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Daienie
do osiqgnic;cia celów
I

MIchał był z WIzytą u swoJeJ ciotkr, W miasteczku odległym
z mą do sklepu I spotkali tam pastora miejscowego
kosercła
- Słyszałem,

że Jesteś dobrym

mowcą - powiedział

od domu

Poszedł

pastor

Może przyszedłbys usłużyć Słowem do naszego koserola w srodę wieczorem?
MIchał był zadowolony,
ałe odpowiedział
skromrne
NIe Jestem wielkim
mówcą, ale cieszę SIę, gdy mogę służyć Wjakikolwiek sposob dła chwały Panskiej
Mogę przemawiać
Jeśli tego chcesz

W domu eroikr Michal wziął BIblię notes I parę ksrązek z połki Kiedys przygotował JUz kazanie na temat uwrelbiania I czczenia Boga Zastal o ono dobrze
przyjęte Postanowił znowu mowie na len lemat
wac parę książek I pomodlić SIę Zrcbrl nowy szkic
czytał klika fragmentów Prsrna Swiętego
mocą Bozą wygłoszę Ciekawe kazanie

OCzyWISCIC

wyszukał

To dobre podstawy

musiał przestudioparę rlustracji Przepowredział

- z po-

To dobrze wam znana sytuacja Zdarza Się tak często że nie wtdztcie w mej me
dziwnego ant znaczącego
A Jednak, w zachowaniu pastora I Michała być może,
dostrzezemy
oznakę bardzo powaznego błędu Błąd ten bardzo często popełrnają
szczerzy I kompetentni chrzescijanscy
przywodcy Czy mozecie to wyjasruć?
W tej lekcji ornowrmy te I mne kwesue dotyczące ustalama celów przez przywodcow oraz pracy dla Ich osiągmęcia Naszym bibhjnyrn przykładem będzie apos-

tal Protr Tak Wiele można

Się

nauczyc od mego o chrzescijanskim przywództwie

"Może wygfostflj!fs /(azanie... ?"

Plan lekcji
Protr

pr zywodca

Podejścte
Kierowarue

posiadający

cel

systemowe

dzrałaruem

poprzez

cele

Cele lekcji
Po zakonczemu

tej lekcji powrruen es unuec

• Opisac na przykładzie Protra zasady przywodztwa oraz je zastosowac
• Wyjasmc, co w pracy chrześcijanskiej rozumie
• Ułożyć

sposob

okres lama celow

I

Się

dązerna do Ich

przez podejscie systemowe

OSiągnięcia
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Wskazówki do praktycznej
Proszę przeczytać
2 Proszę

Lk 22 24-32,

przestudiować

3 Proszę wypełnić

IPt 51-4

lekcji I odpowiedziec

test na koncu lekcji I zweryfikowac

przez zestawrenie Ich z podanymi

cele

nauki

Jn 21 15-221

rozwimęcre

I

na pytam a

swoje odpowiedzr

na koncu podręcznika

Słowa kluczowe
UWieczniać
wyrzuty sumienia

Rozwmięcre

lekcji

PIOTR - PRZYWÓDCA POSIADAJĄCY CEL
PIOtr uczniem Jezusa
Cel l Rozpoznac maczenie nauk uduelanych

Psotrowt przez Pana Jezusa

Głównym zadaniem tych rozwazan Jest wskazanie, ze chrześcijanskrę
przywództwo to proces pomagam a ludziom w osrągrnęcru Bożych celów Nigdzre ta
prawda ole uwidaczrua SIę tak wyraznre, Jak w stosunkach Jezusa Chrystusa l Jego
UCZniami Prawie każde słowo, Jakle do nich wypowiadał.
miało dwa znaczenia
Po pierwsze, skierowane było OSobiście do UCZniÓW, a po drugie miało pomóc Im
w nauczam u mnych I w rozpowszechmaruu
Ewangeln
Znamienny przykład tej
funkcji przywodztwa

znajdujemy

w Ewangelu

Lukasza

22

W smutnej dla Pana Jezusa I Jego uczmów chwrh, gdy rysował Się JUż cien
krzyża, rnysli Pana skierowane były ku przyszloset
Nawet w tej ostatruej chwili,
kiedy z mIłOŚCIą I lagodnośclą
zwracał SIę do Protra. me mogl mu pozwohc, by
zapomniał o swym powołaniu do przywództwa
Czujemy smutek, kiedy czytamy,
że w tych ważnych chwilach, W czasie Ostatniej Wieczerzy, uczmowie sprzeczali
Się między sobą, kto z Olch Jest największy
Z drugiej strony, cieszymy SIę z ujawnienia SIę Ich ludzkich cech które Bog mógł wykorzystac na swój sposób PodZIwiamy piękny sposób, w jaki Jezus posłuży! SIę Protrern, ktory Jest przykładem
chrześcijanskiego przywódcy
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Protr najwyrazniej był bardzo pewny swojej pOzyCJI Deklarował swoją lojalność wobec Chrystusa I sprawiał wrazerue, że kocha Pana bardziej, rnz pozostali
Łagodrue, ale stanowczo Jezus powiedział Piotrowi, że deklaracje pewnoser siebie me stanowią o prawdziwej sile Powiedział mu tez, ze zawiedzie I ulegnie
pokusom diabła W Ewangelii czytamy te słowa Chrystusa zwrócone do Protra
Ja zas prosiłem za tobą, aby me ustala wrara twoja a ty, gdy Się ktedys naWroCISZ utwierdzaj bract swoich (Łk 22 32) W tych mewielu słowach znajdujemy dwie wrelkre nauki na temat przywództwa Pierwsza to ostrzeżerne przed zbyt
mą pewnością siebie Druga mewi o tym, że należy wykorzystywać osobiste doswtadczerua, by pomagać mnym Nawet porazka jest błogosławienstwem.jesh
pozwala nam coś zrozumieć oraz uczy nas współczucia I mądrośct w stosunkach
rruędzyludzkich

Piotr wpadł w SIdła szatana, tak Jak powredział Jezus Ale rrurno tej ludzkiej
słabosci, był oddany Jezusowi Wstyd I wyrzuty sumrema Wiele go nauczyły Całym sercem szukał okazji do wyrazerua swej wrary I miłOŚCI Jezus wykorzystaj tę
sytuację, by udzrehć PIOtrOWIpouczenia dotyczącego Jego powołania Przeczytaj
Jn2115-17
Czy naprawdę rnme kochasz?
- 'Tak, Pame
- "Paś

