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WST P
CEL TEGO MATERIAŁU
Chrze cijanie zakładaj cy ko cioły cz sto s rekrutowani i posyłani niemal bez praktycznego
przygotowania do postawionego im zadania. Przywódcy ko cioła, przytłoczeni trudno ciami słu by,
cz sto nie posiadaj wyra nej wizji tego, co Bóg pragnie przez nich dokona . Jednak zarówno
zało yciele, jak i przywódcy ko cioła potrzebuj praktycznego przygotowania i wizji, ale szkoły biblijne i
seminaria s dla wielu nieosi galne.
Niniejszy materiał ma im dostarczy nie tylko wizji, lecz tak e biblijnych podstaw i praktycznych
umiej tno ci słu by, które zamieni t wizj w rzeczywisto . Nie jest to program edukacyjny. Zapewnia
on raczej niezb dne fundamenty biblijne i edukacyjne, a tak e praktyczne umiej tno ci słu by,
nieodzowne dla zakładania ko ciołów. Pomimo i Kurs Omega powstał z my l o krajach Europy
rodkowej i Wschodniej oraz byłego ZSRR, ciesz nas doniesienia, e okazał si po yteczny tak e w
innych krajach.
Program ten opracowano dla realizacji dwóch celów:
1. Zapewnienie praktycznego przygotowania niezb dnego do zakładania ko ciołów.
2. Mobilizacja całego Ciała Chrystusa do ruchu zakładania ko ciołów.
Dzisiaj obserwujemy ruchy zakładania ko ciołów w wielu krajach na całym wiecie, m. in. w Brazylii,
Rumunii, na Filipinach, w Nigerii. Wierzymy, e ko ciół lokalny jest głównym Bo ym narz dziem
ewangelizacji wiata i e zakładanie ko ciołów oparte na zasadach pomna ania jest najefektywniejszym
rodkiem do wypełnienia Wielkiego Nakazu Misyjnego. Nowe ko cioły musz by zakładane z wizj
pomna ania i zdolno ci do zakładania kolejnych nowych ko ciołów. Stwarza to korzystne warunki dla
ruchu ko ciołów, który mo e obj cały naród i przekształci ycie ludzi w całym kraju.
W ruchu zakładania ko ciołów potrzebni s ludzie na wszystkich poziomach tego zadania, pocz wszy od
młodych wierz cych, pełnych entuzjazmu z powodu swojej nowej wiary, a do przywódców
poszczególnych wyzna . Sami zało yciele nigdy nie b d w stanie zapocz tkowa ruchu zakładania
ko ciołów. Ten materiał mo na zastosowa z korzy ci dla wszystkich pracowników i przywódców
ko cioła, którzy mog bezpo rednio i po rednio wspiera wysiłki zało ycieli wypełniaj c słu b , do której
powołał ich Bóg.
PRZEGL D PROGRAMU
Ten podr cznik jest jednym z pi ciu, które zawieraj około trzydziestu godzinnych lekcji. Aby umo liwi
osi gni cie przedstawionych wy ej celów, program zaj obejmuje szeroki zakres tematów istotnych dla
zadania zakładania ko ciołów. Nale
do nich: wizja SCP (zakładanie ko ciołów a do nasycenia),
słu ba grup komórkowych, prowadzenie w uczniostwie, ko ciół, ewangelizacja, indukcyjne studium Biblii,
przywództwo, modlitwa, duchowy charakter i inne.
Program zaj został podzielony na pi podr czników w celu zapewnienia rozwoju w procesie uczenia
si . Po uko czeniu danego podr cznika ka dy uczestnik wprowadza w ycie zawarte w nim zasady
przed rozpocz ciem nast pnego podr cznika. Dlatego wiele pó niejszych sesji opiera si na zasadach i
umiej tno ciach, które uczestnicy poznali i wprowadzili w ycie podczas wcze niejszych lekcji.
Innymi słowy program zaj
jest tak opracowany, by jego tre ci były poznawane i jednocze nie
wykorzystywane w rzeczywistym procesie zakładania ko ciołów. Gdy uczestnik aktywnie pracuje nad
zało eniem nowego ko cioła, b dzie potrzebował pewnych umiej tno ci i wiedzy, a tak e napotka na
ró ne problemy. Umiej tno ci i wiedza potrzebne w pocz tkowej fazie zakładania ko cioła zostały
omówione w pierwszych podr cznikach, natomiast działania i zasady potrzebne w pó niejszej fazie
przedstawione s w podr cznikach pó niejszych. Ka dy podr cznik jest przygotowany tak, by
kształtowa umiej tno ci, odpowiada na pytania, omawia potencjalne problemy zwi zane z aktualn
faz zakładania ko cioła, w któr uczestnik jest aktywnie zaanga owany. Po tym Wst pie znajdziesz
list kluczowych zada rozwojowych, inaczej „progów”, do których przygotowuje si uczestników kursu i
które powinni wykona mi dzy seminariami.
Lekcje s pogrupowane według tematów, a ka dy z pi ciu podr czników zawiera lekcje na kilka
tematów. Niektóre z tych tematów, na przykład „wizja” i „ko ciół” znajduj si we wszystkich pi ciu
podr cznikach. Inne, takie jak „prowadzenie w uczniostwie” pojawiaj si w programie nieco pó niej, gdy
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uczestnik styka si z nimi na swoim etapie słu by. W dalszej kolejno ci podana jest lista lekcji dla
ka dego z pi ciu podr czników.
KORZYSTANIE Z MATERIAŁU
Rada Dla Uczestnika
Przygotowanie wszystkich pi ciu podr czników tego programu wymagało wiele czasu, modlitwy i
wysiłku. Ka dy podr cznik zajmuje si konkretnymi umiej tno ciami słu by i wiedz niezb dn w
procesie zakładania nowego ko cioła. Dlatego gor co polecamy rozpocz cie nauki od pierwszego
podr cznika, a nie od jednego z podr czników pó niejszych. W podobny sposób ka da lekcja została
starannie wybrana i opracowana tak, by była po yteczna, mo liwa do zastosowania i miała istotne
znaczenie dla zadania zakładania ko ciołów. Korzystne efekty przyniesie praca nad nimi po kolei.
Warto sobie u wiadomi , e prawdziwe uczenie si ma miejsce wtedy, gdy stosuje si koncepcje
przedstawione w tych lekcjach w swoim osobistym yciu i słu bie. Wi kszo lekcji na ko cu zawiera
plan działania. Plany działania maj pomóc w zastosowaniu idei przedstawionych w lekcji i powinny by
wykonane przed rozpocz ciem nast pnego podr cznika. Bardzo pomocne mo e by posiadanie
doradcy, który b dzie zach cał ci i udzielał rad w trakcie zakładania nowego ko cioła. Taki doradca
mo e tak e „rozlicza ” ci ze stosowania poznawanych koncepcji w swoim yciu i słu bie. Rada osoby
„towarzysz cej” przynosi nie tylko skutek pedagogiczny – wielu zało ycieli ko ciołów mo e po wiadczy ,
e jest to niezwykle pomocne w yciu i słu bie. Dlatego gor co zach camy do poszukiwania w modlitwie
jakiej formy doradztwa, która wzbogaciłaby i umocniła twoj słu b zakładania ko cioła.
Rada Dla Osoby Prowadz cej Szkolenie
Ten materiał mo e by wykorzystywany w wielu kontekstach, takich jak szkoła biblijna, seminarium lub
seminarium przy ko ciele. Nie jest to jednak przede wszystkim materiał edukacyjny. Jest to materiał
szkoleniowy, nastawiony na praktyczne przygotowanie. Edukacja skupia si na wiedzy i informacji.
Natomiast intencj tego materiału nie jest jedynie przekazywanie wiedzy, ale motywowanie do działania
przy wykorzystaniu zdrowych, biblijnych umiej tno ci słu by. Podr cznik ten przeznaczony jest dla
„wykonawców”.
Cho metoda, jak wybierzesz do nauczania lekcji z ka dego podr cznika, zale y od Twojej konkretnej
sytuacji, proponujemy, aby ka dy podr cznik był realizowany w trakcie tygodniowego seminarium.
Jednak e wiele o rodków szkoleniowych z powodzeniem wykorzystuje inne mo liwo ci organizacyjne,
lepiej dostosowane do ycia i prowadzonej słu by. Czasami s to dwa intensywne weekendy lub
regularne sesje tygodniowe. Zaleca si podkre lanie planów działania pod koniec ka dej lekcji, aby
zostały wykonane przed nast pnym seminarium. Przedział czasowy mi dzy seminariami powinien
wynosi od czterech do sze ciu miesi cy. Zalet tej metody nauczania jest ł czenie zasad poznawanych
podczas seminarium z ich praktycznym zastosowaniem miedzy seminariami.
Podczas seminariów nie jest konieczne nauczanie ka dego punktu ka dej lekcji, poniewa uczestnicy
mog przeczyta ten materiał samodzielnie. Czasami dobr metod jest zapoznanie si uczestników z
tre ci lekcji i dyskusja na temat jej zwi zku z ich własnym do wiadczeniem. Kiedy indziej najlepszym
sposobem przekazania tre ci mo e by wykład prowadzony przez specjalist z danej dziedziny. NIE
KONCENTRUJ SI JEDNAK NA METODZIE WYKŁADOWEJ. B d twórczy, wypróbowuj c ró norodne
metody do przekazania zasad i umiej tno ci zawartych w lekcjach. Inni prowadz cy wykorzystuj takie
metody jak dyskusje grupowe, warsztaty i odgrywanie ról.
Posiadasz wi ty depozyt. Pan Ko cioła chce czyni uczniami wszystkie narody i potrzebuje
przywódców. Masz niesamowit mo liwo udzielenia pomocy i przygotowania wielu, którzy przyspiesz
rozwój ruchu zakładania ko ciołów i wprowadz innych w ich pomna anie.
Dalsza pomoc
Nie wahaj si skontaktowa z nami, je eli mo emy ci w czym pomóc przy rozszerzaniu wizji ruchu
zakładania pomna aj cych si ko ciołów lub praktycznego przygotowywania zakładaj cych ko cioły.
Jay Weaver, General Editor
Budapeszt, W gry, stycze 2000
JayWeaver@compuserve.com
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O THE ALLIANCE
Program ten został przygotowany przez The Alliance for Saturation Church Planting we współpracy z
Project 250 z Peter Deyneka Russian Ministries. The Alliance to grupa współpracuj cych ko ciołów i
organizacji misyjnych, które mobilizuj wierz cych do napełnienia ewangelicznymi ko ciołami ka dego
kraju w Europie Centralnej i Wschodniej oraz byłym Zwi zku Radzieckim. Saturation Church Planting to
strategia staraj ca si zało y lokalne ko cioły w ka dym mie cie, wiosce i osiedlu, aby ludzie, którzy
przyjm Chrystusa, mieli lokaln wspólnot , w której mogliby wzrasta i przygotowywa si do słu by.
The Alliance wychodzi z zało enia, e poł czenie sił wzmaga skuteczno , redukuje powtarzanie si i
demonstruje jedno wierz cych w Chrystusa.
W CO WIERZYMY:
•

Ko ciół lokalny jest głównym narz dziem Boga w ewangelizacji i uczniostwie.

•

Partnerstwo z ko ciołami i organizacjami misyjnymi ma kluczowe znaczenie dla pomna ania
lokalnych ko ciołów i rozwoju ruchów zakładania ko ciołów a do nasycenia.

•

Praktyczne przygotowywanie przywódców jest konieczne dla zakładania ko ciołów i wzrostu
ko cioła.

•

Traktat w Lozannie jest wyznaniem wiary dla The Alliance.

CO ROBIMY:
Praktyczne przygotowywanie i doradztwo dla chrze cijan zakładaj cych ko cioły
The Alliance zapewnia oparte na praktycznych umiej tno ciach przygotowanie w formie seminariów, z
praktycznymi zadaniami słu by maj cymi na uwadze zakładanie pomna aj cych si ko ciołów.
Gromadzenie informacji
Wła ciwa informacja prowadzi do trafnych decyzji w zakładaniu ko ciołów. The Alliance mo e Ci pomóc
przez szkolenie i konsultacje w zakresie gromadzenia informacji odno nie do zakładania ko ciołów i ich
wzrostu.
Konsultacje w zakresie ruchu modlitwy
Ruch zakładania ko ciołów rozpoczyna si od wizji, któr odkrywamy i udoskonalamy szukaj c w
modlitwie Bo ego planu. The Alliance mo e pomóc Ci lepiej zrozumie rol ruchów modlitwy w zadaniu
zakładania ko ciołów oraz podpowie, jak wspiera ruch modlitwy w Twoim regionie.
Ukazywanie wizji
Czego Bóg chce dla twojego kraju? On pragnie, by wsz dzie były ko cioły! The Alliance mo e pomóc w
ukazywaniu wizji nowych ko ciołów przez seminaria na temat zasad zakładania ko ciołów a do
nasycenia.
ABY UZYSKA WI CEJ INFORMACJI, SKONTAKTUJ SI Z:
The Alliance for Saturation Church Planting
Regional Resource Team
H-1111 Budapest
Budafoki út 34/B III/2, HUNGARY
Tel: +(36-1) 466-5978 lub 385-8199
Fax: + (36-1) 365-6406
E-mail: SCPAlliance@compuserve.com
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CYKL ZAKŁADANIA KO CIOŁÓW

Ruch
RUCH
„Kościół
miejscowości
„ko ciółw
w każdej
ka dej m
iejscowo ci
i na każdym osiedlu”

i na ka dym osiedlu”

Pomna
anie
Pomnażanie

Podstawy

Pozyskiwanie

Pozyskiwanie

Szkolenie
Szkolenie
Zakładanie
Zakładanie

Zakładanie ko ciołów nie jest seri przypadkowo powi zanych wydarze i działa ; jest to proces
zmierzaj cy do okre lonego celu. Wymaga on koordynacji działa , poł czenia umiej tno ci, wspólnej
filozofii działania i kompetentnego przywództwa. Rozwój w tych zasadniczych dziedzinach jest celem
szkolenia chrze cijanina zakładaj cego ko cioły. „Cykl zakładania ko ciołów” przedstawia wizualnie, z
okre lonego punktu widzenia, wzajemne zwi zki kluczowych zasad i praktyk działaj cych w procesie
zakładania ko ciołów. Jest on dla zało yciela czym w rodzaju „mapy”, pozwalaj cej zawsze
zorientowa si , sk d przyszedł i dok d zmierza.
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PROGI
dla Kursu Omega — programu zakładania ko ciołów
Progi to konkretne zadania w słu bie, które zostały wł czone w ten program. Ka dy próg to jak gdyby
kolejny stopie w szerszym procesie zakładania nowego ko cioła. Progi s konkretnymi punktami
działania, które pomagaj uczestnikowi kursu zastosowa w praktyce koncepcje zawarte w Kursie
Omega. S zarówno kamieniami milowymi na drodze post pu, jak i drogowskazami pokazuj cymi dalszy
kierunek. Poni ej zamieszczamy list progów i głównych zagadnie przedstawionych w Kursie Omega.
PODR CZNIK
PIERWSZY:

Główne zagadnienia: Wizja SCP, Cel ko cioła, Indukcyjne studium Biblii
oraz Prowadzenie bada

Konkretne punkty działania:
•

Zbadanie celu ko cioła w wietle Wielkiego Nakazu Misyjnego.

•

Przygotowanie ogólnej strategii słu by w oparciu o wizj my lenia typu „Z”.

•

Badanie „formy i funkcji” w pierwszym i współczesnym ko ciele.

•

Nauczenie si i prowadzenie indukcyjnego studium Biblii.

•

Napisanie osobistego wiadectwa i podzielenie si nim z innymi.

•

Zało enie grup wsparcia modlitewnego dla ewangelizacji i zakładania ko ciołów.

•

Wykonanie szerokiego projektu badawczego dla obszaru docelowego.
PODR CZNIK
DRUGI:

Główne zagadnienia: Ewangelizacja oraz Grupy komórkowe

Konkretne punkty działania:
•

Podzielenie si z innymi wynikami projektu badawczego na obszarze docelowym.

•

Napisanie deklaracji celu ko cioła.

•

Opracowanie filozofii słu by zakładania ko ciołów.

•

Opracowanie strategii osobistej ewangelizacji, wł czaj c w to ewangelizacj indywidualn .

•

Rozpocz cie słu by grup komórkowych z akcentem na ewangelizacji.

•

Posługiwanie si indukcyjnym studium Biblii osobi cie i w grupach komórkowych.

Podr cznik trzeci
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Główne zagadnienia: Czynienie uczniami Jezusa, Walka duchowa, Zespoły
i praca zespołowa

Konkretne punkty działania:
•

Rozpoznawanie i szkolenie przywódców grup komórkowych.

•

Czas modlitwy i postu.

•

Ocena wiatopogl du zało yciela ko ciołów w zestawieniu ze wiatopogl dem biblijnym.

•

Korzystanie z prawd biblijnych do obrony przed atakiem duchowym w yciu i słu bie zało yciela
ko ciołów.

•

Tworzenie indywidualnych planów czynienia uczniami Jezusa dla ludzi zaanga owanych w słu b
zakładania ko ciołów.

•

Wykonanie zada zwi zanych z budowaniem zespołu i jego ocen .

•

Analiza darów duchowych zało yciela ko ciołów i zespołu zakładania ko ciołów.
PODR CZNIK
CZWARTY:

Główne zagadnienia: Przywództwo i Szafarstwo

Konkretne punkty działania:
•

Analiza silnych i słabych stron stylu przywództwa zało yciela ko ciołów, ze szczególnym akcentem
na metodach osobistej interakcji z innymi.

•

Zastosowanie zasad przywództwa w postawie słu by w yciu i słu bie zało yciela ko cioła.

•

Analiza wykorzystania czasu w yciu i słu bie chrze cijanina zakładaj cego ko cioły, ustalanie
priorytetów, układanie planu zaj .

•

Ocena ofiarno ci finansowej zało yciela ko cioła oraz zakładanego ko cioła.

•

Przegl d biblijnych ról m

•

Prowadzenie istniej cych grup komórkowych przez proces pomno enia.

•

Przygotowanie strategicznego planu działania dla słu by zakładania ko ciołów a do nasycenia.
PODR CZNIK
PI TY:

a i ony i obowi zki zało yciela ko cioła wobec swojej rodziny.

Główne zagadnienia: Pomna anie, Mobilizowanie innych oraz Promowanie
ruchów SCP

Konkretne punkty działania:
•

Inicjowanie współpracy w słu bie z innymi grupami ewangelicznymi na obszarze docelowym.

•

Planowanie i stosowanie w praktyce struktury opieki nad grupami komórkowymi, która b dzie
przyczynia si do stałego wzrostu i pomna ania.

•

Uczenie ludzi modlitwy o zakładanie ko ciołów a do nasycenia; mobilizowanie do modlitwy na
poziomie miasta, regionu i kraju.

•

Przygotowanie i wprowadzenie w ycie planu szkolenia i doradzania nowym zało ycielom ko ciołów.

•

Przygotowanie i wysłanie nowych przywódców do słu by zakładania ko ciołów.

•

Promowanie w nowych ko ciołach wizji zaanga owania misyjnego nie tylko na ich obszarze
docelowym, ale tak e „a po kra ce ziemi”.

Lekcja 2 (2A):
Cel ko cioła
2A: wiczenia
dotycz ce Wielkiego
Nakazu Misyjnego

Lekcja 1:
Biblijne fundamenty
ko cioła

Ko ciół

Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków.

5

Lekcja 5:
Prowadzenie dziennika
duchowego

Lekcja 4:
Przemieniaj ca moc
Ewangelii

3

7

Lekcja 7 (7A):
Zastosowanie —
warsztat
7A Efez — I.B.S.

Lekcja 6:
Stosowanie Bo ego
słowa

Lekcja 5:
Interpretacja — warsztat

Lekcja 4(4A):
Interpretacja Bo ego
słowa
4A: Tabele biblijne

Lekcja 3:
Zastosowanie —
warsztat

Lekcja 2 (2A):
Obserwacja Bo ego
słowa
2A: J zyk Biblii

Lekcja 1 (1A):
Wprowadzenie do
indukcyjnej metody
studium Biblii
1A: Jak dotarła do nas
Biblia

Metody studium Biblii

3

Lekcja 2, 3:
Pisanie osobistego
wiadectwa

Lekcja 1:
Wprowadzenie do
ewangelizacji

Ewangelizacja
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4

Modlitwa

Lekcja 1, 2:
Lekcja 1:
Usprawiedliwienie przez Koncert modlitwy
wiar
Lekcja 3 (3A):
Lekcja 2:
Jak pomaga w
ycie według ewangelii modlitwie
3A: Trójki modlitewne
Lekcja 3:
Wzrastanie
chrze cijanina

Duchowy charakter

Podr cznik trzeci

4

Lekcja 3 (3A):
Cykl zakładania
ko ciołów
3A: Modele zakładania Lekcja 3 (3A):
ko ciołów
Forma i funkcja
3A: Zastosowanie formy
Lekcja 4 (4A,4B):
i funkcji
Zasady prowadzenia
bada
Lekcja 4:
4A:Rozumienie swojego Definicja lokalnego
obszaru docelowego
ko cioła
4B: Przykładowe
kwestionariusze

Lekcja 2:
Wielki Nakaz Misyjny i
zakładanie ko ciołów

Lekcja 1:
My lenie typu „Z”

Wizja SCP
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PRZEGL D PROGRAMU

Lekcja 5:
Istota ko cioła

Ko ciół

Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków.

2

Przywództwo

1

2

Lekcja 2 (2A):
Sylwetka
przywódcy
2A: Przywódca

Lekcja 1 (1A):
Lekcja 4:
Koncert modlitwy Biblijne zasady
przywództwa
1A: Przykłady
przywództwa oraz
ich ocena

Modlitwa

Lekcje 6, 7
(6A, 6B, 6C):
Proces
nawrócenia
6A:
Charakterystyka
osób, którym
chcesz głosi
Ewangeli
6B: Trzy zasady
strategicznej
ewangelizacji
6C: Badanie
postawy Jezusa
wobec jednostek
4

Lekcja 5
(5A,5B):
Bariery w
skutecznej
ewangelizacji
5A: Ko ciół w
ka dym narodzie
5B: Odpowiedzi
na powszechne
zarzuty

Lekcja 4 (4A):
Ewangelizacja a
zakładanie
ko ciołów
4A: Ocena
strategii ewangelizacyjnych

Metody Studium Ewangelizacja
Biblii

Lekcja 8 (8A):
Ró ne sposoby
posługiwania si
indukcyjnym
Lekcja 2 (2A, 2B):
studium Biblii
Zasady przywództwa w
8A: Studium
grupach komórkowych
biograficzne o
2A: Przełamywanie
Barnabie
lodów w grupach
komórkowych
Lekcja 9 (9A,
2B: Przykładowe zaj cia 9B):
podczas spotkania
Prowadzenie
grupy komórkowej
indukcyjnego
studium Biblii
Lekcja 3 (3A):
9A: Indukcyjne
Zakładanie grupy
studium Biblii na
komórkowej
podstawie Mat.
3A: Planowanie 20:17-28
wiczenia
9B: Indukcyjne
studium Biblii na
Lekcja 4 (4A):
Ewangelizacja w grupie podstawie Łuk.
15: 1-7
komórkowej
4A: Wi cej na temat
Lekcja 10,11
oikos
(10A):
wiczenie w
Lekcja 5:
prowadzeniu
Prezentacja grupy
indukcyjnego
komórkowej
studium Biblii
Lekcja 6:
10B: Fragmenty
Filozofia słu by grupy do opracowania
komórkowej
drog
indukcyjnego
studium Biblii
4
6

Lekcja 1:
Funkcje i korzy ci z
grup komórkowych

Grupy komórkowe
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4

Lekcja 7 (7A):
Uczenie si
synostwa
7A: Osieroceni a
synowie

Lekcja 6:
y jak synowie,
nie jak osieroceni

Duchowy
charakter
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3

Lekcja 8 (8A):
Filozofia słu by
zakładania ko cioła
8A: Opracowanie
filozofii słu by
zakładania ko cioła

Lekcja 6 (6A):
Zbiorowe funkcje
Ko cioła
Lekcja 6:
6A: Chrzest w
Badanie – warsztat wietle Nowego
Testamentu
Lekcja 7:
Mobilizacja
Lekcja 7:
zasobów dzi ki
Deklaracja celu
badaniom
istnienia ko cioła

Lekcja 5 (5A):
Biblijne podstawy
zakładania
ko ciołów a do
nasycenia

Wizja SCP
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Lekcja 9, 10:
Dary duchowe

Ko ciół
Lekcja 3:
Sfery
przywództwa

Przywództwo

Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków.

3

3

3

Ewangelizacja

3

Lekcja 9:
Przygotowywanie nowych
prowadz cych
dla grup
komórkowych

Lekcja 8:
Troszczenie si
o ludzi w grupie
komórkowej

1

Lekcja 7 (7A): Lekcja 8:
Ewangelizacja
Dynamika
dyskusji w grupie przez przyja
komórkowej
7A: Pytania do
dyskusji

Grupy
komórkowe

Lekcja 1:
Rozumienie
wiatopogl du

Walka
duchowa

5

Lekcja 5 (5A):
Formy czynienia
uczniami Jezusa
5:A Plan czynienia
uczniami Jezusa

3

Lekcja 3 (3A):
Lekcja 3 (3A,
Znaj swoich ludzi, znaj 3B):
swój cel
Bitwy duchowe
3A: Niektóre teksty NT 3A: Studium
o wierze, nadziei i
Biblii
miło ci
3B: Przykłady
z całego
Lekcja 4 (4A)
wiata
Pomaganie uczniom w
duchowym wzrastaniu
4A: Analiza potrzeb
duchowego wzrostu

Lekcja 2 (2A):
Lekcja 2 (2A):
Dynamika
Twoja rola w czynieniu walki
uczniami Jezusa
duchowej
2A: Cechy
2A: Indukcyjne
charakterystyczne
studium Biblii:
chrze cija skiej
Efezjan 4:17miło ci
5:21

Lekcja 1:
Wprowadzenie do
czynienia ludzi
uczniami Jezusa

Czynienie uczniami
Jezusa

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

3

Lekcja 5:
Modlitwa i post

Modlitwa

Lekcja 6, 7:
Lekcja 10
Koncert modlitwy Lekcja 4:
(10A):
Wprowadzenie
Odwracanie si
do pracy
od grzechu jako
zespołowej
sposób ycia
Lekcja 5 :
10A: Miejsce
Budowanie
grzesznika
zespołu

Lekcja 8,9:
Prawo i
Ewangelia

Duchowy
charakter
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2

Lekcja 11:
Lekcja 9:
Społeczna
Elementy ruchu dynamika
zakładania
ko cioła
ko ciołów

Lekcja 8:
Pierwsze
post py

Wizja SCP
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3

2

5

2

Lekcja 11:
Pomna anie grup
komórkowych

1

5

Lekcja 5:
Strategiczne
planowanie seminarium

Lekcja 4:
Strategiczne
planowanie

2

Lekcja 2:
Wychowywanie
dzieci

Lekcja 2:
Szafarstwo
finansowe
Lekcja 3:
Zarz dzanie
czasem

Lekcja 1:
Biblijne role w
rodzinie

Rodzina

Lekcja 1:
Wprowadzenie
do szafarstwa

Szafarstwo
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Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków.

3

Lekcja 10 (10A):
Przygotowywanie nowych
przywódców
10A: Cechy do
budowania w
nowym
przywódcy

Czynienie uczniami
Jezusa

Lekcja 10:
Lekcja 6:
Dyskusja na temat Seminarium na
pyta i problemów temat czynienia
dotycz cych grup uczniami Jezusa
komórkowych

Grupy
komórkowe

Podr cznik trzeci

3

Lekcja 12:
Pasterzowanie w
ruchu

Lekcja 9:
Potrzeby
przywództwa

Lekcja 8:
Style interakcji

Lekcja 7:
Dynamika
przywództwa

Lekcja 6 (6A):
Przywództwo w
postawie słu by
6A: Lista
kontrolna
przywódców

Lekcja 10
Lekcja 12:
Lekcja 11:
Lekcje 8, 9:
(10A,10B):
Dynamika sił w Miło jako
Modlitwa o
Komponenty
nowym
podstawa słu by przebudzenie
strategii
ko ciele
Lekcja 12:
budowania ruchu
Lekcja 13:
Rozumienie
zakładania
Cechy
Ojcowskiego
ko ciołów
charakteryserca
10A: Wiara i
styczne
posłusze stwo a
Lekcja 13:
wzrastaj cych
strach i niewiara
Łaska dla
ko ciołów
10B: Rzeczy
pokornych
przyczyniaj ce Lekcja 14:
si do
Struktura
wzrastania
władzy w
ko ciele
Lekcja 11:
Znaki ruchu

Duchowy
charakter

Przywództwo

Ko ciół

Modlitwa
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2

3

Grupy
komórkowe

Zwiastowanie

2

Lekcja 11:
Posyłanie
przywódców

2

3

Lekcja 12:
Lekcja 1:
Korzystanie z grup Biblijne
komórkowych w zwiastowanie I
istniej cym
Lekcja 12 (12A):
Lekcja 2:
ko ciele
Przywództwo
Biblijne
Lekcja 13 (13A): zwiastowanie II
ruchu
12A: Przywódcy Opieka nad
Lekcja 3:
grupami
ruchu
Biblijne
komórkowymi
zwiastowanie III
13A: Grupy
komórkowe:
ko cowy krok

Przywództwo

1

Lekcja 3:
Słu ba rodzinie

Rodzina

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków.
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Pierwsze post py
RUCH ZAKŁADANIA KO CIOŁÓW

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomoc uczestnikom kursu w zrozumieniu biblijnego precedensu ruchu
zakładania ko ciołów dzi ki obserwacji rozszerzania si Ko cioła przedstawionej w Dziejach
Apostolskich.

Główne punkty

• Rozszerzanie si Ko cioła w pierwszym wieku było gwałtowne i pot

ne.

• Pewne wydarzenia i zastosowanie poszczególnych zasad słu by przyczyniło si do pomy lnego
rozwoju Ko cioła.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Zna zasady wielkiego post pu Ewangelii w Nowym Testamencie, które zmobilizowały zespoły
zakładania ko ciołów do ruchu zakładania ko ciołów.
• Bra udział w ruchu zakładania rozrastaj cych si ko ciołów, które pomna aj
zakładaniu innych rosn cych i pomna aj cych si ko ciołów.

si

dzi ki

• Potrafi opracowa strategi ewangelizacji regionu poprzez zakładanie ko ciołów.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Przygotuj map obszaru ródziemnomorskiego w celu pokazania regionu obj tego słu b Pawła.
WPROWADZENIE
We wczesnym okresie zaraz po wniebowst pieniu Jezusa ewangelia nie miała wpływu na wiat poza
obszarem Judei, Samarii i Galilei. Na pocz tku chrze cija stwo wydawało si ruchem małym i
pozbawionym mocy w porównaniu z politycznymi siłami tamtych czasów. Mimo to przetoczyło si niczym
lawina przez imperium rzymskie tak, e w ci gu jednego pokolenia na całym terenie od Jerozolimy do
Rzymu i jeszcze dalej powstały wspólnoty chrze cija skie. Fakt tak szerokiego rozprzestrzeniania si
chrze cija stwa w tak krótkim czasie budzi zdumienie współczesnych
Uwa ne studium
historyków (Berkhof, s. 21). Czy była to ekspansja przypadkowa? Czy pierwsi
misjonarze na o lep bł kali si po wiecie rozpowszechniaj c ewangeli ? ksi gi Dziejów
Niezupełnie. Uwa ne studium ksi gi Dziejów Apostolskich ujawnia, e rozwój Apostolskich ujawnia,
e rozwój ko cioła był
ko cioła był skutkiem natchnionych przez Ducha planów opartych na
skutkiem zasad
zasadach słu by, którymi mo emy si posługiwa do dnia dzisiejszego.
W trakcie tej lekcji b dziemy zgł bia Pismo wi te, najlepszy na wiecie
podr cznik na temat zakładania ko ciołów. Przyjrzymy si czynnikom, które
wpłyn ły na gwałtowne rozszerzanie si ko cioła w przekonaniu, e mo liwe
jest opracowanie zasad słu by dotycz cych post pu i nasycenia ka dego
regionu ewangeli .
I.

słu by, którymi
mo emy si
posługiwa do dnia
dzisiejszego.

NARODZINY KO CIOŁA NOWOTESTAMENTOWEGO
Dzie Pi dziesi tnicy, w którym narodził si ko ciół nowotestamentowy, odegrał wa n rol w
gwałtownym rozprzestrzenianiu si chrze cija stwa. Dzie ten miał miejsce podczas jednego z
wa niejszych wi t, gdy tysi ce ydów i prozelitów z całego wiata przyszło do Jerozolimy. Łukasz
odnotowuje przedstawicieli z trzynastu ró nych regionów: Partii, Medii, Elamu, Mezopotamii, Judei,
Kappadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu, Cyreny, Rzymu i Krety. Wielu pielgrzymów
uczestnicz cych w Pi dziesi tnicy zaniosło swoj now wiar do swych ojczystych krajów, ale
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stało si to dopiero po otrzymaniu polece i do wiadczeniu ycia ko cielnego, jakie miało miejsce
po wi cie Pi dziesi tnicy (Dz. Ap. 2:42-47). To wst pne szkolenie mo e wyja nia , dlaczego
ko ciół w Rzymie miał ju solidne podstawy, zanim przybył tam który z apostołów.
II.

PRZE LADOWANIE
W ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o wybuchu wielkiego prze ladowania, które było
przyczyn rozproszenia si ko cioła (Dz. Ap. 8:1; 11:19-21). Miało to tak e wpływ na
rozpowszechnianie Ewangelii. Wierz cy po rozproszeniu si głosili ewangeli przewa nie swoim
ydowskim rodakom. Mimo to jednak w Antiochii syryjskiej docierano do wielu Greków i pozyskano
ich dla Chrystusa. Skutkiem tego było zało enie pierwszego odnotowanego w Pi mie ko cioła
zło onego głównie z pogan. Uznano to za zjawisko na tyle niezwykłe, e przywódcy Ko cioła w
Jerozolimie wysłali Barnab w celu zbadania sytuacji (Dz. 11:22-24).
Barnaba był pod tak wielkim wra eniem wierz cych pogan z Antiochii, e sp dził tam na słu bie co
najmniej rok. Namówił nawet Pawła z Tarsu, aby do niego doł czył (Dz. Ap. 11:25-26). Z innymi
osobami pochodz cymi z jeszcze innych regionów stworzyli pr ny zespół przywódczy (Dz. 13:1).
To tutaj w Antiochii uczniowie po raz pierwszy zyskali miano „chrze cijan” (Dz. 11:26).

III.

PODRÓ E MISYJNE PAWŁA
„Oto od Jerozolimy i na całym obszarze a po Illiri dopełniłem obwieszczenia Ewangelii Chrystusa”
w. Paweł (Rzym. 15:19).
Paweł pełnił wiele funkcji: apostoła, teologa i nauczyciela. We wszystkich tych zadaniach
dominowała jednak jego rola jako misjonarza zakładaj cego ko cioły. Inni pozyskiwali wi cej
nawróconych ni Paweł, niektórzy głosili przed wi kszym gronem słuchaczy, lecz prawdopodobnie
nikt nie odnosił takich sukcesów w zakładaniu ko ciołów (Allen 1962:3). Badaj c podró e misyjne
Pawła mo emy pozna jego klucz do sukcesu.
Ilustracja 8.1 Rozpowszechnianie si Ewangelii

4.
3.
2.
1.

A. Pierwsza podró (Dz. Ap. 13-14) – rozszerzanie si na Cypr i Galacj
Paweł i Barnaba zostali wysłani jako misjonarze najpierw na wysp Cypr, do ojczyzny Barnaby.
Rozpocz li od nauczania w synagodze w Salamis, najwi kszym mie cie na wyspie.
Nast pnie udali si do miasta Pafos, administracyjnej stolicy wyspy. yczliwe przyj cie w tym
regionie zyskali dzi ki nawróceniu prokonsula Sergiusza Paulusa (Dz. 13:1-12).
Po odbyciu słu by na Cyprze wyruszyli do Galacji na terenie współczesnej Turcji. W Antiochii
Pizydyjskiej, administracyjnej stolicy południowej Galacji, Paweł głosił w synagodze i był
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wiadkiem wielu nawróce w ród pogan. Z uwagi na strategiczn pozycj Antiochii w Pizydii
wpływ słu by Pawła i Barnaby nie ograniczał si tylko do miasta, gdy „Słowo Pa skie
rozszerzało si po całym kraju” (Dz. 13:49). Pomimo tego sukcesu prze ladowanie rozp tane
przez ydów było tak intensywne, e Paweł i Barnaba musieli opu ci miasto (Dz. 13:14-52).
Paweł i Barnaba udali si pó niej do Ikonium, wa nego centrum handlowego w Galacji. Wiele
osób odpowiadało na ich głoszenie w synagodze, lecz wkrótce zarówno ydzi, jak i poganie
uknuli przeciwko nim spisek (Dz. 14:1-7). Wyp dzeni uciekli do Listry, o rodka militarnego z
silnymi wpływami rzymskimi. Paweł mógł mija po drodze okoliczne miasta w prowincji takie
jak Misthia czy Vasada (Allen 1962:13). Jako obywatel rzymski Paweł czuł si swobodniej w
miastach, gdzie przebywało wielu Rzymian. Po uzdrowieniu chromego w Listrze, lud chciał
odda cze Pawłowi i Barnabie, myl c ich z Zeusem i Hermesem. ydzi podburzyli tłum i
doprowadzili do ukamienowania Pawła. Nieustraszeni apostołowie Paweł i Barnaba uciekli do
Derbe (Dz. 14:8-20).
W Derbe głosili ewangeli i nauczali wielu. Stamt d Paweł mógł bez trudu wróci do Antiochii
przez swoje rodzinne miasto, Tars. Uznał jednak za wa niejsze zach canie nowych
wierz cych i wyznaczanie przywódców w czterech zało onych przez siebie ko ciołach w
Antiochii Pizydyjskiej, Ikonium, Listrze i Derbe mimo niebezpiecze stwa, jakie znów mogło mu
tam grozi (Dz. 14:20-23).
B. Druga podró (15:36-18:22) – rozszerzanie wpływów na Macedoni i Achaj
Wskutek niezgody co do roli Jana Marka w zespole Paweł i Barnaba zacz li słu y osobno.
Barnaba i Jan Marek wrócili na Cypr. Na towarzysza drugiej podró y misyjnej Paweł wybrał
Sylasa. Wyruszyli w celu „umacniania ko ciołów” (Dz. 15:36-41).
Nowy zespół powrócił do Derbe, Listry i prawdopodobnie innych miast na terenie Galacji (16:16). Podczas pobytu w Listrze Paweł namówił Tymoteusza, aby przył czył si do ich słu by.
Chciał uda si do Azji, lecz Duch wi ty odwiódł go od tego zamiaru. W Troadzie Paweł miał
widzenie pewnego Macedo czyka (Dz. 16:7-11). W mi dzyczasie doł czył do nich Łukasz, tak
wi c zespół liczył ju czterech członków (Paweł, Sylas, Tymoteusz, Łukasz). Razem wyruszyli
dalej do Filippi. Było to wa ne miasto na szlaku zwanym Via Egnatia - głównej rzymskiej
drodze ł cz cej Macedoni z Azj (16:12-40). W Filippi została ochrzczona Lidia, a jej dom stał
si o rodkiem działa apostołów. Po uwolnieniu młodej niewolnicy spod władzy wró cego
ducha jej wła ciciele wnie li oficjaln skarg , wskutek której Paweł i Sylas zostali poddani
chło cie i wtr ceni do wi zienia. Wkrótce potem stra nik wi zienia przyj ł chrzest „wraz z
całym swoim domem” (Dz. 16:16-40).
Mijaj c po drodze Amfipolis i Apoloni Sylas i Paweł trafiaj do Tesaloniki, stolicy okr gu i
głównego portu w Macedonii. Ponownie zaczynaj od synagogi, gdzie Paweł głosił przez trzy
szabaty z rz du. Spotkali si tam z dobrym przyj ciem zarówno ze strony ydów, jak i
pobo nych pogan. Lecz zazdro
niektórych ydowskich przywódców prowadzi do
prze ladowa (17:1-9). Paweł przenosi si zatem do Berei, gdzie spotyka si z gorliwo ci
słuchaczy. Gdy prze ladowcy z Tesaloniki udali si w lad za misjonarzami do Berei, Paweł,
zmuszony do ucieczki, pozostawił w Berei Tymoteusza i Sylasa (17:1-15).
Paweł czekał, a Tymoteusz i Sylas doł cz do niego w Atenach – kulturalnym i umysłowym
centrum wiata. Tam wła nie wygłosił wspaniałe kazanie, w którym znalazł wspólny grunt ze
słuchaczami i okre lił cechy wiary. Kilka osób zostało zbawionych (17:15-34).
Nast pnie Paweł osiadł w Koryncie, stolicy Achai, wa nym o rodku transportu i komunikacji w
tym regionie (Dz. 18:1-16). Tu doł czaj do niego Akwila i Pryscylla, koledzy po fachu, szyj cy
namioty. Teraz zespół składa si z Pawła, Sylasa, Tymoteusza, Akwili i Pryscylli. Podobnie jak
w wielu innych miejscach słu ba Pawła w Koryncie miała wymiar regionalny w prowincji Achai
(2 Kor. 1:1).
Po osiemnastu miesi cach Paweł popłyn ł do Antiochii Syryjskiej powierzaj c Sylasowi i
Tymoteuszowi kontynuacj pracy w Koryncie. Po drodze zatrzymał si w Efezie, porcie
morskim we współczesnej zachodniej Turcji. Tam spotkał si z yczliwym przyj ciem w
synagodze i otrzymał od ydów zaproszenie, aby został. Z uwagi na to, e wcze niej Duch
Bo y zabronił mu głoszenia w Azji, obiecał, i wróci „je li Bóg zechce”. Zostawił tam Akwil i
Pryscyll do dalszego prowadzenia dzieła (Dz. 18:19-21).
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C. Trzecia podró (Dzieje Apostolskie 18:23-21:15) – rozszerzanie wpływów w prowincji Azji
Paweł rozpocz ł swoj trzeci podró misyjn od kolejnych, czwartych ju odnotowanych
odwiedzin w zało onych przez siebie ko ciołach w Galacji (Dz. 18:23). Potem odbył podró
przez wy yny do Efezu (Dz. 19:1). Miasto to było portem morskim le cym na jednym z
wa niejszych szlaków z łatwym dost pem do rzymskiej prowincji Azji, która od dawna le ała
Pawłowi na sercu. Jakie 150 kilometrów na wschód od doliny Lycus le miasta Laodycea,
Kolosy i Hierapolis. Efez był twierdz czarnej magii i bałwochwalstwa. W tamtych czasach był
on jednym z trzech głównych miast wschodniego wiata ródziemnomorskiego (dwa pozostałe
wa ne miasta to Aleksandria i Antiochia Syryjska). Efez zajmował wi c strategiczne miejsce w
słu bie.
Zgodnie ze swoim zwyczajem Paweł głosił w synagodze i po trzech miesi cach spotkał si z
odrzuceniem. Odrzucenie to wywołało co , co było by mo e punktem kulminacyjnym jego
słu by zakładania ko ciołów – wielkie rozszerzanie si ewangelii w prowincji Azji: „odł czył si
od nich i oddzielił uczniów, i rozprawiał codziennie w szkole Tyrannosa. Trwało to dwa lata, tak
e wszyscy mieszka cy Azji, ydzi i Grecy, usłyszeli słowo Pa skie” (Dz. 19:9-10).
Jak to si stało, e ka dy mieszkaniec prowincji Azji usłyszał „słowo Pa skie”? Inne fragmenty
w Nowym Testamencie pokazuj , e w szybkim tempie powstały ko cioły w Kolosach (Kol.
1:2), Laodycei (Kol. 4:16), Hierapolis (Kol. 4:13), Smyrnie (Obj. 2:8), Pergamonie (Obj. 2:12),
Tiatyrze (Obj. 2:18), Sardes (Obj. 3:1), Filadelfii (Obj. 3:7) i w innych miejscach
(prawdopodobnie w Magnezji, Troadzie, Milecie itp.). Te ko cioły w prowincji Azji wiadcz o
ruchu zakładania ko ciołów i potwierdzaj o wiadczenie Pawła, e cała Azja usłyszała słowo
Pa skie. Ponadto ksi gi takie jak List do Efezjan, List do Kolosan, Pierwszy i Drugi List do
Tymoteusza, List do Filemona, Pierwszy, Drugi i Trzeci List Jana, Objawienie, fragmenty
Dziejów Apostolskich mówi o ko ciołach i przywódcach ko ciołów w Azji, którzy wyłonili si
wskutek ogromnego post pu ewangelii na tamtym terenie.
Po trzech latach sp dzonych w Efezie Paweł postanowił wróci do Macedonii i Achai, aby
odwiedzi cztery ko cioły zało one podczas swojej drugiej podró y w Filippi, Tesalonice, Berei
i Koryncie. Posłał najpierw Tymoteusza i Erastusa (Dz. 19:21) i pozostał w Efezie nieco dłu ej.
Po buncie wszcz tym przez tych, którzy czerpali zyski z bałwochwalstwa, Paweł wyruszył do
Macedonii. W podró y towarzyszyli mu Sopater (z Berei), Arystarch i Sekundus (z Tesaloniki),
Gajusz (z Derbe), Tymoteusz (z Listry), Tychik i Trofim (Dz. 20:3-6). Niektórzy z nich byli
kolegami Pawła, których kształcił w centrum szkoleniowym zało onym przez siebie w szkole
Tyrannosa w Efezie.
Podczas swego trzymiesi cznego pobytu w Koryncie Paweł dodawał otuchy braciom w
Macedonii i Achai (Dz. 20:1-3). W drodze do Jerozolimy zatrzymał si w Milecie, gdzie spotkał
si ze starszymi z Efezu w celu udzielenia im wskazówek odno nie do ich przywództwa (Dz.
20:17-38).
IV.

SOBÓR W JEROZOLIMIE (DZIEJE APOSTOLSKIE, ROZDZIAŁ 15)
W centrum opisanych powy ej wydarze , zaraz po pierwszej podró y, w Jerozolimie odbyło si
wa ne spotkanie, które miało ogromny wpływ na gwałtowne rozprzestrzenianie si Ko cioła w ród
pogan. Wypadki, które doprowadziły do zgromadzenia, to m.in. nieprzyja
mi dzy ydami a
poganami. Pierwsz oznak konfliktu było zaniedbywanie poga skich wdów w ko ciele w
Jerozolimie (Dz. 6). Szczepan, jeden z osób wybranych do rozwi zania tego problemu, zostaje
wtedy ukamienowany. Napi cie mo na te zauwa y w osobistym do wiadczeniu Piotra. Bóg
poprosił go, by złamał ustanowione przedtem prawo i jadł „nieczyste pokarmy”. Po tym wła nie
wydarzeniu Piotr był wiadkiem nawrócenia pierwszego poganina, Korneliusza (Dz. 10). Trzeci
incydent dotyczy Ko cioła w Antiochii, gdzie znajdowało si wielu nawróconych pogan. ydzi w
Jerozolimie dziwili si , e poganie z Antiochii mog pod a za ydowskim Mesjaszem. Dlatego
próbowali to sami zbada i wysłali Barnab na zwiady (Dz. 11:19-24). Pierwsza podró misyjna była
ostatnim wydarzeniem w serii wypadków opisanych w pi tnastym rozdziale Dziejów Apostolskich.
Paweł i Barnaba widzieli i zabiegali o nawrócenia w ród pogan w wielu miastach Galacji. Wkrótce
pojawili si w Antiochii, o rodku poga skiego ruchu chrze cija skiego, pewni chrze cijanie
ydowskiego pochodzenia z Jerozolimy, którzy nauczali, e wszyscy chrze cijanie musz
przestrzega Prawa Moj esza (Dz. 15:1).
Doprowadziło to do soboru w Jerozolimie. Głównym zagadnieniem było przestrzeganie Prawa
Moj eszowego przez pogan. Innymi słowy, czy zaproszenie Ewangelii było skierowane równie do
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pogan, czy najpierw powinni oni nawróci si na judaizm? Dzi ki Bo emu prowadzeniu sobór podj ł
decyzj bez wi kszych trudno ci. Poganom zaoferowano wolno
i nie oczekiwano od nich
przestrzegania Prawa Moj esza. „Postanowili my bowiem, Duch wi ty i my, nie nakłada na was
(pogan) adnego ci aru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie si od ofiar składanych
bo kom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierz du” (Dz. 15:28-29).
Wydarzenia opisane w pi tnastym rozdziale Dziejów zawieraj wielk
prawd misyjn i teologiczn . Ruchy zakładania ko ciołów powstaj
wtedy, gdy Ko ciół z zapałem przyjmuje Ewangeli w całej jej
rozci gło ci. Je li Ewangelia jest ukryta lub zast piona tradycjami,
prawami czy stworzonymi przez człowieka „formami”, zmniejsza si jej
moc przekształcania ludzkiego ycia. Przejawiamy tendencj do tego, by
kła
zbyt du y nacisk na „formy”. Rzecz naturaln dla pierwszych
ydowskich nawróconych było oczekiwanie, e poganie wyra
swoj
wiar posługuj c si takimi samymi „formami”, do jakich sami przywykli.
Bóg jednak dokonywał czego nowego! Gdyby sobór w Jerozolimie
dokonał nietrafnego wyboru, chrze cija stwo prawdopodobnie zostałoby
niewielkim odgał zieniem judaizmu zamiast rozpowszechni si w ród
„wszystkich narodów” zgodnie z Bo ym zamiarem.
V.

Ruchy zakładania
ko ciołów powstaj
wtedy, gdy Ko ciół z
zapałem przyjmuje
Ewangeli w całej jej
rozci gło ci. Je li
Ewangelia jest ukryta
lub zast piona czym
innym, zmniejsza si
jej moc.

ZASADY STRATEGICZNEJ DZIAŁALNO CI MISYJNEJ
Pismo podaje nam szczegóły na temat działalno ci Pawła. Nie posiadamy tak wielu informacji o
innych apostołach. Tradycja jednak podaje, e apostoł Mateusz zakładał ko cioły w Mezopotamii,
Tomasz w Indiach, Piotr w Rzymie, a Marek w Egipcie. Andrzej natomiast zaniósł ewangeli do
Scytii na północ od Morza Czarnego (Shenk, s. 157 i Forster, s. 40). W ka dym ze swoich
przedsi wzi ko ciół rozwijał si systematycznie nawet po okresie apostolskim. Zwró uwag na
poni sze komentarze:
• „Chrystus zapocz tkował now ras zło on z nas chrze cijan w ka dym narodzie.”
Bardaisan, chrze cija ski szlachcic z Edessy w północnej Mezopotamii około roku 200 po Chr.
• „Lecz ci, których nazywacie ‘trzeci ras ’, mog równie dobrze sta si pierwsz , gdy nie ma
narodu, w którym nie byłoby chrze cijan.” Tertulian z Kartaginy około roku 200 po Chr.
• „S teraz ko cioły na kra cach wiata, a cały wiat wznosi okrzyki rado ci do Boga Izraela.”
Orygenes rok 240 po Chr. (Foster 1972, s. 35).
Jak to si stało? Czy był to tylko przypadek? Uwa ne studium ksi gi Dziejów Apostolskich ujawnia,
e rozwój ko cioła był wynikiem natchnionych przez Ducha planów opartych na zasadach słu by,
które s aktualne równie dzisiaj. Teraz po dokładnym zapoznaniu si z Ksi g Dziejów przyjrzyjmy
si kilku podanym ni ej zasadom.
D. Poddanie si prowadzeniu Ducha wi tego
Znaczna cz
działalno ci misyjnej jest skutkiem nie tylko biblijnej strategii lub trafnych
decyzji, lecz bezpo redniego Bo ego prowadzenia. Duch posłał Filipa do etiopskiego eunucha;
Pan nakazał Piotrowi uda si do domu Korneliusza; Duch wi ty przemówił do przywódców w
Antiochii nakazuj c im posła Barnab i Pawła jako misjonarzy. Ten sam Duch skierował
Pawła do Macedonii zamiast do Azji (Dz. 16:6nn). Jezus ukazał si Pawłowi w Koryncie i
polecił mu tam zosta . Duch wi ty i prorok Agabos potwierdzili to, co Jezus powiedział
Pawłowi podczas jego nawrócenia, mianowicie, e „wiele b dzie musiał wycierpie dla mego
imienia” (Dz. 9:16). Proroctwo to zaprowadziło go Jerozolimy.
Nie mo emy w pełni poj Bo ych dróg, mo emy jednak mie pewno , e wszystkie opisane
powy ej wypadki miały swoje uzasadnienie. By mo e Bóg zabronił Pawłowi działa w Azji
podczas jego drugiej podró y dlatego, e czas nie był po temu odpowiedni, a ponadto Bóg
wiedział, e miejscem o najwi kszym znaczeniu strategicznym dla zdobycia Azji był Efez, nie
Bitynia czy Myzja. Ciekawostk jest fakt, e gdy Paweł udał si do Macedonii, jedn z
pierwszych spotkanych tam osób była Lidia z Tiatyry, miasta w prowincji Azji. Warto te
zwróci uwag na to, jak Bóg przygotował plan pó niejszego przybycia Pawła do Efezu
poprzez wysłanie tam przed nim Pryscylli, Akwili i Apollosa.
Gdy Paweł i inni byli ju zaanga owani w działalno , otrzymywali prowadzenie w trakcie
swojej misji. Nie ma adnej biblijnej wymówki dla tych, którzy trwaj w bezczynno ci, dopóki
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nie dostan wyra nego, szczególnego powołania. Osoby zaanga owane w zakładanie ko cioła
musz działa w oparciu o dobre planowanie i strategi , lecz powinny zdawa sobie spraw z
tego, e Bóg b dzie interweniował – nawet zmieniał ich plany – prowadz c ich podczas
aktywnego osi gania celów zwi zanych z zakładaniem ko cioła.
E.

Szybkie przemieszczanie si
Paweł w wi kszo ci miast, gdzie zakładał ko cioły, sp dzał na ogół tylko kilka miesi cy. W
Tesalonice na przykład zabawił jedynie przez trzy tygodnie. Jak Paweł mógł w tak szybkim
tempie zakłada ko cioły? By mo e rozumiał on wa n zasad zakładania ko ciołów i
wiedział, kiedy nale y usun si z drogi. Miał wiadomo , e w jego osobowo ci wielkiego
nauczyciela było co , co hamowało rozwój innych. Krótki czas sp dzany przez Pawła w
ka dym miejscu zmuszał innych do zdawania sobie sprawy, e nie mog we wszystkim na nim
polega . Musz znale własne rodki. Paweł kształcił przywódców i ufał, e Duch wi ty
poprowadzi nowych wierz cych. Jak wyja nia Roland Allen:
„Szkolenie pierwszych nawróconych ustala wzorzec na przyszło . Je li pierwszych
nawróconych uczy si polega na misjonarzu, je li cała praca ewangelizacyjna,
edukacyjna i społeczna skupia si w jego r ku, młodziutka wspólnota przyzwyczaja si do
biernego opierania si na człowieku, od którego po raz pierwszy otrzymała przesłanie
ewangelii” (Allen 1962:81, 93).
Paweł rozumiał te , e został powołany do apostolstwa. Oznaczało to dla niego bycie
„pionierem’, „kład cym fundamenty” (Rzym. 15:20; 1 Kor. 3:6-8). Paweł ufał innym, którzy byli
zdolnymi pastorami, e poprowadz zało one przez niego ko cioły.

F.

Przysposabianie innych do słu by
Jak ju mówili my, Paweł szybko si przemieszczał, lecz s pewne godne uwagi wyj tki w tej
praktyce. Sp dził on osiemna cie miesi cy w Koryncie i trzy lata w Efezie. Jednak e w tych
wypadkach, gdy nie przemieszczał si fizycznie, działał w taki sposób, e Ewangelia si
przemieszczała.
Badanie podró y Pawła wykazuje stopniowe przesuni cie akcentu w jego słu bie. W trakcie
swojej pierwszej podró y zało ył co najmniej cztery ko cioły i ka dy z nich pó niej odwiedził.
Kładł wtedy nacisk na pioniersk ewangelizacj i bezpo rednie zakładanie ko ciołów. Jednak
podczas swojej ostatniej podró y przy wieca mu chyba inny cel. Zamiast szybkiego
przemieszczania si sp dził wi kszo czasu w Efezie. Miasto to było tak poło one, e mógł
stamt d łatwo kontaktowa si ze wszystkimi zało onymi przez siebie ko ciołami. Wygl da na
to, e w trakcie tej podró y zało ył tylko jeden ko ciół (w Efezie), po wi cił bowiem swój czas
na odwiedzanie co najmniej dziewi ciu miast, w których przedtem zało ył ko cioły. Skupił si
teraz nie na pionierstwie/ewangelizacji, lecz na uczniostwie/szkoleniu. W tej podró y
towarzyszyło Pawłowi wielu uczniów (Dz. 20:1-2). Czytamy te o jego słu bie nauczycielskiej w
szkole Tyrannosa, która zaowocowała ewangelizacj prowincji Azji (Dz. 19:9-10).

G. Głoszenie ludziom otwartym
Wszystkie odwiedzane przez Pawła miasta miały znacznych rozmiarów wspólnoty ydowskie z
wyj tkiem Filippi. Paweł na ogół wchodził do synagog, gdy chciał głosi swoje przesłanie.
Wynikało to po cz ci z tego, e sam był ydem, a po cz ci z tego, e przyj cie Mesjasza ma
szczególne znaczenie dla narodu ydowskiego (Rzym. 1:16), a cz ciowo z tego, e
członkowie synagog mieli ju grunt przygotowany pod ewangelizacj . Mogli zrozumie i przyj
Ewangeli o ydowskich korzeniach bez konieczno ci łamania barier kulturowych.
Gdy Paweł jako apostoł przemawiał w synagogach do pogan, miał na celu pobo nych pogan.
Takimi byli poganie wyznaj cy monoteizm, którzy nawróciliby si na judaizm, gdyby nie surowe
wymogi prawne, zwłaszcza wymóg obrzezania. Bogobojni przychodzili na spotkania w
synagodze i studiowali ksi gi Starego Testamentu. Gdy faryzeusz Paweł głosił Ewangeli w
synagodze nie wymagaj c obrzezania, wiele bogobojnych osób czuło, e ta wiara ma dla nich
sens. Przesłanie Pawła zawierało monoteizm, który przyci gał ich do synagogi bez domieszki
legalizmu, który powstrzymywał ich od nawrócenia si na judaizm.
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H. Działanie z bazy strategicznej na rzecz ruchu o zasi gu regionalnym
Paweł próbował ewangelizowa całe regiony, ale nie polegało to na
głoszeniu w ka dej cz ci. Zakładał raczej ko cioły o pozycji
strategicznej, z których Ewangelia rozszerzała si i przenikała cały
region. (Zobacz ilustracja 8.2).

Dzi ki zakładaniu
ko ciołów o pozycji
strategicznej
Ewangelia
rozszerzała si i
przenikała cały
region.

Niemal wszystkie centra słu by Pawła były to ogromne centra
handlowe. Le ały na ogół na najwa niejszych szlakach w tamtych
czasach. W rzeczy samej nawet dzi , jak zauwa ył pewien teolog,
który przemierzał te okolice, do wszystkich miast, gdzie działał
Paweł, mo na dotrze poci giem, łodzi lub i jednym, i drugim. wiadczy to o wa nej roli tych
miejsc. Paweł pod Bo ym prowadzeniem uczynił szlak handlowy rodkiem rozpowszechniania
ewangelii z Jerozolimy a do stolicy w Rzymie (Berkhof, s. 40).
Ilustracja 8.2 Ruchy zakładania ko ciołów o zasi gu regionalnym

MACEDONIA
Tesalonika
GALACJA
AZJA
ACHAJA

Korynt

1.

Efez

Antiochia Pizydyjska

Antiochia
(w Syrii)

Galacja od Antiochii Pizydyjskiej
Dzi ki wyborowi Antiochii Pizydyjskiej o znaczeniu strategicznym „Słowo Pa skie
rozszerzało si po całym kraju (Galacji)” (Dz. 13:49).

2.

Macedonia, Achaja i inne miejsca od Tesaloniki
Wielki Nakaz Misyjny przedstawiony w Dziejach Apostolskich 1:8 ilustruje ko ciół w
Tesalonice, do którego Paweł zwraca si : „Dzi ki wam nauka Pa ska stała si gło na nie
tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wsz dzie dała si pozna ” (1 Tym.
1:8).

3.

Prowincja Azja z Efezu
Wskutek słu by nauczycielskiej Pawła w Efezie „wszyscy mieszka cy Azji, ydzi i Grecy,
usłyszeli słowo Pa skie” (Dz. 19:10).

KONKLUZJA
Czy rozwój ko cioła był dziełem przypadku? Otó rozwój ko cioła był wynikiem natchnionych Duchem
planów opartych na zasadach, które s aktualne równie dzisiaj. Podsumowuj c, plan Pawła polegał na
ewangelizacji otwartych osób w o rodkach strategicznych, zapocz tkowaniu ruchów zakładania
ko ciołów o zasi gu regionalnym (zwłaszcza w Galacji, Macedonii i Azji) pod przewodnictwem Ducha
wi tego. Zało yciele ko ciołów potrzebuj przede wszystkim powrotu do metod misyjnych wczesnego
ko cioła.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Dlaczego Dzie Pi dziesi tnicy opisany w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich był wielkim dniem
dla rozpowszechniania si Ewangelii?

•

Dlaczego sobór w Jerozolimie miało tak du e znaczenie?
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•

Jak prze ladowanie wpłyn ło na rozpowszechnianie si
skutkiem prze ladowa był rozwój Ko cioła?

•

W oparciu o swoje studium Nowego Testamentu odpowiedz, ile ko ciołów zało ył Paweł
bezpo rednio?

•

Opisz, na co zacz ł kła

•

Jaki wpływ miały badania na wzrost ko cioła w ksi dze Dziejów Apostolskich?

ewangelii? Czy w ostatnich pokoleniach

nacisk Paweł mi dzy swoj pierwsz a trzeci podró

misyjn .
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Elementy ruchu zakładania
ko ciołów

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przedstawienie elementów przyczyniaj cych si do rozwoju ruchu zakładania
ko ciołów. Zało yciele ko ciołów powinni postrzega siebie jako cz
ruchu zało ycielskiego,
który ma wi kszy zakres ni koncepcja tworzenia jednej wspólnoty za jednym razem.

Główne punkty

• Ruchy zakładania ko ciołów musz si opiera na opoce Bo ego Słowa.
• Nowe sposoby my lenia o wizji, ko ciele i przywództwie stanowi fundament ruchu zakładania
ko ciołów.

• Kamienie budowlane w postaci modlitwy, bada , mobilizacji, szkolenia, ewangelizacji i
obmy lanie wizji składaj si na powodzenie ruchów zakładania ko ciołów.
• Bóg jest Twórc ruchów zakładania ko ciołów.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Potrafi z wiar opracowa strategi ewangelizacyjn dla danego regionu poprzez zakładanie
ko ciołów.
• Bra udział w ruchu zakładania rozrastaj cych si ko ciołów, które pomna aj
zakładaniu innych rosn cych i pomna aj cych si ko ciołów.

si

dzi ki

WPROWADZENIE
Celem ruchu zakładania ko ciołów a do nasycenia (SCP) jest społeczno
daj cych wiadectwo
wierz cych w zasi gu geograficznym i kulturowym ka dej osoby tak, by ka da osoba przy ró nych
okazjach mogła usłysze Ewangeli przedstawion w sposób dostosowany do wymogów jej kultury i
zobaczy ycie Chrystusa w ramach wspólnoty.
W chwili gdy czytasz tre
tej lekcji, ruchy zakładania ko ciołów a do nasycenia rozrastaj si w
dziesi tkach narodów na całym wiecie. Ka dy ruch ma swoje specyficzne cechy w zale no ci od danej
kultury, lecz u jego podstaw le y cel podobny do okre lonego powy ej. Wszystkie ruchy zawieraj te w
takiej czy innej formie elementy opisane poni ej.
Je li my limy o ruchach zakładania ko ciołów posługuj c si przeno ni domu (zobacz ilustracja 9.1),
opok jest Słowo Bo e. Na opoce tej wzniesione s trzy fundamentalne wzorce podtrzymuj ce udane
ruchy zakładania ko ciołów. Na tym fundamencie znajduj si kamienie budowlane modlitwy, bada ,
ewangelizacji, szkolenia/nadzoru, rodków i obmy lania wizji.
I.

FUNDAMENTALNE WZORCE DLA RUCHU ZAKŁADANIA KO CIOŁÓW A DO NASYCENIA
Pierwszym wzorcem jest WIZJA, która nie ogranicza si jedynie do zało enia kilku ko ciołów, lecz
postrzega naród wypełniony pomna aj cymi si ko ciołami spełniaj cymi Wielki Nakaz Misyjny.
Drugim wzorcem jest KO CIÓŁ zło ony z całego ludu Bo ego, obdarowany i zamieszkany przez
Ducha wi tego, współpracuj cy nad wypełnieniem Wielkiego Nakazu Misyjnego. Trzecim
wzorcem jest PRZYWÓDZTWO, które szkoli i posyła lud Bo y do wykonywania dzieła słu by.
Poniewa s to sprawy istotne, ka dej z nich została po wi cona osobna sekcja.
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9.1 Elementy ruchu zakładania ko ciołów a do nasycenia

Ruch SCP
Zasoby
Szkolenie
/
Doradzanie

Modlitwa
Ewangelizacja

WIZJA

KO CIÓŁ

„Zbuduj
Ko ciół
mój"

„Czy cie
uczniami
wszyst kie
narody”

• Mat . 16: 18
• Ef ez. 3: 11

• Mat . 28: 18- 20
• Mar . 16: 15- 18
• Łuk. 24: 46- 49
• J an 20: 21

P o s z u k i wa n i e
wiz ji

Hab 2:14 „Kraj si napełni znajomo ci chwały Pana
jak wody napełniaj morze”.

Badanie
PRZYWÓDZTWO
„ wiadkami
( . . . ) po
kra ce
ziemi”
• Dz. Ap. 1: 8
• 5: 28
• 13: 1- 3
• 19: 9- 10
• Rzy m. 15: 19

Ps 127:1 „Je eli Pan domu nie zbuduje, na pró no si trudz ci,
którzy go wznosz ”.

II.

KAMIENIE BUDOWLANE RUCHU ZAKŁADANIA KO CIOŁÓW A DO NASYCENIA
A. Modlitwa: uznanie zale no ci od Boga
Cz
wielkiego ruchu zakładania ko ciołów stanowi kamie budowlany modlitwy, zarówno
spontanicznej, jak i zorganizowanej. Modlitwa jest niezb dna w zadaniu zakładania ko cioła
oraz w utrzymywaniu ruchu zało ycielskiego we wła ciwym kierunku.
1.

Modlitwa wstawiennicza
Modlitwy potrzebuj misjonarze, zało yciele ko ciołów oraz pastorzy. Ludzie ci zajmuj
strategiczne pod wzgl dem duchowym stanowiska i nie obejd si bez modlitw ludu
Bo ego. Paweł podkre la doniosło modlitwy za przywódców politycznych i innych jako
priorytet w yciu modlitewnym wierz cych (1 Tym. 2:1-3). Ta wierna modlitwa za
przedstawicieli władzy ma na celu wytworzenie korzystnych warunków do szerzenia
ewangelii.

2.

Modlitwa o jedno
Jezus modlił si , by jego uczniowie stanowili jedno (Jan 17:22-23). Paweł zach ca
wierz cych do wspólnej modlitwy w duchu jedno ci (1 Tym. 2:8). By mo e nic bardziej
nie pobudza do jedno ci jak wspólna modlitwa. Bóg cz sto posługuje si modlitw , by
poł czy wierz cych wtedy, gdy mog mie odmienne zdania w innych sprawach.

3.

Modlitwa o przebieg wojny duchowej
Rozwój ko cioła oznacza wojn duchow . Szatan nie chce ruchu zakładania ko ciołów w
twoim regionie i zmobilizuje demony do walki przeciwko niemu. Pot na wojna duchowa z
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Szatanem, władcami demonów, zarz dcami i mocami wiata ciemno ci oraz duchowe siły
zła wymagaj rzetelnego ycia chrze cija skiego i modlitwy (Efez. 6:10-20).
B. Badanie: dostrzeganie całego obrazu
Badanie pozwala ludowi Bo emu dostrzec Bo e działanie dzi ki ukazaniu jasnego obrazu
tego, czego Bóg chce dokona w jego narodzie czy grupie. Badanie dostarcza te informacji,
które pomagaj
chrze cija skim pracownikom w podejmowaniu wła ciwych decyzji
dotycz cych słu by i strategii. Konkretniej rzecz bior c pomaga ono agencjom i ko ciołom
zorientowa si , gdzie trzeba zakłada ko cioły oraz jakie metody ewangelizacji przynosz
efekty, a jakie nie w ró nych grupach ludzi.
Elementem ruchów zakładania ko ciołów cz sto s badania, gdy osoby zaanga owane chc
wiedzie , gdzie i jak Bóg działa. Niekiedy badanie jest pierwsz rzecz , jak si podejmuje, a
efektem jest wzbudzenie w innych motywacji i wywołanie ruchu.
Badania prowadzi si w dwóch konkretnych miejscach:
1.

Konkretny powstaj cy ko ciół
Dzi ki ujawnieniu wiatopogl du i potrzeb ludzi mieszkaj cych na obszarze docelowym,
badanie mo e pomóc ustali , jakimi strategiami ewangelizacji i planowania ko cioła
nale y si posługiwa . Badanie poka e te
rodki dost pne przy zakładaniu ko cioła,
które mo na uzyska w celu wsparcia działalno ci zało ycielskiej.

2.

Region – Naród/Kraina/Powiat/Miasto
Badanie całego narodu lub danego regionu mo e da ogólny obraz pozycji
chrze cija stwa na tym terenie. Informacja ta mo e postawi przywódców ko cioła przed
wyzwaniem zach cania ko ciołów do ewangelizacji w celu napełnienia danego regionu
ko ciołami.

