
lekce 8
Vedoucí pracují na dosažení cílů

Když Michal navštívil svou tetu na vesnici daleko od domova, za-
šel s ní do místního obchodu. Tam potkali pastora místního sboru.

"Slyšel jsem, že jste dobrý řečník," řekl Michalovi během rozhovo-
ru pastor. "Mohl byste nám v neděli večer ve sboru posloužit slovem?"

Michal byl pastorovou nabídkou potěšen, ale odpověděl s pokorou:
"Nejsem velký kazatel, ale rád posloužím tím, co umím, pro Boží slá-
vu. Pokud si to přejete, budu mluvit."

Doma u tety si pak vzal Bibli a poznámkový blok a několik knih
z poličky. Jednou kázal na téma chvála a uctívání. Kázání bylo přijato
velmi dobře, a tak se rozhodl, že stejné téma použije i zde. Michal se
samozřejmě modlitebně připravil a vypracoval vylepšenou osnovu ká-
zání. Doplnil ilustrace a prošel si biblické odkazy. "Toto jsou mocné
myšlenky," pomyslel si, "s Boží pomocí to bude dobré kázání."

To je ilustrace události, která se v našem životě běžně stává. Do-
konce se děje tak často, že nám vůbec nepřipadá divná nebo nějak vý-
znamná. Nicméně můžeme zjistit, že jak Michal, tak pastor se dopustili
vážné chyby. Je to chyba, kterou často činí i upřímní a kompetentní
vedoucí. Můžete říci, o jakou chybu se jedná?
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"Mohl byste nám posloužit slovem?"
V této lekci budeme hovořit o tomto problému spolu s dalšími otáz-

kami na téma ,jak vedoucí stanovují úkoly a pracují na jejich dosaže-
ní". Naším příkladem v této lekci bude apoštol Petr. Můžeme se tolik
naučit o křesťanském vůdcovství právě od tohoto muže!

Osnova lekce

Petr - vedoucí, který má záměr
Systematická křesťanská práce
Vedení práce skrze cíle

Cíle lekce

Po skončení této lekce byste měli být schopni:
• Popsat na příkladu Petra vůdcovské principy, přijmout je a apliko-

vat.
• Vysvětlit, co je míněno systematickým přístupem v křesťanské prá-

ci.
• Navrhnout plán pro stanovení cílů a naplánovat způsob jejich dosa-

žení.
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Studijní činnost

I) Přečtěte si L 22,24-32; J 21,15-22 a lPt 5,1-4.
2) Prostudujte praktickou část lekce a zodpovězte studijní otázky jako
obvykle.
3) Vypracujte samostatně hodnocený test na konci lekce a pozorně si
zkontrolujte své odpovědi s těmi, které uvádíme v příručce studenta.

Praktická část

PETR - VEDOUCÍ, KTERÝ MÁ ZÁMĚR

Petr dostává pokyny od Ježíše

Úkoll: Seznamte se se správným vysvětlením Ježíšových instrukci Pe-
trovi.

Stěžejní pravdou tohoto kursu je, že křesťanské vůdcovství je pro-
cesem, který pomáhá lidem naplnit Boží záměry. Nikde není tato prav-
da zřejmější, než v příkladu vztahu mezi učedníky a Ježíšem. Téměř
každé slovo, které k nim pronesl, má dvojí význam: Jeden pro učední-
ky osobně, druhý jim měl pomoci učit ostatní a tak šířit evangelium.
Výstižný příklad nacházíme ve 22. kapitole Lukášova evangelia.

Ve stínu kříže, ve chvíli největší úzkosti pro Ježíše i pro učedníky,
byly jeho myšlenky zaměřeny na budoucnost jeho Království. Dokon-
ce i ve chvíli, kdy laskavě a něžně oslovuje Petra, připomíná mu jeho
povolání k vůdcovství. Cítíme smutek, když čteme, že v tak svaté chví-
li, tak krátce po poslední večeři, se mohli učedníci dohadovat mezi
sebou, kdo z nich je největší. Na druhou stranu jsme rádi, že nám Bůh
zjevuje, že i přes naše lidské vlastnosti si nás může použít svým způso-
bem. Také oceňujeme nádherný způsob, jakým Ježíš použil Petra jako
příklad křesťanského vůdcovství.

Petr se jistě cítil ve své pozici velmi jistý. Vyjádřil svou oddanost
Kristu tak, že to mohlo vyvolat dojem, že miluje Pána Ježíše více než
ostatní. Pán Ježíš sice jemně, přesto však jasně, dává Petrovi na vědo-
mí, že jeho sebevědomé prohlášení neodráží skutečnou realitu. Říká
mu, že selže v okamžiku ďáblova pokušení, "Já jsem však za tebe pro-
sil," říká Ježíš, "aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš. buďposilou
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svým bratřím." (L 22,32) V těchto několika verších nacházíme dvě vel-
ké lekce pro vůdcovství. Tou první je varování před přílišnou sebedů-
věrou. Druhou je fakt, že osobní zkušenost může být použita k pomoci
druhým. Dokonce i selhání může být požehnáním, vede-li nás k poro-
zumění a k moudrosti ve vztahu k ostatním.

Petr se chytil do satanovy léčky tak, jak to Ježíš předpověděl. Avšak
navzdory lidské slabosti byl oddán Ježíši. V okamžicích selhání se na-
učil svou lekci. Jeho srdce pak muselo toužit tuto oddanost a lásku
Ježíši dokázat. Ježíš využil této situace, aby později Petra naučil více
o jeho povolání. Přečtěte si J 21,15-17.

"Šimone, synu Janův, miluješ mne?" zeptal se Ježíš
"Ano, Pane," odpověděl Petr, "ty víš, že tě mám rád."
"Pas mé beránky," řekl Ježíš.

Ježíš tuto otázku opakoval třikrát. Petr pokaždé odpověděl stejně.
A pokaždé Ježíš odpověděl na Petrovo vyznání lásky pověřením ke
službě. "Jestliže mne miluješ, pas mé beránky. Pas mé ovce."

"Všimněme si, co přinesla láska Petrovi," říká biblický vykladač
Barclay. "Láska k Ježíši přinesla do Petrova života úkol."