OWieczki

- spytał Jezus

- odpowiedział PIOtr

Wiesz, że Clę kocham

moje' - powredział Jezus

Jezus powtarzał przytoczone pytam e az trzy razy Za kazdym razem odpoWIedz Protra była ta sama I za kazdym razem na tę deklarację mIłOŚCIJezus pow
tarzał wyznaczone mu zadanie
Jesh mnie kochasz, paś OWieczki moje ..
.Musrmy zwrócić uwagę na to, co przyniosła Protrowr rrułosć - mówi komentator Biblu, Barclay - MIłość przyniosła mu zadame "
Na podstawie biblijnych przykładów o powołaniu na przywódcę stwierdziliśmy, ze konkretna sytuacja lub potrzeba wymagają troski, aby mógł zostać osiągmęty Bozy cel Tak tez było kiedy Jezus powiedział PIOtrOWI żeby pasł Jego
OWieczki Jezus wypełmł swoją ziemską część planu zbawterna Jak zauważyliśmy
w popizedntch lekcjach, w Bozym pianie zawierało Się ustanowienie KOSCloł~
aby ludzie mogli kontynuować dzieło Chrystusa Jezus wyraził swoją rrnłośc do
Protra wyznaczając mu zadanie Wtym planre PIOtr zaś wyraził Swą miłość przyjrnując to zadanie do wykonania
Jezus mówił Językiem, który nazywamy metaforycznym użył słowa OWieczki
mając na myśli ludzi oraz słowa pasc mając na myśli nauczanie I pomaganie ludziom DZięki użyciu języka metaforycznego mogł zaledwie W kilku słowach za-
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wazne

1-4 Zakreśt lrterę

I Istotne

przesłanie

przed najwlascrwszymi

Zastanowmy

odpowiedziami

Się teraz

nad

I

cele

znaczeniem

na następujące pytania

I Co Jezus mial na rnysh, kiedy powiedział
Pas owieczki moje.'?
a) Opiekuj Się głodnymi ludzrm
b) Nauczaj I kieruj ludzrm mającymi potrzeby duchowe
e) Przejmij odpowiedzralnosc za calkowttą działalnosc Kościoła
2 Dlaczego Jezus prosił Pioua by pasł owieczki?
a) Poruewaz ludzie mieli potrzeby podobne Jak glodne owce
b) PIOtr znał Prsrno lepiej ruz pozostali
c) PIOtr kochał Jezusa bardziej ruz pozostali
3 Dlaczego Piotr był gotowy paśc owieczki?
a) Chetal Się wykazać SWOImi zdolnoścr-rru
b) Chciał naprawie sWOJ błąd
c) Poruewaz kocha! Jezusa
4 Jaki cel mial Jezus, kiedy prosił by Protr podjął Się zadania pasienia owieczek?
a) Chetal by Jego uczmowie byli szczęśhwi I zadowoleni
b) Zarmerzał dac Ptotrowi przywódcze stanowisko w Kościele
c) By zrealizować Boży plan dla Koserola

PIOtr naucza

starszych

Cel2 wyjasmc ze nauczanie Ptotra oparte było na tym czego nauczył
zusa
Zapewne przeczytahscie
polecane fi agmenty Pisrna Swiętego
abyście ponowrue pl zeczytah I Pt 5 I 4

Się

od Je-

ProSII11Y teraz

We wszystkich pismach Protra dorrunuje ton łagodności I głębokiej troski
o potrzeby ludzi Badacze brbhjru nazywają ten stosunek do ludzr , ciepłym', taki
stosunek powiruen posradac Idealny pastor Wiemy, ze PIOtr bardzo dobrze zrazu
mial nauki Jakle otrzymał od Jezusa, gdyz opierał Się na ruch w swojej działalno
SCIduszpasterskiej Ilustracją tego są wersety Prsrna Swrętego zawierające napom
merua dla starszych zboru Tych kilka wersów stanowi swiadecrwo Jego posluszenstwa słowom Jezusa oraz swiadectwo zrozumrema istoty chrześcijanskiego
pr zywództwa

Dqzenie do ostqgntęcta celo>!
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I Pokot a PIOtr był apostołem zwykle mewi Się o nim Jako o głównym apos
tole Nie wahał SIę on nazywać siebre Jednym ze stalszych stawiając tym samym
siebie na równi z tymi, którym udzielał nauk Myśl ta zawartajest
rowruez w Jego
napomnieniach
rem takim, jakim
bardzo

by starsi byli

rnnych,

pragnienie

przykładem

aby stać Się takimi

Jak

według jego oczekiwan

dla swego stada

przywódca
pownim

Przykład

Przywodca

taki wyzwala

musi być

wzo

byc mili Stawia to przywodcę

blisko tych którzy go słuchają

2 Zsozunneme potrzeb trutych iud:s Funkcje stalszych zarowno u Hebraj
I Greków,
związane były z potrzebami
ludzi Starsi byli nadzorcami
spraw społecznoset
zajmowah Się problernarru finansowymi l wymierzaniem sprawredhwosci
Byh zarządcami l nauczycielanu
Ten rodzaj słuzby włączono do
czykow jak

Koserola w Jego początkach

Kiedy Piotr nazwał siebie starszym

urruescrł Się wśród

tych ktorych służba polegała na zaspokajaniu
ludzkich potrzeb Wiemy, ze PIOtr
zył w czasach wielkich przesladowan
kiedy nauczycteh było bardzo mewretu
Potrzebru

byli przywodcy

z pasterską

dę Bazą, która Jest między wam"

postawą

pracowre.

I łagodni,

Pascie trzo-

Instruował stalszych

3 Zrozumtente ze stado na/ezy do Boga Powołaniem PlOtJ a było kładzenie
nacisku na fakt, ze ludzie to Boze stado ktoi e Bóg powie! zył opiece stal szych To
tak Jak gdyby mówił starszym,
Miejcie szczegolną czułosc dla ludzi I odpowie
dzialnośc wobec ruch kiedy myshcre o ruchjako o tych za których Chrystus oddał
zycie ' POWlI1n1ŚCle iówruez ZWIOCIC uwagę na slowa
CI ktoizy są wam poru
czeru
Ptotr podkresla tutaj ze Bog powierza swój lud stalszym, zeby o mego
dbali Apostoł pragrue aby starsi a takze my jak o przywodcy
dbali o stado tak
Jak chce tego Beg Barclay rnowi
Beg wyznaczył nam zadarue do wykonania
I musimy

wykonac Je tak Jak zrobiłby 10 sam Bog
chrzescijanskun

Bog Jest najwyższym

Ideałem

takze I dla słuzby w Kosciele

4 Motywacja lub powod do służby chrzescsjansksej Piotr powiedział
starze POWll1n1 chętme słuzyc Podal 1111 tez uzy zasady dobrej słuzby
nie
POWlI1n1 Unikać sluzby dlatego ze jest zbyt wielkun obcrązemem,
me powmm
służyć w taki sposob Jakby to był pr zykry nar zucony im obowiązek - me powtum
sięgac po stanowiska dla zysku ktory mogliby dziękr nrm osiągac
szym,

