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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.

Podr cznik pi ty

Progi
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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 pi ty

Progi
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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.

4

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:
Lekcja 1, 2:
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

Czerwiec 2003

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

Lekcja 2:
Wielki Nakaz Misyjny i
zakładanie ko ciołów

Lekcja 1:
My lenie typu „Z”

Wizja SCP

PODR CZNIK PIERWSZY – Przegl d

Dotyczy głównie fazy FUNDAMENTY Cyklu Zakładania Ko ciołów
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PRZEGL D PROGRAMU

Lekcja 5:
Istota ko cioła

Ko ciół

2

Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków.

4

Przywództwo

1

2

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

Lekcja 4:
Lekcja 1 (1A):
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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3

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

Lekcja 6:
y jak synowie,
nie jak osieroceni

Duchowy
charakter
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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

PODR CZNIK DRUGI – Przegl d

Dotyczy głównie fazy ZDOBYWANIA Cyklu Zakładania Ko ciołów

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

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

Lekcja 1:
Wprowadzenie do
czynienia ludzi
uczniami Jezusa

Czynienie uczniami
Jezusa
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3

Lekcja 5:
Modlitwa i post

Modlitwa

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

Lekcja 8,9:
Prawo i
Ewangelia

Duchowy
charakter

Czerwiec 2003

2

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

Lekcja 8:
Pierwsze
post py

Wizja SCP

PODR CZNIK TRZECI – Przegl d

Dotyczy głównie fazy BUDOWANIA Cyklu Zakładania Ko ciołów

Podr cznik pi ty
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3

Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków.

3

2

5

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

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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Lekcja 12:
Pasterzowanie w
ruchu

Lekcja 9:
Potrzeby
przywództwa

Lekcja 8:
Style interakcji

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

Czerwiec 2003

Lekcja 7:
Dynamika
przywództwa

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

Lekcja 11:
Lekcja 10
Lekcja 12:
Lekcje 8, 9:
(10A,10B):
Dynamika sił w Miło jako
Modlitwa o
podstawa słu by przebudzenie
Komponenty
nowym
strategii
ko ciele
Lekcja 12:
budowania ruchu
Rozumienie
Lekcja 13:
zakładania
Ojcowskiego
Cechy
ko ciołów
serca
charaktery10A: 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

Wizja SCP

PODR CZNIK CZWARTY – Przegl d

Dotyczy głównie fazy NAUCZANIA Cyklu Zakładania Ko ciołów

Podr cznik pi ty
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5

(Historia ko cioła
w kontek cie
twojego kraju)

Lekcja 19:
Historyczny wpływ
ko cioła w
__________

Lekcja 18:
Ko ciół lokalny a
wi ksze Ciało
Chrystusa

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
ruchu
Lekcja 13 (13A): zwiastowanie II
12A: Przywódcy Opieka nad
Lekcja 3:
ruchu
grupami
Biblijne
komórkowymi
zwiastowanie III
13A: Grupy
komórkowe:
ko cowy krok

Przywództwo

1

Lekcja 3:
Słu ba rodzinie

Rodzina
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Liczby w nawiasach ( ) odnosz si do dodatków.
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5

Lekcja 17:
Mobilizowanie
przywódców przez
inicjatywy
narodowe

Lekcja 16:
Szkolenie jako
element ruchu
zakładania
ko ciołów

Lekcja 17:
Jak prowadzi
wspólne
oddawanie czci
Bogu

Lekcja 16:
Oddawanie czci
Bogu w lokalnym
ko ciele

Lekcja 14:
Mobilizacja

Modlitwa

Lekcja 14:
Lekcja 10:
Słu ba pojednania Zach canie do
modlitwy
Lekcja 15:
wspieraj cej ruch
Moralna prawo
zakładania
chrze cijan
ko ciołów
zakładaj cych
ko cioły
Lekcje 11, 12:
Koncert modlitwy

Duchowy
charakter

Czerwiec 2003

Lekcja 15:
Nast pne kroki

Lekcja 15:
Dyscyplina
ko cielna

Ko ciół

Lekcja 13:
Wizja i działanie
teleskopu

Wizja SCP

PODR CZNIK PI TY – Przegl d

Dotyczy głównie faz POMNA ANIA I RUCHU Cyklu Zakładania Ko ciołów

Podr cznik pi ty
Przegl d programu
Strona xi

Podr cznik pi ty
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WIZJA SCP

LEKCJA

Lekcja 13: Wizja i działanie teleskopu
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Wizja i działanie teleskopu
ZANOSZENIE EWANGELII WIATU

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest motywowanie lokalnych ko ciołów do podejmowania słu by o zasi gu
lokalnym, regionalnym, ponadkulturowym i ogólno wiatowym.

Główne punkty

• Chrze cijanie musz patrze na wiat z perspektywy Bo ego niwa.

• Ko cioły powinny by zaanga owane w słu b
ponadkulturowym i mi dzynarodowym.

Po

na poziomie lokalnym, regionalnym,

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , jak uzyska biblijn wizj post pu Ewangelii, zaczynaj c lokalnie i id c a „po kra ce
ziemi”.
• Zna zasad korzystania z „teleskopu”, aby maksymalnie wykorzysta
ko ciół, do ewangelizacji wiata.

rodki, jakimi dysponuje

• Mie swój udział we wprowadzaniu w ycie biblijnej wizji na poziomie lokalnym, regionalnym,
ponadkulturowym i w skali całego wiata.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Pod koniec lekcji daj uczestnikom kursu czas na przemy lenie i wypełnienie diagramu teleskopu na
ilustracji 13.3. To pomo e im dostrzec ich „Jude , Samari i kra ce ziemi”. Pan mo e posłu y si
t lekcj , by wezwa niektórych uczestników kursu do mi dzynarodowej pracy misyjnej lub do
modlitwy o wysłanie mi dzynarodowych pracowników z zakładanych przez nich ko ciołów.
WPROWADZENIE
Ko ciół musi by posłuszny Wielkiemu Nakazowi Misyjnemu przez czynienie uczniów we własnym
narodzie i we wszystkich narodach. W tej lekcji b dziemy rozwa a fragment z Dziejów Apostolskich 1:8,
gdzie czytamy, e mamy by
wiadkami Jezusa w Jerozolimie (lokalnie), w Judei (regionalnie), w
Samarii (mi dzynarodowo) i a po kra ce ziemi (nowe kultury, j zyki i miejsca).
I.

DEFINICJE WIZJI I TELESKOPU
Aby lokalne ko cioły mogły skutecznie uczestniczy w wypełnianiu
Wielkiego Nakazu Misyjnego, potrzebuj wizji. Wizja to zdolno
patrzenia ponad tym, co jest, aby zobaczy to, co mo e by . Duchowa
wizja pozyskania wiata dla Jezusa Chrystusa to zdolno
do
postrzegania narodów, regionów i ludów wiata jako miejsc i ludzi, do
których dotrze Ewangelia poprzez ewangelizacj i zakładanie ko ciołów.

Rozwijaj cy si i
wychodz cy na
zewn trz ko ciół jest
jak teleskop, który
wydłu a si ,
pozwalaj c wyra nie
zobaczy coraz
dalsze przedmioty.