Z biblických příkladů povolání k vůdcovství jsme již zjistili, že aby
Boží záměr mohl být dokončen, vyžaduje určitá situace či potřeba po-
zornost, odezvu člověka. To platí ve zvláštním způsobu, jakým Ježíš
řekl Petrovi, aby pásl jeho ovce. Ježíš dokončil svou pozemskou úlohu
v plánu spasení. Božím plánem bylo ustanovit církev, aby Ježíšovo dílo
pokračovalo skrze člověka. Ježíš vyjádřil svou lásku k Petrovi tím, že
jej pověřil úlohou v tomto velkém plánu. Petr vyjádřil svou lásku k Ježíši
tím, že tuto úlohu přijal.

Ježíš hovoří tzv. obraznou řečí. Používá výraz beránky a ovce, a myslí
tím lidi, a výraz pas a myslí tím vyučování a vedení. Použitím tohoto
obrazného jazyka mohl vyjádřit několika málo slovy naléhavost
a důležitost svého poslání. Zamysleme se nyní více nad významem těch-
to slov.
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1-4 Zakroužkujte písmena, která označují nejvhodnější odpověď na
následující otázky.

1 Co má Ježíš na mysli, když říká: "Pas mé ovce"?
a) Převezmi péči o hladové.
b) Vyučuj a veď lidi, kteří mají duchovní potřeby.
c) Převezmi dozor nad všemi církevními aktivitami.

2 Proč Ježíš požádal Petra, aby pásl ovce?
a) Lidé mají různé potřeby, tak jako hladové ovce měly potřebu nakr-

mit.
b) Petr znal lépe Boží slovo než ostatní.
c) Petr miloval Ježíše více než ostatní.

3 Proč byl Petr ochoten pást ovce?
a) Chtěl ukázat své schopnosti.
b) Chtěl odčinit své selhání.
c) Miloval Ježíše.

4 Jaký cíl měl Ježíš na mysli, když požádal Petra, aby přijal úkol pasení
ovcí?
a) Zachovat své učedníky šťastné a spokojené.
b) Dát Petrovi místo ve vedení církve.
c) Naplnit Boží plán pro církev.

Petr dává instrukce starším

Úkol2: Vysvětlete, jak byly Petrovy instrukce starším založeny na tom,
co se sám naučil od Ježíše.

Nepochybně jste si přečetli doporučené oddíly z Písma jako součást
přípravy na tuto lekci. Nyní si laskavě znovu přečtěte IPt 5,1-4.

V Petrových epištolách nacházíme jemný tón a hluboký zájem
o potřeby druhých. Bibličtí učenci nazývají tento přístup "vřelý", jako
přístup ideálního pastýře. Víme, že Petr velmi správně pochopil lekce,
které se naučil od Ježíše, a učinil je v mnoha směrech součástí vlastní
služby. Krátká pasáž, kde Petr dává pokyny starším, nám to ilustruje.
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Těchto několik řádků nám ukazuje Petrovu poslušnost Ježíši a jeho
pochopení křesťanského vůdcovství.

I) Osobní pokora. Petr byl apoštolem a obecně je nazýván vůdcem
apoštolů. Avšak v této pasáži neváhá sám sebe nazvat "spolustarším",
čímž se zařazuje ne nad ty, které instruuje, nýbrž vedle nich. Tento
postoj se projevuje také v jeho pokynu, aby starší byli stádu příkladem.
Záměrem toho, že máme být jiným příkladem, je, že druhým pomáhá-
me být tím, čím jsme my sami jako vedoucí. Vedoucí musí být tím,
kým očekává, že budou ijeho následovníci. A to staví vedoucího velmi
blízko těm, které vede.

2) Porozumění potřebám druhých. Úlohou starších jak v židovské,
tak v řecké společnosti bylo starat se o potřeby lidí. Starší byli dohlíži-
teli nad záležitostmi společenství - nad spravedlností, nad financemi,
nad vztahy atd. Byli to správci a učitelé. Tento druh služby vešel do
církve ve velmi raném období její existence. Když se Petr nazývá star-
ším, staví se mezi ty, kteří mají naplňovat potřeby ostatních. Víme, že
Petr žil v době velkého pronásledování, kdy bylo málo učitelů. Bylo
třeba, aby vedoucí měli pastorský přístup - jasný, ale jemný. "Starejte
se jako pastýři o Boží stádce u vás ... "

3) Porozumění. že stádo patří Bohu. Petr byl povolán zdůraznit fakt,
že lidé jsou Božím stádem, které Pán Bůh svěřil do péče starších. Je to,
jako by Petr říkal: Uvědomte si, že máte zvláštní zodpovědnost a máte
mít zvláštní citlivost k Božímu lidu jako k těm, za které Kristus položil
život. Musíme si zde také povšimnout výrazu kdo jsou vám svěřeni.
Petr tím míní, že Bůh svěřil svůj lid do péče starším, aby se starali
o jeho potřeby. Bůh chce po starších i po nás jako vedoucích, abychom
převzali péči o jeho lid tak, jak si to přeje on. Barclay říká: "Bůh nám
přidělil úkol a my ho musíme dělat tak, jak by ho dělal on sám. To je
nejvyšší poslání služby v křesťanské církvi."

4) Motivace či důvody pro křesťanskou službu. Petr říká, že starší
by měli sloužit ochotně. Dává jim tři pravidla pro motivaci: Za prvé,
nemají se vyhýbat službě proto, že je příliš náročná, za druhé, neměli
by službu vykonávat jako by to byla neradostná povinnost, která je na
ně vložena. Za třetí, nemají se snažit o získání pozic kvůli zisku, který
jim z toho plyne.

Petrova slova naznačují, že vedoucí by neměl toužit po finančním
zisku, ani po moci, popularitě a zvláštních privilegiích. Někdy je pro
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vedoucího větším nebezpečím touha po úspěchu a popularitě než touha
po finančním zisku. Je-li vedoucí příliš soustředěn na získávání popu-
larity, zapomíná, že cílem jeho služby je naplnit potřeby lidí. Vůdcov-
ství není dáno pro osobní zisk. Není to něco, co bychom si mohli za-
sloužit jako poctu nebo co bychom si mohli přivlastnit jako své právo.
Je nám to uděleno Bohem. Služba je praktickým vyjádřením lásky.