Słowa PIOn a wskazują, ze pt zywodca me powrruen poządać pieniędzy
władzy, populamości
I przywrlejów
Czasami żądza sukcesu Jest dla przywodcy bar
dziej niebezpieczna
ruż żądza bogactwa
Kiedy przywodca chce zdobyć aprobatę
łub popularność
zapomma, ze Jego celem Jest zaspokojerue
potrzeb ludzi Przy

osobiste osiągruęcra

wództwa

to nie

bywamy

Wyznacza

Je nam Bog

To nie cos, na co

Jest to praktyczny

sobie zasługujemy

wyraz miłoser

lub zdo-
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cele

5 Swtadomosc celu W pismach Protra bardzo wyrazna Jest swiadomosc ostatecznego celu - gotowość na przyjście Chrystusa, który zażąda tego, co do N lego
należy "A gdy Się objawi Arcypasterz", zażąda swoich stad od tych, którym Je
powierzył Wtedy .otrzymacie mezwiędłą koronę chwały"
5 Dopasuj zasady przywództwa (po prawej) do nauczam a Jezusa (po lewej)
a Jezus powiedział Piotrowi, aby pasl owreczki
b Jezus zapytał Protra .Miłujesz mnie?'
c jezus powiedział"
bądzcie gotowi z I Syn
Człowieczy przyjdzie ' (Mt 24 44)
d jezus uzył słów "owce moje'
e Jezus ostrzegł Protra, że zawredzre

I)
2)
3)
4)
5)

Pokora
Zrozurruerue potrzeb
Stado należy do Boga
Właściwa motywacja
Swiadomość celu

6 jezus wskazał Piotrowi prawdziwy cel przywództwa używając języka metaforycznego Nie powredział Piotrowr "Bądź wielkim przywódcą" Powiedział
a
b PIOtr rówrueż użył języka metaforycznego, kiedy powiedział

starszym

PODEJŚCIE SYSTEMOWE
Cel 3 Wybrac własctwe stwterdzerua dotyczące podejscsa systemowego
W lekcjach tych często stykaliśmy Się Z terminami celeposrednte cele ostaZ kategonami słów, których
używa Się W studiach nad przywództwem Poznąjrny Je lepiej Zwróćmy uwagę na
relacje tych kategorn W odmesiemu do działalności Kościoła, czy też W system/e
pracy chrześcijanskiej W lekcji 7 omówiliśmy naturę I znaczeme celów W tej
lekcji dowiemy Się, W Jaki sposób przywódcy ustalają cele I jak wykorzystują je
W planowaniu I W pracy Z łudzrru

teczne, potrzeby jesteśmy JUŻ rueco zaznajom rem

Pedejścre systemowe
PodeJŚCIe systemowe to systematyczne I uporządkowane obserwowanie pos
tępów w zakresie orgarnzacj I I przywodztwa Taka postawa zrodziła Się Z pragniema przywódców, by dobrze zrozumieć wszystkie procesy składające Się na Ich działalność Większość przywódców zajmuje Się planowaruem, układaniem progra-
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mów oraz pozyskiwamern ludzi do pracy, aby zrealizować różne zadania N rektórzy z Olch stawrają pytania "Jakle są wymki naszego działarua? W jaki sposób
srwrerdzić, czy osiągamy najlepsze rezultaty przy włożonym w to WYSIłku?"
Przywódcy CI zdają sobie sprawę, ze orgamzacje robią dwie różne rzeczy
starają SIęutrzymać funkcjonowanie mstytucji I wytwarzająjakieś produkty względme starają SIę osiągnąć pewne rezultaty Przywódcy kOŚCIelm są czasami zdezo
nentowaru, gdyż trudno powredziec, która część Ich pracy słuzy utrzymam u orgamzacj I, a która służy dobru mnych ludzi Czasami zaczynają realizację nowych
projektów lub sporządzają projekt dla szkoły medzielnej I stwierdzają, że ma to
skromne lub zadne znaczenie dla kościoła Dlaczego? Wynika to stąd, że każde
działarue rozważa SIę osobno, me pytając.jak łączy Się ono z mnyrru lub Jaki prawdziwy cel ma zostać osiągmęty
N rektórzy z przywódców zaczynają uwazać, ze gdyby mogli spojrzeć na działalność kośetola Jako na całość, składającą SIę z różnych CZęŚCI,doszliby do zrozunuerua, Jak mozna osiągnąc lepsze rezultaty Przywódcy WIedzą, ze prowadzono JUż badania, zwane analizą systemow (dla orgamzacj I rządowych, oświatowych
I gospodarczych) Celem tych studrew była analiza CZęŚCIorgarnzacjr, Ich wzajenmego powrązarna I stosunku do całoset
W ostatruch czasach dokonano też podobnych badan orgaruzacj I chrześcijans
kich W obu przypadkach rezultaty były podobne Główny wrnosek Jest taki, ze
każda działalność musi być czymś zapoczątkowana Nazywa SIęto wkJadem WkJad
podlega przetwarzaniu lub kierowemu Nazywamy to procesem W wyniku tego
procesu coś powstaje Nazywamy to rezultatem Z tego punktu wrdzerua każda
orgamzacja jest systemem składającym SIę z wkładu, procesu I rezultatu