Wizja jest jedynie wspaniał ide , dopóki nie stanie si rzeczywisto ci .
Zastosowanie teleskopu to metafora opisuj ca ró ne typy przenikania
do wiata (geograficznie i kulturowo), które musi stosowa ko ciół, aby
wypełni Wielki Nakaz Misyjny. Rozwijaj cy si i wychodz cy na zewn trz ko ciół jest jak teleskop,
który wydłu a si , pozwalaj c wyra nie zobaczy coraz dalsze przedmioty. Ka dy rodzaj
przenikania b dzie wymagał od lokalnego ko cioła podj cia konkretnych kroków ofiarno ci i
oddania dla post pu Ewangelii. Ko cioły lokalne powinny zanosi Ewangeli ludziom ze swoich
rodowisk, narodów oraz innych krajów.
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PATRZENIE Z WIZJ BO EGO NIWA
Jezus wzywa Ko ciół do wizji Jego niwa ludzkich dusz. On posłu ył si metafor
niwa w
Ewangelii Mateusza 9:38, nakazuj c uczniom modli si , aby wystarczyło robotników na to wielkie
niwo. W dniu Pi dziesi tnicy Izrael obchodził wi to niw. Tego dnia wraz z nadej ciem Ducha
wi tego wizja niwa uległa przemianie i narodził si ko ciół. Zamiast cieszy si niwami ko ciół
głosił chwał Boga narodom w ich własnych j zykach, zbieraj c niwo ludzkich dusz: trzy tysi ce
pierwszego dnia! Ci ludzie przychodz cy do Chrystusa nadali nowe znaczenie Bo emu niwu i stali
si cz ci nowego ko cioła.
Posługuj c si terminologi zakładania ko cioła mo emy powiedzie , e ... trzeba zało y
w dniu zesłania Ducha wi tego został zało ony pierwszy ko ciół
około siedmiu
nowotestamentowy. Ko ciół, który powstał tego dnia, rozmno ył si
milionów nowych
ponad milion razy na wszystkich zamieszkałych kontynentach ziemi!
niwa musz jednak trwa dalej, poniewa trzeba „zasia ” kilka ko ciołów, aby
milionów nowych ko ciołów. Jim Montgomery w swojej ksi ce DAWN dotrze do całego
wiata.
2000 stwierdza, e trzeba zało y około siedmiu milionów nowych
ko ciołów, aby dotrze do całego wiata. Nasz wizj jest głoszenie
Ewangelii, zakładanie ko ciołów i przyprowadzanie ludzi do ko cioła jako uczniów i na ladowców
Jezusa Chrystusa. Ko ciół uzyskuje wizj Bo ego niwa „otwieraj c swoje oczy” i „patrz c na pola”
wiata. Wizja jest pocz tkiem przygody ko cioła w wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego.

III.

KORZYSTANIE Z TELESKOPU DLA BO EGO NIWA
Fragment z Dziejów Apostolskich 1:8 opisuje stopniowy wzrost ko cioła od Jerozolimy a po kra ce
wiata, a tak e daje pewien zarys ksi gi Dziejów Apostolskich (patrz Tabela 13.1).
Tabela 13.1 Dzieje Apostolskie 1:8
DZIEJE 1:8:

„Jerozolima”

„Judea”

„i Samaria”

Kra ce ziemi

Znaczenie

Lokalne miasto

Region

S siedni region

Plan
Dziejów
Apostolskich

Dzieje Apostolskie
1-8

Dzieje Apostolskie 8-12

Dzieje Apostolskie
13-28

(Dzieje 5:28)

(Dzieje 8:5)

(Rzym. 15:19)

Biblijny
przykład

„Tesalonika”

„Macedonia”

„i Achaja”

„wsz dzie”

1 Tes. 1:6

1 Tes. 1:7

1 Tes. 1:7

1 Tes. 1:8

wiat

W dawnych czasach zdolny nawigator mógł poszerzy swoj wizj u ywaj c teleskopu. Gdy
wydłu ał teleskop, odległe miejsca, które z trudno ci dostrzegał gołym okiem, stawały si bli sze i
wyra niejsze. Stosuj c t analogi do wypełnienia Wielkiego Nakazu Misyjnego wyobra sobie
teleskop składaj cy si z czterech cz ci (Ilustracja 13.2). Zauwa , e ka da cze
teleskopu
odpowiada nakazowi Jezusa danemu uczniom w Dziejach Apostolskich 1:8: „(...) i b dziecie moimi
wiadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i Samarii, i a po kra ce ziemi”.
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Ilustracja 13.2 Nasycanie wiata Ewangeli (korzystanie z teleskopu)

Jerozolima

Judea

Samaria

WIZJA

Kra ce ziemi

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Słu ba lokalna

Słu ba
regionalna

Słu ba
ponadkulturowa

Słu ba
ogólno wiatowa

A. Sekcja 1: Słu ba lokalna
Otwieraj c pierwsz sekcj teleskopu mo emy patrze na lokaln słu b ko cioła. Uczniowie,
którzy pierwsi usłyszeli to polecenie, wykonali je napełniaj c Jerozolim nauczaniem o Jezusie
(Dzieje Apostolskie 5:28).
Jednym z twoich pierwszych zada w programie tego kursu było okre lenie „obszaru
docelowego”, w którym obecnie starasz si zało y ko ciół (Podr cznik pierwszy, Wizja,
Dodatek 4A: „Rozumienie swojego obszaru docelowego”). W ten sposób twoja słu ba
zakładania ko cioła została skoncentrowana na pojedynczej małej miejscowo ci lub osiedlu w
wi kszym mie cie w obr bie twojego obszaru docelowego. Gdy twój ko ciół zostanie ju
zało ony, b dzie dalej słu ył ludziom na tym obszarze geograficznym. To jest „Jerozolima”
tego lokalnego ko cioła.
Natura twojej Jerozolimy b dzie decydowa o tym, jak b dziesz Istnienie jednego
docierał do ludzi z Ewangeli . Bardzo niewiele miast ma jednakowy lokalnego ko cioła w
charakter. Wi kszo z nich zamieszkuj ludzie w ró nym wieku, o
mie cie rzadko
ró nym wykształceniu, kulturze, pochodzeniu etnicznym, j zyku itp.
oznacza wykonanie
Mało prawdopodobne jest, by jeden ko ciół mógł zaspokoi szeroki
zakres potrzeb istniej cych w takiej sytuacji. Poza tym wiele miast naszego zadania.
jest tak rozległych, e konieczno
dojazdu do centrum mo e
stanowi przeszkod dla uczestnictwa w spotkaniach ko cioła. Naszym celem jest ko ciół
lokalny, do którego ka dy b dzie miał swobodny dost p. Istnienie jednego lokalnego ko cioła
w mie cie rzadko oznacza wykonanie naszego zadania. Najlepsz metod wykonania go jest
pomna anie ko ciołów.
Nakaz naszego Pana jest jasny. Mamy dociera z Ewangeli do ludzi zgubionych. Oni nie
maj obowi zku przychodzi do nas. Z pomoc Boga wzrastaj cy ko ciół lokalny b dzie modlił
si za ludzi zgubionych w swoim mie cie, którym nikt nie głosi Ewangelii, i b dzie aktywnie
składał im wiadectwo.
B. Sekcja 2: Słu ba regionalna
Dalsze otwarcie teleskopu do sekcji drugiej pozwala ko ciołowi na
spojrzenie poza własny kontekst lokalny, na szerszy obszar
geograficzny. Zasada ta według słów z Dziejów Apostolskich 1:8
oznacza składanie wiadectwa w Judei. Słu ba tego typu mobilizuje
wierz cych do zakładania nowego ko cioła na pobliskim obszarze
geograficznym, gdzie kultura i j zyk prawdopodobnie b d takie
same jak członków lokalnego ko cioła. Rezultatem tego rodzaju
słu by b dzie pierwszy ko ciół-córka.

W pewnym sensie
„owocem” ko cioła
nie jest nowy
nawrócony, ale nowy
ko ciół.

Ka dy ko ciół ju od pocz tku swojego istnienia powinien mie wiadomo ,
jest pomna anie si . W przyrodzie wszystkie ywe organizmy pr dzej lub pó
rosn lub nawet umieraj , ale ich owoce czy potomstwo yje dalej. Podobnie
ko cioła. W pewnym sensie „owocem” ko cioła nie jest nowy nawrócony, ale

e jego celem
niej przestaj
jest w słu bie
nowy ko ciół.
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ko cioła,

