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V dnešnej dobe sme svedkami krízy osobnosti a skutočných
autorít tak v politickom živote ako aj v cirkevnom prostredí. Vo
verejnosti chýbajú ľudia, ktorí by dokázali pozitívne vplývať na ľudí
a viesť ich správnym smerom. Je totiž veľký rozdiel medzi šéfom,
nadriadeným a skutočným vodcom s prirodzenou autoritou. Dnešná
nedeľa Dobrého pastiera nám ponúka príležitosť zamyslieť na
vlastnosťami dobrého vodcu. Pán Ježiš je vzorom toho najlepšieho
pastiera. Každý pastier oviec kráča na čele vpredu a vedie stádo. Je
vodcom, ktorého ovce poznajú, vedia, že im chce dobré a preto
nemajú problém ho nasledovať.
Skutočného vodcu je možné poznať podľa niektorých dôležitých
charakteristík. Je ich síce viacero, ale ja by som sa dnes pristavil len
pri niektorých. Môžeme ich nájsť v literatúre tykajúcej manažmentu
riadenia, avšak už dávno predtým ich môžeme vidieť na Ježišovi
Kristovi- Dobrom pastierovi. On je tým najlepším vzorom pre
každého vodcu. A nemusí ísť len o kňaza, nadriadeného, učiteľa, či
rodiča, ale o každého, kto nesie zodpovednosť za druhých.
Integrita myslenia, slov a činov. Ak niekto chce byť prirodzeným
vodcom, lídrom musí žiť v mravnej integrite. Musí byť súlad medzi
jeho myslením, hovorením a konaním. Opakom je rozpor medzi
jednotlivými oblasťami. Vtedy výkričník zmäkne a stane sa z neho
otáznik. Všetci poznáme ľudí, ktorí si jedno myslia, druhé povedia a
tretie urobia. S takou osobou je veľmi ťažká komunikácia, lebo človek
nikdy nevie, na čom vlastne je. U Ježiša - Dobrého pastiera bola
medzi slovami a skutkami úplná jednota. On to, čo hlásal, aj konal.
Vedenie prostredníctvom dôveryhodnosti a osobného príkladu.
Túto skutočnosť dobre poznáme z našich pracovných kolektívov. Je
rozdiel, či niekto vedie a ukazuje smer svojim osobným príkladom,
alebo kolektív funguje len na základe strachu a kontroly. Pán Ježiš
pôsobil na ľudí silou osobného príkladu a nie šírením strachu.
Priťahoval ľudí silou svojej osobnosti, nie zvýšeným hlasom alebo
sankciami. Kňaz, učiteľ, rodič vychováva viac osobným príkladom
ako svojimi slovami.
Priorita spoločného záujmu (dobra). Dnes všade okolo nás
dominuje priorita egoizmu a osobných záujmov. Každý chce na úkor
ostatných, čo najviac získať pre seba. Správny líder a vodca však

vždy pozerá na dobro celku. Nikdy nekladie svoje záujmy nad záujmy
ostatných. Pán Ježiš ako Dobrý pastier vždy hľadal dobro svojich
ovečiek. Vždy mu záležalo viac na druhých ako na sebe. Nikdy by
na kríži nezomrel za ľudí, ak by sledoval len svoje dobro a výhody
pre seba.
Obojsmerná komunikácia. Jej opakom je komunikácia
jednosmerná. Z vrchu nadol. Komunikuje sa len cez príkazy a
nariadenia. Často tým, čo sú hore chýba reálne poznanie
skutočnosti. Sú odtrhnutí od reálneho života. Pán Ježiš bol vodca,
ktorý rozumel životu ľudí. Keďže im vedel načúvať vedel aj to, čo
prežívajú. Ľudia mu sami hovorili o svojich potrebách a problémoch.
Učme sa vzájomne komunikovať. Ľudia nám iba toľko povedia,
koľko im dovolíme. Ak ich nepočúvame srdcom prestanú nám niečo
hovoriť.
Spolupracovníci sú vnímaní ako živé bytosti. Dnes sme často
svedkami toho, že ľudia sú považovaní za živé "veci". K podriadením
ľuďom sa pristupuje ako k predmetom, k strojom, ktoré je potrebné
využiť na plný výkon. Zabúda sa pritom na ich ľudskú dôstojnosť a
osoba je potom redukovaná na vec, s ktorou sa môže nakladať podľa
vlastnej vôle. Pán Ježiš bol veľmi citlivý na potreby ľudí. Je známa
situácia, keď je ustarostený o hladný zástup. Svojich učeníkov, keď
sú vyčerpaní posiela do ústrania, na tiché miesto, aby si oddýchli.
Skutočný vodca stále pristupuje k človeku s úctou ako k osobe,
rešpektuje jej dôstojnosť a je citlivý na jej potreby. Vtedy je
spolupráca oveľa účinnejšia.
Bratia a sestry, inšpirujme sa dnes príkladom Ježiša Dobrého
pastiera. Usilujme sa podľa vzoru nášho Pána stávať sa skutočnými
vodcami a autoritami všade tam, kde je naše miesto.