PROCES
SYSTEM
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cele

Kiedy patrzymy na system w ten bardzo prosty sposób pierwszy wrnosek
wydaje Się oczywisty aby uzyskać dobry rezultat działam a, konieczny Jest właściwy wkład I odpowiednro przebiegający proces Kolejny wniosek dotyczy przywodcy, który powinien wredzreć, Jaki pragrne osiągnąć rezultat, gdyż W przeciw
nym razie me będzie wiedział jaki dac wkład IJak pokierować procesem
Wezmy przyklad z codziennej czynności - gotowarua Wkładem są połpro
dukry poddaje Się Je procesowi obróbki, mieszania I gotowarua, a rezultatem Jest
posiłek Jest dła nas OCZYWiste,ze kucharz musi wredzreć.jakt posiłek chce otrzymac, zamrn wybierze składruki I rodzaj procesu Chleb będzie rezultatem tylko
wtedy Jeśli uZYJe Się okreslonych składmkow I podda Się Je specjalnemu proceso
WI Zupa będzie wymagała
zupełnie mnego zestawu l procesu
WlękSLOŚĆ kucharzy zna pożądany rezultat Wiedzą, co Jest Ich celem, chleb
czy zupa Stosują więc właściwe składrukr i właściwe procesy Smutnąprawdąjest
Jednak to ze przywódcy czasami me rozumieją swoich celów na tyle by wybrać
własciwy wkład I odpowiedrue procesy Przy Wielkich wkładach I planowaniu nie
mają wcześniej sprecyzowanego rezultatu
Pomyslcie o Michale z historyjki z początku lekcji Jego wkładem były dobre
materiały I studia Zaplanował proces
wygłoszerue kazania Ale me pomyślał
o rezultacie Skupil uwagę na kazaniu ale nie pomyślał poważnie o ludziach dla
których to kazanie bylo przeznaczone
Myśląc o chrześcijanskrej
dzialalnoscrjako
o systemie, mozemy umknąć tego błędu Mozemy nauczyc SIę ustalać Jasne cele
a następnie wybierać lub dostarczać to co Jest potrzebne do Ich osiągrnęcra
Teraz zajrruemy SIę dokładniej analizą dzralalnośc: chrzescijanskiej
piej I naj pewniej będzie rozważać ją jako system Oto Jego CZęŚCI
I Najwyższy cel Celem Jest wypełruerue poprzez

zego

KOSCJół ostatecznego

NaJle
Bo

Z31ll1alU

2

obejmuje WIęZI ....ludzrru Nasza więz
z innymi przywódcami, z wierzącymi I z ludzrru których powmruśmy pozyskać dla Chrystusa Przywódca rnusi ustalac oczekiwane relacje między ludzrrn I dbać o Ich kształtowanie
WięZI

Chrzescijanskre

z Chrystusem zachęca nas do

przywodztwo

IOZWIJanla WięZI

3 Potrzeby Rózmca między obecnym stanem a celem ku któremu dązymy,
określana Jest Jako potrzeba Przywodcy są powoływani, poruewaz Istnieją potrze
by Kiedy przywodca planuje Jakieś dzrałarue, powrmen urruec okreśhć.jak Się ma
ono do potrzeb ludzi Jakle są te potrzeby? W jaki sposob projektowane dzrałarue
Je zaspokoi?
la

4 Cele Rezultaty które pragniemy osiągnąc określa Się Jako cele Celokreśw karegonach tego, co ma byc poządanym rezultatem naszej pracy, a me

Się
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Dqzeme do ostqgntęcta celo",
tego, co zamierzamy

zrobie

Na przykład

Ola Celem Jest to, czego oczekujemy
w pewnej sprawie

spotka

celem nie Jest zorganizowanie

Jako rezultatu tego spotkania, np decyzji

5 Zadanta Zadania są tym, co robimy, aby osiągnąc ceie To procesy, a ta"'e
planowarne

Istmeją zadam a dia przywodcy

I zadania

które wyznacza

on mnym

6 Ocena W każdym systenue Istnieje planowa ocena Jest to mierzenie rezul
tatów, odpowiadarne na pytam a Czy cele zostały osiągnięte? Czy potrzeby zostały zaspokojone? Czy utrzymano dobre stosunki? Czy zadania wyznaczono właści
wym ludziom? Czy można było wykonać Je lepiej, w mny sposob? Przywódca
znajduje odpowiedz: na takle pytania I uczy Się jak dokonywac ulepszen Ocena
doprowadzi prawdopodobnie do poprawrema stosunków, ustalenia nowych po
trzeb które Się pojawiły lub które odkryto usta lenia nowych celow I dokonania
poprawek przy wyznaczam u zadan
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4.

2. Określic

Wyznaczyc

zadania

potrzeby

5.

3. Ustalić

cele

Ocenie rezultaty
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Ludzie

zadanta

I

cele

W rozmowie między Jezusem a Protrem odnajdujemy przykład wrększości
z tych CZęŚCIsystemu pracy chrześcijanskrej najwyzszym celem było tam wypełrneme woli Pana Wlęz między Jezusem a Protrem była WIęZIąmiłujących SIę uczrua I nauczyciela, który odwzajemniał
tę rrułość Potrzebq był duchowy głód
ludzi Celem było duchowe nakarrmeme Ich Zadaniem zas było nakarrrueme ludzi
- dostarczenie Im pożywrema I uzdolnierue Ich do dzrałanra
7 Aby podsumować to, czego SIę nauczyliśmy o podejściu
hterę przed każdym PRA WDZIWYM stwierdzemem

systemowym, zakreśl

a Podejście systemowe to uporządkowany sposób ocernarua orgamzacj I I działama przywództwa
b Główną cechą systemu Jest to, że rozpatruje poszczególne CZęŚCII Ich wzajemne
relacje w ramach całości
c Podejścte systemowe oznacza, że organizacja działa tak Jak maszyna
d Podejście systemowe może pomóc przywódcom w zrozumtemu Ich miejsca
w całej orgamzacj I oraz Ich stosunku do mnych przywódców I pracowników
e Podejscie systemowe może pomóc przywódcom w ustal emu właściwych celów
r Głównym powodem, dla którego uczymy SIę podejścia systemowego, Jest możhwaść odkrycia sposobów udoskonal erua naszej pracy
8 Pornysl o swojej orgaruzacji lub projekcie albo o czymś, Z czym Jesteś dobrze
zaznajonucny Jak byś to zanalizował wykorzystując metody omówione w tej lek
CJI?Jakie WIęZIłączą ludzi? Czy istmeją problemy, ktore wynikają z mezrozurruema między pracownikarm l przywodcarru? Jakle są potrzeby ludzi? Parmętaj. ze
potrzeby związane są z wrekrem. duchową przeszłością, problemami socjalnymi
I ekonomicznymi

oraz innyrut warunkami

życrowyrm

Czy możesz ustalić Jakieś

cele? Jakle zadanie należałoby wykonać dla osiągruęcia tych celów? Jak ocerusz
rezultat? Zapisz w notesie parę pomysłów, aby móc Je wykorzystać w przyszłości

Zrozumieme

potrzeb ludzi

Cel 4 Wybrac praw/dlowe metody pozwalające na okreslenie potrzeb
Jak parmętasz, powtedzrehsmy, ze zachowanie Michała I pastora rlustruje poważny błąd popelmany przez WIelu szczerych I kompetentnych chrześcijanskich
przywódców Wróć do pierwszej strony tej lekcji I spróbuj wykryć ten błąd
9 NapISZ kratko, o jakim błędzie swiadczy, według Ciebie, zachowame MIchała
I pastora Odpowiedz
wpisz do notesu