Przykład
W Brazylii na przestrzeni dwudziestu lat jeden ko ciół wypełnił swój obszar geograficzny
zakładaj c 200 nowych ko ciołów. Misjonarz wysłany przez te ko cioły do Albanii nauczał tam
o pomna aniu ko ciołów i powiedział: „Wzrost naszego ko cioła był powolny w porównaniu z
innymi. Ale gdy my zakładali my nowy ko ciół, ten natychmiast planował zało enie nast pnych
ko ciołów-córek. Nasze ko cioły wiedz od samego pocz tku, e ich celem jest zakładanie
nowych ko ciołów”. To wła nie tego rodzaju my lenie i cel mo e zmobilizowa ko cioły od
pocz tku do słu by nastawionej nie tylko na własny ko ciół, ale o szerszym zasi gu.
Gdy ko ciół ma pragnienie i wiar wypełniania wizji „teleskopu” przez zakładanie nowych
ko ciołów, b dzie musiał wykona kilka niezb dnych kroków. Zało enie nowego ko cioła
wymaga wi kszego oddania i ofiarno ci od członków istniej cego ko cioła. Do kroków tych
nale y szkolenie pracowników, wysłanie ich, zbieranie funduszy, a co najwa niejsze trwanie w
modlitwie o wypełnienie wizji przez korzystanie z zasady teleskopu.
C. Sekcja 3: Słu ba ponadkulturowa
Otwarcie teleskopu do trzeciej sekcji mo na porówna do wiadczenia w Samarii. Przedstawia
ono zaniesienie Ewangelii do innej kultury. Cho Samarytanie nie znajdowali si daleko od
wierz cych pochodzenia ydowskiego w Jerozolimie i Judei, byli inn grup kulturow i
etniczn . Mieli wiele innych zwyczajów i tradycji, a tak e inne praktyki religijne. Cho ydzi byli
nastawieni wrogo do Samarytan, Jezus kochał jednych i drugich! Pierwsi uczniowie, a
szczególnie Filip, wypełniaj c Wielki Nakaz Misyjny zanie li Ewangeli do Samarii (Dzieje
8:4-25).
Ko ciół ma zadanie wychodzenia do ludzi z innych kultur i narodów. Mo emy dociera do
pobliskich grup etnicznych z Ewangeli pomimo konfliktów na tle politycznym czy etnicznym.
Cz sto b dzie to wymagało odpowiedniego przygotowania wysyłanych ludzi do ycia w innej
kulturze, nauki j zyka i poznania kultury ludzi, w ród których b d zakłada ko ciół. To wła nie
ten dodatkowy wysiłek cz sto powoduje, e nowa praca rozwija si i pomna a.
D. Sekcja 4: Słu ba mi dzynarodowa
Otwarcie teleskopu na jego pełn długo odpowiada kra com ziemi z Dziejów Apostolskich
1:8. Oznacza obj cie słu b ko cioła ludzi odległych geograficznie, kulturowo i j zykowo.
Najlepszym biblijnym przykładem posłusze stwa temu przykazaniu s wydarzenia opisane w
trzynastym rozdziale Dziejów Apostolskich i dalej, kiedy to Paweł i Barnaba (a pó niej i inni)
zostali wysłani do ponadkulturowej i mi dzynarodowej słu by zakładania ko ciołów w innych
narodach.
Przez modlitw , ofiarno i wysyłanie misjonarzy a na kra ce ziemi ko ciół lokalny przechodzi
cały proces korzystania z teleskopu. Jego słu ba dokonuje si na wszystkich poziomach: „w
Jerozolimie, Judei, Samarii i a po kra ce ziemi”.
Nasze zadanie nie b dzie uko czone, dopóki Ewangelia nie przeniknie całej ziemi, a
wiadomo
o zbawieniu nie zostanie przedstawiona ka demu człowiekowi. Troska o los
obcych nam, zgubionych ludzi nie jest by mo e rzecz „naturaln ”. Jest to jednak pragnienie
Boga i nasz obowi zek. Z chwil gdy nowa grupa wierz cych przekształca si w ko ciół, jej
praca si nie ko czy. Raczej jest to dopiero pierwszy krok w pasjonuj cej i pełnej
błogosławie stw podró y dla Pana.
Według Biblii wa n rzecz jest modlitwa za narody (Rzym. 10:1; 1 Tym. 2:1-2; Efez. 6:19).
Ko cioły powinny od pocz tku swojego istnienia modli si o dotarcie Ewangelii do „wszystkich
narodów” (Mat. 28:18-20) i o robotników na niwo. Czy ludzie w twoim ko ciele maj tak
wizj ? Czy s w nim ludzie, którzy modl si za narody?
Na podstawie tej wizji misji mo liwe jest tak e zastosowanie zasady teleskopu do finansowego
wspierania misji. Ko ciół w Filippi wspierał finansowo Pawła i słu b zakładania ko ciołów
(Filip. 4:17-19). Podobnie ka dy ko ciół mo e wspiera finansowo misjonarzy pracuj cych w
odległych miejscach, nawet je eli nie pochodz z danego ko cioła.
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PRZYKŁAD
Luis Bush (który w Ameryce Łaci skiej stał na czele ruchu wysyłania misjonarzy przez
ko cioły) i inni przemierzali cał Ameryk Łaci sk głosz c wizj misji jako cz
ruchu
COMIBAM (akronim od Ibero American Cooperation in Missions). Ich zawołaniem było:
„Ameryka Łaci ska – od pola misyjnego do bazy misyjnej!” W tamtych czasach kraje Ameryki
Łaci skiej przechodziły przez trudno ci gospodarcze i wielu ludzi nie mogło zrozumie , jak to
mo liwe, by wysyła misjonarzy do innych krajów, je eli sami maj powa ne kłopoty
finansowe. Luis posługiwał si przykładem Abrahama, którego ciało było prawie pozbawione
ycia, ale jego wiara była ywa. Ta wła nie wiara umo liwiła przyj cie obietnicy syna. Luis
porównywał słabo finansow do ciała Abrahama mówi c: „W Ameryce Łaci skiej nie mamy
pieni dzy – ALE MAMY WIAR !” Ko cioły jeden po drugim przyjmowały wezwanie misyjne i od
powstania COMIBAM w roku 1987 ko cioły z Ameryki Łaci skiej wysłały tysi ce misjonarzy.
Miały one wiar , a Bóg zatroszczył si o pieni dze!
Wspaniałym i radosnym do wiadczeniem jest, gdy ko ciół spo ród swoich najlepszych ludzi
wysyła w wiat misjonarzy. Ludzie gł biej uto samiaj si z Bo miło ci do narodów, gdy
wysyłaj kogo , kto jest im bliski. Nie ka dy ko ciół b dzie mógł samodzielnie utrzymywa
misjonarza. Mo liwe jest jednak, by we współpracy z innymi ko ciołami wysyła misjonarzy z
lokalnego ko cioła. Przez wysyłanie własnych misjonarzy członkowie lokalnego ko cioła mog
odczuwa rado ci i trudno ci zwi zane z zanoszeniem Ewangelii ludziom zgubionym.
IV.

DUCHOWA MOC I WŁADZA
Od zało enia ko cioła na lokalnym obszarze docelowym do zało enia ko cioła na kra cach ziemi –
ko ciół czyni to z upowa nienia Chrystusa i w mocy Ducha wi tego. Gdy Jezus dał swoim
uczniom Wielki Nakaz Misyjny, rozpocz ł słowami: „Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi”
(Mat. 28:18). Zako czył zapewnieniem: „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni a do sko czenia
wiata” (Mat. 28:19). Obydwie te obietnice wyra aj zadanie uczniów: czynienie uczniami wszystkie
narody.
Krótko przed powrotem do nieba Jezus obiecał swoim uczniom: „Ale
we miecie moc Ducha wi tego, kiedy zst pi na was” (Dzieje 1:8).
Rezultatem otrzymania tej mocy była zdolno
do wiadczenia o
Chrystusie a po kra ce ziemi. Bóg dał swoim dzieciom upowa nienie i
moc, aby umo liwi im czynienie ludzi uczniami Jezusa a po kra ce
ziemi. Pozostała cz
Dziejów Apostolskich pokazuje, jak wierz cy
wychodzili z Bo ego upowa nienia mimo sprzeciwu ziemskich władz.
Byli zdecydowani słucha raczej Boga ni człowieka. W ten sposób,
dzi ki mocy Ducha wi tego, Słowo Bo e rozprzestrzeniało si po
całym regionie.

Mo emy bez obawy
i do naszych
s siadów i dalej,
wiedz c, e Bóg da
nam wszystko, co
potrzebne, aby czyni
narody uczniami
Jezusa.

