
Vůdcovo srdce 
(Rozvoj vůdcovských vlastností) 

 
 „A pásl je s bezúhonným srdcem, rukou zkušenou je vodil.” (Žalm 78:72) 
 
V každém století přichází čas, kdy se musí objevit vůdce, který reaguje na potřeby dané 
doby. Z toho důvodu neexistuje potenciální vůdce, který by neměl příležitost k polepšení 
situace. Stavá se však, že i když existuje taková potřeba, žádný vůce se neobjeví. Je tomu tak 
v mnoha případech proto, že lidé nepřipravili svá srdce ke službě jiným. Jaké srdce 
potřebujeme? 
 

Příprava našich srdcí 
 
Rozvoj „dovedností” je důležitý z hlediska účinného vedení. Ale každý velký vůdce musí 
nejdříve chtít změnit svoje srdce. 
Ve Skutkách Apoštolů 9:3-6 Pavel na cestě do Damašku potkal Ježíše a stanul mu  tváří v tvář.  
Dvě otázky Pavlovy jsou otázkami odpovídajícími tomuto setkání. První zní :” I kdo jsi 
Pane?”, druhé,   
”co chceš, abych činil?”.  

Právě tyto otázky by měly být ukazateli v životě vůdce.  
 
Vůdce, jehož vede Bůh... 

1.  Má životní CÍL. 

„Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám 
za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko. Pro něho jsem všecko 
ostatní odepsal a pokládám to za nic,  abych získal Krista a nalezen byl v něm nikoli s vlastní 
spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista – spravedlností z Boha 
založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe 
podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvýchvstání...“ (Fp  3:7-14) 

Znáš svůj životní cíl, který Ti určil Bůh? Odpověz na následující otázky: 

a. Jaké problémy musíš řešit? 
b. Jaké duchovní dary jsi obdržel? 
c. Jaké máš přirozené schopnosti? 
d. Jaká jsou tvá přání a zájmy? 
e. Čeho si u tebe všímají jiní? 
f. Jaké máš plány, o čem sníš? 
g. Jaké nové možnosti se ti otevírají? 

 
2. Díky Boží milosti odstranil ze svého života všechny PŘEKÁŽKY. 
 
“Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak 
snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, 2 s pohledem upřeným na Ježíše, který vede 
naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž , nedbaje na 
potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.” (Žd 12:1-2) 

 PRZESTUDIUJ 
SŁOWO 

 

BIBLICKÝ 
ZÁKLAD 

STUDUJ SLOVO 
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Charakter a čestnost jsou nezbytné. Charakter si můžeme definovat jako umění  
sebevedení/sebeřízení. Když umíš sám sebe vhodně řídit, jiní tě mohou chtít následovat. 
To je základ, na němž lze budovat vůdcův život. Základem je charakter, poněvadž 
vůdcovství se opírá na důvěře. Pokud v lidech nevzbuzuješ důvěru, nepůjdou za tebou. 
Charakter vůdce: 

 
a. svědčí o důvěryhodnosti 
b. budí úctu. 
c. rodí vytrvalost. 
d. budí důvěru. 

 
Pro rozvoj silného charakteru vůdce musí : 

a. rozvíjet sebekázeň. 
b. rozvíjet důvěru a identitu v Kristu. 
c. upevňovat svá přesvědčení, hodnoty a morální zásady. 

 
3. Je plně k Boží dispozici. 
 „Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu 
milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se 
obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.” ( Ř 
12: 1-2) 

 
 

Abychom mohli vést jiné, musíme v sobě rozvinout tři postoje úplného podřízení Bohu: 

a. Nechci nic dokazovat. (Nesnažíme se dokázat naši hodnotu) 
b. Nemám co ztratit. (Netoužíme po „značce” nebo popularitě)  
c. Nic neskrývám. (Nic nepředstíráme, jednáme otevřeně) 

 
4. Naučil se, jak vytrvat v MODLITBĚ. 
„Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! ... Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se 
nad ním modlí... Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne...Vyznávejte hříchy jeden 
druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba 
spravedlivého.” (Jk 5:13-16) 

 
 

Ježíš uvádí tři způsoby modlitby ( Mt  7:7), v níž se vůdci musí naučit trvat:  

a. PROSIT – to je modlitba víry. Když prosíme,  držíme se s vírou Božích příslibů. 
b. HLEDAT – to je modlitba oddanosti. Když hledáme, toužíme poznat Boží vůli.  
c. TLOUCI (na dveře) – to je modlitba přímluvy. Když tlučeme, modlíme se za ty, 
kteří se nemohou nebo nechtějí sami modlit.  

