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Chciałbym opowiedzieć o dwóch moich odkryciach, które lata temu były dla mnie 

kompletnie nieoczywiste, jeżeli chodzi o sferę przywództwa. Gdyby na początku 

mojego zaangażowania w służbę ktoś mnie zapytał, jakie elementy przywództwa są 

ważne, prawdopodobnie żadnej z tych dwóch rzeczy bym nie wskazał. Nie mieściły 

się one w moim matematycznym umyśle jako coś istotnego.  

 

Uczniostwo 

Pierwsza z tych rzeczy to uczniostwo. Odkryłem, że człowiek jest najlepiej 

przygotowany do przywództwa, jeśli wcześniej był uczniem doświadczonego lidera. 

Mam na myśli przede wszystkim takie uczniostwo, jakie praktykował Pan Jezus. Nie 

chodzi o spotkania raz w tygodniu, żeby z kimś porozmawiać i uczyć się od niego, ale 

o dostęp do życia przywódcy, przebywanie z nim, towarzyszenie mu. Zarówno w jego 

służbie, jak i - gdy tylko jest to możliwe - w jego codziennym życiu. Jestem 

przekonany, że jest to sposób kształtowania przywódców, któremu żaden inny nie 

dorównuje, ponieważ najpotężniejszą i najszybszą metodą kształtowania człowieka 

jest udostępnienie przykładu do naśladowania.  

 

Tak jak dzieci 

Przez bezpośredni przykład uczą się małe dzieci. Uczą się błyskawicznie. Tak również 

uczą się dorośli. Potrzebujemy zobaczyć, jak coś się robi, żeby następnie to 

skopiować. Za tym kryje się potrzeba prawie wszystkich liderów. Kiedy przedstawiana 

jest jakaś idea, jakiś sposób na rozwój Królestwa, na prowadzenie Kościoła, zawsze 

na jakimś etapie pojawia się prośba, wprost lub nie wprost wypowiedziana: „Proszę 

pokaż mi model. Chcę od razu widzieć w szczegółach, jak to się robi”. Taką potrzebę 

ma wbudowaną w sobie każdy z nas.  

 

Odważne zaproszenie 

Ja uczyłem się przywództwa od mojego pastora. Przez lata towarzyszyłem mu w jego 

służbie, w jego decyzjach. Pomagałem w różnych sytuacjach, a nawet, przez wiele 
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miesięcy, razem z żoną, mieszkaliśmy w jego domu, z jego rodziną. Mogłem 

obserwować go w różnych sytuacjach.  

 

Nie tak dawno rozmawiałem z pastorem, który dopiero rozpoczął swoją służbę. 

Potwierdził, że jedną z najbardziej znaczących rzeczy, ważnym doświadczeniem, był 

moment, w którym inny, bardziej doświadczony pastor zaprosił go, żeby przebywał 

z nim, zamieszkał w jego domu przez ileś dni. Wcześniej znał go głównie zza 

kazalnicy, podziwiał jako ktoś, kogo należałoby naśladować, ale nie poznał go bliżej. 

Zaproszenie pojawiło się akurat w takim czasie, kiedy ten człowiek, ten młody 

przywódca, przechodził przez bardzo poważny kryzys związany ze służbą. Okazało 

się, że była to dla niego bardzo cenna lekcja. 

  

Zamiast mówić - pokaż 

Jeszcze jeden prosty przykład. Zdecydowałem się zabrać grupę pastorów z jednego 

regionu Polski na wyjazd do innej części Polski, żeby mogli spotkać się z grupą 

pastorów służących Bogu w tamtym regionie. Po dwóch takich weekendowych 

wyjazdach zauważyłem, że pastorzy, których zabrałem, zaczynają inaczej mówić. 

W ich rozmowach pojawiło się coś, czego nie było wcześniej. Troska o pastorów, 

których odwiedziliśmy. Zaczęli przejmować mój sposób myślenia. Jestem pewien, że 

gdybym tylko im opowiadał o innych pastorach, długo bym musiał czekać, żeby coś 

zrozumieli. Ale gdy ich zabrałem ze sobą na ten wyjazd, oni przejęli po prostu mój 

punkt widzenia.  

 

A więc uczniostwo jest najlepszym sposobem przygotowania przywódców, ponieważ 

uczymy się przez naśladowanie. W tym uczniostwie chodzi przede wszystkim 

o dostęp do życia. To przysłowiowe „noszenie teczki” stwarza mnóstwo 

fantastycznych okazji, żeby kogoś zaobserwować, w różnych sytuacjach. Natomiast 

inne formy - szkoły, konferencje, książki, kursy - myślę, że są ważne, ale raczej pełnią 

rolę uzupełniającą, porządkującą to, co zaobserwowaliśmy i co naśladujemy.  

 

Relacje, nie tylko autorytet 

Druga rzecz, której się nauczyłem i coraz bardziej sobie cenię, to znaczenie relacji. 

Mówiąc o relacjach, mam na myśli wszelkiego rodzaju połączenia, więzi, przyjaźń, 
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znajomość, poznawanie się. Cokolwiek dzieje się między dwoma osobami. 