Jakie badania nale y przeprowadzi w twoim regionie?
C. Pozyskiwanie rodków
Jeden z najwa niejszych aspektów mobilizacji dotyczy rodków. W miar wzrastania Ko cioła
w Nowym Testamencie wierz cy pozyskiwali rodki potrzebne do jego wzrostu. Członkowie
Ko cioła w Jerozolimie składali hojne datki na wspieranie innych w potrzebie (Dz. 4:32-37).
Chrze cijan zach cano do pomagania innym wierz cym, którzy nie posiadali innych
materialnych rodków na utrzymanie, np. pobo nym wdowom (1 Tym. 5:9-16). Bogatych
napominano do wi kszej ofiarno ci i pomagania mniej zamo nym (1 Tym. 6:18-19).
U ródła kwestii zaopatrzenia le y fundamentalna prawda, e lud Bo y dostarcza
podstawowych rodków na działalno
ewangelizacyjn . Wypełnienie Wielkiego Nakazu
Misyjnego w narodzie powinno si odbywa głównie za pomoc
rodków pozyskanych od
wierz cych tego kraju. Do wspierania ich pracy powinno si wykorzystywa ich własne
dziesi ciny i ofiary. Nik Nedelchev jest przywódc narodowym z Bułgarii. Ma on du e
do wiadczenie w pozyskiwaniu rodków na słu b zakładania ko ciołów. A oto jego własne
spostrze enia:
„Je li ko cioły w Bułgarii maj wzrasta i pomna a si , zasoby zarówno ludzkie, jak i
finansowe, musz pochodzi przede wszystkim z Bułgarii... Ch tnie przyjmujemy
inwestycje w Bułgari ze strony innych krajów. Inwestycje te jednak powinny przybiera
form strategicznych układów partnerskich z bułgarskimi słu bami. Partnerzy powinni
wyra nie ustali swoje oczekiwania i konkretny termin w celu unikni cia długofalowej
zale no ci.”
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D. Szkolenie/Doradzanie: przygotowywanie innych do słu by
Szkolenie ewangelistów, przywódców grup komórkowych,
zało ycieli ko ciołów i pastorów zgodnie z modelem pomna ania
przyczynia si do tworzenia ruchów zakładania ko ciołów. Ka dy z
wymienionych wy ej pracowników wymaga innego rodzaju
szkolenia, st d istnieje potrzeba zró nicowanych sposobów
szkolenia w celu wspierania ruchu zakładania ko ciołów.

Szkolenie
ewangelistów,
przywódców grup
komórkowych,
zało ycieli ko ciołów i
pastorów zgodnie z
modelem
pomna ania
przyczynia si do
tworzenia ruchów
zakładania ko ciołów.

W dwudziestym rozdziale Dziejów Apostolskich, tam, gdzie Paweł
powitał starszych z Efezu, znajduje si jedna z najlepszych rad
odno nie do szkolenia przywódców ko cioła. We fragmentach z
Dziejów 20:20, 31 i 35 czytamy, e Paweł pracował ci ko „we dnie
i w nocy”, „publicznie i po domach”. Zakładanie ko ciołów i
szkolenie zało ycieli wymaga ci kiej pracy. Z Dziejów 20:20 i 27
dowiadujemy si , e Paweł nauczał ich bezustannie. Uczył ich
tego, co było po yteczne w ich zadaniu. Fragment z Dziejów 20:33-34 pokazuje, e prowadził
on uczciwe ycie. Osobiste pobudki Pawła nie budz zastrze e . Nikt nie mógł mie
jakichkolwiek w tpliwo ci co do jego rzetelno ci pod wzgl dem finansowym. Z wiersza
trzydziestego pi tego wynika, e Paweł nauczał i dawał wzór ofiarno ci i szafarstwa (Dz.
20:35). Fragmenty 20:31 i 36 pokazuj , e Paweł był zaanga owany emocjonalnie w swoje
relacje z tymi przywódcami. Razem ronili łzy. Słu ba powstaje w wyniku relacji. Najlepsze
szkolenie polega m.in. na doradzaniu, a nie jedynie na formalnym wykształceniu.
Poni sze zasady odnosz
ko ciołów.
1.

si

do szkolenia przywódców w kontek cie ruchów zakładania

Szkolenie powinno skupia si na przywództwie
Szkolenie, jakie otrzymuj przywódcy, powinno umo liwia im przysposabianie innych do
ruchu pomna ania ko ciołów i szerzenia Ewangelii w danym regionie. Zwró uwag na
Dzieje Apostolskie 20:15-38, gdzie Paweł przypomina wierz cym z Efezu, jak pracował z
nimi przygotowuj c ich do obj cia przywództwa. W Efezie Paweł przysposabiał
wierz cych do prowadzenia ruchu duchowego, który obj ł swym zasi giem cały region.
Ksi ga Dziejów przedstawia, jak Paweł szkolił przywódców i mówił Tymoteuszowi, jak ich
wybiera . W Pierwszym Li cie do Tymoteusza czytamy o niezb dnych cechach
przywódcy. Dowiadujemy si tam na przykład, e charakter jest wa niejszy ni charyzma
(1 Tym. 3:2-10). Paweł, nauczyciel Tymoteusza, miał do niego stosunek ojcowski (2 Tym.
2:1).

2.

Szkolenie powinno si powtarza
Ruchy zakładania ko ciołów wymagaj szkolenia, które powinno si powtarza (tzn.
mo na je ponownie przekazywa innym). Szkolenie Pawła obj ło cztery pokolenia.
Zacz ło si od tego, e Paweł z serca przekazywał nauk (2 Tym. 2:2). Tymoteusz z kolei
nauczał godnych zaufania ludzi, którzy byli „zdolni naucza innych”. Nauczanie i szkolenie
przekazywane przez nas wtedy, gdy pomagamy ludziom wzrasta w Chrystusie i
przygotowujemy nowych przywódców, powinno si odbywa tak, by mo na było je
odtworzy .
Wspomniany model czteropokoleniowy jest strategicznym sposobem planowania
szkolenia. Wymaga to prostoty, która umo liwi innym przekazywanie go bez drogich
narz dzi, wyszukanej wiedzy czy formalnego wykształcenia. Szkolenie nadaj ce si do
powielania mo e stanowi wyzwanie z uwagi na fakt, e nauczany przez nas materiał
musi by nie tylko prosty, lecz tak e gł boki i o wysokiej jako ci. Pozwoli to na budowanie
silnych ko ciołów, które b d wpływa na ycie ludzi i wspólnot.
Szkolenie musi si składa zarówno ze słów, jak i z przykładów. Czy to, czego nauczamy i
w czym szkolimy mo na powieli na czterech poziomach? Czy jest to do proste? Do
gł bokie? Czy mo na to przekaza zarówno w oparciu o przykład, jak i słowa?

3.

Szkolenie powinno by dost pne
Zadaniem miejscowych ko ciołów jest przeszkolenie przywódców do wypełnienia
Wielkiego Nakazu Misyjnego. Gdy ludzie mówi o programach szkoleniowych, na ogół
maj na my li seminaria, koled e biblijne lub inne programy prowadzone w okre lonej
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siedzibie. Jest to o tyle godne ubolewania, e niektóre z najskuteczniejszych programów
szkolenia nie wi
si z adn stał siedzib i opieraj si na ko ciele. Zało enie, e
pracownicy ko cielni musz wyjecha na kształcenie do szkoły, mo e hamowa ruch
zakładania ko ciołów. Gdy jednak miejscowe ko cioły powa nie traktuj swój obowi zek
szkolenia pracowników, wówczas szkolenie jest dost pne dla wi kszej liczby osób.
4.

Szkolenie powinno by prowadzone z bazy strategicznej
Podczas swojej trzeciej podró y misyjnej Paweł wi kszo czasu sp dził w Efezie (Dz.
Ap. 19:9-10). Wybrał strategi działania z bazy strategicznej po to, by szkoli przywódców,
którzy mogliby dotrze do całego regionu (zobacz te Dz. 20:18nn). Po szkoleniu u Pawła
przywódcy ci wyruszali w gł b prowincji Azji ze Słowem Pa skim. Ko cioły wymienione w
Ksi dze Objawienia w rozdziałach drugim i trzecim wszystkie znajduj si w tym regionie i
mogły by zało one przez ludzi, którzy uczyli si od Pawła w trakcie jego pobytu w Efezie.
W li cie do wierz cych z Kolosów (miasto w prowincji Azji) Paweł nawet wymienia ludzi z
ko ciołów, „którzy nie widzieli mnie osobi cie” (Kol. 2:1).
Czy znalazłe baz strategiczn dla szkolenia zało ycieli ko ciołów, którzy pomog
rozszerzaniu twego ruchu na cały region w jak najskuteczniejszy sposób?

E.

w

Ewangelizacja: Pola s dojrzałe
Bóg pracuje na wiecie nad tym, by przyprowadzi ludzi do siebie. Zlecił nam posług jednania
(2 Kor. 5:18). Obowi zkiem Ko cioła jest rozpowszechnianie Ewangelii w jego wspólnocie i
poza ni . Je li maj powsta ruchy Zakładania Ko ciołów a do Nasycenia, wsz dzie trzeba
głosi Ewangeli .
Jezus pokazał swoim uczniom, e nie postrzegali ludzi tak, jak postrzegał ich Bóg – ju
gotowych (dojrzałych) do niwa (Mat. 9:35-38). Ludzie naprawd pragn relacji z Bogiem.
Ludzie zgubieni yj z pustk na kształt Boga w swoich duszach i szukaj czego , co by j
wypełniło. Owoc ewangelizacji jest tak niewielki nie tyle dlatego, e ludzie nie szukaj Boga, ile
dlatego, e odrzucaj formy i wyrazy wiary, jakimi posługuje si tradycyjny ko ciół. W celu
dotarcia do nowych pokole potrzebne s nowe formy i nowe wyrazy ponadczasowych prawd.
Ewangelizacja nie jest zadaniem specjalistów, lecz ka dego wierz cego, który do wiadczył
Bo ej miło ci. Je li ma mie miejsce proces Zakładania Ko ciołów a do Nasycenia, nale y
przeszkoli , zmobilizowa i wezwa tylu wierz cych, ile si da, do dzielenia si swoj wiar w
domu, miejscu pracy, odpoczynku lub rekreacji - wsz dzie.

F.

Poszukiwanie wizji
Ruchy zakładania ko ciołów rozpoczynaj si od wizji. Wizja
zapewnia jasne okre lenie zadania, zach ca do współpracy mi dzy
grupami wierz cych i motywuje lud Bo y do osi gania wi kszych
rzeczy dla Boga. Wizja, inaczej „Z”, ka e wsz dzie dostrzec
zało one ko cioły tak, by ka dy m czyzna, kobieta i dziecko mieli
szans usłysze i przyj Ewangeli .
W niektórych regionach brakuje ruchów, gdy Ciało Chrystusa nie
ma takiej wizji. Jak ludzie mog d y do czego , o czym nie maj
poj cia? Inaczej jest w tych cz ciach wiata, gdzie istniej ruchy
zakładania ko ciołów - tam jest wielka wizja.

Celem jest daj ca
wiadectwo
społeczno
wierz cych w zasi gu
ka dej osoby tak, by
ka dy mógł usłysze
Ewangeli i zobaczy
w praktyce ycie
Chrystusa w danej
wspólnocie.

Wizja rodzi si w wyniku modlitwy, badania i zadawania sobie
pytania „Czego chce Bóg?” W pytaniu tym kryje si pot na moc. O
wizj mo na prosi w parach, grupach lub specjalnych seminariach po wi conych
poszukiwaniu wizji. Ci, którzy uwa nie si nad tym zastanawiaj , dochodz do wniosku, e Bóg
pragnie, aby wszyscy ludzie mieli szans usłysze Ewangeli we własnym j zyku, a ponadto
aby Jego Ko ciół wzrastał w taki sposób, by ka dy miał szans sta si uczniem Jezusa. Na
tym polega wizja SCP, któr nale y przekaza innym podczas ró nych okazji poszukiwania
wizji.
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SKUTEK: RUCHY ZAKŁADANIA KO CIOŁÓW
Dachem lub szczytem naszego budynku jest ruch zakładania ko ciołów. Celem jest daj ca
wiadectwo społeczno wierz cych w geograficznym i kulturowym zasi gu ka dej osoby tak, by
ka dy przy ró nych okazjach mógł usłysze Ewangeli przedstawion zgodnie z wymogami jego
kultury i zobaczy w praktyce ycie Chrystusa w danej wspólnocie. Wypełnienie Wielkiego Nakazu
Misyjnego wymaga daj cych si powieli wzorców we własnym kraju i w kulturach innych krajów.
A. Zakładanie ko ciołów oparte na powielaniu si
Zakładanie powielaj cych si ko ciołów jest najlepszym sposobem ewangelizacji danego
regionu. Zakładanie ko ciołów według modelu dodawania nie przyniesie w efekcie ruchu.
Jeden plus jeden plus jeden równa si trzy. Dwa razy dwa równa si cztery.
Na pocz tku ró nica jest prawie niedostrzegalna, ale porównanie tych wzorców na przestrzeni
czasu sprawia, e ró nica jest OGROMNA. Zakładanie Ko ciołów a do Nasycenia opiera si
na modelu pomna ania. Oznacza to, e nowo zakładany ko ciół powinien mie wizj
pomna ania si ju w momencie powstawania.
Zało yciele Ko ciołów a do Nasycenia szukaj modelu niesko czonego powielania si . Chc
zakłada takie ko cioły, które mog si łatwo pomna a tak, by w efekcie powstał ruch.
Zało yciele Ko ciołów a do Nasycenia nie poprzestaj na zało eniu jednego ko cioła oczekuj oni, e ko ciół ten si powieli i tylko wtedy uznaj , e s bliscy osi gni cia Bo ego
celu.
B. Zakładanie ko ciołów w odmiennych kulturach
Kiedy ko cioły si pomna aj , tworz na ogół repliki siebie samych. Oznacza to, e w pewnym
momencie mo e si okaza konieczne pionierskie i ponadkulturowe zakładanie ko ciołów w
celu dotarcia do nowych grup ludzi w regionie.
Przebudzenie w Azji przekroczyło bariery kulturalne obejmuj c zarówno ydów jak i Greków
(Dz. Ap. 19:10). W Li cie do Efezjan 3:6 czytamy, e ponadkulturowy charakter Ewangelii jest
tajemnic spełnian przez Ko ciół. Lud Bo y nie reprezentuje okre lonej grupy etnicznej, lecz
wywodzi si z narodów całego wiata (Obj. 7:9-10). Zakładanie ko ciołów ponadkulturowych
stanowi jedno z zada Ko cioła, które wypełnia t tajemnic .

KONKLUZJA: „PAN BUDUJE DOM”
Bóg jest In ynierem ruchów zakładania ko ciołów. Wielkie ruchy duchowe polegaj na Nim i Jego
doskonałej porze na wszystko. Nikt nie mo e zmusi Boga do wykonania jakiegokolwiek posuni cia. Bóg
jest niezale ny i dokonuje posuni
zgodnie ze swoj wol . W ksi dze Dziejów mo emy to
zaobserwowa w yciu Pawła. Miał on pragnienie dotarcia z Ewangeli do Azji i gdy si tam wybierał,
nagle zadziałał Duch wi ty. W trakcie podró y Bóg kazał mu obra nowy kierunek. Pó niej, w
dziewi tnastym rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Bóg otworzył Pawłowi drzwi do pracy w prowincji
Azji, okazał swoj moc w niezwykły i zdumiewaj cy sposób (Dz. 19:1-12). Cała Azja usłyszała słowo
Pa skie! Niektóre z przejawów Bo ej mocy (jak na przykład uzdrawianie przez chusty) nie miały nigdy
miejsca w innych relacjach biblijnych. Dla mieszka ców Azji rzecz oczywist było to, e Bóg działał z
apostołami w niezwykły sposób. Chodzi o to, e w tamtym czasie w Efezie Bóg w swojej suwerenno ci
zdecydował si na działanie w nadzwyczajny sposób.
Tworzenie ruchu Zakładania Ko ciołów a do Nasycenia jest niemo liwe, je li nie jest to wybrany przez
Boga odpowiedni moment. Sk d mo emy wiedzie , gdzie i kiedy On działa lub pragnie zadziała ?
Aby pozna Bo
wol , trzeba najpierw pozna Boga. Aby pozna Boga,
trzeba nawi za z Nim wi
poprzez modlitw . Gdy zbieramy si razem Aby pozna Bo
modl c si i by mo e zachowuj c post, On objawi nam swoj wol . Jedn z wol , trzeba najpierw
przyczyn, dla których Bóg mo e nie działa , jest grzech, z którym si jeszcze pozna Boga.
nie uporali my. By mo e On nam poka e, e teraz jest czas na zasiewanie
ziarna lub podlewanie z modlitw zasianego ziarna. Mo liwe, e Bóg poka e nam inne podej cie, które
oka e si kluczem do otwierania ludzkich serc. Mo e by wiele powodów braku Bo ej interwencji w
danej dziedzinie, lecz je li Bóg kładzie ci co na sercu, bezustannie szukaj Jego oblicza w modlitwie.
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PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jaka jest twoja wizja?

•

Czy ruch modlitewny stanowi cz

twojego planu zakładania ko cioła?

•

Jak współpracujemy z istniej cym Ciałem Chrystusowym przed zało eniem ko cioła?

•

Czy masz plan o zasi gu regionalnym dotycz cy zakładania ko ciołów w s siednich miastach?

•

Gdzie Bóg szczególnie działa w twoim regionie?

•

Jakie elementy ruchu zakładania ko ciołów dostrzegasz w swoim regionie?
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Dary duchowe

KO CIÓŁ

LEKCJA

Ko ciół

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

9,10

BO E PRZYSPOSABIANIE DO
SŁU BY

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomaganie zespołom zakładania ko ciołów w ustaleniu darów duchowych
ka dego z członków tak, by ka dy mógł słu y Panu zgodnie z tym, jak go obdarował.

Główne punkty

• Darów duchowych udziela Duch wi ty w celu zapewnienia skuteczno ci ciału Chrystusa.
• Dary duchowe to nie to samo, co wrodzone talenty czy wyuczone umiej tno ci.
• Dary duchowe mo na odkry w trakcie słu by, a nast pnie rozwin

Po

.

dane rezultaty

Po opanowaniu tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Potrafi znale

swój dar duchowy i pomóc innym w odszukaniu ich darów.

• By gotowym na dokonanie wszelkich zmian koniecznych do pracy z innymi w oparciu o dary
duchowe.
• Bra udział w działalno ci zespołu zakładaj cego ko cioły, w którym ka dy członek musi
osi gn jak najwi ksz skuteczno zgodnie z duchowym darem (darami), jakim Bóg obdarzył
ka dego.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Zwró uwag , e jest to lekcja dwugodzinna. Je li potrzebna jest przerwa, mo na j zarz dzi
mi dzy punktem III „Umiej tno ci...dane przez Ducha wi tego...” a punktem IV „Spostrze enia z
listy darów duchowych”.
I.

DLACZEGO POTRZEBUJEMY DARÓW DUCHOWYCH?
Ko ciół jest tworem duchowym. Wierzymy, e w ponadnaturalnym królestwie Bo ym istniej
aniołowie i demony. Wierzymy te , e człowiek nie powstał w wyniku ewolucji, lecz został stworzony
i wyposa ony w cechy zarówno fizyczne, jak i duchowe. Jeste my czym wi cej ni ciałem, krwi i
wi zk chemikaliów. Pragniemy mie ycie ponadnaturalne, pozostaj c raczej w Duchu ni w ciele.
Paweł uj ł to nast puj co:
„Chocia bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdy or
bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych”
(2 Kor. 10:3-4).
Ko ciół musi wykorzystywa t pochodz c od Boga moc burzenia. Zasadniczo s dla nas
dost pne dwa jej rodzaje – modlitwa i dary duchowe. Obydwa zapewniaj przyst p do Bo ej mocy
dla ludu Bo ego i Bo ej działalno ci. Obydwa s niezb dne do pełnienia słu by zbyt trudnej jak na
ludzkie siły. Pan nigdy nie planował, by my słu yli w naszej własnej mocy. Zamierza On nam
pomóc. Jezus zabronił uczniom opuszczania Jerozolimy lub rozpoczynania słu by, dopóki nie
otrzymaj mocy Ducha wi tego (Dz. Ap. 1:4-5).
Pan zaopatrzył swoje Ciało w ró norodne dary w celu umo liwienia mu rzetelnej pracy. Jedna z
kategorii darów dotyczy typów przywódców „dla przysposobienia wi tych do wykonywania
posługi” (Efez. 4:12). Inna kategoria darów odnosi si do szczególnych uzdolnie do słu by,
nadanych w ró nych poł czeniach ka demu wierz cemu. Nasza wiedza na temat tych dwóch
kategorii pochodzi z Pisma.
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PRZYWÓDCY: NADANI PRZEZ JEZUSA DO PRZYSPOSABIANIA CIAŁA
Pierwsza kategoria darów odnosi si do przywódców opisanych w Li cie do Efezjan 4:11-16. Nie
s to stanowiska czy urz dy, na które ludzi si wybiera. S to po prostu osoby dane przez Boga
Ciału Chrystusowemu, aby przysposabiały ka d osob do wykonywania jej cz ci zadania. Nie s
to specjali ci, którzy maj za nas wykonywa prac ; ich skuteczno
mierzy si nasz
skuteczno ci w naszym wykonywaniu dzieła słu by.
Fragment ten wymienia apostołów, proroków, ewangelistów i pastorów/nauczycieli. Osoby pełni ce
rol apostołów to te, które zostaj posłane po to, by poło y podstawy nowej słu by. Osoby
pełni ce rol proroków przekazuj Ciału Bo e Słowo, podczas gdy ewangeli ci przekazuj Jego
Słowo zgubionym. Pastorzy/nauczyciele dogl daj i nauczaj lud Bo y. W celu zrozumienia roli
przywódcy w Ciele zastanów si nad funkcj ewangelisty: nie mo e on po prostu odby
ewangelizacji – musi przy tym przysposobi innych chrze cijan do prowadzenia ewangelizacji.

III.

ZDOLNO CI: DANE PRZEZ DUCHA WI TEGO DO WYPOSA ENIA CIAŁA W MOC
A. Definicja
Inn kategori darów s zdolno ci nadane wierz cym przez Ducha wi tego. W Bo ej słu bie
powinno si wykorzystywa wrodzone talenty b d wyuczone umiej tno ci. Duch Bo y udziela
jednak wierz cym zdolno ci, które pozwalaj im w niepowtarzalny sposób przyczyni si do
zbudowania Ciała Chrystusowego. S one okre lane mianem darów duchowych. Oto pewne
ewidentne fakty dotycz ce tych darów:
•

Ka dy wierz cy ma co najmniej jeden (1 Kor. 12:7; 1 Piotra 4:10).

•

S one udzielane raczej dzi ki pragnieniu Ducha ni naszym własnym pragnieniom (1 Kor.
12:11).

•

S one raczej dla wspólnego dobra ni osobistej korzy ci (1 Kor. 12:7, 12-27, Rzym. 12:45).

•

Dar (lub dary), które posiadamy, s dziełem Ducha (1 Kor. 12:4). Słu by, w których si nimi
posługujemy, wi
si z Chrystusem (1 Kor. 12:5) a ich skuteczno jest dziełem Boga (1
Kor. 12:6). Naszym obowi zkiem jest po prostu posłusze stwo.

B. Dary duchowe a Ciało Chrystusa
Bóg rozdzielił te dary w celu zbudowania Ciała.
1.

Wa na rola ka dego członka
Ilustracja Ciała przedstawiona w Pierwszym Li cie do Koryntian w rozdziale dwunastym
ukazuje odczuwan przez ka dego członka potrzeb wypełniania swojej roli w Ciele. Tak
jak ciało fizyczne cierpi, kiedy jeden członek jest chory, Ciało Chrystusa cierpi, gdy jeden z
członków nie u ywa swego daru. Ka dy wierz cy ma do wykonania „dobre czyny” (Efez.
2:10). Nie mo na ich dokona naszymi ludzkimi siłami. Potrzebujemy ponadnaturalnej
mocy Ducha wi tego działaj cego przez nas, aby je wypełni .

2.

Funkcja „uzdolnionego” ludzi
Bóg dał ko ciołowi uzdolnionych ludzi do prowadzenia i szkolenia wierz cych. Ka dy
miejscowy ko ciół ma osoby, które s wyj tkowo utalentowane w tych dziedzinach. Mimo
to osoby te nigdy nie miały sta si grup elitarn , która wykonuje słu b ko cioła. List do
Efezjan 4:11-13 wyja nia, e maj one przygotowywa lud Bo y tak, by ci wierz cy mogli
wykonywa dzieło posługi. Rzecz niezwykle istotn jest, by ka dy wierz cy odkrył i
wykorzystał swój dar w słu bie.

3.

Szafarze łaski Bo ej
Kiedy posługujemy si naszymi darami, to w rzeczy samej jeste my szafarzami łaski
Bo ej (1 Piotra 4;10-11). W trakcie słu by przepływa przez nas do innych Bo a łaska i
moc. Bóg chce słu y ludziom i postanowił tego dokona przez nas – zwłaszcza przez
nasze dary duchowe. Zdecydował ju , jak chce u y ka dego z nas i udzielił nam
odpowiedniego daru. Naszym zadaniem jest go wykorzysta i przynosi Mu owoce.
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C. Ustalenie swego duchowego daru (darów)
Ustalenie, jakie s nasze dary, wymaga czasu i do wiadczenia. Je li nie wiesz, jakie s twoje
dary, mo esz je pozna dzi ki wiedzy o tym, jakie dary w ogóle istniej , zaanga owaniu w
słu b Ciała i ocenie tego, czego dokonuje Bóg poprzez ciebie za pomoc twoich darów
duchowych i wrodzonych zdolno ci. W pewnym sensie twoje dary stan si oczywiste dla
ciebie i innych w trakcie słu by.
Biblia nie podaje adnego testu darów duchowych. Nie s one zale ne od naturalnych lub
wyuczonych zdolno ci. Lekarz nie musi mie daru miłosierdzia, a nauczyciel daru nauczania.
Takie zawody wymagaj przeszkolenia i do wiadczenia, lecz nie jest to to samo, co dary
duchowe. Ich darem mo e by ewangelizacja, zarz dzanie lub jeszcze co innego. Ocena
twojego zawodu nie jest sposobem odkrywania twego duchowego daru (darów).
Dar odkrywa si dzi ki jego skuteczno ci w trakcie posługiwania si
nim. Kiedy słu ymy innym, przez nasz dar przepływaj Bo a łaska,
moc i błogosławie stwo w takim stopniu, e przekracza to nasze
ludzkie mo liwo ci. Jedynym sposobem odkrywania naszego daru
(darów) jest zaanga owanie w ró nego rodzaju słu by i obserwacja
tego, czym posługuje si Bóg. Proces ten polega w zasadzie na
metodzie „prób i bł dów”. Poniewa Bo a moc przepłynie przez nas
do innych, wa ne jest słuchanie ich rad. Mo emy nie dostrzega , jak
na pewno to zobacz .

Dar odkrywa si
dzi ki jego
skuteczno ci w
trakcie posługiwania
si nim.
Bóg nas u ywa, ale inni

Nowy Testament wymienia wiele darów duchowych (zobacz akapit D zamieszczony poni ej).
Poniewa ka da lista zawiera inne dary, prawdopodobny wydaje si fakt, e nie ma kompletnej
listy. Mo e by wiele innych rodzajów darów w słu bie. Jasne jest równie , e ka dy wierz cy
posiada dar. Nie jest jednak pewne, czy ka dy z nas ma tylko jeden. Niektórzy mog mie dwa
lub wi cej. Trudno podawa tu jakie reguły. Z uwagi na t ró norodno konieczne jest, by
wierz cy byli zaanga owani w ró nego rodzaju słu by.
Jakkolwiek wrodzone talenty czy wyuczone umiej tno ci nie s tym samym, co dary duchowe,
szkolenie lub talent mo e z pewno ci podnie skuteczno daru. Na przykład je li kto ma
dar nauczania, oznacza to, e Bóg chce mu błogosławi w tej słu bie. Dar ten nie zast puje
jednak studiowania, dzi ki któremu kto ma co do powiedzenia! Bóg mo e pobłogosławi
nasze niewiele. Pragnie On te pobłogosławi nasze wiele. Posiadanie daru nie jest wymówk
dla lenistwa. Dotyczy to ka dego daru. Gdy odkryjemy, jaki dar(y) posiadamy, powinni my
zrobi wszystko, co w naszej mocy, by go(je) rozwin
i aby my stawali si coraz lepszym
narz dziem słu by w ko ciele.
Ilustracja 9.1 Bóg pomna a nasze wysiłki

Moc
Bo a

Działanie darów duchowych
Pomna a nasze
wysiłki w dziedzinie
darów

S
K
U
T
E
K

D. Opis darów duchowych
Dwa wa niejsze odno niki, na których opiera si nasze pojmowanie, to dwunasty rozdział Listu
do Rzymian oraz 1 List do Koryntian 12-12. Znaj c nasz naturaln pokus oddzielania tych
dwóch tematów Duch wi ty umie cił słynny fragment o miło ci (1 Kor. 13) w rodku swego
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nauczania na temat darów. Poni ej zamieszczamy list raczej w porz dku alfabetycznym ni
według priorytetów. Wi kszo uczonych biblistów wierzy, e listy te s wyczerpuj ce.
E.

Dwa ostrze enia
Po pierwsze pami taj o tym, o czym ju wcze niej wspomnieli my, e nasza wiedza na temat
poszczególnych lub wszystkich darów pochodzi z Biblii. Po drugie, dost pno niektórych z
tych darów jest dzi ko ci niezgody w Ciele Chrystusa. Dyskusja na ogół toczy si wokół tego,
czy od czasu napisania Nowego Testamentu niektóre dary s udzielane we współczesnym
Ko ciele. Niektórzy wierz , e wraz z uko czeniem pisemnego Bo ego objawienia niektóre z
tych darów, zwłaszcza w formie cudów, zanikły. Inni s przekonani, e nauki biblijne na temat
darów duchowych dla Ko cioła w Nowym Testamencie wci odnosz si do współczesnego
Ko cioła. Powa ni, szczerzy i starannie przygotowani uczeni opowiadaj si za obydwiema
mo liwo ciami. Co zatem mamy zrobi ? Proste rozwi zanie polega na ocenianiu i wzorowaniu
naszego posłusze stwa i do wiadczenia na prostym i pełnym zastosowaniu tego, co mówi
Biblia.

IV.

INDUKCYJNE STUDIUM BIBLII NA TEMAT FRAGMENTÓW O DARACH DUCHOWYCH
A. Obserwacja
Poni ej znajduje si lista wierszy, które mówi o darach duchowych. W kolumnie drugiej wpisz
ogólne obserwacje na temat wszystkich darów duchowych; w kolumnie trzeciej wymie dary.
Niektóre przykłady zostały zrobione za ciebie.
B. Interpretacja
W kolumnie czwartej wpisz to, co ka dy fragment mówi na temat ka dego daru.
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1Kor. 12:2729

Efez. 4:11

Teraz porównaj te listy. Na podstawie swojej znajomo ci pisma opracuj praktyczn definicj
ka dego daru:
C. Zastosowanie
Sporz d list darów, które twoim zdaniem posiadasz. Obok ka dego wpisz, jak w twoim
przekonaniu Bóg chce, by posługiwał si tym darem w słu bie dla Ciała:

V.

PRZESZKODY W ODKRYWANIU DARÓW
A.

Przyczyny osobiste
•

Obawa przed wykorzystaniem lub niewła ciwym u yciem przez innych.

•

Brak praktycznego pojmowania działania sił ponadnaturalnych w rzeczywisto ci fizycznej.
Jest to kwestia wiatopogl du.

•

Nierozwi zany problem grzechu i/lub brak wiary.

•

Brak zaanga owania w usługiwaniu innym.

•

Próby na ladowania innych w praktycznym posługiwaniu si darami.

•

Zbyt usilne próby „otrzymania darów” zamiast szukania Dawcy daru.
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Przyj cie postawy „poczekam na dar, zanim zaczn słu b ” zamiast posłusznie przyst pi
do słu by na rzecz innych w zaufaniu, e Pan osi gnie przez nas swój cel. W rzeczy samej
mo emy by zupełnie nie wiadomi skutecznego posługiwania si naszym duchowym
darem (darami), gdy staramy si kocha innych i usługiwa im.

Problemy natury organizacyjnej
•

Brak równowagi doktrynalnej: niektórzy wykluczaj pewne dary, inni kład na nie zbyt du y
nacisk.

•

Zbyt du y nacisk na niektóre dary jako „oznak duchowo ci” zamiast uznania ich raczej za
słu b dla innych.

•

Brak biblijnego nauczania na temat darów ani wolno ci posługiwania si nimi.

•

Przedstawianie darów jako celu samego w sobie zamiast jako narz dzia słu by.

VI. MOBILIZACJA KO CIOŁA ZGODNIE Z DARAMI DUCHOWYMI
Jednym z kluczy do sukcesu w dojrzało ci i wzro cie działalno ci
zakładania ko cioła jest znalezienie sposobu na przeszkolenie
wszystkich członków w celu odkrycia, rozwini cia i zastosowania w
słu bie ich darów. Nie ma adnych limitów wzrostu dla ko cioła, który
umo liwia ludziom słu b w mocy Ducha wi tego zamiast ogranicza
ich do wypełniania okre lonego zadania w słu bie.

Zało yciel ko cioła
ma nie tyle „odbywa
słu b ”, co raczej
szkoli nowych
wierz cych do
odbywania słu by.

A. Jak pomaga innym w odkrywaniu i u ywaniu ich darów
Pierwsze, co mo emy zrobi , aby pomóc innym odkry ich dar(y) to zach ta i umo liwienie im
zaanga owania w słu bie. Tylko w trakcie słu by b dziemy w stanie zobaczy , jak Bóg
skutecznie si nimi posługuje. Wa ne jest, by my uczyli innych o
•

Potrzebie darów

•

Naturze darów

•

Odkrywaniu ich daru (darów)

• Odpowiedzialno ci za u ywanie ich daru (darów)
Nast pnie w słu bie musimy ledzi wyniki słu by w celu ustalenia, czy Pan jej błogosławi, czy
nie. Je li dostrzegamy wyst powanie jakiego daru, powinni my zach ci wierz cego do
rozwini cia go i wzbogacenia jego słu by w tej dziedzinie (1 Piotra 4:10). Je li nie dostrzegamy
wyst powania daru, powinni my wiernie słu y rad bratu czy siostrze, by spróbowali innych
dziedzin słu by zamiast patrze na ich frustracj z powodu braku wyników.
Wa ne jest te pami tanie, e wszyscy wierz cy, jako cz
ciała Chrystusa, maj duchowy
dar(y). Długo
ich chrze cija skiego ycia nie ma tu znaczenia. Nawet nowi wierz cy
posiadaj dar(y). Przyjrzyj si skutkom wysiłków ewangelizacyjnych Samarytanki (Jana 4:2830). Była wierz c od niespełna godziny, a Bóg posłu ył si ni do przyprowadzenia
olbrzymiego tłumu do Jezusa. Nowi wierz cy powinni doznawa zach ty do słu by i
odkrywania swego daru (darów).
Jedno słowo przestrogi odno nie do słu by nowych wierz cych. Powinni oni słu y . Nie
powinni jednak zajmowa stanowiska (1 Tym. 3:6). Usługiwanie innym to nie to samo, co
kierowanie. Stanowisko przywódcy wymaga dojrzało ci i wypróbowanej wierno ci. Mimo to
wszyscy chrze cijanie maj by zaanga owani w słu b dla innych i ewangelizacj
zgubionych.
B. Szkolenie pomocne w rozwijaniu darów
Pomimo i dary duchowe s darami łaski od Boga, jest jeszcze miejsce na ich szkolenie i
rozwijanie w słu bie. Szkolenie odbywa si na poziomie ludzkich umiej tno ci, podczas gdy
dar le y w sferze wyposa enia duchowego. Obydwie te rzeczy powinny si ł czy w ró nych
zaj ciach słu by.
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VII. DARY DUCHOWE A ZAKŁADANIE KO CIOŁA
W celu zapewnienia sobie skuteczno ci w słu bie zakładania ko ciołów zało yciel musi by
wiadomy swego daru (darów). W efekcie mo e si skupi na słu bie, któr Bóg w jego yciu
błogosławi. Jest wiele sposobów zakładania ko cioła. Ludzie mog zosta poci gni ci do Pana
dzi ki nauczaniu zało yciela ko cioła, ewangelizacji, współczuciu czy innemu darowi. Wa ne jest,
by zało yciel ko cioła posiadaj cy dar ewangelizacji sp dzał raczej czas ze zgubionymi ni
po wi cał go na przygotowywanie studiów biblijnych. Zało yciel ko cioła, który ma dar nauczania,
powinien z kolei skupi si na studium Biblii. Je li ma dar miłosierdzia, powinien przebywa z
chorymi i cierpi cymi.
Poniewa nikt nie posiada wszystkich darów, wa ne jest, by zało yciel Zespół mo e
ko cioła utworzył zespół z innymi, którzy maj dary uzupełniaj ce jego zapewni
własny. Tylko w ten sposób mo na zapewni równowag w słu bie.
uzupełniaj ce si
Zało yciel ko cioła, który nie ma daru ewangelizacji, mo e zało y
dary.
ko ciół, ale b dzie mu bardzo trudno, dopóki nie znajdzie członka
zespołu z takim darem. Wszelkie dary, jakich brakuje zało ycielowi, powinni przejawia członkowie
zespołu. W przeciwnym wypadku wiele pracy b dzie wymagało ci kiego, ludzkiego wysiłku.
Bo y plan zakłada, e miejscowy ko ciół b dzie pracował razem z udziałem ka dego członka, który
b dzie u ywał swego daru (darów). Jednak w nowo zało onym ko ciele na pocz tku mo e by
zaledwie garstka wierz cych. W takim przypadku jeszcze wa niejsze jest to, by dary ka dego
wierz cego zostały odkryte, rozwini te i wykorzystane w sposób szybki i skuteczny.
Jezus przydał Ciału specjalistów po to, by przygotowa ka dego do wykonania swojej roli. Ponadto
Duch wi ty wyposa a ka dego wierz cego w szczególne zdolno ci do przeprowadzania
jednostkowych zada i w ten sposób sprawia, e całe Ciało funkcjonuje. Przywódcy zostaj Ciału
przyznani w celu przysposobienia ka dego wierz cego do pełnienia posługi.
PLAN DZIAŁANIA
•

Przeprowad studium indukcyjne w sekcji IV.

•

Okre l potrzeby, które twoim zdaniem powinna zaspokoi twoja grupa zgodnie z Bo
mo liwo ci słu by, jakie Pan otworzył przed t grup .

•

Po wi
czas na oddanie si Panu prosz c Go o moc i wykorzystanie darów niezb dnych do
zaspokojenia poznanych przez ciebie potrzeb. Nie skupiaj si na darach, lecz na Dawcy darów.

•

Pozwól, by ka dy zacz ł co robi w kierunku zaspokojenia potrzeb, do zaspokojenia których czuje
si powołany. Skupiaj si i kład nacisk na zaspokajanie potrzeb w słu bie pełnej miło ci zamiast na
darze.

•

Zajmij si szkoleniem ludzi zgodnie z darem słu by, którego w ich odczuciu maj
zaspokajaniu potrzeb.

•

Pozwól innym oceni i udziela rad w kwestii potwierdzenia darów, którymi si posługiwałe .

wol . Wymie

u y

w
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JAK NASZA KULTURA WPŁYWA NA
NASZ KO CIÓŁ

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wyja nienie, jaki wpływ wywierała na ko ciół w całych jego dziejach kultura –
zarówno religijna, jak i społeczna. Poka emy te podobie stwa mi dzy współczesnym ko ciołem w
Europie rodkowo-Wschodniej i w byłym Zwi zku Radzieckim a wczesnym ko ciołem apostolskim.

Główne punkty

• Kultura b dzie wywierała wpływ na ko cioły, ale nie mog one przekroczy granicy grzechu.
• Kultura mo e wywiera na ko ciół wpływ pozytywny, negatywny lub neutralny.
• Je li ko ciół ma mie jakie znaczenie, musi zmieni swoje formy zgodnie z wymogami kultury.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Mie

wiadomo

wielkiego wpływu, jaki w przeszło ci kultura wywierała na ko ciół.

• Mie przekonanie, e formy ko cielne musz ulec zmianie wraz ze zmian kultury i potrzeb.
• Oceni swój własny ko ciół i sprawdzi , czy przystosowuje si on do pozyskiwania zgubionych,
czy oczekuje, e zgubieni zmieni si tak, by pasowa do ko cioła.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

• W ramach przygotowa do prowadzenia tej lekcji dokonaj krótkiego przegl du wa niejszych
wydarze z historii religii swego kraju. Zastanów si nad przygotowaniem krótkiej bibliografii na
ten temat.

• Pomy l o sporz dzeniu prze rocza z ilustracj 11.1 lub narysuj j na tablicy. Omówcie kwesti ,
czy trzy przedstawione tam kultury maj prawo si od siebie ró ni , czy te zawsze powinny by
takie same, je li s biblijne.
WPROWADZENIE
Kultura zawsze odgrywa wa n rol w okre laniu naszego my lenia i
działania. Jeste my wytworem naszej kultury, ona nas otacza i wywiera na
nas wpływ. Cz sto umyka to naszej wiadomo ci. Nawet gdy spotykamy
kogo z innej kultury, ró nej od naszej, mo emy doj do wniosku, e on czy
ona jest dziwny, podczas gdy my jeste my „normalni”.

Kultura otacza i
wywiera wpływ na
ko ciół.

Kultura wywiera równie wpływ na ko ciół. Ko cioły w ka dym kraju s inne. Niektóre ró nice wynikaj z
przekona doktrynalnych, wi kszo jednak wynika z kultury. Na przykład budynki ko cielne w Afryce
b d zupełnie inne od tych w Rosji. Tamtejszy klimat i kultura s zupełnie inne. Muzyka w ko ciele
południowoameryka skim b dzie si całkowicie ró niła od korea skiej. Ró nice te powstaj na tle
kulturowym, nie doktrynalnym.
Co wi cej, aden kraj nie stanowi jednorodnej grupy kulturowej. W ka dym kraju znajduj si
przedstawiciele ró nych narodów pochodz cy z ró nych kultur. Nawet w ród grup narodowych w obr bie
jednego kraju mog istnie znaczne ró nice kulturowe. Ró nice w statusie ekonomicznym, poziomie
wykształcenia oraz wieku mog by przyczyn całkowicie odmiennych wiatopogl dów. Nawet ró nice
kulturowe mi dzy terenem wiejskim i miejskim mog mie du e znaczenie.
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Niektóre z tych wpływów kulturowych na ko ciół s pozytywne. Pomagaj
Ró nice kulturowe
one ko ciołowi dotrze i pozyska mieszka ców swego kraju. Przykładem mog by pozytywne,
tego rodzaju wpływu mo e by posługiwanie si poezj . Je li jest to forma
negatywne lub
sztuki ciesz ca si du popularno ci w danej kulturze, mo na j skutecznie
neutralne.
wykorzysta do wyra ania prawd duchowych. Inne wpływy kulturowe maj
charakter neutralny i nie s tak znacz ce; odzwierciedlaj sposób, w jaki dany ko ciół postanawia co
robi . Przykładem wpływu neutralnego jest zbieranie ofiary: czy nale y j zbiera w trakcie nabo e stwa,
na pocz tku, w rodku, na ko cu oraz czy woreczek nale y zostawi z tyłu sali, eby ludzie mogli tam
składa swoje ofiary? Niestety, s te negatywne wpływy kulturowe, które mog oddziaływa na ycie
ko cioła. Mo e to by rasizm lub synkretyzm przenikaj cy do ko cioła z kultury.
I.

ZASADY BIBLIJNE
A. Zachowanie równowagi
Przystosowanie si do kultury bez ulegania grzechowi w tej kulturze mo e by trudne. Jest to
wa ne zagadnienie dla zało yciela ko ciołów. Podczas pracy nad organizacj nowego ko cioła
musi on podejmowa decyzje, jakimi formami i strukturami si posługiwa . Nowy Testament
zawiera dwa bardzo znacz ce fragmenty na ten temat.
1.

Dzieje Apostolskie 14:11-18
W tym fragmencie Paweł wła nie uzdrowił chromego w mie cie Listrze. Gdy ludzie
zobaczyli ten cud, rzucili si do składania ofiar Pawłowi i Sylasowi. Mieli dobre zamiary,
lecz Paweł uznał to za bałwochwalstwo i starał si przezwyci y to zło. Odmówił udziału
w kulturowej praktyce, która wyra nie była sprzeczna z Pismem.

2.

1 List do Koryntian 9:19-23
Paweł wyra nie o wiadcza, e jest gotów sta si
ydem, poganinem lub kimkolwiek
innym po to, by pozyska go dla Chrystusa. Uznał zbawienie zgubionych za znacznie
wa niejsze od swoich preferencji kulturowych. O wiadcza przy tym jednak, e istniej
pewne granice w jego upodabnianiu si do innej kultury. Paweł podlega zawsze prawu
Chrystusowemu (w. 21). Nie mo e zaakceptowa grzechu, ale zrezygnuje z resztek
swojej kultury dla dobra zgubionych.

B. Forma i funkcja
W poprzednich lekcjach omówili my ju koncepcj formy i funkcji. Stanowi one klucze do
odnalezienia równowagi w postawie ko cioła wobec kultury. Wa ne jest, by pami ta
znaczenie tych terminów.
1.

Funkcja – co musimy robi
Funkcjami nazywamy to, co zlecono ko ciołowi do wykonania. Główne funkcje obejmuj
nauczanie, kaznodziejstwo, ewangelizacj , chrzest, oddawanie Bogu czci, modlitw i
odbywanie Wieczerzy Pa skiej. Jest te wiele innych funkcji, takich jak wzajemne
zach canie si , wzajemna miło , piewanie hymnów i duchowych pie ni oraz ofiarno
dla Pana i potrzebuj cych. Ko ciół musi spełnia wszystkie te zadania.

2.

Forma – sposób, w jaki pełnimy funkcje
Formy ko cioła to sposoby, w jakie ko ciół wykonuje swoje
funkcje. Ko ciół ma pod tym wzgl dem wielk wolno pod
warunkiem, e nie wybiera form zabronionych przez Pismo.
Ko ciół na przykład otrzymał polecenie, by si modli . Nie
podano w nim, jak, gdzie, kiedy i jak cz sto ma mie miejsce
ta modlitwa,. Pozycja, jak ka dy przybiera w trakcie modlitwy
(stoj ca, kl cz ca, siedz ca itp.), w ka dej kulturze jest inna.
W decyzjach tych panuje swoboda. Gdyby jednak ko ciół
postanowił modli si do Buddy, byłoby to grzechem. Tak
wielkiej wolno ci nie mamy.

Mamy wolno
wyboru sposobu
oddawania czci i
słu by pod
warunkiem, e nie
przekroczymy granicy
grzechu, którego
Biblia wyra nie
zabrania.

Odró nianie formy od funkcji to pierwszy krok w rozwoju ko cioła odpowiedniego dla
ka dej grupy kulturowej. Musimy zrozumie , e mamy wolno
wyboru sposobu
oddawania Bogu czci i usługiwania pod warunkiem, e nie przekroczymy granicy grzechu,
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którego Biblia wyra nie zabrania. Formy mog by i b d inne w ka dej kulturze. Jest to
zjawisko dobre i normalne, dopóki unika si grzechu.
Ilustracja 11.1 pomaga wyja ni , jak nasz zakres wolno ci pozwala na ró norodno
naszym oddawaniu Bogu czci i chrze cija skim yciu.

w

Zwró uwag , e trzy ró ne kształty na ilustracji przedstawiaj formy ko cioła
odpowiednie dla ró norodnych kultur. Ka dy punkt znajduj cy si w obr bie białego pola
jest dopuszczalny w oczach Pana. Ró ne kultury wol jednak ró ne formy w zakresie tego
dopuszczalnego obszaru. Kultury A, B i C mog wybra inny sposób spełniania swoich
biblijnych funkcji. Jest to co dobrego i normalnego. Szare pole przedstawia grzech.
Ka da forma kulturowa jest równie słuszna pod warunkiem, e nie przekracza
przerywanej linii, poza któr rozci ga si zakazany w Biblii grzech.
Ilustracja 11.1 Zakres wolno ci dla kultury ko cioła i chrze cija skiego ycia

Zakres wolno ci w sferze kulturowej

GRZECH

Ko ciół w
kulturze A
Ko ciół w
kulturze B

GRZECH

II.

Dopuszczalny
zakres

GRZECH

Ko ciół w
kulturze C

GRZECH

KO CIÓŁ I KULTURA NOWEGO TESTAMENTU
Wpływ kultury wyra nie mo na dostrzec w historii ko cioła
nowotestamentowego. W zasadzie zacz ł on swoj działalno od grupy
ydów i szybko rozprzestrzenił si w ród pogan. W ko cu ko ciół na
terenach poga skich znacznie przewy szył ko ciół w Jerozolimie pod
wzgl dem rozmiarów i doniosło ci. W roku 70 po Chr. zniszczenie
Jerozolimy przez Rzymian raz na zawsze poło yło kres temu ko ciołowi.

Formy oddawania
Bogu czci, struktury i
organizacja ko cielna
rozwijały si w miar
potrzeb – cz sto w
odpowiedzi na
rozwi zania
kulturowe.

Podczas lektury ksi gi Dziejów Apostolskich i listów dostrzegamy, e
formy oddawania Bogu czci, struktury i organizacja ko cielna rozwijały
si w miar potrzeb, cz sto w odpowiedzi na rozwi zania kulturowe.
Proces ten miał charakter ci gły i był wynikiem stykania si nowych kultur i wyzwa z rosn cym
ko ciołem.
A. Ko ciół w Jerozolimie
Ko ciół w Jerozolimie stanowił zdumiewaj cy przykład kwitn cego ko cioła miejscowego.
Wci
jeszcze słu y za wzór ko cioła pełnego miło ci, troski i dzielenia si . Miał jedn
powa niejsz słabo . Zgromadzenie to wypełniło jedynie pierwsz cz
Chrystusowego
polecenia, aby by wiadkami w „Jerozolimie, w całej Judei i Samarii i a po kra ce ziemi”.
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tych wierz cych, lecz nie ich brak zainteresowania

Wczesny ko ciół w Jerozolimie składał si w głównej mierze z ydów, pozostaj cych pod
silnym wpływem swojej kultury. Apostołowie bez przerwy musieli podejmowa decyzje o tym,
jak poł czy te ydowskie formy oddawania czci z now chrze cija sk wiar .
1.

Modlitwa w wi tyni
Uczniowie nadal spotykali si , modlili i oddawali Bogu cze w ydowskiej wi tyni nawet
po nawróceniu (Dz. Ap. 2:46; 3:1). Przywykli ju do takiego stylu oddawania czci i było im
wygodnie go kontynuowa . Gdy liczba wierz cych wzrosła do tysi cy, nie było innego
dostatecznie du ego miejsca na spotkania. Nikomu nie przyszło na my l wznoszenie
budynku ko cielnego. Wierz cy byli ko ciołem. Ten element ich ydowskiej kultury
religijnej był dopuszczalny. Mimo to jednak nie uczestniczyli ju w składaniu ofiar.
Rozumieli, e Chrystus, Baranek Bo y, wypełnił ju funkcj ofiarn (Hebr. 7:27). Słusznie
odrzucili ten zwyczaj mimo i tak gł boko był zakorzeniony w ich kulturze.

2.

Ko cioły domowe
Poza spotkaniami w wi tyni wierz cy spotykali si razem po domach (Dz. Ap. 2:46).
Model ten powstał jeszcze przed Pi dziesi tnic . Uczniowie wci
trzymali si razem
oczekuj c na Ducha wi tego (Dz. 1:12-14), a trzy lata wcze niej na co dzie przebywali
razem z Jezusem. Zwyczaj ten nie był zatem wynikiem ich ydowskiej kultury, lecz ich
do wiadczenia z Chrystusem.

3.

Ewangelizacja
Kultura ydowska miała negatywny wpływ na ewangelizacj .
ydzi nie mogli uwierzy , e Bóg mógłby zbawi poga skie
„psy” pomimo i Chrystus akceptował wszystkich ludzi (Jan 4).
Pan naprawił t słabo
zsyłaj c prze ladowanie, które
wygnało ich z Jerozolimy, aby wiadczyli wiatu. Przemówił
te do Piotra i do Pawła w dramatycznych wizjach przekonuj c
ich, by poszli do pogan (Dz. 9,10).

4.

ydowskie
postrzeganie pogan
przez ich kultur
miało negatywny
wpływ na
ewangelizacj wiata.

Powołanie diakonów
Podstawowymi urz dami ko cielnymi w tamtych czasach były stanowiska apostołów i
proroków (Efez. 2:20). Kolejny urz d, jaki si wyłonił, to urz d diakona, cho nie okre la
si go tym mianem w Dziejach Apostolskich 6:1-7. Rozwój tego stanowiska stanowił
problem natury kulturowej. Wygl dało na to, e ko ciół lepiej si troszczył o „prawdziwe”
ydowskie wdowy mówi ce po hebrajsku ni o te mówi ce po grecku.
Apostołowie postanowili, by zgromadzenie wybrało siedmiu m czyzn do rozwi zania
tego problemu. Poniewa wszyscy oni nosz greckie imiona, wydaje si , e ko ciół podj ł
t decyzj w oparciu o kultur . Ustalono, e wdowy helle skie były równie wa ne jak
hebrajskie. Postanowiono przy tym, e Grecy najlepiej b d słu y swojej grupie
kulturowej. Wyznaczono ich publicznie w taki sposób, który dowodził, e ich kultura nie
była „drugorz dn ” kultur w ko ciele.

B. Ko ciół w ród pogan
Wskutek prze ladowania opisanego w Dziejach 8:1-3 uczniowie w ko cu zanie li Ewangeli do
Samarii i „na kra ce ziemi”. Wielu pogan ch tnie przyjmowało wiar tre
przesłania,
zwłaszcza gdy widzieli cuda dokonywane przez apostołów. Bóg wybrał te apostoła Pawła, by
słu ył tej wła nie grupie (Dz. 9:15). Dzi ki słu bie w ród pogan ko ciół rozwijał si
błyskawicznie pomimo gwałtownej opozycji.
Nawet ko cioły na obszarach poga skich w Azji Mniejszej posiadały znaczn liczb
ydów.
Stosowana na ogół przez Pawła metoda pozyskiwania nowego miasta polegała na tym, e
najpierw szedł do ydów. Do pogan udawał si tylko wtedy, gdy ydzi odrzucali przesłanie
Ewangelii. Paweł wiedział, e ydzi byli wybranym ludem Bo ym i mieli ju podstawow
wiedz na temat Boga i Starego Testamentu. Czasem znajdował pobo nych ydów lub
ydówki, którzy umo liwiali mu szybkie tworzenie zal ku nowego ko cioła. Wnosili jednak ze
sob wieckie i religijne cechy kulturowe, jakie cz sto stały na przeszkodzie wychodzeniu do
pogan.
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Znanym w tkiem Nowego Testamentu jest próba wł czenia tych
ydowskich wierz cych w ciało Chrystusowe. Chrystus złamał
podziały i utworzył jedno nowe ciało – ko ciół – tak z pogan, jak i z
ydów (Efez. 2:14-16). Nie zawsze jednak utrzymywali oni ze sob
dobre stosunki. Konflikt cz sto rodził si wtedy, gdy chrze cijanie
pochodzenia ydowskiego upierali si przy przekazywaniu swojej
kultury religijnej chrze cijanom wywodz cym si z pogan. W listach
bezustannie pojawia si nagana takiej postawy.
1.

Sobór w Jerozolimie
Dzieje Apostolskie 15:1-21 opisuj decyzj o kluczowym
znaczeniu dotycz c tego, ile elementów kultury ydowskiej
nale y wnie
do ko cioła. Wierz cy ydzi upierali si , e
obrzezanie było konieczne do zbawienia. Sobór podj ł dwie
wa kie decyzje.

Ko ciół
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We wczesnym
ko ciele cz sto rodził
si konflikt, gdy
chrze cijanie
pochodzenia
ydowskiego upierali
si przy
przekazywaniu
kultury religijnej
chrze cijanom
wywodz cym si z
pogan.

a. Obrzezanie
Obrzezanie było jednym z naj wi tszych rytuałów judaizmu. Sobór jednak odrzucił go.
Jego członkowie nie chcieli nakłada na zbawionych dodatkowego ci aru (Dz. 15:1011,19). Zbawienie z łaski przez wiar usuwało potrzeb wykonywania jakiejkolwiek
religijnej działalno ci. List do Galacjan powstał w celu omówienia tej wła nie sprawy.
Ruch zmuszaj cy nowych wierz cych do podporz dkowania si ydowskim tradycjom
i kulturze religijnej został zdecydowanie pot piony.
b. Spo ywanie mi sa
Pomimo odrzucenia konieczno ci obrzezania sobór podj ł kilka innych postanowie
(Dz. 15:19-21).
Poproszono
wierz cych
pochodzenia
poga skiego
o
powstrzymywanie si od:
•

Pokarmów ofiarowanych bo kom

•

Nieczysto ci seksualnej

•
Mi sa uduszonych zwierz t i krwi
Wiersz 21 tłumaczy przyczyn takich postanowie . W ka dym mie cie znajdowali si
niewierz cy ydzi, których ko ciół pragn ł pozyska dla Pana. Nierz d, mi so
ofiarowane bo kom i mi so z krwi było tak odpychaj ce dla ich kultury, e
przeszkadzałoby to w zdobyciu ich dla Chrystusa.
Nieczysto seksualna jest zakazana w Biblii i uznana za grzech. Ten zakaz jest
zrozumiały. Dlaczego jednak mowa o jedzeniu krwistego lub ofiarowanego mi sa?
Dalej Paweł podaje istotn dyskusj na ten temat. W Pierwszym Li cie do Koryntian,
w rozdziale ósmym formułuje on nast puj ce zasady:
•

Bo ki s niczym

•
Spo ywane przez nas pokarmy nie maj wpływu na nasz relacj z Bogiem
Autor pot pia powstrzymywanie si od pokarmów w
Pierwszym Li cie do Tymoteusza 4:3-5. Oczywi cie Wierz cy musz
spo ywanie pokarmów nie jest grzechem. Mimo to dostosowa swoje
postanawia on nie je mi sa po wi conego bo kom po formy religijne po to,
to, by nie gorszy „słabego” brata. Paweł ma na my li
by nie obra a kultury
młodych chrze cijan, którzy s jeszcze słabi w wierze i nie
niewierz cych ani
rozumiej swojej nowej wolno ci w Chrystusie. Paweł
rezygnuje z takiego mi sa po to, by nie by powodem „słabych” chrze cijan.
zgorszenia dla słabego wierz cego. Nasuwa si tu
analogia z sytuacj z pi tnastego rozdziału Dziejów Apostolskich. Widzimy st d, e
apostołowie mieli dociera do kultury dwóch grup:
•

Niezbawionych ydów

•
„Słabych” chrze cijan
Wa na lekcja, jak st d płynie, brzmi: wierz cy musz dostosowa swoje formy
religijne po to, by nie obra a kultury niewierz cych i „słabych” chrze cijan. Zasada ta
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stanowi tło dla o wiadczenia Pawła o stawaniu si „wszystkim dla wszystkich” w celu
ich pozyskania (1 Kor. 9:19-23).
2.

Misje w Antiochii
Bóg w pot ny sposób u ył ko cioła w Antiochii jako bazy, z Struktura ko cioła
której wysyłał Pawła i Barnab , a potem Sylasa, do
uległa zmianie,
ewangelizacji wiata pogan. W porównaniu z ko ciołem w
Jerozolimie, o którym wiele napisano, na temat wewn trznego rozrosła si i została
ycia tego ko cioła posiadamy bardzo sk pe informacje. odnowiona stosownie
Nowym elementem ukazanym nam przez Pana na przykładzie do potrzeb.
Antiochii jest konieczno zanoszenia Ewangelii do wszystkich
narodów. Kultura religijna wierz cych ydów przeszkadzała im w osi gni ciu tego
zadania. Nie potrafili oni, a nawet nie zdobyliby si na zmiany w swoich formach
oddawania Bogu czci, pomimo i zmiany te były konieczne, by dotrze do narodów
poga skich. Bóg odsun ł na bok ydów i zamiast nich posłu ył si ko ciołem w Antiochii.
Jest to smutny koniec wspaniałego pocz tku ko cioła w Jerozolimie opisanego w drugim
rozdziale Dziejów.

3.

Rozwój stanowisk ko cielnych
W miar rozszerzania si ko cioła w Azji i na obszarze Słu ba w ko ciele
ródziemnomorskim do struktury ko cielnej przydano nowe była dostosowana do
stanowiska. W Pierwszym Li cie do Tymoteusza 3:1-11 i w
konkretnych potrzeb
Li cie do Tytusa 1:5 dostrzegamy dodatkowy urz d starszych.
kulturowych i cech
Wci
utrzymuje si stanowisko diakona, lecz wymagania
ka dej grupy.
wobec niego, podobnie jak wobec starszych, podane s
bardziej szczegółowo w Pierwszym Li cie do Tymoteusza 3:113 i w Li cie do Tytusa 1:5-9. W ksi gach tych widzimy te odno nik do diakonis i
konkretnej listy wsparcia dla wdów z ko cioła wraz z list rzeczy, których si od nich
wymaga. Wida st d wyra nie, e struktura ko cioła uległa zmianie, rozrosła si i została
odnowiona stosownie do potrzeb zmieniaj cych si czasów. Słu ba w ko ciele natomiast
była dostosowana do konkretnych potrzeb kulturowych i cech ka dej grupy (1 Tyt. 1:1214).

4.

Prze ladowanie ze strony Rzymian
Surowe prze ladowania wczesnego ko cioła ze strony Rzymian zaczynaj si wraz z
ósmym rozdziałem ksi gi Dziejów. Znane jest cierpienie i mier wielu chrze cijan w tym
okresie, podobnie jak ich wiara i miło . W tym czasie powstała wi kszo
Nowego
Testamentu, st d powszechne s tam wezwania do zachowania wierno ci. Na ogół
wierz cy zachowali lojalno wobec wiary i stanowi dla nas wspaniały przykład. Z uwagi
na zakaz publicznych spotka gromadzili si po domach, lasach i jaskiniach. Jednak
wytrwało
w wierno ci była trudna. Wci
zmagali si z porzuceniem swoich form
kulturowych i zwyczajów. Gdy zaostrzono prze ladowania, wierz cy ydzi czuli siln
pokus powrotu do judaizmu i bezpiecze stwa, jakie zapewniał jego oficjalny status. Fakt,
e nie potrafili całkowicie zerwa z przeszło ci i swoimi dawnymi formami oddawania
Bogu czci okazał si dla nich pó niej pułapk . List do Hebrajczyków jest adresowany do
tej grupy ludzi po to, by wskaza na głupot zamieniania mocy Chrystusa na te dawne
formy.

III.

OD CZASÓW NOWEGO TESTAMENTU DO CHWILI OBECNEJ
Wiele czasu upłyn ło od okresu opisanego w Nowym Testamencie a do epoki współczesnej i
Ko ciół Chrze cija ski równie uległ zmianie. Niektóre z tych zmian s pozytywne, inne negatywne.
Na wiele z nich wpłyn ła raczej kultura ni doktryna.
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A. Rozwój ko cioła pa stwowego
Pobo no
wi tych w ko cu przyniosła zwyci stwo – nawet cesarz W miar wzrostu
Konstantyn uwierzył, a chrze cija stwo zyskało rang religii władzy politycznej i
pa stwowej. Fakt ten zmienił religijny obraz wiata. W miejsce
widoczno ci ko cioła
małej grupy szczerych wierz cych spotykaj cych si po domach za
formy oddawania czci
cen wielkiego ryzyka pojawiły si olbrzymie budowle ko cioła
pa stwowego ciesz ce si wielkim uznaniem. Ich pot ga, pi kno i nabrały o wiele
wi kszego znaczenia
bogactwo przyci gały nawet niewierz cych. Zawsze byli jacy
prawdziwi wierz cy – „resztka”. Jednak w miar wzrostu władzy ni ich funkcje.
politycznej i widoczno ci ko cioła ich duchowo
uległa
pogorszeniu. Formy oddawania czci nabrały o wiele wi kszego znaczenia ni ich funkcje.
B. Schizma mi dzy Wschodem a Zachodem
W ko cu doszło do rozłamu mi dzy ko ciołami katolickim a Ko ciół protestancki
prawosławnym. Sprawa ta miała po cz ci podło e doktrynalne powoli przej ł wiele
(wyra enie „filioque”), lecz chodziło równie o ró nice kulturowe
takich form, jakie
mi dzy Wschodem a Zachodem oraz walk o władz mi dzy
obowi zywały w
przywódcami tych dwóch grup. Zarówno ko cioły wschodnie, jak i
zachodnie, kładły silniejszy nacisk na formach ni na funkcjach. To, ko ciele
jak przebiegało oddawanie czci miało dla nich wi ksze znaczenie prawosławnym i
ni to, w co wierzyli. Wyłoniły si dwie całkowicie odmienne formy katolickim.
chrze cija skiego nabo e stwa - jedna na Wschodzie, druga na
Zachodzie. Zwró uwag na podkre lanie formy w relacji zdanej przez wysłanników w roku 987
po Chr. Włodzimierzowi, wielkiemu ksi ciu kijowskiemu, na temat wiary prawosławnej w
Konstantynopolu:
„Grecy zaprowadzili nas do budowli, w których oddaj cze
swemu Bogu i nie
wiedzieli my, czy jeste my w niebie, czy na ziemi. Na ziemi bowiem nie ma takiej
wietno ci ani pi kna, i słów nam brak na jego opisanie. Wiemy jedynie, e Bóg mieszka
tam po ród ludzi, a ich słu ba jest lepsza ni obrz dy innych narodów. Nie mo emy
bowiem zapomnie tego pi kna. Ka dy człowiek po zasmakowaniu słodyczy nie ma
pó niej ochoty na przyj cie goryczy, dlatego nie mo emy tu dłu ej pozosta .”
Kronika Główna
C. Reformacja protestancka
Korzeniem reformacji protestanckiej było pragnienie reformatorów,
Stopie wpływu, jaki
by poprawi ten nieuzasadniony nacisk na formy. Chcieli oni wróci
do prawdziwych funkcji ko cioła. Reformatorzy głosili, e zbawienie wywarła na ko cioły
mo na osi gn tylko i wył cznie dzi ki wierze w Chrystusa. Formy kultura i przeszło w
ko cioła nie miały tak wielkiego znaczenia, jak funkcje. To, w co du ej mierze zale y
wierzymy, jest o wiele wa niejsze ni to, jak prowadzimy od decyzji
nabo e stwo. Zarówno ko ciół prawosławny, jak i katolicki podejmowanych
odrzucił ten argument. W sprawie tej toczono wojny. Napadano na przez przywódców
inne kraje. Zarzynano niewiernych. Chrze cija skie ko cioły odno nie do formy i
pa stwowe prze ladowały inne ko cioły chrze cija skie. Odkrywcy funkcji.
prze cigali si
w podporz dkowywaniu nowo odkrytych
kontynentów „prawdziwej” religii. Po obu stronach dopuszczano si nadu y . W skrajnym
przypadku w Rosji prawosławni walczyli przeciwko prawosławnym w Schizmie Dawnych
Wierz cych o to, ile palców u ywa przy egnaniu si . Umierano za t form mimo i obie
strony przystały na doktryn Trójcy – funkcj ! Mimo takiej wrogo ci ko ciół protestancki powoli
przej ł wiele takich samych form, jakie obowi zywały w ko ciołach prawosławnym i katolickim,
np. wielkie ozdobione budowle, zawodowych kapłanów i sztywne formy nabo e stwa.
IV.

WSPÓŁCZESNA KULTURA A KO CIÓŁ
Ko cioły w Europie rodkowowschodniej i byłym Zwi zku Radzieckim do dnia dzisiejszego zmagaj
si ze skutkami swojej historii kulturalnej, politycznej i religijnej. Ka dy ko ciół miejscowy posiada
swoj niepowtarzaln wspólnot i opraw . Niemo liwe jest naszkicowanie obrazu odnosz cego si
do wszystkich ko ciołów. Stopie wpływu, jaki wywarła na ko cioły kultura i przeszło , w du ej
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mierze zale y od decyzji podejmowanych przez przywódców odno nie do formy i funkcji. Decyzje te
zapadały wiadomie lub nie wiadomie, ale pewne jest to, e zapadały. Niektóre z nich s korzystne.
Inne mog przeszkadza współczesnemu ko ciołowi w docieraniu do zgubionych.
Z obserwacji ko cioła w Nowym Testamencie wyłoniły si dwie jasne zasady:
1. Formy ko cielne musz ulec zmianie zgodnie z potrzeb lub wymogami kultury.
2. Ko ciół musi by gotowy na zmian swoich form tak, by nie gorszy niewierz cych lub
słabych chrze cijan – musi jednak przy tym unika grzechu.
Niestety, zasady te cz sto całkowicie si odwraca. Zamiast na ladowa wyra nie podany przykład
z Biblii zajmujemy jedn lub dwie poni sze postawy:
A. Odmawiamy zmian
Wiele ko ciołów odmawia zmian. Mog one by zupełnie nie wiadome ilo ci „kulturalnego
baga u”, jaki nazbierały przez ponad dwa tysi ce lat historii ko cioła. Je li s tego wiadome,
usprawiedliwiaj go jako staro ytn tradycj . Formy zast piły funkcj . Członkowie tych
ko ciołów id za przykładem ydowskich chrze cijan i trzymaj si kurczowo swoich tradycji.
Skutek jest taki, e nie mog dotrze i dopasowa si do swojej kultury.
B. Oczekujemy, e niewierz cy dopasuj si do naszej kultury
Jest to postawa tak powszechna, e akceptuje si j bez wahania. Jednak wyra nie nie zgadza
si z Pismem. W Biblii wierz cy ma si sta wszystkim dla wszystkich. Mamy prowadzi ycie
takie jak niewierz cy i ułatwi im nawi zanie z nami kontaktu i wysłuchanie naszego
przesłania. Mamy poci ga ich do Zbawcy. Niektóre zjawiska w kulturze s grzechem. Nale y
je odrzuci . Cz sto jednak s one sprzeczne z kultur ko cioła. Je li tak wygl da sytuacja,
ko ciół musi ulec zmianie. Nawet Chrystus całkowicie zmienił swoj kultur i stał si
człowiekiem po to, by dotrze do grzeszników – ale sam był bez grzechu (Filip. 2:7; Hebr. 4:5).
Podobnie ko cioły cz sto oczekuj od „słabych” wierz cych, e szybko zrezygnuj z rzeczy, na
które nie s jeszcze gotowi. Jednak biblijny model zaleca silnym wierz cym, by po wi cili
swoje prawa po to, by nie nakłada zbyt wielkiego ci aru na słabych wierz cych. Jak cz sto
ko ciół post pował jak „słaby” brat i wymagał, by nowi chrze cijanie porzucili swoj kultur ?
Prawd jest, e silniejszy brat powinien uczy słabszego. Ale to przychodzi z czasem. Pierwszy
etap polega na tym, e silniejszy brat wyrzeka si swoich praw i znosi niedoskonało ci
słabszego brata, dopóki ten ostatni nie doro nie i nie dojrzeje.
V.

PODSUMOWANIE
Wyzwaniem dla współczesnego ko cioła jest wiedza, kiedy zmierzy si
z grzechem w otaczaj cej go kulturze i kiedy zmieni si i dostosowa
do danej kultury w celu pozyskania zgubionych. Trzeba tu zawsze
zachowywa równowag . Jest to trudna sprawa dla ko cioła w Europie
rodkowowschodniej i byłym Zwi zku Radzieckim. Spoczywaj na nich
stulecia tradycji i historii. Pod wieloma wzgl dami sytuacja ta
przypomina problem ydowskich chrze cijan we wczesnym ko ciele.
Byli oddani Panu. Modlili si gor co. Darzyli si wzajemn miło ci .
Mieli jednak trudno ci z odło eniem na bok swojej dwutysi cletniej
ydowskiej historii w celu wypełnienia Wielkiego Nakazu Misyjnego.
Zmie my si , zanim kolejne prze ladowanie rozproszy braci.