5) Soustavné vědomí konečného cíle. V Petrových listech je neustá-
le kladen důraz na konečný cíl- být připraveni na příchod Pána Ježíše.
"Když pak se ukáže nejvyšší pastýř" povolá své stádo z věrné péče
těch, kterým byli svěřeni, a "dostane se vám nevadnoucího vavřínu slá-
vy".

5 Přiřaďte principy vůdcovství (vpravo) faktům z Ježíšova učení (vle-
vo).

· ... a Ježíš řekl Petrovi, aby pásl jeho ovce. 1) osobní skromnost
2) porozuměni potřebám

· .•• b Ježíš se zeptal Petra: "Miluješ mne?" 3) Stádo patří Bohu.
4) správná motivace

· ... c Ježíš řekl: "Proto ivy buďte připra-
veni ... neboť Syn člověka přijde."
(Mt 24,44)5) vědomí cíle

· ... rl Ježíš používá výraz "mé ovce".

· ..• e Ježíš varoval Petra, že by mohl selhat.

6 Ježíš vyučoval Petra o správných záměrech vůdcovství obrazným ja-
zykem. Neřekl Petrovi: "Buď velkým vůdcem." On řekl:

a .

b Petr použil stejný obrazný jazyk, když řekl starším:
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KŘESŤANSKÁ PRÁCE JAKO SYSTÉM

Úkol3: Vyberte správná tvrzení o systematickém přístupu.

V těchto lekcích jsme se často zabývali pojmy záměry, cíle apotře-
by. Nyní, když jsme se seznámili se způsobem, jakým se ve studiích
o vůdcovství používají, se jimi budeme zabývat podrobněji. Podíváme
se, jak spolu navzájem souvisejí v celkové činnosti neboli systému křes-
ťanské práce. V lekci 7 jsme hovořili o podstatě a důležitosti cílů. V této
lekci se budeme zabývat tím, jak vedoucí stanovují cíle a používají je
v plánování a v práci s lidmi.

Systematický přístup

O systematickém přístupu můžeme přemýšlet jako o soustavném
a uspořádaném způsobu pohledu na to, co se děje v organizaci práce
a ve vedení. Tato myšlenka vyvstala z touhy vedoucích porozumět ce-
lému procesu své činnosti. Mnozí vedoucí se zabývali plánovacími pro-
gramy a snažili se přimět lidi k práci na určitých úkolech. Někteří z nich
se začali ptát. "Čeho jsme ve skutečnosti dosáhli? Je vůbec možné zjis-
tit, zda vynaložené úsilí přineslo odpovídající výsledek?"

Tito vedoucí zjistili, že organizace pracuje na dvou rozličných vě-
cech. Za prvé, udržuje samu sebe v činnosti jako instituce. Za druhé,
přináší určité výsledky nebo produkuje určité výrobky. Církevní ve-
doucí byli občas zmateni, protože je často těžké rozlišit, co v jejich
práce představuje "udržet organizaci" a co představuje "naplňovat po-
třeby druhých". Například investují energii, čas i prostředky do projek-
tu nové literatury pro nedělní besídku, a nakonec zjistí, že to církvi
přineslo pramalý nebo vůbec žádný užitek. Proč? Odpovědí je, že akti-
vity v církvi (sboru) jsou rozvíjeny odděleně, aniž bychom se ptali, jak
zapadají do sborové práce jako celku či jaký výsledek v konečném dů-
sledku mají přinést.

Někteří vedoucí začali chápat, že budou-li nahlížet na různé sboro-
vé aktivity či oblasti sborového životajako na součást celkového systé-
mu a koncepce práce sboru a církve, mohou být v práci mnohem
úspěšnější. Vytvořili studii zvanou analytický systém, podle níž dnes
pracují obchodní organizace, používají ji vlády i vzdělávací organiza-
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ce. Cílem této studie je analyzovat jednotlivé části dané organizace
a uvidět, jak spolu tyto části souvisejí jako celek.

Nedávno byly podobné studie vykonány i pro oblast křesťanských
organizací. Ve všech případech byly výsledky velmi podobné. Hlav-
ním závěrem je, že každá aktivita potřebuje impuls, vynaložené úsilí,
které ji nastartuje. Tento počáteční impuls se nazývá vstup. doslova to,
co je třeba vložit. Tento vstup probíhá v podobě nějaké operace zvané
proces. Pak je něco vytvořeno. Tento výsledek nazýváme výstup. Z to-
hoto hlediska je každá organizace systémem založeným na jednodu-
chém principu: vstup, proces, výstup.

PROCES

SYSTÉM

Díváme-li se na systém tímto jednoduchým základním způsobem,
první jasný závěr je nasnadě: abychom dosáhli dobrého výstupu, je tře-
ba mít správný vstup a zvolit správný proces. Dalším závěrem může
být, že vedoucí musí vědět, jaký výsledek (výstup) očekává a chce,
protože jinak nebude vědět jak začít a jak pracovat.

Vezměme si příklad z každodenní činnosti - vaření. Jednotlivé složky
jsou vstupem, samotný průběh míchání, pečení či vaření je procesem,
hotové jídlo je výstupem. Je jasné, že kuchař musí vědět, jaké jídlo
chce připravit, a podle toho zvolí správné ingredience i postup. Chléb
se vyrábí z určitých surovin a určitým procesem, stejně tak i polévka
bude vyžadovat odlišné ingredience a postupy.

Většina kuchařů ví, co chce uvařit. Znají svůj cíl, vědí, že chtějí
vyrobit chléb nebo polévku. Proto používají správné suroviny a správ-
né postupy. Je však smutnou pravdou, že někteří vedoucí vlastně nevě-
dí, čeho chtějí dosáhnout, a tudíž nemohou zvolit ani správné vstupy,
ani správný proces. Vkládají myšlenky, plány a úsilí, aniž by si ujasni-
li, jaký chtějí výsledek.
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Vraťme se zpět k Michalovi, jehož příkladem jsme uvedli tuto lek-
ci. Jeho vstupem byly dobrý materiál a studie. Plánoval proces - před-
nes svého poselství. Nevěděl však, čeho vlastně chce dosáhnout - vý-
stup. Soustředil svou pozornost více na své poselství než na hdi, kterým
bylo určeno. Když budeme nahlížet na křesťanské aktivity jako na sys-
tém, můžeme se takových chyb vyvarovat. Můžeme se naučit stanovo-
vat si jasné cíle a pak volit to, co je k dosažení těchto cílů potřebné.