Dazenie do ostqgntęcta celow

177

Czy dosti zegasz jak twoja odpowiedz wiąże Się Z lekcją na temat pOIozumręwarna Się? Aby dotrzeć do ludzi z tym, co masz do przekazania, powirueneś coś
o nich wiedzieć Ani pastor, ani Michał nie wspommeh o cechach l potrzebach ludZI, do których miało być skierowane kazame
W pracy chrześcijanskrej mamy przewagę nad tymi, którzy próbują porozuSię ze sobą w śwrecie interesów
Odrozma nas od I1Ich przewodmctwo
Ducha ŚWiętego On zna ludzi I potrafi pokrerowac nami, kiedy studiujemy lub Się
modlimy Wielu szczerych I kompetentnych cłu ześcijanskrch przywódców
całkoWICie polega na tej prawdzie Jednakze niekonsekwencją
Jest sądzenie, ze pow mrusrny pOSWlęCIC czas I energię na opracowywanie planu l zbiel aruu matenalew do
kazarua, aby pózmej powtedzieć
IZrueponzebme Się myśli o celach I potrzebach
tych do których przesłame Jest skierowane
miewać

Prawdopodobnie najmniej braną pod
jansklej Jest ta, która polega na rozpoznam
waz.jak Się przekonahsmy, CZęŚCI systemu
me rozumiemy potrzeb ludzi Ole mozemy

uwagę CZęŚCiąsystemu pracy chrzesci
u potrzeb Jest to poważny błąd, poruesą ze sobą wzajemnie powiązane Jeśli
ustalać włascrwych celow

Cechą charakterystyczną Jezusajest to, ze w tym, co mówił znacznie częściej
chodzi lo Mu o ludzi rnz o przesłanie Przekonahsmy
Się że me powiedział On
PIOtrOWI aby uczyl Się na swoich błędach ale zeby przekazywał mnyrn to, czego
Się nauczył Nie powiedz lal Protrowr, zeby był dobrym przywódcą, ale zeby pasł
owteczki W swojej własnej dzrałalnosci Jezus brał pod uwagę potrzeby ludzi
w roznym Wieku l żyjących w I óznych warunkach W redział OCZYWIŚCie, ze wszvscy om potrzebują zbawienia Ale nie ograniczył Się tylko do przekazywania nowiny o zbawi emu Podawał wodę spragnionym leczył chorych I kartruł głodnych
Piou , podąząjąc za Jego przykładem mówił mając świadomość CIerplen I przesla
dowan, których doświadcza h Jego słuchacze
Moze Się zdarzyc ze me dostrzegamy ważnosci odkrywania potrzeb ludzi,
ponieważ za rzecz oczywistą przyjmujemy, ze Chrystus był Bogiem NIe musiał
On niczego dochodzi c, by odkryć potrzeby ludzi Nasza sytuacja rozm Się od Jego
sytuacji tym, ze musimy wykoizystywac srodki dostępne nam podobnie jak Jezus
wykot zystywal srodki dostępne Jemu

Metody okreslama

potrzeb

Oprócz rueforrnalnych sposobów odkrywania potrzeb ludzi, istnreją formalne
metody Ich ustalam a Metody te okresli h naukowcy z dzredzmy przywództwa l za
rządzama Niektóre z nich Z dużym powodzeniem wykorzystano Wpracy chrześciJansklej Powrruenes
je poznac I zrozumieć podstawowe zasady, by móc je zasto
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Ludzie zadania

sowac w sposob odpowredru do sytuacji
określarua potrzeb

Opiszemy tutaj krotko cztery

l

cele

sposoby

I Działalnosc początkowa W nieznanej sytuacji.jak np obejmowanie stano-wiska na nowym terenie, zakładanie koscioła, zakładanie szkoły lub planowarne
sern zebran, wierny niewiele lub me o potrzebach ludzi NIe robiąc wcześniej zadnych załozen

przywodca

powimen

poprosie

ludzi

aby przedstawili

własne

pot

rzeby oraz rodzaje potrzeb Moma to zrobić za pomocą kwestionariuszy,
przeglą
dow lub osobrstych rozmów Przywódca może SądZIC, że ludzie czasarni me są
swiadorru własnych potrzeb
Chodzi o to, by SIę dowiedzreć, co ludzie sądzą
o własnych potrzebach
Jest to rodzaj słuchanta który może być bardzo użyteczny

dla młodego przywodcy może mu pomóc skutecznie pr acowac oraz ułatwić zaak
ceptowarue

go przez grupę

2 Dostrzezenie potrieb Chodzi tutaj o dostrzeganie potrzeb ludzi przez przywódców Przywodca zauważył lub otrzymał informację, że istrueją w spolecznoś
CI pewne potrzeby Robi Ich listę I szuka informacji u ludzi, aby potwrerdzić, czy
rzeczywrscie
one Istnieją I do Jakiego stopnia były zaspokajane
W ten sposób
przywodca moze Się dowredzieć, co ludzie sądzą o wynikach poprzedniej działalności lub sposobu postępowania

3 Poznante potrzeb
WIdłowo rozeznac potrzeb
CzywlStOSCI I pomóc grupie

Może Się zdarzyć, że w dzrałalnosci Ole udało Się praW związku z tym przywodca mUSI srawić czoła rzePowiruen

dopilnowac,

żeby potrzeby

zostały właści

WICokreslone
tak aby cala grupa rozumiała Je w taki sam sposob, Jak przywódca
W pracy cłu zescuanskrej mektore potrzeby są wspólne dla wszystkich I rne mozna

Ich kwesuonowac
pouzeb

I

Przywódca musi pokrerowac grupą przy jasnym określeniu
sposobow na Ich rozwrązarue

znajdowaniu

4 Porowname potrzeb W większości
orgaruzacj r podstawową rzeczą Jest
porównywarue
wazności potrzeb I ustalanie priorytetów różnych dzrałan Przywódca musi decydować jak kierować personelem rozporządzać czasem I piernędznu zeby zaspokoić te potrzeby Robi to prosząc ludzi o uszeregowanie
potrzeb według Ich ważneser