Wyzwaniem dla
współczesnego
ko cioła jest wiedza,
kiedy zmierzy si z
grzechem w
otaczaj cej go
kulturze i kiedy
zmieni si i
dostosowa do danej
kultury w celu
pozyskania
zgubionych.

Niektóre współczesne ko cioły wybior zmian i pozyskanie zgubionych,
ale nie wszystkie. Dlatego zakładanie nowych ko ciołów jest jeszcze
wa niejsze, a zadanie zało yciela takie pilne. Dynamika kulturalna
nowych ko ciołów jest bardzo podobna do dynamiki ko cioła w Antiochii. Nowi wierz cy przychodz
bez religijno-kulturowego „balastu” starszych chrze cijan. Łatwo mog nawi za kontakt ze swoim
wiatem i kultur . Ich mo liwo ci s nieograniczone. Bez przybierania konkretnych form maj
swobod dostosowania swego oddawania czci i ycia w celu docierania do zgubionych.
Istnieje ryzyko, e nowi wierz cy te niewiele wiedz o wi to ci czy doktrynie. Ko ciół w Antiochii
rozwi zał ten problem posiadaniem dobrych nauczycieli (Dz. 13:1). Gdy nauczali ludzi o łasce i
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wi to ci, Bóg u ywał ich, by docierali do tamtego znanego im wtedy wiata. Oby my i my byli dzi
tak wierni.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jakie s wa niejsze cechy kultury twojego kraju lub obszaru? Sk d pochodz ? Czy maj podło e
historyczne, religijne, polityczne, klimatyczne, w stylu ycia czy w czym jeszcze innym?

•

Jak wierz cy mo e odró ni grzech od czego sprzecznego z jego religijn kultur ?

PLAN DZIAŁANIA
•

Powtórz materiał z lekcji po wi conych zagadnieniu formy i funkcji w wietle tej lekcji. Sporz d list
form i funkcji twojego ko cioła.

•

Oce powy sz list w wietle swojej obecnej wiedzy o wpływie kultury na ko ciół chrze cija ski na
przestrzeni dziejów.

•

Wymie cechy innego historycznego odłamu chrze cija stwa w twoim kraju, np. prawosławia,
katolicyzmu czy luteranizmu. Krytycznie i z modlitw oce , które z tych cech przyswoił sobie twój
ko ciół. Podziel je na pozytywne i negatywne.
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Prawo i Ewangelia
YCIE W DUCHU

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest ujawnienie faktu, który jest dzi a
przestrzegaj Prawa, lecz nie wzrastaj w miło ci do
problemu, czyli poleganie na Prawie i przekonanie, e to
wierze w Ewangeli Jezusa Chrystusa. Dowiemy si te
zmiana.

zbyt dobrze znany: chrze cijanie cz sto
Boga i innych. Omówimy podło e tego
ono zapewnia wi to bez wzrastania w
, jak w nas i w innych zaszła prawdziwa

Główne punkty

• Bo ym celem nadania Prawa jest pokazanie nam naszej grzeszno ci, Bo ej
naszej potrzeby Chrystusa.

wi to ci oraz

• Prawo nie mo e uczyni nas wi tymi.
•

wi to

•

ycie w Duchu i wiara w Ewangeli uwalnia nas spod Prawa.

Po

jest kwesti serca.

dane rezultaty

Po opanowaniu tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , e Bo ym celem nadania Prawa jest ujawnienie nam naszej grzeszno ci w
przeciwie stwie do Bo ej wi to ci i wskazanie nam naszej potrzeby Jezusa Chrystusa na co
dzie .
• Odkry , e pogł biaj ca si wiara w Ewangeli
prawdziw miło do Boga i innych.

przekształci nasze przestrzeganie Prawa w

• Nauczy si słu y Bogu w nowym Duchu, a nie według przestarzałej litery Prawa.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Jest to lekcja dwugodzinna. Wi kszo my li zawartych w tej lekcji pochodzi z Listu do Rzymian
7:1-13, Listu do Galacjan 3:1-5 oraz 3:19-26. W ramach przygotowa do prowadzenia tych zaj
zapoznaj si dokładnie z wymienionymi fragmentami.
WPROWADZENIE
Zwi zek mi dzy Prawem a Ewangeli jest jednym z najwa niejszych zagadnie dla przywódców
ko cioła. Kilkakrotnie w historii ko cioła sprawa ta zajmowała naczelne miejsce w dyskusjach. Pierwsz
tak dyskusj odnotowano w pi tnastym rozdziale Dziejów Apostolskich i kolejno w listach do Rzymian i
do Galacjan. Problem mo na sformułowa tak: czy ko ciół ma kła nacisk na przestrzeganie Prawa
jako najlepszy sposób słu enia Bogu? Prosta odpowied brzmi: Nie! (Dz. 15:19-21). Kolejna taka debata
odbyła si w XVI wieku, gdy niemiecki mnich o imieniu Marcin Luter w samym centrum systemu
religijnego opartego na Prawie ponownie odkrył doktryn usprawiedliwienia przez wiar . Luter głosił
zbawienie jako dar niezale ny od dobrych czynów i tym samym dał pocz tek protestanckiej reformacji.
Po tych dwóch wydarzeniach miały miejsce wielkie ruchy Bo e. W Dziejach
Apostolskich i podczas protestanckiej reformacji rozkwitło Bo e Królestwo,
ludzie przychodzili do Chrystusa, zakładano ko cioły i zachodziła przemiana
całych regionów. Dlaczego dzi nie mo emy ogl da pot nego Bo ego
działania? Co jest niezb dne, by do wiadczy przemieniaj cej mocy Jezusa
Chrystusa? By mo e cz
odpowiedzi ma co wspólnego z faktem, e
mamy tendencj
do nadu ywania Prawa przy jednoczesnym braku
wyzwalania mocy Ewangelii w naszej słu bie.

Mamy tendencj do
nadu ywania Prawa
przy jednoczesnym
braku wyzwalania
mocy Ewangelii w
naszej słu bie.

W niniejszej lekcji najpierw prze ledzimy zamierzony cel Bo ego Prawa. Nast pnie musimy omówi
ograniczenia Prawa i jego niezdolno do wytworzenia w nas wi to ci. Potem zobaczymy, jak wygl da
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y wiar w Ewangeli i

BO Y CEL DLA PRAWA
A. Prawo pokazuje nam Bo

wi to

Bóg nadał nam Prawo po to, by mo na było odsun
zasłon zakrywaj c Jego chwał i
by my mogli zobaczy to, czego nasze ludzkie serce nie jest w stanie poj , niesamowit Bo
wi to . Taki jest cel Jego Prawa. Kto , kto czyta Bibli , nie potrzebuje wiele czasu, by si
zorientowa , jak surowe jest Bo e Prawo. Jest ono takie dlatego, e Bo a wi to
jest
nieskazitelna. Dostrzegamy to w ka dym aspekcie tego prawa, w wi tym yciu, do którego
nas ono powołuje, w jego bezkompromisowym charakterze i surowych karach za wykroczenie.
Pomy l o karach za nieposłusze stwo wobec Bo ego Prawa. Czytamy o nich w Drugiej
Ksi dze Moj eszowej 21:15-17, 22:20 i w Pi tej Ksi dze Moj eszowej 22:20-22. Kar za
cudzołóstwo było ukamienowanie obu winowajców. Je li syn w przypływie gniewu przekl ł
swoich rodziców, miał by skazany na mier . Strach pomy le , ilu z nas ju by nie yło, gdyby
takie kary zastosowano wobec nas.
Czy powinni my zatem unika Bo ego Prawa, aby nie cierpie wskutek ujawnienia Jego
wi to ci? Bynajmniej. Je li nigdy nie poznamy Boga w Jego prawdziwej wi to ci, b dziemy
bardzo cierpie . Pomimo i jest to dla nas trudne, poznanie Bo ej wi to jest konieczne do
tego, by my zrozumieli nasz prawdziw potrzeb Jezusa Chrystusa i Jego odkupienia. Bez
pogł biaj cej si wiedzy na temat Bo ej wi to ci b dziemy piel gnowa dum , b dziemy
bezlito ni w naszych relacjach z innymi i b dziemy y w zarozumialstwie i niewierze.
Tak zatem Prawo jest konieczne – przede wszystkim dla niewierz cego, by odsłoniło
zadziwiaj c Bo
wi to i doprowadziło go do Chrystusa. Prawo jest te niezb dne dla
wierz cego po to, by zobaczył, jaka jest wi to
oraz gdzie on sam bł dzi i potrzebuje
skruchy. Mo na powiedzie , e Prawo to namacalny wyraz Bo ego charakteru. Je li chcemy
na ladowa Jego charakter, potrzebujemy konkretnych obrazów Prawa.
B. Prawo pokazuje nam nasz grzech
Drugim celem Prawa jest pokazanie nam naszego grzechu. W Li cie do Rzymian 7:7 czytamy
o tym, jak Prawo działało w yciu apostoła Pawła. Dzi ki przykazaniu „nie po daj” Paweł
dowiedział si , e po danie jest grzechem. Nast pnie Paweł tłumaczy nam w wierszach
ósmym i dziewi tym, e gdy si o tym dowiedział, przykazanie to zadziałało jak lustro
odbijaj ce wszystkie sytuacje, gdy po dał innych rzeczy i zobaczył, jak jego serce
przepełnione jest grzechem. „Z przykazania tego czerpi c podniet , grzech wzbudził we mnie
wszelakie po danie” – przyznaje. Na ko cu, gdy Paweł zobaczył, jak „ ywy” był w nim grzech,
u wiadomił sobie, e był pot piony w Bo ych oczach zgodnie ze słowami Moj eszowego
przymierza, które d wi czały mu w uszach: „Przekl ty, kto nie trzyma si nakazów tego Prawa
i nie wypełnia ich” (V Moj . 27:26). Dzi ki Prawu Paweł poznał, e był przekl ty i „martwy”.
Zasada, jak musimy zrozumie , brzmi: Prawo przypomina promienie Rentgena. Je li
podejrzewasz u siebie gru lic , idziesz do szpitala, a aparat rentgenowski prze wietla ci pier .
Gdyby aparat wykazał, e masz gru lic , wróciłby do szpitala po to, by maszyna zapewniła ci
potrzebne leczenie? Nie, poniewa o ile aparat rentgenowski jest wspaniałym urz dzeniem do
wykrycia problemu, jest zupełnie nieskuteczny w leczeniu gru licy. W taki wła nie sposób
działa Prawo. Jego celem jest pokazanie nam naszego grzechu, lecz nie ma on mocy, by
wytworzy w nas prawdziw wi to .
C. Prawo pokazuje nam nasz potrzeb Chrystusa
Je li Bóg jest wi ty tak, jak wykazuje Prawo, a my jeste my grzesznikami, jak ono nam
dowodzi, co w takim razie mamy zrobi ? Potrzebujemy ratownika! Trzecim celem Prawa jest
ukazanie nam naszej potrzeby Chrystusa.
Prawo zostało nadane nam przez Boga po to, by „prowadzi ku Chrystusowi” (Gal. 3:24). Czy
rozumiemy, co to oznacza? Dostrzegamy nasz potrzeb Chrystusa wtedy, gdy dostrzegamy
Bo
wi to
oraz niezdolno
do spełnienia wymogów Prawa. Czy uwa amy, e po
zwróceniu si do Chrystusa Prawo ma przesta działa w ten sposób? Czy Prawo ma przesta
wskazywa nam Chrystusa po tym, jak zostali my chrze cijanami? Nie, Prawo stoi zawsze
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przed naszymi oczami pokazuj c nam, e potrzebujemy Chrystusa, który jako jedyny spełnia
ideały Prawa i czyni nas godnymi statusu dzieci Bo ych.
Rozwa poni sz wypowied pewnego do wiadczonego pastora. Wyja nia on: Musz si
przyzna , e przez wiele lat nie rozumiałem, jak Prawo powinno wskazywa mi na Chrystusa
od chwili zostania chrze cijaninem. Postawa ta była widoczna w moim osobistym yciu i
słu bie. My lałem, e skoro wyzbyłem si moich pierwszych grzechów, przestrzegałem tym
samym Bo ego Prawa. Widzicie st d, e nie potrzebowałem tak bardzo łaski i Ewangelii, gdy
uwa ałem, e przestrzegam Bo ego Prawa. Nie potrafiłem zrozumie , dlaczego inni nie
poczynili takich post pów jak ja w posłusze stwie wobec Prawa. Byłem sfrustrowany,
poniewa członkowie pierwszego ko cioła, który prowadziłem jako pastor, nigdy si jako nie
zmieniali. Niestety, byłem lepy na fakt, e we mnie te tak naprawd nie zaszła adna zmiana,
gdy pokładałem swoje zaufanie w czym , co wła ciwie nie miało adnej mocy, by mnie
zmieni . Przez cały czas wydawało mi si , e przestrzegałem Prawa, podczas gdy w rzeczy
samej stałem si faryzeuszem! Do pewnego stopnia przestrzegałem prawa, lecz zarazem
stałem si bardzo wymagaj cy.
Czy twoj słu b cechuje „wymagaj ca” lub „legalistyczna” miło
II.

?

OGRANICZENIA PRAWA
Jak mieli my ju okazj zauwa y , Prawo ma swoje miejsce. Biblia jasno naucza, e Bo e Prawo
jest dobre. W Li cie do Rzymian 7:12 czytamy: „Prawo samo jest bezsprzecznie wi te; wi te,
sprawiedliwe i dobre jest te przykazanie”. Jednak podczas gdy samo Prawo jest sprawiedliwe i
dobre, jest ono niepełne jako podstawa wzrostu, który podoba si Bogu (Rzym. 8:3, Gal. 3:21). Jak
si przekonamy, celem Prawa nie jest i nigdy nie było uczynienie ludzi wi tymi. Nigdy te nie miało
ono by podstaw naszej relacji z Bogiem (Gal. 3:1-25). Prawo pełni inn funkcj . Nie mo e ono
uczyni nas wi tymi z uwagi na wymienione ni ej ograniczenia:
A. Prawo nie zmienia serca
wi to jest przede wszystkim kwesti serca (5 Moj . 6:4,5; Mat.
22:37-38). Przemiana serca jest podstaw wszelkich zmian.
wi to
oparta na sztywnym przestrzeganiu Prawa wyrasta na
ogół z mylnego przekonania, e chrze cija ska dojrzało
i
wi to s kwesti zachowania. Na tym polegał bł d popełniany
przez faryzeuszy (Mat. 23:23-28). Usiłowali oni osi gn
wi to
poprzez sztywne przestrzeganie Prawa. Na Jezusie na pewno nie
robiło to wra enia!

wi to jest przede
wszystkim kwesti
serca. Przemiana
serca jest podstaw
wszelkich zmian.

Posłu my si przykładem bogatego młodzie ca (Łuk. 18:18-23). Był on „dobrym człowiekiem”,
który przestrzegał Prawa. Jednak jego niech
do sprzeda y całego maj tku obna yła jego
serce. Z tego powodu Jezus go odrzucił. Mimo przestrzegania Prawa nie był to człowiek
duchowy ani wi ty. wi ty w takiej chwili posłuchałby Jezusa.
Jak naszym zdaniem dokonuje si wzrost chrze cijanina? Cz sto
skupiamy swoj uwag na li cie rzeczy do wykonania, takich jak
czytanie Biblii, pełnienie dobrych czynów, spotkania w ko ciele,
dzielenie si wiar z niewierz cymi i modlitwa. S to z pewno ci
rzeczy zalecane i przyczyniaj si do wzrostu w wierze. Popełniamy
jednak bł d my l c, e te czynno ci wytworz w nas wi to .
Skupiamy uwag na swoim obowi zku wykonywania tych rzeczy w
przekonaniu, e to uczyni nas wi tymi. Nie udaje si nam załatwi
spraw w naszym sercu i nie korzystamy z faktu, e dzieło Chrystusa
w nas jest podstaw ycia wiar .

Uznaj c Prawo za
miar wi to ci,
tracimy z oczu
radykaln przemian
serca, któr ma
zapewni wierz cemu
nowe przymierze.

W wielu ko ciołach dostrzegamy trzymanie si ustalonych reguł, a zarazem brak pragnienia
wi to ci w reszcie ycia. Niekiedy mamy do czynienia ze sztywnym przestrzeganiem zasad
przy jednoczesnym braku miło ci do innych. Na zewn trz mo na obserwowa wzrost
dostosowania si do formy „ wi to ci”, lecz wewn trz mo e by krytyczne i bezlitosne
usposobienie. Nie jest to podobie stwo do Chrystusa. Cz sto w naszym yciu rodzi si
„posłusze stwo” pozbawione miło ci i „ wi ta działalno ” pozbawiona wiary.
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Nowy Testament kładzie nacisk na radykalnej przemianie od wewn trz (Rzym. 12:2; 2 Kor.
5:17). Uznaj c Prawo za miar wi to ci tracimy z oczu radykaln przemian serca, któr ma
zapewni wierz cemu nowe przymierze. Jednak przypatruj c si współczesnemu ko ciołowi
nie dostrzegamy tej przemiany. Wielu chrze cijan na wiecie nie ma serca dla Boga. Jedn z
głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, e zacz li my polega na Prawie jako na
podstawie naszego ycia i słu by, wskutek czego ko ciół wykazuje takie same słabo ci jak
Izrael w Starym Testamencie (Rzym. 9:31-32).
B. Prawo wywołuje poczucie winy
Je li uznasz Prawo za główny sposób komunikowania si z Bogiem, wówczas razem z nim
przychodzi „przekle stwo”. Polega ono na tym, e Prawo jest „wszystkim albo niczym”. Je li
zamierzasz y według Prawa, musisz wypełnia WSZYSTKO WYTRWALE (Gal. 3:10). Nikt
jednak nie jest w stanie stosowa si do Prawa, bo podobnie jak Bo a wi to przekracza
ono nasze standardy, tak te przestrzeganie Jego Prawo le y poza zasi giem naszych
mo liwo ci. Bezustanne skupianie si na Prawie wywołuje wiadome poczucie winy, poniewa
nigdy nie udaje ci si przestrzega Prawa wystarczaj co dobrze. Zamiast czyni post py
zostajesz skazany przez Prawo. Odbiera ci to rado , sprawia, e widzisz swoj pora k i
w tpisz w dzieło Chrystusa, moc Ducha i swoj adopcj przez naszego Ojca w niebie.
Gdy przywódcy ko cioła skupiaj si na wymogach Prawa bez łaski, przygniataj ludzi
wymaganiami, którym nikt nie jest w stanie sprosta . Zamiast wskaza tym ludziom odpowied
w Ewangelii przywódcy ci, podobnie jak faryzeusze, cz sto tworz nowe prawa maj ce pomóc
innym przestrzega Prawa Bo ego. Czyni c to dokładaj jeszcze do baga u, jakiego i tak nikt
nie potrafi ud wign .
W powie ci Dostojewskiego Zbrodnia i kara autor opisuje scen , w
której główny bohater, Raskolnikow, jedzie wiejsk drog . W trakcie
podró y spotyka innego wo nic , którego wóz ugrz zł w błocie.
Wo nica zacz ł smaga swego konia usiłuj c zmusi go do
wyci gni cia wozu z błota. Ko nie był w stanie tego zrobi , gdy
był zbyt wyczerpany wcze niejszymi próbami. Wo nica nie
przestawał jednak bi konia w przekonaniu, e bat da mu
motywacj do wyci gni cia wozu. Koniec był taki, e wo nica
zachłostał konia na mier .

Z uwagi na to, e
Bo
wi to
przekracza nasze
miary, przestrzeganie
Jego Prawa le y poza
zasi giem naszych
mo liwo ci.

To wła nie robimy z tygodnia na tydzie mówi c ludziom o wymaganiach Prawa i nie kieruj c
ich do Ewangelii i sposobu, w jaki wiara w Ewangeli zapewnia nam wolno , rado i moc w
naszej słu bie dla Boga. Posługuj c si win jako motywacj wytwarzamy posłusze stwo
pozbawione miło ci i „ wi t działalno ” pozbawion wiary.
C. Prawo wywołuje dum
Niektórzy ludzie lepiej ni inni przestrzegaj Prawa. Na ogół maj oni dobre osobiste nawyki
organizacyjne i samodyscyplin . Cz sto stawia si ich za wzór chrze cija skiego ycia nie z
uwagi na ich pełne miło ci serca, lecz zewn trzne kierowanie si zasadami.
By mo e ty nale ysz do osób, którym idzie lepiej ni wi kszo ci. Czy czujesz si bardziej
uduchowiony z powodu swego wysiłku w przestrzeganiu Prawa? Je li tak, uwa aj.
Przestrzeganie Prawa i dobre czyny, zwłaszcza b d ce wynikiem ci kiej pracy i dyscypliny,
cz sto wytwarzaj paskudny produkt uboczny – zarozumialstwo i dum (Efez. 2:8-9, Filip.
3:4nn.). Osoba, która stosuje si do Prawa w oparciu o własne siły, ma na ogół poczucie dumy
z powodu swoich osi gni (Rzym. 2:23). Duma to ostatnia cecha, jaka powinna odznacza
człowieka pobo nego (Filip. 2:1-11; Rzym. 12:3).
Gdyby Abraham był usprawiedliwiony przed Bogiem na podstawie swoich czynów, miałby
podstaw do chluby (Rzym. 4:2). Jak si jednak okazało, został usprawiedliwiony przez wiar ,
st d nie miał czym si chlubi . Przeciwnie, mógł tylko wdzi czno ci odpowiedzie Bogu na
Jego dobro . Podobnie osoba duchowa nie jest dumna ze swojej duchowej kondycji tak, jakby
była ona zasług jej ci kiej pracy. Chlubimy si raczej tym, czego Pan dla nas dokonał (1 Kor.
1:29-31; Gal. 6:14).
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YCIE WEDŁUG PRAWA
ycie według Prawa – legalizm – mo na okre li jako ycie, w którym człowiek musi przestrzega
pewnych zasad i reguł, aby uzyska yczliwo i nagrod od Boga. Posłusze stwo wobec Prawa
jest wa ne. Osoba wi ta czy duchowa przestrzega oczywi cie Prawa i szanuje je. Jednak
legalistyczne trzymanie si litery Prawa w celu uzyskania nagrody czy zapewnienia sobie
szczególnej przychylno ci to inna sprawa.
Niestety wielu ludzi bł dnie pojmuje rol Bo ego Prawa i traktuje Boga w sposób legalistyczny.
Wida to w ko ciołach, gdzie wci kładzie si nacisk na wymogi Prawa z powodu popularnego
pogl du, e Prawo nas u wi ca. Tworzy si nowe zasady, które maj pomóc nam nie zbacza z
drogi. Opracowuje si programy i stosuje specjalne chwyty, które maj zachowa pozory
zewn trznej wi to ci. Wszystko to robi si w nadziei, e przestrzeganie tych praw i reguł zapewni
kontrol nad naszymi cielesnymi pop dami i wytworzy wi to .
ycie według Prawa mo na przedstawi na zamieszczonym ni ej wykresie (ilustracja 8.1). Je li
zatem nasze ycie opiera si na Prawie i u wiadamiamy sobie obecno grzechu w naszym yciu,
cz sto przyjmujemy postaw obronn . Zrzucamy win na innych lub wypieramy si grzechu.
Prowadzi to do dumy lub depresji, zale nie od tego, jak dalej próbujemy rozwi za problem
grzechu. Je li chcemy go pokona o własnych siłach, wówczas naturalnym skutkiem jest duma.
Je li grzech odnosi nad nami zwyci stwo, mamy tendencj do popadania w rozpacz. W ka dym z
tych przypadków tracimy szcz cie. (Zwró uwag na pytanie Pawła skierowane do Galacjan:
„Gdzie si wi c podziało to, co nazywali cie waszym szcz ciem?” (Gal. 4:15)). Je li anga ujemy
si w słu b dla innych kieruj c si Prawem, wtedy na pierwszy plan wysuwaj si nasze własne
wysiłki. Skutkiem znów jest duma z powodu udanej słu by lub rozpacz z powodu pora ki.
Ilustracja 8.1 ycie według Prawa – jako sierota

Prawo
Moje dobre czyny
Ciało

Duma /
Rozpacz

Proces wewn trzny

Obwinianie /
Zaprzeczanie

Proces zewn trzny
process

Grzech
Potrzeba
słu by

Sukces lub pora ka
w ciele
IV.

DUCH WYZWALA NAS SPOD PRAWA
Dzieło Chrystusa na krzy u zmieniło wszystko mi dzy niebem a ziemi . Poprzez swoj mier i
zmartwychwstanie Jezus zatriumfował nad Prawem i wszczepił w nas Ducha wi tego, podstaw
ycia o znacznie wi kszej mocy.
W Ewangelii Mateusza 5:17 Jezus w odpowiedzi na zarzuty braku szacunku wobec Prawa ze
Starego Testamentu czyni nast puj c uwag : „Nie s d cie, e przyszedłem znie Prawo albo
Proroków. Nie przyszedłem znie , ale wypełni ”. Niektórzy posługuj si tym wierszem na
poparcie twierdzenia, e Prawo starotestamentowe wci
obowi zuje tak samo, jak w czasach
Starego Testamentu. Jednak greckie słowo przetłumaczone jako „wypełni ” to „pleroo1”, co oznacza
„uzupełni ”, „dopełni ”, pass. „by w pełni”, a zatem „doprowadzi do pełni”.
Zwró uwag na u ycie „pleroo” w podanych ni ej fragmentach:

1
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• „Gdy Jezus doko czył (pleroo) wszystkich tych mów...” (Łuk. 7:1)
• „Po tych wydarzeniach (pleroo)...” (Dz. Ap. 19:21)
• „Po upływie dwóch lat (pleroo)...” (Dz. 24:27)
Innymi słowy cytowany fragment z Ewangelii Mateusza 5:17 mo na przetłumaczy „Nie s d cie, e
przyszedłem znie
o albo Proroków. Nie przyszedłem znie , ale uzupełni ”. I w rzeczy samej
Jezus dopełnił prawo, na co wskazuje kilka innych fragmentów z Nowego Testamentu.
• „Teraz za straciło moc nad nami Prawo, gdy umarli my temu, co trzymało nas w jarzmie, tak, e
mo emy pełni słu b w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery” (Rzym. 7:6)
• „Z tego przekle stwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy si za nas przekle stwem...” (Gal.
3:13a)
• „Tym sposobem Prawo stało si dla nas wychowawc , który miał prowadzi ku Chrystusowi,
aby my z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, ju nie jeste my poddani
wychowawcy (Gal. 3:24-25)
Jak wynika z przytoczonych wierszy Chrystus odniósł zwyci stwo nad Prawem i uwolnił nas od jego
pot pienia. Wypełnił Prawo dzi ki swemu doskonałemu posłusze stwu. Je li pokładamy zaufanie w
Chrystusie, Prawo ju nas nie pot pia! Nie pozostajemy ju pod jego przekle stwem, je li nie uda
si
nam sprosta
jego wymaganiom. Posiadamy całkowite przebaczenie i doskonał
sprawiedliwo Chrystusa, a nasza wiara w Niego spełnia to, czego domaga si od nas Prawo.
V.

YCIE W DUCHU I WIARA W EWANGELI
Je li Prawo nie jest podstaw naszej relacji z Bogiem, to co ni jest? Teraz, gdy Chrystus wyzwolił
nas spod Prawa, jak wzrastamy w wi to ci? Je li Prawo nie posiada takiej mocy, jak nam si
wydawało, co uchroni ludzi przed yciem na wzór niewierz cych? Wielu chrze cijan tak długo yło
w ciele i pod Prawem, e trudno im sobie wyobrazi inny sposób wzrostu. Jest jednak nowy sposób
prowadzenia chrze cija skiego ycia, którego musimy si nauczy , je li mamy pozna prawdziw
moc do posłusze stwa i słu by na rzecz post pów Bo ego Królestwa.
Nowy Testament uczy, e Bóg radzi sobie z nami dzi ki łasce, nie dzi ki legalizmowi. Aby
zrozumie , jak to mo liwe, musimy przypomnie sobie biblijne porównanie Boga do ojca, a nas do
Jego dzieci. Ka de dziecko, które ma kochaj cych rodziców, mo e zrozumie koncepcj łaski.
Dziecko otoczone miło ci nie musi sobie zasłu y na yczliwo rodziców, jest kochane za to, e
istnieje. Kiedy nie słucha lub rozczarowuje swoich rodziców, mo e ponie
kar , ale nie musi
wkrada si w łaski swoich rodziców (podobnie jak syn marnotrawny). Bez wzgl du na to, co robi,
wci jest synem i otrzymuje bezwarunkow miło .
Jako Bo e dzieci mo emy nawi za kontakt z naszym Ojcem za pomoc uwalniaj cej mocy
Ewangelii, poprzez mieszkaj cego w nas Ducha wi tego. Otrzymali my to wtedy, gdy
zostali my adoptowani jako Jego dzieci (Efez. 1:13; Gal. 4:6; Rzym. 8:14). ycie w duchu i wierze w
Ewangeli powinno przeobrazi nasze osobiste ycie duchowe oraz słu b dla innych.
A. Osobisty wzrost duchowy w Duchu
1.

Duch zapewnia nowy rodzaj posłusze stwa i wzrastania w osobistej wi to ci.
Musimy by posłuszni, ale jak? To samo pytanie zadano pewnego razu Jezusowi: „Có
mamy czyni , aby my wykonywali dzieła Bo e?” Odpowied Jezusa jest prosta: „Na tym
polega dzieło zamierzone przez Boga, aby cie uwierzyli w Tego, którego On posłał” (Jan
6:28-19). Nasza wiara ma zasadnicze znaczenie dla naszego wzrostu w wi to ci.
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Ilustracja 8.2 Nowe ycie i dawne ycie
Nowe ycie w Duchu

Dawne ycie według litery Prawa

Słu ba „dzi ki wierze w Ewangeli ”

Słu ba „pod Prawem”

Z miło ci do Boga maj c na uwadze
to, czego dokonał dla mnie Chrystus.

Ze strachu, usiłuj c by posłusznym Bogu,
aby zasłu y na akceptacj .

Ze wiadomo ci mojej pora ki;
pokładam zaufanie w Duchu

Polegam na sobie, na własnych siłach

Z serca

Z niewolniczego obowi zku

W wolno ci od pot pienia i pora ki

Z gł bok trosk o odniesienie sukcesu w
obawie przed pot pieniem

Z wdzi czno ci za Bo

łask

Z postawy wy szo ci, gdy jestem „tym, który
przestrzega Prawa”

Apostoł Paweł rzuca nieco wiatła na ten nowy sposób wzrastania w wi to ci. W Li cie
do Rzymian 7:1-13 opisuje on słu b „w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery”
(Rzym. 7:6). Jaka jest ró nica mi dzy tymi dwoma rodzajami ycia? Porównajmy je:
W Li cie do Rzymian 8:1-4 ponownie dostrzegamy kontrast mi dzy Prawem a Duchem i
czytamy o ograniczeniach Prawa. „Co bowiem było niemo liwe dla Prawa, poniewa ciało
czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg. On to zesłał Syna swego...” (Rzym. 8:3). Prawo
nie mogło wytworzy w nas wi to ci, poniewa nasze ciało jest bezsilne w kwestii
u wi cania nas. Prawo to jest słabe, poniewa my jeste my słabi.
yjemy teraz jako poszukiwacze przygód w Duchu. Reszta ósmego rozdziału Listu do
Rzymian wyja nia to dokładnie. Poniewa otrzymali my sprawiedliwo
i Ducha, nie
musimy ju
y w boja ni i samotnie jak osieroceni czy niewolnicy (ww. 15-17). Ze
wzgl du na gwarancj Bo ej miło ci nic ju nie podlega mierci. Duch pomaga nam, gdy
jeste my słabi i codziennie jest naszym przewodnikiem. Mamy odwag spojrze na ycie
jak na przygod , a nie jak na do ywotnie zadanie przestrzegania reguł. Przechodzimy od
jednej przygody do drugiej; Chrystus jest zwyci skim Królem, a Duch pomaga nam w
trakcie naszej w drówki. Niekiedy Duch otworzy przed nami mo liwo ci słu by, a kiedy
indziej poka e nam nasz grzech. Lecz w tym nowym sposobie my lenia nie ma niczego
tak strasznego, by my nie mogli zaufa Duchowi, e nas przez to przeprowadzi.
Dzi ki wierze w Ewangeli otrzymujemy Ducha, który pozwala nam słu y w nowy
sposób. Rozwa słowa Pawła do Galacjan: „Czy Ducha otrzymali cie na skutek
wypełnienia Prawa za pomoc uczynków, czy te st d, e dali cie posłuch wierze? Czy
Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda w ród was, czyni to dlatego, e wypełniacie
Prawo za pomoc uczynków, czy te dlatego, e dajecie posłuch wierze?” (Gal. 3:2-3,5).
Wykres przedstawiony na ilustracji 8.3 ukazuje ycie w Duchu. Gdy u wiadamiamy sobie
obecno
grzechu w naszym yciu, to je li kierujemy si Duchem, okazujemy al i
wierzymy w Bo e przebaczenie. Oczywi cie skutkiem tego jest rado . Na zewn trz
przejawia si to w naszej odpowiedzi na potrzeby słu by dzi ki po wi ceniu si – wtedy
znów odczuwamy rado .
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Ilustracja 8.3 ycie w Duchu – jako synowie

Łaska
Wiara w Ewangeli
ycie w Duchu

RADO

Proces wewn trzny

Odwrócenie si od
grzechu / Wiara

Proces zewn trzny
process

Grzech
Potrzeba
słu by

mier mojego ja
2.

Duch ukazuje nam nasz grzech.
Jak wiemy, Prawo pokazuje nam nasz grzech – podobnie czyni Duch (Jan 16:8).
Jak wida na wykresie, je li odpowiemy na działanie Ducha jako dziecko i przyznamy si
do grzechu, odwrócimy si od grzechu i b dziemy si posuwa dalej, wówczas
przejdziemy od smutku skruchy do odnowionej rado ci. Ta oznaka prawdziwej skruchy nie
polega na ci głym zamartwianiu si , lecz nowej rado ci z powodu Bo ej łaski i wielko ci
Chrystusa, którego krew nas oczyszcza. Działanie Ducha ma na celu zwracanie nas stale
w kierunku Ewangelii.
Sk d wiemy, e chodzimy w Duchu? Jednym ze sposobów, eby si dowiedzie , jest
zwrócenie uwagi, jak reagujemy na swój grzech. Czy ustalamy zasady i próbujemy
jeszcze usilniej przy pomocy swego ciała? Je li tak, to yjemy według Prawa. Czy
okazujemy skruch przyznaj c si do naszej słabo ci oraz do Bo ej mocy, która mo e
nas zmieni ? Je li tak, to chodzimy w Duchu.

B. Duch wprowadza nas w słu b
Je li chodzimy w Duchu, wówczas ycie jest przygod ; stanowi ono okazj , by umrze dla
swego „ja” i przyj wszystko, cokolwiek Duch ma dla nas. Przy ko cu tego procesu równie
czeka nas rado . Je li jednak yjemy pod Prawem i w ciele, wtedy mo liwo ci słu enia s
czym niewiele wi cej ni presj . Przepełnia nas l k przed pora k . A je li wykorzystujemy te
mo liwo ci, napawaj nas one dum albo wp dzaj w depresj w zale no ci od tego, jak si
rozwin ły.
Bóg daje nam now postaw wobec słu by. Słu ba wynikaj ca z wiary wpływa na nasz
osobisty wzrost w wi to ci oraz na sposób usługiwania ludziom. Jak powinni my wywoływa
zmiany w innych? Jak mamy pracowa , aby inni mogli wzrasta w wi to ci? Pastor Johnny
Long, misjonarz z Kenii, opisuje nasz typow postaw w tej sprawie:
„Prawo zajmuje miejsce Ewangelii w naszych domach i mamy tylko jeden sposób na zmian
nas samych i innych – tworzenie zasad i domaganie si ich przestrzegania! Zamiast polega
na Duchu wi tym w kwestii wprowadzania zmian polegamy na poczuciu winy, obowi zku i
samej sile woli. Nasze poleganie na sobie w zasadzie gasi i zasmuca Ducha wi tego i w ten
sposób sytuacja si pogarsza, a nie poprawia! W tym „odwa nym nowym wiecie”, gdzie
króluje Prawo, dochodz do przekonania, e moje zasady, nauki, egzekwowanie Bo ych praw
ulepszy strasznie niedoskonałych ludzi, z którymi musz y . Chc , eby si zachowywali jak
nale y tak, bym mógł ich zaakceptowa ja i Bóg (w tej kolejno ci).” (Z podr cznika Sonship for
Africa, lekcja „Law vs. Gospel in Home and Family Relationships” pióra Johna Wade Longa,
Jr.)
Gdy d ymy do zmiany (na lepsze) w yciu tych, którym słu ymy, musimy sobie postawi trzy
wa ne pytania:
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Jaki jest CEL słu enia innym?
W KOGO maj si zmieni ? Usługiwanie innym tylko w oparciu o Prawo mo e
spowodowa zewn trzne przystosowanie si , które zupełnie odbiega od szczerego
posłusze stwa. We my na przykład małego chłopca. Jego matka chciała, by usiadł na
krze le, poniewa był nieposłuszny i pragn ła udzieli mu kilku rodzicielskich rad. „Usi d ,
młody człowieku!” – poleciła. On jednak wci stał. „Siadaj!” – powtórzyła. Dziecko nie
posłuchało. „Michał, je li nie usi dziesz, pójd po kij i sprawi ci lanie!” – zagroziła w
ko cu. Michał usiadł i patrz c matce prosto w oczy powiedział: „Na zewn trz siedz , ale w
rodku stoj ”. Mimo i jego post pek był wła ciwy, serce wci było nieposłuszne.

2.

Jaki STYL SŁU BY zastosuj do osi gni cia tego celu?
JAK moim zdaniem dojdzie do tych zmian? Bóg nie wynalazł Prawa po to, by zmieni
ludzkie serce. Jest ono raczej wychowawc prowadz cym bezsilnego i zrozpaczonego
człowieka do Jezusa Chrystusa, który mo e go zmieni , je li b dzie chodził w Duchu i w
zaufaniu do Ewangelii. Nasze ciało odrzuca my l o naszej słabo ci i o tym, e tylko
Ewangelia jest w stanie zmieni ludzi, dlatego próbujemy zmieni swoje zachowanie
tworz c i stosuj c zasady oraz wymierzaj c kary. Wielkie niebezpiecze stwo, jakie si w
tym kryje, polega na tym, e egzekwowanie Prawa mo e zmieni ludzkie zachowanie, ale
rzadko doprowadza do zmiany ludzkiego serca.

3.

Jak osobi cie daj WZÓR zmiany, do której nawołuj ?
Jak rol odgrywa MOJA przemiana w zach caniu innych do zmiany? Rodzaj
przywództwa, jaki praktykujemy w swoim zakładaniu ko cioła powie wi cej na temat
naszej dojrzało ci ni wszelkie nasze nauki. Czy jeste my sługami, którzy prowadz c ludzi
daj im własny przykład, tak by ludzie mogli powiedzie : „Takim wła nie chc by ”, czy te
zmuszamy innych do zmian stawiaj c im wymagania (1 Piotra 5:3)?

Naszym wzorem słu by jest sposób, w jaki nasz Ojciec Bóg słu y nam swoj łask . Dlatego
nasz słu b równie powinna cechowa łaska. Je li nasze ycie i słu ba nie wyjdzie poza
Prawo i nie skupi si na wyzwalaj cej mocy Ewangelii poprzez zamieszkałego w nas Ducha,
wówczas staniemy si bezu ytecznymi drogowskazami. Poka emy ludziom wła ciwy kierunek,
lecz nie zaprowadzimy ich do wa nego ródła, które umo liwi im odbycie podró y.
KONKLUZJA
Czy dostrzegasz zasadnicz ró nic mi dzy Prawem a Ewangeli ? Czy
widzisz, na czym polega ró nica mi dzy słu b „w nowym duchu, a nie
według przestarzałej litery”? Oczywi cie Prawo Bo e ma swoje miejsce.
Pomaga nam zrozumie Bo
wi to
i zauwa y nasz
własn
grzeszno . Jednak e Prawo zostało nam te dane po to, by doprowadzi
nas do Jezusa Chrystusa. Nie ko czy si to wraz z chwil , gdy stajemy si
chrze cijanami, lecz przez cały czas Prawo spełnia t funkcj w yciu
wierz cego. Tylko wtedy, gdy zwracamy wzrok na Jezusa w wierze, coraz
lepiej poznajemy miło , która skłania nas do chodzenia w nowym Duchu.

Je li chcemy widzie
ruchy zakładania
ko ciołów, to
Ewangelia, a nie
Prawo, musi zaj
nale n sobie
pozycj w samym
centrum.

Je li chcemy widzie ruchy zakładania ko ciołów, to Ewangelia, a nie Prawo, musi zaj nale n sobie
pozycj w samym centrum. „Litera bowiem zabija, Ducha za o ywia”. Oby Bóg pozwolił nam dostrzec
nasz prawdziw potrzeb Ewangelii Jezusa Chrystusa oraz aby dał nam wiar , e w Nim jest
zaspokojenie wszelkich naszych potrzeb.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Czy twoje kazania i doradzanie innym skupia si na ogół na Prawie, gdy twoim zdaniem to ono
umo liwia ludziom przemian ?

•

Jakie s cele Prawa i Ewangelii w yciu chrze cijanina?

•

Dlaczego Prawo jest bezsilne, je li chodzi o wytwarzanie w nas wi to ci?

•

Jak wiara w Ewangeli umo liwia nam ycie w nowym Duchu?

•

Na czym polega legalizm? Czy według ciebie jest on zaprzeczeniem mocy Ewangelii i pokładaniem
zaufania w Prawie? Dlaczego tak lub dlaczego nie?
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Co oznacza stwierdzenie, e nie znajdziemy si „w niewoli Prawa” w Li cie do Galacjan 5:18, cho
wci nas obowi zuje przestrzeganie Bo ych przykaza ?

PLAN DZIAŁANIA
•

Przypomnij sobie tabel 8.2 „Nowe ycie i dawne ycie”. W modlitwie uczciwie oce swoje
posłusze stwo wobec Boga. Czy twoje czyny dowodz , e słu ysz wierz c w Ewangeli czy te
pozostaj c w niewoli Prawa?

•

Na osobnej kartce odpowiedz na poni sze pytania:
1. Jaki cel przy wieca mojej słu bie dla innych?
2. Jakim stylem słu by si posłu

, aby osi gn

ten cel?

3. Jak osobi cie dam wzór słu by, której oczekuj od innych? Jakie zmiany musz wprowadzi w
moim własnym yciu i słu bie?
BIBLIOGRAFIA
Long, John Wade, Jr. „Lesson 14: Law vs. The Gospel in Family Relationships”, in Sonship for Africa,
Version 1. Oreland, PA: World Harvest Mission, 1999.
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DUCHOWY
CHARAKTER

LEKCJA

10

Odwracanie si od grzechu
jako sposób ycia

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomoc uczestnikowi w zrozumieniu, jak ycie oparte na Ewangelii prowadzi
nas do odwrócenia si od grzechu i wiary. Ewangelia powinna budzi w naszym sercu wiar tak,
by my zdobyli si na uczciwo w kwestii własnego grzechu, odwrócili si od niego przed Bogiem i
do wiadczyli rado ci wielkiej Bo ej łaski i miłosierdzia.

Główne punkty

• Prawdziwe odwrócenie si od grzechu wymaga uczciwo ci co do swego grzechu zamiast
szukania wymówek czy wypierania si go.
• Prawdziwe odwrócenie si od grzechu nie oznacza pokuty, gdy pokuta dowodzi braku zaufania
w Bo e przebaczenie.

• Szczerzy i pokorni wierz cy powinni odwraca si od grzechu, ilekro Duch wi ty go wska e.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , e ycie oparte na Bo ej łasce powinno prowadzi do uczciwego rozprawienia si z
grzechem i radosnego, ci głego i całkowitego podporz dkowania si Panu.
• Wzrasta w takim stylu ycia, który zapewnia wzrost wiedzy o Bogu, skuteczniejsze odwracanie
si od grzechu i odkrywanie prawdziwych bogactw Bo ej łaski odnalezionych w Jezusie
Chrystusie.
• Sta si jedn z osób, które stale odwracaj si od grzechu w swoim zgromadzeniu oraz sług
łaski, który sam do wiadcza wspaniałej łaski Bo ej.

Dodatek

10A „Miejsce grzesznika” pióra Stanleya Voke’a

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Wykorzystaj własne przykłady i historie pokazuj c, jak odwracanie si od grzechu wpłyn ło na
twoje ycie duchowe i pogł biło je oraz jak Bóg wynagradza skruszonych.
WPROWADZENIE
Uczyli my si o usynowieniu nas przez Boga oraz o tym, jaki wpływ powinno to wywrze na nasze
my lenie i działanie jako synów, nie osieroconych. Nasze usynowienie, które nadało naszej relacji z
Bogiem nowy wymiar, powinno prowadzi nas do skupienia si na Ewangelii zamiast na Prawie. Dzi ki
temu dowiadujemy si nie tylko tego, co mamy robi jako chrze cijanie, lecz równie do wiadczamy
motywacji i mocy do prawdziwego wzrostu w wi to ci. Mówili my te o yciu w Duchu oraz o tym, jak
u wi ca nas ono o wiele skuteczniej ni opieranie naszego ycia na Prawie, poniewa Duch zmienia
nasze serca, a nie tylko post powanie.
Przemiana serca wymaga przede wszystkim złamania dawnego. Dzieje si tak podczas alu za grzechy,
którego do wiadczamy podczas zbawienia. Odkrywamy wtedy, e Bóg wci
pracuje nad naszym
u wi ceniem łami c nam serca po to, by je odnowi . W Ksi dze Przypowie ci 6:23 czytamy: „drog do
ycia - upomnienie, nagana”. Wówczas poznajemy Bo y sposób udzielania nam yciowych upomnie ,
które wychowuj samowolne serce i ucz je pokory. Jest to nie tylko sposób wprowadzenia nas w ycie
oferowane nam przez Boga w Chrystusie, lecz sposób ycia kieruj cy nas wci do Bo ej łaski, która raz
po raz odnawia nasze serca.
Taki wła nie styl ycia teraz rozwa amy. Gdyby my mieli poda my l przewodni tej lekcji, brzmiałaby
ona: „Odwracanie si od grzechu jest sposobem na ycie”.

Podr cznik trzeci

Lekcja 10: Odwracanie si od grzechu jako sposób ycia

Duchowy charakter

Marzec 2003

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 52

I.

CECHY PRAWDZIWEGO ODWRÓCENIA SI OD GRZECHU
Je li chcemy zobaczy , na czym polega prawdziwe odwrócenie si od grzechu oraz jaki owoc
przynosi ono w naszym yciu, si gnijmy do Psalmu 51. Tu znajdujemy jeden z najbardziej
malowniczych opisów prawdziwego porzucenia grzechu. Jest to psalm-wyznanie Dawida, gdzie
opisuje on swoj rozpacz z powodu grzechu. Na podstawie tego psalmu poznajemy cechy
prawdziwego odwrócenia si od grzechu, przyczyn , dla której musi ono sta si sposobem na
ycie oraz płyn ce z niego błogosławie stwa.
A. Przyznanie si do grzechu
Pierwsz cech prawdziwego odwrócenia si od grzechu jest przyznanie si do niego. Dawid
w wierszu trzecim wyznaje: „Uznaj bowiem moj nieprawo , a grzech mój jest zawsze
przede mn ”. Jednym ze szkodliwych skutków grzechu jest fakt, e za lepia on i zwodzi serce.
Dawid przez niemal rok ył w takim za lepieniu, dopóki prorok Natan nie pokazał mu jego
grzechu poprzez opowie . Lecz w tej samej chwili, gdy Natan udzielił mu nagany, Dawid
odpowiedział pokornym wyznaniem: „Zgrzeszyłem”.
Przykład
Pewien pastor miał napady gniewu, które zdarzały mu si nawet podczas spotka z innymi
przywódcami ko ciołów. Gdy przyznał si przyjacielowi, e modlił si , by Bóg dał mu
panowanie nad sob , jego przyjaciel trafnie zauwa ył: „Bracie, modlisz si o niewła ciw rzecz
– twoim problemem nie jest brak panowania nad sob , lecz gniew. Gdyby Bóg dał ci
panowanie nad sob , nie byłby wcale lepszy, gdy słu yłoby ono do ukrywania grzechu,
którym jest gniew”.
Pastor ten nie potrafił stawi czoła swemu grzechowi – w takim stanie nie mógł naprawd
odwróci si od grzechu i zmieni si . W Psalmie 32 Dawid wspomina czas, gdy miał
wiadomo swego grzechu, lecz odmówił przyznania si do niego (w. 3). Wida tu kluczow
ró nic mi dzy wiadomo ci grzechu a odwróceniem si od niego. Dawid odmówił
przyznania, e jego czyn był zły. Niekiedy po prostu nie dostrzegamy swego grzechu, cz ciej
jednak wiemy, e zgrzeszyli my, lecz nasze serce nie chce si zgodzi , e to, co zrobili my,
jest naprawd złe. Cz sto usprawiedliwiamy si mówi c: „On na to zasłu ył” albo „Nie mogłem
nic na to poradzi , straciłem panowanie nad sob ”. Tego typu wymówki pozwalaj nam
unikn uczciwego rozprawienia si z naszym grzechem i przyznania do złego czynu. Lecz
skruszone serce widzi popełniony grzech i przyznaje si do niego. Nie zapiera si grzechu i
zgadza si , e nasz post pek był rzeczywi cie zły.
B. U wiadomienie sobie „grzeszno ci grzechu”
Drug cech skruszonego serca jest wiadomo prawdziwej natury grzechu. W Psalmie 51:4
Dawid wyznaje: „Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tob ...”
Oczywi cie Dawid zgrzeszył te przeciwko innym ludziom, lecz skruszone serce zdaje sobie
spraw , e najwi ksza nasz obraza i wina dotyczy Boga, gdy istota grzechu polega na
stawianiu siebie ponad Bogiem. Grzech mo na porówna do powalenia Boga na ziemi i
zaj cia Jego miejsca na tronie. Prawdziwie skruszone serce ubolewa nad tak butn postaw .
Przykład
Na chrze cija skim obozie młodzie owym par nastolatków przyłapano w niemoralnej sytuacji.
Oboje byli ogromnie za enowani, a gdy zostali zabrani do biura, sk d mieli by odesłani do
domu, dziewczyna zacz ła rozpaczliwie płaka . Po dziesi ciu minutach wysłuchiwania tych
szlochów doradca zapytał: „Dlaczego tak płaczesz? Dlatego, e ci przyłapano i boisz si tego,
co powiedz rodzice? Czy dlatego, e zdajesz sobie spraw , e to, co zrobiła , jest
wymierzone przeciwko Bogu i ałujesz, e Go obraziła ?” Dziewczyna natychmiast przestała
płaka , gdy u wiadomiła sobie, e nie przyszło jej nawet do głowy, e skrzywdziła Boga.
W przypadku prawdziwie skruszonego serca wielkie wyrzuty sumienia pochodz z
u wiadomienia sobie prawdziwej istoty grzechu. U wiadamiamy sobie grzeszno
grzechu.
Zniewa yli my Boga i postawili my si ponad Nim. Jest to najwi kszy wstyd dla osoby, która
wie, e Bóg jest jej Stwórc . Jest to te pal cy wstyd dla tych, którzy znaj zadziwiaj c miło
Chrystusa. Pomimo i jest naszym Stwórc , poni ył si do mierci na krzy u, by uratowa tak
niegodne istoty jak my. Skruszonego grzesznika, który zna zdumiewaj c Bo
miło ,
przytłacza wiadomo , e j naruszył i nadu ył.
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Ten rodzaj skruchy prowadzi do wyznania przed Bogiem razem z Dawidem: „tak e si
okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim os dzie”. Jakikolwiek b dzie
Bo y wyrok w sprawie mojego grzechu, On jest bez skazy, a ja zasługuj na wyrok. Poczucie,
e zasługujemy na sprawiedliwy Bo y s d pochodzi ze skruszonego serca, które rozumie
prawdziw istot swego grzechu.
Tak zatem prawdziwe odwrócenie si od grzechu dostrzega i przyznaje si do grzechu.
Pojmuje te grzeszno grzechu, a mianowicie, e popełniamy go przeciwko Bogu.
C. Pokora i skrucha jako reakcja na grzech
Prawdziwe odwrócenie si od grzechu wymaga pokornego i
skruszonego serca. W Psalmie 51:17 czytamy: „Moj ofiar , Bo e,
duch skruszony, nie gardzisz, Bo e, sercem pokornym i
skruszonym”. Mowa tu o tym, e Boga nie ciesz zewn trzne
pozory, które mog sta si tanimi imitacjami i nie odzwierciedla
prawdziwej postawy serca. W czasach Izraela cz sto składano
ofiar ze zwierz cia, gdy serce nie było naprawd skruszone, Bóg
jednak czuł odraz do takich zewn trznych popisów (Iza. 1:10-15).

Boga nie ciesz
zewn trzne pozory,
które mog sta si
tanimi imitacjami i nie
odzwierciedla
prawdziwej postawy
serca.

Pokorne i skruszone serce to takie, które doznało bólu i upokorzenia. Nie wzbija si wysoko na
skrzydłach dumy. Zajmuje nisk
pozycj , pozycj
grzesznika, który ubolewa nad
bezpodstawn dum i buntem, jaki bezprawnie przywłaszczył sobie rol najwy szego Stwórcy.
Tylko On jest ponad wszystkim. Takie serce jest podporz dkowane i zmi kczone smutkiem z
powodu naszej pora ki w miłowaniu najwi kszego Kochanka naszej duszy.
D. Pułapki oboj tno ci i pokuty
Ka dy z nas wie, jak zmagamy si ze sprawami serca. Grzech
za lepia nas do tego stopnia, e łatwo stajemy si obłudnikami, a Próba zasłu enia na
nasze zewn trzne pozory s cz sto pustymi opakowaniami, w Bo e przebaczenie
których nie ma prawdziwych pragnie naszego serca. Miejmy wskutek naszej
wiadomo , e z jednej strony łatwo jest nie odczuwa
pokuty to brak
rzeczywistej „grzeszno ci” grzechu. Z drugiej strony łatwo nam pokornego uznania
zamieni nasze odwrócenie si od grzechu w pokut , za pomoc
realnej potrzeby
której usiłujemy zapłaci
kar
za grzech swoim własnym Bo ej łaski.
cierpieniem. Obydwie te rzeczy s odra aj ce w Bo ych oczach,
gdy obydwie s pełne butnego zarozumialstwa. Oboj tno
wobec grzechu polega na
lekcewa eniu go i zbyt wysokim mniemaniu o sobie. Próba zasłu enia na Bo e przebaczenie
wskutek naszej pokuty to brak pokornego uznania realnej potrzeby Bo ej łaski i Zbawcy, który
sam zapłacił straszliw kar za nasz grzech i zapewnia jedyne dopuszczalne usprawiedliwienie
w oczach doskonale wi tego Boga.
Wielk pułapk dla osoby „religijnej” jest lekcewa enie oboj tno ci, ale nie pokuty, gdy nie
dostrzega ona butnego zarozumialstwa pokuty. Jej zdaniem wyra a ona swoj pokor , lecz jej
zwiedzione serce w rzeczy samej wyra a pych w najwy szym stopniu. Człowiek taki zakłada,
e jego cierpienie za grzech uczyni go czystym w Bo ych oczach. Wtedy pomniejsza swój
grzech, Bo
wi to i ofiar Chrystusa na krzy u, a powi ksza siebie samego.
Kto mo e powiedzie : „No, ja jestem protestantem. Ja nie odbywam pokuty za grzech”. Czy
naprawd tak uwa asz? Jak długo opłakujesz swój grzech i bijesz si po cichu w pier za
wyrz dzone przez siebie zło? Godzinami czy dniami? Czy nie odczuwasz czasem, e Bóg
naprawd nie mo e ci przebaczy , gdy twój grzech jest zbyt straszny? Czy próbujesz niekiedy
zrobi co , co miałoby pokry twój grzech tak, by Bóg ci zaakceptował? S to formy pokuty, a
nie prawdziwego odwrócenia si od grzechu. Je li twoje odwrócenie si od grzechu nie
przynosi „owocu odwrócenia si od grzechu”, dzieje si tak by mo e dlatego, e nie
odwracasz si od grzechu, lecz po prostu odbywasz pokut .
Gdy ma miejsce prawdziwe odwrócenie si od grzechu, serce jest złamane i uni one
(pokorne). Je li jednak nasz smutek prowadzi nas do przesadnego zajmowania si swoim
grzechem i faktem, e jeste my niegodni, wówczas nasza skrucha przeradza si w pokut .
Pewien m dry chrze cijanin doradzał innym: „Za ka dym razem, gdy spogl dasz na grzech,
spojrzyj dziesi razy na Chrystusa”. Jest to te dobra rada dla nas – oby nasza skrucha nie
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polegała na praktykowaniu pokuty wiod cej do stylu ycia pełnego nieszcz
powodu naszego grzechu.

cia i cierpienia z

Prawdziwa skrucha i odwrócenie si od grzechu jest sposobem na ycie, gdy stwarza w nas
odnowione serce dla Boga – dzieje si tak wtedy, gdy dostrzegamy swój grzech i przyznajemy
si do niego. Prawdziwa skrucha jest sposobem na ycie, gdy nasze serce doznaje poni enia
i pokory i mo e znów darzy Boga miło ci . Prawdziwa skrucha, jak wszystko inne na tym
wiecie, ma jednak swoje podróbki. Dlatego musimy przyjmowa pouczenia z Bo ego Słowa,
eby nie wpa w pułapki czego , co na pozór jest odwróceniem si od grzechu, lecz nie
przynosi owocu prawdziwego odwrócenia si od grzechu.
II.

PRAWDZIWE ODWRÓCENIE SI OD GRZECHU JAKO SPOSÓB NA YCIE
Aby prowadzi
koncepcje:

ycie, które cechuje odwrócenie si

od grzechu, nale y rozumie

nast puj ce

A. Ojciec czeka, by nam przebaczy
Wi kszo ludzi nie zdob dzie si na uczciwe przyznanie si do grzechu, dopóki nie maj
pewno ci, e b d w stanie znie
kar . Dzieci mog ukrywa przed rodzicami wa ne
informacje ze strachu przed kar . My mo emy si zachowywa tak samo wobec Boga i innych,
gdy jeste my winni!
Nie mamy podstaw do obaw, gdy odwracamy si od swojego
grzechu. Nie mo emy znie
kary za swój grzech. Zrobił to ju
Jezus Chrystus! Dlatego „Teraz... dla tych, którzy s w Chrystusie
Jezusie, nie ma ju pot pienia” (Rzym. 8:1). Mo emy zdoby si na
uczciwo wobec swego grzechu, poniewa wiemy, e Bóg czeka,
aby nam przebaczy (1 Jana 1:9, Hebr. 4:16).

Bóg wie, e
uczciwo i jawno
najlepiej rosn w
glebie niezmiennej
miło ci, dlatego nam
j proponuje.

Bóg zaprasza nas do gł bokich ródeł swojej łaski, eby my si nie
bali szczerze zbli y do Niego w całej Jego wi to ci. Bóg wie, e uczciwo
i jawno
najlepiej rosn w glebie niezmiennej miło ci, dlatego nam j proponuje. Zawarł wi c nowe
przymierze. Chrystus wypełnił Prawo po to, by Bóg mógł udzieli pełni swojej łaski. Stworzył
On w nas nowe serce, nad którym grzech ju nie panuje. Gdy wzrastamy w miło ci do Boga,
grzech zamienia si w starego, pogardzanego pana.
B. Odwrócenie si od grzechu jest uczciwym przyznaniem si do naszego prawdziwego
problemu
Koncepcja skruchy jako sposobu na ycie niektórym chrze cijanom
wydaje si dziwna, gdy łatwo jest my le , e nie jeste my ju , jak
to uj ł Luter, „prawdziwymi, wielkimi, zatwardziałymi” grzesznikami.
Zwró uwag na wyznanie Dawida, gdy przychodzi z sercem
pełnym skruchy: „Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu
pocz ła mnie matka” (Ps. 51:5). Jest to oczywi cie wa ne
stwierdzenie, mówi ce o zal ku grzechu dziedziczonym przez
ka de pokolenie od czasu, gdy Adam i Ewa popełnili pierwszy
grzech. Dawidowi nie chodzi jednak o podawanie nam
teologicznych nauk na temat genezy grzechu. Jest to raczej
uczciwe przyznanie si do prawdziwego problemu i dobrze byłoby,
gdyby my wzi li sobie do serca jego powa ne wyznanie.

Grzech nie jest po
prostu złym wzorcem
zachowania. Stanowi
on raczej nieodł czn
cz
naszych
naturalnych
skłonno ci,
przekona i
zachowania, które
swymi korzeniami
si ga gł boko do
naszego oddzielenia
si od Boga.

Odwrócenie si od grzechu jako sposób na ycie jest istotn
cz ci naszego chrze cija skiego chodzenia z Bogiem, poniewa
nasz problem grzechu jest bardzo realny i gł boki. Nawet po tym,
jak apostoł Paweł został chrze cijaninem i znał Pana przez ponad dwadzie cia lat, przyznał si
do swoich zmaga z grzechem. W Li cie do Rzymian 7:15 czytamy: „Nie rozumiem bowiem
tego, co czyni , bo nie czyni tego, co chc , ale to, czego nienawidz – to wła nie czyni ”.
Grzech nie jest po prostu złym wzorcem zachowania. Stanowi on raczej nieodł czn cz
naszych naturalnych skłonno ci, przekona i zachowania, które swymi korzeniami si ga
gł boko do naszego oddzielenia si od Boga. Ujmuje to istot naszego problemu grzechu oraz
potrzeb ci głej, prawdziwej i ciskaj cej serce skruchy. Je li chcemy do wiadcza gł bokiej,
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stałej odnowy w naszym duchowym yciu, musimy uczciwie przyzna si do tego, e mamy
powa ny problem z grzechem.
C. Bóg stale w nas działa
Tylko wtedy, gdy rozumiemy, e mamy powa ny problem z grzechem, kolejny wiersz z Psalmu
51 doda nam otuchy: „Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników
m dro ci” (w. 6).
Bóg stworzył w Dawidzie serce, które ponownie poznało prawd , gdy bolało nad jego
grzechem. W Psalmie 32:2 Dawid powiada: „Szcz liwy człowiek,... w którego duszy nie kryje
si podst p”. Bóg usun ł z serca Dawida podst p grzechu, a jego odwrócenie od grzechu było
owocem Bo ego działania.
Niech ci pocieszy fakt, e mimo i mamy powa ny problem z grzechem, Bóg pracuje nad
ukształtowaniem w nas prawdy i m dro ci. Nasza gł boka skrucha tak naprawd jest dziełem
Boga, który stwarza prawd w naszym wn trzu i m dro
w naszym duchu. Dlatego
powinni my otworzy swoje serca przed Bogiem, aby mógł bez przeszkód dokonywa w nas
tego dzieła. Potrzebujemy Jego pomocy. Je li szczerze pragniemy chodzi w prawdzie,
mo emy si modli słowami Dawida: „Zbadaj mnie, Bo e, i poznaj me serce; do wiadcz i
poznaj moje troski, i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drog
odwieczn !” (Ps. 139:23-24). Niełatwo jest pragn
pokory i złamania swego serca, ale to
wła nie dzi ki nim chodzimy w prawdzie i m dro ci.
III.

BŁOGOSŁAWIE STWA PRAWDZIWEGO ODWRÓCENIA SI OD GRZECHU
Prawdy zawarte w tej lekcji skupiaj si na naszej nowej relacji z Bogiem opartej na Jego łasce oraz
na yciu w wolno ci i mocy. Na ogół gdy my limy o łasce i wolno ci, obawiamy si o owoce, jakie
mo e przynie
całe to „wyzwolenie”. Czy nauczanie o łasce zach ca do niedbałego
chrze cija skiego ycia? Odpowied brzmi: „Nie”, łaska nie zach ca do niedbalstwa. Przeciwnie,
skutkiem nauczania o łasce jest wzbudzanie w ludziach takiej miło ci do Ojca, e chc słucha
wszelkich Jego polece .
Biblia naucza o błogosławie stwach, jakie wi
si z odwróceniem si od grzechu. Dawid prosi, by
Bóg odpowiedział według ogromu swego miłosierdzia i przywrócił to, co posiadał, zanim dopu cił
si grzechu. Dawid spodziewa si , e ponownie do wiadczy Bo ej łaski (w. 3), e b dzie
oczyszczony od grzechu (w. 4), e zazna rado ci (10, 14), e jego grzech zostanie wymazany tak,
i Bóg nie b dzie go ju wi cej widział (w. 11), e b dzie miał ducha niezywci onego i ochoczego
(ww. 12, 14) oraz e b dzie miał Ducha wi tego (w. 13).
Mo emy by pewni, e Bóg zrobi to dla nas, e s to obiecane nam błogosławie stwa
towarzysz ce odwróceniu si od grzechu. W Drugim Li cie do Koryntian 1:20 czytamy: „Albowiem
ile tylko obietnic Bo ych, wszystkie s „tak” w Nim.” Wszelkie Bo e obietnice oznaczaj „tak” dla
nas, którzy jeste my w Chrystusie. We wszystkich Bo ych odpowiedziach na skruch Dawida
znajdujemy obietnice lub zasady, które zapewniaj nas, e tak wła nie Bóg zareaguje na nasz
skruch .
Pod koniec w wierszu siedemnastym Dawid wyra a ostatnie i najwi ksze z tych błogosławie stw,
gdy stwierdza: „nie gardzisz, Bo e, sercem pokornym i skruszonym”. Mo emy czasem pow tpiewa
w to, czy Bóg jest z nas zadowolony, lecz On nigdy nie odwróci si od serca skruszonego z powodu
grzechu. Jest to zawsze skuteczny sposób powrotu do Boga i zawsze spotkamy si z yczliwym
przyj ciem, je li nasze serce b dzie skruszone ze wzgl du na nasz grzech. Takie serce znajduje
wielkie uznanie w Bo ych oczach i nie zostaje odtr cone.
Blisko Bo a jest wielk nagrod za ycie, w którym odwracamy si od grzechu. Jezus zwraca si
do skruszonego chrze cijanina z ko cioła w Laodycei: „wejd do niego i b d z nim wieczerzał, a
on ze Mn ” (Obj. 3:14-20). Mówi to o pewnej za yło ci, której do wiadczymy wtedy, gdy nasze
serca b d dalej skruszone z powodu grzechu, a my b dziemy mieli gł bsz społeczno
z
Bogiem. Ma to miejsce wówczas, gdy odwracanie si od grzechu staje si naszym sposobem na
ycie.
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KONKLUZJA
W tej lekcji mówili my o królu Izraela, Dawidzie. Fakt, e Dawid był królem, nie oznaczał, e jest
zwolniony od porzucenia grzechu. Przeciwnie, jego przywódcze stanowisko oznaczało, e musiał da
przykład prawdziwego odwrócenia si od grzechu całemu Izraelowi. M drzy pastorzy i zało yciele
ko ciołów ucz swoje zgromadzenia skruchy i odwracania si od grzechu. W rzeczy samej przywódcy
jako pierwsi powinni przyznawa si do swoich zmaga z grzechem. Co wi cej, powinni by gotowi
ałowa za swój grzech przed grzesznikami. Gdy przywódca jest do tego zdolny, całe zgromadzenie lub
współpracownicy w słu bie równie mog si zdoby na wi ksz szczero z Bogiem.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Na czym polega prawdziwe odwrócenie si od grzechu?

•

Jakie s pułapki, które na nas czyhaj wtedy, gdy zauwa ymy swój grzech?

•

Jaka jest ró nica mi dzy odwróceniem si od grzechu a pokut ? Podaj definicj obu.

•

Jak mog rozpozna , czy moje odwrócenie si od grzechu zamieniło si w pokut ?

•

Wymie błogosławie stwa towarzysz ce odwróceniu si od grzechu, o jakie prosi Dawid w Psalmie
51:1-2, 7-17. Zapisz odno nik z Pisma, które zawiera obietnic lub zasad , e błogosławie stwa te
na pewno otrzymaj ci, którzy s w Chrystusie.

•

Czy masz poczucie, e Bóg ci odrzuca, gdy odwróciłe si od swego grzechu? Dlaczego tak lub
dlaczego nie?