 
5. Studuje SLOVO BOŽÍ 
 „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve 
spravedlnosti,  aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.” (2 Tm 3:16-17) 

 
„Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně 
zvěstuje slovo pravdy.” (2 Tm 2:15) 
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Učedníci Božího slova bádají Písmo svaté, aby pochopili Jeho význam. 

a. Kdysi: Co znamenal daný úryvek kdysi pro starověkého příjemce? 
b. Vždycky:  Jaké věčné univerzální ponaučení -pravidlo obsahuje? 
c. Nyní:  Jak ho mohu použít ve svém vlastním životě? 

 
6. Hlásá světu ZPRÁVU, která proměňuje život 
 „Držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani 

se  nadarmo nenamáhal.” (Fp 2:16)   

 
 

V Listu Římanům 1:14-16  apoštol Pavel popisuje tři postoje vůči evangelii: 
 

 

a. Jsem DLUŽNÍKEM (v.14)–  Zvěstovat evangelium je mým dluhem vůči světu. 
b. Jsem OCHOTEN (v. 15) – S nadšením šířím Dobrou Zprávu. 
c. NESTYDÍM SE (v. 16) – Budu ji šířit, protože jedině ona přináší pravdu o 
spasení.  

 
7.  VĚŘÍ, tudíž se nebojí očekávat na výsledky 
  „Neochabl ve víře, i když pomyslil na své již neplodné tělo – vždyť mu bylo asi sto let – i na to, že 

 Sára již nemůže mít dítě; 20 nepropadl pochybnosti o Božím zaslíbení, ale posílen vírou vzdal 
 čest Bohu v pevné jistotě, 21 že Bůh je mocen učinit, co zaslíbil.”  ( Ř 4:19-21) 

 
 

V Listu Židům 11:13 nacházíme popis věřících žen a mužů: 
 

a. Vize – Každý z nich „viděl” jen zdálky splnění Božích slibů. 
b. Důvěra – Každý z nich věřil ve splnění Božích slibů. 
c. Jistota – Věděli, že Boží sliby se týkají jejich života.  
d. Rozhodnutí – považovali se jen za cizince a hosty na té zemi. 
e. Sny – Nepropadali vzpomínkám, ale snili o Božích slibech. 

 
8. Jeho postoje a činy jsou zaměřeny na SLUŽBU. 

V listu Filipským 2:5-11 Pavel píše o tom, že musíme přijat stejný způsob myšlení, 
jaký byl typický pro Ježíše a způsobil, že sloužil lidem svým postojem a svými 
skutky.  

 „Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl , nýbrž sám sebe zmařil , vzal na 
 sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti 
 podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. „ (Flp 2:6-8) 
 

 
I když Ježíš byl Bohem, nesoustřeďoval se na svou pozici, ale na svůj cíl. Věděl, že toho 
cíle dosáhne nejlépe, pokud bude sloužit lidem. Vůdci se objevují přirozeně, pokud se 
někdo  rozhodne sloužit jiným. 

Počátkem je vždycky potřeba : 

a. Potřeba v tobě probouzí zaujetí. 
b. Začínáš něco dělat kvůli uspokojení potřeby. 
c. Tato činnost nutí jiné ke spolupráci.
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9. Objevuje DARY v sobě i v jiných. 
„Než přijdu, ujmi se předčítání, kázání, vyučování. Nezanedbávej svůj dar, který ti byl dán podle 
prorockého pokynu, když na tebe starší vložili ruce. Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem 
patrný. Dávej pozor na své jednání i na své učení. Buď v tom vytrvalý. Tak posloužíš ke spasení nejen 
sobě, ale i svým posluchačům.” (1 Tm 4:13-16) 
 
Vůdci se objevují přirozeně,  když objeví svůj dar a používají ho ve službě jiným. Obyčejně 
to probíhá následovně: 

a. Vůdce objevuje svůj dar. 
b. Rozvíjí dar, který obdržel. 
c. Nachází místo, kde by ten dar mohl využít. 
d. Dar určuje platformu působení. 
e. Vůdce rozkvétá díky využívání svého daru. 
 