10 Aby podsumowac

to, czego dowiedzrehsrny

zakres I literę przed każdym

PRA WOZIWYM

SIę na temat określarua

a Potrzeby ludzi są zaniedbywane,
ponieważ przywodcy
b MUSImy rozumlec potrzeby, aby ustalic wlascrwe cele
c Idea okreslama potrzeb oparta Jest na Piśmie Swięrym
d Proszerue

ludzi o okreslerne

przywódca moze stać

SIę

Ich potrzeb Jestjedynym

lepiej rozurmanyrn

potrzeb

stwierdzeruem
Się

rurm me interesują

ze sposobow,

dzięki ktorym

Ibardziej skutecznym w swojej pracy
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Dqzente do osiqgmęcta celow
e Przywodca mus. iozunueć
czasu I pieniędzy

potrzeby aby ustalać priorytety dla wykorzystam a

KIEROWANIE POPRZEZ CELE
Cel5 Zdefiniowac

termin cel Uzyl1 any w pOdejSCIU
sposob mazna kierowoc poprzez cel

systemowym

f

wyjasruc w Jaki

Przekonaliśmy Się, ze potrzeby I cele to wzajemnie ze sobą powiązane CZęŚCI
systemu pracy chrzescijanskiej Musimy znac potrzeby lud" aby w skuteczny
I właściwy sposob wykonywać swoje obowiązki Kiedy JUŻokreslihsmy potrzeby,
mozemy ustalić cele Definiujemy Je Jako oczekiwane
rezultaty
W lekcji 7 analrzowahsrny szczególne znaczenie wazności celów

naszej

pracy

Teraz powmruśrny lepiej zrozumieć Ich szczegolną rolę poruewaz patrzymy na cele jako na
część systemu
Przywódcy są odpowiedztalru

za to zeby praca została zrealizowana

Właśnie

to rozumiemy przez tenrun kterowante KIedy mówimy kierowanie poprzez cele
mamy na myśli koruecznośc okreslenta celów a następnie pokierowanie
pracą
w taki sposob,

aby doprowadzi c do Ich osrągmęcia Jest to prawdopodobnie
najbardziej skuteczny sposób kierowarua kazdego rodzaju pracą Większość problemów w pracy chrzescijanskrej wynika z faktu ze przywódcy me ustalili celów
lub me rozumieją rózrucy między celem a działaruern Caląswą uwagę poswięcają
zebraniom l projektom Uważają, ze są to działama dla chwały Pana, ale nie potrafią ocenić, czy byli skuteczni

Uczysz Się kierowocpoprzez cele patrząc na swoją pracę lub organizację Jako
całość z określonymi celami ostatecznymi
ktore rozumiesz Wtedy ty I
pracują z tobą, ustalacie cele posredrne które mozna osiągnąć i cceruć
Pomysl znowu o Esterze

Jej celem było uratowanie swojego

CI,

którzy

ludu Wszystko

co zrobiła, miało na celu uratowanie go od srruerci Aby osiągnąć ostateczny cel
musiała osiągnąć inne, pośrednie cele, takle Jak zwrocerue na siebie uwagi krola

I uzyskarue Jego zgody

Po mysi o przygotowaniu I wygłoszemu kazania POWiedzmy, ze ostatecznym
celem Jest decyzja słuchaczy o zaproszeniu Chrystusa do Ich zycia Aby to osiągnąć, ustal sobie cel skuteczne kazanie Aby to OSiągnąć, mus. mieć ono dobrą treść
• powruno być dobrze wygłoszone Każdy z tych elementów staje stę takze celem
Aby tresć kazania była dobra musimy wiedziec.jak studiowac Biblię Moze tez to
oznaczać nauczenie Się,Jak wykorzystywać rożne pomoce, takle Jak konkordancja
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Ludzie zadanta

l

cele

czy komentarz
Oczywistym Jest ze musimy umleć czytać, znac słowmctwo 10rtOgrafię Aby dobrze głosić kazania, mozemy uzyskac odpowiedmę wyszkolenie Tak
WIęC, aby osiągnąć ostateczny cel rnusrrny osiągnąc wiele celów pośrednich
mUSI to zrozumieć 1 mUSI umleć WYJaśnićto SWOim pracownikom

wódca

Przy

Jest to

kierowanie poprzez cele
Jak kierować

poprzez

cele

1 Rozwaz przeszlą l obecną sytuację Ocen charakter swojej orgaruzacjt
I wskaż, czego do tej pory dokonano
Spróbuj UCZCIWIeocenie obecny stan Na ile
jestescie skuteczni? Które CZęŚCIdztałalności funkcjonują dobrze, a które wymagają poprawy" Czego pragnęhbyścre
dokonać?

NAWRÓCENIE

SKUTECZNE
KAZANIE

Jak ustalac cele

aby osiągnąć

cele wyzszego

rzędu

2 Ustal reahstyczne cele Czego wedlug ciebie, powinno Się dokonać, aby
zaspokotc potrzeby ludzi ktorym chcesz służyć? Zdecyduj opielając Się na przewodnictwie Ducha Swiętego jakich rezultatów oczekujesz W okreslonym czasie
Ustalaj trudne cele, ale me bÓJ Się byc reahstą TWOI ludzie muszą odczuć wyzwa-

Dazeme do oSlągmęclO celo»

/8/

me oraz twą wiarę w Pana Jesh Jednak cele wydadzą SIę lm zbyt odległe, ludzie
będą Się zniechęcac
3 Upewnij Się czy cele są wymierne Należy z góry ustahc hrmt czasu I sposob oceny rezultatow W mnym razie me rnozna będzie stwierdzrc, czy cel został
OSiągnięty Jasno okresl, co pow rnn o byc wykonane w wyznaczonym czasie
4 Upewnij Się czy CI ktorży z tobą pracują, rozumieją cele Przywodca musi
dziehć SIę Z ludźrm swoją WIZjąI poczuciem powołania W następnej lekcji zobaczymy, że ludzie CZUjąmotywację do pracy dla osiągmęcra celów orgamzacji
kiedy wiedzą, Jakle są cele
5 U/oz plan ostqgmecta celow Powiedz pracownikom, w Jaki sposób zarme
rzasz wykonać to, co postanowiłeś zrobie Wyznacz określone zadania r obowiąz
ki Daj ludziom do zrozurruerna ze są wazru oraz wyjaśnij Ich wzajemne relacje
w pracy DZiel Się SWOimi pomysłami, entuzjazmem I wiarą
6 Nadaj duołamom