PLAN DZIAŁANIA
Przeczytaj „Miejsce grzesznika” autorstwa Stanleya Voke’a (zobacz Dodatek 10A).
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Miejsce grzesznika
STANLEY VOKE

„Nic w swej dłoni nie przynosz , oczy me do krzy a wznosz .”
Najtrudniejsz rzecz jest zaj miejsce grzesznika. W rzeczy samej jest to tak trudne, e wiele osób w
ogóle go nie zajmuje, a inni, skoro raz ju tam byli, nie chc tam wraca . Nikt z natury nie lubi miejsca
grzesznika. Je li jednak tam nie przyjdziemy, nie mo emy naprawd pozna Chrystusa ani zakosztowa
słodyczy Bo ej łaski i przebaczenia. Je li tego unikamy, równie dobrze mo emy powiedzie „jestem bez
grzechu” i oszukiwa siebie samych.
ZAJ CIE MIEJSCA GRZESZNIKA
Miejsce grzesznika to miejsce, w którym bez wymówki akceptujemy fakt, e jeste my grzesznikami.
Mo e przyznamy si tylko do jednego grzechu takiego jak zazdro czy duma; by mo e u wiadamiamy
sobie co na pozór małego, lecz dzi ki temu znów znajdujemy si w miejscu grzesznika – nawet je li od
wielu lat byli my chrze cijanami. Za ka dym grzechem Bóg mo e nam pokaza co powa niejszego, a
przyznamy si nie do jednej, lecz wielu rzeczy, a w ko cu b dziemy zmuszeni wyzna całe
zdecydowane zło naszej natury. Pewien człowiek przyznał si kiedy do kradzie y sznura. Odniósł go na
miejsce. Nast pnego dnia wrócił z krow , która była przywi zana do tego sznura, lecz wcze niej nie
chciał si do tego przyzna . Gdy zajmujemy miejsce grzesznika, wyznajemy prawd o sobie samych –
cał prawd .
Miejsce grzesznika jest tam, gdzie przejmujemy na siebie ci ar winy. Przestajemy si usprawiedliwia i
mówi : „Nie byłem sob , kiedy to zrobiłem”. Pochylamy raczej głow ze słowami: „Tak, Panie, to ja; taki
jestem naprawd ”. Przestajemy obwinia swoje nerwy, okoliczno ci czy innych ludzi. Je li kto wytknie
nam jaki bł d lub skrytykuje nas, nawet w nieuprzejmy sposób, nie kłócimy si , nie usprawiedliwiamy,
nie próbujemy niczego wyja nia . Przyznajemy krytykowi, e gdyby wiedział, jacy tak naprawd
jeste my, miałby o wiele wi cej materiału do krytyki. Je li szybko przychodzimy do miejsca grzesznika,
oszcz dzamy sobie mnóstwa czasu i fatygi. W rzeczy samej w wielu ko ciołach sprawy miałyby si
inaczej, gdyby ich członkowie spotykali si tam regularnie w miejscu grzesznika.
Tam wła nie dotarł Dawid, gdy po wyzwaniu postawionym przez Natana skłonił głow przyznaj c:
„Zgrzeszyłem”. Tam znalazł si Job i płakał: „Jam mały, có Ci odpowiem?”, a Izajasz ubolewał: „Biada
mi! Jestem zgubiony”. W tym miejscu celnik modlił si : „Bo e, miej lito dla mnie grzesznika!” Tu Piotr
padł Jezusowi do stóp z pro b : „Odejd ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. W tym miejscu
syn marnotrawny wyznał: „Ojcze, zgrzeszyłem..., ju nie jestem godzien”. Paweł cz sto kl kał w miejscu
grzesznika i wielu innych wi tych podlewało je swoimi łzami. Je li nie przyszli my tam jeszcze, to nawet
nie zacz li my relacji z Bogiem (2 Sam. 12:13, Ps. 51:4, Job 40:4, Iz. 6:5, Łuk. 18:13, Łuk. 5:8, Łuk.
15:18).
Nie lubimy miejsca grzesznika, gdy obawiamy si , e zrani nasz dum . Dlatego walczymy,
sprzeczamy si , przypisujemy innym win , usprawiedliwiamy si i robimy wszystko, tylko nie zajmujemy
miejsca grzesznika, gdzie Bóg czeka, by nam wybaczy i nas wyzwoli .
UNIKANIE MIEJSCA GRZESZNIKA
Cz sto unikamy tego miejsca dlatego, e nie nazywamy grzechu po imieniu. Mówimy o wadach,
niepowodzeniach, słabo ciach, winach, niedoskonało ciach, ograniczeniach, złych skłonno ciach, o
wszystkim, tylko nie o grzechu. Ró a pachnie pod ka d nazw i tak samo grzech pod ka d nazw jest
równie zły wobec Boga. Problem polega na tym, e tworzymy własne definicje zamiast zaakceptowa
Bo e. W Pi mie grzech to wszystko, co nie dorasta do Bo ej chwały, co nie trafia w moraln
doskonało lub przekracza granic Bo ej woli, wszystko, co wychodzi poza lini Bo ej sprawiedliwo ci
czy to w pobudkach, pragnieniu, zamiarze, skłonno ci, my li, nawyku, spojrzeniu, słowie, czynie, reakcji
czy relacji. Je li co robimy niedbale lub bezwiednie, jest to grzech i nazywanie tego czym innym, co nie
wymaga skruchy czy wybaczenia, jest unikaniem miejsca grzesznika.
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Mo emy unika nazywania grzechu po imieniu. By mo e jeste my lud mi bardzo zaj tymi, którzy nie
maj czasu zajmowa si takimi drobiazgami. Mamy swoje stanowiska i programy do przeprowadzenia.
Podobnie jak Naaman jeste my zaj ci zdobywaniem laurów i leczeniem swojego tr du. Przemawiamy na
spotkaniach, do przewodnicz cych, przyjmujemy prace, dajemy pieni dze na to i tamto, wła ciwie
robimy wszystko z wyj tkiem przyznania si do tego, e jeste my duchowymi ebrakami, którzy
potrzebuj obmycia i oczyszczenia. Przypominamy ludzi z czasów Jeremiasza, którzy p dzili do walki jak
na skrzydłach, lecz nigdy nie zatrzymali si , by przyzna ze skruch : „Co ja zrobiłem?” Jeste my tacy
zaj ci – zbyt zaj ci, by kiedykolwiek stan w miejscu grzesznika (Jer. 8:6).
Mo emy unika tego miejsca odgrywaj c rol korektorów. Ze swoimi uporz dkowanymi doktrynami
jeste my jak ewangeliczni eksperci o silnym zabarwieniu teologicznym. Uwielbiamy poprawia , lecz nie
lubimy, gdy nas poprawiaj . Podobnie jak kiedy faryzeusze trzymamy si z dala od miejsca grzesznika i
kierujemy tam innych. Jeste my tak pełni wiedzy, e nie ma ju w nas miejsca na pokorne i skruszone
serce. Tymczasem nawet wielki wi ty Henry Martyn zapisał w swoim dzienniku: „Postanowiłem nikogo
nie gani , chyba e w tym samym czasie do wiadczam szczególnego skruszenia serca!” Odkrył on, e
musi y w miejscu grzesznika.
Mo emy go unika czyni c z naszego bezpiecze stwa w Chrystusie parawan braku odwracania si od
grzechu. Jeste my pewni swego zbawienia, tylko jako nie jeste my ju winni grzechu. Przypominamy
małego chłopca, który odesłany od stołu po to, by umył r ce, wrócił z wielkim u miechem i
zastanawiaj c uwag : „Tym razem umyłem r ce tak porz dnie, e ju nigdy wi cej nie b d musiał ich
my ”.
Przez wiar jeste my Bo ymi synami i obywatelami nieba. Lecz pozostajemy zarazem grzesznikami.
Wci potrzebujemy oczyszczenia w „ ródle... na obmycia grzechu i zmazy” (Zach. 13:1). Łaska nigdy
nie doprowadzi nas do grzechu, ale zawsze b dzie nam o nim przypomina . Wykryty w ten sposób
grzech zawsze doprowadzi nas z powrotem do łaski.
Mo na unikn miejsca grzesznika wskutek niewła ciwego zastosowania krwi Chrystusa, uznania jej za
„przykrywk ” lub „ochron ”, co w rodzaju krwi Baranka Paschalnego. Ofiara Chrystusa na górze
Kalwarii była, owszem, ofiar za grzech. Tyle, e jest to odkupienie, a nie tylko osłona. Dlatego je li jej
potrzebujemy, przychodzimy jak grzesznicy potrzebuj cy oczyszczenia, nie jak bezgrzeszni, którzy
potrzebuj jedynie zabezpieczenia przed zewn trznym złem. Gdy mówimy wył cznie o krwi, która nas
chroni, unikamy miejsca grzesznika.
Ucze Spurgeona (znanego angielskiego kaznodziei) pewnego razu głosił w jego obecno ci kazanie na
temat „Całej zbroi Bo ej”. Pewny siebie młody człowiek udramatyzował swoje przesłanie, wkładaj c na
siebie po kolei fragmenty zbroi, a w ko cu uzbrojony od stóp do głów zacz ł wymachiwa mieczem
Ducha i zawołał triumfalnie: „I gdzie jest teraz diabeł?” Spurgeon pochylił si do przodu i powiedział:
„Młody człowieku, diabeł kryje si w tej zbroi!” Musimy uwa a , by nie wpu ci Szatana wskutek
opuszczenia miejsca grzesznika. Nasze serca s bardziej zwodnicze ni wszystko inne i jak mitologiczny
Proteusz przywdziej wszelkie przebranie w celu ukrycia prawdziwej natury. Pod swoj duchow
frazeologi i opini w ko ciele jeste my tylko biednymi grzesznikami, którzy codziennie potrzebuj
oczyszczenia w krwi Jezusa.
ODKRYCIE ŁASKI W MIEJSCU GRZESZNIKA
Czy nie budzi zdziwienia fakt, e miejsce, którego my, grzesznicy, unikamy, jest tym samym miejscem,
które zaj ł bezgrzeszny Zbawca? Przecie gdyby był Synem Bo ym, zszedłby z Krzy a! Po takim
człowieku mogliby my si spodziewa cudów, wspaniałych kaza , nawet zmartwychwstania, ale nie
chrztu w Jordanie z celnikami i prostytutkami czy egzekucji na równi z mordercami i złodziejami! Jednak
tam wła nie si znalazł, gdy przez cał wieczno zwracał swoj twarz w tym kierunku.
Tego dnia spotkał Go pewien grzesznik, znajduj cy si w tej samej sytuacji. W przeciwie stwie do swego
towarzysza, który zmarł obwiniaj c innych i przeklinaj c Boga, ten umieraj cy złodziej przyznał si do
winy i otrzymał przebaczenie. Gdy przyj ł miejsce grzesznika i znalazł w nim Jezusa, spotkał go pokój i
raj. Na tym polega paradoks łaski. Ten, kto twierdzi, e jest niewinny, zostanie uznany za winnego, a ten,
kto przyznaje si do winy, zostanie ogłoszony niewinnym. Bo sprawiedliwo otrzymuj tylko ci, którzy
stoj w miejscu grzesznika.
Jest to jedyne miejsce prawdziwego pokoju, gdy w nim zaprzestajemy wszelkich stara i odnajdujemy
naszego Boga. Tu znajdujemy pokój serca i drzwi do nieba. Tu odrzucamy nasze pozory i przyznajemy,
kim naprawd jeste my. Tu przychodzimy do Jezusa, by oczy ci si w Jego cennej krwi. Tu napełnia
nas Duch wi ty i tu odnajdujemy wi to . Tu s wiosny przebudzenia. Tu wła nie musi raz po raz
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przychodzi cały ko ciół. Jest to miejsce prawdy, łaski i wolno ci – miejsce grzesznika. Kiedy tam
ostatnio byłe ? A tak wła ciwie czy jeste tam teraz?
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Modlitwa i post

5

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przyjrzenie si
ko ciołów.

roli, jak

odgrywaj

post i modlitwa w procesie zakładania

Główne punkty

• Modlitwa jest niezb dna w osi gni ciu duchowego dzieła zakładania ko cioła.
• Post był biblijn metod wzmocnienia modlitwy w obu Testamentach: Starym i Nowym.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Zna biblijne nauczanie na temat modlitwy i postu.
• By wytrwałym w swoim poleganiu na Bogu w trakcie modlitwy i postu.
• Modli si i po ci o zakładanie ko ciołów.
WPROWADZENIE
Gdy zało yciele ko ciołów zaanga uj si w wiele działa niezb dnych przy zakładaniu nowego
ko cioła, łatwo jest zaniedba obowi zki duchowe. Je li usiłujemy wykonywa duchowe dzieło w ciele,
mo e doj
do zniech cenia, je li nie mo na si doczeka po danych rezultatów. W takiej chwili
zało yciel ko cioła musi si zatrzyma i przyjrze si ponownie roli modlitwy i postu.
I.

NIEZB DNY CHARAKTER MODLITWY
Bóg ujawnił si jako wszechwiedz cy. Wie wszystko. Jest te wszechmog cy. Wszystko mo e. Po
co w takim razie mamy si modli ? Je li co jest Bo wol , to czy Bóg nie mo e tego po prostu
dokona ? Czy to, e si nie modlimy, powstrzyma w jaki sposób działanie wszechmocnego Boga?
A. Przykłady ze Starego Testamentu – Bóg czeka na modlitwy swego ludu
a.

Moj eszowa 3:7:
Gdy Izraelici pozostawali w niewoli egipskiej, Bóg ukazał si Moj eszowi i powiedział:
„...Dosy napatrzyłem si na udr k ludu mego w Egipcie i nasłuchałem si narzeka jego
na ciemi zców, znam wi c jego uciemi enie. Zst piłem, aby go wyrwa ...”

b.

Moj eszowa 32:7-14
Izrael odwrócił si od Boga i sporz dził złotego cielca, przed którym bił pokłony. Bóg
zwrócił si do Moj esza: „Zostaw Mnie przeto w spokoju, aby rozpalił si gniew mój na
nich. Chc ich wyniszczy , a ciebie uczyni wielkim ludem”. Moj esz jednak modlił si do
Pana i przypominał Mu o Jego obietnicach. „Wówczas to Pan zaniechał zła, jakie
zamierzał zesła na swój lud”.

c.

Kronik 7
Gdy Salomon zbudował wi tyni , modlił si podczas po wi cania jej Bogu. Bo
odpowiedzi było zesłanie z nieba ognia, który strawił ofiar całopaln i ofiary rze ne, a
Jego chwała wypełniła wi tyni . Zwrócił si wówczas do Salomona: „Wysłuchałem twojej
modlitwy i wybrałem sobie to miejsce na dom ofiar”. Ponadto obiecał te , e „Je li
upokorzy si mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imi , i b d błaga , i b d
szuka mego oblicza, a odwróc si od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i
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przebacz im grzechy, a kraj ich ocal . Teraz moje oczy b d
uwa ne na modlitw w tym miejscu”.

otwarte, a uszy moje

B. Przykłady z Nowego Testamentu
a.

List do Jakuba 5:13-18
W tym fragmencie apostoł Jakub mówi o modlitwie wiary i wyznawaniu grzechów.
Stwierdza: „Wielk moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego” (w. 16). Jakub
przytacza pó niej przykład Eliasza, który modlił si o to, by przez trzy lata i sze miesi cy
nie padał deszcz. Bóg odpowiedział na te modlitwy Eliasza i zatrzymał deszcz. Nast pnie
Eliasz modlił si o deszcz i Bóg go zesłał.

b.

Ewangelia Łukasza 6:12-16
Tu przed podj ciem wa nej decyzji (wybór dwunastu apostołów) Jezus udał si na gór
na całonocn modlitw .

c.

Ewangelia Mateusza 26:36-44
Na krótko przed swoj mierci Jezus pełen smutku i trwogi modlił si słowami: „Ojcze
mój, je li to mo liwe, niech Mnie ominie ten kielich! Wszak e nie jak Ja chc , ale jak Ty”.
Za drugim razem zawołał: „Ojcze mój, je li nie mo e omin Mnie ten kielich, i musz go
wypi , niech si stanie wola Twoja!” Potem Jezus zawołał po raz trzeci powtarzaj c słowa
tej modlitwy.

d.

Ewangelia Mateusza 6:5-18
Jezus uczył swoich uczniów, jak si modli . Pomimo zapewnienia, i „wie Ojciec wasz,
czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie” (w. 8), zach cał swoich uczniów, by
prosili o zaspokajanie swoich codziennych potrzeb, o zachowanie od pokusy i spełnienie
Bo ej woli tak na ziemi, jak i w niebie.

e.

Ewangelia Mateusza 7:7-12
Jezus zwraca si do swoich uczniów słowami: „Pro cie, a b dzie wam dane; szukajcie, a
znajdziecie; kołaczcie, a otworz wam”. Zach ca ich, by nie bali si wyra a swoich
potrzeb i pragnie w modlitwie do Ojca.

C. Kilka wniosków na temat istoty modlitwy
Bóg mo e zrobi wszystko, czego pragnie, lecz wygl da na to, e postanawia poczeka ,
odło y swoje dzieło dopóki Jego lud nie wyrazi w zgodnej modlitwie swoich pró b. Wtedy
dopiero zaczyna działa . Z przykładów i nauk biblijnych wynika, e Bóg ł czy si z naszymi
modlitwami i przez nie osi ga swe cele.
Bóg szanuje ludzk wol i pragnie, by człowiek poł czył swoj wol z Jego i przeciwstawił si
woli Szatana. Modlitwa jest wyrazem naszego pragnienia Bo ej woli i sposobem współpracy z
Bogiem w osi ganiu Jego celów. Nie jest ona walk , która ma przekona i nakłoni Boga do
zmiany decyzji po to, by zaspokoi nasze przyjemno ci. Dzi ki modlitwie poznajemy Jego wol
i skłaniamy nasz wol do Bo ych pragnie i celów. Modlitwa ma zatem podwójny cel:

II.

•

Wyra anie naszych my li i pragnie przed Bogiem

•

Rozpoznawanie Jego woli dla nas

ROLA POSTU
Post polega na celowym powstrzymywaniu si od niektórych lub wszystkich pokarmów i napojów po
to, by skupi si na modlitwie. Mo na te stosowa okresy wycofywania si z zaj i społeczno ci z
przyjaciółmi na jaki czas po to, by pełniej po wi ci si społeczno ci z Bogiem – by szuka Jego i
Jego woli. Post jest duchow dyscyplin , nie przykazaniem. Je li zatem kto ma problemy
natury zdrowotnej lub z jakich innych przyczyn nie mo e po ci , nie nale y wzbudza w nim
poczucia winy ani oskar a go o grzech. W niektórych kulturach i religiach post traktuje si jako
rytuał lub tradycj . Celem biblijnego poszczenia jest skupienie niepodzielnej uwagi danej osoby na
Panu. Nigdy nie powinno si tego traktowa jedynie jako rytuału.
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A. Nauczanie Chrystusa
Jezus nauczał o po cie i sam go praktykował (Mat. 4:2). Jego uczniowie nie zawsze
towarzyszyli Mu w po cie (Mar. 2:18-19). Jednak nawet ten fragment wyra nie o wiadcza, e
Jezus spodziewał si , i uczniowie b d po ci po Jego wniebowst pieniu. Nauczał te swoich
uczniów postu z modlitw . W kontek cie nauczania o modlitwie Chrystus dwukrotnie powiedział
odno nie do postu: „Kiedy po cicie, nie b d cie pos pni jak obłudnicy” (Mat. 6:16-17). Zwró
uwag , e Jezus powiedział „kiedy”, nie „je li”, tak jakby była to regularna praktyka uczniów.
B. Przykład wczesnego ko cioła
W ksi dze Dziejów Apostolskich widzimy, jak modlitwa, post i rozwój ko cioła id ze sob w
parze. Gdy ko ciół polegał na Panu, Ewangelia czyniła post py.
1.

Dzieje Apostolskie13:1-3
Gdy przywódcy ko cioła w Antiochii słu yli (modlili si ) do Pana i po cili, przyszedł do nich
Duch wi ty z poleceniami i po to, by ich prowadzi . Rozwój słu by Pawła i rozszerzanie
si ko cioła w Azji Mniejszej i Europie zacz ło si od modlitwy i postu.

2.

Dzieje Apostolskie 14:23
Paweł i Barnaba powierzali Bo ej opiece starszych nowych ko ciołów w modlitwie i
po cie. Dzi ki tym dwom rzeczom zdobyli si na odwag , by zaprzesta kontroli tych osób
i zostawi prowadzenie przez nich ko ciołów w Bo ych r kach.

C. Charakter postu
Chrystus nauczał, e je li chcemy otrzyma z nieba odpowiedzi, musimy prosi , szuka i
kołata (Mat. 7:7). Ka de z tych słów wskazuje na intensywno poszukiwa . wiadomy post
ujawnia pal ce pragnienie, ci gły ci ar na sercu wi kszy ni pragnienie fizycznego pokarmu.
Motywacja do postu mo e by dwojaka. Wierz cy intensywniej zaczyna szuka Boga w celu:
•

duchowego wzmocnienia

• poszerzenia Bo ego Królestwa.
Jak wynika z nauk Chrystusa i przykładu wczesnego ko cioła, post jest oczekiwanym i istotnym
aspektem modlitwy.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Czy kiedykolwiek sp dziłe czas na modlitwie i po cie? Jakie było twoje do wiadczenie? Czy
odczułe duchowe wzmocnienie lub dostrzegłe odpowied na twoj modlitw w szczególny
sposób?

PLNA DZIAŁANIA
•

Zapoznaj si z tre ci fragmentu z Ewangelii Mateusza 6:16-18.

•

Opisz wygl d „obłudników” podczas ich postu. Dlaczego tak si zachowywali?

•

Opisz, jak powinna wygl da osoba, która zachowuje post.

•

Jak mo emy uchroni nasz post przed staniem si rytuałem?

•

Zaplanuj i do wiadcz duchowej dyscypliny postu. Poni ej podajemy kilka sposobów postu niektórych
chrze cijan. Mo esz zastosowa jeden z nich, chocia forma zale y od ciebie.
•

Powstrzymuj si od pewnych pokarmów i napojów przez okre lony czas.

•

Powstrzymuj si od wszelkich pokarmów, ale pij soki i inne płyny przez okre lony czas.

•

Powstrzymuj si od okre lonych, ale nie wszystkich pokarmów przez okre lony czas.

•

Wybierz jeden dzie w tygodniu/miesi cu, kiedy b dziesz po cił.

•

Zapisz w swoim duchowym dzienniku swoje do wiadczenia z okresu postu. Jak si czułe ? Czego
dowiedziałe si o sobie? O Bogu?
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Koncert modlitwy
MODLITWA O ROZSZREZANIE SI
EWANGELII

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest dostarczenie zało ycielom ko ciołów okazji do wspólnej modlitwy o siebie oraz
innych zało ycieli w Europie rodkowowschodniej i byłym Zwi zku Radzieckim.

Główne punkty

Wa ne jest, by modli
obszaru.

Po

si

o rozpowszechnianie Ewangelii poza obr bem naszego lokalnego

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Potrafi lepiej posługiwa si biblijnymi modlitwami jako wzorcem dla własnych modlitw.
• Dozna umocnienia dzi ki modlitwom innych.
• Modli si nie tylko o zało ycieli ko ciołów miejscowych, lecz tak e o zało ycieli działaj cych w
innych krajach.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Poprowad uczestników w modlitwie wzoruj c si na modlitwie Pawła w Li cie do Kolosan 1:3-14.
Czas udzielania wskazówek skró do minimum tak, by wi kszo lekcji sp dzi na modlitwie.
Proponujemy, by uczestnicy kursu zakładania ko ciołów modlili si o uczestników w innych
krajach, którzy przechodz przez takie same szkolenia. Kraje, w których ma to miejsce, to Albania,
Bułgaria, Czechy, Estonia, W gry, Rumunia, Rosja, Słowacja, Serbia i Ukraina. W celu uzyskania
aktualnych informacji mo na skontaktowa si z biurem Alliance w Budapeszcie.
WPROWADZENIE
Jednym z najlepszych sposobów modlitwy jest posługiwanie si wzorcami biblijnymi. Na potrzeby tego
koncertu modlitwy posłu si modlitw apostoła Pawła podan w Li cie do Kolosan 1:3-14 jako
modelem wysławiania Boga, oddawania Mu czci i modlitwy. Zwró uwag , e ta modlitwa zaczyna si i
ko czy dzi kczynieniem Bogu (por. ilustr. 6.1). Fakt, e jest to powszechny wzorzec biblijny, podkre la
wag modlitwy dzi kczynnej. W tym koncercie modlitwy b dziemy powiela ten sam cykl. B dziemy
przechodzi kolejno przez dzi kczynienie, Ewangeli , poznanie z powrotem do dzi kczynienia.
I.

DZI KI CZYNIMY OJCU – LIST DO KOLOSAN 1:3-5
Przeczytaj razem wiersze od trzeciego do pi tego: „Dzi ki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego
Jezusa Chrystusa, zawsze, ilekro modlimy si za was – odk d usłyszeli my o waszej wierze w
Chrystusie Jezusie i o waszej miło ci, jak
ywicie dla wszystkich wi tych - z powodu nadziei
nagrody odło onej dla was w niebie. O niej to ju przedtem usłyszeli cie dzi ki głoszeniu prawdy –
Ewangelii”.
A. Podzi kuj Ojcu za wi tych
•

Na tym szkoleniu (wymie ich konkretnie, z imienia).

•

W twoim ko ciele.

•

W twoim yciu: za tych, którzy wywarli duchowy wpływ na twoje ycie.

B. Podzi kuj Ojcu
•

Za okazan ci przez Niego miło

.
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•

Za wiar , jak ci dał.

•

Za nadziej , jak posiadasz w tym pozbawionym nadziei wiecie.

• Za to, e dotarła do ciebie Ewangelia.
Uwaga: b d konkretny w sowich modlitwach. Podzi kuj i wysławiaj Ojca za konkretne sytuacje
w twoim yciu, gdy Bóg okazał ci swoj miło , wiar , nadziej oraz gdy otrzymałe przesłanie
Ewangelii.
Ilustracja 6.1 Cykl modlitwy

List do Kolosan 1:3-14
Dzi kczynienie
(ww. 3-5)
(ww. 12-14)

1.

2. Ewangelia

4.

(ww. 6-7)

3.
Poznanie Boga
i Jego woli
(ww. 9-11)
II.

MÓDL SI O TO, BY EWANGELI SŁYSZANO NA CAŁYM WIECIE – LIST DO KOLOSAN
1: 6-8
Przeczytaj razem wiersze od szóstego do ósmego: „...która do was dotarła. Podobnie jak jest na
całym wiecie, tak równie i u was, owocuje ona i ro nie od dnia, w którym usłyszeli cie i poznali
łask Boga w jej prawdzie według tego, jak nauczyli cie si od umiłowanego współsługi naszego
Epafrasa. Jest on wiernym sług Chrystusa zast puj cym nas; on te nam ukazał wasz miło w
Duchu”.
A. Módl si o to, by Ewangelia przynosiła wiele owoców w yciu ludzi, którym składałe
wiadectwo (b d konkretny w swoich modlitwach).
B. Módl si o to, by Ewangelia przynosiła owoce w miejscach, w których inni zakładaj
ko cioły. (Prowadz cy nauczanie b dzie miał list krajów, w których odbywa si obecnie
szkolenie na temat zakładania ko ciołów.)
C. Módl si o innych znanych ci misjonarzy, aby ich słu ba była bardzo owocna.
D. Módl si o to, by Bóg powołał wiernych usługuj cych, którzy zanios Ewangeli na
kra ce ziemi.

III.

MÓDL SI O TO, BY BÓG NAPEŁNIŁ CI POZNANIEM SWOJEJ WOLI – LIST DO KOLOSAN
1:9-11
Przeczytaj po cichu wiersze od dziewi tego do jedenastego: „Przeto i my od dnia, w którym to
usłyszeli my, nie przestajemy za was si modli i prosi Boga, aby cie doszli do pełnego poznania
Jego woli, w całej m dro ci i duchowym zrozumieniu, aby cie ju post powali w sposób godny
Pana, w pełni Mu si podobaj c, wydaj c owoce wszelkich dobrych czynów i rosn c przez gł bsze
poznanie Boga. Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do okazywania wszelkiego rodzaju
cierpliwo ci i stało ci...”
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A. W podanych ni ej pustych liniach wymie powody, dla których Paweł pragn ł, by jego
adresaci doszli do pełnego poznania Jego woli w całej m dro ci i duchowym
zrozumieniu. Jakie były zamierzone skutki? Pierwsze dwa zostały uzupełnione za ciebie.
1.

Aby wierz cy mogli prowadzi

ycie godne Pana

2.

Aby wierz cy mogli Mu si podoba

3.

_____________________________________________________

4.

_____________________________________________________

5.

_____________________________________________________

6.

_____________________________________________________

B. Posługuj c si list sporz dzon w cz ci A módl si o te wszystkie rzeczy dla swoich
kolegów, którzy bior udział w niniejszym szkoleniu.
IV.

DZI KUJCIE OJCU—LIST DO KOLOSAN 1:12-14
Przeczytaj na głos wiersze od dwunastego do czternastego: „Z rado ci dzi kujcie Ojcu, który was
uzdolnił do uczestnictwa w dziale wi tych w wiatło ci. On uwolnił nas spod władzy ciemno ci i
przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie
grzechów”.
A. Chwal Ojca za to, e wprowadził ci do swego królestwa.
B. Chwal Ojca za to, e nie yjesz ju w niewoli Szatana.
C. Chwal Ojca za to, e zostałe odkupiony.
D. Chwal Ojca za to, e twoje grzechy zostały ci przebaczone.
E.

Chwal Ojca za to, e mo esz si do Niego zwraca „Abba” lub „Tatusiu”.
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Sfery przywództwa

3

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomóc uczestnikom ustali , na czym powinni skoncentrowa swoje wysiłki w
zakresie rozwoju przywództwa.

Główne punkty

• Zało yciele ko cioła powinni uzna szkolenie nowych przywódców za jeden z najwa niejszych
priorytetów.

• Skuteczne szkolenie przywódców wymaga, by zało yciel ko cioła po wi cał wi cej czasu i
energii tym, którzy stan si przywódcami i b d pomna a słu b .

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• By przekonanym, e szkolenie przywódców jest priorytetem w sp dzaniu jego czasu i wysiłku.
• Potrafi wykorzysta
przywódców.

koncepcj

„Sfer przywództwa” tak, by pomóc w planowaniu szkolenia

WPROWADZENIE
Jedn z najtrudniejszych decyzji, jak musz podejmowa przywódcy, dotyczy wykorzystania ich czasu.
Wymaga jest mnóstwo. Doba zawsze ma za mało godzin, by wszystkim si zaj . Co musi by
zrobione, a co mo e poczeka ? Odpowiedzi nie s proste, lecz jest kilka ogólnych zasad. Jedna z
najwa niejszych wskazówek mówi, e do wzrostu i rozwoju wszelkiej słu by niezb dne jest szkolenie
nowych przywódców. Odnosi si to szczególnie do zakładania ko ciołów. Bez ci głego rozwoju nowych
przywódców dojdzie do stagnacji i zaniku tego procesu.
Ka dy zało yciel ko cioła powinien zaanga owa si w rozwój nowych przywódców. Nawet wówczas
jednak musi istnie jaki rodzaj prowadzenia w decyzji, których przywódców szkoli i ile czasu po wi ci
na ka dego z nich. Jezus jest najlepszym przykładem zachowania takiej równowagi.
I.

PRZYKŁAD JEZUSA
Jezus przyszedł na ziemi po to, by zapłaci za nasze grzechy i zało y Ko ciół. Miał on by Jego
narz dziem głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Bior c pod uwag ogrom zadania, jakie miał
do wykonania Jezus, zadziwia fakt, e sp dził swój czas tak, a nie inaczej. Mógł codziennie
dokonywa niewiarygodnych cudów i po wi ca czas na głoszenie kaza tłumom, które ci gały,
aby je zobaczy .
Jezus rzeczywi cie dokonał wielu cudów, ale nie codziennie i nie tyle, ile
to było mo liwe. Co wi cej, najwyra niej postanowił sp dza wi kszo
swego czasu na szkoleniu dwunastu m czyzn ni tłumów. Zamiast
dociera do jak najwi kszej liczby osób, Jezus szkolił garstk
przywódców, którzy docierali pó niej do innych. Skutki okazały si
niewiarygodne. Cho pot ne imperium rzymskie surowo prze ladowało
młody, nowo powstaj cy Ko ciół, przetrwał on i rozrósł si do tego
stopnia, e cesarz Konstantyn sam został chrze cijaninem. Wida st d
wyra nie, jak skuteczna jest niezwykła metoda Jezusa.
Uwa ne spojrzenie na słu b
grupami ludzi. Grupy te to:

Jezusa pokazuje,

Zamiast dociera do
jak najwi kszej liczby
osób, Jezus szkolił
garstk przywódców,
którzy docierali
pó niej do innych.

e miał On do czynienia z czterema ró nymi
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• Trzech – Jezus stale zabierał Piotra, Jakuba i Jana spo ród pozostałych uczniów i ukazywał im
nieco wi cej ze swojej natury i celów. Przykłady mo emy znale w Ewangelii Mateusza 17:1,
Marka 5:37, 13:3 i 14:33. Gdy przyjrzymy si ksi dze Dziejów Apostolskich, dostrzegamy, e
tych trzech odgrywało bardziej znacz c rol w rozwoju Ko cioła ni pozostali uczniowie.
• Dwunastu – Dwunastu apostołów cieszyło si szczególn relacj z Jezusem. Zostali wybrani do
korzystania z tego przywileju spo ród wielu uczniów, którzy pod ali za Nim (Łuk. 6:13). Pomimo
i inni uczniowie odgrywali istotn rol w nowym Ko ciele, dwunastu (z wyj tkiem Judasza)
zajmowało stanowisko przywódców. Dlatego Chrystus traktował ich priorytetowo sp dzaj c z
nimi swój czas i energi .
• Uczniowie – Jak ju wcze niej zauwa yli my, istniała wi ksza grupa „uczniów”, którzy nie
znale li si w dwunastu wybranych. Jej członkowie równie pozostawili swoje domy i styl ycia
po to, by na ladowa Jezusa (Łuk. 14:27). Ogólna liczba najwyra niej cz sto si zmieniała. Po
pewnym wydarzeniu wielu z nich Go opu ciło (Jan 6:66). W Ewangelii Łukasza 10:1 czytamy, i
grupa ta była na tyle du a, e Jezus wybrał z niej siedemdziesi t dwie osoby do szczególnej
słu by. Po swoim zmartwychwstaniu ukazał si ponad pi ciuset osobom (1 Kor. 15:6).
Zasadnicza grupa zło ona ze stu dwudziestu ludzi po wi ciła si modlitwie czekaj c na
obiecanego Ducha wi tego (Dz. Ap. 1:15).
• Tłumy – Wielka liczba ludzi ci gn ła za Jezusem, przysłuchuj c si Jego naukom i czekaj c na
Jego cuda (Mat. 4:25; 13:2). Wiemy, e mogło to by około pi tysi cy, licz c tylko m czyzn
(Łuk. 9:14). Niektórzy z nich wierzyli, inni nie. W tłumie tym znajdowali si ró ni ludzie – od
uczniów poczynaj c na faryzeuszach ko cz c, którzy chcieli przyłapa Jezusa na jakim
wykroczeniu.
Ilustracja 3.1 Sfery przywództwa Jezusa

Tłumy
Siedemdziesi ciu
Dwunastu
Trzech

Wzrastaj ca
intensywno
relacji
Ilustracja 3.1 przedstawia te ró ne grupy, które pod ały za Jezusem, w szeregu sfer.
Intensywno relacji wzrasta w miar przemieszczania si od tłumów w sferze zewn trznej do sfery
wewn trznej zło onej z Piotra, Jakuba i Jana.
Gdy przygl damy si słu bie Jezusa, wydaje si , e za wa niejszy priorytet uwa ał On utworzenie
sfer bli szych rodka. Gdy przechodzimy od sfery zewn trznej do wewn trznej widzimy, e sp dzał
On tam wi cej czasu, odkrywał wi cej prawd i wi cej oczekiwał w zamian.
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SFERY PRZYWÓDZTWA W PROCESIE ZAKŁADANIA KO CIOŁA
Zało yciele ko ciołów powinni bra przykład z Jezusa skupiaj c swoje wysiłki w szkoleniu
przywódców na odpowiednich ludziach. Gdyby miał rozrysowa swoje relacje w postaci sfer,
mogłoby to przypomina ilustracj 3.2. Na zewn trz znajdowałaby si ogólna grupa, której słu ysz,
zło ona zarówno z wierz cych, jak i niewierz cych. Na wy szym poziomie znajdowaliby si
wierz cy, którzy maj zadatki na przyszłych przywódców. Gł biej znalazłby si zespół zakładania
ko ciołów – ci, z którymi współpracujesz w zakładaniu ko cioła i którzy s ju zaanga owani w
słu b . W samym centrum znalazłaby si osoba (mo e dwie lub trzy osoby), z któr (którymi)
pracujesz najbardziej intensywnie po to, by przygotowa j (ich) do obj cia przywództwa.
Ilustracja 3.2 Sfery przywództwa w procesie zakładania ko cioła

Inni
Potencjalni przywódcy
Zespół zakładania
ko cioła
Przywódca-ucze

Przygl daj c si ilustracji 3.2 powiniene zauwa y kilka kluczowych punktów:
• Im bli ej centrum si znajdujesz, tym wi cej czasu i wysiłku powiniene
przygotowywaniu tej osoby do roli przywódcy.

sp dza

na

• Do pewnego stopnia powiniene pracowa z ka dym w swoich sferach, poniewa nie mo esz
mie pewno ci, kto w przyszło ci zostanie dobrym przywódc .
• Idealnie byłoby, gdyby osoby ze sfer zewn trznych przemieszczały si do wewn trznych w miar
ich wzrostu i dojrzewania oraz wtedy, gdy przekazuje si słu b przywódcom-uczniom.
• Poniewa wi kszo czasu sp dzasz ze sferami wewn trznymi, inni ludzie, z którymi pracujesz,
musz przej
słu b w sferach „zewn trznych” po to, by nie zostały one zaniedbane. Ty
b dziesz „przysposabiaj cym”, a oni „sługami”. Jest to model biblijny (Efez. 4:11-12).
• Przywódcy-uczniowie najprawdopodobniej b d członkami zespołu zakładaj cego ko cioły, który
tworzy kolejne sfery. Przypomina to sytuacj Piotra, Jakuba i Jana, którzy tworzyli wewn trzn
grup Trzech, cho byli zarazem członkami Dwunastu.
III.

TWOJE SFERY PRZYWÓDZTWA
Jaka jest twoja sytuacja? Kto pasowałby do twoich sfer? Po wi
kilka minut na wypełnienie
ilustracji 3.3 imionami osób i grup, którym słu ysz i które najlepiej pasowałyby do ka dej ze sfer
przywództwa.
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By mo e masz formalny zespół zakładania ko ciołów, by mo e nie. Idealnie byłoby zacz
zakładanie nowego ko cioła z zespołem z przyczyn podanych ju w niniejszym kursie. Niestety,
idealne rozwi zania nie zawsze s mo liwe. Je li masz ju zespół, łatwo ci b dzie wypełni sfery.
Je li nie, rozwa podane ni ej my li i wypełnij luki najlepiej, jak potrafisz:
• Je li nie masz „formalnego” zespołu zakładania ko cioła, masz by mo e „nieformalny”. Czy jest
mała grupa oddanych osób, z którymi ci le współpracujesz nad zakładaniem nowego ko cioła?
Uznaj ich za swój zespół, pomimo i nie ma on charakteru „oficjalnego”. Je li jednak
poprowadzisz ich wykorzystuj c zasady podane w tym kursie, mo e omówisz z nimi mo liwo
utworzenia bardziej zorganizowanego zespołu w niedalekiej przyszło ci.
• Czasem musisz zacz
prac w pojedynk , na przykład na nowym terenie, gdzie nie znasz
adnych wierz cych. Je li tak wygl da twoja sytuacja, mo esz wypełni tylko okr g zewn trzny,
ale ju teraz powiniene zacz planowanie, jak szkoli nowych wierz cych i przemieszcza ich
na wy sze poziomy tak szybko, jak to mo liwe. Twoja sytuacja jest daleka od idealnej i w tpliwe
jest, czy b dziesz odnosił du e sukcesy w zakładaniu nowego ko cioła, dopóki nie zaczniesz
znajdowa osób do sfer wewn trznych.
Ilustracja 3.3 Twoje sfery przywództwa

• Je li masz w tpliwo ci, czy dane osoby powinny si znale w „wy szym” okr gu, wpisz ich
imiona w nawiasie wokół tego okr gu. B dzie ci to przypomina , e powiniene sp dza czas
potrzebny do oceny tych ludzi i rozwija szkolenie po to, by si przekona , czy rzeczywi cie s
oddani. Je li oka e si , e nie, mo esz ich potem usun z tego okr gu.
• Nie martw si tym, ze nie masz wielu osób w sferach wewn trznych. Jezus był w stanie
prowadzi intensywnie w uczniostwie tylko trzy osoby – Piotra, Jakuba i Jana. Nie przejmuj si
tym, e nie mo esz osi gn
wi cej ni Pan. Posiadanie jednego kandydata na przywódc ucznia jest lepsze ni brak jakiegokolwiek. Lepiej te jest mie jednego dobrze przeszkolonego
ni kilku przeszkolonych słabo.
• Je li nie znasz nikogo, kto kwalifikuje si do sfer wewn trznych, musisz zacz
powa n ,
konkretn , intensywn modlitw , eby Bóg wzbudził przywódców z nowo zakładanego ko cioła.
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Teraz, gdy ju wypełniłe swoje sfery, pomy l o tym, jak wykorzysta swój czas i energi . Je li
masz ludzi na ka dym poziomie, powiniene po wi ca swój czas na ludzi ze rodka. Czy to
robisz? O ile wi cej czasu sp dzasz z osobami ze sfer wewn trznych ni zewn trznych? Jakie
zaj cia z nimi prowadzisz? Czy wiadomie rozwijasz w nich umiej tno ci do przewodzenia i słu by?
Przy zało eniu, e teraz sp dzasz wystarczaj co du o czasu z przywódcami i potencjalnymi
przywódcami, czy sfery zewn trzne s zaniedbywane? Nie wystarczy ci czasu ani energii na
usługiwanie im w pojedynk przy jednoczesnym rozwijaniu przywódców. Masz nakaz uczenia si
przekazywania słu by swoim współpracownikom. Ty masz by
przysposabiaj cym i
wyposa aj cym dla tych, którzy wykonuj t słu b . Jak sobie z tym radzisz?
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Ile czasu zajmie nowemu wierz cemu przemieszczenie si poprzez wszystkie sfery do okr gu
wewn trznego? Chodzi o to, ile czasu zajmie zało enie ko cioła. Czy okres ten jest do przyj cia?

•

Jak wysoko na li cie priorytetów wi kszo ci pastorów na twoim obszarze znajduje si szkolenie
przywódców? W jaki sposób pomo e to lub zahamuje wzrost ko cioła i zakładanie nowych
ko ciołów?

PLAN DZIAŁANIA
Wykorzystaj wypełnion ilustracj 3.3 do opracowania planu, który pomo e w rozwoju zdolno ci
przywódczych u osób z ka dego okr gu. Nast pnie poddaj swój plan krytycznej ocenie, aby zobaczy ,
czy mo esz go uzupełni . Czy b dziesz mie do czasu na przebywanie z kr giem „wewn trznym”? Ile
czasu mo esz na to po wi ci ? Jak cz sto? Czy kto b dzie usługiwał kr gowi „zewn trznemu”? Kto?
Kiedy? Jak? Nanie na swój plan wszelkie niezb dne poprawki, a nast pnie omów go ze swoim
doradc . Teraz kolej na wcielanie go w ycie.
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Wprowadzenie do pracy
zespołowej
WSPÓŁPRACA Z INNYMI

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wyja nienie, jak współpraca z innymi przy zakładaniu ko cioła mo e podnie
skuteczno zało yciela ko cioła dzi ki uzupełnianiu umiej tno ci.

Główne punkty

• Praca zespołowa jest bardziej wydajna ni praca w pojedynk .

• Praca zespołowa polega na wspólnym, grupowym wykonywaniu danego zadania.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie korzy ci wł czania innych do słu by w przeciwie stwie do pracy w pojedynk .
• Rozumie biblijn podstaw pracy zespołowej.
• Zaanga owa si w prac zespołow przy skutecznym zakładaniu ko cioła.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Ta lekcja o pracy zespołowej odnosi si zarówno do formalnych zespołów zakładania ko ciołów,
jak i do bardziej nieformalnych grup wierz cych współpracuj cych nad zało eniem nowego
ko cioła. Najlepiej zapyta uczestników, czy działaj w formalnych zespołach, a potem ustali , na
jakim rodzaju pracy zespołowej powinni si skupi .
WPROWADZENIE
Typowy przywódca ko cioła mo e stwierdzi , e jego zgromadzenie bł dzi bez celu, pomimo i on ma
jasno wytyczony kierunek. Mo e sobie powiedzie : „Nie mog popchn tego zgromadzenia do przodu,
chocia wykorzystuj cał swoj energi . Musz cały czas kierowa lud mi, aby to wszystko, czym si
teraz zajmujemy, było wykonane. Gdybym przestał naciska , nasz ko ciół po prostu zboczyłby z kursu”.
Niestety, dla wielu ko ciołów jest to smutna prawda. Silne prowadzenie przez silnych przywódców przez
lata usypiało wiele zgromadze . Zaczynaj one si porusza tylko wtedy, gdy si je popycha i robi tylko
tyle, ile si im wyznaczy (opracowano na podstawie Kilinski, ss. 159, 160).
Przywódcy, którzy pracuj w pojedynk , jak ten wy ej opisany, s przekonani, e jedynym stylem
przewodzenia jest posługiwanie si osobistym wpływem i charyzm do wzbudzania motywacji,
popychania i przekonywania mas. Sukces osoby zajmuj cej tak postaw ogranicza si do liczby ludzi,
na których mo e wpłyn oraz stopnia jej osobistej zdolno ci i kreatywno ci.
I.

NA CZYM POLEGA PRACA ZESPOŁOWA?
Praca zespołowa polega na współpracy z innymi nad okre lonym
zadaniem (np. zakładania ko cioła) zamiast wykonywania go w
pojedynk . Praca zespołowa jako taka wymaga wspólnego ustalenia
celu, nad osi gni ciem którego grupa pracuje. Dzi ki wspólnej pracy
członkowie grupy (lub zespołu) robi u ytek z ró nych darów i zdolno ci
ka dego członka oraz z wi kszej ilo ci czasu i energii, jak ka dy mo e
wnie w wykonywanie zadania.

Praca zespołowa
polega na współpracy
z innymi nad
okre lonym zadaniem
zamiast wykonywania
go w pojedynk .

Praca zespołowa mo e przebiega w formalnym zespole słu by, skupionym na zakładaniu nowego
ko cioła. W takiej sytuacji zazwyczaj jest uznany przywódca zespołu i przypuszczalnie jakiego
rodzaju oficjalna umowa okre laj ca zadania i obowi zki ka dego członka. Taki układ ma wiele
zalet. Jest tam wyra ny podział ról i jasno wyznaczony cel. Na ogół istnieje silny system
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odpowiedzialno ci, który sprawia, e ka dy członek wnosi istotny wkład w osi ganie wspólnego
celu. Jednak e praca w zespole nie powinna si ogranicza wył cznie do takich formalnych
sytuacji.
Nawet wtedy, gdy formalny „zespół” nie istnieje lub wzgl dy kulturowe Prawie ka de trudne
przeszkadzaj w utworzeniu takiego zespołu, mo na i trzeba posługiwa
zadanie staje si
si prac zespołow . Prawie ka de trudne zadanie staje si łatwiejsze,
łatwiejsze, gdy nad
gdy nad jego osi gni ciem pracuje si razem w grupie. Prawda ta
jego osi gni ciem
szczególnie odnosi si do zakładania nowego ko cioła, gdy potrzebne
s niezliczone godziny ludzkiej pracy przy ewangelizacji, prowadzeniu w pracuje si razem w
uczniostwie i budowaniu potencjalnych członków ko cioła. Jedna osoba grupie.
usiłuj ca podoła temu zadaniu w pojedynk zamiast dociera do
tłumów ulega zazwyczaj frustracji i wyczerpaniu. Praca zespołowa jest lepsz metod .
Nawet nieformalne grupy pracuj ce wspólnie nad zało eniem ko cioła funkcjonuj sprawniej, je li
jest w ród nich osoba uznawana za „przywódc ”. Najlepiej byłoby, gdyby był to przywódca-sługa,
buduj cy innych członków, a nie „zarz dzaj cy” grup . W tej lekcji skupimy uwag na takim wła nie
„przywódcy” i powiemy, jak mo e on wytworzy atmosfer sprzyjaj c pracy zespołowej. Jest kilka
cech wspólnych pracy w zespole tak formalnym, jak i nieformalnym:
• Wizja (cel) słu by jest okre lony przez grup .
• Decyzje s podejmowane w grupie.
• Problemy rozwi zuje si w grupie.
• Członkowie grupy poczuwaj si do odpowiedzialno ci jeden przed drugim.
• Ka dy członek wykorzystuje swoje mocne strony do przyczynienia si do pomy lnego wykonania
zadania.
• Kto jest uznawany za „przywódc ”.
• Grupa osi ga wi cej ni mogłyby dokona jednostki działaj ce na własn r k .
II.

BIBLIJNA PODSTAWA PRACY ZESPOŁOWEJ
A. Zostali my stworzeni do bycia „razem”
Bóg wzywa swoje dzieci do wspólnej pracy. Ta biblijna zasada si ga swymi pocz tkami do
samego stworzenia. Bóg po stworzeniu Adama szybko o wiadczył, e „Nie jest dobrze, aby
m czyzna był sam.” Dlatego zaraz stworzył Ew , aby była „odpowiedni dla niego pomoc ”.
Salomon w całej swej m dro ci tak e rozumiał, e potrzebujemy siebie nawzajem.
„Lepiej jest dwom ni jednemu, gdy maj dobry zysk ze swej pracy.
Bo gdy upadn , jeden podniesie drugiego.
Lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by go podniósł.
Równie , gdy dwóch pi razem, nawzajem si grzej ;
jeden natomiast jak e si zagrzeje?
A je li napadnie ich jeden, to dwóch przeciwko niemu stanie;
a powróz potrójny niełatwo si zerwie. (Kazn. 4:9-12)
B. Przywódcy nie powinni działa sami
Na Moj eszu jako przywódcy Izraelitów w drodze do Ziemi Obiecanej spoczywała ogromna
odpowiedzialno . Dokonał on wiele i był wierny jako przywódca, a mimo to, gdy oceniamy
jego bł dy, zauwa amy, e za du o pracował sam. Niekiedy widzimy u jego boku Jozuego i
Aarona, cz ciej jednak widzimy Moj esza jako jednostk odpowiedzialn za tłumy. Bywały
chwile, gdy przerastało to mo liwo ci Moj esza i czuł si wtedy jak ofiara swego ludu (2 Moj .
17:4; 4 Moj . 11:10-14).

Podr cznik trzeci
Marzec 2003

Lekcja 4: Wprowadzenie do pracy zespołowej
The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Przywództwo
strona 81

Gdy Moj esz spotkał si ze swoim te ciem Jetro w osiemnastym To, co robił Moj esz –
rozdziale Drugiej Ksi gi Moj eszowej, Jetro był pod wra eniem tego usługiwanie w
wszystkiego, czego Bóg dokonał przez Moj esza (2 Moj . 18:1-12).
pojedynk całemu
Lecz gdy Jetro zauwa ył, e Moj esz był jedynym s dzi i
ludowi – nie było
przywódc całego ludu, od razu powiedział mu, e to, co robił, nie
było dobre. Moj esz najwyra niej my lał, e samotne usługiwanie „dobre”.
ludowi w ten sposób było wskazane. Potrzebował jednak pomocy w
niesieniu ci aru i pewno ci, e zadanie zostało wykonane wła ciwie. Dlatego Jetro obmy lił
plan, dzi ki któremu Moj esz mógł podzieli si swoimi obowi zkami z innymi (2 Moj . 18:1726). Pó niej w podobnej sytuacji, gdy Moj esz był zasmucony buntem ludu, Bóg widział, e
potrzebuje on pomocy i ustanowił siedemdziesi ciu starszych, aby pomogli „d wiga ci ar”
(4 Moj . 11:16-17).
C. Wspólna praca jest wzorcem słu by w Nowym Testamencie
W Nowym Testamencie mamy okazj zauwa y kilka sytuacji ilustruj cych prac zespołow .
Jezus powołał swoich uczniów i pracował z nimi w grupie. Gdy wprowadził ich do słu by,
pomno ył ich wysiłki wysyłaj c ich „po dwóch” (Mar. 6:7, Łuk. 10:1). Piotr udał si z innymi
chrze cijanami na ewangelizacj do Cezarei (Dz. 10:23). Duch wi ty wyznaczył Pawła i
Barnab jako pierwszy zespół misyjny (Dz. 13:2). Po pierwszej podró y misyjnej zespół ten
podzielił si na dwa (Dz. 15:36-41). Przed Pawłem stan ły otworem drzwi do słu by, jednak nie
skorzystał z tej okazji, poniewa w tym czasie był sam (2 Kor. 2:12-13). Gdy wybierano
przywódców we wczesnym ko ciele, na ogół wyznaczano grup starszych do prowadzenia
ka dego ko cioła (Dz. 14:23).
Przyczyna, dla której w Biblii kładziono nacisk na prac zespołow , Praca zespołowa
jest oczywista: gdzie wielu doradców, tam wiele m dro ci (Przyp. mo e znacznie
15:22), nikt te nie posiada wszystkich darów (Efez. 4, 1 Kor. 12).
podnie wzrost
Potrzebujemy siebie nawzajem. Współczesna słu ba powinna
nowego ko cioła.
skorzysta na pracy zespołowej. Zespół licz cy cho by od dwóch
do pi ciu osób pracuj cych razem mo e znacznie podnie wzrost nowego ko cioła. W swoim
nowo zakładanym ko ciele szukaj ludzi, którzy maj wizj podobn do twojej i pro ich, aby
modlili si o przył czenie do twojej słu by.
III.

CECHY SKUTECZNEJ PRACY ZESPOŁOWEJ
A. Wspólna wizja i pojmowanie zadania
Grupa ludzi nie mo e si razem przemieszcza , je li nie zmierza w tym samym kierunku. Praca
zespołowa wymaga, by ka dy z członków znał cel, do którego zmierza grupa. Niektóre
formalne zespoły maj deklaracj celu, która jednym zdaniem okre la, nad osi gni ciem
jakiego celu razem pracuj . W innych sytuacjach deklaracja celu ko cioła mo e by wspóln
wizj , ł cz c zespół zakładania ko cioła.
Je li nie po wi ciłe czasu na omówienie i ustalenie celu ze swoimi Wł cz pasje i
współpracownikami, zrób to jak najszybciej. Proces ten sam w sobie pragnienia członków
mo e stanowi cenne do wiadczenie. W trakcie rozmowy o celu
grupy do ogólnej
waszej grupy zostan
jasno wyra one pasje, pragnienia i
wizji.
preferencje. Je li nie dojdzie do takiej rozmowy, pragnienia te mog
nigdy nie wyj na jaw. Po odkryciu wyj tkowych pasji i pragnie członków grupy zastanów si ,
jak mo na je wł czy do ogólnej wizji. Cz sto okazuje si , e Bóg zebrał doskonały „mix”
talentów i zdolno ci po to, by umo liwi ci wykonanie tego zadania.
Jednak, gdy ludzie pracuj cy razem maj odmienne podej cia lub sprzeczne cele, współpraca
nie zawsze jest mo liwa. W takim wypadku członkowie musz zrezygnowa z okre lonych
pragnie lub tworz osobny zespół, jak Paweł i Barnaba w Dziejach Apostolskich 15:36-41.
Przypominajcie sobie regularnie z twoj grup wasz wspólny cel. Nie zakładaj,
członek go rozumie (lub pami ta!), tak e nie trzeba ju do niego wraca .

e ka dy

Oto kilka przykładów deklaracji celu:
•

Celem istnienia naszego zespołu jest zało enie zdrowego, pomna aj cego si ko cioła w
________.
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•

Celem istnienia naszej grupy jest usługiwanie alkoholikom w _________ w taki sposób, by
odnale li zbawienie od swoich grzechów i wyzwolenie od swego uzale nienia.

•

Pracujemy wspólnie nad przygotowaniem narodzin i rozwoju ruchu zakładania ko ciołów
a do nasycenia w ________.

•

Celem istnienia naszej grupy jest planowanie i prowadzenie pełnych tre ci nabo e stw z
udziałem wierz cych w Ko ciele ________.

B. Czas sp dzony na wspólnej modlitwie i planowaniu
Udział członków grupy jest najcenniejszy wtedy, gdy ludzie wiedz , co si dzieje i mog w
odpowiedni sposób przekazywa sobie nawzajem my li, potrzeby i pragnienia. Mo na to
osi gn
dzi ki cotygodniowym (lub cz stszym) spotkaniom i wykonywaniu nast puj cych
rzeczy:
1.

Wspólna modlitwa
Nic tak nie jednoczy ludzi, jak modlitwa. Skuteczni zało yciele ko ciołów i zespoły
zało ycielskie s skupieni na modlitwie. Modl si wspólnie o potrzeby osobiste, cele
słu by i zgubionych, z którymi maj kontakt.

2.

Omów poszczególne rodzaje słu by
Praca zespołowa wymaga czasu na wysłuchanie sprawozda
z działalno ci
poszczególnych członków. Relacje z pierwszej r ki na temat wkładu innych członków
zespołu mog pomóc zespołowi zbli y si , zbudowa morale i naucza umiej tno ci
przydatnych w słu bie.

3.

Wspólne planowanie
Wspólne planowanie mo e si okaza bardzo cennym Przywódca powinien
do wiadczeniem. Niektórzy przywódcy opracowuj plany, a zaanga owa swoich
nast pnie mówi swojej grupie, co maj zamiar zrobi . Je li
współpracowników w
członkowie grupy s niedo wiadczeni lub niedojrzali, mog
proces planowania.
tego przez jaki czas potrzebowa . Cz ciej jednak przywódca
powinien anga owa swoich współpracowników w proces planowania. Ludzie s bardziej
zwi zani z tym, w czego tworzeniu sami brali udział.
Planowanie zwi ksza do maksimum potencjał pracy zespołowej. Mo e ono zawiera
nast puj ce elementy: 1) rozpatrywanie wspólnego zadania, 2) ustalanie, czego grupa
potrzebuje do osi gni cia swego celu, 3) ustalanie, jakimi rodkami do słu by grupa
dysponuje, 4) opracowanie strategii osi gania celów.

4.

Wzajemne budowanie i przysposabianie (według potrzeb)
Dobry przywódca b dzie pomagał w rozwijaniu umiej tno ci potrzebnych do słu by u
ka dego członka swojej grupy. Znajdzie czas na uczenie ich wi kszej skuteczno ci w
kaznodziejstwie, ewangelizacji czy trosce o chorych. Analiza słu by z niedalekiej
przeszło ci mo e dostarczy okazji do wyci gania lekcji, je li kto jest ch tny do nauki.

Je li prowadzona przez ciebie grupa nie odbywa regularnych spotka , zastanów si nad ich
rozpocz ciem według podanego wy ej wzorca.
C. Relacje, które cechuje miło
Praca zespołowa wymaga ch ci przystosowania si do siebie i Członkowie grupy
współpracy. Członkowie grupy musz by wobec siebie otwarci. musz by wobec
Blisko
osi ga si
dzi ki akceptacji, dzieleniu wspólnych siebie otwarci.
do wiadcze i czasu. Dlatego kluczowymi elementami pracy
zespołowej s wzajemny szacunek, zrozumienie, zach ta i nacisk na wzajemne usługiwanie.
W celu osi gni cia tego rodzaju blisko ci relacje mi dzy członkami grupy musz si opiera na
szczególnym rodzaju miło ci – Bo ej miło ci. Miło ta nie polega na kochaniu innej osoby z
powodu jej osobowo ci, wygl du, zdolno ci lub inteligencji. Jest ona skutkiem niesko czonej i
bezwarunkowej Bo ej miło ci do nas. Stosuj c ten rodzaj miło ci zach camy i budujemy jedni
drugich zgodnie z zaleceniem Piotra skierowanym do Tesaloniczan (1 Tes. 5:11). Jezus
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Chrystus jest wzorem przywódcy, który chce nauczy si „ocenia ... drugich za wy ej stoj cych
od siebie” (Filip. 2:1-8).
Jednym ze sprawdzianów miło ci jest zdolno
do rozwi zywania konfliktów. Konflikty s
zjawiskiem normalnym, lecz tam, gdzie pojawia si niezgoda, trzeba si do niej przyzna i
porozmawia o niej. Grupy, które cechuje wzajemna miło , maj odwag omawia nawet te
sprawy, co do których si nie zgadzaj . Uznaj one, e ka dy członek jest dla grupy wa ny i
nie pozwol , by niezgoda zniszczyła ich relacje.
D. Wyra ne i zró nicowane role
Wiele osób zaanga owanych w słu b szuka ludzi dokładnie takich
samych jak oni, by przył czy si do nich w planowaniu ko cioła.
Jest to wielki bł d, który nie bierze pod uwag faktu, e stanowimy
ciało zło one z wielu członków i posiadamy ró ne dary (1 Kor.
12:12-31). Zró nicowana grupa osób mo e lepiej wykonywa
skomplikowane zadania. Na przykład grupa planuj ca wspólne
zakładanie
nowego
ko cioła
mo e
potrzebowa
ludzi
odpowiedzialnych za nast puj ce rzeczy:
•

Ewangelizacja

•

Prowadzenie w uczniostwie

•

Oddawanie Bogu czci

•

Finanse/udogodnienia

•

Przystosowanie si nowych członków

•

Słu ba grup komórkowych

•

Szkolenie do słu by

•

Troska o chorych

Zró nicowana grupa
osób mo e lepiej
wykonywa
skomplikowane
zadania.

• Go cinno
Praca zespołowa wymaga, by członkowie znali nawzajem swoje obowi zki. Je li nie wiedz
oni, kto jest odpowiedzialny za poszczególne sprawy, ro nie poziom frustracji, na czym ucierpi
słu ba. Je li nikt nie jest odpowiedzialny za prowadzenie uwielbiaj cej cz ci nabo e stwa,
grupa mo e depta sobie po pi tach usiłuj c wykona to samo zadanie w czasie uwielbiania,
gdy nikt nie zna planu nabo e stwa. Je li nikt nie jest odpowiedzialny za finanse, członkowie
mog nie posiada funduszy niezb dnych do nabycia literatury ewangelizacyjnej wtedy, gdy
jest ona potrzebna.
Praca zespołowa jest najskuteczniejsza wtedy, gdy ka dy z
członków zna swoj konkretn rol i znajduje si w sytuacji, która
wymaga jego mocnych stron. Je li tak si dzieje, skutki wysiłków
grupy ulegaj pomno eniu, poniewa ka dy członek maksymalnie
wykorzystuje swoje mo liwo ci. Głównym obowi zkiem przywódcy
grupy jest dopilnowanie, by tak si stało.
E.

Uczciwe i otwarte porozumiewanie si mi dzy członkami

Praca zespołowa jest
najskuteczniejsza
wtedy, gdy ka dy z
członków znajduje si
w sytuacji, która
wymaga jego
mocnych stron.

Główn przeszkod w skutecznym porozumiewaniu si stanowi tendencja do oceniania i
os dzania bez prawdziwego słuchania. Kiedy grupa praktykuje prac zespołow , jej
członkowie usiłuj zrozumie innych, zanim udziel rady lub wygłosz swoj opini . Ten rodzaj
porozumiewania si ukazuje miło i szacunek wobec drugiej osoby.
Ten rodzaj porozumiewania si ma miejsce tylko wtedy, gdy po wi camy czas na zrozumienie
problemu przed zaproponowaniem rozwi zania. Dobr praktyczn zasad jest zawsze
ponowne wyra enie problemu lub czyjej opinii przed odpowiedzi . Ponowne sformułowanie
daje szans na ocen i poprawki. Jest te dowodem zrozumienia i szacunku.
Je li w ród członków twojej grupy pojawiaj si problemy zwi zane z porozumiewaniem si ,
pami taj o nast puj cych rozwi zaniach:
•

Zadawaj pytania w celu wyja nienia my li, uczu lub opinii innych osób.

•

Poznawaj i przyznawaj si do swoich osobistych pragnie , zada i ambicji.
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• Okazuj bezwarunkow akceptacj nawet wtedy, gdy si nie zgadzasz.
Je li konflikt dotyczy poszczególnych osób, pami taj, by:
•

Rozmawia tylko z osobami zwi zanymi z dan sytuacj b d spraw (Mat. 18:15).

•

Wystrzegaj si plotki i obmowy (2 Kor. 12:20).

•

Zwa aj na swoje słowa (Jak. 3:1-12)

•

Błogosław zamiast złorzeczy (Rzym. 12:14).

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jakie korzy ci odnosz ze wspólnej pracy z innymi zało yciele ko ciołów zamiast pracowa
pojedynk ? Jakie s pewne minusy tego podej cia?

•

Praca zespołowa wymaga wspólnej wizji. Jakie trzy rzeczy mo esz zrobi jako przywódca, aby
pomóc swoim współpracownikom w sformułowaniu i zapami taniu wspólnej wizji?

•

Niekiedy spotkania uchodz za „nudne” i za „strat czasu”. Jakie spotkania s strat czasu, a jakie
s korzystne dla grupy pracuj cej wspólnie nad zało eniem nowego ko cioła?

•

W twojej konkretnej sytuacji jakie role s konieczne do zało enia nowego ko cioła (np. rola
ewangelisty, prowadz cego w uczniostwie itp.)? Czy konieczne jest posiadanie reprezentantów
wszystkich ról przed zało eniem ko cioła?

w

PLAN DZIAŁANIA
Wymie cztery kluczowe zadania, których wymaga twoja misja zakładania ko cioła. Zastanów si , kogo
mo esz obarczy odpowiedzialno ci za ka de z tych zada w oparciu o okre lony dar i mocne strony
innych wierz cych ch tnych do pomocy. Nast pnie ustal, kogo mo esz zaanga owa i przeprowad
szkolenie tej osoby do wykonywania tego zadania. Potem zrób to.
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Budowanie zespołu

5

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wyja nienie, jak przywódca chrze cija ski mo e utworzy zespół zakładania
ko cioła i budowa charakter oraz umiej tno ci jego członków.

Główne punkty

• Kluczem do utworzenia zespołu jest po wi cenie si
zakładanie nowego ko cioła.

wspólnemu zadaniu, takiemu jak

• Pierwszym obowi zkiem przywódcy jest budowanie charakteru i umiej tno ci zespołu.
• Praca zespołowa nie jest jednorazowym wydarzeniem – przechodzi ona przez cztery etapy.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Zna podstawowe kroki zmierzaj ce do utworzenia zespołu zakładania ko cioła.
• Rozumie , e rola przywódcy zespołu polega na budowaniu charakteru i umiej tno ci ka dego
członka zespołu.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Jakkolwiek materiał zawarty w tej lekcji dotyczy budowania członków zespołu zakładaj cego
ko ciół, mo na go wykorzysta w odniesieniu do przywódcy grupy komórkowej, który równie w
podobny sposób musi d y do rozwoju członków swojej grupy. Wskazówki te s te cenne dla
pastora próbuj cego budowa członków i innych przywódców w swoim ko ciele.
WPROWADZENIE
Korzy ci zakładania ko cioła w zespole zostały omówione w poprzednich lekcjach. By mo e masz ju
zespół. Mo e nie, ale chciałby mie . Mo e jeste niezdecydowany i chciałby wiedzie wi cej na temat
pracy zespołowej. Niniejsza lekcja dotyczy wła nie tego typu zagadnie .
Sukces zespołu zakładaj cego ko ciół pod wieloma wzgl dami zale y od przywódcy. Cz sto to wła nie
na nim spoczywa odpowiedzialno za pozyskanie członków zespołu. Podczas gdy zespół zało ycielski
powinien współpracowa przy podejmowaniu decyzji odno nie do wizji, zadania i celu, musi by jedna
osoba, przywódca, który jest odpowiedzialny za to, by pomaga członkom w realizacji wizji i
wyznaczonych celów. Ta lekcja zakłada, e jeste osob , która utworzy i poprowadzi zespół do udanego
zało enia ko cioła.
I.

TWORZENIE ZESPOŁU
Nawet je li masz ju grup osób współpracuj cych z tob przy zakładaniu nowego ko cioła, by
mo e nie tworz oni jeszcze zespołu. Wiele napisano na temat istoty zespołu. Istnieje te bardzo
wiele bada dotycz cych sposobu prowadzenia zespołu. Wi kszo z nich jednak ma charakter
wiecki i jakkolwiek proponuje po yteczne wskazówki, nie wystarcz one dla dobrego zespołu
zakładania ko cioła. Tworz c zespół potrzebny do tego duchowego zadania powiniene szuka
osób, które posiadaj trzy zasadnicze cechy:
• Zaanga owanie w osi gni cie celu zakładania ko cioła.
• Pobo no

.

• Zgoda na maksymalne wykorzystanie mocnych stron poprzez obranie wyra nych ról.
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Wskazane jest, cho niekonieczne, by potencjalni członkowie zespołu posiadali wszystkie te cechy.
Je li której z nich im brakuje, mog wzrasta w tych dziedzinach w trakcie procesu zakładania
ko cioła. Twoja rola jako przywódcy b dzie bardzo istotna w tego typu sytuacjach. Musisz mie
wiadomo
słabych stron i zach ca regularnie do wzrastania. Je li odniesiesz sukces, twoja
grupa mo e by przykładem, e wszyscy wierz cy wzrastaj i dojrzewaj – nikt z nas nie jest
doskonały. To sprawi, e członkowie zespołu b d bardziej przychylni i wra liwi na nowe kontakty,
które b dziesz usiłował pozyska .
Z drugiej strony zakładanie nowego ko cioła jest powa nym przedsi wzi ciem. Mo e by za mało
czasu lub energii na ustalenie słabych stron członków zespołu z uwagi na prace przy ewangelizacji
zgubionych oraz prowadzeniu ich w uczniostwie. Jezus nie wybrał na swoich uczniów doskonałych
ludzi, lecz On te po wi cił trzy i pół roku na zmian ich ycia, zanim wreszcie byli gotowi. Ile czasu
ty masz do dyspozycji? Obecno w zespole niedojrzałych członków mo e wyrz dzi wiele szkody
wskutek bezbo nych czynów lub postaw. Dlatego przed podj ciem decyzji uwa nie i z modlitw
musisz oceni zarówno mocne, jak i słabe strony ka dego potencjalnego członka.
Je li wci jeszcze tworzysz zespół, dokonaj uwa nej oceny tych cech w ka dym z potencjalnych
członków. Je li masz ju w zespole członków słabych w trzech podanych wy ej cechach, twoim
priorytetem powinno by pomaganie im w przezwyci aniu tych wad. Je li próby te zako cz si
niepowodzeniem, b dziesz musiał poprosi ich o opuszczenie zespołu.
A. Zaanga owanie w osi gni cie celu zakładania ko cioła
Trudno przeceni wag wspólnego celu. Jest to logiczne. W wiecie sportu na przykład
„zwyci skie” dru yny cz sto składaj si z osób, które w innych sytuacjach nie s mo e tak
zgodne. W rzeczy samej mog si nawet nie darzy sympati . Jednak silne zaanga owanie w
osi gni cie celu, jakim jest wygrana w grze, mo e im pomóc w przezwyci eniu ró nic i
wspólnej pracy/grze.
Je li grupa niewierz cych mo e si zdoby na tak współprac i po wi cenie dla sportu, o ile
lepsze mog by skutki dla zespołu zakładaj cego ko ciół? Je li ka dy z członków twojego
zespołu zało ycielskiego wykazuje silne i szczere oddanie wobec zadania zakładania ko cioła,
b dzie on miał wi cej zrozumienia i elastyczno ci w swoich relacjach w słu bie. To silne
zaanga owanie by mo e ju istnieje, a mo e musisz pomóc członkom rozwin t wizj . W
ka dym razie b dziesz te musiał pomóc im wytrwa w tym zaanga owaniu.
B. Pobo no
Zastanów si przez chwil nad wyborem uczniów Jezusa. Nie były to osoby wykształcone ani
„uzdolnione”. Jezus najwyra niej szukał innych kwalifikacji. Powiniene bra z Niego przykład.
O jakie kwalifikacje Mu chodziło? Gdy uczniowie mieli wybra m czyzn do pomocy, szukali
osób „pełnych Ducha i m dro ci” (Dz. Ap. 6:3). Nie interesowało ich wykształcenie, wiek,
zdolno ci, do wiadczenie czy jakiekolwiek inne cechy, które my mo emy uzna za istotne.
Cenili sobie raczej pobo no .
Paweł polecił Tymoteuszowi wybra m czyzn „zasługuj cych na wiar ”, greckie pistos2 (2
Tym. 2:2). W tym samym wierszu mowa o tym, e s oni „zdolni” naucza innych. Słowo
„zdolny” jest tłumaczeniem greckiego hikanos3. Taki przekład sprawił, e niektórzy zacz li kła
nacisk na wykształcenie lub zdolno ci w przeciwie stwie do cytowanego fragmentu z szóstego
rozdziału Dziejów. Studium u ycia hikanos dowodzi, e lepszym tłumaczeniem jest słowo
„godny”. Porównaj to samo słowo w Ewangelii Mateusza 3:11 – „ja nie jestem godzien
(hikanos) nosi Mu sandałów”. Czy twoim zdaniem Jan nie był „zdolny” nosi sandałów, czy
raczej nie był „godny”? W Ewangelii Mateusza hikanos tłumaczy si jako „by godnym,
zasługiwa ”.
Oznacza to, e Paweł zgadza si z apostołami, e pobo no jest
najbardziej istotn cech . Bez niej nie jeste my „godni” słu y
Panu. Tej cechy przede wszystkim powiniene poszukiwa w
członku zespołu. Bóg pobłogosławi takie wybory. Ta biblijna zasada

2
3

Pobo no jest
najbardziej istotn
cech .
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obowi zuje bez wzgl du na płe członków twojego zespołu. Nie oznacza to, e szkolenie,
zdolno ci czy do wiadczenie nie maj
adnej warto ci. S one jednak drugorz dne w
porównaniu z pobo nym, pełnym Ducha yciem.
C. Zgoda na maksymalne wykorzystanie mocnych stron poprzez obranie wyra nych ról
Zespół zakładania ko cioła powinien reprezentowa ko ciół, który zamierza zało y . Biblijnym
modelem jest ciało ze swoj ró norodno ci działaj c razem w jedno ci (1 Kor. 12). Ten
obraz ciała ilustruje zalet posiadania w zespole ró nych członków o uzupełniaj cych si
zdolno ciach i darach duchowych. Dobry zespół zakładania ko cioła b dzie cechowała taka
ró norodno . Mo e si w nim znale ewangelista, doradca, pasterz, nauczyciel, kto z darem
miłosierdzia itp. Ka dy jest wa ny. Prawdopodobnie korzystne byłoby te zró nicowanie płci,
wieku i osobowo ci. Dokładna równowaga b dzie zale ała od twoich potrzeb i dost pnych
członków. Jednak powiniene postrzega ró norodno raczej jako zalet ni wad .
Podobnie jak w ciele ró norodno ta jest cenna tylko wtedy, gdy zmierza do wspólnego celu.
Ciało musi mie głow . Podobnie zespół musi posiada głow , inaczej przywódc , którym
prawdopodobnie jeste ty. Nacisk nale y kła na prowadzeniu członków w słu bie zamiast na
dominowaniu nad nimi. To przewodzenie powinno by raczej funkcj ni pozycj . Upewnij si ,
czy zespół zgadza si na prowadzenie.
II.