Pojďme se nyní hlouběji zabývat křesťanskou prací. Je lepší vidět
a popsat křesťanskou práci jako systém, jehož součástí jsou následující
faktory:

1) Nejvyšši cíl. Cílem je naplnit Boží konečný plán skrze církev.
2) Vztahy. Křesťanské vedení zahrnuje vztahy s druhými. Mimo svůj

vztah s Kristem máme rozvíjet vztahy s ostatními - s vedoucími, s vě-
řícími, s lidmi, které máme zasáhnout pro Krista. Vedoucí musejí zalo-
žit svou práci na fungujících vztazích mezi lidmi a tyto vztahy musejí
neustále udržovat.

3) Potřeby. Rozdíl mezi současným stavem a cílem, ke kterému
směřujeme, je definován jako potřeba. Vedoucí j sou povoláváni, proto-
že existují potřeby. Když vedoucí plánuje určitou činnost, měl by vě-
dět, jak tato činnost souvisí s potřebami lidí. Jaké jsou potřeby? Jak je
dané aktivity mohou naplnit?

4) Cíle. Výsledky, které chceme vidět, jsou definovány jako cíle.
Za cíl považujeme to, co chceme, aby bylo výsledkem naší práce, niko-
li to, co chceme dělat. Cílem například není mít setkání. Cílem je, aby
z tohoto setkání vzešlo nějaké rozhodnutí či nějaký užitek.

5) Úlohy. Úlohy jsou to, co děláme, abychom dosáhli cíle. Úlohy,
včetně plánování, jsou vlastně procesem. Jsou úlohy pro vedoucí, jsou
úlohy pro ty, které vedoucí určí.

6) Hodnocení. V každém úplném systému existuje prostor pro hod-
nocení. Je to měřítko výsledků. Bylo cílů dosaženo? Byly uspokojeny
potřeby? Udržely se dobré a funkční vztahy? Byly úlohy zadány správ-
ným lidem? Mohly být udělány ještě lépe, kdyby bylo použito jiného
způsobu práce? Z těchto a z podobných otázek se vedoucí může učit,
jak se zlepšovat. Hodnocení většinou vede zpět ke snaze po zlepšení
vztahů, k odhalení nových potřeb, ke stanovení nových cílů, k zadání
nových úkolů atd.

211



rl) Pamatování na nejvyšší cíl

I 2) Vybudování a udržování vztahů

r 3) Určení potřeb

r 4) Stanovení cílů

I 5) Pověření úlohami

I 6) Hodnocení výsledků

Systém křesťanského vůdcovství

V rozhovoru mezi Pánem Ježíšem a Petrem máme příklad či názna-
ky většiny těchto součástí systému křesťanské práce: Nejvyšším cílem
bylo nadále naplňovat Boží vůli. Vztah mezi Ježíšem a Petrem byl vzta-
hem milujícího učitele a studenta, který opětuje učitelovu lásku. Potře-
bou bylo, že lidé byli duchovně hladoví. Cílem bylo nakrmit hladové.
Úkolem bylo pást lidi - krmení v akci.

7 Abychom shrnuli, co jsme se již naučili o systematickém přístupu,
zakroužkujte písmeno označující každé pravdivé tvrzení.
a Systematický přístup je systematický způsob pohledu na organizaci

a způsob vedení.
b Hlavním charakteristickým rysem tohoto systému je, že se skládá

z částí, které mají navzájem velmi specifický vztah.
c Systematický přístup znamená, že organizace pracuje podobně jako

stroj.
d Systematický přístup může pomoci vedoucím porozumět jejich po-

stavení v organizaci a jejich vztahům s ostatními vedoucími a pra-
covníky.

e Systematický přístup může vedoucím pomoci stanovit vhodné cíle.
f Hlavním důvodem, proč se učíme používat systematický přístup, je

dokázat najít způsob jak zdokonalit svou práci.
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8 Zamyslete se nad vlastní organizací nebo nad projektem nebo nad
něčím, co je vám z této oblasti blízké. Jak byste to rozebrali za použití
metod, o kterých hovoříme v této lekci? Jaké pracovní vztahy jsou mezi
lidmi? Jsou zde některé problémy, které vyvstaly z neporozumění mezi
vedoucími a pracovníky? Jaké jsou specifické potřeby lidí? Pamatujte,
že jsou různé potřeby, které se vztahují k různým věkovým skupinám,
duchovnímu pozadí, sociálním a ekonomickým problémům a k dalším
životním okolnostem. Můžete stanovit cíle? Jaké úkoly by vyplynuly
z činnosti vedoucí k dosažení těchto cílů? Jak byste hodnotili nebo mě-
řili výsledky? Své myšlenky si zapište do sešitu a uschovejte si je pro
použití v budoucnu.

Porozumět potřebám lidí

Úkol 4: Vyberte správná tvrzení o určení potřeb.

Vzpomínáte si, že jsme řekli, že chování Michala a pastora znázor-
ňuje vážnou chybu, kterou činí i mnozí oddaní a schopní křesťanští
vedoucí? Vraťte se zpět na první stránku této lekce a pokuste se zjistit,
o kterou chybu se jedná.

9 Napište krátkou analýzu, v níž uvedete, jaké chyby si myslíte, že
pastor a Michal udělali. Pro tuto odpověď použijte svůj sešit.

Vidíte, jak vaše odpověď souvisí s naší lekcí o komunikaci? Pokud
chcete lidi svým poselstvím zasáhnout, měli byste o nich něco vědět.
Ani pastor ani Michal se nezmínili o potřebách lidí, kteří měli Micha-
lovo poselství slyšet.