H

łase/wy kierunek Przywódca powinien wcielać plany

w życie Nie wystarczy rnodhc Się I wyjasruac MUSISZ widzrec działarue I to dzra
łanie odpowiedme do sytuacji Jesh między ułozeruern planu a jego realizacjąjest

zbyt duża zwłoka, ludzie zwykłe tracą zainteresowarne do pracy Zaraz po uloże
mu planu wcielaj go więc W zycie
7 Utrzymuj kierunek dzialan Ludzie mają skłonnośc do przyzwyczajania Się
do tego, co robią I dlatego tracą Z WIdoku uzasadruenie tego, co robią Przywódca
Ole może ogłosić listy celow a pozmej o ruej zapornmec MUSI Ją ludziom stale
przypominać I zachęcac Ich do pracy dla osrągmęcia tych celów Nalezy rueusran
nie utrzymywać Ich entuzjazm I pobudzac Ich
8 Dopilnuj aby rezultaty kaxdej pracy były ocemane I zanotowane Kiedy
ocenia SIę rezultaty, przywódca ma okazję stwrerdzić, czy sposób postępowarua
był właŚCIWY,czy zadania przydzielono własciwyrn ludzrorn I czy ewentualnie Ole
należy zrrueruć celu Niepowodzenie
w osrągruęciu celu mekorueczrue mUSI byc
swradectwern ruekompetentnej pracy lub braku poswręcerua Przywodca mUSI pod
jąć ryzyko dokonywam a uczciwych ocen Jest to dla mego naj lepszy sposób upewnienia Się, ze praca będzie wlascrwie wykonana a ostateczne cele osiągrnęte
9 Doceniaj I nagradzaj tych ktorży pomagają w ostqgant U celow Uznanie
powinno SIę opierać na podstawie osiągmętych celów, a me osobistych zaletach
W ten sposob ludzie uczą SIę dostrzegac cel, odczuwac satysfakcję Z pracy dla jego osrągrnęcia oraz me ograniczają wtedy znaczącego wkładu swych możhwości
10 wykazuj ze CI ktorży pracują dla ostqgruęcta celow posredmch I osta
tecznych danej orgamzacjf ostqgajq rowntez cele osobiste W swiecre mteresow
I gospodarki wiele rnysh I wysiłków poświęca SIę temu, aby przekonać pracowni

182

Ludzie zadoma

kow że mogą mleć osobiste

korZYSC11 osiągnąć osobiste cele pomagając

I

cele

przedsię

biorstwu lub IOStytuCJI w osrągruęcru JeJ celow W pracy chrześcijanskiej
problem
ten nie Jest lak wielki Wszyscy prawdziwi chrzescijarne
mają bowiem te same
podstawowe
cele Wszyscy pragną podobać SIę Bogu, większość chce Mu służyć
w określony sposób Obowiązkiem
przywódcy staje SIę zatem me udowadmarne
ludziom,

ze praca dla celów instytucjonalnych

kazywanie,

Jak Się to dokonuje

w

Jest Ich osobistą

dzrałalnosci

koserola

korzyścią,

Chrześcijanom

ale popowinno

Się dostarćzac
plany oraz kierowac nimi w pracy dla Pana Jest to naprawdę wspamały aspekt kielowania poprzez cele Pomaga on przywódcy skierować pracownikow na screżki
któryrm bardzo pragną podążać Ułatwia Im także dostrzec porządek powód I cel chrzescijanskiej
sluzby Największą nagrodą dla Ciebie, Jako dla

przywodcy
zaspokojone

Jest dostrzeżerne
Jak ludzIe przekonują Się IZ Ich potrzeby zostały
I że osiągnęh własne cele duchowe, pracując dla najważniejszego

celu zgodnie z Bożym planem

11 Terrrnn cel używany w podejściu

systemowym

możemy

najlepiej

zdefiniować

Jako

a) to, co zamierzamy zrobić
b) oczekiwany

rezultat

naszej pracy

c) planowaną ocenę pracy systemu

12 Podaj w notesie dwa cele własciwe dla jakiejś sytuacji
13 Odnotuj w notesie dwa cele osobiste

ruęcia

ktora jest CI znana

które mogłbyś osiągnąc pracując

celów KOŚCioła

14 WYJasnJJ kratko, co oznacza kierowanie

poprzez cele

dla OSiąg
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Test
I Zasada przywództwa,

którą rozpoznajemy

w slowach

Protra

tów Jestem 1St I do więzienra, 1113 SI111erC 'l Jest następująca
a) Nie nalezy Się spieszyc z podjęciem wielkich duchowych
b) Nigdy nie powinno

Się orwarcre wyrazac

c) Wazne są czyny, słowa są bez znaczenia
d) Należy Się wystrzegac zbytniej pewnoset

.Parue

z tobą go-

zobowiązan

swojej lojalnoser
siebie

2 Drugiej zasady przywodztwa
uczymy Się ze slow Jezusa skierowanych
do 1'10na
szatan wyprosił sobie zeby was plZeSI3C I I gdy Się kiedys nawrÓCISZ, ut-

wierdzaj braci SWOich (Lk 22 31-32)

ktore oznaczają, ze osobiste doswiadcze.nra

a) me powinny byc wykorzystywane
do rlusnowanra
b) nalezy wykorzystać
zeby pomóc Innym
c) zawsze osłabiają duchowo I crelesrue
d) które me dają wielkrch

duchowych

biblijnych

prawd

ZWYCięStW są bezwartoserowe

3 Słowa Protra skrerowane do starszych
Stalszych więc wsród was napommam
Jako I owmez starszy '( l Pt 5 I) świadczą o Jego znajornoset ważnej cechy przy
wodczej
a) zrozurmemu potrzeb mnych
b) pokory
c) swradomości celu
d) zachęcam u do służby chrzescijanskrej
4 Ważna zasada przywodztwa wiąze SIę ze słowami Protra skierowanymi do star
szych, kiedy opisuje stado Jako tych ktorzy są Im poruczeni'
PIOtrma na rnysh ze
a) ludżre pod opieką przywódcy są ludem Bozyrn
b) ludżre przypominają owce I są ruezdolru do przyjęcia odpowredzralnosci
c) ludzie są jak dzieci (rueodpowiedzialru) dlatego przywodcorn powret za Się to
co należy robić
d) gdy przywodca raz wezrnre na siebie obowiązek

me moze

Z

mego zrezygnowac

5 Wzmianka Protra o plZYJSCIUArcypaster za objawia kolejną zasadę chrzescijans
kiego przywództwa
Aby utrzymać motywację I pozostac skutecznym, przywódca
rnusi
a) troszczyć Się o zadowolerne owiec
b) bać Się, aby Jego WYSiłki me spotkały SIę z blakiem akceptacji
c) ustalać cele ktotkoterrrunowe poruewaz jest mało czasu
d) być stale świadomym celu ostatecznego
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6 Ktore z następujących stwrerdzen

szą lekcją - podejscte syslemO"e

I

cele

najlepiej WYJaśnia co oznacza - zgodnie z na-

Podejscte sysremoHe

a) to spojrzenie na proces kierowania Jako mechanizm
b) to uporządkowany
sposób patrzenia na to, co dzieje Się w orgamzacji
c) ułatwia pracę ponieważ opiera Się na komputerach,
a nie na ludziach
d) opiera Się na dwoch podstawach

ustalaniu

ocenie celow

I

7 Badania zwane analną systemow prowadzono

w

celu przeanalizowania orgam

stwierdzenia Jak
a) funkcjonują
I dlaczego
nie funkcjonują efektywniej
b) kierować wkładem oceną l sprzęzeruem zwrotnym
c) konkretyzować
cele, określać potrzeby I wybierać formy d, ialarua
zaCJI I

d)