PROWADZENIE TWOJEGO ZESPOŁU
Konkretne obowi zki danego przywódcy b d si wi zały z celem prowadzonego przez niego
zespołu. Podane ni ej cele odzwierciedlaj zadania przywódcy w kontek cie zakładania nowego
ko cioła. Prowadz c swój zespół staraj si wykona ka d z poni szych czynno ci.
Ilustracja 5.1 Przywódcy buduj swoje zespoły

Relacje
z Bogiem
Wizja

Wzajemne relacje

Przywódcy
buduj

Umiej tno

A. Budowanie relacji członków twojego zespołu z Bogiem
B d dla swojego zespołu pastorem. Zaoferuj duchowe wsparcie, je li jego członkowie s w
duchowej potrzebie. Zakłada to, e znasz ka dego z nich na tyle dobrze, e wiesz, kiedy ma on
duchowe potrzeby. Sp dzaj z nimi czas i nie wahaj si zadawa im „trudnych pyta ”
dotycz cych ich chodzenia z Panem oraz bojów, jakie mog stacza .
Zdrowie duchowe i wzrost ka dego z członków twojego zespołu b dzie si bezpo rednio
wi zało z jego pojmowaniem Bo ego Słowa i umiej tno ci zastosowania biblijnych prawd w
praktyce w słu bie i yciu codziennym. Módl si o ich duchowe zdrowie i wzrost. Je li jeszcze
nie maj darów duchowych, pomó im je odkry i rozwin , a nast pnie aktywnie szukaj
sposobów dostarczenia im do tego okazji.
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B. Budowanie wzajemnych relacji mi dzy członkami zespołu
Praca zespołowa wymaga wzajemnego zrozumienia i zaufania
mi dzy członkami. Je li w twoim zespole s jakie konflikty, ucierpi
na tym słu ba. Musisz pomóc członkom w budowaniu i
podtrzymywaniu miło ci i zaufania do siebie nawzajem. Robi c to
miej na uwadze nast puj ce cele:

Je li w twoim zespole
s jakie konflikty,
ucierpi na tym słu ba.

•

Pomó członkom zespołu zrozumie ich temperamenty.

•

Pomó członkom zespołu zrozumie ich mocne i słabe strony we wzajemnych relacjach.

•

Pomó członkom zespołu zbudowa tolerancj wobec ró nic.

•

Ustal punkty zapalne we wzajemnych relacjach.

C. Budowanie w członkach twojego zespołu umiej tno ci potrzebnych do słu by
Cz sto zakładanie ko cioła wi e si z pokonywaniem trudno ci. W takich sytuacjach twój
zespół musi dostrzec post p, gdy w przeciwnym razie ulegnie zniech ceniu. Dotyczy to
szczególnie etapu pocz tkowego, gdy kładzie si podwaliny oraz okresu nieco pó niejszego,
gdy jest zaledwie kilkoro nawróconych. Jako przywódca szukaj sposobów pokazania zespołowi
szerokiej perspektywy, wizji (Z!), aby to natchn ło ich do wi kszego zaanga owania w dzieło
(Gal. 6:9).
Nie zakładaj, e ka dy członek zespołu rozumie wizj i cele. W wi kszo ci zespołów ludzie
maj tendencj do tracenia z oczu wizji, je li przywódca wci im jej nie przypomina. Stawiaj
wizj zawsze przed oczami i przy ka dej okazji stawiaj zespół przed wyzwaniem my lenia na
szersz skal tak, by nie poprzestawali na czym mniejszym ni to, co Bóg ma dla nich w
planach.
D. Budowanie w członkach twojego zespołu umiej tno ci potrzebnych do słu by
Wi kszo ludzi unika usługiwania, je li nie posiada umiej tno ci
potrzebnych do przeprowadzenia zadania. Wiele osób nie
ewangelizuje ani nie studiuje Biblii, poniewa w swoim odczuciu nie
wiedz , jak to robi . B d gotowy po wi ci czas na podwy szenie
umiej tno ci przydatnych w słu bie, które b d potrzebne twemu
zespołowi przy zakładaniu nowego ko cioła. Stosuj w praktyce
wspólne indukcyjne studium Biblii. Omów i poka kilka ró nych
sposobów prowadzenia ewangelizacji.
Podczas szkolenia ludzi do słu by nie zakładaj, e dobry przykład i
ogólne wskazówki wystarcz . Niektóre osoby potrzebuj
bezpo redniego i osobistego kontaktu (1 Tes. 5:14). Nauczaj c
umiej tno ci w słu bie pami taj o nast puj cych sprawach:
1.

B d gotowy
po wi ci czas na
podwy szenie
umiej tno ci
przydatnych w
słu bie, które b d
potrzebne twemu
zespołowi przy
zakładaniu nowego
ko cioła.

Przed udzielaniem rad przygotuj swoje serce i umysł
Po wi nieco czasu na modlitw , prosz c Boga, by u yczył ci m dro ci w pracy z całym
zespołem lub z jednym członkiem. Opracuj konkretny plan okre laj cy, jakich umiej tno ci
chcesz naucza oraz ró ne sposoby, w jakie mo esz tego dokona . Pomy l o tym, co
pomogło tobie, kiedy po raz pierwszy poznawałe sposoby wykonywania ró nych
rodzajów słu by.

2.

Szukaj odpowiednich okazji (Przyp. 25:11 „słowo mówione w czasie wła ciwym”)
Wła ciwy czas na udzielanie wskazówek jest wtedy, gdy:

III.

•

Ludzie nie czuj si zagro eni.

•

Ty nie jeste zły lub sfrustrowany.

•

Druga osoba uznaje swoj potrzeb pomocy czy wsparcia.

ROZUMIENIE SWOJEGO ZESPOŁU
Twój zespół nie b dzie od razu czy automatycznie działał w taki sposób, jak tego pragniesz. Ka dy
zespół przechodzi proces wzrostu i dojrzewania. Tabela 5.2 opisuje cztery powszechne fazy, przez
które na ogół przechodz zespoły w miar swego wzrostu i dojrzewania. Wa ne jest, by przywódca
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potrafił ustali , na jakim etapie znajduje si jego zespół w dziedzinie przywództwa, wspólnego celu,
relacji, ról, elastyczno ci, porozumiewania si i ycia duchowego. Ka da z tych dziedzin
przedstawia istotny aspekt ogólnego zdrowia i dojrzało ci zespołu zakładaj cego ko ciół.
Tabela 5.2 Cztery fazy rozwoju zespołu
1. NIEDOJRZAŁY
ZESPÓŁ
Skupiony na
przywódcy
Przywództwo

•

•

Wspólny cel

Relacje

Podział ról

•

•
•

•

•

Procesy
zwi zane z
elastyczno ci

Porozumiewanie
si

•

•
•
•

Intensywne
ycie
duchowe

•
•
•

Przywódcy
podejmuj
wi kszo
decyzji
Styl kierowniczy
(wydawanie
polece )

•

Brak
zrozumienia,
jakie zadania
powinny by
wykonane
Niejasny cel
Niewielkie lub
adne
rozumienie
innych, ich
mocnych i
słabych stron itp.

•

Wyra nie
okre lone role w
odniesieniu do
jednostek
Nie jest jeszcze
jasne, jak role
pasuj do
zadania
Zasady, procesy
i procedury s
narzucone
odgórnie lub z
zewn trz

Mało skuteczne
porozumiewanie
si
Postawa
obronna
Tuszowanie
bł dów
Egoizm
Modlitwa stanowi
rutyn
Brak
zespołowego
do wiadczania
ycia w wierze

2. MŁODY
ZESPÓŁ
Skupiony na
ludziach

3. UCZ CY SI
ZESPÓŁ
Skupiony na procesie

Decyzje wci
podejmuje
przywódca, ale
wkład członków
jest wi kszy i
bior pod uwag
wi cej mo liwo ci

•

•

Zespołowi wci
brakuje jedno ci
celu, ale ma tego
wiadomo

•

Skupienie uwagi
na poznawaniu i
rozumieniu
innych, ich
mocnych i
słabych stron itp.

•

•

Omawia si
dostosowanie
mocnych stron
zespołu do
sytuacji, lecz
niewiele si w tej
dziedzinie robi

•

•

Z wi ksz
otwarto ci
stawia si czoła
problemom
Omawia si
sprawy
ryzykowne

•

Wi ksza
otwarto i
skuteczno w
porozumiewaniu
si
Egoizm

•

Zespół spotyka
si regularnie po
to, by modli si o
wspólne potrzeby

•

•

•

•

•
•

•

•
•

Udział członków w
osi ganiu celu staje
si coraz
aktywniejszy
Zespół podejmuje
słuszne i skuteczne
decyzje
Cel zostaje
omówiony i
wyja niony tak, i
członkowie zespołu
nie maj ju
niejasno ci
Budowanie miło ci i
lojalno ci mi dzy
członkami
Członkowie nie
przyjmuj ju
postawy obronnej i
s bardziej otwarci
na krytyk
Role s ustalone –
mocne strony s
dopasowane do
sytuacji

Zespół odkrywa
ró ne podej cia i
sposoby osi gni cia
celu
Kładzie si nacisk na
skuteczno ci
Istnieje zgodno co
do sposobu
wykonywania zada
Otwarto , skupienie
na celu

Relacje mi dzy
poszczególnymi
osobami maj
charakter biblijny

4. DOJRZEWAJ CY
ZESPÓŁ
Skupiony na celu
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Styl przywódcy cechuje
elastyczno
Cz
przywództwa polega
na wykonaniu zadania, st d
osoby o odpowiednich
umiej tno ciach przejmuj
na jaki czas role
przywódców
Zadania s przekazywane
Skupienie uwagi na
skuteczno ci
Zainteresowanie post pem
Osobiste zaanga owanie
Duma z członkostwa
Akceptacja i wyja nienie
słabych stron
Aktywne pomaganie innym
w osi gni ciu maksimum
ich mo liwo ci

•

Widoczny jest podział
pracy, lecz zespół ma na
uwadze całokształt zadania

•

Zach ca si jednostki do
przejmowania inicjatywy
Elastyczno staje si
motywem przewodnim
zarówno w strategii, jak i
metodzie

•

•

Porozumiewanie si
cechuje zaufanie,
otwarto , uczciwo ,
współpraca i zdolno do
konfrontacji

•

Modlitwa jest naturaln ,
pierwsz reakcj na nowe
problemy
Pobudzanie do wiary, której
wynikiem jest
posłusze stwo
Zespół anga uje si w
wojn duchow

•
•

Idealnie byłoby, gdyby zespół współpracuj cych ze sob chrze cijan we wszystkich dziedzinach był na
takim samym poziomie. W rzeczywisto ci jednak mo e on by bardzo niedojrzały pod wzgl dem
przywództwa i podziału ról, lecz znacznie dojrzalszy w dziedzinie relacji i porozumiewania si . Takie
oczekiwania s bardziej realistyczne.

Podr cznik trzeci
Marzec 2003

Lekcja 5: Budowanie zespołu
The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Powy szy wykres ma do spełnienia dwa zadania. Po pierwsze mo e by on
wykorzystany przez przywódc przy ustalaniu, na jakim poziomie rozwoju i
dojrzało ci jest jego zespół. Po drugie, dzi ki niemu przywódca mo e ustali ,
jak zespół musi si dalej rozwija i po czym pozna , e osi gn ł ju wy szy
etap rozwoju.
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Przywódca powinien
ustali , na jakim
poziomie rozwoju i
dojrzało ci jest jego
zespół.

Na przykład w zakresie przywództwa zespół by mo e pozwala przywódcy
podejmowa wszelkie decyzje i stale wydawa polecenia. Posługuj c si tym wykresem przywódca
dostrzega, e członkowie powinni mie wi kszy udział w podejmowaniu decyzji. Mo e wtedy zastanowi
si , jak zapyta o ocen , poprosi innych o pomoc itp. po to, by pomóc zespołowi w rozwoju i
dojrzewaniu. Proces ten mo na i nale y powtarza we wszystkich wymienionych dziedzinach.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Na czym polega ró nica mi dzy przywódc zespołu zakładaj cego ko ciół a przywódc w ogóle?

•

Obowi zki przywódcy skupiaj si na budowaniu charakteru, wizji i umiej tno ci potrzebnych do
słu by u członków jego zespołu. Po co si o to troszczy , skoro jest zadanie do wykonania (np.
zało enie nowego ko cioła)?

•

Własnymi słowami opisz rol przywódcy w odniesieniu do wyznaczonego zadania i członków
zespołu zakładaj cego ko ciół.

•

Co si dzieje z zespołem, który osi ga dojrzało
innych?

•

Czy przywódca mo e pomóc swemu zespołowi w rozwoju i wzro cie, czy te jest to po prostu
„naturalny” proces, jaki wyst puje w ka dym zespole, który sp dza ze sob odpowiednio du o
czasu?

w jednych dziedzinach, lecz nie osi ga jej w

PLAN DZIAŁANIA
•

Posługuj c si tabel 5.2 „Cztery fazy rozwoju zespołu” ustal, na jakim etapie znajduje si obecnie
twój zespół w ka dej z wymienionych dziedzin. Na osobnej kartce sporz d list wszystkich dziedzin
(przywództwo, cel, relacje itp.) i zapisz, gdzie znajduje si twój zespół (faza 1,2,3 lub 4).

•

Przyjrzyj si wykresowi, by sprawdzi , jakie s niektóre cechy lepiej rozwini tego zespołu w ka dej z
tych dziedzin. Dla ka dej dziedziny wymienionej na twojej li cie zapisz co najmniej trzy konkretne,
daj ce si oceni rzeczy, które mo esz zrobi , by pomóc swojemu zespołowi w rozwoju i
dojrzewaniu w tej dziedzinie.

•

Zacznij realizowa swoje pomysły, a po dwóch miesi cach przejrzyj ten wykres i powtórz to
wiczenie. W jakich dziedzinach nast pił wzrost twojego zespołu? W jakich pozostał w zasadzie na
tym samym poziomie? Jakie inne sposoby mo esz wypróbowa , by pomóc swojemu zespołowi
wzrasta i rozwija si w dziedzinach „zastoju”? Podziel si swoimi pomysłami i pogl dami ze swoim
doradc .

BIBLIOGRAFIA
•

Engel, James F., Jane Overstreet, and Terry Sparks. Leadership: Making Human Strength
Productive. St. Davids, PA: The Center For Organizational Excellence, Eastern College, 1996.

•

Kilinski, Kenneth K., and Jerry C. Wafford. Organization and Leadership in the Local Church. Grand
Rapids: Zondervan, 1973.

Podr cznik trzeci
Marzec 2003

Grupy komórkowe
The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

GRUPY KOMÓRKOWE

strona 91

Podr cznik trzeci
Marzec 2003

Grupy komórkowe
The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 92

Podr cznik trzeci

Lekcja 7: Dynamika dyskusji w grupie komórkowej

Marzec 2003

Grupy komórkowe

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

GRUPY KOMÓRKOWE

LEKCJA

7

strona 93

Dynamika dyskusji w grupie
komórkowej

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wyposa enie przywódcy grupy komórkowej w umiej tno ci niezb dne do
prowadzenia znacz cych dyskusji w grupie.

Główne punkty

• Celem dyskusji w grupie komórkowej jest zaanga owanie członków grupy.

• Przywódca grupy powinien mie
dyskusj .

Po

wiadomo

powszechnych problemów zwi zanych z

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Zna umiej tno ci porozumiewania si niezb dne dla przywódcy grupy komórkowej.
• Zna zasady opracowywania dobrych pyta do dyskusji.
• Stosowa w praktyce ustalanie i rozwi zywanie problemów wyłaniaj cych si w trakcie dyskusji.

Dodatek

7A Pytania do dyskusji

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Jakkolwiek celem tej lekcji jest przysposobienie przywódcy grupy komórkowej do prowadzenia
udanych dyskusji, dyskusja sama w sobie nie jest ostatecznym celem grupy komórkowej. Pełna
tre ci dyskusja mi dzy członkami grupy zach ca do społeczno ci, umacnia relacje i dostarcza
rodków do uczenia si i stosowania w praktyce prawd biblijnych. Dzi ki umiej tno ci dobrego
prowadzenia dyskusji i unikania problemów z porozumiewaniem si przywódca grupy komórkowej
b dzie mógł zbudowa zaufanie i zaanga owanie mi dzy członkami grupy oraz mobilizowa grup
do osi gania jej celów.
Zwró uwag , e lekcja 8 pt. „Style interakcji” z cyklu Przywództwo w Podr czniku 4 uzupełnia
niniejsz lekcj w zakresie sprawnego porozumiewania si z innymi osobami w grupie
komórkowej.
Zaplanuj co najmniej dwadzie cia minut lekcji na wiczenie pt. „Rozwi zywanie problemów
zwi zanych z dyskusj ”, zamieszczone pod koniec tej lekcji.
I.

PROWADZENIE DYSKUSJI W GRUPIE KOMÓRKOWEJ
Nie sposób przeceni warto ci dobrej dyskusji w grupie komórkowej. To
dzi ki niej członkowie dowiaduj si wi cej o sobie i zbli aj si do
siebie w chrze cija skiej miło ci. Dyskusje na temat Biblii stanowi
istotn cz
procesu uczniostwa i wzrostu w yciu wierz cego. Grupy
komórkowe dodaj dynamiki dyskusji interaktywnej, której brakuje
spotkaniu w du ej grupie. Duch wi ty wykorzystuje te dyskusje mi dzy
wierz cymi i niewierz cymi w celu przyci gni cia ludzi bli ej do Jezusa.

Przywódca grupy
komórkowej zach ca
do warto ciowej
dyskusji i daje
członkom grupy wzór
słuchania, zadawania
trafnych pyta oraz
unikania problemów.

Rola przywódcy grupy komórkowej polega na zach caniu do
warto ciowej dyskusji i podaniu członkom grupy wzoru słuchania,
zadawania trafnych pyta oraz unikania problemów. W ten sposób przywódca pomaga członkom
grupy komórkowej wzrasta i dojrzewa w wierze oraz rozwija swoje umiej tno ci przydatne w
słu bie.
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Lekcja ta jest tak pomy lana, by nauczy formy lub metody prowadzenia dyskusji w grupie
komórkowej. Wynikiem dyskusji w grupie powinno by zaufanie, zaanga owanie i silne relacje, a
nie zdolno przywódcy do „udanego popisu”. Ka dy z uczestników kursu powinien przemy le
porozumiewanie si oraz wzajemne oddziaływanie w grupie w wietle własnej kultury, a nast pnie
wykorzysta odpowiednie umiej tno ci, które zbuduj zaufanie pomi dzy członkami grupy
komórkowej. Podane ni ej kluczowe zasady dobrego porozumiewania si s proste i łatwe w
u yciu:
A. Słuchanie
Jedn z najwa niejszych umiej tno ci przywódcy jest słuchanie. Wymaga ono zarówno
fizycznego, jak i emocjonalnego skupienia si na osobie mówi cej. Pami taj, e j zyk twego
ciała mówi by mo e gło niej ni twoje słowa. Utrzymuj dobry kontakt wzrokowy i nie zajmuj si
przesadnie innymi rzeczami, gdy kto inny mówi.
B. Pytanie
Cz sto zdarza si , e ludzie o naturze ekstrawertyków maj tendencj do
mówienia za wszystkich innych w grupie. Je li taka sytuacja ma miejsce,
popro inne osoby z grupy o wyra enie swoich pomysłów czy opinii. Nie
pozwól, by jedna czy dwie osoby zdominowały rozmow .
C. Wyja nianie
Niekiedy b dziesz musiał wyja ni to, co zostało powiedziane. „Marku, co
miałe na my li u ywaj c słowa ‘zbawiony’?’’ Nie zakładaj, e rozumiesz to,
co kto powiedział – sformułuj jeszcze raz, własnymi słowami tre
tej
wypowiedzi lub popro t osob o ponowne wyra enie jej my li w inny
sposób. „Krysiu, nie jestem pewien, czy dobrze ci zrozumiałem – czy
mo esz uj to innymi słowami?”
D. Uzasadnianie
Pomocne mo e si okaza proszenie ludzi o uzasadnienie swoich uwag. Pytaj, dlaczego maj
takie odczucia, gdzie w studiowanym fragmencie Pisma znale li tak my l itp. „Wojtku, ja
wyci gn łem z tych biblijnych wierszy nieco inny wniosek. Czy mo esz nam pomóc lepiej
zrozumie swój punkt widzenia?”
E.

Przedłu anie
Niekiedy b dziesz musiał przedłu y dyskusj zadaj c pytanie, czy kto ma co jeszcze do
dodania lub jaki zwi zek ma dana wypowied z wcze niejsz my l .

F.

Kierowanie
Gdy dana osoba w grupie mówi tylko do przywódcy, skieruj jej pytania lub uwagi do innych
osób w grupie. „Robercie, rozumiem twoje odczucia. Lauro, co ty s dzisz o sugestii Roberta?”
Je li dyskusja odbywa si zawsze pomi dzy przywódc i jeszcze jedn osob w grupie, reszta
słuchaczy nie mo e niczego wnie
i czuje si wykluczona. Porozumiewanie si w grupie
powinno przebiega w obie strony pomi dzy członkami grupy, a nie tylko w jedn stron od
przywódcy do ka dego członka grupy.

G. Podsumowanie
W kilku miejscach w dyskusji pomocne mo e by zatrzymanie si i podsumowanie wszystkich
wypowiedzi. Wska najwa niejsze my li lub wkład poszczególnych osób. Pomo e to w
skupieniu dyskusji na głównym temacie i da członkom grupy poczucie, e co osi gn li.
H. Wyra anie uznania
Pami taj o wyra aniu uznania dla członków grupy doceniaj c wypowied ka dej osoby.
Podzi kuj im za ich wkład w dyskusj . „Elizo, chc , by wiedziała, e doceniam fakt, i
podzieliła si z nami swoimi refleksjami na ten temat”. Nawet je li uwaga danej osoby
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jej wyrazy uznania za ch

OPRACOWANIE DOBRYCH PYTA
Pytania, jakie zadajesz w swojej grupie komórkowej mog znacznie wzbogaci relacje mi dzy
członkami i ułatwi odkrycie prawdy zawartej w Bo ym Słowie. Dobrze przemy lane pytania
zach c ludzi do dzielenia si swoimi osobistymi przemy leniami i uczuciami.
A. Pytania zadawane podczas społeczno ci
Pytania stanowi wa n cz
budowania osobistych relacji Wa ne jest, by
mi dzy członkami grupy. Dodatek 7A „Pytania do dyskusji” zawiera
nauczył si
przykładowe pytania, które pomog członkom twojej grupy w
formułowa swoje
lepszym poznawaniu si . Wa ne jest, by nauczył si formułowa
swoje pytania odnosz ce si do ycia osób w twojej grupie. pytania odnosz ce
Zadawaj pytania, które umo liwi innym dzielenie si osobistymi si do twojego ycia i
ycia osób w twojej
sprawami niedostrzegalnymi na zewn trz: „Co jest przedmiotem
twoich zmartwie ?” „Jaka zmiana czeka ci
w najbli szej grupie.
przyszło ci? Jakie uczucia w tobie wywołuje?” Tego rodzaju
pytania zach caj ludzi do rozmowy na temat ich wewn trznych my li i uczu , a ta z kolei
tworzy w grupie atmosfer wzajemnej troski i wsparcia.
Zadawaj pytania, na które mo na odpowiedzie w 2-3 minuty: „Czy mógłby podzieli si z
nami spraw , z któr si zmagasz w tym tygodniu?” Na wczesnym etapie spotykania si nowej
grupy od czasu do czasu stawiaj pytania, które pozwol członkom na wyra enie wzajemnego
uznania: „Co pozytywnego mo esz powiedzie o przynajmniej jednej osobie w naszej grupie?”
Pytania zadawane podczas społeczno ci s proste, a zarazem umacniaj relacje w grupie. Nie
wymagaj one negatywnych odpowiedzi (nie pytaj np. „Jaka jest twoja najwi ksza wada?”).
Ka da osoba w grupie jest w stanie odpowiedzie na pytania stawiane w czasie społeczno ci,
a ponadto s one pomocne we wzajemnym poznawaniu si członków i wyra aniu miło ci.
Pytania tego typu wymagaj dzielenia si tym, co pochodzi z ich serca, a nie wyra ania opinii
na dany temat.
B. Pytania zadawane podczas dyskusji biblijnej
Pytania stawiane podczas dyskusji biblijnej b d si nieco ró niły od tych zadawanych w
trakcie społeczno ci. By mo e opracujesz pytania, które poprowadz grup przez indukcyjne
studium na temat fragmentu Pisma. Je li twoja grupa wci jeszcze jest bardzo młoda, twoje
pytania b d wzorem studium indukcyjnego.
W miar wzrostu i dojrzewania grupy, b dziesz chciał, eby to
członkowie zacz li zadawa pytania, które pozwol im gł biej
wnikn w sens Bo ego słowa. Mo esz to przeprowadzi formalnie
prosz c jednego z członków o poprowadzenie studium na jednym
ze spotka . Mo esz te zrobi to nieformalnie pytaj c grup o
refleksje podczas wspólnego studiowania fragmentu Pisma.
Mo esz stawia pytania typu: „O co mo emy zapyta odno nie do
tych wierszy, je li chcemy uwa nie prze ledzi ich tre ?” lub „Jakie
pytania zwi zane z zastosowaniem tego fragmentu do naszego
codziennego ycia przychodz wam na my l?”

Pami taj: głównym
celem studium
biblijnego nie jest
tylko znajomo Biblii,
lecz odkrycie w
Bo ym słowie
prawdy, która
przemieni ludzkie
ycie.

Mo na przeznaczy jedno lub dwa spotkania w grupie na lekcj po wi con dyskusji biblijnej.
To nauczy członków grupy nie tylko opracowania dobrych pyta , lecz tak e pomo e im w
przygotowaniu do przyszłej słu by, zwłaszcza je li s tam osoby, które zostan przywódcami
grup komórkowych.
Je li przywódca grupy komórkowej posługuje si dobrymi pytaniami podczas dyskusji na temat
Biblii, daje grupie wzór prowadzenia dyskusji biblijnej. Te lekcje dostarczaj wskazówek i
praktycznego wiczenia w prowadzeniu dyskusji biblijnych w grupie komórkowej. Pami taj:
głównym celem studium biblijnego nie jest tylko znajomo Biblii, lecz odkrycie w Bo ym słowie
prawdy, która przemieni ludzkie ycie.
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PROBLEMY PODCZAS DYSKUSJI
W ka dej grupie znajd si osoby rozmowne oraz spokojne i małomówne. Niektórzy potrafi
zbacza z tematu i rozmawia o wszystkim, tylko nie o tym, o czym była mowa. Inni lubi toczy
spory w celu dowiedzenia swoich racji. Jako przywódca grupy komórkowej szybko si przekonasz,
e podczas dyskusji wyłoni si pewne problemy. Sposób, w jaki sobie z nimi poradzisz, ma istotne
znaczenie dla wzrostu grupy jako troskliwej społeczno ci oraz dla osobistego wzrostu
poszczególnych członków.
A. Rodzaje problemów napotykanych podczas dyskusji
1.

Jedni mówi za wiele / Inni w ogóle si nie odzywaj
S to prawdopodobnie dwa najbardziej typowe problemy podczas dyskusji. Jak mo na
taktownie zwróci uwag osobie zbyt rozmownej, aby przestała mówi i pozwoliła innym
mie udział w dyskusji? Je li kto mówi za du o, pochwal uwagi tej osoby i skieruj
dyskusj na kogo innego w grupie. „Tomku, to bardzo celna uwaga. Mo e teraz
zapytamy kogo , kto si jeszcze nie wypowiadał. Czy s jakie inne pomysły? Jakubie, ty
dzi si nie odezwałe , co s dzisz?” Przywódca mo e usi
obok rozmownej osoby, aby
zapewni sobie lepszy kontakt wzrokowy z innymi członkami grupy i zach ci ich do
dzielenia si .
Niekiedy jedynym sposobem nakłonienia do rozmowy spokojnych lub nie miałych osób w
grupie jest – przynajmniej na pocz tku – zadawanie im pyta w bezpo redni sposób.
„Joasiu, jakie s twoje refleksje na temat tego wiersza?” Przywódca mo e te usi
naprzeciwko spokojnej osoby w grupie (przy zało eniu, e grupa siedzi w kr gu) tak, by
zach ci j do dzielenia si poprzez kontakt wzrokowy i j zyk ciała.
By mo e w twojej grupie znajdzie si kto , kto był ju chrze cijaninem od pewnego czasu
i kto zna odpowiedzi na wiele z pyta zadawanych podczas dyskusji biblijnej. Problem
polega na tym, e osoba taka podaje wszystkie odpowiedzi zanim inni zd
je
przemy le i znale własne. W takim przypadku dobrze jest porozmawia z tym kim na
osobno ci i pozyska jego pomoc w anga owaniu reszty członków grupy do dyskusji.
Mo e jest to potencjalny przywódca-ucze , którego Bóg chce przeszkoli za twoim
po rednictwem.

2.

Wypowiedzi danego mówcy s zbyt ogólnikowe lub niejasne
Niekiedy ludzie maj trudno ci z wyra eniem tego, co naprawd chc powiedzie . Mo esz
im pomóc skupi si na ich głównej my li lub sednie sprawy prosz c o wyja nienie. „Czy
mo esz nam poda jaki przykład ilustruj cy twoj my l? Ogólny sens jest dobry, lecz
mogliby my go nieco przybli y . Czy kto potrafi poda przykład przedstawiaj cy t
my l?” By mo e b dziesz musiał powtórzy własnymi słowami tre tej wypowiedzi po to,
by stała si ja niejsza i bardziej zrozumiała.

3.

Rozmowa zbacza z głównego tematu
Jednym z najtrudniejszych aspektów prowadzenia dyskusji jest kontrolowanie wypowiedzi
członków, by trzymały si głównego tematu. Ludzie maj tendencj do mówienia o tym, co
wiedz , nawet je li nie jest to przedmiot danego studium lub dyskusji. „Kasiu, to ciekawa
my l; by mo e warto rozwin
ten temat (lub przeprowadzi studium biblijne) na
nast pnym spotkaniu.” Lub: „Kasiu, to wietny pomysł, chocia nie wi e si z tematem
dzisiejszego studium/dyskusji”. Potem mo na zada członkom grupy pytanie zwi zane z
omawianym tematem po to, by móc do niego wróci .

4.

Pada pytanie, na które ani grupa, ani przywódca nie potrafi odpowiedzie
Zdarza si to cz ciej ni jeste my skłonni przypuszcza . Najgorsz rzecz , jak mo na
wtedy zrobi , jest podanie niejasnej i ogólnikowej odpowiedzi, która ma stwarza pozory,
e wiesz co , czego nie wiesz. Twoja grupa musi zdawa sobie spraw , e nie jeste
wszechwiedz cy. Je li nikt w grupie nie potrafi odpowiedzie na jakie pytanie, wtedy jako
przywódca zapewnij uczestników, e postarasz si znale
odpowied i poda j na
kolejnym spotkaniu. Zapisz to sobie, eby nie zapomnie .
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Dwóch lub wi cej członków zaczyna si kłóci
Po pierwsze, sprzeczki w twojej grupie komórkowej nie zawsze s czym złym. Mog
pomóc w wyja nieniu tego, co zostało powiedziane oraz w przemy leniu danego
fragmentu Pisma czy omawianego tematu. Jest jednak ró nica mi dzy zdrow wymian
odmiennych pogl dów a kipi c gniewem kłótni . Twoja rola jako przywódcy polega na
uwa nym kontrolowaniu przebiegu rozmowy i przerwaniu jej w chwili, gdy atmosfera
zaczyna si robi zbyt gor ca. „Marku, Krzysztofie, my l , e wszyscy rozumiemy wasz
punkt widzenia, ale musimy kontynuowa . Mo ecie sobie podyskutowa po zako czeniu
naszego spotkania.”
Czasem sprzeczki nie przybieraj agresywnego charakteru, lecz nie znajduj jednego lub
szybkiego rozwi zania. Dwoje ludzi mo e sprzecza si o dwa ró ne pogl dy na temat
jednego fragmentu Pisma i czasem nie wida , eby zbli ali si do rozwi zania. W takim
przypadku równie musisz przerwa dyskusj i wróci do omawianego lub studiowanego
w tku.

6.

Niektórzy bez przerwy dowcipkuj
Niektórzy ludzie uwielbiaj opowiadanie dowcipów i błyskotliwe uwagi i rzeczywi cie
potrafi by bardzo zabawni. By mo e jest w twojej grupie osoba, któr Bóg obdarzył
znakomitym poczuciem humoru i umiej tno ci dostrzegania czego zabawnego niemal w
ka dej sytuacji. W odpowiednim czasie ludzie tacy mog by dla twojej grupy
błogosławie stwem, gdy pomagaj przełama lody, gdy sytuacja staje si zbyt powa na
lub nudna.
Je li jednak ta osoba bez przerwy wymy la dowcipy i stara si by w centrum uwagi,
mo e si to wkrótce sta problemem. We j na stron i powiedz, jak bardzo cenisz jej
umiej tno
pomagania, kiedy atmosfera staje si zbyt powolna lub niezr czna, ustal
jednak pewne zasady odpowiedniego zachowania. Cz sto kto taki nie zdaje sobie
sprawy, e tworzy problemy. Nie sugeruj, e on sam jest problemem, raczej, e innym
osobom w grupie trudno jest si skupi lub wzi udział, kiedy on bez przerwy usiłuje by
zabawny.

7.

Niektórzy nie zwracaj uwagi lub s zaj ci czym innym
Je li kto wygl da na znudzonego lub nie wykazuje zainteresowania dyskusj , staraj si
go zaanga owa zadaj c mu bezpo rednie pytania. „Nie słyszeli my jeszcze twojej opinii,
Sandro. Jakie jest twoje zdanie?” Je li jest ona najwyra niej zaj ta czym innym typu
robótka na drutach, przegl danie kartek itp., staraj si j zaanga owa w obecn
rozmow zadaj c jej tyle pyta , e nie b dzie miała czasu na adne inne zaj cia. Je li
jednak jest to co , co robi stale, by mo e powiniene porozmawia z ni na osobno ci i
pokaza jej, e takie zachowanie wyra a brak szacunku wobec innych członków grupy.
Jest jeszcze jedna rzecz do rozwa enia w tej sytuacji. By mo e dyskusja naprawd jest
nudna! Je li nuda staje si problemem w twojej grupie, m drze byłoby omówi to z twoim
przywódc -uczniem lub zaufan osob z grupy, aby dowiedzie si , jaki temat bardziej jej
odpowiada.

8.

Dwóch członków bez przerwy rozmawia ze sob na tematy prywatne
Istnieje kilka sposobów na zmuszenie ich do zaprzestania tej praktyki. Jednym z nich jest
poproszenie, by podzielili si tematem swojej dyskusji z grup (je li zakładamy, e
rozmawiaj na omawiany temat). Inny sposób polega na zadawaniu im bezpo rednich
pyta tak, by przestali rozmawia ze sob i zacz li dyskutowa z cał grup . Je li problem
si powtarza, musisz porozmawia z ka dym z nich na osobno ci o tym, jak bardzo ich
rozmowy rozpraszaj uwag grupy.

B.

wiczenie: rozwi zywanie problemów podczas dyskusji
Podziel uczestników na dwie grupy, A i B. Grupa A wybiera ze swego grona jedn osob do
„prowadzenia” grupy B. Podczas gdy jest ona zaj ta wyborem, grupa B potajemnie wybiera
trzy lub cztery osoby do odegrania wymienionych wy ej ról. Przez około pi minut grupa B ma
przedyskutowa temat: „Rola Ko cioła w poprawie społecze stwa” (lub dowolnie przez siebie
wybrane zagadnienie). Grupa A przypatruje si . IIustracja 7.1 pokazuje ustawienie tych dwóch
grup.
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Ludzie przysparzaj cy problemy w grupie B powinni odpowiednio odegra swoje role, a
przywódca grupy A musi próbowa rozwi za te problemy, ilekro si pojawi . Pami tajcie, e
nie tylko osoby „kłopotliwe”, ale równie „normalni” dyskutanci powinni wł cza si do
rozmowy! Po upływie pi ciu minut grupa A mo e odgadn , kto odgrywał dan rol . Obie
grupy powinny oceni , jak przywódca radził sobie z problemami, które si wyłoniły.
Grupa B wybiera teraz kogo do prowadzenia grupy A, podczas gdy ta ostatnia w tajemnicy
wybiera trzy-cztery osoby do odgrywania ról „kłopotliwych” dyskutantów itd. Zadanie to mo na
kontynuowa tak długo, jak na to czas pozwala.
Ilustracja 7.1 wiczenie dyskusyjne

Grupa A

Grupa B
do prowadze nia
grupy B

Je de n wybrany człone k

Grupa B potaje mnie
wybie ra trze chczte re ch członk ów
do ode grania ról
„k łopotliwych”
dys k utantów.

Pozos tali członk owie
przypatruj s i i
oce niaj prze bie g
dys k us ji w grupie B

Role kłopotliwych dyskutantów:
•

Osoba nie miała, która nic nie mówi

•

Dowcipni , który zawsze usiłuje by zabawny

•

Gaduła, który mówi przez cały czas

•

Osoba zaj ta czym innym

•

Dwóch przyjaciół, którzy prowadz prywatne rozmowy

•

Dwóch przyjaciół, którzy zaczynaj ostr sprzeczk

•

Osoba, która zawsze chce mówi o czym innym

•

Osoba, której wypowiedzi zawsze s niejasne i ogólnikowe

•

Osoba, która wygłasza kazanie zamiast udzieli krótkiej odpowiedzi na proste pytanie

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jakie umiej tno ci porozumiewania si
komórkowej? Dlaczego?

•

Jakiego rodzaju pytania do dyskusji b d odpowiednie dla nowej grupy lub nowej osoby, która
wła nie doł czyła do istniej cej grupy? Jakie pytania nie s odpowiednie w tego typu sytuacjach?

•

W trakcie wiczenia „Rozwi zywanie problemów” pod jakimi wzgl dami „przywódca” dobrze sobie
radził z danymi trudno ciami? Pod jakimi wzgl dami szło mu nieco gorzej?

s

twoim zdaniem najwa niejsze dla przywódcy grupy

PLAN DZIAŁANIA
•

Po wi
nieco czasu na opracowanie wzorcowych pyta do wykorzystania w nowej grupie
komórkowej. Czym mógłby si posłu y , aby pomóc nowym członkom we wzajemnym poznaniu
si ?

•

Nast pnie opracuj kilka pyta , którymi chciałby si posłu y , aby pomóc grupie w budowaniu
wzajemnych relacji. Jakie tematy lub dziedziny ycia byłyby przedmiotem waszej dyskusji?
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Na ko cu opracuj kilka pyta , które zach ciłyby grup do nawi zania kontaktu z osobami z ich kr gu
relacji typu oikos. O co mo na zapyta , eby zmobilizowa ich do budowania relacji i dzielenia si
Chrystusem?
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Pytania do dyskusji

7A

Poni sze pytania do dyskusji mo na najlepiej wykorzysta podczas społeczno ci na spotkaniu grupy
komórkowej. Ró ni si one od pyta przełamuj cych lody w cyklu Grupy komórkowe Dodatek 2A
(Podr cznik 2) tym, e ich celem jest gł bsze zrozumienie siebie i innych osób w grupie. Najlepiej pasuj
one do u ytku w grupie, gdzie członkowie czuj si ze sob swobodnie i maj do siebie pewne zaufanie.
Pytania podzielono na cztery kategorie, przedstawiaj ce cztery rodzaje relacji, jakie mo e mie w swoim
yciu dana osoba.
CZTERY RODZAJE RELACJI:
I.

II.

RELACJA Z BOGIEM
1.

Kiedy po raz pierwszy u wiadomiłe(a) sobie fakt, e Bóg ci kocha?

2.

Jakie s twoje najsilniejsze przekonania odno nie do osoby Boga?

3.

Co twoim zdaniem Bóg usiłuje ci powiedzie ?

4.

Jak jedn rzecz chciał(a)by powiedzie Bogu?

5.

Na jakie jedno pytanie najbardziej pragn ł( ła)by Bo ej odpowiedzi?

6.

Opisz znan ci osob , która w twoim odczuciu zna Boga osobi cie.

RELACJA Z SAMYM SOB
1.

Narysuj tarcz lub herb, który najlepiej ci opisuje. Wyja nij go grupie.

2.

Na co by si zdobył(a), gdyby wiedział(a), e pora ka nie wchodzi w gr ?

3.

Co najbardziej chciał(a)by robi przez nast pnych pi
ogranicze ?

4.

Kto jest najciekawsz spotkan przez ciebie osob ? Co ci si w nim (niej) podobało?

5.

Jakie jest twoje najwspanialsze osi gni cie? Na wczesnym etapie twego ycia? W ostatnich
latach?

6.

Wymie swoje trzy najmocniejsze strony.

7.

Jakie jest twoje najlepsze wspomnienie (z ró nych lat)?

8.

Opisz najwa niejsze wydarzenie w swoim yciu.

9.

Opisz grupie cechy „idealnej osoby”.

lat przy zało eniu, e nie ma adnych

10. Kto poza twoimi rodzicami wywarł najwi kszy wpływ na twoje ycie?
11. Jaki dar byłby dla ciebie najwi kszym błogosławie stwem?
12. Czyjej akceptacji najbardziej potrzebujesz?
13. W czyjej obecno ci czujesz si najswobodniej? Dlaczego?
14. Gdyby mógł(a) mie to, czego naprawd w yciu pragn łe ( ła ), co by to było?
15. Opisz krótko swoje długo- i krótkofalowe cele.
16. Opisz najbardziej ekscytuj c i twórcz osob , jak spotkałe(a) .
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17. Co ludzie b d mówi na twój temat po twojej mierci?
18. Wymie najbardziej twórcze, po yteczne sposoby rozpoczynania i ko czenia dnia.
19. W czym pokładasz najwi ksze zaufanie?
20. Kto najbardziej zmienił twoje ycie?
21. Jakie s dwie najlepsze ksi

ki, które przeczytałe(a) poza Bibli ?

22. Jak lubisz sp dza wolny czas?
23. Co robi na tobie najwi ksze wra enie?
24. Co ci najbardziej martwi, niepokoi lub przera a?
III.

IV.

RELACJE Z INNYMI
1.

Opisz osob , która najwi cej dla ciebie znaczy i wyja nij, dlaczego.

2.

Kto jest pierwsz osob , która naprawd ci zrozumiała?

3.

Do jakiego rodzaju osoby czujesz najwi ksze zaufanie?

4.

Co sprawia, e dana osoba jest dobrym słuchaczem?

5.

Czy jeste osob budz c zaufanie? Dlaczego?

6.

Jak w twoim odczuciu ta grupa słuchała ciebie (cało ciowo i poszczególne jednostki)?

7.

Co wpływa na sukces w mał e stwie?

RELACJE ZE WIATEM
1.

Z czego chciałby by znany w oczach twojego otoczenia?

2.

Czego nasze społecze stwo potrzebuje najbardziej?

3.

Opisz swoje uczucia odno nie do niesprawiedliwo ci społecznej. Co jest przedmiotem twojej
najwi kszej troski?

4.

Jaka jest najistotniejsza rzecz, któr mo esz zrobi w kwestii tej niesprawiedliwo ci?

5.

Jaka jest najbardziej oczywista potrzeba w społecze stwie?

6.

Co zrobisz, eby zmieni na lepsze swój ko ciół, wspólnot lub prac ?
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Troszczenie si o ludzi w
grupie komórkowej

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest umo liwienie przywódcy grupy komórkowej i jej członkom dostrzegania potrzeb
ludzi i szczerej troski o nie.

Główne punkty

• Relacje s kluczem do zaspokajania potrzeb.

• Zaspokajanie potrzeb stanowi istotn cz

Po

ycia grupy komórkowej.

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie składniki budowania relacji: miło

, modlitw i wspólnie sp dzony czas.

• Potrafi dostrzega potrzeby członków grupy.
• Nauczy si zaspokajania potrzeb członków grupy lub osób, do których grupa próbuje dotrze .

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Po wi
przynajmniej dziesi
minut tej godziny lekcyjnej na wiczenie „Troska o ludzi”
zamieszczone na ko cu tej lekcji. Zwró uwag , e nie ma „poprawnych” i „niepoprawnych”
odpowiedzi na dane sytuacje. Celem tego wiczenia jest pomóc uczestnikom zrozumie , e je li w
grupie komórkowej wyłoni si potrzeby, miło wyra a si czynem. Dzi ki przemy leniu kilku z
podanych sytuacji, uczestnicy b d lepiej przysposobieni do radzenia sobie w podobnych
sytuacjach we własnych grupach komórkowych.
I.

BUDOWANIE RELACJI
Natalia przez kilka miesi cy chodziła na spotkania swojej grupy komórkowej. Lubiła osoby w tej
grupie i cho nie znała nikogo zbyt dobrze, ucz szczanie na spotkania raz w tygodniu sprawiało jej
przyjemno . M
Natalii, który nie przychodził na spotkania w grupie, ostatnio stracił prac .
Ko czyły si im pieni dze i Natalia bardzo si martwiła o to, co jej rodzina ma ze sob zrobi .
Chciała co powiedzie grupie, ale była zbyt skr powana i nie chciała nikomu zawraca głowy
swoimi problemami. Wkrótce potem przestała przychodzi na spotkania grupy, a członkowie
czasem zastanawiali si gło no: „Co si z ni stało?”
Co złego dostrzegasz w tej sytuacji? Mo e Natalia powinna była si odezwa i przynajmniej
poprosi grup o modlitw za swoj rodzin . Jednak istota problemu polega na braku prawdziwych
relacji w jej grupie komórkowej. Nie znała jej członków, a oni nie znali jej. Tymczasem jednym z
celów grupy komórkowej jest zapewnienie społeczno ci, troski i zach ty, której chrze cijanie maj
sobie nawzajem udziela . Jednak bez pełnych troski relacji jest to niemo liwe.
Grupa komórkowa dostarcza znakomitego tła dla wzrostu i budowania
relacji. Prawdziwe poznanie członków twojej grupy wymaga czasu i
wysiłku, lecz skuteczna słu ba dla ludzi wymaga bliskich osobistych
relacji. Dopóki nie zbudujesz zaufania mi dzy sob a lud mi z twojej
grupy, nie mo esz tak naprawd słu y ich najgł bszym potrzebom.

Skuteczna słu ba dla
ludzi wymaga bliskich
osobistych relacji.

W taki sam sposób chcesz, by członkowie twojej grupy budowali wzajemne relacje. Musisz da
wzór procesu budowania relacji oraz zapewni po temu okazje w swojej grupie komórkowej. Do
budowania i rozwijania relacji w grupie komórkowej niezb dne s trzy elementy: miło , modlitwa i
wspólnie sp dzony czas.
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A. Wzajemna miło
Relacje mi dzy wierz cymi musz si opiera na miło ci typu „agape”4 opisanej w trzynastym
rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian. Miło
tego rodzaju nie zwraca uwagi na czyj
osobowo , wygl d czy inteligencj . Miło wci kocha, nawet je li jest nieodwzajemniona.
Do takiej miło ci pobudza Bo a niesko czona i bezwarunkowa miło do nas. W Biblii czytamy:
„My miłujemy Boga, poniewa Bóg sam pierwszy nas umiłował... Takie za mamy od Niego
przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował te i brata swego” (1 Jana 4:19,21).
W jaki sposób wyra a si miło w twojej grupie komórkowej? Ludzie czuj si kochani wtedy,
gdy spotykaj si z akceptacj i maj poczucie przynale no ci do grupy. Miło jest obecna
wtedy, gdy członkowie czuj , e kto si o nich troszczy. Miło okazuje si wówczas, gdy kto
ma problem, a grupa (lub pewne jednostki w grupie) udzielaj mu pomocy. Miło
jest
widoczna wtedy, gdy przychodz osoby z zewn trz i dostrzegaj ró nic w relacjach mi dzy
wierz cymi w grupie. Chrze cija sk miło
mi dzy członkami grupy komórkowej mo na
pozna po czynach, nie tylko po słowach.
B. Modlitwa o siebie nawzajem
Szczere relacje mi dzy wierz cymi wymagaj modlitwy, zwłaszcza z tymi, których „trudno”
kocha . Jako przywódca grupy komórkowej powiniene modli si i prosi Boga, aby dał ci
prawdziw miło do ka dego z członków grupy. Pomy l o ka dej osobie i pomódl si o ni .
Módl si o twoj relacj z ka dym członkiem i zdolno usługiwania ka demu. Módl si o
duchowy wzrost ka dego z członków oraz o to, by odkrył on i u ywał swoich darów duchowych.
Módl si o to, by ka da osoba była skutecznym wiadkiem wobec ludzi ze swojej sieci
wzajemnych powi za . Módl si równie o osobiste potrzeby i zmagania poszczególnych
członków. Gdy b dziesz si modlił o ka dego członka w grupie, twoja miło do nich b dzie
wzrastała, a twoja relacja z nimi b dzie si pogł biała.
W taki sam sposób zach caj swoj grup do modlitwy o siebie nawzajem. W ramach spotka
swojej grupy komórkowej zaplanuj czas na dzielenie si osobistymi i zwi zanymi ze słu b
problemami i potrzebami. Nast pnie po wi cie czas na modlitw o siebie nawzajem.
C. Wspólne sp dzanie czasu
Budowanie relacji wymaga czasu. Musisz zaplanowa sp dzanie Musisz zaplanowa
czasu z lud mi ze swojej grupy poza spotkaniami grupy sp dzanie czasu z
komórkowej. Mo esz ich zaprosi na wspólny posiłek, spacer w
lud mi ze swojej
parku z twoj rodzin lub sp dzanie razem wieczorów w ich
grupy poza
domach lub u ciebie. Liczy si nie tyle rodzaj zaj cia, ile sp dzony
wspólnie czas. Zaufanie rodzi si w relacji wtedy, gdy ludzie widz , spotkaniami grupy
e naprawd si interesujesz nimi, ich rodzin i sprawami. Gdy w komórkowej.
ich yciu pojawi si problemy, zbudowane mi dzy wami wzajemne
zaufanie pozwoli ci na usługiwanie im. Mo esz im powiedzie , e my lisz i modlisz si o nich
dzwoni c b d wysyłaj c im krótkie wiadomo ci lub li ciki.
Zdrowo jest te dla grupy komórkowej przyj od czasu do czasu na szczególne zaj cia nie
zwi zane ze spotkaniami grupy. Pomo e to w pogł bieniu i umocnieniu relacji mi dzy
poszczególnymi członkami. Mog to by zaj cia o charakterze nieformalnym, takie jak wspólny
piknik czy przełajowe biegi narciarskie. Mog one by bardziej zorganizowane, na przykład
pomoc w obowi zkach jednego z członków grupy lub kogo ze wspólnoty (np. naprawa dachu,
pomoc osobie starszej w ogrodzie itp.). Je li członkowie twojej grupy modlili si i spotykali z
niewierz cymi, którzy nie czuliby si swobodnie przychodz c na spotkanie grupy komórkowej,
to s wspaniałe zaj cia, na jakie mo na ich zaprosi . B dzie to dla nich szansa spotkania si z
innymi chrze cijanami w przyjemnym, bezpiecznym otoczeniu.
II.

DOSTRZEGANIE POTRZEB LUDZI
Grupy komórkowe zapewniaj znakomite rodowiska do zaspokajania potrzeb innych ludzi. Cz sto
wraz ze wzrostem i dojrzewaniem grupy członkowie poczuj si swobodniej mówi c o potrzebach i
szukaj c pomocy. Zawsze jednak znajd si członkowie, którzy nie wyra
otwarcie swoich

4
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potrzeb, zwłaszcza je li grupa została niedawno utworzona lub oni sami s w niej nowi. Jako
przywódca grupy komórkowej musisz by
wiadomy pewnych wskazówek, które sygnalizuj
problem b d potrzeb . Mo esz te pomóc grupie nauczy si dostrzega te oznaki, aby potrafiła
pyta o potrzeby i usługiwa sobie nawzajem.
Jest kilka czynników, które pomog tobie i grupie ustali , czy s jakie potrzeby,
które nie zostały wyra one. Gdy kogo poznajesz, cz sto wyraz twarzy tej osoby
lub ton jej głosu mo e wskazywa na problem. Niekiedy jej uwagi lub odpowiedzi
na pytania podczas dyskusji biblijnej mog ujawnia problemy natury duchowej
czy emocjonalnej. Jakie uczucia ywi ta osoba do samej siebie? Jakie uczucia
ma wobec Boga? Mo na to zauwa y , kiedy si modli.
Czasem gdy wymienia si sprawy, o które mamy si
modli , ludzie „kr
” wokół problemu i wła ciwie go
nie ujawniaj . Grupa powinna taktownie poprosi o
wi cej szczegółów po to, by mogła zaspokoi potrzeb . Niekiedy
niewła ciwe zachowanie jakiej osoby w trakcie spotkania wska e na
ukryty problem. Zamiast czeka , a przywódca we mie j po prostu na
stron i poprosi, eby przestała si tak zachowywa , grupa mo e zacz
zadawa pytania i sprawdzi , czy s jakie gł bsze, niewidoczne
powody jej zachowania.

Czasem stajemy si
zbyt pochłoni ci
wszystkimi
„szczegółami” naszej
słu by, tak e
zapominamy, i
najwa niejsi s
ludzie, którym
usługujemy.

Nie lekcewa pomocy Ducha wi tego w dostrzeganiu potrzeb innych
ludzi. Podczas osobistej modlitwy i studium Pisma naucz si polega na Jego prowadzeniu, gdy
b dziesz próbował usługiwa członkom swojej grupy. Nie zapominaj, e aby dostrzega potrzeby,
musisz ich szuka ! Czasem stajemy si zbyt pochłoni ci wszystkimi „szczegółami” naszej słu by,
tak e zapominamy, i najwa niejsi s ludzie, którym usługujemy.
III.

TROSKA O POTRZEBY LUDZI W TWOJEJ GRUPIE KOMÓRKOWEJ
Je li twoja grupa komórkowa ma by wspólnot troskliw i pomagaj c we wzro cie wierz cych, do
czego powołuje j Bóg, członkowie musz si nauczy , jak si darzy wzajemn miło ci i „jeden
drugiego brzemiona nosi ” (Gal. 6:2). Przywódca grupy komórkowej musi da przykład troski o
innych w taki sposób, by okaza miło i zainteresowanie.
A. Reakcja na potrzeby
Gdy członek grupy ma jak

potrzeb lub problem:

•

Postaraj si zrozumie istot problemu i współczuj mu. „Tak wi c, gdy cierpi jeden członek,
współcierpi wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu członkowi okazywane jest
poszanowanie, współwesel si wszystkie członki” (1 Kol. 12:26). Oka , e troszczysz si
o niego jako o osob . Po wi
czas po prostu na wysłuchanie jego potrzeby. Wyobra
sobie, jak ty by si czuł w jego sytuacji.

•

Módlcie si w grupie o rozwi zanie. Potrzebujemy Bo ej m dro ci, nie własnej. „Je li za
komu z was brakuje m dro ci, niech prosi o ni Boga, który daje wszystkim ch tnie i nie
wymawiaj c; a na pewno j otrzyma” (Jak. 1:5). Robienie tego w grupie pomaga umocni
relacje i budzi poczucie solidarno ci.

•

Jako grupa poszukajcie odpowiedzi w Biblii. „Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i
po yteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w
sprawiedliwo ci - aby człowiek Bo y był doskonały, przysposobiony do ka dego dobrego
czynu” (2 Tym. 3:16-17). Im lepsza znajomo
Biblii w twojej grupie, tym lepsze jej
przygotowanie do usługiwania potrzebom innych ludzi. Jest to te okazja do pokazania, jak
Biblia odnosi si do problemów codziennego ycia.

•

Zastanów si , jakiej pomocy duchowej, emocjonalnej czy materialnej grupa mo e udzieli .
Czasem wszystko, co mo na zrobi dla cierpi cej osoby to modlitwa, pociecha i okazanie
troski. Je li mo na zaspokoi potrzeb materialn , grupa powinna zadecydowa , jak mo e
pomóc.
Oczywi cie potrzeby istniej nie tylko w obr bie grupy – je li kto ma przyjaciela z jakim
problemem, grupa mo e podj
decyzj , czy i jak jest w stanie pomóc w zaspokojeniu
potrzeby. Jest to jedna z najlepszych metod wychodzenia do ludzi z miło ci Chrystusow w
namacalny sposób.
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Niekiedy problemy wynikaj z grzechu w yciu członka grupy. Je li kto w grupie zgrzeszył
wobec innego członka, nale y posłu y si fragmentem z Ewangelii Mateusza 18: 15-17 jako
wskazówk , jak zachowa si w tej sytuacji. Je li kto z grupy popadł w grzech, grupa powinna
„w duchu łagodno ci sprowadzi takiego na wła ciw drog ” (Gal. 6:1). Uczenie si wzajemnej
odpowiedzialno ci za ycie w Chrystusie jest wa nym aspektem społeczno ci wierz cych w
grupie komórkowej.
Jak powinna zareagowa grupa, gdy kto opuszcza spotkanie? Jeden z członków
(niekoniecznie przywódca) powinien nast pnego dnia skontaktowa si z t osob i powiedzie
jej, e odczuwano jej brak. Mo e ten kto jest chory lub ma jaki inny problem. Ponownie grupa
powinna zdecydowa , jak mo e pomóc. Je li ludzie nie przychodz na spotkania, nie lekcewa
tego. Id za nimi! Daj im do zrozumienia, e grupa si o nich troszczy!
Wzajemna troska jest poleceniem dotycz cym wszystkich chrze cijan. Jednak niektóre
problemy, zwłaszcza silnej natury emocjonalnej, s na tyle powa ne, e nale y si postara o
pomoc specjalisty. Podczas gdy dana osoba b dzie z nim pracowa , grupa powinna nie
ustawa w modlitwie o ni i dodawaniu jej otuchy.
B.

wiczenie: troska o ludzi
Poni ej znajduje si opis kilku sytuacji, z którymi mo esz si spotka w swojej grupie
komórkowej. Podczas zaj
omówcie ka dy z tych przypadków i zaproponujcie sposoby
pomocy ze strony grupy komórkowej. Reakcje na te sytuacje nie musz si dzieli na
„poprawne” lub „niepoprawne”. Chodzi głównie o to, e miło wyra a si w czynie – ró ni
ludzie mog reagowa w ró ny sposób.
•

Katarzyna: Po ostatnim spotkaniu grupy komórkowej odbierasz telefon od Katarzyny i
dowiadujesz si , e nie b dzie ju ona przychodzi na spotkania, lecz na pytanie
„dlaczego” uzyskujesz wymijaj c
odpowied . Gdy si
nad tym zastanawiasz,
przypominasz sobie, e Katarzyna prawie si nie odzywała podczas społeczno ci i
dyskusji, a po sko czonym spotkaniu wyszła bez słowa. Co by zrobił w tej sytuacji?

•

Olga: Na jednym ze spotka członkowie podawali swoje pro by modlitewne. Gdy przyszła
kolej na Olg , ze wzrokiem utkwionym w podłodze powiedziała cicho: „Wszystko w
porz dku, dzi kuj ”. Podczas modlitwy nie jeste pewien, ale wydaje ci si , e Olga płacze.
Co by zrobił w tej sytuacji?

•

Andrzej i Marysia: Mał e stwo, Andrzej i Marysia, przychodz na twoj grup od prawie
roku. W tym okresie raczej rzadko pojawiali si na spotkaniach. Ostatnio grupa wyra nie
zauwa yła, e jest mi dzy nimi jakie napi cie. Podejrzewasz, e maj kryzys mał e ski,
ale nie masz odwagi zadawa pyta , bo za mało ich znasz. Co by zrobił w tej sytuacji?

•

Michał: Ostatnio jeden z członków grupy zapraszał na spotkania swego współpracownika,
niejakiego Michała. Podczas dyskusji biblijnych zadaje on wiele pyta i chce si dowiedzie
czego wi cej o Jezusie. Ma jednak bardzo irytuj c osobowo
i bezustannie obra a
innych (najwyra niej nie zdaj c sobie z tego sprawy). Jego obecno psuje przyjemne
niegdy dla wszystkich spotkania. Przez ostatnich kilka tygodni jednak nie przychodzi i
wi kszo członków grupy odetchn ła z ulg . Co by zrobił w tej sytuacji?

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

W Pierwszym Li cie do Tesaloniczan 2:8 Paweł pisze: „B d c tak pełni yczliwo ci dla was,
chcieli my wam da nie tylko nauk Bo , lecz nadto dusze nasze, tak bowiem stali cie si nam
drodzy”. Dlaczego „oddawanie dusz” było istotn cz ci Pawłowej słu by?

•

Przypomnij sobie opisan na pocz tku tej lekcji histori Natalii. Co powinno si zmieni w jej grupie i
jak grupa mogła jej pomóc?

•

Czy grupa komórkowa powinna spieszy si z udzielaniem pomocy finansowej? Dlaczego tak lub
dlaczego nie?

PLAN DZIAŁANIA
•

Zapisz dwa lub trzy sposoby wzrastania we wzajemnej miło ci. Zapisz kilka czynno ci, które twoja
grupa komórkowa mo e wykona , aby wi cej si modli jedni o drugich.
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•

Zapisz dwa pomysły wspólnego sp dzania czasu przez twoj grup poza regularnymi spotkaniami.
Zaplanuj takie zaj cia podczas nast pnych trzech miesi cy.

•

Zach caj członków swojej grupy komórkowej do dzielenia si z grup
problemami. Zastanów si , w jaki sposób grupa mo e słu y pomoc .

potrzebami, troskami i
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Przygotowywanie nowych
prowadz cych dla grup
komórkowych

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest dostarczenie obecnym prowadz cym grup komórkowych praktycznych
wskazówek dotycz cych szkolenia nowych prowadz cych grupy komórkowe.

Główne punkty

Nowego prowadz cego grupy komórkowej nale y wybra , przygotowa i przekaza mu słu b .

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Zna wag posiadania przywódcy-ucznia w swojej grupie komórkowej i wiedzie , jak wybra
takiego przywódc .
• Rozumie proces przygotowania nowego przywódcy przez zaanga owanie go we wszystkie
dziedziny słu by.
• Rozumie proces oddelegowania przywódcy-ucznia do prowadzenia jego własnej grupy
komórkowej.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

wiczenie do przeprowadzenia na zaj ciach „Kogo wybra , gdy wybór nie jest oczywisty” zawiera
kilka przykładów problemów, przed jakimi stoj przywódcy grup komórkowych maj cy wybra
przywódc -ucznia. Pami taj, e nie ma adnej poprawnej odpowiedzi na ka d z tych sytuacji.
wiczenie to ma na celu pomóc uczestnikom my le w praktycznych kategoriach wyboru nowego
przywódcy i radzi sobie w okoliczno ciach, z którymi sami b d si musieli zmierzy we własnych
grupach komórkowych.
Lekcja 10 z cyklu Grupy komórkowe w kolejnym podr czniku dostarcza przywódcom grup
komórkowych okazji do omówienia pyta i problemów, z jakimi spotykaj si w swoich grupach.
Przypomnij uczestnikom o sporz dzeniu listy takich pyta i problemów i przyniesieniu jej ze sob
podczas szkolenia na podstawie Podr cznika Czwartego.
I.

WYBÓR PRZYWÓDCY-UCZNIA
A. Wa na rola przywódców-uczniów
Komórka biologiczna w ludzkim ciele b dzie si z natury swej rozmna a . W naszej definicji
grupy komórkowej podali my jej cech , która odró nia j od innych grup, mianowicie fakt, e
grupa komórkowa pomna a si . Jednak podczas gdy komórka w organizmie mo e si
rozmna a sama, grupa komórkowa nie jest w stanie pomna a si bez kogo , kto zaj łby si
prowadzeniem nowo utworzonej komórki.
Ogólna filozofia grupy komórkowej zakłada, e komórki stanowi jedynie kamie budowlany lub
mniejsz cz
wi kszej strategii słu by zakładania nowych ko ciołów. Istnieje wiele metod i
zasad posługiwania si grupami komórkowymi w zakładaniu ko ciołów, a same grupy cz sto
stanowi nieodł czn cz
procesu zało ycielskiego.
Bez nowych przywódców do zakładania nowych komórek proces
ten oczywi cie zostaje przerwany. Gdzie mo na znale
nowych
przywódców grup komórkowych? W samych grupach! Jednym z
najwa niejszych zada przywódcy takiej grupy jest wyszukanie i
szkolenie przywódcy-ucznia. Proces pomna ania staje si

Gdzie mo na znale
nowych przywódców
grup komórkowych?
W samych grupach!
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rzeczywisto ci tylko wtedy, gdy wybiera si i prowadzi w uczniostwie nowych przywódców.
B. Proces wyboru przywódcy-ucznia
Przywódcy grup komórkowych powinni przekazywa nauki Chrystusa „zasługuj cym na wiar
ludziom, którzy te b d zdolni naucza i innych” (2 Tym. 2:2). S to osoby, które nie tylko
mog sta si przywódcami, lecz potrafi te powtórzy ten proces i sami przeszkoli innych
przywódców.
Biblia podaje wiele przykładów dojrzałych wierz cych, którzy po wi cali czas i słu yli osobom
mniej dojrzałym w wierze i z mniejszym do wiadczeniem w słu bie. Znan zach t Pawła dla
Tymoteusza mo na zauwa y w kilku przykładach z Nowego Testamentu: Jezus i uczniowie,
Paweł i Tymoteusz, Akwila i Apollos, Paweł i Sylas itp.
Jakie s wymagania stawiane potencjalnemu przywódcy grupy komórkowej? Otó ka dy
dojrzały przywódca grupy komórkowej powinien posiada nast puj ce kwalifikacje: charakter,
do wiadczenie i umiej tno ci. Z tych trzech dla osoby zaczynaj cej proces rozwoju w
charakterze przywódcy grupy komórkowej po dany jest tylko charakter. Do wiadczenie i
umiej tno ci przyjd z czasem, w miar jak przywódca grupy b dzie prowadził w uczniostwie
przyszłego przywódc i anga ował go w ró ne dziedziny słu by.
Sprawa charakteru jest niezmiernie istotna. Przywódca-ucze
Wa ny jest czas
powinien rozwija
swój chrze cija ski charakter, którego wyboru przywódcywyznaczniki wymienione s w Pierwszym Li cie do Tymoteusza
ucznia – nie nale y
3:2-12 jako cechy biskupów i diakonów. Je li kto wykazuje si
go dokonywa za
takimi cechami charakteru, mo na go uzna za „kandydata” na
przywódc grupy komórkowej. Celem naszych poszukiwa nie jest wcze nie ani za
osoba doskonała, poniewa taka nawet nie istnieje. Chodzi raczej o pó no.
kogo , kto gorliwie zabiega o wzrost w tych dziedzinach. Charakter
duchowy omawiamy szczegółowo w sekcji pt. „Duchowy charakter” w niniejszym programie
szkoleniowym. Mo esz si nim posługiwa jako przewodnikiem zach caj cym do budowania
własnego charakteru duchowego oraz charakteru twego przywódcy-ucznia.
Przywódca grupy komórkowej przed wyborem przywódcy-ucznia powinien po wi ci wiele
czasu na modlitwie. Musi si modli o prowadzenie i m dro
Ducha wi tego przy
podejmowaniu decyzji. Wybór kandydata na przyszłego przywódc nie jest spraw małej wagi,
st d obecny przywódca musi szuka potwierdzenia swego wyboru u Ducha wi tego.
Wa ny jest czas wyboru przywódcy-ucznia. Nie mo na podj
tej decyzji za wcze nie, gdy
obecny przywódca nie miał jeszcze do czasu na obserwacj i poznanie członków grupy. Z
drugiej jednak strony nie mo na wybra przyszłego przywódcy w ostatniej chwili, gdy grupa
komórkowa jest gotowa do pomno enia i aktualny przywódca zdaje sobie spraw , e
potrzebuje nowego przywódcy do pomocy. Przywódca-ucze musi sp dzi ze swoim
nauczycielem odpowiednio du o czasu po to, by mógł si uczy i poszerza zakres swego
do wiadczenia i umiej tno ci w grupie komórkowej. Przywódca grupy komórkowej musi z
modlitw na ustach zdecydowa , kiedy ma wybra swego ucznia i zacz kształtowa z nim
model słu by.
C.

wiczenie: Kogo wybra , kiedy wybór nie jest oczywisty?
Przywódcy grup komórkowych cz sto zmagaj si z istotn decyzj , kogo wybra na
przywódc -ucznia. Warto prze ledzi przykład apostoła Pawła w trakcie jego podró y i
zakładania nowych ko ciołów. Przygl daj c si ksi dze Dziejów Apostolskich dostrzegamy, e
Paweł i Barnaba nie wybierali przywódców nowych ko ciołów wcze niej ni przed swoj drug
podró misyjn . Nie wyznaczali od razu starszych do prowadzenia tych ko ciołów.
W Pierwszym Li cie do Tymoteusza 3:1 czytamy: „Nauka ta zasługuje na wiar . Je li kto d y
do biskupstwa, po da dobrego zadania”. Pierwszy List Piotra 5:2 zach ca: „pa cie stado
Bo e, które jest przy was, strzeg c go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce;
nie ze wzgl du na niegodziwe zyski, ale z oddaniem”. Przywództwo powinna otrzyma osoba,
która do niego d y „z własnej woli” i „z oddaniem”. Warunkiem wst pnym obj cia
przywództwa jest duchowa dojrzało , lecz przywódca-ucze musi te mie gor ce pragnienie
słu enia Panu.
Podczas zaj

przedyskutujcie poni sze sytuacje:
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1. Sytuacja 1: Michał zało ył ostatnio grup komórkow w swoim otoczeniu. Postawił sobie za
cel zało enie tylu pomna aj cych si grup komórkowych, by w jego mie cie powstało kilka
nowych ko ciołów. Zaprosił kilku przyjaciół i członków rodziny i spotyka si ze swoj grup
ju od kilku miesi cy. Ka dy członek grupy jest nowym wierz cym i nikt nie wygl da na
odpowiednio dojrzałego do roli przywódcy-ucznia. Michał modlił si o to, ale nie jest
pewien, co ma zrobi . Czy mo e wybra na przyszłego przywódc nowego wierz cego?
Co by mu zaproponował?
2. Sytuacja 2: Piotr z pomoc dwóch innych wierz cych zało ył grup komórkow . Tych
dwóch innych m czyzn jest chrze cijanami od kilku lat, lecz aden z nich nie ma wielkiego
do wiadczenia w słu bie. Piotr uwa a, e powinien odczeka dłu szy czas, zanim
wybierze jednego z nich na swojego przywódc -ucznia po to, by mieli okazj dobrze mu
si przyjrze , jak prowadzi swoj grup . Co s dzisz o jego postawie? Co by mu
zaproponował?
3. Sytuacja 3: Eugeniusz zało ył grup komórkow w rodowisku o wysokim wska niku
bezrobocia. Grupa usiłuje pomóc m czyznom z tego rodowiska znale
prac oraz
zapozna ich z Bibli . Eugeniusz poprosił pierwszych kilku m czyzn, którzy przyszli na
spotkanie, aby zaprosili swoich bezrobotnych przyjaciół. Reakcja przerosła oczekiwania i w
ci gu miesi ca grupa wzrosła do pi tnastu osób. Eugeniusz wie, e grupa powinna si
pomno y , gdy osi gnie liczb pi tnastu członków, lecz nie mo e do tego doj z uwagi na
fakt, e aden z członków nie jest jeszcze nawet wierz cy. Martwi si , e grupa b dzie
dalej rosn
i nie wie, co zrobi . Jakiej rady mo esz mu udzieli ? Co s dzisz o jego
strategii? Czy jest co , co zrobiłby inaczej?
II.