10. Je si dostatěčně JIST SVÉ IDENTITY, aby mohl upevňovat jiné. 

„Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu 
odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal 
učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán.” (J 13:3--5) 

V Evangelii Jana 13 Ježíš ukázal, co to znamená mít srdce služebníka, když umyl nohy svým 
učedníkům. Všimni si toho, že to mohl učinit, poněvadž si byl jist tím, kým je (své vlastní 
identity). Vůdci, kteří nemají jistotu, kým jsou v Kristu, vlastníma rukama ničí své dílo. 
Vůdci málo sebejistí se stávají svými vlastními nepřáteli. Nemohou se dělit ani o svá 
vítězství ani o své smutky. Pouze ti vůdci, kteří jsou sebejistí, jsou schopni upevňovat jiné. 
Rozdíl mezi vůdcem sebejistým a nejistým: 

 
a. 

Vůdci sebejistí  
 
Se soustřeďují na plátno. 

 
a. 

Vůdci nejistí 
 
Se soustřeďují na tituly. 

b. Čerpají síly ze své identity. b. Čerpají síly ze své značky. 

c. 
 
Slouží jiným. c. 

 
Dosahují pozice díky využívání 
jiných. 

d. 
 
Chtějí, aby lidé uvěřili ve vlastní 
hodnotu 

d. 
 
Svoji hodnotu budují na úkor 
jiných..     

11.  Žijí PLNI Ducha Svatého 
 „A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,  ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, 
chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce a vždycky za všecko 
vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.” (Ef 5:18-20) 

 
 
a. Vůdci plni Ducha Svatého mají duchovní autoritu. 
b. Vůdci plni Ducha Svatého neustále vidí boží dílo ve své vlastní službě. 
c. Život vůdce přeplněného Duchem Svatým vyžaduje nadpřirozené vysvětlení. 
 
12. Než začne být vůdcem, chce být jiným PŘÍKLADEM. 
„Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane 
cenu? Běžte tak, abyste ji získali! Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to 
podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný. Já tedy běžím ne jako 
bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna. Ranami nutím své tělo ke kázni, 
abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.”  (1 Kor 9:24-27) 
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DIAGRAM 

 

Vůdcovo čestné srdce je tak důležité, protože: 
 

� Vůdcovství se zakládá na Důvěře. 
� Čestnost (poctivost) má velký vliv na lidi. 
�  Máme tendenci vynákládat větší úsilí na budování naší značky než na 
umocňování čestnosti.  
� Čestnost znamená ŽÍT podle pravdy. 
� Osobní kouzlo může lidi přitahovat, ale pouze čestnost je dovolí udržet. 
� Čestný charakter to je VÍTĚZSTVÍ, ne dar. 
� BUDEŠ tím, kým se staneš v tuto chvíli. 
� Vůdci musí vyžadovat VÍCE OD SEBE než od svých následovníků. 
 
 
 
VLASTNÍ HODNOCENÍ: Kde se podle tebe nacházíš na hodnotové škále charakteru? Jaké 
je tvoje srdce: 

POUŽITÍ:  Co  musíš udělat pro posílení  svého charakteru?  

 

Dovednosti 

 

Dům vůdce 
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KLÍČ: – MLM Sešit 1, 2. lekce : 
Vůdcovo srdce 

Vůdce, jehož vede Bůh 
 

1. CÍL 
 

2. PŘEKÁŽKY 
 

3. BÝT K DISPOZICI 
 

4. MODLITBA 
 

5. BOŽÍ SLOVO 
 

6. ZPRÁVA 
 

7. VÍRA 
 

8. SLOUŽIT 
 

9. DARY 
 

10. IDENTITA 
 

11. PLNI DUCHA SVATÉHO 
 
PŘÍKLAD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODPOWIEDZI 

 

 

ODPOVĚDI 
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