CZęSCI

są ze sobą nawzajem powiązane

I

z całosetą

8 Trzy podstawowe składniki w podejsctu systemowym to
a) wkład proces rezultat
b) ustalanie celow, określarue potrzeb, wybierarue form działarua
d) ustalanie

celów, wybieranie

form

działanra,

dokonywanie

oceny

9 Wszystkie poniższe
oprócz Jednego - stwierdzenia
dotyczące określam a potrzeb są prawdziwe
Zakresl hterę przed stwrerdzeruem,
ktore NIE Jest prawdziwe
a) Należy zrozumlec potrzeby, aby ustahc właściwe cele
b) Proszenie ludzi, aby okreśhh swoje potrzeby to Jeden ze sposobów, aby przy
wodca stał Się bardziej

skuteczny

w swojej pracy

c) Przywodca musi rozumlec potrzeby aby ustalać pnorytety wykorzystam a pieruędzy I czasu
d) Potrzeby ludzi są zaniedbywane,
ponieważ przywódcy SIę rnrru me interesują

10 Gdyby Clę poproszono
nych działan bys wybrał?
a) Okreśhc cel ostateczny

o ułożenie
I ustalić

męcra celu ostatecznego
b) Określić cel, zaplanowac

planu określenia

cele pośrednie,

działarua

sprawdzić

celów, które

Z

pomocne

I niezbędne

działame,

dokonać

proponowadla osiągusprawmen

r ocernc
c) Okreslic pożądany

rezultat, zebrac informacje,

program w życie
d) Okreslic cel, pogodzić
dadzą ludziom
działame

zajęcie,

ten cel

Z

sprawdzic

skonsultować

celem orgarnzacjr,
efektywnosć

Się Z ludzmu

zaplanowac

planu

wetehe

działama,

w razie potrzeby

które

zrmeruć

Dqzente do ostagntęcra celow
II Dopasuj CZęSCIsystemu (po prawej) do OpiSU(po lewej)
a To czego pragruerny, jako wyniku naszej pracy
b Więzy, które przywódca rozwija między sobą
a ludźrru oraz między ludzmi
c Mierzeme rezultatów
d Ostateczny cel Boga realizowany przez Koseról
e To co robimy, aby osiągnąc cele
f Różnica między obecnym stanem a celami dla
których pracujemy
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I) Cel najwyższy
2) WięZI
3) Potrzeby
4) Cele
5) Zadania
6) Ocena

Odpowredzi na pytama z lekcji
7 a Prawda
b Prawda
c Falsz (Przez podejscie lO rozumiemy punkt widzerna, klary pomaga przywódcy w zrozurmernu Jego pracy N re wykonuje SięJej w sposób rnecharuczny, ale bada starannymi metodami)
d Prawda
e Prawda
f Prawda
l b) Nauczaj

I kieruj

ludźmi mającym. potrzeby duchowe

8 Twoja odpowiedz
2 a) Porueważ ludzie rrueh potrzeby podobne, Jak głodne owce
9 Twoja odpowiedz moze Się nieco iozruć od mOJeJ Proponuję co następuje
Wygląda na to, ze zaden z tych braci me był zainteresowany
ludzrru, J...1:orzy
mreh wysluchac kazania Pastor byc moze sądził, ze okazuje Michałowi apro
batę pozwalając mu wygłosi c kazanie Albo moze mial ochotę od pacząc podczas Jego posługi M ichał był nastawiony na przygotowanie I wygłoszenie ka
zarna l Ole widział poza tym Innego celu NIe zastanowił SIę nad pożądanym
rezultatem owego działatu a
3 c) Pomewaz kochał Jezusa
10 a Fałsz (Przywódcy mogą być bardzo troskliwi, ale Ole wiedzą Jak ważne Jest
określenie potrzeb, zarnrn Się zaplanuje jakieś działarua )
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I

cele

b Prawda
c Prawda

d Prawda
e Prawda

4 c) Chciał zreahzowac Boży plan dla Kościoła
II b) oczekiwany rezultat naszej pracy

S a I) Zrozurrueme potrzeb
b 4) Własciwa motywacja
c 5) ŚWiadomość celu
d 3) Stado należy do Boga
e I) Pokora
12 Twoja odpowiedź

Przyklad moze byc następujący MOIm celem ostatecznym
Jest to aby ludzie należący do mojego kościoła dobrze poznali Słowo Boże
MOJpierwszy cel pośredni to wcielerue w życie pierwszej fazy programu przez
naczonego dla każdej grupy wiekowej, tak aby w ciągu trzech lal wszyscy do
glębrue przestudiowah Stary Testament Na egzaminie ze Starego Testamentu
każda osoba powinna wykazywac Się znajomosetą materiału przynajmniej
w 70% Drugim celem jest rozpoczęcie drugiej fazy programu, tak aby w ciągu
dwoch lat wszystkie grupy wiekowe przestudiowały dogłębnie Nowy Testament Na egzamirne z Nowego Testamentu każda osoba powinna Się wykazac
znajomosetą materiału przynajmniej w 70%

6 a Paś owreczki moje
b .Paście trzodę Bożą"
13 Twoja odpowiedź

Dwa osobiste cele osiągane podczas zaangażowania
Się
w służbę zboru mogą być następujące I) stać SIę bardziej czułym na Boże prowadzenie by świadczyć mnym, 2) troszczyć SIę o głębszą osobistą społecznoś c z Bogiem przez uczestniczenie w studiowaniu Biblu I spotkaniach modli

tewnych
14 Twoja odpowiedź MOJa propozycja Aby osiągnąc ostateczny cel, musimy
osiągnąc rózne cele posredme Musimy Je zrozumieć I rowmeż umleć wyjasruc

podległym nam osobom

Dozenie do ostqgntęcia celow
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