Jako wierz cy my tak e mamy za sob autorytet Chrystusa, który w nas mieszka. Posiadamy moc
Ducha wi tego. Mo emy bez obawy i do naszych s siadów i dalej, wiedz c, e Bóg da nam
wszystko, co potrzebne, aby czyni narody uczniami Jezusa.
KONKLUZJA
Wizja i korzystanie z zasady teleskopu to cechy charakterystyczne posłusznego ko cioła. Wizja to
patrzenie w przyszło na wypełnienie wielkiego zadania, które Pan dał swojemu Ko ciołowi, by zanie
Ewangeli a po kra ce ziemi. Korzystanie z zasady teleskopu to obraz posłusznego ko cioła,
posłusznie przenikaj cego wiat. Jest to obraz lokalnego ko cioła podejmuj cego konkretne kroki
(modlitwa, ofiarno , posyłanie) w celu poszerzenia swojej słu by geograficznie i kulturowo, aby
zobaczy , jak „chwała Bo a pokrywa ziemi ” (Iz. 11:92:14). Ko ciół lokalny nie musi najpierw dotrze do
wszystkich ludzi w swoim s siedztwie, zanim zacznie si modli i pracowa nad zało eniem innych
ko ciołów i wysyłaniem misjonarzy do innych cz ci wiata. Wszystko to powinno dzia si w jego yciu
równocze nie. Poza tym wa ne jest, by nowo zakładane ko cioły-córki, id c za przykładem
ko cioła-matki, miały pragnienie nasycania wiata Ewangeli . Mo liwe jest, by z jednego miejsca lokalny
ko ciół wywarł pot ny wpływ i przyczynił si do rozwoju ruchu, który wypełni obietnic z Dziejów
Apostolskich 1:8.
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PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Na jakie przeszkody napotyka wizja i jak mo esz je pokona ?

•

Jak mo esz promowa wizj i korzystanie z zasady teleskopu w swoich nowych ko ciołach?

•

Dlaczego jeden ko ciół rzadko wystarcza, by dotrze z Ewangeli do całego miasta?

•

Jak daleko si ga twój teleskop? Teleskop twojego ko cioła?

PLAN DZIAŁANIA
•

Korzystaj c z teleskopu pokazanego na Ilustracji 13.2, zacznij dzieli
(ko ciołami) wizj docierania coraz dalej z Ewangeli .

•

Spójrz na teleskop na Ilustracji 13.3 na nast pnej stronie. Dla ka dej sekcji teleskopu napisz, czym
jest twoja „Jerozolima, Judea, Samaria i kra ce ziemi”. W jakich sekcjach twój ko ciół prowadzi
aktywn działalno ? Je eli jest sekcja teleskopu, w któr twój nowy ko ciół nie jest zaanga owany,
co mo esz zrobi , eby j promowa ?

si

ze swoim ko ciołem

Ilustracja 13.3 Korzystanie z teleskopu przez ko ciół lokalny

Jerozolima

Judea

Samaria

Kra ce ziemi

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

______________

______________

______________

______________
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Mobilizacja

14

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomóc chrze cijanom zakładaj cym ko cioły w rozumieniu strategicznej roli
mobilizacji w ruchu zakładania ko ciołów.

Główne punkty

• „Mobilizowa ” oznacza po prostu doprowadza ludzi do gotowo ci uczestnictwa tam, gdzie
mog wnie najwi kszy wkład do wspólnej sprawy i wspólnego celu.
• Wierz cy powinni mie mobilizacj do walki z pełn sił .

• Efektywnych chrze cijan, którzy mobilizuj innych, cechuje wizja, wiara, dodawanie zach ty i
wywieranie wpływu.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji, ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie doniosł rol mobilizacji.
• Zna cechy charakterystyczne efektywnych mobilizuj cych chrze cijan.
• Uczestniczy w mobilizowaniu jednostek i lokalnych ko ciołów do zakładania ko ciołów.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Ta lekcja mo e mie form dyskusji. Przeznaczcie czas na omówienie definicji mobilizacji,
przyjrzenie si biblijnym przykładom i omówienie praktycznego zastosowania mobilizacji w
lokalnych ko ciołach. Przygotuj przykłady, pomysły i pomoce dotycz ce mobilizacji, którymi
mo esz podzieli si z uczestnikami kursu.
WPROWADZENIE
W czasie wojny poczucie pilno ci i potrzeba przetrwania dominuje wszystkie ludzkie słowa i czyny.
Niezale nie od tego, czy ludzie s na linii frontu w ogniu bitwy, czy te w domu z dala od bitwy, wojna
wpływa na ich wi zi z innymi, ich my li i sposób wykorzystania czasu i rodków. Zawołaniem podczas
wojny jest MOBILIZACJA! Mobilizacja oznacza wprowadzenie ludzi w stan gotowo ci do zaanga owania
tam, gdzie mog wnie najwi kszy wkład do wspólnej sprawy i wspólnego celu.
Gdy ko ciół d y do wzrostu, stawk jest wieczny los milionów ludzi. Ci, którzy pracuj nad mobilizacj ,
postrzegaj rozwój Ko cioła jako wojn duchow . Z wojenn gorliwo ci nawołuj do mobilizacji. W tej
lekcji omówimy doniosł rol mobilizacji oraz kilka praktycznych sposobów, dzi ki którym mobilizacja
mo e zach ci ko cioły do wi kszej skuteczno ci w wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego.
I.

CZYM JEST MOBILIZACJA? MOBILIZACJA OBEJMUJE:
A. Wspóln wizj
Mobilizacja jest niemo liwa bez wspólnej wizji. Dlaczego ludzie mieliby pracowa razem, gdyby
nie chcieli osi gn tego samego? Do czego mobilizowałby ludzi nie maj c wizji?
Wspólna wizja zapewnia skupienie uwagi na mobilizacji. Wspólna wizja mo e pochodzi
jedynie od Boga – tylko wizja od Pana mo e jednoczy ludzi w duchowej walce. Jak
stwierdzali my wielokrotnie, pytanie w modlitwie: „Czego chce Bóg?”, jest prawdopodobnie
najlepszym sposobem pobudzania wizji odno nie do mobilizacji.
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B. Szkolenie
Wspólna wizja nie od razu przynosi w rezultacie mobilizacj . Ludzie potrzebuj praktycznego
przygotowania i wyposa enia do wypełniania wizji. Po wizji naturaln kolej rzeczy nast puje
szkolenie. Jak wielu ludzi nie głosi Ewangelii, poniewa nigdy nie zostali praktycznie
przygotowani do dzielenia si swoj wiar ? Gdy ludziom brakuje praktycznego przygotowania
do słu enia Bogu tak, jak powinni, brak im mobilizacji. Mobilizacja mo e mie miejsce tylko
wtedy, gdy ludzie zostali odpowiednio przeszkoleni do słu by.
C.

rodki
Ilu jest ludzi, którzy chcieliby słu y Bogu jako misjonarze, ale nie maj wsparcia finansowego?
Jak wielu innych dzieliłoby si Chrystusem z s siadami, gdyby tylko mieli odpowiednie
narz dzie? Gdy ludziom brakuje rodków do realizacji Bo ego powołania, nie maj mobilizacji.
rodki mog przybiera wiele form. Je li jaka kobieta daje swój rower chrze cijaninowi
zakładaj cemu ko cioły, eby mógł je dzi do cz ci miasta, w której nikt nie głosi Ewangelii,
to jest to dostarczanie rodków. Je li mi dzynarodowa organizacja misyjna dostarcza
ko ciołowi film Jezus, projektor i ekran, to tak e jest zaopatrywanie w rodki.
Jak s dzisz, jakie rodki s potrzebne, by rozpocz
ko ciołów? Wypisz teraz kilka z nich.

i kontynuowa

ruch zakładania

D. Zajmowanie strategicznych pozycji
Kiedy armia otrzyma jedynie rozkazy (wizj ) oraz jest przygotowana i zaopatrzona ( rodki), nie
jest jeszcze zmobilizowana. Mobilizacja ma miejsce dopiero wtedy, gdy odpowiednio
przygotowani ludzie znajduj si na odpowiednich pozycjach umo liwiaj cych wykonywanie
rozkazów. Gdy ludzie s zmobilizowani, pracuj w ró nych miejscach i ró nymi sposobami, ale
dla osi gni cia tego samego celu. Je eli w jakim regionie ko cioły podwajaj swoje wysiłki i
kieruj swoje rodki i pracowników do ewangelizacji tej samej grupy ludzi, pozostawiaj c inne
grupy bez wiadectwa, to ko cioły te s słabo zmobilizowane. Badanie terenu mo e pokaza ,
gdzie ko cioły kieruj swoje wysiłki i gdzie ich nie kieruj i tym samym ujawni najpilniejsze
potrzeby.
II.

