowymi, które miały znaczenie/były 

istotne 

e. Mobilny: mógł być realizowany tam, gdzie znalazł się dany sędzia. 

f. Moralny: był słuszny. Nie tylko mógł, ale powinien być zrealizowany. 

 

DEBORA: Jej głównym celem było wyzwolenie Izraela spod ucisku Kananejczyków. 

Przedstawiła plan, zapewniła zasoby, mianowała Baraka na dowódcę armii, a kiedy 

nie chciał sam poprowadzić ataku, poszła razem z nim. 
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OCEŃ SIEBIE: Czy realizujesz swój cel? Czy masz cechy przywódcy? 

ZASTOSOWANIE:  Jaki jest twój główny cel? Czy próbowałeś go zdefiniować? Czy liderzy twojej 

wspólnoty popierają go oraz zgadzają się ze sposobem, w jaki chcesz go realizować? 

Samoocena: Pięć cech charakteryzujących przywódców z Księgi Sędziów… 

1. Dostrzegają potrzebę 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Otrzymali dar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Emanuje z nich pasja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Mają dar przekonywania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Dążą do celu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PLAN 

DZIAŁANIA 
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KLUCZ ODPOWIEDZI: – MLM Książka 1, Lekcja 1:  

Boże wezwanie do przywództwa 

Urodzeni, by przewodzić 

1. PRZYWÓDZTWO 

2. WŁADZA 

3. UMIEJĘTNOŚĆ 

Skuteczni Przywódcy: 

1. DOSTRZEGAJĄ POTRZEBĘ 

2. OTRZYMALI DAR 

a. DAR 

b. ROZWÓJ 

c. SŁUŻBA 

d. WPŁYW 

e. DAR 

3. EMANUJE Z NICH PASJA 

a. OBCIĄŻENIA 

b. PRZEKONANIA 

c. DARY 

d. POTRZEBY 

e. MOŻLIWOŚCI 

4. MAJĄ DAR PRZEKONYWANIA 

5. DĄŻĄ DO CELU 
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