V křesťanské práci máme výhodu před těmi, kdo se snaží komuni-
kovat ve světě podnikání. Máme vedení Duchem svatým. On lidi zná,
a je schopen nás vést, když se modlíme a studujeme. Mnoho upřím-
ných a schopných křesťanských vedoucích zcela závisí na této pravdi-
vé skutečnosti. Nicméně je neslučitelné věřit, že bychom měli vynalo-
žit čas a úsilí na vypracování osnovy svého poselství a správně danou
věc doporučit, a pak říci, že není nutné přemýšlet o těch, kdo budou
naslouchat, nebo o jejich potřebách.
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Pravděpodobně nejvíce opomíjenou součástí našeho křesťanského
pracovního systému je ta část, kterou nazýváme potřeby. Je to velmi
závažná chyba, protože jak jsme si již mohli povšimnout, jednotlivé
části systému jsou navzájem propojeny. Pokud neporozumíme potře-
bám lidí, nejsme schopni stanovit vhodné cíle.

Pro Ježíše je charakteristické, že častěji používal výrazy týkající se
lidí, než takové, které se týkají daného poselství. Neřekl například Pe-
trovi, aby si vzal ponaučení ze svého selhání, ale řekl mu, aby druhým
předal to, co se sám naučil. Neřekl Petrovi, že má být dobrým vedou-
cím, ale řekl mu, aby pásl jeho ovce. Ve vlastní službě se Ježíš zabýval
potřebami lidí různého věku, kteří žili v různých podmínkách. Samo-
zřejmě věděl, že záchranu potřebují všichni. Nebyl však závislý na zá-
kladní "zvěsti spasení". Žíznivému nabídl vodu, nemocnému uzdrave-
ní, hladovému potravu. Petr, následující jeho příkladu, hovoří s vědomím
utrpení a pronásledování, které zakoušeli jeho posluchači.

Může se stát, že přehlédneme důležitost zjišťování, jaké jsou sku-
tečné potřeby, protože se spoléháme na Boží pomoc. On nemusí prová-
dět žádný výzkum, aby zjistil potřeby lidí. Naše pozice se liší pouze
v tom, že se od nás požaduje, abychom používali nástroje, které jsou
nám dostupné, právě tak jako Ježíš používal to, co měl k dispozici on.

Metody identifikace potřeb

Kromě neformálních způsobů jak zjistit potřeby lidí existují i for-
mální zjišťovací metody, které byly navrženy odborníky zabývajícími
se vedením a managementem. Některé z nich byly s velkým úspěchem
využity i v křesťanské práci. Měli bychom o nich vědět a porozumět
jejich základním principům. Pak bychom je mohli vhodně přizpůsobit
své situaci. Stručně popíšeme čtyři typy zjišťovacích metod.

I) Počáteční aktivita. V nové, neznámé situaci, jako např. založení
práce v nové oblasti, zakládání nového sboru, založení skupinky bib-
lického studia nebo naplánování řady shromáždění, tam o potřebách
lidí, kteří se zúčastní, víme velmi málo nebo vůbec nic. Aniž bychom si
vytvořili nějaké předpoklady, vedoucí požádá lidi, aby vyjádřili, jak
sami chápou vlastní potřeby - jaké si myslí, že jsou jejich potřeby. To
se může dít pomocí průzkumů a dotazníků nebo osobními rozhovory.
Vedoucí může mít pocit, že lidé nerozumějí svým potřebám, a může to
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být pravda. Avšak pro určení počáteční potřeby je důležitým bodem,
jak lidé vidí své potřeby. Je to určitý druh naslouchání a může být vel-
mi užitečnou pomocí pro nového vedoucího, aby efektivně pracoval
a byl danou skupinou přijat.

2) Potřeba pozornosti. Tato metoda začíná potřebami pozorovaný-
mi u těch, kteří to mají na starosti. Vedoucí si všiml existence určité
potřeby, nebo na ni byl upozorněn druhými. Je vytvořen seznam zjiště-
ných potřeb a lidé jsou požádáni, aby se vyjádřili, zda tato potřeba exis-
tuje nebo ne nebo na jakém stupni byla v přítomné době danou organi-
zací naplněna. Takto může vedoucí zjistit, co Sl lidé myslí o úspěchu
určité činnosti nebo postupu. Pokud se nepodaří uspokojit potřeby,
mohou být učiněny určité změny.

3) Známé potřeby. Může se stát, že ve snaze dosáhnout cílů dojde
k neúspěchu. Vedoucí se musí této skutečnosti postavit tváří v tvář a také
musí pomoci své skupině této realitě čelit. Vedoucí musí vidět, že po-
třeby jsou popsány podrobněji, aby jim celá skupina rozuměla stejným
způsobem jako vedoucí. V křesťanské práci existují takové potřeby,
které jsou společné a nelze o nich pochybovat. Vedoucí musí vést sku-
pinu tak, aby cíle byly jasně stanoveny a aby byl nalezen způsob, jak
jich dosáhnout.

4) Srovnání potřeb. V mnoha organizacích je základním kamenem
činnost srovnávání, důležitost potřeb a stanovení priorit. Vedoucí musí
rozhodnout, jak rozdělit personál, stanovit časový rozvrh a určit finanční
náklady potřebné k uspokojení potřeb. Činí to tak, že požádá lidi, aby
seřadili potřeby podle jejich důležitosti.

10 Abychom shrnuli, co jsme se naučili o určování potřeb, zakroužkuj-
te písmeno označující každé pravdivé tvrzení.
a Potřeby lidí jsou zanedbávány, protože vedoucí se o ně nestaraj í.
b Musíme rozumět potřebám, abychom mohli stanovit vhodné cíle.
c Myšlenku určování potřeb podporuje Písmo.
d Jedním ze způsobů,jak se vedoucí může stát úspěšnějším ve své prá-

ci, je předložení požadavku, aby lidé stanovili své potřeby.
e Vedoucí musí rozumět potřebám, aby mohl stanovit vhodné priority

pro využití peněz a času.
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Vedení práce prostředníctvím cílů

Úkol s: Definujte termín cíljakje používán v systematickém přístupu
a vysvětlete jak řídit při použití cílů.