DLACZEGO WIERZ CY POWINNI BY ZMOBILIZOWANI?
Jezus modlił si o jedno w ród swoich uczniów (Jana 17). Zało ył
Ko ciół, by funkcjonował tak, jak ciało (1 Kor. 12, Rzym. 12). Bóg
powołał cały ko ciół do niesienia Ewangelii całemu wiatu. Dlatego
wyposa a ka dego wierz cego w dary duchowe w celu mobilizacji.
Mobilizacja nie jest wi c jedynie dobrym pomysłem, jest czym
koniecznym. adna cz
Ciała Chrystusa nie mo e by osamotniona w
walce duchowej. Ko ciół działa najlepiej wtedy, gdy ka da jego cz
jest zmobilizowana do osi gni cia celu. Bez tego rodzaju mobilizacji
ko cioły walcz na osłabionych pozycjach, nie wykorzystuj c wszystkich
mo liwo ci swoich członków tak, jak Bóg zamierzył.

adna cz
Ciała
Chrystusa nie mo e
by osamotniona w
walce duchowej. Bez
mobilizacji ko cioły
walcz na
osłabionych
pozycjach.

Ko ciół jest Bo ym narz dziem mobilizacji. Gdy całe Ciało Chrystusa b dzie gorliwie mobilizowa
wierz cych do wiadczenia o Chrystusie, Bóg b dzie wzmagał post py ko cioła w osi gni ciu celu
czynienia ludzi uczniami Jezusa, tak we własnym narodzie, jak i w innych! Ka da cz
Ciała musi
rozumie swoj rol , a ka dy dar musi znale
swój rodek wyrazu. W ten sposób wszyscy
członkowie Ciała ł cz si we wspólnej sprawie i d
do wspólnego celu.
III.

BIBLIJNE PRZYKŁADY MOBILIZACJI
A. Nehemiasz
Nehemiasz zmobilizował naród ydowski po powrocie z niewoli babilo skiej do odbudowy
murów Jerozolimy. Uczynił to przedstawiaj c wizj , dostarczaj c rodków i umieszczaj c ludzi
na strategicznych pozycjach, tak by mogli wykorzysta swoje dary. Wizja i cel Nehemiasza, by
odbudowa mury Jerozolimy, pojawiły si wskutek informacji (badanie terenu), gdy usłyszał o
warunkach, jakie panuj w Jerozolimie, a tak e dzi ki modlitwie (Neh. 1:2-4). rodki do
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wykonania swego zadania uzyskał od króla Artakserksesa (Neh. 2:7-9). M drze zdecydował,
by ludzie odbudowali cz ci muru poło one najbli ej ich domu (Neh. 4:22-23).
Mobilizacja narodu ydowskiego w Jerozolimie doprowadziła do współpracy, która przyniosła
lepsze rezultaty ni suma cz ci. Mury zostały odbudowane w 52 dni, w zadziwiaj co szybkim
tempie, co wywołało l k w okolicznych narodach (Neh. 6:15-16). Gdy Bo y ludzie jednocz si
i pracuj strategicznie nad realizacj Bo ego planu – Bóg błogosławi w zdumiewaj cy sposób.
B. Barnaba
Imi Barnaby brzmiało wła ciwie Józef, ale poniewa tak dobrze wykorzystywał swój dar
zach cania, apostołowie nazwali go „Barnaba”, co znaczy „Syn Pocieszenia”. Był tak e
szczodry i wspierał finansowo Bo e dzieło w Jerozolimie (Dzieje 4:36-7). Pragnieniem Barnaby
było dotarcie Ewangelii do całego wiata. Słu ył on ko ciołowi w Antiochii, a potem zakładał
ko cioły na Cyprze i w Azji Mniejszej.
Najwi kszym wkładem Barnaby w głoszenie Ewangelii było zmobilizowanie do efektywnej
słu by apostoła Pawła. Po swoim nawróceniu na drodze do Damaszku Paweł udał si do
Jerozolimy i próbował przył czy do uczniów, którzy pow tpiewali w jego szczere intencje i bali
si go. Barnaba wierzył jednak w przekształcaj c moc Boga w yciu Pawła. Ryzykuj c własn
reputacj i by mo e tak e bezpiecze stwo wierz cych w Jerozolimie przyprowadził Pawła do
apostołów. Wyja nił im, jak Jezus ukazał si Pawłowi i jak ten głosił odwa nie Ewangeli w
Damaszku (Dzieje 9:26-31). Na podstawie zapewnienia Barnaby Paweł został przyj ty przez
apostołów.
Gdy zało ony został ko ciół w Antiochii, Barnaba, widz c wielk okazj i potrzeb darów
Pawła, udał si do Tarsu i przyprowadził go do ko cioła w Antiochii. Paweł został jednym z
przywódców tego ko cioła i z tego wła nie miejsca rozpocz ł swoj słu b zakładania
ko ciołów na Cyprze i w Azji Mniejszej (Dzieje 13:1-3). We wszystkich tych okoliczno ciach
Barnaba mobilizował Pawła, tak by ten wniósł swój wkład w rozwój Królestwa Bo ego.
Wyobra my sobie, co by było, gdyby Barnaba nie wykonał zadania mobilizacji. Wiele ko ciołów
nie zostałoby zało onych, wiele listów Nowego Testamentu mogłoby nie zosta napisanych.
Czy znasz jakiego Pawła, który potrzebuje zach ty i mobilizacji?
C. Paweł
Widzimy wyra nie, e Paweł był bardzo oddany mobilizowaniu ko cioła. Mobilizował wiele
ko ciołów w Macedonii i Achai do zło enia ofiary dla potrzebuj cego ko cioła w Jerozolimie
(Rzym. 15:25-27). W swoich listach cz sto nauczał o darach duchowych (Rzym. 12, 1 Kor. 12,
Efez. 4) i u wiadamiał ko ciołom potencjał, jaki posiadały do pełnienia woli Boga (1 Kor. 1:4-9,
Rzym. 15:14).
Paweł mobilizował wielu innych do realizowania wraz z nim Bo ego powołania. Przygotował do
słu by Tymoteusza, wzywał go do miałego korzystania z darów duchowych i polecił mu
mobilizowa jeszcze wielu innych (2 Tym. 2:2). Tymoteusz nie jest z pewno ci jedyn osob
zmobilizowan przez Pawła. Prawdopodobnie ostatnia wyprawa misyjna Pawła miała te na
celu praktyczne przygotowanie i mobilizacj . W podró y tej towarzyszyło Pawłowi siedmiu
ludzi, z których wi kszo uczyła si od niego (Dzieje 20:4). W swoich listach Paweł wymienia
Epafrasa, Demasa, Archippa, Tytusa, Feb i wielu innych. W szesnastym rozdziale Listu do
Rzymian pozdrawia 27 osób – na wiele z nich wywarł wpływ lub pomagał im w słu bie, o czym
wiadczy rozległa sie ludzi, których zmobilizował podczas swoich wypraw.
IV.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE EFEKTYWNYCH MOBILIZUJACYCH
Mobilizacja nie dokonuje si przez przypadek. Wymaga ona ludzi obdarzonych szczególn
zdolno ci do mobilizacji innych. Ludzie ci, „mobilizuj cy chrze cijanie”, stwarzaj warunki do tego,
by ko ciół w naturalny sposób akceptował wizj , modlił si o jej realizacj , przygotowywał i wysyłał
przywódców i pracowników do realizacji naszego zadania. Cechuje ich:
A. Wizja
Mobilizuj cy chrze cijanie maj wizj dla wiata. Pomagaj innym, którym mo e by trudno
dostrzega co wi cej ni lokalne potrzeby, zach caj ich do wiary w to, e Bóg ma wi ksze
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plany, ni mogliby kiedykolwiek pomy le . Niektóre regiony nie s zmobilizowane, poniewa
lokalnym ko ciołom brak wizji. W takiej sytuacji, gdy Bo a wizja zostanie im w ko cu
przedstawiona, mo e sta si wezwaniem do działania prowadz cym do mobilizacji.
B. Wiara i zach ta
Mobilizuj cy chrze cijanie to ludzie wiary. Wiara oznacza wzniesienie si ponad obecn
rzeczywisto i dostrzeganie tego, co Bóg mo e i chce dokona . Je eli wiara przenosi góry, to
czy nie mo e tak e sprawi , by ko cioły przebudziły si i przył czyły do zadania z Dziejów
Apostolskich 1:8 i realizacji celu z Mateusza 28:18-20? Wiara to zaufanie Jezusowi, gdy mówi
On, e zbuduje swój Ko ciół. Człowiek wiary b dzie miał pasj dla ko cioła.
Wiara mobilizuj cego chrze cijanina wpływa na jego sposób traktowania innych. Jak Barnaba,
„Syn Pocieszenia”, wielu mobilizuj cych ma dar zach cania. Potrafi wznie
si ponad
niepowodzenia i zniech cenia i koncentrowa si na tym, co pozytywne. Mobilizuj cy
pomagaj chrze cijanom u wiadamia sobie, e s szczególnymi lud mi, poniewa nale do
Boga, e Bóg wyposa ył ich do słu by innym i e dzi ki Bo ej łasce i mocy s w stanie
zmienia ten wiat.
C. Wpływ
Mobilizuj cy chrze cijanie to ludzie wpływowi, którzy wykorzystuj
ten wpływ do realizacji Bo ych celów. Ludzie słuchaj ich i reaguj ,
poniewa s wiarygodni – ciesz si dobr opini w ko ciele, maj
serce sługi i do wiadczenie w słu bie. Wielu mobilizuj cych to
ludzie posiadaj cy wyj tkow zdolno do pami tania imion, twarzy
i darów ludzi, których spotkali tylko raz. Dzi ki temu potrafi ł czy
ludzi, rodki i okazje, przyczyniaj c si do rozwoju Bo ego
Królestwa.
V.