PRZYGOTOWANIE PRZYWÓDCY-UCZNIA DO OBJ CIA FUNKCJI
A. Zaanga owanie przywódcy-ucznia we wszystkie dziedziny słu by
Je li dokonałe ju wyboru swego przywódcy-ucznia, musisz
wiadomie podj wysiłek zaanga owania go we wszystko, co sam
robisz w swojej grupie komórkowej. Wszystko, co do tej pory robiłe
sam, próbuj robi ze swoim uczniem. Wyja niaj wszystko cz ciej
ni raz dopóki nie b dziesz miał pewno ci, e twój ucze rozumie to
na tyle dobrze, e mo e przekaza innemu nowemu przywódcy.

Musisz wiadomie
podj wysiłek
zaanga owania
swego przywódcyucznia we wszystko,
co sam robisz w
swojej grupie
komórkowej.

Powiniene zacz
wdra anie swego ucznia do przygotowania i
prowadzenia spotka grupy komórkowej. Opowiedz z góry, co
zamierzasz robi na ka dym spotkaniu i wyja nij, dlaczego
zajmujesz tak postaw . Po ka dym spotkaniu omówcie to, czego si obaj nauczyli cie. Potem
zaplanujcie razem kolejne spotkanie. Omówcie problemy, jakie si wyłoniły w trakcie, na
przykład, czy kto zdominował rozmow oraz jak ta sprawa została (lub nie) rozwi zana. To
rosn ce zaanga owanie przywódcy-ucznia przedstawia ilustracja 9.1.
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Ilustracja 9.1 Wzrost zaanga owania przywódcy-ucznia
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Gdy twój przywódca-ucze czuje si swobodnie z ró nymi aspektami planowania i
prowadzenia poszczególnych spotka , mo esz zacz pomaga mu w zrozumieniu szerszej
perspektywy i filozofii słu by w grupie komórkowej. Omów swoje cele zało enia ko cioła i
wyja nij, jak grupy komórkowe stanowi cz
tych celów. Pomó mu zrozumie cykl yciowy
grupy komórkowej i powiedz, w jakiej fazie rozwoju obecnie znajduje si twoja grupa.
Oczywi cie ten proces anga owania twego przywódcy-ucznia w twoj prac wymaga
znacz cej inwestycji czasu i energii. Jednak w procesie uczniostwa nie ma drogi na skróty.
Inwestowanie w ycie innej osoby wymaga po wi cenia, wytrwało ci i pomocy oraz zach ty od
Ducha wi tego.
B. Ocena przywódcy-ucznia
Jako przywódca grupy komórkowej dobrze zdajesz sobie spraw z tego, e podczas słu by
wida twoje mocne i słabe strony. Podobnie i twój ucze b dzie celował w niektórych
dziedzinach i popełniał bł dy lub zmagał si w innych aspektach prowadzenia grupy.
Powiniene omówi ze swoim uczniem rzeczy, które wychodz mu dobrze. Doda mu to
zach ty i potwierdzi jego powołanie do roli przywódcy. Warto te porozmawia z nim yczliwie
o tych dziedzinach, w których potrzebuje wzrostu. Przyszły przywódca grupy komórkowej mo e
mie du o do wiadczenia w słu bie, a mimo to brak dobrych umiej tno ci potrzebnych do
słu by. W trakcie prowadzenia go w uczniostwie powiniene pomóc mu dostrzec, w czym i jak
mo e podnie
swoje kwalifikacje jako przywódca. Gdy zauwa ysz dziedzin wymagaj c
dopracowania, zaproponuj buduj cy sposób poprawy. Innymi słowy nie wytykaj tylko
problemów; przedstaw propozycje ich rozwi zania.
Podczas tworzenia modelu słu by wraz ze swoim uczniem, pro go
o dzielenie si z tob uwagami, gdzie jego zdaniem twoja słu ba
wymaga poprawy. Nikt z nas nie jest doskonały i do cz sto nie
zdajemy sobie nawet sprawy z naszych braków czy słabo ci.
Pi kno relacji uczniowskiej polega na mo liwo ci pomagania sobie
nawzajem w osi ganiu gł bszej chrze cija skiej dojrzało ci i
wzrostu. Dzi ki wspólnemu omawianiu i ocenie swoich mocnych i
słabych stron demonstrujesz warto pracy zespołowej. Zakładanie
ko cioła najlepiej odbywa si w zespole ludzi, którzy pomagaj
sobie nawzajem w uzupełnianiu swoich mocnych i słabych stron
oraz w dochodzeniu do gł bszej chrze cija skiej dojrzało ci.
C. Modlitwa o i razem z przywódc -uczniem

Zakładanie ko cioła
najlepiej odbywa si
w zespole ludzi,
którzy pomagaj
sobie nawzajem w
uzupełnianiu swoich
mocnych i słabych
stron oraz w
dochodzeniu do
gł bszej
chrze cija skiej
dojrzało ci.

Podczas prowadzenia w uczniostwie swego przywódcy-ucznia i
pokazywania mu modelu słu by, po wi caj czas na modlitw o rozwój jego charakteru,
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do wiadczenia i umiej tno ci. Módl si o to, by Duch wi ty dalej go pocieszał, zach cał i
prowadził. Módl si te o swoj zdolno do prowadzenia go w uczniostwie i bycia dla niego
wzorem przywódcy grupy komórkowej.
Wa na jest te wspólna modlitwa z twoim przywódc -uczniem. Zaplanuj wspólne sp dzanie
czasu na modlitwie podczas planowania spotka i akcji ewangelizacyjnych. Módlcie si razem
o osoby z waszej grupy, ich potrzeby i ludzi, do których próbuj dotrze . Módlcie si o siebie
nawzajem o sprawy, z którymi si zmagacie lub inne osobiste potrzeby. Postaraj si wpoi w
swego ucznia przekonanie o niezwykle wa nej roli modlitwy we wszystkich dziedzinach słu by
grupy komórkowej.
III.

ODDELEGOWANIE PRZYWÓDCY-UCZNIA DO SŁU BY
A. Przekazanie uczniowi wizji
Jednym z najwa niejszych kroków w oddelegowaniu twego ucznia jest stałe przekazywanie mu
wizji rzeczy, które mog si dokona poprzez jego ycie i słu b . Szkolenie umiej tno ci
przydatnych w słu bie bez wizji przypomina przygotowanie do podró y, która nie ma celu.
Przyszły przywódca powinien rozumie , e ostatecznym rezultatem jego słu by mo e by
wielka liczba nowych ko ciołów zało onych dzi ki słu bie jego grupy komórkowej. Musi on
dostrzec, jak to, czego teraz si uczy i co robi, pasuje do wi kszej wizji maj cej na celu
„ostateczny rezultat”. wiadomo rzeczy, jakich mo e dokona Bóg za po rednictwem swego
niedoskonałego ludu, mo e wzbudzi w twoim uczniu siln motywacj . Po wi
czas na
rozmow z nim na temat jego wizji odno nie do pracy, do jakiej Bóg go powołuje. Oce , czy
pomagasz mu rozwija t wizj . Upewnij si , e twój ucze rozumie wa n rol , jak ma do
odegrania w wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego.
B. Przekazywanie słu by swemu przywódcy-uczniowi
W miar coraz lepszego pojmowania przez twego ucznia ró nych aspektów słu by grupy
komórkowej powiniene zacz mu przekazywa coraz wi cej obowi zków. Na ogół najpierw
musisz da mu wzór słu by, wyja niaj c, co zrobiłe i dlaczego. Potem odbywasz słu b
wspólnie ze swoim uczniem (np. planowanie spotkania, prowadzenie dyskusji biblijnej). Teraz
pozwól uczniowi na samodzielne odbywanie słu by z twoj zach t i pod twoim nadzorem. W
sposób bezstronny wyja nij zauwa one przez siebie mocne i słabe strony oraz przedstaw
buduj ce propozycje ulepsze . Na ko cu pozwól swemu uczniowi odbywa słu b bez
adnego udziału z twojej strony. Gdy dojdzie on do etapu, na którym b dzie w stanie
poprowadzi całe spotkanie grupy komórkowej, mo esz od czasu do czasu rezygnowa z
udziału w spotkaniach po to, by nabrał on zaufania do własnych mo liwo ci bez twojej
obecno ci.
Proces przekazywania zaczyna si od niewielkich post pów, lecz na ko cu zechcesz, by twój
ucze nabrał wiele do wiadczenia w prowadzeniu grupy komórkowej bez twojego udziału. Jest
to jedyny sposób, eby naprawd go przygotowa do prowadzenia własnej grupy ufaj c Panu
Jezusowi, e b dzie jego przewodnikiem w pełnieniu roli przywódcy.
Musisz sobie u wiadomi , e dla przywódcy grupy komórkowej przekazanie obowi zków nie
zawsze jest łatwe. Trudno zrezygnowa z władzy i odpowiedzialno ci za swoj grup . Rodz
si obawy, czy ucze dobrze wykona swoje zadanie. Co b dzie, je li popełni wiele bł dów? Co
pomy li grupa i jaka b dzie jej reakcja? Przywódca grupy komórkowej musi uczyni krok wiary
w miar przejmowania przez ucznia coraz wi kszej odpowiedzialno ci. Musi on si umniejsza ,
podczas gdy ucze b dzie wzrastał. Niektórzy przywódcy czuj si wówczas tak, jakby „stracili”
prac i byli bezrobotni. Podziel si swoimi odczuciami ze swoim uczniem po to, by był
przygotowany na poradzenie sobie z nimi, gdy przyjdzie czas, eby sam przekazał swoj grup
nowemu przywódcy.
C. Oddelegowanie ucznia do zało enia nowej grupy komórkowej
Gdy twoja grupa b dzie wychodziła do ludzi i wzrastała, przyjdzie czas, e stanie si gotowa do
pomno enia i powstan dwie grupy komórkowe. Kiedy b dzie si zbli ał ten moment, omów ze
swoim uczniem cało ciow strategi dla jego nowej grupy. Jakie s jego cele zało enia
ko cioła oraz jak jego nowa grupa dopasuje si do wi kszej strategii słu by? Mo liwe, e jego
grupa komórkowa b dzie kamieniem budowlanym dla tego samego ko cioła, co twoja albo te
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Zach swego ucznia, by utworzył grup wsparcia modlitewnego dla siebie przed, w trakcie i
po zało eniu nowej grupy. Pomó mu si przygotowa do pierwszego spotkania, je li nie był
wiadkiem tego wydarzenia podczas powstawania twojej grupy.
W ostatnim miesi cu przygotowa twojej grupy komórkowej do pomno enia przeka całokształt
swojej słu by swemu uczniowi. Dzi ki temu członkowie grupy b d mieli do niego zaufanie
jako do nowego przywódcy w chwili, gdy z jednej grupy powstan dwie. Wtedy stój blisko i
b d gotowy do pomocy swemu uczniowi w prowadzeniu jego nowej grupy. Nie wrzucaj go od
razu na gł bok wod . Módl si razem z nim i złó na niego odpowiedzialno za wybór jego
własnego ucznia z nowej grupy. Bezustannie dodawaj mu odwagi podczas prowadzenia jego
grupy.
(Proces pomno enia w grupie komórkowej omówimy ze szczegółami w lekcji 11 „Pomna anie
grup komórkowych” w Podr czniku 4.)
D. Ponowne rozpocz cie procesu szkolenia nowego przywódcy
Po pomno eniu si twojej grupy komórkowej w dwie grupy, twój poprzedni przywódca-ucze
b dzie teraz pracował z kilkoma osobami z twojej pierwszej grupy. Oznacza to, e grupa ta
mo e znów aktywnie wychodzi do ludzi i przyci ga nowe osoby. Oznacza to równie , e
znów musisz w modlitwie rozwa y , kto b dzie twoim nast pnym przywódc -uczniem. Ten
proces wyszukiwania, prowadzenia w uczniostwie i delegowania przywódców jest skuteczn
metod zakładania nowych grup, przyprowadzania ludzi do Pana i wypełniania Wielkiego
Nakazu Misyjnego za po rednictwem nowych ko ciołów.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jakie kwalifikacje musi mie przywódca-ucze ?

•

Je li nikt z twojej grupy komórkowej nie rokuje nadziei na przywódc -ucznia, w jaki konkretnie
sposób mo esz przeszkoli przywódców w ród członków twojej grupy? Co musisz zrobi , aby
doprowadzi do takiej sytuacji?

•

Co zrobisz, je li modliłe si o wybór przywódcy-ucznia, wskazałe go, lecz on(a) odmówił(a)?

PLAN DZIAŁANIA
•

Je li nie wybrałe jeszcze przywódcy-ucznia ze swojej grupy komórkowej, módl si o to, a nast pnie
zrób to. Je li wygl da na to, e nikt si nie nadaje, wybierz kogo do prowadzenia w uczniostwie i
pomó mu si rozwin na przywódc .

•

Zacznij anga owa swego ucznia do słu by z tob i przekazuj mu coraz wi cej obowi zków.

•

Od czasu do czasu dokonuj oceny swego ucznia i pro jego o ocen swojej słu by w grupie.

•

Módl si o swego przywódc -ucznia.
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Ewangelizacja przez
przyja
„NIKT NIE MA WI KSZEJ MIŁO CI...”

Cel lekcji

Podkre lenie potrzeby strategicznej roli nawi zywania przyja ni z niewierz cymi.

Główne punkty

• Jezus stale nawi zywał przyja nie z grzesznikami w celu pozyskania ich.
• Bóg pragnie, by chrze cijanie szli szuka zgubionych zamiast spotyka si razem i zaprasza
zgubionych, by przychodzili do nich.
• S koszta i korzy ci przyja ni z niewierz cymi.
• Najlepiej mo na przekazywa Ewangeli wtedy, gdy z niewierz cym ł czy nas jaka wi

Po

.

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Postanowi zaprzyja ni si z nie-chrze cijanami w celu pozyskania ich dla Bo ego Królestwa.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

W tej ostatniej lekcji po wi conej ewangelizacji pragniemy, by kluczowe fragmenty z Biblii wywarły
jak najwi kszy wpływ emocjonalny na nasze relacje ze zgubionymi. Wa ne jest, by uczestnicy mieli
czas na dokładne zapoznanie si z fragmentem z pi tnastego rozdziału Ewangelii Łukasza i jego
aktualnej warto ci dla nich osobi cie. Pozwól im rozwa a go przez jaki czas w milczeniu i doj
do własnych odpowiedzi na pytania postawione w sekcji I B.
Twoja pasja docierania do zgubionych musi by widoczna, osobista i praktyczna. Podaj przykłady
sytuacji, gdy kto dotarł do ciebie lub jak ty doprowadziłe kogo do wiary przez przyja .
WPROWADZENIE
UWAGA! Ta lekcja mo e zmieni twoje ycie. Je li zrozumiesz i zastosujesz jej przesłanie, twoja słu ba
mo e si sta niezmiernie bogatsza, pełniejsza i przynie ci wi cej satysfakcji. Prawd jest równie , e
stosuj c nauki zawarte w tej lekcji mo esz spotka si z brakiem zrozumienia ze strony chrze cija skich
przyjaciół, którzy stwierdz , e wiat ci zepsuje. Pami taj jednak, e samego Jezusa nazywano
„przyjacielem grzeszników” (Mat. 11:19). Warto podj ryzyko bycia takim, jak On.
Je li chcemy zobaczy w swoim kraju ruch zakładania ko ciołów a do nasycenia, musi mie miejsce
pełna znaczenia ewangelizacja a do nasycenia. Trzeba da palm pierwsze stwa docieraniu do ludzi –
jednostek o konkretnych twarzach i z okre lonymi problemami. Relacje buduj wiar , wiara buduje dobre
stosunki, a te z kolei pomagaj dotrze do narodów!
Id ostro nie, ale z wiar .
I.

PRZYJA

Z NIE-CHRZE CIJANAMI

A. Trzy przypowie ci – jedna lekcja – Ewangelia Łukasza 15
Faryzeuszy denerwował fakt, e Jezus sp dzał czas w towarzystwie grzeszników. W ich
odczuciu człowiek uczciwy nie mógł i nie powinien utrzymywa kontaktów z grzesznikami.
Mogłoby to narazi go na zepsucie. Rozumowanie to wydaje si słuszne, lecz takie nie jest. W
odpowiedzi na ten problem Jezus opowiedział historie o zgubionych rzeczach odnotowane w
pi tnastym rozdziale Ewangelii Łukasza. Morał wszystkich trzech opowie ci jest taki sam. Gdy
zgubimy monet lub jak inn rzecz, która do nas nale y, szukamy jej i cieszymy si , gdy j
znajdujemy. Bóg ceni zgubionych ludzi bardziej ni te rzeczy. My te powinni my.
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B. Jaka nauka płynie z tej przypowie ci?
•

Do kogo według wierszy 1-2 Jezus skierował t przypowie ?

•

Co wywołuje rado

•

Co jest dla Boga wa niejsze – grupa dziewi dziesi ciu dziewi ciu sprawiedliwych, którzy
wiernie oddaj Mu cze – czy nawrócenie jednego grzesznika (w.7)?

w niebie według wierszy 9-10?

•

Czy skarga starszego brata była uzasadniona (ww. 29-10)? Czy tak samo odczuwał ojciec?

•

Co bardziej interesowało Jezusa: aprobata pobo nych czy zbawienie zgubionych?

•

Czy dostrzegasz siebie w przypowie ci o synu marnotrawnym? Którego z bohaterów
najbardziej przypominasz? Którym z nich chcesz by ?

•

Jaka postawa dominuje w naszych ko ciołach wobec wychodzenia do zgubionych? Czy
nasze ko cioły bardziej przypominaj Ojca, czy starszego brata? Czy – o ile to konieczne –
chcesz zaj inne stanowisko, aby zaprzyja ni si i dotrze do zgubionych?

•

Jaki wysiłek trzeba podj w celu dotarcia do osób z twego otoczenia?
Ilustracja 8.1 Szukanie a zapraszanie
K t óry model jes t bi bl i jny i dl aczego?

A

B
Zgubi eni

PRZYCHODZ

WYCHODZ

C. Co mówi na ten temat inne wiersze z Biblii?
Pi tnasty rozdział Ewangelii Łukasza wyra nie naucza, e naszym priorytetem powinno by
wychodzenie i szukanie zgubionych. Jezus sp dzał przecie czas na „jedzeniu i piciu” z
grzesznikami w celu ich pozyskania. W jaki sposób pogodzi te fakty z podanymi ni ej
wierszami?
•

2 Kor. 6:14 wiatło z ciemno ci nie ma nic wspólnego.

•

1 Jana 2:15 Nie miłujcie wiata.

• 1 Kor. 15:33 Wskutek złych rozmów psuj si dobre obyczaje.
Prawd jest, e zbyt bliski zwi zek z osob nie zbawion mo e nas sprowadzi na zł drog .
Nasi najbli si przyjaciele powinni by wierz cy. Na przykład najbli szymi przyjaciółmi Jezusa
było dwunastu apostołów, Maria i Marta, Łazarz oraz inni uczniowie. Jednak Jezus zarazem
wychodził i nawi zywał relacje z grzesznikami. Udawał si do ich domów i miejsc, gdzie
przebywali. „Miłowanie zgubionych” nie jest tym samym, co miło do wiata. Kazanie „Nawró
si !” nie jest tym samym, co relacja. Paweł jasno powiedział Koryntianom, e nie chciał, by
unikali grzeszników (1 Kor. 5:9-11). Zdaniem Pawła nie jest rzecz słuszn zadawanie si z
niemoralnym wierz cym, lecz mo na nawi za kontakt z niemoralnym niewierz cym. Jest to
zaskakuj ce stwierdzenie, tym niemniej jest ono prawd .
Oczywi cie ustalenie, jak bliskie powinny by nasze relacje z niewierz cymi, wymaga wielkiej
m dro ci. Faryzeusze jednak przesadzali z nadmiern ostro no ci , a wiele współczesnych
ko ciołów i wierz cych bierze przykład z nich zamiast z Chrystusa. Musimy utrzymywa z
niewierz cymi stosunki na tyle bliskie, by mogli nam zaufa , gdy b dziemy im wyja nia
Ewangeli . Rozwi zanie nie polega na odsuni ciu si od niewierz cych, lecz na ostro no ci w
zachowaniu własnej prawo ci podczas „jedzenia i picia” z nimi.
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z niewierz cymi

Zepsuci przez
wiat

W wiecie,
lecz nie ze
wiata

NA LADOWANIE CHRYSTUSA W PRZYJAJ NI
Jezus nie ograniczał si do opowiadania historii. Popierał swoje przypowie ci ofert
przyja ni adresowan do ludzi w potrzebie. Pismo komentuje charakter przyja ni Jezusa.

szczerej

A. List do Rzymian 5:6-8
„Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdy my jeszcze
byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje si kto umrze tylko z
najwi ksz trudno ci . Chocia mo e jeszcze za człowieka yczliwego odwa yłby si kto
ponie
mier . Bóg za okazuje nam swoj miło wła nie przez to, e Chrystus umarł za
nas, gdy my byli jeszcze grzesznikami.”
B. Ewangelia Jana 15:13
„Nikt nie ma wi kszej miło ci od tej, gdy kto

ycie swoje oddaje za przyjaciół swoich.”

C. Ewangelia Marka 10:45
„Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu słu ono, lecz eby słu y i da swoje ycie na
okup za wielu.”
Jaki jest sens tych trzech fragmentów Pisma? Jakie dowody przyja ni oferował Jezus? Jak w
przekonywuj cy sposób mo emy okaza przyja i miło osobom spoza Ciała Chrystusa?
III.

OBLICZANIE KOSZTÓW
A. Koszt przyja ni z nie-chrze cijanami
•

B dzie ci to kosztowało twój czas.

•

Mo e ci to kosztowa przypi cie etykiety „przyjaciela grzeszników” (Łuk. 7:34).

•

Mo e ci to kosztowa niepokój i ból.

•

B dzie ci to kosztowało niewygod .

B. Korzy ci przyja ni z nie-chrze cijanami
•

Zyskujesz przyjaciela z innym punktem widzenia.

•

Zyskujesz otwarte drzwi dla Ewangelii, nie tylko dla swego nowego przyjaciela, lecz dla
jego kr gu przyjaciół i by mo e przyjaciół jego przyjaciół.

•

Zyskujesz obro c swojej wiary w ród niewierz cych.

•

Zyskujesz nadziej
pozyskania nowych braci i sióstr w Chrystusie, przyszłych
współpracowników w zadaniu docierania do twojej społeczno ci i narodu.
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YCIOWE DO WIADCZENIA ZWI ZANE Z EWANGELIZACJ PRZEZ PRZYJA
Reszt lekcji po wi na dzielenie si ilustracjami i osobistymi przykładami wa nej roli przyja ni w
ewangelizacji na podstawie własnych do wiadcze .

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jak mog nawi za kontakt z nie-chrze cija skimi znajomymi z mojego otoczenia?

•

Jak mog nawi za stosunki z nie-chrze cijanami z mojego otoczenia?

•

Czy jestem gotowy bez wzgl du na koszt uczyni krok wiary i dotrze z Ewangeli do innych osób,
które s obecnie poza moim zasi giem?

•

Co si dzieje z ruchem zakładania ko ciołów, gdy wygasa pełna zapału, bezustanna ewangelizacja?

•

Jim Eliot, misjonarz m czennik z r k Indian Auca z Ekwadoru, napisał kiedy : „Nie jest głupcem ten,
kto oddaje to, czego nie mo e zatrzyma po to, by zyska to, czego nie mo e straci ”. Czy miał
racj ? Jak jego słowa odnosz si do zadania pozyskiwania innych dla Chrystusa?

PLAN DZIAŁANIA
•

Módl si o Bo e spotkania z nie-chrze cijanami. W jaki sposób mo esz nawi za stosunki z niechrze cijanami ze swego otoczenia? Pro o odwag wchodzenia w drzwi, które On otwiera. Módl si
o to, by je zauwa ał.

•

Czy podejm si kosztów i oka wiar poprzez zaprzyja nienie si z pi cioma nie-chrze cijanami
ze swego otoczenia w tym miesi cu i pozyskanie ich dla Chrystusa?

•

Korzystaj z dnia! B d przyjacielem i pozyskuj przyjaciół dla Chrystusa! Anga uj ich w studium
biblijne, społeczno i ewangelizacj . Uczy ich cz ci zespołu!
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Wprowadzenie do czynienia
ludzi uczniami Jezusa

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pokazanie strategicznej roli czynienia uczniami Jezusa w ogólnym procesie
zakładania ko cioła.

Główne punkty

• Czynienie uczniami Jezusa jest odpowiedzialno ci ko cioła.
• Czynienie uczniami Jezusa jest istot

ycia ko cioła.

• Czynienie uczniami Jezusa ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu ko cioła. Po
Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:

dane rezultaty

• Rozumie biblijn podstaw czynienia uczniami zawart w Wielkim Nakazie Misyjnym.
• Mie wi ksz osobist wizj i zaanga owanie w zadanie czynienia uczniami.
• Rozumie ostateczny cel Bo y oraz to, jak ma si on do zadania czynienia uczniami.
• Rozumie , jak skuteczne czynienie uczniami przyczyni si
ko cioła.

do jego sukcesu jako zało yciela

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Lekcje po wi cone czynieniu uczniami w Podr cznikach Trzecim i Czwartym stanowi jedn
cało . Wskazane jest, by jeden prowadz cy poprowadził cały cykl na temat uczniostwa. Je li
potrzeba wi cej ni jednego prowadz cego, powinni oni ci le ze sob współpracowa . Przed
rozpocz ciem cyklu prowadz cy powinien zapozna si z całym cyklem (w sumie sze lekcji
ł cznie z planami działania) w celu zrozumienia wyj tkowego potraktowania tre ci.
WPROWADZENIE
Czynienie uczniami Jezusa jest niezb dne w zakładaniu ko cioła i stanowi odpowiedzialno
miejscowego ko cioła. Ko cioły powielaj si dlatego, e uczniowie powielaj si w yciu innych ludzi
poprzez czynienie uczniami Jezusa. Je li ewangelizacja jest jak duchowe poło nictwo, to czynienie
uczniami mo na porówna do duchowej pediatrii. W procesie wychowywania dzieci nie chcemy, by
zawsze były one zale ne i niedojrzałe. W procesie czynienia uczniami pomagamy naszym braciom i
siostrom w Chrystusie wzrasta do pełnej duchowej dojrzało ci, współpracuj c z Bogiem we wzajemnym
budowaniu i u wi caniu. Cho czynienie uczniami nale y do zada miejscowego ko cioła, mo na je
wykona na ró ne sposoby. Zamiast narzuca sztywny program czynienia uczniami cykl tych lekcji
pomo e ci zrozumie funkcj czynienia uczniami w misji zakładania ko cioła i przemy le skuteczne
wypełnienie tej funkcji we własnej słu bie zało ycielskiej.
I.

PODSTAWA BIBLIJNA
Czynienie uczniami le ało u podstaw ziemskiej słu by Jezusa. Ewangelie podaj jasny opis tego,
jak Jezus wybierał pewnych ludzi, aby za Nim szli, szkolił ich i przekazał kontynuacj swojej misji.
Biblia okre la tych ludzi mianem „uczniów”, co oznacza na ladowców lub czeladników. W Wielkim
Nakazie Misyjnym Jezus ujawnia, e czynienie uczniami jest dla Niego głównym celem Jego
Ko cioła do czasu Jego powrotu.
„Została Mi przekazana wszelka władza w niebie i na ziemi. Dlatego id c czy cie uczniami
wszystkie narody, chrzcz c je w imi Ojca i Syna i Ducha wi tego, nauczaj c je zachowywa
wszystko, co wam nakazałem; a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, a do ko ca
wiata” (dosłowne tłumaczenie autora z Ewangelii Mateusza 28:18-20).
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Czynienie uczniami le y u samych podstaw Wielkiego Nakazu Misyjnego. Dominuj cym słowem,
które wi e ten fragment, jest słowo „wszystek”: wszelka władza, wszystkie narody, wszystko (co
wam nakazałem) oraz wszystkie dni. W grece słowa „id c”, „chrzcz c” i „nauczaj c” s
imiesłowami. Tylko czasownik „czy cie uczniami” został podany w trybie rozkazuj cym. W tych
prostych, cho gł bokich słowach Jezus daje swemu Ko ciołowi zadanie do czasu swego powrotu
oraz obietnic , która stanowi gwarancj sukcesu. W pozostałej cz ci nowego Testamentu,
zwłaszcza w pismach Pawła, obserwujemy posłuszne stosowanie si do tego nakazu we wczesnym
ko ciele.
A. Zadanie
Główny nacisk spoczywa na najwa niejszym poleceniu „czy cie uczniami”. Zwró uwag , e
mowa o czynieniu uczniami, nie tylko nawróconymi. Trzy powi zane ze sob imiesłowy
ujawniaj trzy istotne aspekty procesu czynienia uczniami:
1.

Wychodzenie
Oryginalny grecki odpowiednik mo na bez trudu przetłumaczy jako „gdy b dziecie szli”
lub „w trakcie w drówki”. Zakłada on, e osoby posłuszne Wielkiemu Nakazowi robi to
„id c”. Czynienie uczniami ma by naturaln cz ci naszej yciowej postawy. Jezus nie
czynił uczniami w sterylnej izolacji sali wykładowej, lecz w kontek cie praktycznego
podej cia do ycia. Jego czynienie uczniami miało raczej charakter zintegrowany ni
odizolowany. Jego na ladowcy powinni bra z Niego przykład – przejmowa inicjatyw i
nie czeka , a ludzie przyjd do ko cioła.

2.

Chrzest
Chrzest jest publicznym wiadectwem, e dana osoba wierzy w Chrystusa. Wielki Nakaz
Misyjny wskazuje, e chrzci si w imi Trójcy. Dowiadujemy si st d czego o charakterze
nowej to samo ci ucznia. Jedn z zadziwiaj cych cech Trójcy jest jedno Ojca, Syna i
Ducha. Podobnie wierz cy zostaje ochrzczony we wspólnot przymierza, wspólnot
wierz cych, któr cechuje ten sam rodzaj jedno ci, jaki ł czy Trójc (Jan 17).

3.

Nauczanie
Ko ciół jako członek Chrystusowej wspólnoty przymierza oraz jako ten, kto lubował
uznanie Jezusa za Pana, musi nauczy si
y zgodnie z tym zobowi zaniem. Zwró
szczególn uwag , czego mamy naucza . Przytoczony wiersz nie mówi, e celem jest
nauczanie przykaza , lecz raczej nauczanie posłusze stwa wobec wszystkiego, co
nakazał Jezus. Istnieje ogromna ró nica mi dzy nauczaniem przykaza a nauczaniem
posłusze stwa. Zwyczajne mówienie ludziom o woli Chrystusa wobec nich nie osi ga
Chrystusowego celu. Musimy uczy (zach ca i przysposabia ) ludzi do posłusze stwa.
Zauwa , e trzeba ich uczy posłusze stwa wobec „wszystkiego, co nakazałem”.
Oznacza to, e musimy ich naucza całej woli Chrystusa, niczego nie opuszczaj c. Nie
mo emy zadowoli si cz ciowym posłusze stwem, które tak łatwo mo e si przerodzi
w norm . Musimy raczej bezustannie bada Pisma zadaj c sobie pytanie: „Czy posłusznie
przestrzegamy wszystkiego, co zostało tu napisane?” oraz „Jak jeszcze wierniej mo emy
wypełnia ka de polecenie?”

W ko cu mamy wytrwa w tych trzech rzeczach „do ko ca wiata”, tj. do chwili powrotu Jezusa
po Jego Ko ciół. Tymi słowami Jezus dowodzi, e polecenia te odnosz si do całego
Ko cioła, a nie tylko do dwunastu uczniów. To wprowadza cisł zale no mi dzy czynieniem
uczniami a zakładaniem ko ciołów. Zakładanie ko cioła wymaga czynienia uczniami, aby
młody ko ciół mógł dojrzewa . Czynienie uczniami wymaga zakładania ko cioła, aby
wprowadza nowych wierz cych w proces stawania si uczniami.
B. Obietnica
Mo e si wydawa , e opisane wy ej zadanie nas przerasta. Jednak gdy wychodzimy w celu
czynienia uczniami, udzielaj c chrztu i próbuj c nauczy ludzi posłusze stwa wobec
wszystkich polece Jezusa, mo emy i
pewni siebie. Mamy zapewnienie, e ostatecznie
odniesiemy sukces, poniewa wszelka władza nale y teraz do Chrystusa, a On obiecał, e
b dzie z nami po wszystkie dni a do ko ca wiata. Sam Chrystus jest gwarancj sukcesu,
gdy trwamy w Nim, polegaj c na Jego władzy i obecno ci (por. Jan 15:4-17).
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Apostoł Paweł siedz c w wi zieniu napisał z przekonaniem do ko cioła w Filippi (Filip. 1:6):
„…Mam wła nie ufno , e Ten, który zapocz tkował w was dobre dzieło, doko czy go do dnia
Chrystusa Jezusa”. Poniewa miał wiadomo
Bo ego działania i obecno ci Ducha w
wierz cych i ich społeczno ci, wiedział, e jego praca nie poszła na marne. Jest to dobra
nowina dla nas na pocz tek lekcji o czynieniu uczniami.
II.

DEFINICJA UCZNIA I CZYNIENIA UCZNIEM
A. Ucze
Ucze to osoba, która pokłada zaufanie w Chrystusie i poprzez chrzest uto samiła si z
uczniami Chrystusa oraz została członkiem Chrystusowego Ko cioła. Jako członek
Chrystusowej wspólnoty przymierza przyrzekła posłusze stwo Chrystusowi i stara si
prowadzi ycie całkowicie podporz dkowane woli Chrystusa. Posłusze stwo to nie polega
jedynie na zewn trznym dostosowaniu si do woli Chrystusa, lecz wypływa z serca pełnego
miło ci, wiary i nadziei. Wzrastanie ucznia w posłusze stwie jest procesem trwaj cym całe
ycie. Pismo okre la mianem ucznia tego, kto „si zaprze samego siebie, ... we mie krzy swój
i ... na laduje (Chrystusa)” (Mat. 16:24). Ucze słu y innym (Mat. 20:25-28). Okazuje
najwy sz miło wobec Chrystusa (Łuk. 14:25-27). Ludzie poznaj , e jest uczniem Chrystusa
po jego miło ci do innych (Jan 13:34-35). Jego ycie przyniesie obfity owoc (Jan 15:8).
B. Czynienie uczniem
Czynienie uczniami mo na zdefiniowa jako proces, w którym Ko ciół, opieraj c si na władzy i
obecno ci Chrystusa, przejmuje inicjatyw w:
•

Prowadzeniu ludzi do wiary i posłusze stwa Chrystusowi.

•

Wł czeniu ich do Chrystusowej wspólnoty przymierza, Ko cioła, poprzez chrzest.

• Wprowadzaniu ich w ycie całkowicie podporz dkowane woli Chrystusa.
Prowadzenie ludzi do wiary i posłusze stwa wobec Chrystusa cz sto nazywamy
ewangelizacj – zagadnienie to zgł biali my ju wcze niej. Na potrzeby tej cz ci szkolenia
zakładamy, e ludzie poprzez chrzest zostali ju przył czeni do Chrystusowej wspólnoty
przymierza i s cz ci Chrystusowego Ko cioła. W tej cz ci kursu po wi cimy uwag
wprowadzaniu ich w ycie polegaj ce na całkowitym posłusze stwie wobec woli Chrystusa.
III.

BO E WEZWANIE DO CZYNIENIA UCZNIAMI
A. Przygotowanie oblubienicy Chrystusa
Badaj c Pismo widzimy, e wielkim Bo ym celem w historii ludzko ci jest oddanie chwały
Chrystusowi poprzez postawienie go ponad wszystkim. Widzimy te , e Chrystus otrzyma
„oblubienic ”, u wi con i bez skazy, która b dzie „Jego Ciałem, Pełni Tego, który napełnia
wszystko wszelkimi sposobami” (Efez. 1:23). Chrystus b dzie sprawował najwy sz władz ,
lecz nie b dzie tego robił sam. B dzie rz dził wraz ze swoj Oblubienic , Ko ciołem. W
zakładaniu ko cioła ewangelizacja skupia si na przyprowadzaniu ludzi, aby stali si cz ci
Ko cioła. Czynienie uczniami z kolei skupia si na przygotowaniu Oblubienicy do ycia z jej
Panem, Jezusem.
Dlatego Ko ciół stanowi nieodzown cz
odwiecznego Bo ego planu. Wszystkie obecne
Bo e działania zmierzaj do utworzenia wi tej wspólnoty, ludu powołanego do tego
szczególnego celu – prawdziwej jedno ci z Nim i ze sob nawzajem, udziału w tym samym
yciu, jakie cechuje Trójc . Odsłoni cie Ko cioła i przekazanie go jego m owi, Chrystusowi,
jest ostatnim, kulminacyjnym wydarzeniem odnotowanym w Ksi dze Objawienia.
Doprowadzona do stanu doskonało ci Oblubienica i Bóstwo b d si zachwyca i cieszy sob
nawzajem przez cał wieczno . Ko ciół w ko cu przyniesie Bogu zasłu on chwał ,
odzwierciedlaj c Jego wi ty charakter i oddaj c Mu cze „w duchu i w prawdzie” (Jan 4:23).
Bóg przez swoj łask ustanowił Ko ciół narz dziem do wypełniania swoich celów.
Podsumowuj c, polecenie Chrystusa o czynieniu uczniami jest wezwaniem do udziału w
tworzeniu wi tej Bo ej wspólnoty, doskonałej i wi tej oblubienicy przeznaczonej dla
Chrystusa.
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B. Czynienie Oblubienicy godn Pana Młodego
Wszystko, kim jeste my i co robimy nale y ocenia w wietle Bo ego wezwania do udziału w
tworzeniu wi tej Bo ej wspólnoty, Ko cioła. Miar naszego sukcesu w czynieniu uczniami jest
uczynienie oblubienicy godn Chrystusa. Czy to, czym si obecnie zajmujemy, przygotowuje
oblubienic godn Chrystusa? Zastanów si nad poni szymi pytaniami:

IV.

•

Czy przysposabiamy ludzi do wzrastania w jedno ci z Bogiem i sob nawzajem? Czy
prowadzimy ich do ycia, w którym objawia si Bo a miło , b d ca odbiciem tej jedno ci?

•

Czy przysposabiamy ludzi do gł bszego wzrostu w wierze i nadziei pokładanej w
Chrystusie?

•

Czy przysposabiamy swoich uczniów do skutecznej słu by dla innych, do budowania ich w
Chrystusie?

•

Czy przysposabiamy ludzi do bycia ambasadorami Chrystusa, którzy wzywaj innych do
stania si cz ci
wi tej Bo ej społeczno ci i tym samym powi kszania Chrystusowej
Oblubienicy?

W JAKI SPOSÓB CZYNIENIE UCZNIAMI PRZYCZYNIA SI DO ZAKŁADANIA KO CIOŁA
Czynienie uczniami le y u podstaw zakładania ko cioła. Twój sukces w zakładaniu nowych
ko ciołów b dzie zale ał nie tylko od pozyskiwania nowych nawróconych dla Chrystusa, lecz na
czynieniu ich prawdziwymi uczniami posłusznymi Mu coraz bardziej.
Zakładanie ko ciołów w rzeczy samej polega na tworzeniu wspólnot uczniów tam, gdzie nie
było jeszcze adnej. Pocz tkowa faza zakładania ko cioła wymaga prowadzenia ludzi do wiary i
posłusze stwa wobec Chrystusa. Jak wynika z powy szej lekcji na temat Wielkiego Nakazu
Misyjnego, nawrócenie jest pierwszym krokiem w czynieniu uczniami.
Zawsze trzeba pami ta o tym, e osi gni cie celu nie polega na nawróceniu dla samego
nawrócenia. Nawrócenie nale y rozumie jako pierwszy etap w procesie trwaj cym przez całe
ycie. Czynienie uczniami prowadzi nowo nawróconych do coraz gł bszego pojmowania woli
Chrystusa wobec nich oraz buduje ich tak, e coraz pełniej wzrastaj w posłusze stwie. To
pogł biaj ce si pojmowanie i posłusze stwo wypływa z serc pełnych miło ci, rosn cych w jedno ci
z Chrystusem i sob nawzajem. Innymi słowy prawdziwa „wspólnota” powstaje wtedy, gdy proces
czynienia uczniami przebiega tak, jak nale y. Skoro zakładanie ko ciołów oznacza tworzenie
nowych wspólnot uczniowskich, w takim razie tak pojmowane uczniostwo jest całkowicie niezb dne.
Innym istotnym aspektem uczenia nowo nawróconych posłusze stwa wobec Chrystusa jest
przysposabianie ich do słu by. Czynienie uczniami polega m.in. na przygotowaniu nawróconych do
wiernego usługiwania innym z wykorzystaniem darów duchowych, w jakie Bóg ich wyposa ył.
Dlatego czynienie uczniami prowadzi do szybkiego pomno enia współpracowników w słu bie.
W ród nich znajd si tacy, którzy przył cz si do misji zakładania ko cioła. Gwałtowny wzrost
współpracowników jest jednym z najwa niejszych czynników w tworzeniu ruchu zakładania
ko ciołów.

V.

ROZPOCZYNAMY MAJ C NA UWADZE CEL
Podczas wspólnego układania długofalowego planu czynienia uczniami dla twojej misji zakładania
ko cioła, musicie przej przez trzy krytyczne etapy:
• Zrozumienie celu waszego czynienia uczniami.
• Zrozumienie obecnej sytuacji duchowej swoich ludzi.
• Opracowanie planu udzielania ludziom pomocy w przemieszczaniu si z obecnego etapu w
kierunku waszego celu czynienia uczniami.
Wasze zainteresowania skupiaj si obecnie na ustaleniu celu i sprawieniu, by ukształtował on
wasze obecne poczynania. Bóg jest tym, który wyznacza cel. Nasze zadanie polega na wyra nym
zrozumieniu tego, do czego On nas powołuje, a nast pnie na odpowiedzi wiar i posłusze stwem.
Wszelkie nasze planowanie nie jest niczym wi cej ni posłuszn odpowiedzi na ujawnienie
Bo ego celu. Sporz dzamy plany dlatego, e chcemy by posłuszni Bogu z całego serca i umysłu.
Sporz dzamy plany dlatego, e zamierzamy by posłuszni i do tego posłusze stwa dopasowa
odpowiednio nasze ycie. Takie planowanie zawsze odbywa si przy wiadomym poleganiu na
Bogu. Rodzi si ono i kształtuje w modlitwie.
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Je li chodzi o czynienie uczniami waszym celem jest ycie całkowicie podporz dkowane woli
Chrystusa. Waszym punktem wyj cia jest obecna duchowa sytuacja ludzi, których prowadzicie w
uczniostwie. W ko cu musicie opracowa strategi pomagania ludziom w przemieszczaniu si z
obecnego etapu do całkowitego posłusze stwa woli Chrystusa. Musicie znale praktyczny sposób,
by pomóc im gł biej zrozumie , co oznacza ycie członków Chrystusowej wspólnoty przymierza
oraz przygotowa ich do ycia w absolutnym posłusze stwie wobec woli Chrystusa. Czynienie
uczniami nie odbywa si w adnym ustalonym miejscu ani czasie. Jest to proces dynamiczny i
zró nicowany. Mo e si odbywa w najró niejszych miejscach z udziałem ró nych ludzi. (Si gnij do
lekcji 5 „Formy czynienia uczniami Jezusa” z cyklu „Czynienie uczniami Jezusa”.)
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Dlaczego ewangelizacja bez uczniostwa nie ma racji bytu?

•

Jaki wpływ wywrze słu ba skutecznego czynienia uczniami na zakładanie nowego ko cioła? Na
tworzeniu ruchu zakładania ko ciołów?

•

Czy mo liwe jest zakładanie ko cioła bez odpowiedniego nacisku na uczniostwo? Dlaczego tak lub
dlaczego nie?

•

W jakich ró nych kontekstach/formach ko ciół mógłby zmierza do czynienia uczniami?

PLAN DZIAŁANIA
•

Opisz cele czynienia uczniami, jakie obecnie wyznacza sobie twój ko ciół.

•

Wymie cele czynienia uczniami, do których twoim zdaniem powiniene d

y .
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Twoja rola w czynieniu
uczniami Jezusa
KLUCZ DO SUKCESU W
UCZNIOSTWIE

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przegl d kluczowych rozwa a dotycz cych sukcesu w czynieniu uczniami.

Główne punkty

• Skuteczny prowadz cy w uczniostwie to kto , kto sam bezustannie wzrasta w wierze, nadziei i
miło ci.

• Skuteczny prowadz cy w uczniostwie daje innym wzór wiary, nadziei i miło ci.
• Skuteczny prowadz cy w uczniostwie opiera si na podstawie wiary, nadziei i miło ci.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , dlaczego jego własny, ci gły wzrost ma zasadnicze znaczenie dla procesu czynienia
uczniami.
• By w pełni przekonanym o strategicznej roli po wi cania swego czasu na modlitw ,
przygotowanie i warto ciowe kontakty z wierz cymi w ich post pach w uczniostwie.
• Rozumie potrzeb skupienia si na rozwijaniu ludzi, nie realizacji programu, oraz na
kształtowaniu i promowaniu twórczo ci i elastyczno ci w czynieniu uczniami.
• Rozumie pot ny, długofalowy wpływ swego obecnego czynienia uczniami na pomna anie
społeczno ci i pokole wierz cych.

Dodatek

2A Cechy charakterystyczne chrze cija skiej miło ci
I.

DUCHOWY WZROST
Zasady bezpiecze stwa w trakcie lotu samolotem informuj nas, e w razie wypadku doro li maj
zało y wymagany sprz t zabezpieczaj cy, zanim pomog w tym procesie innym. Chodzi o to, e
je li sami nie jeste my bezpieczni wskutek zaniedbania własnej osoby, nie b dziemy w stanie
pomóc innym w potrzebie. Zasada ta nie wynika z egoizmu, lecz pragmatyzmu. Ma ona te
zastosowanie w dziedzinie uczniostwa.
Twój własny wzrost duchowy jest absolutnie niezb dny, je li masz sta si skutecznym
prowadz cym w uczniostwie. To, czego uczysz si na tym szkoleniu, to zaledwie skromny
pocz tek. Pogł bianie swojego ycia duchowego powinno si
sta dla ciebie spraw
pierwszoplanow .
A. Rozwijanie duchowej spostrzegawczo ci
W ko cu twoja zdolno oceny duchowego stanu twoich ludzi b dzie zale ała od poziomu
twojej własnej duchowej dojrzało ci. Nie mo e tego zast pi aden program szkoleniowy ani
podr cznik. Im bardziej jeste dojrzały, tym gł bsze twoje osobiste do wiadczenie i
zrozumienie wiary, nadziei i miło ci, tym wyra niej b dziesz dostrzegał ich obecno lub brak u
innych. Im gł bszy b dzie twój wzrost, tym wyra niej b dziesz rozumiał, jak naprawd si maj
sprawy duchowe w yciu twoich uczniów z Bo ego punktu widzenia.
Spostrzegawczo duchowa pochodzi z dostosowania swego serca, duszy i umysłu do Boga.
Oznacza to, e zaczynasz postrzega sprawy w taki sam sposób, jak Bóg. To, co On kocha, ty
równie darzysz miło ci , to, co On odrzuca, ty tak e odrzucasz. To, co sprawia Bogu rado ,
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cieszy i ciebie. To, co Boga zasmuca, zasmuca ciebie. Jego sprawa jest twoj spraw , jego
cele staj si twoimi celami, Jego warto ci – twoimi warto ciami. Spostrzegawczo duchowa
pochodzi z gł bokiej za yło ci z Bogiem, podczas której dzielisz si z Nim wszystkim w
modlitwie.
Wzrost duchowej spostrzegawczo ci wzbudza głód wzrastania w poznaniu i rozumieniu Boga.
Zapragniesz otwarto ci i szczero ci z Bogiem, nie b dziesz niczego przed Nim ukrywa .
Zechcesz odda Bogu wszystko, czym jeste i wszystko, co posiadasz. B dzie ci cieszy
ka da okazja słu enia Mu. Ponoszenie dla Niego ofiar uznasz za rado i przywilej. Nic nie
b dzie miało dla ciebie takiego znaczenia, jak spacer z Bogiem w taki sposób, do wiadczanie z
Nim intymnej społeczno ci.
B. Znajomo

czynników warunkuj cych duchow dojrzało

Twoje pojmowanie czynników warunkuj cych duchowy wzrost zale y od twoich własnych
zmaga i zwyci stw w tych dziedzinach. Je li sam nie do wiadczyłe wzrostu, nie masz
adnego praktycznego do wiadczenia w kwestii, co „działa”, a co nie. Im gł bszy jest twój
wzrost, 1) tym wyra niej b dziesz sobie u wiadamia , jaki kierunek masz obra , aby twoi ludzi
wci wzrastali oraz 2) jak pokonywa duchowe przeszkody w ich yciu.
C. Rozwijanie duchowego wpływu
Okazywanie duchowego wzrostu w twoim własnym yciu b dzie jedynym czynnikiem, który
naprawd otworzy oczy twoim uczniom. Ich pojmowanie tych spraw b dzie si pogł biało, gdy
b d obserwowa ciebie. Z drugiej strony, je li zauwa , e du o mówisz, lecz rzeczywisto
nie przystaje do twoich słów, szybko strac motywacj . Mog te straci szacunek do ciebie
jako duchowego przywódcy, co odbierze ci mo liwo
wywierania wpływu na ich ycie.
B dziesz mówił i nikt nie b dzie ci słuchał.
II.

OKAZYWANIE SWOIM UCZNIOM CHRYSTUSOWEJ MIŁO CI
Absolutnie niezb dne jest, by darzył swoich uczniów miło ci tak jak Chrystus i okazywał im j w
praktyczny sposób. Je li ponad wszelk w tpliwo wiedz , e bardzo ich kochasz, zdob d si na
wi ksz szczero z tob , b d bardziej podatni na twój wpływ i b d bardziej wyrozumiale patrze
na twoje bł dy i słabo ci. Po sposobie, w jaki ty ich kochasz, poznaj , co oznacza kochanie innych.
A. Na czym polega miło

do swoich uczniów?

Ma to wiele wspólnego z twoimi pragnieniami – z tym, czego naprawd chce twoje serce.
Kocha innych oznacza pragn
innych. T sknisz za prawdziw społeczno ci z innymi
(Hebr. 10:24-25). Pragniesz sp dza z nimi czas (Filip. 4:1, 1 Tes. 2:17-18).
Ma to wiele wspólnego z twoimi rado ciami – z tym, co raduje twoje serce. Kocha drugiego
oznacza cieszy si nim (Filip. 4:1; 1 Tes. 2:19-20; 3:9; 2 Kor. 7:14-16).
Pragniesz przebywa z innymi bra mi i siostrami, by móc si nimi cieszy . Cieszycie si sob i
przebywaniem ze sob . Cieszy ci obraz twego ukochanego Zbawcy, jaki dostrzegasz nawet w
najpokorniejszym i najbardziej złamanym człowieku. Cieszysz si na widok Bo ego działania w
duszy innego tak, jak matka cieszy si z pierwszych słów i kroków swego niemowl cia.
Akceptujesz i doceniasz innych takimi, jakimi s . Zauwa asz i cieszysz si z dobrych cech i
osi gni innych. Cierpliwie znosisz cudze niedoskonało ci i pora ki.
Miło do innych ma co wspólnego z tym, na co nastawione jest twoje serce i umysł – z kim
si one uto samiaj . Kocha innych tak miło ci , jak Chrystus pokochał ciebie, oznacza by
tego samego serca i ducha (Rzym. 12:10, 15; Filip. 1:27, 2:1-5; Hebr. 13:3).
Podstaw twojej jedno ci z innymi jest twoja jedno z Chrystusem. Je li to, co jest w sercu i
umy le Chrystusa, znajduje si w tobie i innych, wtedy jeste tego samego serca i my li. W
Chrystusie podzielasz ten sam punkt widzenia, te same warto ci, ten sam cel, te same
cierpienia i ci ary itp.
Je li jeste jednego serca i my li z innymi, nie rozumujesz ju w kategoriach „ja” lub „moje”,
lecz raczej „my” i „nasze”. Twoje rado ci s ich rado ciami, a twoje smutki ich smutkami. Twoja
potrzeba jest ich potrzeb . Twój sukces jest ich sukcesem, a twoja pora ka ich pora k . Twoje
błogosławie stwo staje si ich udziałem. Interesuj ich twoje problemy i chc ci pomóc tak, jak
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potrafi , by mógł stawi czoła trudno ciom lub je pokona . Twoje cele s przedmiotem ich
szczególnej troski. Pragn zrobi , co w ich mocy, by pomóc ci je osi gn . Chc te da ci
szans niesienia im pomocy. Pragn ci błogosławi i otrzymywa błogosławie stwa od ciebie.
Chc ci lepiej pozna i zrozumie . Pragn przy tym, by i ty lepiej ich poznał i rozumiał.
B. Jak miło

ta przejawia si w twoim yciu?

W Biblii pełno jest przykładów praktycznego okazywania tej miło ci w yciu. Gdy tego rodzaju
miło jest obecna, b dzie miała gł boki wpływ na twoje czyny, jak to opisuje na przykład
trzynasty rozdział Pierwszego Listu do Koryntian. Si gnij do rozszerzonej wersji fragmentu z
tego listu 13:4-7 w Dodatku 2A „Cechy charakterystyczne chrze cija skiej miło ci”.
Masz kocha wszystkich ludzi. Masz okazywa tego rodzaju miło
ka demu, kogo Bóg
postawi na twojej drodze, w takim stopniu, jak potrafisz. Jeste jednak ograniczony. Nie masz
tyle czasu ani rodków, aby wszystkim okazywa tego rodzaju miło . Musisz ustali jakie
priorytety. Bóg jest na pierwszym miejscu. Bóg z kolei umie cił w twoim yciu innych, z którymi
do wiadczasz tego rodzaju gł bszych relacji – twoj rodzin , braci i siostry w miejscowym
ko ciele itp.
C. Kilka praktycznych wskazówek okazywania miło ci swoim uczniom

III.

•

Sp dzaj z nimi czas po to, by si nimi cieszy i pokazywa im, e jeste z nimi
jednego serca i my li. Przyjrzyj si cechom miło ci do innych opisanym w takich
fragmentach jak Rzym. 12:10-21, Filip. 2:1-8 oraz 1 Kor. 13;4-7.

•

Módl si z nimi. Módl si o problemy, jakich do wiadczaj i odpowiedzi, jakie otrzymuj w
ró nych sytuacjach. Pro Boga, by pokazał ci, jak okazywa tak miło ludziom, których ci
dał w taki sposób, eby odpowiadali i wzrastali.

•

Studiuj z nimi. Czytajcie wspólnie ksi ki i dzielcie si tym, czego si dowiadujecie.
Studiujcie razem Pismo, stosuj c je w rozwi zywaniu codziennych problemów.

•

B d twórczy. Wykorzystuj czas w twórczy sposób, by osi ga ró norodne cele. Wspólnie
pracujcie, bawcie si i spo ywajcie posiłki. Zaskakuj wrastaj cych wierz cych swoim
szczerym, gł bokim zainteresowaniem nimi.

•

B d dost pny. Wa ne jest, by twoi uczniowie wiedzieli, e jeste dost pny przy
odpowiadaniu na pytania i doradzaniu w w tpliwo ciach, jakie wyłaniaj si w codziennym
yciu.

•

Szukaj propozycji i wsparcia ze strony innych chrze cijan. Je li okazywanie miło ci
jest twoj słab stron , szukaj potrzebnego ci wsparcia w celu poczynienia post pów.

SKUPIENIE SI NA PRAWDZIWYCH DUCHOWYCH POTRZEBACH LUDZI ZAMIAST NA
PROGRAMACH
A. Skupianie si na rzeczach prostych
Skupiaj uwag na rzeczach prostych, takich jak miło , wiara, nadzieja. Reszta b dzie wynika
z tych trzech. Najbardziej podstawowa z nich wszystkich jest miło . Je li twoi uczniowie
zawiod w okazywaniu miło ci Bogu i innym, Duch wi ty dozna zasmucenia i zgaszenia. Gdy
tak si dzieje, Duch nie mo e ju wiadczy ich duszom, e s Bo ymi dzie mi. Mog oni łatwo
zacz traci wiar i nadziej . Mog łatwo straci pewno , e Bóg naprawd ich akceptuje i
by mo e nawet zaczn w tpi w swoje zbawienie. Je li dochodz do takiego etapu, wszelkie
słowa pociechy z twojej strony nie pomog . Musisz rozpozna działanie Ducha wi tego w ich
yciu i współpracowa z Nim. Pomó danej osobie rozwi za problem grzechu. Nie dawaj
fałszywej pociechy. Pomó im zobaczy Bo y ostateczny cel w ich yciu oraz jak Bóg działa
nad jego osi gni ciem.
B. Pomaganie uczniom w zachowywaniu wła ciwych priorytetów
Nie przeci aj swoich ludzi programami i zaj ciami. Daj im wolno
opuszczania mniej
wa nych zaj , by mogli zachowa swoje priorytety bez konieczno ci przepracowania si .
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C. Okazywanie cierpliwo ci
Nowi wierz cy maj do przej cia dług drog . Całe ich wewn trzne
przemianie: sposób my lenia, warto ci i pragnienia (Rzym. 12:2).

ycie musi ulec

Musisz wci dodawa im nadziei, gdy upadaj . Ich naturaln tendencj b dzie popadanie w
rozpacz. Musisz by jak rodzic, który zach ca dziecko do podniesienia si po upadku. Daj im
czas na przyj cie po rozum do głowy. Zach caj ich. Nigdy z nich nie rezygnuj. Musz wiedzie ,
e wierzysz w nich i e Bóg mo e przebaczy i przebaczy. Musz mie wiadomo , e bez
wzgl du na to, co zrobi , ty i Bóg b dziecie ich kochali. Je li nie uda ci si przekaza tego
przesłania, znajd si w wielkim niebezpiecze stwie stracenia nadziei i poddania si .
IV.

ZMIERZANIE DO POWIELANIA I POMNA ANIA
Bez wzgl du na to, jak „form ” czy struktur si posługujesz w czynieniu uczniami, musisz znale
sposoby pomno enia osób zaanga owanych w zadanie prowadzenia w uczniostwie. Nie jeste w
stanie sam osobi cie wszystkich poprowadzi . Masz ograniczone rodki i powiniene zaanga owa
w to zadanie innych dla ich dobra i wzrostu. Musisz zaplanowa , jak pomno y liczb
współpracowników do słu by w du ej grupie, małej grupie i do spotka sam na sam.
Ogólnie rzecz bior c b dziesz musiał dostarczy podanych ni ej rodzajów wsparcia tym, których
przysposabiasz do zadania czynienia uczniami:
• Okazji do obserwowania ludzi, którzy wykonuj
przygotowuj .

ju

słu b , do jakiej twoi pomocnicy si

• Wskazówek i praktycznego przeszkolenia najwa niejszych umiej tno ci.
• W razie potrzeby pomocy w opracowaniu praktycznej strategii wykonywania tego, co konieczne.
• Odpowiednich okazji do prze wiczenia tego, czego si ucz wraz z po yteczn ocen .
• Praktycznych rad i wsparcia w budowaniu pewno ci siebie i umiej tno ci.
V.

CZ STA OCENA SWOJEJ SŁU BY I GOTOWO

DO KONIECZNYCH ZMIAN

Czy ka dy otrzymuje to, czego potrzebuje do ycia pełnego miło ci, nadziei i wiary? Czy ka dy
wzrasta w miło ci i jedno ci z Bogiem i sob nawzajem? Czy ka dego Bóg skutecznie u ywa do
budowania Ciała Chrystusa oraz jego rodziny? Czy ka dego Bóg skutecznie u ywa jako swego
ambasadora w wiecie? Jakie zmiany trzeba wprowadzi po to, by umo liwi ka demu poczynienie
prawdziwych post pów w ka dej dziedzinie?
Nie tra czasu na podtrzymywanie programu dla samego posiadania programu. Twój cel polega na
tym, by ka de zaj cie w słu bie słu yło celom wymienionym w poprzednim akapicie. Zawsze
stawiaj sobie pytanie, czy twoje „formy” skutecznie słu „funkcjom”.
VI.

NAUKA, NAUKA I JESZCZE RAZ NAUKA!
Cały czas trzymaj kurs jako ucze . Nie przestawaj zadawa pyta . Odkryj rodki dost pne do
wspierania ci w twoim wzrastaniu i pomaganiu innym wzrasta w Chrystusie. Pytaj innych o
narz dzia dost pne i pomocne w czynieniu uczniami. Je li potrzeba jakiego rodka, który jest
niedost pny, stwórz go i podziel si nim z innymi.

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jak mo na zastosowa te koncepcje w wychowywaniu naszych dzieci dla Chrystusa?

•

Omówcie nast puj ce stwierdzenie: „Ludzie nie troszcz si o to, ile wiesz dopóki si nie dowiedz ,
na ile si troszczysz”. Je li to prawda, to jaki wpływ mo e ona wywrze na nasz słu b wobec
innych?

•

Jakie dobre materiały s dost pne w twoim j zyku? Jakie materiały nale y przetłumaczy
napisa , aby zaspokoi twoje potrzeby w kwestii czynienia uczniami?

lub
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PLAN DZIAŁANIA
•

Zapoznaj si z fragmentem z Pierwszego Listu do Koryntian 13:1-7 i zastanów si nad cechami
chrze cija skiej miło ci wymienionymi w Dodatku 2A. Wybierz trzy-pi
konkretnych sytuacji, w
których musisz zastosowa te cechy. Zapisz w swoim dzienniku duchowym, jak zastosowałe te
cechy i jakie były skutki.

•

Sporz d list materiałów na temat uczniostwa dost pnych w twoim j zyku lub j zyku docelowym
ludzi, do których chcesz dotrze w nowo zało onym ko ciele.
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Cechy charakterystyczne
chrze cija skiej miło ci
(PIERWSZY LIST DO KORYNTIAN
13:4-7)

Przy czytaniu tej listy pro Boga, by wskazał ci konkretne sytuacje, w których musisz zastosowa te
cechy miło ci.

Miło

jest cierpliwa

•

Miło

•

Miło ufa, e Bóg działa w yciu brata, pozostawia s d w Bo ych r kach, a przy tym al jej brata,
który si zagubił.

Miło

znosi krzywdy bez unoszenia si gniewem, poddawania goryczy lub próby zemsty.

jest łaskawa

•

Miło pragnie błogosławi drugiemu, pragnie dla brata tego, co najlepsze, rozumie jego słabo ci i
dobroci odpowiada na krzywdy.

•

Miło
zawsze okazuje ducha łagodno ci i współczucia dla brata bez wzgl du na to, co zrobił,
troszczy si o zmagania i cierpienia swego brata i robi wszystko, co w jej mocy, by pomóc bratu je
znosi .

Miło

nie zazdro ci

•

Miło nie czuje si ura ona tym, e inni maj korzy ci czy dobrodziejstwa, których ona nie posiada,
jest nawet gotowa po wi ci własne stanowisko i wpływy dla dobra innych.

•

Miło cieszy si z sukcesu i post pu innych i zach ca ich do dalszych osi gni , nie postrzega
innych jako rywali w ubieganiu si o stanowisko czy wpływy, widzi w nich raczej partnerów w
usługiwaniu Ewangeli . Miło zawsze zadaje pytanie: „Co mog zrobi , by pomóc im zosta jeszcze
bardziej u ytecznymi sługami Chrystusa?”

Miło

nie szuka poklasku, nie unosi si pych

•

Miło nigdy nie wskazuje na siebie jako na kogo lepszego, sprawiedliwszego, m drzejszego czy
zdolniejszego od innych, nie zwraca na siebie uwagi. Ch tnie daje wiar , pochwały i uznanie dla
innych.

•

Miło
uznaj c swoje ograniczenia jest zawsze otwarta na wskazówki od innych, ch tna do
przyjmowania pomocy ze strony innych w gł bszym zrozumieniu Bo ego Słowa i yciu według niego
oraz interesuje j wpływ jej słów i czynów na jej brata.

Miło

nie szuka swego

•

Miło ci nie interesuje korzy własna, usprawiedliwianie si , własna warto , dba raczej o dobro
całej wspólnoty, jest gotowa ponosi ofiary dla dobra innych nawet je li ma prawo do rzeczy, z
których rezygnuje.

•

Gdy pojawiaj si konflikty (które wyra nie nie s skutkiem grzechu), miło jest gotowa spojrze na
sytuacj z perspektywy drugiej osoby i podporz dkowa si zwierzchno ci oraz woli zgromadzenia.
Miło nie reaguje w sposób niszcz cy jedno ciała. Raczej pokornie i łagodnie próbuje wyrazi
swoje przekonania w taki sposób, by zachowa jedno ciała i uszanowa przywódców.

Miło

nie unosi si gniewem

•

Miło nie obra a si łatwo ani nie unosi si gniewem, prawie nie zauwa a krzywd wyrz dzanych jej
przez innych.

•

Zraniona miło
na zło.

nigdy nie oddaje ciosu, nie szuka zemsty ani nie stosuje gró b. Odpowiada dobrem
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•

Miło
nigdy nie przechowuje rejestru grzechów innych ludzi ani nie rozwodzi si
wadami.

•

Miło szybko wybacza wszelk
chowa w sercu urazy.

Miło

obraz

nad cudzymi

bez wzgl du na to, czy obra aj cy wyraził skruch

i nie

nie cieszy si z niesprawiedliwo ci

•

Miło
nie znajduje przyjemno ci w wytykaniu lub omawianiu cudzych bł dów albo mówieniu o
bracie w sposób oskar ycielski czy pozbawiony miło ci.

•

Miło

Miło

chroni opini brata, nie rozsiewa plotek ani pogłosek, stara si je powstrzymywa .

współweseli si z prawd

•

Miło
pragnie, by w ka dej sytuacji zwyci
przyznanie si przez ni sam do bł du.

•

Miło t skni za prawd , yciem w prawdzie, przyjmowaniem prawdy, popieraniem prawdy Bo ego
Słowa, pragnie, by Bóg badał jej słowa, czyny i pobudki i objawiał jej wszystko to, co Mu si nie
podoba.

Miło

wszystko znosi

Miło

wszystkiemu wierzy

•

Nie ma tak wielkiego grzechu, by miło

ała prawda, nawet je li jest to bolesne i oznacza

nie mogła go wybaczy i odpowiedzie dobroci .

•

Miło zawsze jest skora do oddania prawa do w tpliwo ci swemu bratu, interpretowania cudzych
słów i czynów w najbardziej szlachetny sposób oraz zakładania, e jej brat nie popełnił niczego
złego.

•

Miło niech tnie s dzi pobudki słów i czynów swego brata wiedz c, e tylko Bóg naprawd rozumie
serce jej brata.

Miło

we wszystkim pokłada nadziej

•

Miło zawsze ma nadziej na najlepsze. Nie jest naiwna, ale skłonna do wybaczania i dawania
bratu drugiej szansy.

•

Miło zawsze ma nadziej
miłosierdzie wobec niego.

Miło
•

Miło

•

Miło

na pełne odzyskanie brata, który upadł modl c si

wszystko przetrzyma

nie dochodzi do kresu wytrzymało ci, nie załamuje si .
nigdy nie mówi: „To jest ostatnia kropla, która przepełniła kielich”.

i licz c na Bo e
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Znaj swoich ludzi,
znaj swój cel

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wyja nienie celów czynienia uczniami oraz obserwacja duchowej dojrzało ci i
skuteczno ci w słu bie swoich uczniów w wietle tych celów.