Zjistili jsme, že potřeby a cíle jsou vzájemně souvisejícími částmi
systému křesťanské práce. Musíme znát potřeby lidí, abychomjim mohli
sloužit efektivně a vhodně. Když jsme určili, jaké jsou potřeby lidí,
a jasně jsme je stanovili, pak můžeme stanovit své cíle. Cíl definujeme
jako kýžený výsledek své práce. V lekci 7 jsme se učili o důležitosti
cílů. Nyní můžeme této důležitosti více porozumět, protože vidíme cíle
jako součást celého systému.

Vedoucí mají zodpovědnost za danou práci a za to, aby byla vyko-
nána. To nazýváme managementem. Když říkáme management s cí-
lem, míníme tím, že musíme určit své cíle a pak pracovat takovým způ-
sobem, který povede k naplnění těchto cílů. To je pravděpodobně
nejefektivnější způsob jak zacházet s jakoukoliv prací. Mnohé problé-
my v křesťanské práci vyplývají z faktu, že vedoucí si nestanovili cíle
nebo nerozumějí rozdílu mezi cílem a činností. Svou pozornost zamě-
řili na pořádání shromáždění a na provádění různých projektů. Myslí
si, že tyto činnosti jsou ke slávě našeho Pána, ale nevědí, jak posoudit,
zda jsou tak úspěšní, jak by měli být.

Učili jsme se, jak zacházet s cíli tím, že jsme zkoumali svou práci
nebo organizaci jako celek, s konečnými cíli, kterým rozumíme. Pak
společně s těmi, s kterými pracujeme, stanovíme cíle, kterých může být
dosaženo a které jsou měřitelné.

Znovu se zamysleme nad Ester. Jejím cílem byla záchrana jejího
národa. Cokoliv dělala, dělala za účelem záchrany svého lidu před smr-
tí. Aby dosáhla tohoto svého záměru (dosáhla svého konečného cíle),
musela dosáhnout dalších cílů, takových, které si získaly pozornost
a souhlas krále.

Přemýšlejme o přípravě a přednesu kázání. Řekněme si, že koneč-
ným cílem je vést k rozhodnutí pro Krista. Abychom toho dosáhli,
musíme si stanovit cíl: úspěšné kázání. Abychom dosáhli úspěšného
kázání, musíme mít dobrý obsah a dobrý přednes. Každá z těchto věcí
se tedy stává cílem. Abychom měli dobrý obsah kázání, musíme vědět
jak používat Bibli. To může znamenat, že se máme učit jak používat
takové pomůcky, jako jsou konkordance a biblický slovník. To také
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samozřejmě znamená, že musíme umět číst. Abychom měli dobrý před-
nes, musíme absolvovat kurs kázání. Potřebujeme také něco vědět
o gramatice a o slovní zásobě. Nyní můžeme vidět, že abychom dosáhli
konečného cíle, musíme dosáhnout řady operačních cílů. Vedoucí musí
tento postup znát a musí být schopen vysvětlit jej svým pracovníkům.
To je vedení práce prostřednictvím cílů.

Jak vést práci prostřednictvím cílů

1)Zvažme minulou isoučasnou situaci. Pozorně si prostudujme svou
organizaci a podívejme se, jakých cílů bylo dosaženo v minulosti. Po-
kusme se poctivě vyhodnotit současný stav. Do jaké míry jsme úspěš-
ní? Které části práce přinesly úspěch a které částí potřebují zdokonalit?
Čeho bychom chtěli dosáhnout?

2) Stanovme si reálné cíle. Čeho bychom mohli dosáhnout, aby byly
uspokojeny potřeby lidí, kterým chceme sloužit? Spoléhajíce na Ducha
svatého rozhodněme, jakých výsledků bychom chtěli dosáhnout za ur-
čité časové období. Stanovme si vysoké cíle, ale nebojme se být realis-
ty. Lidé, které vedeme, potřebují mít pocit, že daný úkol je pro ně vý-
zvou a že i my důvěřujeme Bohu. Ovšem, pokud by se cíle zdály být
nedosažitelné, povede to lidi k malomyslnosti.

I ROZHODNUTÍ PRO KRISTA I
I

I ÚSPĚŠNÉ KÁZÁNÍ I
I

I I
DOBRÝ OBSAH DOBRÝ PREDNES

I I
I I I 1

Znalost Studijní Správná Řečnické
Bible schopnosti gramatika schopnosti

Jak se stanovují operační cíle, aby bylo dosaženo vyšších cílů
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3) Ověřme si, zda jsou naše cíle měřitelné. Předem je nutno stanovit
si časový limit a způsob vyhodnocovacího procesu. Jinak totiž nebude
možno zjisti, zda bylo dosaženo daného cíle či nikoli. Učiňme jasné
prohlášení, čeho by mělo být dosaženo k určitému datu.

4) Ověřme si, zda ti, kteří pracují s vámi, porozuměli správně da-
ným cílům. Vedoucí se musí sdílet se svou vizí a s vědomím svého
poslání s druhými. V další lekci uvidíme, že lidé jsou motivováni nebo
povzbuzováni k práci, která vede k dosažení cílů organizace, pokud
vědí, jaké tyto cíle jsou.

5) Vytvořme plán jak těchto cílů dosáhnout. Sdělme pracovníkům,
jak zamýšlíme dosáhnout toho, co jsme si stanovili. Rozdělme s koneč-
nou platností úkoly a zodpovědnosti spolupracovníkům. Ať naši lidé
vědí, že jsou důležití, a také jaké jsou mezi nimi vzájemné pracovní
vztahy. Sdílejme se se svými myšlenkami a nápady, s nadšením a se
svou vírou.

6) Nasměrujme správně počáteční činnost. Od vedoucího se očeká-
vá, že uvede věci do chodu. Nestačí jenom kázat a vysvětlovat. Musí-
me vidět, že se děje nějaká činnost, a že tato činnost je přiměřená dané
situaci. Pokud dochází k velkému prodlení mezi vytvořením plánu ajeho
realizací, lidé mají tendenci ztratit zájem. Jakmile vytvoříme plán, za-
čněme ho realizovat.

7) Udržujme činnost nasměrovanou k danému cíli Lidé inklinují
k pokračování v činnosti, na kterou jsou zvyklí, a tak ztrácejí ze zřetele
důvod, proč danou činnost dělají. Vedoucí nemůže oznámit seznam cílů,
a pak na ně zase zapomenout. Musí dohlížet, aby byly lidem neustále
připomínány a povzbuzovat je v práci k dosažení těchto cílů. Inspirace
a nadšení musejí být neustále povzbuzovány.