Mobilizuj cy
chrze cijanie to ludzie
wpływowi, którzy
wykorzystuj ten
wpływ do realizacji
Bo ych celów.

PRZYKŁADY MOBILIZACJI
O mobilizacji w ko ciele lokalnym mo na mówi wtedy, gdy jego członkowie posiadaj wizj
ewangelizacji zgubionych i działaj w oparciu o t wizj . Mobilizacja zmierza do ludzkiego serca –
pomaga ludziom postrzega wiat oczami Boga. Wi kszo mobilizacji dokonuje si na poziomie
podstawowym, po ród członków lokalnego ko cioła.
Poni ej podajemy kilka prostych pomysłów ułatwiaj cych mobilizacj członków lokalnego ko cioła
tak, by pomóc im uzyska wizj dotarcia do wiata z Ewangeli . Nie jest to lista wyczerpuj ca, ale
mo e zach ci ci do dalszych poszukiwa . Prawdopodobnie b dziesz miał jakie własne pomysły.
A. Wspólna modlitwa
Jednym z najwa niejszych sposobów mobilizowania ludzi do ewangelizacji wiata jest wspólna
modlitwa. Mapy i informacje mog zach ca do konkretnej modlitwy o nie zbawionych ludzi i
tereny, do których nie dotarła Ewangelia w twoim narodzie i na całym wiecie. Gdy ludzie
zaczynaj modli si za zgubionych, pragn anga owa si w docieranie do nich. Jak
wspomnieli my w innych lekcjach, marsze modlitewne i koncerty modlitwy równie mog by
nieocenionym narz dziem dla Ducha wi tego na poruszanie ludzkich serc i napełnianie ich
pragnieniem docierania do zgubionych.
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Przykład
Ka dego tygodnia jedna osoba dzieliła si krótk relacj na temat jakiego kraju lub narodu, po
czym wszyscy modlili si , by Ewangelia przenikn ła serca i umysły tych ludzi. Grupa modliła
si o posłanie misjonarzy do ludzi, którzy nie słyszeli Ewangelii, i o zało enie po ród nich
ko ciołów. Ta sama grupa modlitewna prosiła tak e, by Pan posłał kogo z ich ko cioła w
zespole zakładaj cym ko cioły, aby pracowa tam, gdzie nie dotarła jeszcze Dobra Nowina.
Gdy modlili si za narody nie znaj ce Ewangelii, Bóg dał im szczególne pragnienie zaniesienia
jej Kazachom w Azji rodkowej. W ci gu dwóch lat troje członków tej grupy wyjechało w
charakterze misjonarzy do Kazachów. Członkowie lokalnego ko cioła skupili swoj słu b
misyjn na Kazachstanie i zacz li wysyła tam na krótki czas zespoły pomocy medycznej,
robotników budowlanych, nauczycieli, muzyków i biznesmenów. W ko cu ko ciół wysłał stały
zespół zakładaj cy ko cioły do pracy w zachodnim Kazachstanie. Pierwotna grupa modlitewna
rozwi zała si , ale jeszcze wi ksza grupa ludzi spotyka si teraz co miesi c, by modli si za
Kazachów.
B. Programy dzieci ce i młodzie owe, szkoła niedzielna
Je eli chcemy, by nasze dzieci miały serce dla ewangelizacji wiata i były zaanga owane w
budowanie Królestwa Bo ego, powinni my dawa im okazje do do wiadczenia takiej słu by,
gdy s jeszcze dzie mi. Dzieci s wa n cz ci mobilizowania ko ciołów do ewangelizacji
wiata. Cz sto stanowi ogniwo ł cz ce nas z potrzebuj cymi zbawienia rodzinami. Dzieci,
które dorastaj oddane Jezusowi, cz sto słu mu gor co w wieku dorosłym.
Muzyka, drama, odwiedzanie misjonarzy, scenki i słu ba dla rodowiska mog by
wykorzystane do nauczania dzieci o wiecie i Bo ej miło ci do ludzi potrzebuj cych zbawienia,
a tak e o Jego pragnieniu docierania do nich z Ewangeli . Mobilizuj cy chrze cijanie i
przywódcy ko cioła powinni posyła swoich nauczycieli szkoły niedzielnej na konferencje i
seminaria, na których mog otrzyma materiały i przygotowanie do uczenia dzieci o
ewangelizacji wiata. Cz sto modlitwa o rodzin
misjonarzy i prowadzenie z ni
korespondencji czy zbieranie pieni dzy na specjalne przedsi wzi cia mo e pomóc dzieciom w
zaanga owaniu si w ewangelizacj wiata, a tak e w poznaniu ycia misjonarzy.
Jednym z najlepszych sposobów zach cenia młodzie y do zaanga owania w ewangelizacj
wiata jest wł czenie ich do praktycznej słu by. Przywódcy ko cioła mog stwarza im okazje
do anga owania si w słu b rodowiskow , tak jak praca w domu dziecka, pomoc starszym,
inwalidom, uchod com itp. Te okazje daj młodym ludziom szans wzniesienia si ponad
własne potrzeby i troski oraz ucz miło ci do innych ludzi. Zespoły młodzie owe mog
pomaga zespołom zakładaj cym ko cioły przez muzyk , dram i dzielenie si Ewangeli z
potrzebuj cymi zbawienia młodymi lud mi na terenie, gdzie twój ko ciół stara si zało y nowy
ko ciół. Młodzie owe spotkanie modlitwy za szkoły i potrzebuj cych zbawienia kolegów
pomagaj młodym zauwa y , jak Bóg mo e posłu y si nimi jako swoimi ambasadorami w
szkole.
Przykład
Za przykład mo e posłu y pewne wydarzenie, jakie miało miejsce w roku 1992. Młodzie owy
zespół dramy z Holandii przyjechał na W gry, by pomaga przez pewien czas zespołowi
ewangelizacyjnemu słu cemu w lokalnym ko ciele baptystów. W zespole ewangelizacyjnym
było dwóch studentów college’u dla nauczycieli prowadzonego przez ko ciół reformowany.
Mieli oni wizj zało enia własnego zespołu dramy. Znale li siedmiu innych i zacz li słu b w
okolicznych ko ciołach. Dzi ki ich wiadectwu kilku ludzi poznało Jezusa i przył czyło si do
grupy. W ci gu nast pnych trzech lat 20 osób zostało przygotowanych do słu by i
uczestniczyło w grupie dramy. Wszyscy z tej dwudziestki s teraz aktywnymi członkami swoich
lokalnych ko ciołów, a pi ciu pracuje w charakterze pełnoetatowych misjonarzy.
C. Mobilizacja dorosłych
W roku 1722 bracia morawscy, b d cy na granicy unicestwienia z powodu prze ladowa ,
znale li wolno do rozwoju na terenie germa skiego ksi cia Nicolausa Zinzendorfa. Opierali
si na przymierzu, które podkre lało jedno , modlitw , konieczno akceptacji i przebaczenia
po ród wierz cych oraz priorytet ewangelizacji. Duch wi ty przekształcił t grup w roku 1727
w pierwszy ruch misyjny czasów nowo ytnych. Do roku 1800 ruch ten wysłał prawie 1000
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misjonarzy na ka dy kontynent wiata, zakładaj c tam nowe ko cioły. To wła nie ich przykład
był natchnieniem dla Williama Carey’a w roku 1791, daj c mu wizj zaniesienia Ewangelii na
Daleki Wschód, co dało pocz tek pot nemu ruchowi misyjnemu w dziewi tnastym wieku.
Pami taj, e mobilizowa znaczy doprowadza ludzi do gotowo ci uczestnictwa tam, gdzie
mog wnie
najwi kszy wkład do wspólnej sprawy i wspólnego celu. Doro li musz by
przekonani o doniosło ci ewangelizacji wiata (wspólny cel) i musz widzie , jaka jest ich rola.
Mobilizacja powinna dokonywa si przez biblijne nauczanie na temat natury i celu Ko cioła,
Wielkiego Nakazu Misyjnego i roli ka dego wierz cego w ewangelizacji wiata. Poza tym
motywacj i inspiracj do uczestnictwa w ewangelizacji i zakładaniu ko ciołów mog by
biografie i historie z ycia misjonarzy.
W ko cu dawanie ludziom bezpo rednich okazji do uczestnictwa w ewangelizacji i zakładaniu
ko ciołów mo e pomóc im znale swoje miejsce w Bo ych niwach.
Przykład
Pewien lokalny ko ciół pomagał uchod com z Kambod y znajdowa domy, meble i prac . Gdy
ludzie ci pytali, jak mog si odwdzi czy , wierz cy mówili: „Przychod cie na nasze
nabo e stwa”. Uchod cy przychodzili, ale był pewien problem: poniewa nie znali j zyka,
siedzieli grzecznie w ławkach nie rozumiej c ani słowa. Aby go rozwi za , ko ciół
zorganizował symultaniczne tłumaczenie, aby uchod cy z Kambod y mogli uczestniczy w
nabo e stwie. Wkrótce o tłumaczenie poprosili te Wietnamczycy, Chi czycy i mówi cy po
hiszpa sku przybysze z Ameryki Łaci skiej. Poniewa przychodzili te ludzie niesłysz cy,
ko ciół zorganizował tłumaczenie na j zyk migowy. Kontakty z lud mi z ró nych kultur
wzbudziły w członkach tego ko cioła pragnienie głoszenia Ewangelii wiatu. Do dzisiaj ko ciół
ten wysłał ju ponad dwadzie cia rodzin na misje i w znacznym stopniu uczestniczy w
zaspokajaniu ich potrzeb finansowych!
KONKLUZJA
Mobilizacja jest prac duchow . Efektywni mobilizuj cy chrze cijanie maj wizj , wiar i wpływ.
Zach caj innych i pomagaj im u wiadomi sobie dany im przez Boga potencjał. Pragn gor co, by
Bo a chwała wypełniała ziemi . Przyczyniaj si do post pu Ewangelii w wiecie, nie realizacji własnych
planów.
Ruch zakładaj cy ko cioły nie odniesie sukcesu bez skutecznej mobilizacji. Pomaga ona skoncentrowa
i wykorzysta istniej ce zasoby i rodki do ewangelizacji wiata: zakładania nowych ko ciołów dla ludzi
potrzebuj cych Ewangelii we własnym narodzie i innych. Gdy ko ciół nie jest zmobilizowany, nie walczy
z pełn moc .
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Dlaczego mobilizacja jest taka wa na?