Główne punkty

• Dobry prowadz cy w uczniostwie pojmuje biblijne kryteria wzrostu w posłusze stwie jako
duchow dojrzało i skuteczno w słu bie.
• Dobry prowadz cy w uczniostwie orientuje si w duchowym stanie swoich ludzi.
• Dobry prowadz cy w uczniostwie ma na uwadze konkretny cel do osi gni cia przez swoich
ludzi.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Zna najwa niejsze kryteria biblijne duchowej dojrzało ci i skuteczno ci w słu bie.
• By przekonanym, e bardzo wa ne jest zwracanie uwagi raczej na serce ni na zachowanie
zewn trzne.
• Rozumie , jak zacz ocenianie duchowej dojrzało ci i skuteczno ci w słu bie swoich uczniów
w wietle kryteriów biblijnych.

Dodatek

3A Niektóre teksty NT o wierze, nadziei i miło ci

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Wskazane jest opracowanie przez uczestników Dodatku 3A przed rozpocz ciem tej lekcji.
WPROWADZENIE
Jak powiedzieli my w Lekcji 1 „Wprowadzenie do czynienia ludzi uczniami Jezusa”, s trzy kluczowe
fazy w opracowaniu planu czynienia uczniami w twojej akcji zakładania nowego ko cioła:
1. Pojmowanie swojego celu czynienia uczniami.
2. Znajomo

obecnego stanu duchowego swoich ludzi.

3. Opracowanie planu, który miałby pomóc ludziom przej

z obecnego etapu do etapu czynienia

uczniami.
W niniejszej lekcji skupimy si na fazie 1 i 2.
I.

POJMOWANIE CELU CZYNIENIA UCZNIAMI
Pierwszym krokiem w opracowaniu skutecznego planu czynienia uczniami jest jasne pojmowanie
swego ostatecznego celu. Jak ju ustalili my w lekcji pierwszej, twoim ostatecznym celem w
czynieniu uczniami jest przysposabianie ludzi do ycia w całkowitym posłusze stwie wobec woli
Chrystusa. Rodzi si jednak pytanie, co to oznacza w praktyce?
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A. Kryteria duchowej dojrzało ci – wiara, nadzieja i miło
W trakcie lektury Nowego Testamentu dostrzegamy, e Jezus podsumowuje całe zagadnienie
posłusze stwa słowem „miło ” (Mat. 22:36-40). To zało enie le y u podstaw wielu z Jego
nauk rozsianych po wszystkich Ewangeliach (Mat. 5-7 – Kazanie na Górze, Łuk. 7:36-50, Łuk.
11:39-46, Jan 14:21 itd.). Pó niej to samo obserwujemy u Pawła (Rzym. 13:8-10, 1 Kor. 13:113; Gal. 5:6 itd.).
Biblia konsekwentnie podaje te dwa inne podstawowe elementy posłusznego ycia: wiar i
nadziej (1 Kor. 13:13). Po wi cej informacji si gnij do Dodatku 3A „Niektóre teksty NT o
wierze, nadziei i miło ci”. Wiara, nadzieja i miło s jak dot d najistotniejszymi cechami ludzi,
którzy prowadz ycie całkowicie podporz dkowane woli Chrystusa. Jest to jedyna prawdziwa
miara duchowej dojrzało ci. Wszystko inne wypływa z tych trzech. Je li twoi uczniowie
posiadaj te cechy, to wkrótce b d mieli wszystko inne, co chciałby u nich widzie . Przede
wszystkim bowiem chcesz, by twoi uczniowie byli lud mi wiary, nadziei i miło ci.
B. Kryteria skuteczno ci w słu bie
Je li chodzi o słu b , miło tak e tutaj jest kluczowym elementem (Efez. 4:15-16 i 1 Kor. 1214). Bez wzgl du na to, jako rodzaj słu by pełni dana osoba, celem jest budowanie Ciała
Chrystusa w miło ci, dopóki całe Ciało nie „osi gnie Chrystusowej pełni”. Dlatego ycie w
miło ci, wierze i nadziei jest konieczno ci w słu bie dla innych – zarówno wierz cych, jak i
niewierz cych. Sam Jezus powiedział, e „nie przyszedł, aby Mu słu ono, lecz aby słu y i da
swoje ycie na okup za wielu” (Mat. 20:28). My natomiast mamy i w Jego lady.
Skutkiem tego b dzie do wiadczenie przez Ko ciół wzrostu zarówno pod wzgl dem
ilo ciowym, jak i jako ciowym (Mat. 13:31-32). Wzrost pod wzgl dem ilo ciowym oznacza, e
ko ciół b dzie wzrastał liczebnie, zarówno w liczbie jednostek, jak i zgromadze – b dzie to
miało wpływ na całe ciało Chrystusowe na wiecie. Wzrost pod wzgl dem jako ciowym
oznacza, e ko ciół wzrasta w Chrystusowej dojrzało ci.
II.

ZNAJOMO

OBECNEGO STANU DUCHOWEGO SWOICH LUDZI

Gdy wyja niłe ju swój cel, tj. wiesz, jakimi uczniami maj si sta twoi ludzie, musisz podda ich
ocenie w wietle tego celu. Poni ej znajduje si kilka pyta , które mog ci w tym pomóc.
Ostatecznie jednak twoja zdolno oceny dojrzało ci twoich ludzi zale y od twojej własnej duchowej
dojrzało ci. adna lista, podr cznik czy szkolenie nie mo e jej zast pi . Im dojrzalszy jeste , tym
trafniej potrafisz oceni duchow rzeczywisto w yciu tych, którym pomagasz. Im gł bsze jest
twoje osobiste do wiadczenie i pojmowanie wiary, nadziei i miło ci, tym wyra niej b dziesz w stanie
dostrzec ich obecno lub brak u innych. Gdy wzro nie twoje własne poznanie Słowa Bo ego
sercem, b dziesz mógł posługiwa si Słowem z wi ksz zr czno ci i lepszym wgl dem w
czynienie uczniami.
A. Skupienie si na sprawach serca, nie na zewn trznym zachowaniu
Przy ocenie duchowego stanu swoich ludzi wa ne jest, by skupi si raczej na sprawach serca
ni na zewn trznym zachowaniu. Obecno i wzrost wiary, nadziei i miło ci w sercu danej
osoby to najwa niejsza rzecz, jaka ci interesuje. Zewn trzne zachowanie (słowa i czyny)
ujawniaj zawarto
serca (Mat. 12:34-35, 15:18-20; Łuk. 6:43-45, 8:15). Próba uzyskania
po danego zachowania jest strat czasu, je eli problem tkwi w sercu. Je li serce ulega
przemianie, jej skutkiem b dzie odpowiednie zachowanie.
Gdy zauwa ysz w ich zachowaniu co niewła ciwego, spróbuj zorientowa si w przyczynach i
pobudkach kryj cych si za ich czynami. Załó my na przykład, e kto nie przychodzi ju na
nabo e stwa. Zamiast skupia si na jego zewn trznym zachowaniu i wywiera na niego
presj , by zacz ł przychodzi , spróbuj si zorientowa , dlaczego przestał przychodzi i usłu
mu na tym poziomie. S trzy zasadnicze pytania, jakie mo na sobie postawi :
•

Co to zachowanie ujawnia na temat jego przekona lub ich braku?

•

Co to zachowanie ujawnia na temat jego zrozumienia lub jego braku?

• Co to zachowanie ujawnia na temat skłonno ci lub postawy jego serca?
W wi kszo ci wypadków konieczna b dzie rozmowa z t osob po to, by rzetelnie zbada , co
si dzieje w jej wn trzu.
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Słu ba czynienia uczniami, która nie skupia si na sercu, przygotuje ludzi, którzy by mo e
b d dobrzy w zewn trznym dostosowaniu si do oczekiwa . W tym samym czasie jednak
nast pi niewielki duchowy wzrost.
UWAGA: Jakkolwiek skłonno ci serca nie mo na bezpo rednio zaobserwowa , mo na je
zmierzy po rednio za pomoc słów i czynów danej osoby. Naucz si szuka wzorców
zachowa , które ujawniaj główne postawy ich serca w odniesieniu do poni szych pyta .
B. Ocena dojrzało ci w miło ci, wierze i nadziei
1.

Jak oceni dojrzało

w miło ci

Kluczowe pytania pomocne w ustaleniu, na ile dojrzali s twoi ludzie w dziedzinie miło ci:
a. Miło

do Boga

•

Czy pragn Boga ponad wszystko inne i ponad wszelkie inne relacje? Czy on jest
ich priorytetem numer jeden w yciu? Je li nie, to co zaj ło Jego miejsce w ich
sercach? Czy jest co co pragn bardziej ni Jego?

•

Czy ciesz si Bogiem bardziej ni wszystkim innym? Czy w Nim znajduj
najwy sz przyjemno ? Je li nie, to co cieszy ich bardziej od Boga? Co zaj ło
Jego miejsce w ich sercach?

•

Czy s jednego serca, duszy i my li z Bogiem? Je li nie, to co zaj ło Jego
miejsce w ich sercach? Na czyje podobie stwo ukształtowały si ich serca i
umysły? Z kim lub czym si uto samiaj ? Czyje warto ci odzwierciedlaj ? Czy s
wierni wi cej ni jednej osobie?

•

Jak konsekwentni s w zachowywaniu tej miło ci? Je li zdarzy si im upadek, jak
szybko wyra aj skruch i znów zaczynaj chodzi z Bogiem?

•

Czy okazuj (niewła ciw ) miło do tego wiata? Musimy zdawa sobie spraw
z powagi tego zagadnienia. Jest to w zasadzie kwestia bałwochwalstwa. Jedyne
najwa niejsze pytanie w tym yciu brzmi: komu lub czemu oddali my swoje
serce? Serca wielu osób b d podzielone – b d oni próbowa kocha zarazem
Boga, jak i wiat. Pomó swoim uczniom u wiadomi sobie nierealno
tej
postawy (Mat. 6:24, Jak. 4:4-5, 1 Jana 2:15-17). Miło ci do wiata i miło ci do
Boga nie da si pogodzi . W ko cu zwyci y jedna lub druga. Wyra ne dowody
ci głej miło ci do wiata wskazuj na fakt, e miło do Boga jest albo martwa,
albo zamiera bez wzgl du na to, jak „religijny” kto wydaje si na zewn trz.
Duchowy wzrost bez rozwi zania tego problemu jest niemo liwy. Zapoznaj si z
wykazami Pawła opisuj cymi owoce ciała. S one kolejn wskazówk miło ci do
wiata w czyim sercu (Gal. 5:19-21; 1 Kor. 6:9-10; Rzym. 1:28-32; Jak. 3:14-16).
b. Miło do innych
•

Czy pragn mie prawdziw społeczno z innymi wierz cymi (Hebr. 10:24-25) i
sp dza z nimi czas? (Filip. 4:1, 1 Tes. 2:17-18).

•

Czy ciesz si z innych wierz cych? Czy z ich powodu odczuwaj rado ? (Efez.
1:15-16, Filip. 1:3-8, 4:1, 1 Tes. 2:19-20, 3:9).

•

Czy s jednego serca i my li ze swoimi bra mi i siostrami w Chrystusie? Czy w
praktyczny sposób okazuj swoja jedno
i miło ? (Dz. Ap. 4:32-35, Rzym.
12:10-21, 1 Kor. 13:4-7, Filip. 1:27, 2:1-4, Hebr. 13:3).

•

Czy kochaj swoje rodziny? Czy bezustannie słu swoim rodzinom w miło ci,
pogł biaj c jedno w rodzinie i buduj c ka dego członka w Chrystusie? (Efez.
5:25 - 6:4).

•

2.

Czy maj serce dla zgubionych? Czy konsekwentnie okazuj zgubionym miło ?
(Gal 6:10).
Jak oceni dojrzało w wierze
Kluczowe pytania pomocne w ustaleniu, na ile dojrzali s twoi ludzie w dziedzinie miło ci:
a. Czy rozumiej , czym jest wiara?
b. Czy rozumiej , czym jest Bo a łaska?
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c. Czy ich wiara jest gł boko zakorzeniona w Pi mie? Czy pojmuj tak, jak nale y
podstawowe prawdy biblijne (Rzym. 10:17)?
d. Czy maj gł bokie przekonanie do tych prawd?
e. Czy maj gł bokie przekonanie o Bo ej miło ci i pełnej akceptacji w Chrystusie?
f.
3.

Czy yj wiar polegaj c na Bo ej łasce w ka dej dziedzinie swego ycia?

Jak oceni dojrzało

w nadziei

Kluczowe pytania pomocne w ustaleniu, na ile dojrzali s twoi ludzie w dziedzinie nadziei:
a. Czy ich serca s zwrócone na Chrystusa i Jego wezwanie (1 Jana 3:1-3)? Czy jest to
cel ich ycia? (Filip. 3:7-14).
b. Czy rozumiej dane im Bo e obietnice? Czy ufaj , e Bóg ich dotrzyma? (Rzym. 4:1824).
c. Czy s przekonani, e Bóg współdziała we wszystkim dla ich dobra, przygotowuj c ich
do powołania, jakie dla nich ma? (Rzym. 8:28-30).
C. Ocena skuteczno ci w słu bie dla innych
W miar wzrastania twoich uczniów w wierze, nadziei i miło ci, powinna wzrasta
skuteczno w słu bie dla innych. Kluczowe pytania do rozwa enia brzmi :

III.

ich

•

Czy skutecznie posługuj si darami i zdolno ciami danymi im przez Boga do budowania
innych w miło ci, wierze i nadziei (Efez. 4:11-13, 15-16)?

•

Czy zach caj i przysposabiaj ludzi do wzrastania w jedno ci z Bogiem i ze sob
nawzajem? Czy przysposabiaj innych do prowadzenia ycia, w którym byłaby widoczna
Bo a miło wyra aj ca t jedno (Hebr. 10:24-25)?

•

Czy udzielaj swoim braciom praktycznego wsparcia, jakiego potrzebuj w pokonywaniu
duchowych trudno ci w swoim yciu? (Si gnij do lekcji 4 pt. „Pomaganie uczniom w
duchowym wzrastaniu” z cyklu „Czynienie uczniami Jezusa”.)

•

Czy w skuteczny sposób przekazuj Ewangeli zgubionym? (1 Tes. 1:8).

•

Czy skutecznie prowadz zgubionych do Chrystusa i wł czaj ich w ciało Chrystusowe?

•

Czy zach caj i przysposabiaj innych chrze cijan do skutecznego przekazywania
Ewangelii zgubionym za pomoc słów i czynów?

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI CZYNIENIA UCZNIAMI JEZUSA
• Systematycznie sp dzaj z nimi czas. Ciesz si nimi i pokazuj, e jeste z nimi jednego serca i
my li. Przyjrzyj si cechom miło ci opisanym w takich fragmentach, jak Rzym. 12:10-21, Filip.
2:1-8 oraz 1 Kor. 13:4-7.
• Planuj wspólne sp dzanie czasu. Duchowe wzrastanie w uczniostwie nie staje si
przypadkiem. Nikt nie rodzi si uczniem, musi si nim sta . Ka dy ucze ma szczególne
potrzeby, a ty musisz si nimi zaj w zorganizowany sposób.
• Dziel si swoimi zmaganiami. Dzielenie si swoimi zmaganiami i otwarto
pomaga w tworzeniu wi zi mi dzy tob a twoimi uczniami.

na potrzeby innych

• Módl si wspólnie. Módl si o prze ywane problemy i udzielone odpowiedzi na okre lone
problemy. Pro Boga, by pokazał ci, jak okazywa tak miło ludziom, których ci dał, w taki
sposób, by na ni odpowiadali i wzrastali.
• Studiuj razem z nimi. Czytajcie wspólnie ksi ki i dzielcie si tym, czego si
Studiujcie razem Pismo, stosuj c je do problemów ycia codziennego.

dowiadujecie.

• B d twórczy. Wykorzystuj czas w twórczy sposób na osi ganie zró nicowanych celów. Pracuj,
baw si z nimi i spo ywaj wspólne posiłki. Zaskakuj wzrastaj cych wierz cych swoim szczerym,
gł bokim zainteresowaniem nimi.
• B d dost pny. Wa ne jest, by twoi uczniowie wiedzieli, e mog do ciebie dotrze z pytaniami
i pro b o rad odno nie do zw tpie , jakie wyłaniaj si w codziennym yciu.
• Szukaj wskazówek i wsparcia ze strony innych chrze cijan. Je li okazywanie miło ci nie
nale y do twoich mocnych stron, szukaj wsparcia potrzebnego ci do poczynienia post pów.
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PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Co oznacza duchowa dojrzało
słu bie?

•

Jaki stopie dojrzało ci osi gn li według ciebie twoi ludzie pod wzgl dem wiary, nadziei i miło ci?
Gdzie najbardziej potrzeba wzrostu? (Je li nie zacz łe jeszcze z nikim współpracowa , odnie to
pytanie do siebie.)

w wietle ostatecznego Bo ego celu? Co oznacza skuteczno

PLAN DZIAŁANIA
Wypełnij arkusz wicze zawarty w Dodatku 3A „Niektóre teksty NT o wierze, nadziei i miło ci”.

w
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CZYNIENIE
UCZNIAMI JEZUSA
DODATEK

3A

Niektóre teksty NT o wierze,
nadziei i miło ci
ARKUSZ WICZE

Poni ej znajduje si kilka fragmentów z Biblii skierowanych do ró nych ko ciołów z Nowego Testamentu.
Prosz zakre li ró nymi kolorami wszystkie przykłady u ycia słów „wiara”, „nadzieja” i „miło ” w tych
fragmentach.
List do Rzymian 5:1-5 „Dost piwszy wi c usprawiedliwienia przez wiar , zachowajmy pokój z Bogiem
przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, 2 dzi ki któremu uzyskali my przez wiar dost p do tej łaski, w
której trwamy i chlubimy si nadziej chwały Bo ej. 3 Ale nie tylko to, lecz chlubimy si tak e z ucisków,
wiedz c, e ucisk wyrabia wytrwało , 4 a wytrwało - wypróbowan cnot , wypróbowana cnota za nadziej . 5 A nadzieja zawie nie mo e, poniewa miło Bo a rozlana jest w sercach naszych przez
Ducha wi tego, który został nam dany.”
1 List do Koryntian 13:13 „Tak wi c trwaj wiara, nadzieja, miło
miło .”

- te trzy: z nich za najwi ksza jest

List do Galacjan 5:5-6 „5 My za z pomoc Ducha, na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej
sprawiedliwo ci. 6 Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie maj
adnego
znaczenia, tylko wiara, która działa przez miło .”
List do Efezjan 1:15-18 „15 Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miło ci
wzgl dem wszystkich wi tych, 16 nie zaprzestaj dzi kczynienia, wspominaj c was w moich
modlitwach. 17 Prosz w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha
m dro ci i objawienia w gł bszym poznaniu Jego samego. 18 Niech da wam wiatłe oczy serca tak,
by cie wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa w ród
wi tych.”
List do Efezjan 3:14-19 „14 Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, 15 od którego bierze nazw
wszelki ród na niebie i na ziemi, 16 aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego
wzmocnienie siły wewn trznego człowieka. 17 Niech Chrystus zamieszka przez wiar w waszych
sercach; aby cie w miło ci wkorzenieni i ugruntowani, 18 wraz ze wszystkimi wi tymi zdołali ogarn
duchem, czym jest Szeroko , Długo , Wysoko
i Gł boko , 19 i pozna miło
Chrystusa,
przewy szaj c wszelk wiedz , aby cie zostali napełnieni cał Pełni Bo .”
List do Kolosan 1:3-5, 22-23 „3 Dzi ki czynimy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze,
ilekro modlimy si za was - 4 odk d usłyszeli my o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej
miło ci, jak ywicie dla wszystkich wi tych - 5 z powodu nadziei nagrody odło onej dla was w niebie.
O niej to ju przedtem usłyszeli cie dzi ki głoszeniu prawdy – Ewangelii...” „22 teraz znów pojednał w
doczesnym Jego ciele przez mier , by stawi was wobec siebie jako wi tych i nieskalanych, i
nienagannych, 23 byleby cie tylko trwali w wierze - ugruntowani i stateczni - a nie chwiej cy si w
nadziei wła ciwej dla Ewangelii. J to posłyszeli cie głoszon wszelkiemu stworzeniu, które jest pod
niebem - jej sług stałem si ja, Paweł.”
1 List do Tesaloniczan 1:2-3 „2 Zawsze dzi kujemy Bogu za was wszystkich, wspominaj c o was
nieustannie w naszych modlitwach, 3 pomni przed Bogiem i Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na
trud miło ci i na wytrwał nadziej w Panu naszym Jezusie Chrystusie.”
1 List do Tesaloniczan 3:6 „6 Teraz - kiedy Tymoteusz od was wrócił do nas i kiedy doniósł nam
radosn wie o wierze i miło ci waszej, a i o tym, e zawsze zachowujecie o nas dobr pami i e
bardzo pragniecie nas zobaczy , podobnie jak my was.”
1 List do Tesaloniczan 5:8 „8 My za , którzy do dnia nale ymy, b d my trze wi, odziani w pancerz
wiary i miło ci oraz hełm nadziei zbawienia.”
2 List do Tesaloniczan 1:3-4 „3 Bracia, zawsze winni my za was Bogu dzi kowa , co jest rzecz
słuszn , bo wiara wasza bardzo wzrasta, a miło wzajemna u ka dego z was obfituje, 4 i to tak, e my
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sami w Ko ciołach Bo ych chlubimy si wami z powodu waszej cierpliwo ci i wiary we wszystkich
waszych prze ladowaniach i uciskach, które znosicie.”
1 List do Tymoteusza 1:5 „5 Celem za
sumienia i wiary nieobłudnej.”

nakazu jest miło , płyn ca z czystego serca, dobrego

2 List do Tymoteusza 1:13 „13 Zdrowe zasady, które posłyszał ode mnie, miej za wzorzec w wierze i
miło ci w Chrystusie Jezusie!”
List do Filemona 4-7 „4 Dzi kuj Bogu mojemu zawsze, ilekro wspominam ci w moich modlitwach, 5
słysz c o twojej miło ci i wierze, jak ywisz wzgl dem Pana Jezusa i dla wszystkich wi tych. 6 Oby
twój udział w wierze okazał si twórczym w gł bszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, jaki jest do
spełnienia w ród was dla Chrystusa. 7 Bracie, doznałem wielkiej rado ci i pociechy z powodu twojej
miło ci, e mianowicie serca wi tych otrzymały od ciebie pokrzepienie.”
List do Hebrajczyków 6:10-12 „10 Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie
waszym i miło ci, któr okazali cie dla imienia Jego, gdy cie usługiwali wi tym i jeszcze usługujecie. 11
Pragniemy za , aby ka dy z was okazywał t sam gorliwo w doskonaleniu nadziei a do ko ca, 12
aby cie nie stali si ospałymi, ale na ladowali tych, którzy przez wiar i cierpliwo staj si dziedzicami
obietnic.”
List do Hebrajczyków 10:22-24 „22 przyst pmy z sercem prawym, z wiar pełn , oczyszczeni na duszy
od wszelkiego zła wiadomego i obmyci na ciele wod czyst . 23 Trzymajmy si niewzruszenie nadziei,
któr wyznajemy, bo godny jest zaufania Ten, który dał obietnic . 24 Troszczmy si o siebie wzajemnie,
by si zach ca do miło ci i do dobrych uczynków.”
List do Jakuba 2:5 „5 Posłuchajcie, bracia moi umiłowani! Czy Bóg nie wybrał ubogich tego wiata na
bogatych w wierze oraz na dziedziców królestwa przyobiecanego tym, którzy Go miłuj ?”
1 List Piotra 1:3-9, 21-22 „3 Niech b dzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa.
On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do
ywej nadziei: 4 do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewi dn cego, które jest
zachowane dla was w niebie. 5 Wy bowiem jeste cie przez wiar strze eni moc Bo dla zbawienia,
gotowego objawi si w czasie ostatecznym. 6 Dlatego radujcie si , cho teraz musicie dozna troch
smutku z powodu ró norodnych do wiadcze . 7 Przez to warto
waszej wiary oka e si o wiele
cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecie próbuje si w ogniu, na sław , chwał i cze przy
objawieniu Jezusa Chrystusa. 8 Wy, cho nie widzieli cie, miłujecie Go; wy w Niego teraz, cho nie
widzicie, przecie wierzycie, a ucieszycie si rado ci niewymown i pełn chwały 9 wtedy, gdy
osi gniecie cel waszej wiary - zbawienie dusz.” „21 Wy cie przez Niego uwierzyli w Boga, który wzbudził
Go z martwych i udzielił Mu chwały, tak e wiara wasza i nadzieja s skierowane ku Bogu. 22 Skoro ju
dusze swoje u wi cili cie, b d c posłuszni prawdzie celem zdobycia nieobłudnej miło ci bratniej, jedni
drugich gor co czystym sercem umiłujcie.”
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Pomaganie uczniom w
duchowym wzrastaniu

Cel lekcji

Dwojakim celem tej lekcji jest przygotowanie zało yciela ko ciołów do ustalenia rzeczy, które
chrze cijanie musz 1) wiedzie i robi , by prowadzi
ycie w miło ci, wierze i nadziei oraz
2) przygotowa si do radzenia sobie z najbardziej powszechnymi przyczynami duchowych
zmaga .

Główne punkty

• Ka dy wierz cy musi stawi czoła.

• Wła ciwa pomoc we wła ciwym czasie mo e zapobiec duchowemu zastojowi i pobudzi wzrost.
• „Wiedza” i „wykonanie” s niezb dne do prowadzenia pobo nego ycia i usługiwania innym.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie i potrafi rozpozna najbardziej powszechne przyczyny duchowych zmaga u nowych
wierz cych.
• Zna odpowiednie biblijne sposoby pokonywania tych przeszkód w celu pobudzania duchowego
rozwoju.
• Potrafi ustali najpilniejsze sprawy, jakie musi zna i stosowa nowy wierz cy, aby móc
prowadzi ycie pełne miło ci, wiary i nadziei oraz skutecznie słu y innym.

Dodatek

4A Analiza potrzeb duchowego wzrostu

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

W oparciu o własne do wiadczenie wypełnij Dodatek 4A przed zaj ciami i przygotuj rzutnik lub
plakaty do wy wietlenia tre ci uczestnikom. Spróbuj podsun
uczniom jaki dobry pomysł, co
mog zrobi z arkuszami wicze .
Podkre l znaczenie materiału zawartego w tabeli 4.1.
WPROWADZENIE
Jednym z naszych zada jako zało ycieli ko ciołów jest zapewnienie nowemu ko ciołowi duchowego
wzrostu. Podczas tych zaj omówimy kilka powszechnych przyczyn i rozwi za duchowych zmaga w
yciu nowych wierz cych.
I.

USTALENIE POWSZECHNYCH PRZYCZYN DUCHOWYCH ZMAGA
Jest pewna do
istotna sprawa, z któr musisz si upora , je li masz pozna i wpłyn
na
prawdziwy duchowy stan twoich ludzi. Chodzi o wa niejsze przeszkody natury duchowej w ich
yciu. Jakie s najpowszechniejsze przyczyny duchowych zmaga ? Co powstrzymuje ludzi przed
yciem pełnym miło ci, wiary i nadziei? Co hamuje ich skuteczn słu b dla innych? Je li twoi
uczniowie maj wzrasta , musisz znale
sposób udzielenia im pomocy w pokonywaniu tych
przeszkód.
A oto kilka najpopularniejszych przyczyn duchowych zmaga :
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A. Brak zrozumienia u nowych wierz cych
•

Nie potrafi oni zrozumie kilku kluczowych prawd biblijnych.

•

Nie wiedz , jak robi to, co nale y. Nie s pewni, co lub jak to robi (np. dzieli si z kim
Ewangeli , sp dza czas z Bogiem na lekturze Jego Słowa i modlitwie itp.).

•

Nie s pewni, jak si zaanga owa w słu b dla innych.

B. Brak posłusze stwa u nowych wierz cych:
•

Cechuje ich zapominalstwo i łatwe rozpraszanie uwagi.

•

S ch tni do słuchania, ale po prostu zapominaj , co powinni robi . W pogoni otaczaj cego
ich wiata zapominaj o swoich priorytetach i daj si pochłon innym rzeczom.

•

Rozumiej prawd , ale wła ciwie w ni nie wierz .

•

Pozwolili, by za lepiła ich miło

do wiata lub stali si niewolnikami grzechu.

•

Ogarn ło ich zniech cenie i poddali si .

•

S rozczarowani Bogiem lub innymi chrze cijanami i czuj teraz do nich gniew.

•

Powstrzymuje ich strach.

•

Brakuje im motywacji.

•

Je li stracili motywacj , spróbuj si dowiedzie , dlaczego. Przyczyna le y na ogół w
jednym lub kilku z wymienionych wy ej problemów.
Tabela 4.1 Rozprawienie si z przyczyn duchowych zmaga

PROBLEM
Niezrozumienie kilku kluczowych prawd biblijnych.
By mo e dana osoba nie rozumie Boga ani Jego celu dla
swojego ycia, nie pojmuje istoty prawdziwej wiary ani
tego, na czym polega ycie wiar , gdy nie rozumie
nadziei, jak ma w Chrystusie. By mo e nie rozumie ona
tego, e Bóg dostarcza wszystkiego w Chrystusie i Ciele
Chrystusowym, poniewa nie pojmuje, e Chrystus j
kocha ani nie wie, co znaczy naprawd kocha Boga i
innych. By mo e nie rozumie ona, co oznacza by
członkiem Ciała Chrystusa.

Brak wiedzy na temat sposobu wykonywania tego, co
nale y.
Nowi wierz cy nie s pewni, co maj robi ani jak to robi .
By mo e dotyczy to ich osobistego ycia z Bogiem (np.
modlitwy, studiowania Biblii, cichego czasu itp.). Mo e to
równie odnosi si do ich praktycznej słu by dla innych
(nauczanie, zach ta, prowadzenie studium w rodzinie,
dzielenie si osobistym wiadectwem, dzielenie si
Ewangeli z niewierz cym itp.)

ROZWI ZANIE
•

Korekta i wskazówki, które jasno
wykładaj biblijne prawdy, jakich dana
osoba nie rozumie oraz ich
zastosowanie do jej ycia.

•

Okazje do gł bszego studiowania
Pisma.

•

Zach ta do studiowania Pisma i
wskazówki w zakresie niezb dnych
umiej tno ci.

•

Okazje do przygl dania si ludziom,
którzy pokazuj dan prawd na
przykładzie własnego ycia.

•

Zach ta do stosowania tego, czego si
ucz .

•

Okazje do obserwowania ludzi, którzy
spełniaj wymagania.

•

Wskazówki i praktyczne szkolenie
wymaganych umiej tno ci.

•

W razie potrzeby pomoc w
opracowaniu praktycznej strategii
robienia tego, co nale y.

•

Odpowiednie okazje do wiczenia
tego, czego si ucz wraz z pomocn
ocen .

•

Praktyczne rady i wsparcie w miar
budowania pewno ci siebie i
umiej tno ci.
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ROZWI ZANIE
•

Pomoc w dostrzeganiu ró nych okazji
do słu by i zach ta do zaanga owania
si .

•

Ludzie, którzy naprawd doceniaj ich
wysiłki.

•

Inne osoby ch tne do tego, by im
usługiwali w trakcie swego rozwoju.

Zwykłe zapominalstwo lub łatwe rozpraszanie uwagi.

•

Nowi wierz cy chc by posłuszni, ale po prostu nie
pami taj o tym, co powinni robi . W pogoni otaczaj cego
ich wiata zapominaj o swoich priorytetach i daj si
pochłon innym rzeczom.

Ci głe przypominanie o wypełnianiu
obowi zków.

•

Ci gły bodziec i praktyczne wsparcie w
robieniu tego, co powinno by
zrobione.

Rozumienie pewnych okre lonych prawd, ale brak ich
prawdziwego przyj cia.

•

Upomnienie z powodu niewiary i
zach ta do uwierzenia.

•

Powody, dla których warto uwierzy w
dan prawd , któr nowi wierz cy
odrzucaj .

•

Okazje obserwowania ludzi, którzy z
entuzjazmem stosuj te prawdy w
swoim yciu.

•

Praktyczne rady i serdeczne wsparcie
w stawianiu czoła okre lonym
słabo ciom i unikaniu pokusy.

•

Pomoc w rozpoznawaniu swego
grzechu lub wad.

•

Upominanie i u wiadamianie powagi
grzechu.

•

Zach ta do odwrócenia si od
okre lonych grzechów.

•

Praktyczne rady i serdeczne wsparcie
w przezwyci aniu grzechu.

•

Serdeczne wsparcie w rozwijaniu
nowych nawyków.

•

Zapewnienie o wybaczeniu po
odwróceniu si od grzechu.

•

Serdeczne wsparcie w rozpocz ciu na
nowo ycia w Duchu.

Pozwolili, by za lepiła ich miło
niewolnikami grzechu.

do wiata lub stali si

Troski doczesne, ułuda bogactwa i po danie rzeczy
nale cych do tego wiata mog cz sto pochłania
czyj uwag . Niedojrzały chrze cijanin, a nawet ci nieco
dojrzalsi, mog nie mie siły lub woli opierania si im
(Gal. 5:17; Mat. 13:22, 1 Tym. 6:8-10, Jan 2:15-17).
Skutkiem grzechu jest duchowa mier . Dochodzi
wówczas do zgaszenia Ducha wi tego. Dana osoba
traci ch stawienia czoła grzechowi. Traci wol
na ladowania Chrystusa. Zatraca pragnienie prawdziwej
duchowej społeczno ci i ma pokus wycofania si
zarówno od Boga, jak i swoich braci. Osoba taka staje si
niewolnikiem grzechu i nie ma ju ochoty uwolni si o
własnych siłach (Jan 8:34, Jak. 1:14-15, Hebr. 3:13).

Podr cznik trzeci
Marzec 2003

Lekcja 4: Pomaganie uczniom w duchowym wzrastaniu

Czynienie uczniami Jezusa

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

PROBLEM
Poddawanie si zniech ceniu lub l kowi.

strona 148

ROZWI ZANIE
•

Przypominanie o Bo ych obietnicach.

•

Bezustanne zapewnianie o miło ci,
akceptacji i przebaczeniu.

•

Zapewnienie o tym, e nie jest si
samotnym.

•

Bezustanna zach ta do wytrwało ci.

•

Praktyczna pomoc w stawianiu czoła
l kom i wykonywaniu swoich zada
pomimo l ku.

•

Zapewnienie o Bo ej ochronie i
błogosławie stwie za wierno .

•

Bezustanne zach canie do pokładania
zaufania w Bogu.

Rozczarowanie Bogiem lub innymi chrze cijanami i
uczucie gniewu do nich.

•

Niekiedy nowi wierz cy maj fałszywe oczekiwania
wobec chrze cija skiego ycia. Gdy ich oczekiwania si
nie sprawdzaj , s rozgniewani na Boga. Albo gdy
zawodz ich inni chrze cijanie, te czuj gniew i nie chc
ju mie z nimi do czynienia. Czasem mog wini Boga
za to, co zrobili tak zwani chrze cijanie.

Wskazówka, by dopasowali swoje
oczekiwania do tego, co mówi Słowo
Bo e.

•

Zach ta do tego, by dostrzec wy szy
Bo y cel w dopuszczaniu do takich
rzeczy w ich yciu.

•

Upomnienie, by nie obarcza Boga
win za pora ki chrze cijan.

•

Upomnienie, by wybacza innym tak,
jak Bóg nam wybaczył.

We wszystkich powy szych sprawach:

•

Potrzeba braci/sióstr, którzy trwaj w
miło ci do nich (Rzym. 12:10).

•

Potrzeba ludzi, którzy b d si modli
o nich i za nich.

•

Potrzeba ludzi, którzy b d dba o to,
by uregulowali swoje sprawy z Bogiem.

•

Potrzeba ludzi, którzy b d strzec ich
serc.

•

Potrzeba ludzi, którzy b d ponosi
wszelkie po wi cenia, by pomóc im
przezwyci a ich duchowe problemy i
wzrasta .

W Nowym Testamencie zniech cenie cz sto bywa
skutkiem cierpienia (w wyniku prze ladowa lub straty –
Mat. 13:20-21, Hebr. 12:3). Twoi ludzie mog spotyka
si z niech ci ze strony rodziny, przyjaciół czy
miejscowego ksi dza. L k przed odrzuceniem czy strat
mo e ich zniech ca do na ladowania Chrystusa.
Zniech cenie mo e te wynika z fałszywych wyobra e
na temat chrze cija skiego ycia, Bo ego działania w ich
yciu lub tego, jaki jest ko ciół czy chrze cijanie.
Zniech cenie mo e te by skutkiem czyich duchowych
pora ek. W wyniku tego kto mo e zacz pow tpiewa
w to, czy potrafi podoła wymogom chrze cija skiego
ycia lub mo e mie poczucie, e Bóg go ju nie
akceptuje. W ko cu zniech cenie mo e doprowadzi do
rezygnacji. Pora ka w słu bie mo e spowodowa utrat
motywacji.

II.

USTALENIE WSPARCIA DLA WIERZ CYCH NIEZB DNEGO DO POKONYWANIA
DUCHOWYCH PRZESZKÓD
Gdy uda ci si ustali ich najwi ksze duchowe zmagania, musisz postawi sobie pytanie: Jakiego
rodzaju wsparcie musz otrzyma ci ludzie, by pokona te przeszkody? Jakiej pomocy potrzebuj ,
by konsekwentnie prowadzi ycie pełne miło ci, wiary i nadziei? Co musz mie , by skutecznie
słu y innym?
Na tym etapie musisz by wielkim realist . Ka dy z twoich ludzi do wiadcza takich problemów.
Niewielu z nich b dzie w stanie poradzi sobie z nimi o własnych siłach. Je li nie otrzymaj
odpowiedniej pomocy we wła ciwym czasie, ich ycie duchowe zatrzyma si w martwym punkcie.
Twoim obowi zkiem jest zapewni im potrzebn pomoc.
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Pismo jasno daje do zrozumienia, e nauczanie i głoszenie kaza to za mało. Ile z powszechnie
wyst puj cych problemów wymienionych w tabeli 4.1 mo na pokona samymi wskazówkami?
Niewiele. Biblia mówi o wielu innych niezb dnych słu bach w Ciele Chrystusa, takich jak
• upominanie, pocieszanie, przygarnianie słabych (1 Tes. 5:14),
• wykazywanie bł du, pouczanie (2 Tym. 4:2),
• udzielanie upomnie (Tyt. 1:9),
• nawracanie grzesznika z bł dnej drogi (Jak. 5:19-20),
•

ycie w prawdziwej miło ci (Efez. 4:15),

• napominanie samych siebie (Kol. 3:16),
• zach canie i budowanie jedni drugich (1 Tes. 5:11),
• zach canie si wzajemnie do miło ci i dobrych uczynków (Hebr. 10:24),
• umacnianie słabo ci (Hebr. 12:12),
• zach canie i zaklinanie (1 Tes. 2:11-12),
• sprowadzanie na wła ciw drog , noszenie brzemion jedni drugich (Gal. 6:1-2),
• znoszenie siebie nawzajem (Efez. 4:2),
• wybaczanie sobie nawzajem (Kol. 3:13),
•

modlenie si jedni za drugich (Efez. 6:18, Jak. 5:16, 1 Jana 5:16),

• wyznawanie sobie nawzajem grzechów (Jak. 5:16),
• wzajemne słu enie sobie (Gal. 5:13),
• przygarnianie siebie nawzajem (Rzym. 15:7),
• okazywanie czci jedni drugim (Rzym. 12:10),
• czynienie dobrze jedni drugim (Gal. 6:10).
Je li twój ucze naprawd pragnie z całego serca na ladowa Chrystusa, przyjmie yczliwie taka
pomoc. Porozmawiaj z nim o tym i uzyskaj jego zgod na pomaganie mu w taki sposób. Wtedy, gdy
pomoc w jakiej sprawie oka e si konieczna, nie b dzie ni zaskoczony.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jakie s najbardziej powszechne przyczyny duchowej pora ki nowych wierz cych?

•

Dlaczego nie udaje si im skutecznie słu y innym?

•

Jakie s najwa niejsze prawdy, których nie rozumiej lub którym odmawiaj wiary?

•

Jakie s najwa niejsze rzeczy, których nie potrafi zrobi lub nie wiedz jak?

•

Jaki rodzaj wsparcia jest najbardziej potrzebny nowym wierz cym w
powszechnych duchowych przeszkód?

wietle najbardziej

PLAN DZIAŁANIA
•

Zapoznaj si uwa nie z tabel 4.1 „Rozprawienie si z przyczyn duchowych zmaga ”.

•

Zapoznaj si i rozwa Dodatek 4A, „Analiza potrzeb duchowego wzrostu”. Wypełnij formularz i
odpowiedz na pytania w odniesieniu do siebie i do co najmniej jednego z twoich uczniów.
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Analiza potrzeb duchowego
wzrostu

____________________________________________ (Imi osoby)
Nie stanowi
problemu
1
2
1. Nie rozumie pewnych kluczowych prawd biblijnych
2. Nie wie, jak robi to, co nale y
3. Nie jest pewien (pewna), jak zaanga owa si w
słu b dla innych
4. Rozumie pewne okre lone prawdy, lecz tak
naprawd ich nie przyjmuje
5. Po prostu zapomina lub łatwo odci gn
uwag
6. Pozwala, by pochłon ła go (j ) miło
staje si niewolnikiem grzechu

jego (jej)

do wiata lub

7. Poddaje si zniech ceniu
8. Poddaje si l kowi
9. Jest rozczarowany(a) bogiem lub innymi
chrze cijanami i czuje do nich gniew
10. Brakuje mu (jej) motywacji
11. Inne

3

4

Powa ny
problem
5
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1. Je li twoi uczniowie nie rozumiej pewnych kluczowych prawd biblijnych, jakich konkretnie prawd
musz si nauczy ?

2. Je li nie wiedz oni, jak robi to, co nale y, jakich konkretnych umiej tno ci musz si nauczy ?

3. Je li rozumiej pewne okre lone prawdy, lecz tak naprawd ich nie przyjmuj , w jakie konkretnie
prawdy musz uwierzy ?

4. Jakich form wsparcia najpilniej potrzebuj twoi uczniowie?
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Formy czynienia uczniami
Jezusa

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest umo liwienie uczestnikom zrozumienia kilku podstawowych „form”, którymi
mo na si posłu y w czynieniu uczniami i układaniu planu pod k tem typowych nowych
wierz cych.

Główne punkty

• Czynienie uczniami nie ogranicza si
ograniczenia.

do

adnego modelu; ka dy model ma swoje zalety i

• Główn rol zało yciela ko ciołów w czynieniu uczniami jest prowadzenie w uczniostwie
przywódców, którzy b d w stanie prowadzi innych.
• Opracowanie planu czynienia uczniami dla nowych wierz cych ma zasadnicze znaczenie dla
duchowego i fizycznego wzrostu ko cioła.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie cztery podstawowe formy wypełniania funkcji czynienia uczniami.
• Wzi udział w opracowaniu planu czynienia uczniami do wykorzystania przy prowadzeniu w
uczniostwie innych wierz cych.

Dodatek

5A Plan czynienia uczniami Jezusa

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Upewnij si , czy uczestnicy rozumiej swoje zadanie opisane w „Planie działania”. Musz oni
przynie ze sob swoje plany czynienia uczniami na szkolenie według Podr cznika Czwartego.
Wypełnij przed czasem swoj kopi Dodatku 5A „Plan czynienia uczniami Jezusa” tak, jakby była
przeznaczona dla „typowego” nowego wierz cego. Przygotuj j do wy wietlenia na rzutniku lub
wywieszenia na plakacie jako wzór na zaj cia.
Popro prowadz cych nauczanie, by podzielili si skutecznymi formami działania na podstawie
swoich do wiadcze z okresu, gdy byli prowadzeni w uczniostwie oraz sami czynili uczniami.
Zapro uczestników kursu do udziału w tym dzieleniu si .
WPROWADZENIE
Do tej pory skupili my nasz uwag na funkcjach czynienia uczniami. Zauwa yli my, e najwa niejsze
funkcje słu
jednemu zasadniczemu celowi: przysposabianiu ludzi do prowadzenia ycia pełnego
miło ci, wiary i nadziei. ycie takie jest skutkiem wewn trznej przemiany duchowej, odnowy serca. Ta
wewn trzna przemiana przejawia si w nowym sposobie my lenia i zachowania. W trakcie tego procesu
trzeba przyswoi sobie nowe prawdy i nauczy si nowych umiej tno ci. Potrzeba przy tym silnego
wsparcia do pokonania duchowych przeszkód. St d trzy funkcje czynienia uczniami, które nale do
najwa niejszych, to: 1) przekazywanie istotnych praw, 2) rozwijanie niezb dnych umiej tno ci oraz 3)
dostarczanie potrzebnego wsparcia duchowego.
Teraz zastanawiamy si nad zagadnieniem formy. Jakie struktury i metody powinni my zastosowa , aby
mie pewno , e „funkcje” czynienia uczniami przynosz oczekiwane rezultaty? S cztery główne formy
b d struktury, jakimi mo na si posługiwa w czynieniu uczniami. Mo na je wykorzystywa
jednocze nie i nie musz by traktowane wybiórczo.
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FORMA I: WZROST INDYWIDUALNY
Przykład: Modlitwa wstawiennicza Jezusa w 17 rozdziale Ewangelii Jana
Tło: Ucze działa w pojedynk . Oznacza to samodzielne studium oraz
indywidualne wykonywanie ró nych rzeczy typu dawanie wiadectwa.
Ilo

uczestników: Jedna osoba

Rodzaj słu by: Samodzielna nauka
Funkcja: 1) przekazywanie istotnych prawd, np. gł bsze zrozumienie prawd
poruszonych ju na spotkaniu w du ej grupie, małej grupie i spotkaniach sam na
sam, 2) rozwijanie niezb dnych umiej tno ci.
Zalety:
• Mo na szybciej zdoby wi kszy zasób wiedzy i do wiadczenia.
• Lektur mo na dostosowa do konkretnych potrzeb danej osoby.
• Przywódcy mog po wi ca swój czas i energi na zaspokajanie innych potrzeb w słu bie.
• Ucze mo e si uczy we własnym tempie i po wi ci czas na rozwa anie i zastosowanie.
Ograniczenia:
• Bez jakiegokolwiek testu nie sposób dowiedzie si , ile zrozumiano lub przyswojono sobie.
• Nie ma okazji obserwowania ucznia w trakcie jego zaanga owania w słu bie, tak wi c nie mo na
mu udziela po ytecznych rad.
• Potrzeba wci

innego rodzaju duchowego wsparcia.

• Podej cie bezosobowe, które kształtuje indywidualizm zamiast wspólnoty.
II.

FORMA 2: UCZNIOSTWO SAM NA SAM
Przykład: Mo emy zaobserwowa , jak Jezus posługuje si t form w
rozmowach z Nikodemem (Jan 3) oraz Samarytank przy studni (Jan
4).
Tło: Przywódca lub doradca spotyka si osobno z ró nymi jednostkami.
Ilo

uczestników: 2 osoby na jedno spotkanie.

Rodzaj słu by: Doradzanie.
Funkcje: 1) przekazywanie istotnych prawd, 2) rozwijanie niezb dnych
umiej tno ci oraz 3) zapewnienie potrzebnego wsparcia duchowego.
Porozumiewanie si : Porozumiewanie si
otrzymuje ocen od swego ucznia.

w obie strony. Doradca

Osoba usługuj ca: Przewa nie doradca. Powinien on jednak postawi
sobie za priorytet szkolenie i anga owanie swego ucznia w słu b dla
innych.
Pomna anie: Ka dy doradca powinien mie nast pców, którzy ucz
si prowadzi w uczniostwie sam na sam tak, jak to pokazano na
ilustracji obok. Ci nast pcy b d si uczyli poprzez „obserwacj ” i
„praktyk ” pod nadzorem. Mo na im zapewni seminaria szkoleniowe.

Zalety: W wielu przypadkach kontakt sam na sam jest jedynym sposobem zbadania, co si dzieje
w yciu duchowym danej osoby. Wielu nowych nawróconych wzrasta tylko wtedy, gdy po wi ca si
im osobn uwag .
• Istniej najwi ksze szanse zapewnienia danej osobie potrzebnego wsparcia.
• Nauczanie i szkolenie mo e by dostosowane do konkretnych potrzeb danej jednostki.
• Istniej najwi ksze szanse zorientowania si , ile zrozumiano i przyswojono sobie.
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• Istniej najwi ksze szanse udzielenia danej osobie pomocy w zastosowaniu jej nauki w praktyce
oraz zaanga owaniu jej w słu bie dla innych.
• Przywódca mo e bez trudu znale i przeszkoli osoby nadaj ce si do słu by sam na sam z
innymi. Prowadzi to do pomno enia słu by typu sam na sam.
• Jest to doskonała forma nauczania umiej tno ci.
Ograniczenia:
• Jedna osoba nie mo e zaspokoi wszystkich potrzeb duchowych danej jednostki. Rozwi zaniem
mo e by kilka ró nych spotka typu sam na sam.
• Przywódca mo e odbywa słu b typu sam na sam jedynie z kilkoma osobami. Pomna anie
liczby nowych doradców staje si piln potrzeb .
III.

FORMA 3: SŁU BA MAŁYCH GRUP
Przykład: T form obserwujemy w rozmowie Chrystusa w pokoju
na górze w Ewangelii Jana, rozdziały 13-16.
Tło: Grupy komórkowe, małe grupki na szkółce niedzielnej, małe
grupy studium Biblii, grupy modlitewne, grupy ko ciołów domowych,
komisje itp.
Ilo

uczestników: Mniej ni 10-15 osób.

Rodzaj słu by: Przysposabianie. Celem przywódcy jest
przysposabianie innych osób w grupie do wzajemnej słu by.
Nauczanie nie jest jedyn form słu by.
Funkcje: 1) przekazywanie istotnych prawd, 2) rozwijanie
niezb dnych umiej tno ci oraz 3) zapewnienie potrzebnego wsparcia
duchowego.
Porozumiewanie si : Porozumiewanie si przebiega w wielu kierunkach.
Osoby usługuj ce: Ka dy członek małej grupy.
Pomna anie: Ka dy przywódca grupy powinien mie pomocnika, który szkoli si na kolejnego
przywódc grupy. Pomocnik ten b dzie si uczył poprzez „obserwacj ” i „praktyk ” pod nadzorem.
Mo na mu zapewni seminaria szkoleniowe.
Zalety:
• Grup mog prowadzi słabiej wykwalifikowani przywódcy.
• Ka dy mo e by zaanga owany. Porozumiewanie si przebiega w wielu kierunkach. Ka dy ma
okazj wykorzystania i rozwini cia swoich darów w słu bie.
• Mo na łatwiej wyszuka i rozwin
To ułatwia pomna anie słu by.

osoby z darem nauczania lub innymi darami przywódczymi.

• Istnieje wi ksza szansa zorientowania si , ile zrozumiano i przyswojono sobie.
• Łatwiej jest skupi nauczanie i szkolenie na prawdziwych potrzebach członków grupy.
• Istnieje znacznie wi ksza szansa zrozumienia gł bszych duchowych potrzeb osób w grupie i
zapewnienia im potrzebnego wsparcia. Jest wi ksza szansa na udzielenie im pomocy w
zastosowaniu w praktyce tego, co słysz .
Ograniczenia:
• Potrzeba wielu przywódców, je li w małych grupach ma by zaanga owana du a liczba osób
(mo na z tego zrezygnowa , je li mała grupa jest traktowana jako podstawa szkolenia dla
nowych przywódców).
• Wiele osób nie podzieli si swoimi najgł bszymi duchowymi potrzebami nawet przed mał grup .
Je li grupa jest mieszana (kobiety i m czy ni), poziom otwarto ci mo e by jeszcze ni szy.
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FORMA 4: SŁU BA W DU EJ GRUPIE
Przykład: Przykład z ycia naszego Pana mo na znale
Mateusza w rozdziałach 5-7, w Kazaniu na Górze.

w Ewangelii

Tło: Kazania podczas nabo e stw, szkoła niedzielna, du e grupy
studium Biblii, seminaria itp.
Ilo

uczestników: 15, 30, nawet 100 lub wi cej osób.

Rodzaj słu by: Prowadz cy przewa nie wykłada.
Funkcje: Główny akcent spoczywa na przekazaniu istotnych prawd,
które dotycz wi kszo ci osób w grupie.
Porozumiewanie si : Przewa nie jednostronne – od prowadz cego do słuchaczy.
Osoby usługuj ce: Prowadz cy (jeden lub wi cej). Słu ba przebiega w jednym kierunku – od
prowadz cego do reszty grupy.
Pomna anie: Przywódcy zawsze powinni szkoli nowe osoby do tego rodzaju słu by. B d si one
uczy poprzez „obserwacj ” i „praktyk ” pod nadzorem. Mo na im zapewni seminaria szkoleniowe.
Najzdolniejszym mo na zaproponowa bardziej formalne szkolenie.
Zalety: Potrzeba mniejszej liczby wykwalifikowanych prowadz cych/współpracowników
nauczania wi kszej liczby ludzi.

do

Ograniczenia:
• Mało osób poza głównymi mówcami ma okazj posługiwania si i rozwijania swoich darów w
słu bie.
• Ta metoda nie jest zbyt po yteczna w rozwijaniu przyszłych przywódców. Dopóki nie znajd si
inne rodki przygotowywania przywódców, trudno b dzie przekształci ten rodzaj słu by w ruch
zakładania ko ciołów.
• Do efektywnej pracy potrzeba kogo z uzdolnieniami nauczyciela/kaznodziei. Cz sto trudno jest
znale odpowiednio wykwalifikowanych ludzi.
• Jeden przywódca nie posiada wszystkich darów niezb dnych do zaspokojenia wszystkich
duchowych potrzeb grupy.
• S małe szanse na ocen , trudno zatem zorientowa si , jak wiele zrozumiano i przyswojono.
• S małe szanse na zrozumienie gł bszych duchowych potrzeb osób w grupie i zapewnienia im
rodzaju wsparcia, jakiego potrzebuj . S małe szanse na to, by pomóc im zastosowa w
praktyce to, co słysz .
• Wi kszo

słuchaczy ma tendencj do zachowywania bierno ci.

• Nikt nie usługuje przywódcy(om).
• Je li jest to główny rodzaj wykonywanej słu by, wi kszo ludzi nie b dzie dojrzewa duchowo.
Prowadz cy cz sto s przepracowani, gdy jest za mało współpracowników.
V.

PRZYPOMNIENIE
Wasza główna rola jako zało ycieli ko cioła w procesie czynienia uczniami polega na wyborze i
prowadzeniu w uczniostwie potencjalnych przywódców. Oni z kolei zajm si uczniostwem innych
(2 Tym. 2:2). My l c o potrzebach swoich uczniów pami taj, e ludzie maj ró ne style uczenia si .
Niektórzy na przykład najlepiej ucz si w grupie, inni s samoukami, jeszcze inni potrzebuj
czyjej niepodzielnej uwagi. Cz ci twojego planu czynienia uczniami powinna by ocena, jak
ka da osoba uczy si najlepiej oraz zapewnienie prowadzenia w uczniostwie.

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jakimi „formami” posługuj si najcz ciej wasze ko cioły w prowadzeniu w uczniostwie swoich
ludzi? Jak skuteczne okazały si te formy w zaspokajaniu potrzeb młodych uczniów? Jakich potrzeb
nie zaspokojono? Jakie formy twoim zdaniem byłyby najbardziej odpowiednie dla zaspokojenia tych
potrzeb?

•

Jakie formy zapewniaj ci maksimum swobody? Jakie minimum swobody? Dlaczego?
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PLAN DZIAŁANIA
Posługuj c si Dodatkiem 5A „Plan czynienia uczniami Jezusa” przygotuj osobny plan czynienia
uczniami dla ka dej osoby, któr prowadzisz w uczniostwie.
Musicie przynie swoje uko czone plany na nast pn lekcj z cyklu „Czynienie uczniami Jezusa”, która
znajduje si w Podr czniku Czwartym.
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Plan czynienia uczniami
Jezusa

Dodatek ten dostarcza rodków do opracowania praktycznego planu, maj cego pomóc twoim uczniom
we wzrastaniu w duchowej dojrzało ci. Dojrzało
duchow mierzy si wewn trznym osobistym
wzrostem, wzrastaniem w relacji z Bogiem oraz z innymi lud mi. Mamy nadziej , e ju zacz łe si
zastanawia nad tym, jakich najistotniejszych prawd i umiej tno ci musisz nauczy swoich ludzi,
zwłaszcza nowych wierz cych. Omówiłe te , jakie rodzaje wsparcia s najbardziej potrzebne nowym
wierz cym w wietle ich najbardziej powszechnych duchowych zmaga . Teraz musisz zaplanowa ,
kiedy i jak b dziesz naucza konkretnych prawd i umiej tno ci podczas kolejnych dwunastu miesi cy
oraz jak zapewnisz konieczne wsparcie duchowe. Trzeba te b dzie pomy le o rodkach pomna ania
słu by.
Powiniene sporz dzi plan dla ka dej osoby, któr prowadzisz w uczniostwie w swoim nowo
zakładanym ko ciele. Je li to mo liwe, osoby z tego samego zespołu zakładaj cego ko ciół powinny
pracowa wspólnie nad opracowaniem tego planu.
Na kolejnych stronach znajduj si dwa arkusze wicze pomocne w opracowaniu planu czynienia
uczniami Jezusa. Wypełnij pierwszy arkusz, 5A.1 „Co nowi wierz cy powinni wiedzie i robi ” jako
ogólne wskazówki dla nowych wierz cych w twojej słu bie zakładania ko cioła. Drugi arkusz, 5A.2
„Indywidualny plan czynienia uczniem” jest przeznaczony dla ka dej osoby, któr prowadzisz w
uczniostwie. S okre lone prawdy i umiej tno ci, których ka dy z twoich uczniów musi si nauczy .
Wykorzystaj arkusz 5A.2 do ustalenia, jak naucza tych prawd i umiej tno ci oraz jak kolejno
chronologiczn zastosowa .
Wypełniaj c poni sze arkusze wicze miej na uwadze nast puj ce czynniki:
•

Ustal, jakie formy (du a grupa, mała grupa, sam na sam, indywidualnie) s najbardziej odpowiednie
dla prawdy/koncepcji/przekonania lub nawyku/umiej tno ci, jakich chcesz nauczy . Nie musisz
posługiwa si wszystkimi czterema formami prowadzenia w uczniostwie.

•

Cz sto m drze jest stosowa powtarzanie. Oznacza to, e dana osoba b dzie miała do czynienia z
podobnymi prawdami lub umiej tno ciami kilka razy w ró nych formach. Mo na na przykład wygłosi
kazanie na temat pewnej prawdy w niedziel rano, a potem zastanowi si nad osobistym
zastosowaniem tej prawdy w małej grupie i spotkaniach sam na sam.

•

Ustal kolejno nauczania prawd i umiej tno ci. Cz sto istnieje pewna logiczna kolejno
powiniene zachowa .

•

Zagadnienia o najwi kszym znaczeniu dla duchowego przetrwania ka dej osoby powinno si
prezentowa raczej wcze niej ni pó niej.

•

Zdecyduj, czy i jakie materiały na temat uczniostwa chcesz wykorzysta . Po dokonaniu wyboru
mo esz umie ci tytuł danej lekcji lub rozdziału na swoim arkuszu wicze . Podobnie wypisz
materiały przydatne do studium indywidualnego.

•

, któr

Ka dy rz d na arkuszu 5A.2 przedstawia miesi c. Mo esz wymieni kilka tematów w jednej kratce.
Na przykład podczas spotka sam na sam w pierwszym miesi cu mo esz wpisa inny temat do
opracowania na ka dy tydzie , na przykład: osobisty czas z Panem, jak si modli i radzi sobie z
grzechem. Z drugiej strony mo e zechcesz po wi ci cały miesi c na omawianie jednego tematu,
dajmy na to opracowanie osobistego wiadectwa.
Wspólnie ze swoim zespołem zakładania ko cioła wykorzystajcie poni sze arkusze wicze w celu
ustalenia potrzeb i opracowania planu dla ka dej osoby, jak chcesz prowadzi w uczniostwie w swoim
nowo powstaj cym ko ciele. Wpisz w tabele prawdy i umiej tno ci, których b dziesz naucza .
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Arkusz wicze 5A.1 - Co nowi wierz cy powinni WIEDZIE i ROBI
WSKAZÓWKI:
•

Wymie to, co nowi wierz cy koniecznie musz WIEDZIE , aby prowadzi ycie pełne miło ci, wiary
i nadziei oraz skutecznie słu y innym. Jakie prawdy i koncepcje musz rozumie ? Wiele z nich
b dzie wykracza poza wiedz intelektualn do przekona , jakie powinni wyznawa .

•

Wymie to, co nowi wierz cy koniecznie musz ROBI , aby prowadzi ycie pełne miło ci, wiary i
nadziei oraz skutecznie słu y innym. Wiele z tych rzeczy wymaga nawyków, które powinni sobie
wyrobi . Wiele b dzie wymaga umiej tno ci, których musz si nauczy .
Co musz WIEDZIE
(prawdy lub
koncepcje/przekonania)

Aby prowadzi ycie w
miło ci i jedno ci z
Bogiem

Aby prowadzi ycie w
miło ci i jedno ci ze
swoimi rodzinami oraz
innymi wierz cymi i
budowa ich w
Chrystusie

Co musz ROBI
(nawyki/umiej tno ci)
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Co musz WIEDZIE
(prawdy lub
koncepcje/przekonania)
Aby prowadzi
pełne wiary

ycie

Aby prowadzi
pełne nadziei

ycie

Aby skutecznie słu y
zgubionym
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Co musz ROBI
(nawyki/umiej tno ci)
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Arkusz wicze 5A.2 – Indywidualny plan czynienia uczniem
_______________________________________ Imi osoby
Miesi c
1

2

3

4

5

Indywidualnie

Sam na sam

Małe grupy

Du a grupa
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Du a grupa

11

12

Sprawy do przemy lenia:
•

Kto b dzie nauczał/szkolił/głosił na poziomie du ej grupy?

•

Kto poprowadzi mał grup ?

•

Kto b dzie pracował z dan osob (osobami) sam na sam?

•

Jak b dziesz przygotowywa przywódców tak, by ka da z powy szych słu b mogła si pomna a ?

•

Wymie inne rodzaje wsparcia ni nauczanie (takie jak zach ta, modlitwa, odpowiedzialno
Jak zapewni tego rodzaju wsparcie? Kto si tym zajmie?

itp.).
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1

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomóc zało ycielowi ko cioła zrozumie koncepcj wiatopogl du i pokaza ,
jak wielki wpływ wywiera wiatopogl d danej osoby na jej ycie chrze cija skie, sposób słu by
oraz ocen swojej pozycji w słu bie.

Główne punkty

• Popularne wiatopogl dy s sprzeczne ze wiatopogl dem biblijnym.

•

Po

wiatopogl d ma wpływ na zakładanie ko cioła.

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Mie

wiadomo

, jak wa ne jest posiadanie odpowiedniego wiatopogl du.

• Zna biblijne podstawy dotycz ce królestwa Bo ego, aniołów, człowieka i natury.
• Zało yciel ko cioła b dzie w stanie zbada
biblijnego.

sytuacj

swojej słu by w

wietle

wiatopogl du

WPROWADZENIE
Mówi c o wiatopogl dzie mamy na my li podstawowe przekonania i rozumienie danej osoby na temat
wiata. Ka dy, bez wzgl du na to, czy o tym wie, czy nie, gł boko w duszy ma przekonania, które
okre laj jego czyny i zachowanie oraz pomagaj mu wyja ni otaczaj cy go wiat. wiatopogl d
pomaga ludziom zrozumie natur , innych ludzi i wiat ponadnaturalny. W miar jak ludzie dorastaj , ich
do wiadczenia przybieraj form wiatopogl du, który mo e trafnie lub nie interpretowa rzeczywisto .
Mówi c o wiatopogl dzie biblijnym mamy na my li to, co Pismo mówi o wszech wiecie, co jest
rzeczywiste, prawdziwe, co JEST. Logicznie rzecz bior c mo e istnie TYLKO jedna rzeczywisto ,
jedna prawda lub wyja nienie tego, co JEST. Jeste my przekonani, e Pismo wi te przedstawia
wyja nienie tego wiata. T prawd staramy si zmierzy lub sprawdzi nasze pojmowanie wiata.
Bardzo wa ne jest, by zało yciele ko ciołów reprezentowali biblijny wiatopogl d po to, by nale ycie
interpretowa okoliczno ci swojej słu by. Dotyczy to szczególnie wojny duchowej.
I.

POWSZECHNIE WYZNAWANE WIATOPOGL DY
Jednym ze sposobów zrozumienia wiatopogl dów jest przyjrzenie si trzem elementom
wszech wiata: temu, co ponadnaturalne, temu, co naturalne oraz rodzajowi ludzkiemu. B dziemy
posługiwa si tymi trzema elementami w celu wyja nienia trzech powszechnie wyznawanych
wiatopogl dów opisanych poni ej.
Załó my, e kto jest chory. Jak interpretujemy to wydarzenie? Wszystko zale y od wiatopogl du.
Przypatruj c si opisanym poni ej wiatopogl dom zauwa ymy, jak ka dy z nich wyja nia t
chorob .
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wiatopogl d wiecki
W wiatopogl dzie wieckim wiat natury i rzeczywisto rodzaju
ludzkiego podlega „naturalnym prawom”, które by mo e ustanowił
jaki
stwórca bóg, lecz dzi
działaj
one bez
adnej
ponadnaturalnej interwencji. Wyznawcy tego wiatopogl du mog
całkowicie zaprzecza istnieniu wiata ponadnaturalnego, ł cznie z
Bogiem i istotami duchowymi. Albo, je li istnieje co
ponadnaturalnego, nie ma to nic wspólnego ze
wiatem
natury/rodzaju ludzkiego. Je li istnieje jakiekolwiek powi zanie, jest
ono bardzo dalekie.

wiat ponadnaturalny

wiat
naturalny

Rodzaj
ludzki

Ludzie wieccy wychodz z zało enia, e ka de zjawisko ma przyczyn naturalna lub ludzk .
Je li kto jest chory, to zarazek, komar lub jaka choroba zaatakowała jego ciało. Wszystko
mo na wyja ni naukowo. Według tego pogl du w przypadku choroby trzeba stara si o
lekarstwo, aby wyzdrowie .
B.

wiatopogl d animistyczny
wiatopogl d
animistyczny
jest
niemal
przeciwie stwem
wieckiego. Według tego wiatopogl du wiat ponadnaturalny jest
wiat ponadnaturalny
niesłychanie bliski rzeczywisto ci naturalnej i rodzaju ludzkiego.
Duchy ze sfery ponadnaturalnej mog mieszka w obiektach Rodzaj
wiat
przyrody i ludziach i s to istoty obdarzone szczególn moc , dzi ki ludzki
naturalny
której mog sprawowa kontrol nad wiatem. Je li dana osoba
pozyska ich yczliwo , mo e liczy na korzy w postaci ochrony czy uzdrowienia. Je li duch
jest rozgniewany, mo e wyrz dzi wielk krzywd .
Według tego wiatopogl du człowiek chory zdenerwował duchy lub rzucono na niego urok. Aby
wyzdrowie , osoba ta musi co zrobi w celu pozyskania yczliwo ci duchów lub zdj urok.
Leczenie w tym wypadku mo e wyklucza wiedz medyczn , która w wiatopogl dzie
animistycznym nie zasługuje na zaufanie.

C.

wiatopogl d fatalistyczny
wiatopogl d fatalistyczny opiera si na przekonaniu, e aden
człowiek nie ma kontroli nad otaczaj cym go wiatem. Siły
ponadnaturalne i naturalne kieruj biegiem historii, a człowiek yje
najlepiej jak potrafi zgodnie z odgórnie ustalonym przeznaczeniem.
Pewien pisarz Shinto uj ł to bardzo trafnie: „ ycie jest jak li
unoszony przez rzek . Mo e utkwi w niewielkim wirze, płyn c
powoli spokojnym nurtem albo trafi na progi skalne, bardzo
wzburzone wody. Wtedy li nie ma kontroli nad kierunkiem swej
podró y. Podobnie ludzie s uwikłani w swój los.”

wiat
ponadnaturalny

Rodzaj ludzki

Dlatego leczenie w wypadku chorego człowieka mo e polega na
tym, by nic nie robi . Mo na nie podejmowa
adnych prób leczenia ani
ustalenia przyczyny choroby.
II.

wiat
naturalny

adnych prób

WIATOPOGL D BIBLIJNY
wiatopogl d biblijny, jak ju zauwa yli my, naucza wła ciwego my lenia. Postrzega ono
wzajemne oddziaływanie trzech podstawowych czynników.
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wiat ponadnaturalny
1.

Bóg Stwórca
Pierwsza Ksi ga Moj eszowa zaczyna si słowami: „Na
pocz tku Bóg...”. Stanowi one dla nas naturaln podstaw
budowania wiatopogl du. Wszechmocny Bóg, istniej cy poza
czasem, odwieczny, samowystarczalny, Stwórca nieba i ziemi,
nie maj cy sobie równego ani konkurencji w swojej
niezale no ci kontroluje bieg historii. W przeciwie stwie do
wiatopogl du
wieckiego Pismo naucza,
e Bóg jest
zaanga owany w histori . Na przykład
•

Bóg kierował histori Izraela przygotowuj c go na przyj cie
Mesjasza.

•

Chrystus przyszedł na wiat i ył mi dzy lud mi.

wiat ponadnaturalny

Rodzaj
ludzki

wiat
naturalny

• Chrystus wst pił do nieba i zesłał na swój Ko ciół Ducha wi tego.
Biblia potwierdza aktywne działanie Ducha wi tego w yciu i poprzez ycie wierz cych.
Duch wi ty działa równie dzi . On przekonuje wiat o grzechu, o sprawiedliwo ci i o
s dzie (Jan 16:8-11). On przywraca wierz cych do ycia (Rzym. 8:11). Za wiadcza, e
jeste my Bo ymi dzie mi (Rzym. 8:16). Duch wi ty pomaga nam si modli (Rzym.
8:26) i naucza (Jan 14:26, 1 Jana 2:27).
Pismo nie uczy, e Bóg i Szatan s siłami sobie równymi, lecz przeciwnymi. Zgodnie ze
wiatopogl dem biblijnym Bóg jest samoistny, a Szatan został stworzony. Szatan nie ma
władzy równej Bogu. Bóg sprawuje nad Szatanem kontrol , jak widzimy w pierwszym
rozdziale ksi gi Joba. Zanim Szatan mógł cokolwiek uczyni Jobowi, musiał uzyska Bo e
pozwolenie.
2.