8) Dohlédněme na to, aby výsledky každého úsilí byly oceněny
a zaznamenány. Když jsou vyhodnocovány výsledky, má vedoucí pří-
ležitost rozhodnout, zda postup byl odpovídající, zda konkrétní úkoly
byly přiděleny správným lidem a zda by operační cíle neměly být něja-
kým způsobem změněny. Neúspěch při dosažení cíle ještě nemusí být
nezbytně indikací nesprávného rozhodnutí nebo nekompetentní práce.
Vedoucí na sebe musí vzít riziko poctivého vyhodnocování. Je to nej-
lepší pojistkou, aby práce mohla být vykonána a cílů dosaženo.

9) Projevme uznání těm, kteří nám pomohli dosáhnout cílů a odmě-
ňujme je. Uznání by mělo být založeno spíše na základě dosažení cílů
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než na osobních faktorech. Tak lidé uvidí důležitost cíle a budou mít
radost z uspokojení, které vyplývá z práce vykonané k dosažení těchto
cílů.

10) Dejme najevo, že osobních cílů bylo dosaženo těmi, kteří pra-
covali na naplnění operačních cílů i konečných cílů dané instituce.
V oblasti podnikání je mnoho přemýšlení a úsilí vynaloženo na to, aby
pracovníci měli pocit, že mohou dosáhnout osobních výhod a osobních
cílů tím, že pomohou své společnosti nebo instituci dosáhnout jejích
cílů. V křesťanské práci není tento problém tak velký. Všichni skuteční
křesťané mají stejné základní cíle. Všichni si přejí dělat radost Bohu
a mnozí velmi touží mu nějakým konkrétním způsobem sloužit. Pak se
stává povinností vedoucího nedokazovat jim, že práce pro institucio-
nální cíle slouží kjejich osobnímu prospěchu, ale ukázat jim, jak může
být plán uskutečňován v aktivitách sboru nebo církve. Křesťané potře-
bují obdržet určitou strukturu nebo plány, které Je v práci pro Pána
povedou. To je skutečně nádherná stránka vedení prostřednictvim cílů.
Vedoucímu to pomáhá uvádět pracovníky na cesty, kterými chtějí upřím-
ně kráčet. Pomáhá jim to vidět řád, důvod a záměr křesťanské služby.
Naší největší odměnou jako vedoucích je vidět, jak lidé zjišťují, že je-
jich vlastní potřeby jsou uspokojovány a že je dosaženo jejich vlast-
ních duchovních cílů, když pracují podle Božího plánu pro ten nejvyšší
cíl.

11 Termín cíl můžeme nejpřesněji definovat tak,jakje používán v sys-
tematickém přístupu,
a) jako něco, co máme v úmyslu udělat.
b) jako žádoucí výsledky naší práce.
c) jako plánované vyhodnocování práce v celém systému.

12 Do sešitu si zapište dva cíle vhodné pro takovou situaci, která je
vám blízká.

13 Zapište si do sešitu dva osobní cíle, kterých můžete dosáhnout, když
budete pracovat na dosažení cílů sboru (církve).
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14 Krátce vysvětlete, co znamená vedení práce prostřednictvím cílů.
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Samostatně hodnocený test

1 V Petrových slovech: "Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na
smrt," rozpoznáváme tyto vůdcovské principy:
a) Když se rozhodujeme učinit nějaké velké duchovní odevzdání, ne-

smíme spěchat.
b) Nikdy bychom neměli otevřeně vyjadřovat své loajální cítění.
c) Činy jsou důležité. Slova nemají význam.
d) Musíme si dávat pozor na přílišnou sebedůvěru.

2 Z dalších Ježíšových slov Petrovi se učíme druhý hlavní vůdcovský
princip - "satan si vyžádal, aby vás směl tříbit ... a ty, až se obrátíš,
bud' posilou svým bratřím." - což znamená, že takovéto osobní zkuše-
nosti
a) nesmějí být nikdy použity ke znázornění biblických pravd.
b) mají být používány, aby pomohly druhým.
c) nás vždy oslabují na duchu, na duši i na těle.
d) ze kterých neplynou velká duchovní vítězství, nejsou k ničemu.

3 Petrovo pozdravení starším: "Starší mezi vámi napomínám, já spo-
lustarší," demonstruje jeho znalost důležité vlastnosti vůdcovství:
a) porozumění potřebám druhých.
b) osobní pokoru.
c) vědomí cíle.
d) motivaci pro křesťanskou práci.

4 Důležitý vůdcovský princip je spojen s Petrovým napomínáním star-
ších, ve kterém popisuje stádo jako "ty, kdo jsou vám svěřeni." Tím má
na mysli,
a) že lidé podřízení péči vedoucího jsou Božím lidem.
b) že lidé se podobají ovcím a nejsou schopni převzít zodpovědnost.
c) že lidé jsou nezodpovědní stejně jako děti; proto musejí být vedoucí

pověřeni tím, co je třeba dělat.
d) že pokud vedoucí jíž jednou na sebe převzal zodpovědnost jako sva-

tý závazek, nemůže to již vzdát.
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5 Petrův odkaz na objevení se Velkého pastýře ukazuje na další princip
křesťanského vůdcovství: Aby byl vedoucí neustále motivován a zů-
stával úspěšným,
a) musí se neustále zabývat potěšováním "ovcí".
b) musí mít obavy, že jeho nejlepší úsilí nebude přijato.
b) musí vypracovat více krátkodobých cílů, protože čas je krátký.
c) musí si být neustále vědom konečného cíle.

6 Které z následujících tvrzení podle toho, co jsme v této lekci probíra-
li, nejlépe vysvětluje, co je míněno systematickým přístupem?
a) Pohlíží na proces vedení jako na mechanický nástroj.
b) Je to systematické sledování toho, co se děje v organizaci.
c) Odstraňuje spoustu práce, protože ta závisí více na počítačích než na
lidech.