•

Czy wzorem Barnaby z entuzjazmem korzystasz ze swoich darów duchowych?

•

Czy znasz kogo , kto chce słu y Jezusowi, i mo na go zmobilizowa do słu by?

•

Czy znasz kogo , kto mo e by skutecznym mobilizuj cym chrze cijaninem?

•

Wymie kilka konkretnych sposobów, dzi ki którym mo esz pomóc w mobilizowaniu do
ewangelizacji i zakładania ko ciołów ludzi w twoim ko ciele.

•

Jakie cechy mobilizuj cego chrze cijanina posiadasz w najwi kszym stopniu? Które sprawiaj
najwi ksz trudno ?

•

Jak mo esz pomóc swojemu ko ciołowi w mobilizowaniu ludzi do głoszenia Ewangelii i pomna ania
si przez zakładanie nowych ko ciołów?

ci

PLAN DZIAŁANIA
•

Zacznij słu y Bogu swoimi darami, wspieraj c nimi post p Ewangelii.

•

Popro Boga, by poło ył ci na sercu kogo , kto chce Mu słu y , zacznij zaprzyja nia si z nim i
mobilizowa go.
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, aby mobilizowa swój ko ciół do ewangelizacji i zakładania
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Nast pne kroki
ZAKŁADANIE KOLEJNYCH
KO CIOŁÓW

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomóc chrze cijaninowi zakładaj cemu ko cioły przemy le decyzje
dotycz ce przyszłej słu by dla niego samego, dla zespołu zakładaj cego ko cioły i dla nowo
zało onego ko cioła.

Główne punkty

• Gdy ko ciół zostanie ju
zakładania ko ciołów.

zało ony, przywódcy powinni przemy le

swoj

rol

w ruchu

• Nowo utworzone ko cioły powinny rozumie swoj rol w ruchu zakładania ko ciołów.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie mo liwo ci przyszłej słu by dla siebie samego, dla zespołu zakładaj cego ko cioły i
nowo zało onego ko cioła.
• Pracowa
słu by.

wraz z zespołem zakładaj cym ko cioły nad przej ciem do nast pnych kroków

• Pomaga nowo zało onemu ko ciołowi w u wiadomieniu sobie jego zadania wysyłania
zało ycieli ko ciołów do zakładania ko ciołów-córek.
• Zastanowi si , jak mo e on zaanga owa
ko ciołów w swoim mie cie lub regionie.

si

w mobilizacj

innych do ruchu zakładania

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Lekcj t najlepiej przeprowadzi w formie dyskusji. Podziel si własnymi do wiadczeniami z
przekazania innym słu by w zało onym ko ciele. Daj czas uczestnikom kursu na stawianie pyta i
dzielenie si problemami, przed którymi stoj w swoich nowych sytuacjach słu by.
WPROWADZENIE
Zbli amy si do ko ca praktycznego przygotowania dla chrze cijan zakładaj cych ko cioły. By mo e w
wyniku twojej słu by nowy ko ciół został ju zało ony lub wkrótce powstanie. To znaczy, e wa ny cel
został osi gni ty. Jest to jednak tylko jeden krok w całym procesie. Celem Wielkiego Nakazu Misyjnego
nie jest zało enie jednego ko cioła, lecz raczej pomna anie ko ciołów na całym wiecie, ko ciołów, które
b d czyniły ludzi uczniami Jezusa, całkowicie posłusznymi Panu.
Ta lekcja omawia rol nowo zało onego ko cioła w ruchu zakładania ko ciołów oraz mo liwo ci słu by,
które powinien rozwa y zespół zakładaj cy ko cioły jako nast pny krok w ruchu zakładania ko ciołów w
swoim mie cie lub regionie.
I.