Stworzone istoty duchowe
Historia stworzenia toczy si dalej. Pomimo i w Pierwszej Ksi dze Moj eszowej nie
znajdujemy opisu stworzenia aniołów, w Li cie do Kolosan 1:16 czytamy, e Bóg (w
Chrystusie) stworzył wszystko to, co w niebie i to, co na ziemi, byty widzialne i
niewidzialne. Cho w Nowym Testamencie nie ma wielu wzmianek o aniołach, jasne jest,
e działaj one we współczesnym wiecie (Hebr. 13:2). Wielu chrze cijan ewangelicznych
wierzy, e fragment z Ksi gi Objawienia 12:4 odnosi si do faktu, e po upadku Szatana
zabrał on ze sob jedn trzeci aniołów. Te „złe anioły” s te znane jako demony.
Wiemy, e demony te daj o sobie zna w naszym wiecie (Jak. 3:15, 1 Tym. 4:1). Jest
to sprzeczne ze wiatopogl dem wieckim, lecz bli sze pogl dowi animistycznemu pod
tym wzgl dem, e uznaje fakt, i mi dzy Bogiem a Szatanem toczy si walka. W
wiatopogl dzie animistycznym zwyci stwo w tej walce zale y od tego, czyj „bóg” jest
silniejszy. Je li dwa plemiona s ze sob w stanie wojny, zwyci y to, które ma wi kszego
boga. Pismo natomiast uczy czego przeciwnego, a mianowicie, e Bóg jest zwyci zc .
Wyra ne przeciwie stwo mo na znale w siódmym rozdziale ksi gi Jozuego. Tam lud
bo y został pokonany w walce. Uwa ne przyjrzenie si tekstowi wskazuje, e nie stało si
tak dlatego, e jaki inny bóg czy duchy zwyci yły Boga, lecz dlatego, e Jego lud
cierpiał z powodu swego grzechu. Bóg nie poniósł kl ski. Dopu cił do kl ski Izraela z
uwagi na jego nieposłusze stwo.
Zastanów si , jak ty pojmujesz anioły i demony. Do jakiego stopnia mog one wpływa na
twoje ycie na co dzie ? Czy s ograniczone do poziomu intelektu i my li? Czy mog by
zaanga owane w jak czynno fizyczn ? Czy mo emy mie pewno zwyci stwa nad
Szatanem? My li te bardziej szczegółowo omówimy w kolejnych lekcjach z cyklu „Walka
duchowa”.

B.

wiat naturalny
Opis stworzenia podaje dalej, jak Bóg stworzył wiat materialny. Na temat tego wiata istnieje
równie wiele ró nych wiatopogl dów lub sposobów postrzegania. Niektórzy uwa aj , e nie
ma on znaczenia – jest tylko złudzeniem (pogl d fatalistyczny); inni uznaj ziemi za „matk
natur ” i okazuj jej szacunek (pogl d animistyczny); inni utrzymuj , e jest to co , co człowiek
musi ujarzmi i nad czym ma zapanowa (pogl d wiecki).
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Według Biblii stworzenie Bo e miało głosi Bo chwał (Ps. 19). Nie ma nic wspanialszego,
pi kniejszego ani robi cego wi ksze wra enie ni sam wiat – wysokie góry, hucz ce fale,
podziemne jaskinie, zielone pola, pokryte szronem drzewa, morza kwiatów, wschody i zachody
sło ca. Bo e stworzenie głosi Jego chwał ! Celem Szatana jest zniszczenie lub splamienie
Bo ego stworzenia. Skoro nie mo e on zniszczy Boga, b dzie próbował zniszczy to, co
oddaje Bogu chwał . Ciekawe jest to, e Bóg polecił Adamowi uprawia i dogl da ogrodu
(1 Moj . 2:15). Nasz wiatopogl d powinien odzwierciedla Bo y plan dla Jego stworzenia –
przynoszenie Mu chwały. Czy nasze zaj cia w wiecie materialnym przynosz Bogu chwał ?
C. Rodzaj ludzki
W ko cu doszli my do stworzenia człowieka w opisie z Pierwszej Ksi gi Moj eszowej. Został
on stworzony z materii wiata naturalnego (to znaczy z prochu), lecz Bóg tchn ł w niego
oddech ycia i stworzył człowieka na swój obraz. St d człowiek jest istot zło on ; ma natur
zarówno materialn , jak i duchow . Tak naucza Pismo. Człowiek nie jest tylko istot fizyczn ,
zlepkiem zwi zków chemicznych i komórek, jak utrzymuj niektórzy ( wiatopogl d wiecki). Nie
ma on tylko natury duchowej, jak twierdz wyznawcy fatalistycznego wiatopogl du Wschodu.
Człowiek posiada ducha i ciało fizyczne (1 Moj . 3:7). Cz ci wielkiej tajemnicy dotycz cej
człowieka jest fakt, e posiada on woln wol . Bóg nie zmusza go do okre lonego zachowania
czy my lenia ani nie programuje go tak, jak robota. Wbrew temu, co głosi wiatopogl d
fatalistyczny, człowiek nie utkwił w jakiej „rzece” ycia zwanej losem. Posiada wol i dokonuje
wyborów. Mo e wybra miło do Boga albo odrzucenie Boga (Joz. 24:15).
III.

WIATOPOGL D A ZAKŁADANIE KO CIOŁA
Pismo pokazuje nam, e Bóg nie toczy walki z Szatanem. Szatan został ju pokonany (1 Jana 3:8,
Kol. 2:15, Hebr. 2:14-15). Poprzez Ewangeli , któr głosi Ko ciół, Bóg próbuje pojedna si z
człowiekiem, podczas gdy Szatan usiłuje zwie człowieka (Obj. 12:9), po re go (1 Piotra 5:8),
sprowadzi z dobrej drogi (1 Tes. 3:5) i oskar y go (Obj. 12:10).
Wojna duchowa toczy si w królestwie człowieka. Jak powiada apostoł Paweł w Drugim Li cie do
Koryntian 10:3-5, wojna ta dotyczy naszych umysłów – naszego wiatopogl du:
„Chocia bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdy or
bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych.
Udaremniamy ukryte knowania i wszelk wyniosło przeciwn poznaniu Boga i wszelki umysł
poddajemy w posłusze stwo Chrystusowi.”
Zwró uwag , jak apostoł Paweł ł czy burzenie twierdz warownych, udaremnianie ukrytych knowa
i wszelki umysł z poddaniem w posłusze stwo Chrystusowi. Na ko cu rozwa fragment z Ewangelii
Jana 8:32: „I poznacie prawd , a prawda was wyzwoli”. Im lepiej znamy prawd i działamy w
oparciu o ni , tym wi ksze zwyci stwo odnosimy. Wi cej szczegółów na ten temat podamy w
kolejnej lekcji „Relacje w walce duchowej”.
Niesłychanie wa ne jest, by my jako zało yciele ko ciołów pojmowali wiat takim, jakim jest – to
znaczy takim, jakim go przedstawia Pismo. Zakładanie ko ciołów to wojna duchowa. Szatan b dzie
atakował w ka dy mo liwy sposób podczas procesu zakładania ko ciołów. Je li nasz wiatopogl d
nie jest wła ciwy, Szatan mo e uderzy (na przykład zsyłaj c chorob ), a my nawet si na tym nie
poznamy! Poprawne pojmowanie wiatopogl du biblijnego pomo e zało ycielowi ko cioła dostrzec,
co si tak naprawd dzieje w jego yciu i słu bie.

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Czy w wietle prawdy zawartej w tej lekcji odnalazłe w swoim yciu praktyki sprzeczne z biblijnym
wiatopogl dem? Co z praktykami tych, którzy znajduj si na twoim obszarze docelowym?

•

Jak te sprzeczno ci w twoim yciu wpływaj na twoj relacj z Bogiem, twoim współmał onkiem,
dzie mi czy zgubionymi?

•

Je li zało yciel ko cioła zachoruje, czy oznacza to, e Szatan atakuje go poprzez chorob ? Kiedy
mo e to mie miejsce?
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PLAN DZIAŁANIA
•

Spotkaj si z innym wierz cym i wyja nij my li przewodnie tej lekcji. Podziel si z nim refleksjami, jak
zamierzasz zmieni swoje zachowanie w odpowiedzi na nowe, odkryte przez siebie prawdy.

•

Zastanów si nad wiatopogl dem ludzi z twojego obszaru docelowego. Pod jakim wzgl dem ich
wiatopogl d jest taki sam jak wiatopogl d biblijny? Pod jakim wzgl dem si ró ni? Jaki wpływ
b dzie to miało na twoj strategi ewangelizacji? W jaki sposób i czego b dziesz uczył nowo
nawróconych, aby zbli y ich wiatopogl d do wiatopogl du biblijnego?
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Dynamika walki duchowej

2

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomóc zało ycielowi ko cioła zrozumie dynamik relacji mi dzy Bogiem,
człowiekiem a istotami duchowymi w duchowej walce oraz pozycj i władz wierz cego nad
Szatanem, jak ma w Chrystusie.

Główne punkty

• Poprawne pojmowanie relacji mi dzy Bogiem, człowiekiem a istotami duchowymi ma
zasadnicze znaczenie dla zwyci stwa w walce duchowej.

• Walk o umysł wygrywa si dzi ki stosowaniu Bo ej prawdy do kłamstw Szatana.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Wiedzie , e zakładanie ko ciołów oznacza walk duchow .
• By silnym w Panu i Jego mocy maj c wiadomo

swej to samo ci w Chrystusie.

• Potrafi si obroni przed atakami demonów.

Dodatek

2A Indukcyjne studium Biblii: Efezjan 4:17- 5:21

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Lekcja ta zawiera wiele koncepcji doktrynalnych z przytoczeniem wielu wierszy biblijnych.
Przeanalizuj j dokładnie, zanim przedstawisz j uczestnikom. Wybierz główne my li i wiersze,
które polecisz swoim uczniom sprawdzi w trakcie szkolenia.
W lekcji tej znajduje si wykres (ilustracja 2.1) pokazuj cy te relacje. Mo esz umie ci go na
przezroczystej folii lub plakacie i wykorzysta podczas zaj .
WPROWADZENIE
Zało yciele ko ciołów, którzy przechodz przez proces budowania nowych wspólnot wierz cych, cz sto
wkraczaj na teren nieprzyjaciela. Szatan, „władca tego wiata” (Jan 16:11), nie chce, by zało yciel
ko cioła otworzył oczy wierz cym tak, by mogli odwróci si od ciemno ci do wiatła i otrzymali
odpuszczenie grzechów (Dz. Ap. 26:18). Toczy si prawdziwa walka duchowa, a zało yciele ko ciołów,
którzy nie zdaj sobie z tego sprawy, b d zupełnie nieprzygotowani do odparcia ataków, jakie na nich
spadn . Musz oni nie tylko by przygotowani osobi cie na duchow walk , lecz musz wiedzie , jak
pomaga nowym wierz cym i nowo powstaj cemu ko ciołowi w stawianiu czoła wrogowi.
Ka dy kompetentny generał, który planuje taktyk swoich walk, zna strategie, słabe i mocne strony
własne i przeciwnika. Rozumie sposób my lenia i działania swego przeciwnika. Zało yciel ko cioła te
musi zna własne mocne i słabe punkty oraz rozumie strategie, jakimi posłu y si Szatan, by go
zaatakowa . W celu u wiadomienia sobie dynamiki duchowej walki, w jak zostanie wci gni ty,
zało yciel ko cioła musi pojmowa Królestwo Boga, królestwo człowieka i królestwo istot duchowych w
tym wiecie oraz ich wzajemne powi zania. Musi on zrozumie i uwierzy w prawd , kim jest w
Chrystusie, poniewa ta prawda b dzie najwa niejsz broni , jak posiada w czekaj cych go duchowych
walkach.
Ilustracja 2.1 prezentuje wzajemne powi zania mi dzy królestwami Bo ym, istot duchowych i ludzkim.
Wykres ten pomo e w wyja nieniu niektórych koncepcji przedstawionych w tej lekcji.
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Ilustracja 2.1 Relacje w walce duchowej: Królestwo Bo e, istot duchowych i człowieka

Bóg O jciec

Chrystus:

Królestwo

Bo e

Bóg Duch w i ty

Bóg Syn
“[posadzony]...ponad wszelk
Zwierzchno ci i Władz ”
(Efez. 1:20-21)

W ierz cy:

”razem posadził na
wy ynach niebieskich”
(Efez. 2:6)

Szatan/Demony
Aniołow ie/Duchy
usługuj ce
Władza
Łuk. 10:19

Królestwo

istot
duhowych

Posłani
do usług
Hebr. 1:14

Prowadzenie,
Prawda
Jan 16:13
Kuszenie
Mat. 4:1

Atak
1Piotra 5:8
Zwodzenie
Obj. 12:9
Kłamstwo
Jan 8:44
Panowanie
1Jana 5:19

Królestwo

człowieka
W ierz cy

N iew ierz cy
Według Dr. Ti mothy Warner
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KRÓLESTWO BO E
Bóg to Wielki „JA JESTEM”, odwieczny, samoistny, samowystarczalny, przez nikogo nie stworzony
Stwórca wszechrzeczy i najwy szy Władca Wszech wiata. Jest On wszechmocny,
wszechwiedz cy, wszechobecny i zawsze wi ty, Sprawiedliwy, Miłosierny, Kochaj cy, Prawdziwy
i Wierny. NIE MA SOBIE RÓWNEGO.
Bóg jest istot trójjedyn , jedno ci w ró norodno ci. Trzech członków Trójcy – Ojciec, Syn i Duch
wi ty – wszyscy podzielaj moralne przymioty Bóstwa. Ró ni si jedynie rolami, lecz i te czasem
trudno od siebie oddzieli . Ojciec na przykład jest okre lany mianem Stwórcy (V Moj . 32:6).
Jednak w Ewangelii Jana 1:3 czytamy, ze wszystko si stało przez Słowo (Syna).
A. Bóg Ojciec
Na potrzeby tego studium najwa niejsza rola Boga Ojca wi e si z odkupieniem. Umiłował On
wiat i posłał swego Syna jako ofiar przebłagaln za nasze grzechy (Jan 3:16; 1 Jana 4:10).
Wskrzesił Jezusa z martwych (Kol. 2:12). „On uwolnił nas spod władzy ciemno ci i przeniósł do
królestwa swego umiłowanego Syna” (Kol. 1:13) i zachowuje swoje dzieci moc swego imienia
(Jan 17:11).
B. Bóg Syn
Rola Boga Syna, Jezusa Chrystusa, polega głównie na Jego wkroczeniu w czas i przestrze .
Stanowi On jedno z Ojcem (Jan 10:30) i przez cał wieczno dzieli Jego przymioty (Jan
1:1,2). „W Nim bowiem mieszka cała pełnia: Bóstwo na sposób ciała” (Kol. 2:9). Przyszedł na
wiat jako „Bóg z nami” (Mat. 1:23). Lecz gdy przyszedł na wiat, przyj ł posta sługi (Filip.
2:6,7). Zawsze pełnił On wol Ojca (Jan 6:38). Zmarł na krzy u jako ofiara za grzechy (Rzym.
8:3) i zmartwychwstał trzeciego dnia (1 Kor. 15:4).
Wst pił do nieba i siedzi po prawicy Boga Ojca, gdzie przyczynia si za nami (Rzym. 8:34). On
daje ycie wieczne (Jan 17:3). Teraz w swojej chwale (Jan 17:24) ma wszelk władz w niebie
i na ziemi (Mat. 28:18-20). Jest „nade wszystko Głow dla Ko cioła” (Efez. 1:22).
Je li chodzi o wiat duchowy, jest On wi kszy od aniołów (Hebr. 1:5-2:9). Jest On Głow
wszelkiej Zwierzchno ci i Władzy (Kol. 2:10). Pewnego dnia na Jego imi zegnie si ka de
kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych (Filip. 2:10).
C. Bóg Duch wi ty
O roli Ducha wi tego mówi si głównie w odniesieniu do osób wierz cych. Najcz ciej
okre la si Go mianem Ducha wi tego, lecz tak e Ducha Prawdy (Jan 16:13), Ducha ycia
(Rzym. 8:2) oraz Ducha Boga ywego (2 Kor. 3:3).
To wła nie On przywraca do ycia nowych wierz cych (Rzym. 8:11), sprawuje kontrol nad
yciem nowych wierz cych (Rzym. 8:9), wspiera swym wiadectwem, e jeste my Bo ymi
dzie mi (Rzym. 8:16), przyczynia si za nami w modlitwie (Rzym. 8:26-27) oraz przekonuje
wiat o grzechu (Jan 16:8-11). Jest On naszym Pocieszycielem/Pomocnikiem (Jan 14:16) i
naszym Nauczycielem (Jan 14:26). Mieszka w Bo ych dzieciach (Rzym. 8:9), wiadczy o
Jezusie (Jan 15:26), jest wi kszy od tego, który jest w wiecie (1 Jana 4:4).

II.

KRÓLESTWO CZŁOWIEKA
Gdy Bóg stworzył człowieka, uczynił go m czyzn i kobiet na swój obraz: dwie jednostki, które
stan si jednym, wyra aj c tym samym jedno w ró norodno ci Bóstwa (1 Moj . 1:26,27). W
porównaniu z istotami duchowymi człowiek został stworzony „niewiele mniejszym od istot
niebieskich”, lecz został uwie czony „chwał i czci ” (Ps. 8:5). Bóg obdarzył go władz nad dziełami
swoich r k i zło ył wszystko pod jego stopy (Ps. 8:6).
Człowiek jednak wolał posłucha kłamstw diabła, zgrzeszył przeciwko Bogu i popadł w grzech. Cały
rodzaj ludzki zgrzeszył (Rzym. 3:23), umarł wskutek swoich wyst pków i grzechów (Efez. 2:1), nie
maj c nadziei ani Boga na tym wiecie (Efez. 2:12) i został skazany na mier (Jan 3:17; Rzym.
6:23). Prawo człowieka do panowania przywłaszczył sobie diabeł, dlatego teraz yjemy w wiecie
rz dzonym przez Szatana (Mat. 4:8,9).
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Gdy kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, wci
yje na tym wiecie, lecz ju nie jest jego własno ci
(Jan 15:19). Jest uwolniony przez Chrystusa spod władzy ciemno ci i przeniesiony do królestwa
umiłowanego Bo ego Syna (Kol. 1:13). wiat b dzie go nienawidził i prze ladował (Jan 16:18-21),
podobnie Szatan i jego demony (Efez. 6:11). Wierz cy staje si uczestnikiem duchowej wojny
mi dzy Bogiem i Jego siłami a Szatanem i Jego siłami (2 Kor. 10:3-5).
III.

KRÓLESTWO ISTOT DUCHOWYCH
A. Aniołowie/Duchy przeznaczone do usług
Pomimo i w Biblii cz sto mówi si o aniołach, nie istnieje ich systematyczny opis. Wiemy na
pewno, e s one istotami stworzonymi (Ps. 148:2,5; Kol. 1:16), ni szymi od Boga (Hebr. 1:4),
lecz wy szymi od człowieka (Ps. 8:5). Dysponuj rozległ wiedz , lecz nie s wszechwiedz ce
(1 Piotra 1:12). Posiadaj wielka moc, lecz nie s wszechmocne (Dz. Ap. 12:7-11). Na ogół
były niewidzialne, lecz gdy je widziano, opisywano je jako „błyskawice” oraz istoty „białe jak
nieg” (Ezech. 1:13,14; Mat. 28:3). Anioły s Bo ymi posła cami (Dz. Ap. 7:38), które „zawsze
doskonale wypełniaj Bo wol ” (Mat. 6:10). W odniesieniu do człowieka s one „duchami
przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy maj posi
zbawienie” (Hebr.
1:14).
B. Demony/Upadłe anioły
Cho nigdzie wyra nie si tego nie mówi, w ród ewangelicznie wierz cych przyj ł si pogl d,
e demony s upadłymi aniołami (2 Piotra 2:4). Wierz oni, e fragment z Ksi gi Objawienia
12:7-9 mówi o Szatanie i jego aniołach str conych z nieba na ziemi . Fragment z Listu Judy
1:6 mówi o aniołach, którzy nie zachowali swojej godno ci i opu cili własne mieszkanie.
W trakcie lektury ewangelii dostrzegamy, e jedn z ich broni jest dotykanie ludzi ró nymi
chorobami takimi jak lepota, głuchota, brak zdolno ci mówienia i padaczka. Szatan jest
władc demonów (Mat. 12:24). S one tak zjednoczone w swoich złych zamiarach, e gdy
uczniowie donie li, i wyp dzili demony, Jezus zauwa ył: „Widziałem szatana, spadaj cego z
nieba jak błyskawica” (Łuk. 10:17,18).
C. Szatan
Kim jest Szatan? Jest on istot stworzon , prawdopodobnie upadłym aniołem. Jest
grzesznikiem, którego dzieła przyszedł zniszczy Jezus (1 Jana 3:8). Nazywa si go „władc
tego wiata” (Jan 16:11) oraz „bogiem tego wiata” (2 Kor. 4:4). Inne przypisywane mu
okre lenia to zabójca i kłamca (Jan 8:44), lew rycz cy szukaj cy kogo po re (1 Piotra 5:8; 2
Tym. 4:17); zwodziciel narodów (Obj. 12:9; 20:3,10); oskar yciel braci (Zach. 3:1; Obj. 12:10);
anioł wiatło ci (2 Kor. 11:14); W
starodawny, diabeł, Smok (Obj. 12:7,9; 20:2); ksi
demonów, Belzebub (Mat. 12:24; Łuk. 11:15).
Co robi Szatan? Zwodzi cał zamieszkał ziemi (Obj. 12:9). Cały wiat le y w jego mocy
(1 Jana 5:19). Dokonuje fałszywych znaków i cudów (2 Tes. 2:9). Przemierza cał ziemi
szukaj c ofiary do po arcia (Job 1:7; 1 Piotra 5:8). Toczy walk przeciwko ludowi Bo emu (Obj.
12:17). Dzier y władz nad mierci (Hebr. 2:14).
Jakie s ograniczenia Szatana? Nie mo e posun si dalej ni Bóg mu na to pozwoli (Job
1:12). Jest pokonanym nieprzyjacielem (Obj. 12:7-9)! Jakie jest ostateczne przeznaczenie
Szatana? Zostanie starty przez Boga (Rzym. 16:20). Bóg pokona Szatana (Hebr. 2:14) i wrzuci
go do jeziora ognia i siarki (Obj. 20:10).

IV.

KRÓLESTWO WALKI
Gdy stali my si chrze cijanami, zostali my uwolnieni spod władzy ciemno ci i przeniesieni do
królestwa wiatła (Kol. 1:13). I cho nadal yjemy w fizycznym wiecie, to jako obywatele Bo ego
królestwa siedzimy z Chrystusem na wy ynach niebieskich (Efez. 2:6). Jeste my obcymi i
przybyszami w wiecie (1 Piotra 2:11). Skutkiem tego nie yjemy ju według norm tego wiata
(2 Kor. 10:12). Dlatego wiat i jego władca Szatan nienawidz nas (Jan 17:14) i tocz z nami wojn .
W kolejnej lekcji pt. „Bitwy duchowe” z cyklu „Walka duchowa” przyjrzymy si ró nym sferom
ataków Szatana na wierz cego. Teraz przypatrzmy si pierwszej sferze, sferze umysłu.
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„Chocia bowiem w ciele pozostajemy, nie prowadzimy walki według ciała, gdy or
bojowania naszego nie jest z ciała, lecz posiada moc burzenia, dla Boga twierdz warownych.
Udaremniamy ukryte knowania i wszelk wyniosło przeciwn poznaniu Boga i wszelki umysł
poddajemy w posłusze stwo Chrystusowi” (2 Kor. 10:3-5).
Zwró uwag , e mamy posługiwa si moc ponadnaturaln
my lom. Pierwszym obiektem ataków Szatana jest umysł.

przeciwko ukrytym knowaniom i

Szatan jest kłamc i ojcem kłamstwa (Jan 8:44). Jedn z jego taktyk stosowanych w walce
przeciwko wierz cym jest przekonanie ich, e kłamstwa s prawd . Kłamstwo to mo e by
wymierzone w natur Boga i Jego Słowo, jak to miało miejsce w przypadku Ewy (1 Moj . 3:1-4;
2 Kor. 11:13). Jezus sam jest prawd (Jan 14:6). W swojej modlitwie do Ojca zapisanej w
siedemnastym rozdziale Ewangelii Jana modlił si słowami: „U wi ich w prawdzie. Słowo Twoje
jest prawd ” (Jan 17:17). Musimy trzyma si mocno prawd wyra onych w Bo ym Słowie.
Jedno z cz stych kłamstw Szatana ma na celu przekonanie nas, e nie jeste my wi tymi
zbawionymi z łaski, lecz grzesznikami bezsilnymi wobec swojej grzesznej natury. Nasza obrona w
obliczu tego kłamstwa jest zarazem prawd . Jezus powiedział: „I poznacie prawd , a prawda was
wyzwoli”. Ilekro Szatan usiłuje nakłoni nas do my lenia, e jeste my niczym, jeste my bezradni,
nie mamy mocy itp., musimy pokona go prawd . W Chrystusie mamy władz nad Szatanem i jego
demonami. Ciało Chrystusa, Ko ciół odniósł ju ostateczne zwyci stwo nad mocami ciemno ci.
Według tej prawdy zało yciele ko ciołów musz
y i jej naucza . Poni ej znajduje si kilka
wierszy, które mówi , kim jest wierz cy w Chrystusie. Naucz si ich na pami i ilekro Szatan
próbuje ci nakłoni do uwierzenia w kłamstwo, wykorzystaj te prawdy przeciwko niemu.
Ilustracja 2.1 Kim jestem w Chrystusie
Jako wierz cy w Chrystusie jestem...
•

kim , kto nie podlega pot pieniu, lecz przeszedłem ze mierci do ywota (Jan 3:18,
Rzym 8:1)

•

nowym stworzeniem (2 Kor. 5:17)

•

wyzwolony spod prawa grzechu i mierci (Rzym. 8:2)

•

powołany przez Boga (Efez. 1:4)

•

przybranym synem Bo ym. Bóg jest moim Ojcem (Efez. 1:5)

•

przyj ty przez Boga (Efez. 1:6)

•

odkupiony, nabyty i ceniony przez Boga (Efez. 1:7)

•

współdziedzicem z Chrystusem (Efez. 1:11; Rzym. 8:17)

•

naznaczony piecz ci Ducha wi tego (Efez. 1:13)

•

przywrócony do ycia pod wzgl dem duchowym (Efez. 2:1-7)

•

zbawiony Bo

•

Jego dziełem (Efez. 2:10)

•

uwolniony przez Chrystusa spod władzy ciemno ci i przeniesiony do królestwa Bo ego
Syna (Kol. 1:13)

•

łask (Efez. 2:8)

wi tyni Boga ywego (2 Kor. 6:16)

•

napełniony w Nim (Kol. 2:10)

•

sol dla ziemi i wiatłem wiata (Mat. 5:13,14)

•

b d podobny do Chrystusa, gdy powróci (1 Jana 3:1,2)

KONKLUZJA
Trójjedyny Bóg jest Stwórc i Władc wszechrzeczy, ł cznie z rodzajem ludzkim i istotami duchowymi
(aniołowie, Szatan, demony). Jest wy szy ni całe Jego stworzenie.
„Wykazał On je, gdy wskrzesił Go [Chrystusa] z martwych i posadził po swojej prawicy na wy ynach
niebieskich, ponad wszelk Zwierzchno ci i Władz , i Moc , i Panowaniem, i ponad wszelkim innym
imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego
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samego ustanowił nade wszystko Głow dla Ko cioła... Razem te [nas] wskrzesił i razem posadził na
wy ynach niebieskich – w Chrystusie Jezusie” (Efez. 1:20-22; 2:6).
Nasza to samo z Chrystusem jest podstaw naszej władzy nad istotami ze wiata duchowego (Szatan
i jego demony). Jeste my uczestnikami Bo ej natury, wi tymi, którzy czasem grzesz . Musimy stawia
opór w walce o nasz umysł i trzyma si prawdy o zwyci stwie, które ju nale y do nas w Chrystusie.
Jako zało yciele ko ciołów musimy pami ta o słowach Jezusa: „zbuduj Ko ciół mój, a bramy
piekielne go nie przemog ”.
PLAN DZIAŁANIA:
•

Po wi czas na powtórzenie tej lekcji i sprawdzenie wszystkich przytoczonych wierszy. Zanotuj w
swoim dzienniku duchowym wszystkie nowe prawdy, jakie poznałe b d my li, które nabrały dla
ciebie gł bszego znaczenia.

•

Przeczytaj na głos list „Kim jestem w Chrystusie” i podzi kuj Bogu za to, co dla ciebie uczynił.
Naucz si na pami
wierszy dotycz cych twojej to samo ci w Chrystusie, co do których masz
w tpliwo ci czy obawy. Gdy zapami tasz te prawdy, Duch wi ty sprawi, e sprawdz si one w
twoim yciu.

•

Przeprowad indukcyjne studium Biblii na podstawie fragmentu z Efezjan 4:17-5:21 zamieszczonym
w Dodatku 2A.
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Indukcyjne studium Biblii:
Efezjan 4:17 - 5:21

WALKA DUCHOWA

DODATEK

2A

Pocz tek niniejszego indukcyjnego studium Biblii ju dla ciebie podano. Przeanalizuj uwa nie to, co ju
zostało zrobione. Potem doko cz studium, odpowiadaj c na wszystkie pytania, pisz c podsumowania
zgodnie z poleceniem i wypełniaj c wszystkie puste miejsca. Pami taj o wypełnieniu zastosowania.
I.

OBSERWACJA
Przeanalizuj List do Efezjan 4:17-24. Zapisz poni sze spostrze enia:
A. Opis ycia pogan (17-19)
w.17 pró ne my lenie
w.18 umysł pogr

ony w mroku

w.18 obcy dla ycia Bo ego
w.18 niewiedza na skutek zatwardziało ci serca
w.19 nieczuło

sumienia

w.19 oddanie si rozpu cie
w.19 popełnianie wszelkiego rodzaju grzechów nieczystych
w.19 zachłanno

w popełnianiu grzechów nieczystych

W jednym akapicie podsumuj krótko własnymi słowami opis ycia pogan.
B. Opis nauczenia si przez was (Efezjan) Chrystusa (20 - 24)
w.21 zostali cie pouczeni w Nim – zgodnie z prawd , jaka jest w Jezusie
w.22 porzucenie nowego człowieka
w.23 odnowienie si duchem w my leniu
w.24 przyobleczenie człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwo ci i
prawdziwej wi to ci.
W jednym akapicie podsumuj krótko własnymi słowami, jak Efezjanie nauczyli si Chrystusa.
II.

INTERPRETACJA
Odpowiedz na poni sze pytania dotycz ce interpretacji:
• Jak my lenie (umysł) danej osoby okre la jej czyny? (ww. 17, 22, 23).
• Jak rol odegrała prawda w zmianie czynów Efezjan? (21).
• Opisz „nowego człowieka” (24). Pod jakim wzgl dem to nowe stworzenie przypomina
pocz tkowe Bo e stworzenie człowieka? (Por. 1 Moj . 1:27).

III.

ZASTOSOWANIE
List do Efezjan 4:25-5:21 jest zastosowaniem Pawła. Wymie to, co zawarł on w swoim
zastosowaniu. Nast pnie napisz zdanie mówi ce o zastosowaniu tych rzeczy w swoim yciu i
słu bie.
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Wiersz
4:25

Zastosowanie
Odrzucajcie kłamstwo

4:25
4:26
4:26
4:27

Jak gniew daje miejsce diabłu?

4:28
4:28
4:29
4:30

Nie zasmucajcie Bo ego Ducha wi tego (jak mo emy Go zasmuca ?)

4:31
4:32
5:1
5:2
5:3
5:4
5:5
5:6
5:7
5:8
5:9
5:10
5:11
5:12
Zastosowanie w moim yciu i słu bie:
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Bitwy duchowe
ZAŁO YCIELE KO CIOŁÓW POD
OBSTRZAŁEM

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomóc zało ycielom ko ciołów w dostrzeganiu i obronie przed szata skimi
atakami oraz przygotowa ich do udzielania pomocy ludziom cierpi cym na chorob spowodowan
przez demony.

Główne punkty

• Ataki Szatana mog si odbywa w sferze fizycznej, materialnej, umysłowej/emocjonalnej lub
duchowej.

• Obrona przed Szatanem wymaga znajomo ci Pisma i duchowej dojrzało ci.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Wiedzie , kiedy jest atakowany przez Szatana.
• By silnym w Panu i Jego mocy.
• Zacz

uczy si obrony przed atakiem Szatana i podejmowa kroki w wojnie zaczepnej.

Dodatki

3A Studium Biblii: Jak Jezus radził sobie z lud mi op tanymi przez demony?
3B Przykłady z całego wiata
WPROWADZENIE
Walka duchowa jest udziałem ka dego wierz cego w Chrystusa. Gdy kto zaczyna wierzy w Chrystusa,
jego stosunek do wszystkiego w sferze emocjonalnej, umysłowej, duchowej i fizycznej ulega drastycznej
zmianie. Wierz cy jest nowym stworzeniem w Chrystusie (2 Kor. 5:17), obywatelem nieba (Filip. 3:20) i
Bo ym dzieckiem (Jan 1:12). Z uwagi na swoj now relacj z Bogiem wierz cy staje si obiektem
ataków ze strony Bo ego nieprzyjaciela – Szatana i jego sił, które sprzeciwiaj si Bo ej osobie, planom
i celom.
Lekcja ta zawiera informacje kluczowe do zrozumienia, jak zało yciele ko ciołów mog si znale pod
duchowym obstrzałem, jak si maj broni oraz jak pomóc osobom, które zostały dotkni te chorob
zesłan przez siły demoniczne. W bezustannej walce mi dzy Szatanem a siłami Boga za ka dym razem,
gdy powstaje nowy ko ciół, Szatan u wiadamia sobie, e traci terytorium w wiecie, w którym pragnie
sprawowa kontrol . Z tego powodu b dzie przypuszczał gwałtowne ataki na nowe ko cioły i nowych
wierz cych i zrobi wszystko, by ich zniszczy .
Zało yciele ko ciołów musz by przygotowani na walk duchow (zarówno obronn , jak i zaczepn ) nie
tylko sami, lecz musz te uczy nowych wierz cych w grupach komórkowych i ko ciołach o walce, w
której bior udział bez wzgl du na to, czy o tym wiedz , czy nie. Bez rzetelnego biblijnego pojmowania
duchowej wojny, jaka si wokół nich toczy, nowe ko cioły b d podatne na szata skie ataki, które mog
ich osłabi , a nawet zniszczy . Zało yciele ko ciołów maj obowi zek pomóc w przygotowaniu Bo ej
„armii” wierz cych na duchowe kampanie, jakie ich czekaj .
I.

SFERY SZATA SKIEGO ATAKU
Szatan i jego zast py demonów znajduj si w wiecie walcz c przeciwko Bo ym planom i celom.
Ludzie mog do wiadcza diabelskich ataków w sferze umysłowej, fizycznej i duchowej. W
poprzedniej lekcji pt. „Dynamika walki duchowej” z cyklu „Walka duchowa” widzieli my, e pierwsz
sfer jest umysł. Na tych zaj ciach omówimy inne sfery. Szatan i jego demony mog zaatakowa

Podr cznik trzeci
Marzec 2003

Lekcja 3: Bitwy duchowe

Walka duchowa

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 182

bezpo rednio lub posłu y si innymi. Przykład tej ostatniej taktyki to prze ladowanie ze strony
wiata. Ten po redni atak Szatana nie powinien by dla wierz cych zaskoczeniem, gdy jak napisał
apostoł Paweł do Tymoteusza: „wszystkich, którzy chc y zbo nie w Chrystusie Jezusie, spotkaj
prze ladowania” (2 Tym. 3:12). Piotr napisał swój pierwszy list w celu poinformowania wierz cych,
jak znosi prze ladowania. Jezus powiedział, e wiat b dzie nienawidził Jego uczniów (Jan 15:1819). Dlatego wierz cy nie powinni by zaskoczeni prze ladowaniami, lecz musz zdawa sobie
spraw , e to atak Szatana.
A. Ataki w sferze fizycznej
1.

Zdrowie fizyczne
Nie ka da choroba jest skutkiem szata skiego ataku, cho w Ewangeliach widzimy, e
były przypadki, kiedy co takiego miało miejsce (Mat. 9:32-33; Łuk. 13:16; Mar. 5:1-13).
Zobacz Dodatek 3A „Jak Jezus radził sobie z lud mi op tanymi przez demony?”.

2.

Pragnienia fizyczne takie jak głód czy seks
Bóg stworzył ludzi z fizycznymi potrzebami i pragnieniami (1 Moj . 3:1-6). Je li s one
zaspokajane w nale yty sposób, s czym dobrym. Jednak Szatan lubi bra to, co dobre i
kusi człowieka, by posługiwał si tym w sposób, który mu szkodzi. Podczas kuszenia
Adama i Ewy Szatan wykorzystał co poci gaj cego dla oczu (po ywienie), aby nakłoni
ich do grzechu. Grzech nie polegał na tym, e pragn li czy potrzebowali pokarmu, lecz na
tym, e wykorzystali go w niewła ciwy sposób – w tym wypadku chodziło o pokarm
zakazany przez Boga (1 Moj . 3:1-6). Podobnie gdy Jezus po cił przez czterdzie ci dni i
nocy Szatan kusił Go, by zaspokoił głód wykorzystuj c ponadnaturaln moc w sposób
niezale ny od swego Ojca (Mat. 4:2-4).
Szatan kusi ludzi, by niewła ciwie korzystali z tego, co Bóg stworzył jako dobre. Jan za
cz
wiata (rz dzonego przez Szatana) uznał po dliwo oczu (1 Jana 2:15-16). Wiele
najnowszych relacji podaje, e chrze cija scy przywódcy na całym wiecie popadli w
grzech natury seksualnej. Zało yciele ko ciołów s na „linii frontu” i jako tacy powinni mie
si na baczno ci przeciwko pokusom, jakie Szatan z cał pewno ci im zaproponuje.

B. Ataki w sferze materialnej
Inn sfer szata skich ataków jest wytwarzanie niezdrowego po dania dobrych rzeczy, jakie
dał nam Bóg. Szatan kusił Jezusa w tej sferze oferuj c Mu wszystkie królestwa wiata z całym
ich przepychem, je li ten odda mu pokłon (Mat. 4:8).
Wi e si z tym ci le pragnienie władzy. W Pierwszej Ksi dze Moj eszowej 1:28-29 Bóg
polecił Adamowi i Ewie, aby panowali nad wszelkimi ywymi stworzeniami. Jednak wskutek ich
grzechu m czyzna panował nad kobiet (1 Moj . 3:16). Tak zacz ła si walka o władz nad
innymi lud mi.
Zało yciele ko ciołów musz uwa a , by niezdrowe po
e oderw wzrok od Jezusa.

danie bogactw i władzy nie sprawiło,

C. Ataki w sferze umysłowej/emocjonalnej
Pokusa poddania si zniech caniu lub rozpaczy mo e by bezpo rednim atakiem ze strony
nieprzyjaciela. Zobacz Ewangelia Marka 5:1-10 oraz Łukasza 9:37-42.
D. Ataki w sferze duchowej
W dzisiejszej dobie ro nie zainteresowanie okultyzmem. Wiele osób korzysta z usług
spirytystów, mediów, uzdrowicieli duszy, czytaj cych z dłoni, doradców lub przewodników
duchowych, horoskopów itp. Wskutek tych praktyk okultystycznych Szatan mo e zapanowa
nad ludzkim yciem.
Zało yciele ko ciołów musz unika takich praktyk okultystycznych i ostrzega innych w
swoich grupach komórkowych i ko ciołach o niebezpiecze stwach zwi zanych z tymi
praktykami. Zjawiskiem bardzo powszechnym dla nowych wierz cych jest brak pełnego
zrozumienia powagi takich praktyk. By mo e odwiedzili oni wró k , duchowego uzdrowiciela
lub kogo zaanga owanego w okultyzm, zanim zostali wierz cymi i mog nie dostrzega
niebezpiecze stwa powrotu do nich.
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JAK ROZPOZNA , CZY DANY PROBLEM WYNIKA Z PRZYCZYN NATURALNYCH, CZY JEST
ATAKIEM SZATANA
Nie zawsze łatwo jest ustali przyczyn
problemów. Do
chrze cija skich słyszy si opowie ci takie jak ta:

cz sto w ród pracowników

„Byłem sam w pokoju pogr ony w gł bokim nie. Nagle bez adnego konkretnego powodu
obudziłem si . Ciemno w pokoju była przytłaczaj ca i czułem przy pieszone bicie serca, zacz ło
mi brakowa tchu, a moje ciało było zlane potem. Czuj c, e to atak szata ski, usiadłem na łó ku,
wł czyłem wiatło i gło no zacz łem uznawa Jezusa Chrystusa za PANA prosz c o ochron przed
wszelkimi złymi duchami, które mogły chcie mi wyrz dzi krzywd . Podczas modlitwy ci ar
ust pił, poło yłem si i ponownie zapadłem w sen.”
Autor tej opowie ci podejrzewał, e został zaatakowany przez Szatana i natychmiast przyst pił do
kontrataku. Je li przypuszczasz, e sam stałe si obiektem szata skiego ataku, oto kilka zasad
biblijnych do rozwa enia. Kolejno , w jakiej zostały wymienione, jest przypadkowa:
• Badaj duchy, czy s z Boga (1 Jana 4:1-3).
• Szukaj pomocy u członka Ciała, który ma dar rozpoznawania duchów (1 Kor. 12:10).
• Próby mog pochodzi od Pana, aby uczyni nas dojrzałymi i doskonałymi (Jak. 1:2-4).
• Pokusy pochodz od diabła; je li pozwolimy, by nasza własna po
uległo ci pokusom, skutkiem jest grzech (Jak. 1:13-14).

dliwo

skłoniła nas do

• Szatan atakuje, by nakłoni nas do grzechu, lecz Bóg zamienia to w dobro (1 Moj . 50:19-20).
• Szatan zsyła w naszym
słabo ci(2 Kor. 12:7-9).
III.

yciu co , co Bóg wykorzystuje, by okaza

swoj

moc w naszej

JAK SI BRONI PRZED ATAKAMI SZATANA
A. Poddawaj wszelki my l w posłusze stwo Chrystusowi (2 Kor. 10:3-5)
Uczenie si na pami
fragmentów Pisma i rozwa anie ich pozwala nam oceni my li i
pogl dy, które przychodz nam do głowy i odrzuci te, które s sprzeczne z prawdami
zawartymi w Pi mie. Zapami tywanie wierszy biblijnych pomaga nam wyrabia nawyki
my lowe i dyscyplin w my leniu i zachowaniu na wzór Chrystusa.
B. Odnawiaj swój umysł (Rzym. 12:1-2)
Pro Boga o zbadanie twoich my li i wskazanie ci tych, które s złe lub nieczyste. Wyznaj je
Panu i odwró si od nich (Ps. 139:23-24). Miej na my li wszystko, co jest prawdziwe, co
godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie (Filip. 4:8).
Strze si zwodniczych kłamstw seksualnych i pokus wypełniaj cych twój umysł bezbo nymi
my lami. „Szatan nie ma nad tob adnej władzy z wyj tkiem tego, co mu dajesz, kiedy nie
poddajesz w posłusze stwo ka dej my li" (N. Anderson, Zwyci stwo nad ciemno ci , ss. 169 170).
C. Oblecz pełn zbroj Bo

(Efez. 6:10-18)

Uznaj swoje zbawienie przez wiar w Chrystusa, swoje usprawiedliwienie przed Bogiem dzi ki
krwi Chrystusa oraz pokój, jaki masz z Bogiem dzi ki temu, e jeste Jego dzieckiem. Po wi
czas na wysławianie Ojca za Jego zwyci stwo nad złym i za fakt, e przez Chrystusa i ty
odnosisz nad nim zwyci stwo.
Jedn ze skutecznej broni, jak posiada wierz cy, jest Słowo Bo e – „miecz Ducha” (Efez.
6:17). W całym Pi mie padaj upomnienia pod adresem wierz cych, by trwali w prawdzie
Bo ego Słowa (Jan 8:32, 1 Piotra 5:9).
D. Zwyci

aj dzi ki krwi Baranka (Obj. 12:11)

Jedyn podstaw zwyci stwa nad ciałem, wiatem i Szatanem jest krew Jezusa Chrystusa
przelana na krzy u. Jego ofiara złamała moc Szatana i pozwoliła człowiekowi mie
społeczno z Bogiem. Wa ne jest, by wierz cy u wiadamiali sobie, i nie potrafi pokona
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Szatana o własnych siłach, lecz mog tego dokona jedynie poprzez przelan krew Jezusa
Chrystusa.
E.

Niech grzech w tobie nie króluje (Rzym. 6:12)
Wierz cy otrzymuj pouczenie, by fizycznie wycofywa si z sytuacji, które mog doprowadzi
ich do grzechu (2 Tym. 2:22). Powinni te „unika wszystkiego, co ma cho by pozór zła” (1
Tes. 5:22; Efez. 5:3).

IV.

WSKZÓWKI RADZENIA SOBIE Z DEMONICZNYM OP TANIEM
W całym Nowym Testamencie oraz w przykładach zebranych ze wiata (zobacz Dodatek 3B,
„Przykłady z całego wiata”) dostrzegamy ludzi op tanych przez demony. Op tanie demoniczne
jest rzeczywisto ci w wiecie, w którym yjemy.
Z Pisma wynika bardzo jasno, e wierz cy mog by otwarci na demoniczne op tanie lub wpływ. W
Li cie do Efezjan 4:27 czytamy, by wierz cy nie dawali „miejsca” diabłu w swoim yciu. Pierwszy
List Piotra 5:8 jest adresowany do wierz cych i mówi o tym, e mamy wroga, który kr y jak lew
rycz cy szukaj c kogo po re . W Drugim Li cie do Koryntian 2:11 Paweł ostrzega nas, e Szatan
knuje przeciwko nam i chce, by my wpadli w zastawion przez niego pułapk tak, by mógł
pozyska prawo dr czenia nas za pomoc swoich demonów.
Ka dy chrze cijanin powinien umie si obroni przed szata skim atakiem, poniewa Bóg dał nam
wyra ne wskazówki w Pi mie, jak y i jak wkłada Jego zbroj w obronie własnej. Niewierz cy
oczywi cie nie rozumiej , jak si broni i nie maj w swoim yciu mocy Ducha wi tego, z której
mogliby czerpa siły do obrony. Niestety s te wierz cy, którzy z ró nych przyczyn otworzyli si na
wpływ demonów.
Z uwagi na to praca z lud mi cierpi cymi na demoniczne ataki i op tanie to spotkanie z prawd , a
nie moc . Niektórzy chrze cijanie niesłusznie s przekonani, e skoro Bóg jest pot niejszy od
Szatana, to oni w imi Jezusa mog usun wszelkie demoniczne wpływy z ycia osoby cierpi cej.
Wprawdzie Bóg rzeczywi cie jest wszechmocny, a Szatan nie, ale Bóg dał człowiekowi woln wol ,
by wybierał, czy pozwoli „władcy tego wiata” (Jan 16:11) mie wpływ na swoje ycie. Bóg dał nam
wszystko, czego nam potrzeba do obrony przed podst pami Diabła, mo emy jednak to
zlekcewa y i pozwoli Szatanowi na przej cie cz ciowej kontroli nad naszym yciem.
wiadomo to samo ci w Chrystusie umo liwia wierz cemu odmow wikłania si w grzeszne
praktyki, które dadz Szatanowi prawo do dr czenia go.
Poni sze wskazówki mo na wykorzysta
demonicznego wpływu w ich yciu.
A. Módl si i zabiegaj o m dro

do usługiwania tym, którzy cierpi

z powodu jakiego

od Ducha wi tego

Rozprawienie si z wpływami demonicznymi wymaga wielkiej duchowej m dro ci i polegania
na Duchu wi tym. Szatan jest pot nym nieprzyjacielem, st d stawienie czoła jemu lub jego
wojskom nie powinno by traktowane lekko. Nie sposób przeceni prowadzenia i kierownictwa
Ducha wi tego, gdy nie istnieje adna „formuła” pracy z lud mi cierpi cymi wskutek
działania demonów w ich yciu. Ka da osoba jest wyj tkowa, ka da sytuacja inna i cho s
pewne ogólne zasady, ka dy przypadek wymaga polegania na Duchu wi tym i Jego
m dro ci. Przed podj ciem dowolnego rodzaju słu by zwi zanej z działaniem demonów nale y
po wi ci czas na modlitw .
B. Współpraca z innymi
Ten rodzaj słu by zawsze powinien si odbywa z udziałem co najmniej jednego lub wi cej
dojrzałych wierz cych w Chrystusie. Je li to mo liwe, zaanga uj do tego ludzi, którzy maj dar
rozpoznawania i wcze niej mieli do czynienia z demonicznym atakiem/op taniem. W ramach
udzielania pomocy cierpi cemu sp dzajcie czas na grupowej modlitwie (i po cie, je li to
konieczne). Je li to mo liwe, zało yciele ko ciołów i inni pracownicy chrze cija scy powinni
unika samodzielnego wykonywania tej słu by.
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C. Ustal przyczyn
Niekiedy demony ujawni si nieoczekiwanie w miejscach publicznych takich jak nabo e stwo,
studium biblijne, spotkanie grupy komórkowej lub inna zbiorowa społeczno . W takich
przypadkach przywódcy chrze cija scy, którzy znajduj si na miejscu, by mo e nie b d
mieli wyboru i b d musieli działa natychmiast, polegaj c na mocy i obecno ci Ducha
wi tego, który ich poprowadzi.
Jednak znacznie cz ciej wpływ demoniczny przejawia si przez dłu szy okres czasu w yciu
danej osoby i to w taki sposób, e problem ten jest widoczny dla niej i jej otoczenia. W takich
okoliczno ciach konieczne jest zorganizowanie spotkania tej osoby z członkami ko cioła,
którzy potrafi pomóc jej w uwolnieniu si spod demonicznych wpływów w jej yciu. Celem
spotkania jest próba ustalenia, jakie wydarzenia w yciu tego człowieka dały Szatanowi prawo
do dr czenia go. Wtedy te mo na zbada , czy problem ma charakter demoniczny, czy
powstał z innych naturalnych przyczyn.
Istnieje wiele sposobów otwarcia si na Szatana i dania mu okazji do gn bienia. Niektóre z
powszechnie znanych to:
•

Praktyki okultystyczne: bałwochwalstwo, religijne praktyki Wschodu (takie jak medytacja
transcendentalna), spirytyzm, tajemne przysi gi „krwi”, udział w sektach, astrologii,
przepowiadaniu przyszło ci, niektóre rodzaje hipnozy, uzdrawianie duszy, do wiadczenia
pozacielesne.

•

Czarnoksi stwo i satanizm: zakl cia, uroki, rytuały sataniczne, po wi canie dzieci
Szatanowi, nadu ycia rytualne, magia (biała i czarna).

•

wiadomy, ci gły i nie wyznany grzech: narkotyki, uzale nienia, gniew, grzechy seksualne,
nienawi , brak wybaczenia itp.
Niesłychanie istotne jest, by cierpi cy byli bezwzgl dnie szczerzy z wierz cymi, którzy chc im
pomóc. Czy obecnie lub w przeszło ci byli zaanga owani w okultyzm? Czy dotyczy to ich
rodziców albo innych krewnych? Je li s wierz cy, czy maj w swoim yciu jaki „ukryty”
grzech, którego nie chc wyzna ? Na tyle, na ile to mo liwe, wymie wszystko, co mogło
przyczyni si do demonicznego objawienia w ich yciu.
D. Rozwi

problem grzechu

Bez wzgl du na to, czy cierpi cy jest osob wierz c , musi chcie si uwolni spod wpływu
demonów. W oparciu o wiedz na temat wcze niejszego lub obecnego zaanga owania w
praktyki okultystyczne, niewyznane grzechy itp. dana osoba musi odwróci si od tych
grzechów i wszelkich praktyk, które mogły da Szatanowi miejsce w jej yciu. Ka d spraw
nale y wyzna na głos i poprosi Boga o przebaczenie. Dana osoba powinna odrzuci wszelkie
przeszłe praktyki sataniczne oraz miejsce(a), jakie dały one Szatanowi w jej yciu.
Warto jeszcze u wiadomi sobie, e ta osoba nie musi by chrze cijaninem, aby dozna
uwolnienia od demonicznych sił w jej yciu. Jednak bez opieki i władzy, jak wierz cy ma w
Chrystusie nad Szatanem, człowiek taki jest otwarty na ponowne działanie demonów w swoim
yciu, niekiedy ze zwi kszon sił (zobacz Mat. 12:43-45). Po rozwi zaniu problemu grzechu
nale y jasno przedstawi tre
Ewangelii i zapewni danej osobie okazj do przyj cia
Chrystusa jako Zbawcy.
Bez wzgl du na stan duchowy tej osoby musi ona zrozumie , e je li powróci do praktyk
okultystycznych lub wiadomego grzechu otwiera si znów na działanie demonów.
E.

Uwolnienie
Na tym etapie zaanga owani wierz cy powinni si modli i prosi Ducha wi tego o wskazanie
im, jak chce rozprawi si z działaniem demonów w yciu tej osoby. Mo e to polega na
wyp dzaniu demona(ów) w imi i moc Jezusa Chrystusa. W innych wypadkach złamanie
duchowego oporu sił demonicznych b dzie wymagało dłu szej modlitwy i postu. W sytuacjach,
gdy cierpi cy jest osob wierz c , Duch wi ty poprowadzi go do uznania swojej mocy w
Chrystusie, odwrócenia si od grzechów, które spowodowały dr czenie demonów i
samodzielne rozprawienie si z Szatanem.
Zwró uwag , e podczas procesu uwalniania kogo spod działania demonów najlepiej nie
porozumiewa si bezpo rednio z tymi demonami. Ewangelia Jana 8:44 przestrzega, e diabeł
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jest kłamc i ojcem kłamstwa, dlatego demony nie maj powodu mówi cokolwiek innego ni
półprawdy. Wielu chrze cijan usługuj cych osobom op tanym przekonało si , e rozmowa z
demonami i pro ba o ujawnienie si wywołuje jeszcze wi ksze obra anie Boga, fizyczn
agresj , przemoc i znacznie przedłu a i komplikuje proces uwalniania od demonów.
Podobnie jak nie ma adnej „magicznej formuły” na uwolnienie kogo od wpływów
demonicznych w jego yciu, tak te nie ma gwarancji, e słu ba wstawiennictwa i wyzwalania
oka e si skuteczna. Czasem cierpi cy zostanie całkowicie i raz na zawsze uwolniony od
wszelkiego demonicznego działania. Innym razem wyzwolenie b dzie nieznaczne lub w ogóle
nie nast pi. Niekiedy Duch wi ty pragnie, by kilka problemów w yciu cierpi cego było
rozwi zywanych po kolei przez pewien okres czasu. Czasem potrzeba wi cej modlitwy i postu.
We wszystkich przypadkach wierz cy powinni modli si i prosi o prowadzenie i kierownictwo
Ducha wi tego.
F.

Kontynuacja
O ile to mo liwe, jeden dojrzały wierz cy powinien by wybrany na doradc dla tej osoby, aby
odpowiada na jej pytania i „obserwowa ” j przez kilka miesi cy. W przypadkach, gdy nie
nast piło całkowite wyzwolenie, doradca mo e dalej pracowa z dan osob nad wyszukaniem
w jej yciu dziedzin, w których mo e jeszcze by nie wyznany grzech, praktyki okultystyczne
itp. Jakkolwiek po modlitwie wstawienniczej lub wyp dzeniu demonów objawienie demoniczne
mo e na jaki czas ust pi , to je li przede wszystkim nie rozprawiono si ze wszystkimi
dziedzinami, w których Szatan zaj ł miejsce, wcze niej czy pó niej ataki demoniczne powtórz
si i znów ujawni .
Je li dana osoba podczas procesu uwalniania przyj ła Chrystusa jako Zbawc , doradca mo e
pomóc prowadzi w uczniostwie nowego wierz cego i przypomina mu o jego to samo ci w
Chrystusie. Je li zauwa a inne oznaki działania demonicznego, nale y powtórzy proces
uwalniania, szukaj c innej dziedziny, jak ta osoba oddała pod kontrol Szatana. Pełna
wolno nast pi wtedy, gdy wszystkie szata skie twierdze zostan zdobyte, gdy dana osoba
zrozumie, kim jest w Chrystusie i gdy Chrystus przejmie całkowit kontrol nad ka d sfer jej
ycia.

PLAN DZIAŁANIA:
•

Czy w swoim yciu i słu bie zało yciela ko cioła do wiadczasz czego , co mógłby uzna za
bezpo redni atak złego? Je li tak, na podstawie tego studium wypisz sposoby stawiania czoła tym
atakom. Podziel si tym z dojrzałym chrze cijaninem, który pomodli si z tob .

•

Wypełnij tabel w Dodatku 3A.

•

Zapoznaj si z przykładami zamieszczonymi w Dodatku 3B.
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Studium Biblii
JAK JEZUS RADZIŁ SOBIE Z LUD MI
OP TANYMI PRZEZ DEMONY?

Zamieszczona ni ej tabela wymienia fragmenty Ewangelii, w których Jezus radził sobie z lud mi
op tanymi przez demony. Uzupełnij j , a nast pnie zanotuj, jak poni sze prawdy odnosz si do twojego
ycia i słu by. Cz
pracy wykonano za ciebie.
Odno nik
Mat. 4:24-25
Mar. 1:21-28

Mar. 1:32-39
(Łuk. 4:40 –
41)

Okoliczno ci i osoba
op tana
Z „…całej Syrii...przynoszono
do Niego
wszystkich...op tanych”.
W Kafarnaum w szabat, w
synagodze – „Czego chcesz
od nas, Jezusie
Nazarejczyku? Przyszedłe
nas zgubi . Wiem, kto jeste :
wi ty Bo y”

Ten sam dzie jak wy ej.
Wieczór; dom Szymona i
Andrzeja. Ludzie przynosili do
Jezusa op tanych

Mar. 3:15;
6:7 (Mat.
10:2-4) (Łuk.
6:14-16)
Mat. 8:16-17
Mat. 8:28-34

Wybiegli Mu naprzeciw dwaj
op tani, którzy wyszli z
grobów, bardzo dzicy. Zacz li
krzycze do Jezusa: „Czego
chcesz od nas, <Jezusie>,
Synu Bo y? Przyszedłe tu
przed czasem dr czy nas?”
Złe duchy prosiły Go: „Je eli
nas wyrzucasz, to po lij nas w
t trzod wi !”

Reakcja Jezusa

Rezultaty

On ich uzdrawiał

Szły za Nim liczne
tłumy.

Jezus rozkazał
mu surowo: „Milcz
i wyjd z niego!”

Duch nieczysty
zacz ł go targa i z
gło nym krzykiem
wyszedł z niego.

Wiele złych
duchów wyrzucił,
lecz nie pozwalał
złym duchom
mówi , poniewa
wiedziały, kim On
jest
Jezus wybrał 12
apostołów; dał im
władz
wyp dzania złych
duchów
Słowem wyp dził
złe duchy.

Rzekł do nich:
„Id cie!”

Interpretacja:

Jezus wydaje rozkazy
złym duchom, a one
Go słuchaj . Demony
wiedz , e Jezus jest
Bogiem i ma moc je
zniszczy . Gdy
przemawiał, demony
słuchały. Gdy Jego
dzieci przemawiaj w
mocy Jego
autorytetu, demony
te musz usłucha .
Jezus nie chciał, by
ludzie szli za Nim
jako za Mesjaszem,
dopóki wcze niej nie
uznaj Go za
Zbawc .

Jezus os dzi
demony. Zostan one
wrzucone do piekła.

Demony weszły w
winie; całe miasto
wyszło na spotkanie
Jezusa; a gdy Go
ujrzeli, prosili, eby
odszedł z ich
granic.
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Odno nik
Mar. 5:1-17

Okoliczno ci i osoba
op tana
Pewien człowiek op tany
przez ducha nieczystego
kruszył ła cuchy i rozrywał
p ta
Nikt nie zdołał go poskromi
dniem i noc krzyczał, tłukł si
kamieniami
Demony zaklinały Jezusa, by
ich nie dr czył.
Na imi mi „Legion”, bo nas
jest wielu.
Duchy prosiły, by Jezus posłał
je w winie
Uzdrowiony prosił, by mógł
zosta z Jezusem

Łuk. 8:26-37

od dłu szego czasu nie nosił
ubrania i nie mieszkał w domu

Reakcja Jezusa

Jezus pozwolił im
wej w winie
„Wracaj do domu,
do swoich, i
opowiadaj im
wszystko, co Pan
ci uczynił i jak
ulitował si nad
tob .”

Mat. 12:2228

Niewidomy i niemy

Jezus uzdrowił go,
tak e niemy mógł
mówi i widzie

Mat. 15:2128

Jezus odszedł stamt d i
pod ył w stron Tyru i
Sydonu.
Spotkała go kobieta
kananejska, która zawołała:
„Ulituj si nade mn , Panie,
Synu Dawida! Moja córka jest
ci ko dr czona przez złego
ducha”
Panie, pomó mi.

„Jestem posłany
tylko do owiec,
które pogin ły z
domu Izraela.”

Zastosowanie w moim yciu i słu bie:

Rezultaty
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Interpretacja:

„Wyjd , duchu
nieczysty, z tego
człowieka”
„Jak ci na imi ?”

Demony prosiły Jezusa, eby
im nie kazał odej do
Czelu ci.

Mar. 7:24-30
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„Niedobrze jest
zabra chleb
dzieciom, a rzuci
psom.”

winie ruszyły
p dem do jeziora i
poton ły

Gdy wyszły z niego
złe duchy, człowiek
był ubrany i przy
zdrowych zmysłach

Tłumy pełne były
podziwu i mówiły:
„Czy nie jest to
Syn Dawida?”
Faryzeusze mówili:
„On tylko przez
Belzebuba, władc
złych duchów,
wyrzuca złe duchy”
Nauki Jezusa w
odpowiedzi na te
zarzuty:
Mat. 12:25-29
Mar. 3:23-30
Łuk. 11:14-26

Demony zdaj sobie
spraw z tego, e
Jezus ma moc posła
je do Czelu ci.
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Przykłady z całego wiata

3B
Poni ej znajduj si przykłady ilustruj ce rozprawienie si z demonami przez kilku misjonarzy podczas
słu by. Z wyj tkiem misjonarza w przykładzie pierwszym wszystkie imiona zostały zmienione. Opisane
przypadki mog ci pomóc w stawieniu czoła podobnym sytuacjom, które mog ci spotka podczas
zaanga owania w post p Ko cioła.
I.

PRZYKŁAD PIERWSZY: DICK HILLIS OPOWIADA NAST PUJ C HISTORI Z CHIN
Młody ołnierz przyprowadził do mnie swoj on , abym wyp dził z niej demona. Powiedział przy
tym: „Moja ona jest na dziedzi cu i jest op tana przez demona. Dwa razy demon kazał jej si
zabi , raz przez powieszenie, a raz przez skok do fosy. Dwa razy go posłuchała, ale udało mi si j
odratowa .”
Poszli my do domu pomodli si o uwolnienie tej kobiety. Przyznam si , e modliłem si z
pow tpiewaniem. Zastanawiałem si , czy nie b d potrzebował jakiego szczególnego daru
uzdrawiania. Podczas modlitwy op tana kobieta wyjmowała słowa z naszych modlitw i układała z
nich prze miewcze wiersze. Krzyczała, wrzeszczała i wy miewała si z tego, co robili my.
Najwyra niej nasze modlitwy na nic si nie przydały.
Trwało to trzy dni. Polecili my ołnierzowi zniszczy wszelkie bo ki w ich domu, co te uczynił.
Mimo to demon wci
nie wychodził. Wtedy Bóg pokazał mojej onie, e musimy uzna nasz
pozycj w Chrystusie i nakaza demonowi wyj . Gdy tak post pili my, kobieta natychmiast została
uwolniona.
Wniosek, jaki wyci gn ł ten misjonarz, brzmiał: „Nauczyli my si pó niej, e nie wystarczy
modli si czy piewa , cho wierz , e Szatan nienawidzi zarówno modlitwy, jak i piewu.
Musimy sprzeciwi si diabłu i kaza mu odej ” (na podstawie Do wiadczenia z demonami
w wielu krajach, ss. 37-39).

II.

PRZYKŁAD DRUGI: PARA MISJONARZY OPOWIADA NAST PUJ C HISTORI Z KRAJU W
EUROPIE RODKOWOWSCHODNIEJ
Fatima, matka czwórki dzieci, pochodziła z rodziny z wieloma problemami. Wi kszo
swoje podło e w działaniu demonów.

z nich miała

Jako pi tnastolatka wyszła za m za Hysena, syna człowieka chorego umysłowo. Po kilku latach
mał e stwa jej m równie zapadł na t sam chorob . Mo na go było uspokoi tylko za pomoc
leków. Mimo i był muzułmaninem, poprosił o modlitw w imieniu Jezusa o uwolnienie spod kl tw,
jakimi obło yła go jego rodzina.
Te ciowa Fatimy obło yła j kl tw przedwczesnej mierci. I oto teraz w wieku 39 lat Fatima
umierała na raka. Misjonarz opowiadał: „Gdy poszedłem j odwiedzi , powiedziała mi, e przez cały
dzie znosiła ból nie do wytrzymania. Gdy ból si nasila, widzi swoj te ciow przebran za
wied m z kijem w r ku”. Mimo i była ju chrze cijank , ogarniało j przera enie.. Misjonarz
postanowił skorzysta z mocy w imieniu Jezusa, co te uczynił. Fatim poprosił, by zrobiła to samo.
Jej stan duchowy si poprawił, lecz ból fizyczny nie ust pował.
Mimo modlitw Fatima zmarła. Jej pogrzebem zaj ł si brat Hysena, zaanga owany w praktyki
okultystyczne (wró by, wyrób amuletów itp.). Przyprowadził muzułma skiego ksi dza, który był
kim w rodzaju magika do odprawiania rytuałów.
Tydzie po pogrzebie ona misjonarza wybrała si z innymi kobietami na grób. Potem zaproszono
j na obiad do domu tej rodziny. Starsza córka Fatimy, osoba wierz ca, poprosiła j o modlitw ,
poniewa widziała, jak kilkoro krewnych sypało ziemi z grobu do jedzenia. Według tradycji miało to
spowodowa , by takie samo przekle stwo, jakie dotkn ło Fatim , spadło na rodzin misjonarzy.

Podr cznik trzeci
Marzec 2003

Dodatek 3B: Przykłady z całego wiata
The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Walka duchowa
strona 190

Gdyby ty był na miejscu misjonarza w tym przykładzie, jak pomógłby tej rodzinie przej
przez ten kryzys?
III.

PRZYKŁAD TRZECI: PARA MISJONARZY OPOWIADA NAST PUJ C HISTORI Z RUMUNII
Mał e stwo grubo po trzydziestce opowiedziało misjonarzom, jak obło ono ich kl tw . Gdy byli ju
po lubie, siostra m a (biała wied ma) wszyła im do ubrania paski papieru z kl twami. Mówiły one,
e para ta nigdy nie b dzie mogła mie dzieci. Mimo i zniszczyli ten papier, wci byli bezdzietni.
Ko czył si okres ich płodno ci i szukali pomocy. Twierdzili, e nie mogli mie normalnych
stosunków, poniewa za ka dym razem, ledwie zacz li, słyszeli wy miewaj ce ich głosy, e nie
mog .
Misjonarze przeczytali z nimi wiersze pokazuj c im, e moc Chrystusa mog by wolni od tej
kl twy. Mał onkowie, powołuj c si na swoj władz w Chrystusie, pot pili działanie i moc Szatana
nad swoim yciem i poprosili Boga o wyzwolenie. Podczas nast pnej rozmowy z misjonarzami
powiedzieli, e powołali si na moc Chrystusa i nie słyszeli ju głosów. Ich mał e stwo znacznie si
umocniło. My leli, e kobieta zaszła w ci
, lecz okazało si , e byli w bł dzie.
Gdyby był na miejscu misjonarzy w tej historii, czy zrobiłby co
powiedziałby , gdyby ta para doniosła ci, e nadal nie mo e mie dzieci?

IV.

inaczej? Co

PRZYKŁAD CZWARTY: MŁODA MISJONARKA W AFRYCE PRZE YŁA NAST PUJ CE
DO WIADCZENIE Z WALKI DUCHOWEJ
W roku 1986 wyjechałam na krótk misj do Senegalu w Zachodniej Afryce. Moja druga noc w tym
kraju wystarczyła, by przekona mnie, e naprawd toczymy walk przeciwko mocom ciemno ci.
Mieszkałam z misjonarzami z Quakam, wioski znanej z tego, e była pogr ona w duchowym
mroku. Po porannym nabo e stwie w innym mie cie w dzie po moim przyje dzie tego samego
wieczoru postanowiłam przeprowadzi pierwsze w historii Quakam nabo e stwo. Był to
błogosławiony czas i długo potem rozmawiali my w nocy. Reszta rodziny udała si na spoczynek
na gór , a ja zostałam na dole i szykowałam si do spania.
Przewracałam si z boku na bok do trzeciej rano, a w ko cu udało mi si zapa w gł boki sen.
Było gor co i parno, a nad moim łó kiem dmuchał wentylator. Po niedługim czasie poczułam
przera liwy zi b. Gdy jednak próbowałam wsta i wył czy wentylator, nie mogłam si poruszy .
Mój umysł był czujny, ale ciało było bezwładne. Próbowałam zawoła o pomoc, lecz j zyk spuchł mi
w ustach.
Poniewa działo si to podczas muzułma skiego postu Ramadan, na zewn trz było bardzo gło no.
Czarnoksi nicy rzucali kl twy, a szamani modlili si do złych duchów. Dom, w którym
mieszkali my, słyn ł z tego, e odwiedzał go pewien czarnoksi nik, który próbował rzuci na niego
kl tw , aby misjonarze opu cili wiosk .
Usłyszałam kroki kogo schodz cego po schodach, ale nikt nie pokazał si na dole. Dostrzegłam
cie zbli aj cy si do mnie z odległego k ta pokoju. Wygl dał jak sylwetka człowieka w ciemnym
płaszczu. Potem usłyszałam odgłos zwierz cia rozrywaj cego z bami mi so.
L k w moim sercu uciszył si pod wpływem jednej my li: „To jest dzieło złego, a moj ochron jest
Jezus”. Starałam si zatem wymówi gło no imi Jezusa. Powiedziałam je raz, drugi, za trzecim
razem mogłam ju porusza ustami, cie znikn ł, hałas ustał, a ja usiadłam na łó ku wolna od
niewidzialnej mocy, która mnie trzymała. Pop dziłam na gór , obudziłam starsz misjonark i
wyja niłam, co si stało. Zapytała, czy to mi si niło. Zapewniłam j , e to nie był sen. Modliły my
si przez pół godziny, zanim byłam gotowa na spoczynek.
Od tamtej nocy czułam zło w tym pokoju wielokrotnie, lecz gdy wkładałam Bo zbroj i kazałam
duchom odej w imi Jezusa i powołuj c si na Jego autorytet, mogłam spa spokojnie.
Rozumiem teraz Bo moc w ród ciemno ci. Wiem, e toczymy duchow walk o dusze m czyzn
i kobiet, lecz jestem pewna, e Ten, kto w nas mieszka, jest wi kszy ni jakikolwiek duch. Jezus w
nas jest nadziej chwały.
Gdyby to do wiadczenie było twoim udziałem, czy wiedziałby , na co mo esz si powoła
gani c demony? Co ta historia mówi o mocy modlitwy?