Jakakolwiek zaistnieje więź, bo ona jest niezwykle znaczącym czynnikiem, gdy chodzi 

o przywództwo. Znajomość, w której nie ma jakiegoś haczyka, jakiejś ukrytej intencji, 

otwiera serce wielu osób. Można ich łatwiej pozyskać, poprosić o coś, gdzieś 

poprowadzić. Natomiast formalny autorytet, może jest czasami potrzebny, ale rzadko 

się sprawdza. Rzadko jest skuteczny, nie działa w różnych życiowych sytuacjach, gdzie 

chcemy jedni na drugich wpływać.  

 

Połączenia w różnych kierunkach 

Relacje, połączenie, więź dają niezwykłe możliwości wpływu. Prosty przykład. Ileś lat 

temu zaprosiłem kilka osób i razem z nimi utworzyłem zespół. Pracowaliśmy nad 

pewnym projektem, który się ciągnął przez lata. Spotykaliśmy się mniej więcej raz na 

tydzień przez około rok. Osiągnąłem trzy rzeczy. Pierwsza, którą zaplanowałem, czyli 

dokończyliśmy ten projekt i to było bardzo fajne samo w sobie. Druga rzecz, którą 

domyślałem się, że może się wydarzyć, wychowałem kilku ekspertów od tego 

projektu. Gdy miałem przedstawiać ten projekt w innym mieście, a nie mogłem 

pojechać, oni fantastycznie mnie zastąpili. Trzecia rzecz, o której w ogóle nie 

pomyślałem, taki produkt uboczny, zyskałem grupę przyjaciół. Na tych ludzi mogę 

zawsze liczyć. Jeżeli o coś ich poproszę, oni chętnie to zrobią. Dlaczego? Tylko dlatego, 

że zaprosiłem ich do mojej pracy, spędzaliśmy ze sobą czas i nawiązały się pewne 

relacje. 

  

Zakończę taką refleksją, wynikającą z doświadczenia, którą można by w skrócie 

podsumować w taki sposób: jeżeli jesteś przywódcą, to zbuduj w różnych kierunkach 

połączenia, relacje lub przyjaźnie. Jeśli tego nie zrobisz, to nie przeżyjesz. Może 

fizycznie przeżyjesz, ale nie przeżyjesz jako przywódca, nie dasz rady. To jest 

niezbędne.  

 

Rozmowy o pogodzie… 

Relacje można porównać do mostu łączącego dwa brzegi. Relacje łączące dwie osoby 

to most. Z bardzo wieloma osobami mamy relacje na poziomie rozmowy o pogodzie. 

Każdy z nas zna kilkadziesiąt lub więcej osób, z którymi możemy rozmawiać na luźne 

tematy. Kiedyś się rozmawiało o polityce. Ten temat już nie wchodzi w grę, dzisiaj jest 
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zbyt ryzykowny. Ale praktykujemy rozmowę o pogodzie, czyli o czymś, o czym można 

bezpiecznie rozmawiać z osobą spotkaną na ulicy. Mamy wiele takich relacji, wiele 

tego typu mostów. Z mniejszą grupą ludzi, których możemy zaliczyć do kategorii 

przyjaciół, mamy odwagę poruszać tematy bardziej osobiste. Z tymi osobami 

możemy podzielić się tym, co aktualnie przeżywamy. Powiedzieć o swoich 

osiągnięciach, zmaganiach, planach, o życiu rodzinnym, o dzieciach, o relacji z żoną, 

itd. To jest most, który musi udźwignąć sprawy troszkę cięższe, trochę ważniejsze, 

trochę bardziej osobiste.  

 

…czy inwestycja w trwałą przyjaźń? 

Dlatego chcę zakończyć pytaniem: czy masz z kimś zbudowane takie mocne 

połączenie? Choćby z jedną czy dwiema osobami, które, gdy będzie potrzeba, 

udźwigną sprawy najcięższej kategorii. Co to znaczy „sprawy najcięższej kategorii”? 

Myślę o głębokim kryzysie. Najprawdopodobniej każdy z nas, chociaż raz w życiu, 

doświadczy głębokiego kryzysu. Czegoś tak trudnego, że prawie z nikim nie jest się 

wtedy gotowym o tym rozmawiać. Wtedy będziesz potrzebować mocnego połączenia 

z odpowiednimi osobami. Ta pierwsza kategoria relacji na poziomie rozmów 

o pogodzie istnieje, ona buduje się sama. Ta druga wymaga inwestycji. Natomiast 

trzecia, dotycząca momentu kryzysu, musi być świadomym wyborem konkretnej 

osoby. To musi być decyzja w stosunku do kogoś, do kogo mamy zaufanie. O kim 

wiemy, że stoi po naszej stronie, z kim spędzamy czas, dzielimy serce, tak aby 

to połączenie było wystarczająco silne.  

 

A więc to są te dwa moje doświadczenia, które mnie zaskoczyły na mojej drodze - 

uczniostwo i relacje. Podam jeszcze jeden przykład. W czasie mojej wieloletniej służby 

straciliśmy jednego z ważnych liderów, dlatego że kiedy nastąpił zaskakujący kryzys 

w jego rodzinie, on nie był w stanie z nikim z nas o tym rozmawiać. Nagle porzucił 

służbę, nagle zostawił wspólnotę i odszedł. Nie mieliśmy połączenia, które 

wytrzymałoby ten poziom bólu. Nie mówię więc o jakiejś teorii. Mógłbym podać wiele 

przykładów. Zastanów się, czy masz z kimkolwiek więź, która wytrzyma kryzysowe 

sytuacje. 


