KOLEKTYWNE PRZYWÓDZTWO – WYRAŻONE NIE TYLKO PRZEZ LICZBĘ
Jest on charakterystyczny przede wszystkim dla
Nowego Testamentu. Dla wielu zborów wzorzec
do naśladowania. Bez wątpienia, powszechnie
praktykowany we wspólnotach braterskich. O
czym mowa? O rodzaju przywództwa.
Charakterystycznym ze względu na to, że
funkcja lidera pełniona jest przez więcej niż
jedną osobę.
W większości zborów braterskich biblijny
wzorzec przywództwa praktykowany jest
głównie
w
przełożeniu
na
liczbę.
Odpowiedzialność za prowadzenie zboru
spoczywa na więcej niż jednej osobie. Jednak w
kolektywnym przywództwie chodzi o coś więcej.
KOLEKTYWNOŚĆ A DUCHOWE DARY
Nowy Testament uczy, że członkowie Ciała
Chrystusowego różnią się od siebie pod
względem duchowych darów. Powinno to mieć
więc przełożenie na grono starszych zboru,
którzy zróżnicowani pod względem swoich
zdolności i mocnych stron, powinni stanowić
odzwierciedlenie całej wspólnoty. Niektóre
zbory niepotrzebnie utrudniają sobie życie
wybierając na starszych osoby, które nie różnią
się od siebie pod względem obdarowania.
Prawdziwa kolektywność przejawia się w
różnorodności darów.
KOLEKTYWNOŚĆ A RÓWNOŚĆ
W typowych, hierarchiczny strukturach, osoba
będąca na szczycie sprawuje kontrolę nad
wszystkimi. To często doprowadza do
niezdrowej obsesji na punkcie władzy. W grupie
starszych zboru, gdzie kolektywność jest
właściwie rozumiana, władza i kontrola nie są
pożądane. Jeden ze starszych może być bardziej
wykształcony i mieć więcej doświadczenia, ale
to nie oznacza, że jego zdanie zawsze będzie
najlepsze dla zboru. Prawdziwa kolektywność
przejawia się w równości.
KOLEKTYWNOŚĆ A ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wśród starszych zboru nie ma miejsca na
“samotnych jeźdźców.” Żadna osoba nie ma
prawa w pojedynkę podejmować decyzje.
Żaden starszy nie powinien też korzystać z
przymusu czy szantażu w celu osiągnięcia
swoich
celów.
W
myśl
kolektywnego
przywództwa, liderzy powinni wzajemnie na
sobie polegać i rozliczać się tak, by każdy był
odpowiedzialny przed innymi. Radykalne
pomysły zostaną wtedy przytemperowane, a

bezpodstawne
uprzedzenia
zażegnane.
Prawdziwa kolektywność przejawia się w
poleganiu na sobie nawzajem.
KOLEKTYWNOŚĆ A OSOBOWOŚCI
Kiedy spotyka się grupa ludzi, pewne
osobowości mogą dominować. Czasami to ta
głośna, wygadana osoba zdoła przeforsować
swoją opinię. Innymi razy, to ta cicha, bierna
osoba wykorzysta milczenie by osiągnąć swój
cel. Uparci i kłótliwi liderzy niejednokrotnie
zdobywają kontrolę manipulując innych i
narzucając swoją wolę.
W kontekście kolektywnego przywództwa,
nacisk powinien być położony na charakter
aniżeli osobowość i na kontrolowanie presji
wywieranej ze strony liderów o dominujących
osobowościach.
Jednak
prawdziwa
kolektywność nie ucieka od różnorodności
osobowości.
KOLEKTYWNOŚĆ A DOŚWIADCZENIE
Podczas gdy wszyscy starsi zboru mogą posiadać
podobne kwaliﬁkacje, to często różni ich
doświadczenie zawodowe. Niektórzy z nich
funkcjonowali w otoczeniu, w którym byli
właścicielami ﬁrmy i przywykli do zarządzania.
Inni być może byli samozatrudnieni i ich decyzje
miały wpływ tylko na nich samych. Jeszcze inni
pracowali w otoczeniu, w którym większość
decyzji podejmowanych była za nich i wolą być
pozbawieni tej odpowiedzialności. To może
doprowadzić do sytuacji, w których niektórzy w
grupie nie wiedzą jak podejmować decyzje
wspólnie, podczas gdy inni nawet nie chcą.
Zdrowa rozmowa na ten temat może okazać się
pomocna w pokonaniu tej przeszkody.
Prawdziwa kolektywność przezwycięża
problemy powstające i na tej płaszczyźnie.
Większość zborów braterskich nie zmaga się z
kolektywnym przywództwem pod względem ilości
liderów. Prawdziwa walka ma miejsce w wyniku
różnic zdań, osobowości i podejścia osób, które
spotkawszy się razem chcą dojść do wspólnej
decyzji.
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