7 Studie nazývané systematická analýza byly vyvinuty, aby mohly ana-
lyzovatjednotlivé složky organizace a mohly posoudit,
a) jak fungují a proč nefungují ještě lépe.
b) jak zacházejí se vstupem, s vyhodnocováním a se zpětnou vazbou.
c) jak specifikují cíle, zjišťují potřeby a vybírají činnosti.
d) jak souvisejí navzájem i s celkem.

8 V systematickém přístupu jsou třemi hlavni mi složkami
a) vstup, proces, výstup.
b) vstup, vyhodnocování a zpětná vazba.
c) určení cílů, vyhledávání potřeb a volba činností.
d) určování cílů, výběr činností a zajištění prostoru pro vyhodnocová-

ní.
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9 Následující tvrzení o identifikaci potřeb jsou pravdivá kromě jedno-
ho. Zakroužkujte písmeno označující tvrzení, které je nepravdivé.
a) Musíme porozumět potřebám, abychom byli schopni stanovit vhod-

né cíle.
b) Jedním ze způsobů, jak se vedoucí může stát úspěšnějším ve své

práci, je požádat lidi, aby definovali své potřeby.
c) Vedoucí musí porozumět potřebám, aby byl schopen stanovit správ-

né priority pro využití času a financí.
d) Potřeby lidí mohou být opomíjeny, protože vedoucí se o ně nestarají.

10 Kdybyste byli požádáni, abyste navrhli osnovu plánu pro určování
cílů, kterým z následujících navrhovaných přístupů byste se řídili?
a) Určit konečný cíl a stanovit operační cíle, které jsou pro dosažení

tohoto konečného cíle nezbytné.
b) Určit konečný cíl, naplánovat činnosti, kontrolovat činnosti, připra-

vit časový rozvrh a prostor pro vyhodnocování.
c) Stanovit výsledky, kterých si přejeme dosáhnout, shromažďovat in-

formace, radit se s druhými, plánovat činnosti a započít se svým
programem.

d) Stanovit cíl, sladit svůj cíl s cílem organizace, naplánovat činnosti,
které budou neustále zaměstnávat naše lidi, zrevidovat efektivnost
svého plánu a měnit činnosti podle toho, jaké vyvstanou potřeby.
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11 Přiřaďte každou část systému (vpravo) popisu, který se pro ni nejlé-
pe hodí (vlevo).

· ... a Co si přejeme, aby bylo výsledkem naší
práce.

· ... b Pouto, které vedoucí vytvářejí mezi se-
bou a lidmi i mezi lidmi navzájem.

.... c Měření výsledků.

· ... rl Nejvyšší Boží záměr skrze jeho církev.

· ... e Co děláme, abychom dosáhli cílů.

· ... f Rozdíl mezi současnými podmínkami
a cíli, kjejichž dosažení směřujeme své
pracovní úsilí.

224

I) nejvyšší cíl
2) vztahy
3) potřeby
4) cíle
5) úkoly
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Odpovědi na studijní otázky

7 a Pravdivé.
b Pravdivé.
c Nepravdivé. (Přístupem rozumíme stanovisko, hledisko, úhel po-

hledu, který vedoucímu pomáhá porozumět jeho práci. Práce není
vykonávána mechanických způsobem, ale je pečlivě metodicky pro-
věřována.)

d Pravdivé.
e Pravdivé.
fPravdivé.

1 b) Vyučuj a veď lidi, kteři mají duchovní potřeby.

8 Vaše odpověď.

2 a) Lidé měli různé potřeby, tak jako hladové ovce měly potřebu nakr-
mit.

9 Vaše odpověď se může lišit od mé. Navrhovala bych následující. Ani
jeden z bratři se nezajímal především o posluchače tohoto poselství.
Pastor možná věřil, že učinil určitou laskavost, když pozval Michala
kázat. Nebo se možná těšil, že bude odpočívat, zatímco mladší muž
bude sloužit. Michal se natolik soustředil na přípravu a přednes své-
ho poselství, že před kázáním své zvěsti neměl žádný cíl. Neměl na
mysli žádný zvláštní výsledek, kterého by chtěl u posluchačů dosáh-
nout.

3 c) Miloval Ježíše.

10 a Nepravdivé. (Vedoucí mohou být velmi starostliví, ale neznají
důležitost zjištění potřeb, než naplánují své činnosti.)

b Pravdivé.
c Pravdivé.
d Pravdívé.
e Pravdivé.
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4 c) Naplnit Boží plán pro církev.

11 b) jako žádoucí výsledky naší práce.

5 a 2) porozumění potřebám
b 4) správná motivace
c 5) vědomí cíle
d 3) Stádo patří Bohu.
e I) osobní skromnost

12 Vaše odpověď. Příklad může být následující: Naším cílem je vidět,
jak lidé ve sboru získali dobrou, všeobecnou znalost slova Božího.
Naším prvním cílem je navrhnout a realizovat v první fázi takový
studijní plán pro každou věkovou skupinu, aby během příštích tří
let každá z nich do hloubky prostudovala Starý zákon. Jako výsle-
dek tohoto studia bude každý schopen předvést takové znalosti, že
při testu ze Starého zákona získá nejméně 70 % bodů. Naším dru-
hým cílem je nastartovat druhou fázi studijního programu tak, aby
každá věková skupina prostudovala během dvou let hlouběji Nový
zákon. Jako výsledek tohoto studia bude každý schopen předvést
své znalosti tím, že při závěrečném testu z Nového zákona získá ze
všeobecných znalostí hodnocení nejméně 70 % bodů.

6 a "Pas mé beránky (nebo ovce)."
b "Starejte se jako pastýři o Boží stádce."

13 Vaše odpověď. Dva osobní cíle, které si můžeme stanovit a dosáh-
nout jich, když pracujeme na dosažení těchto cílů v církvi, mohou
být: 1) Stát se citlivějším na Boží vedení jako příležitost pro svě-
dectví sami sobě a 2) pěstovat hlubší osobní vztah s Pánem, jenž se
projevuje v ucelenějším studiu Bible a oddělením více času pro
modlitbu.

14 Vaše odpověď. Poznamenala jsem, že proto, abychom dosáhli ko-
nečného cíle, musíme dosáhnout řady operačních cílů. Musíme tomu
rozumět a také být schopni to vysvětlit svým následovníkům.
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