CYKL ZAKŁADANIA KO CIOŁÓW
Cykl zakładania ko ciołów (Ilustracja 15.1) ukazuje progresywn natur naszego zadania. Gdy
człowiek uwierzy w Chrystusa, powinien pozyskiwa dla Niego innych. Równie gdy zało ony
zostanie ko ciół, powinien zacz
zakłada nowe ko cioły. Zadanie to nie zostanie uko czone,
dopóki Ewangelia nie dotrze do wszystkich.
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Ilustracja 15.1 Cykl zakładania ko ciołów

Ruch
„ko ciół w ka dej miejscowo ci
i na ka dym osiedlu”

Pomna anie

Podstawy
Pozyskiwanie

Szkolenie
Zakładanie

II.

ROLA NOWEGO KO CIOŁA: POMNA ANIE – ZAKŁADANIE KO CIOŁÓW-CÓREK
Gdy ko ciół zostanie ju zało ony, musi podj kilka wa nych decyzji. Pierwsza dotyczy tego, w jaki
sposób nowy ko ciół b dzie głosił Ewangeli i rozpocznie zakładanie jednego lub wi cej nowych
ko ciołów. Miejmy nadziej , e w wyniku twojej pracy nowo zało ony ko ciół jest „brzemienny”, to
znaczy gotowy do pracy nad zakładaniem innych ko ciołów. Zgodnie z naszym pojmowaniem
Bo ego celu Bo wizj jest budowanie ruchu zakładania ko ciołów rozszerzaj cego si na nowe
obszary geograficzne i narody.
Rola nowo zało onego ko cioła b dzie polegała na pomocy w wypełnieniu Wielkiego Nakazu
Misyjnego w swoim rodowisku, w pobliskich miejscowo ciach i w innych cz ciach wiata (patrz
Wizja SCP Lekcja 13: „Wizja i działanie teleskopu”). Wymaga to od przywódców nowego ko cioła
przygotowania jego członków do zakładania ko ciołów, powoływania i wysyłania zało ycieli
ko ciołów i misjonarzy oraz współpracy z innymi ko ciołami lokalnymi, by pomóc im w wypełnieniu
Bo ego nakazu głoszenia Ewangelii ludziom potrzebuj cym zbawienia.
A. Podsycaj wizj
Je eli ludzie popadn w zadowolenie, wizja, która była natchnieniem dla zało enia nowego
ko cioła, mo e si rozwia . Powtarzanie pytania: „Co Bóg chce zrobi w naszym narodzie lub
naszym regionie?” mo e rozpali pragnienie nowych ko ciołów. Wiemy, e Bóg chce, by
wszyscy usłyszeli Ewangeli . Ko cioły wiadome swego powołania s oddane zakładaniu
nowych ko ciołów w całych regionach, narodach i grupach etnicznych.
Gdy nasza wizja si ga ponad ko ciół lokalny, widzimy wi kszy obraz cało ci. Wizja Pawła, by
ogłosi Ewangeli w prowincji Azji, miała charakter geograficzny (Dzieje Apostolskie 19:10).
Mo na tak e mie wizj dotarcia do jakiego narodu lub grupy etnicznej. W Li cie do Galacjan
2:7-8 czytamy, e Piotr pracował z ydami, a Paweł z poganami. W Li cie do Rzymian 11:13
Paweł miało stwierdza: „Jestem apostołem pogan”. Do pozyskania jakiego terenu Bóg powołał
ciebie? Do jakich grup ludzi yj cych na tym terenie trzeba dotrze z Ewangeli ?
Przywódcy ko cioła powinni nieustannie przypomina o celu, roli i odpowiedzialno ci ko cioła
za wypełnienie Wielkiego Nakazu Misyjnego. Gdy b d przygotowywa wierz cych do słu by,
ci b d wzrasta duchowo i praktycznie rozwijaj c umiej tno ci słu by i wizj . To powinno
prowadzi do słu b ewangelizacyjnych w ród ludzi potrzebuj cych zbawienia.

Podr cznik pi ty

Lekcja 15: Nast pne kroki

Czerwiec 2003

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

WIZJA SCP
strona 19

Na dłu sz met Ewangelia b dzie miała wi kszy wpływ, je eli cały ko ciół b dzie pod ał do
przodu razem. Niektórzy ludzie szybciej przejmuj wizj ni inni. Ci, którzy ju
yj wizj ,
powinni stale zach ca innych do post pu. Ci, którzy poruszaj si wolniej, mog przyda
ruchowi stabilno ci. Gdy zrozumiej wag zakładania ko ciołów i pomocy w wypełnianiu
Wielkiego Nakazu Misyjnego, ci „my liciele” mog pomóc w upewnieniu si , e ka dy krok do
przodu jest krokiem powa nym i zdrowym. Trzeba współpracy obu rodzajów ludzi, aby ko ciół
stale docierał na nowe tereny z Ewangeli .
Pracuj ze swoim ko ciołem nad przemy leniem zadania waszego ko cioła wobec wiata.
Zdefiniujcie swoj Jerozolim , Jude , Samari i kra ce ziemi (patrz Wizja SCP Lekcja 13:
„Wizja i działanie teleskopu”). Zach caj członków ko cioła do poznawania ró nych cz ci
wiata, potrzeb ewangelizacji i zakładania ko ciołów oraz pracy misjonarzy. Je eli macie
szkoł niedzieln , zach caj nauczycieli do prowadzenia zaj na temat ewangelizacji wiata i
ycia misjonarzy.
B. Wysyłajcie zespoły zakładaj ce ko cioły
Stosowany przez was model zakładania ko ciołów zadecyduje o sposobie szkolenia
pracowników, finansowania przedsi wzi , pozyskiwania pomocy z zewn trz itp. Dodatek 3A w
cz ci Wizja SCP „Modele zakładania ko ciołów” w Podr czniku pierwszym podsumowuje kilka
sposobów, którymi mo e posłu y si twój ko ciół przy zakładaniu nowych ko ciołów.
Je eli posługujecie si modelem grup komórkowych, to zakładanie ko ciołów-córek jest do
proste. Gdy grupy komórkowe b d si pomna a , mog wysła siln now grup , która pod
kierunkiem przywódców ko cioła przekształci si w nowy ko ciół docieraj cy do ludzi na innym
obszarze docelowym. Niektóre ko cioły poprzestaj na pi tnastu aktywnych grupach
komórkowych, a kiedy pojawi si pi kolejnych, wysyłaj je pod kierunkiem przywódców grup
(wł czaj c w to przywódc obszaru) do tworzenia nowego ko cioła.
Poni sze zalecenia mog by pomocne w ka dym niemal modelu:
1.

Módl si i poszukuj tych, których Bóg powołuje do zakładania ko ciołów.
Modlitwa jest jednym z najpot niejszych Bo ych narz dzi, którym On posługuje si do
rozbudzania w ród swoich ludzi wizji słu by dla wiata. Nowy ko ciół powinien modli si
o ewangelizacj , a konkretnie o to, by Bóg powołał robotników na swoje niwo zakładania
ko ciołów.
Ko ciół jest głównym narz dziem Boga w ewangelizacji wiata, a zakładanie ko ciołów to
zadanie nale ce do całego ko cioła. Dlatego mo emy spodziewa si , e Bóg b dzie
wyznaczał członków naszego ko cioła do dzieła zakładania ko ciołów, podobnie jak to
miało miejsce w pierwotnym ko ciele (Dzieje Apostolskie 13:1-3). Poszukuj w swoim
ko ciele ludzi, którzy odczuwaj , e Bóg chce, by byli zaanga owani w zakładanie
ko ciołów. Apostoł Paweł cz sto mówił o swoim powołaniu (Rzym. 1:1, 1 Kor. 1:1, 2 Kor.
1:1, Gal. 1:1,15-16). Ta wiadomo
„bycia powołanym” przez Boga powoduje, e
człowiek trwa w słu bie, gdy wydaje si , e nie ma obiektywnych powodów, by trwa , lub
gdy uczucia mówi : „Zrezygnuj!”
To „powołanie” do słu by obejmuje:
•

wzrastaj c wizj słu by;

•

próby charakteru, wizji i słu by wierz cego;

•

potwierdzenie przez lokalny ko ciół, jego starszych, zespół słu by i innych chrze cijan
zakładaj cych ko cioły;

•

wyposa enie w moc przez Ducha wi tego, aby wprowadzi powołanie w ycie (1
Tym. 4:15, Efez. 3:7, Kol. 1:28-29).
Poza powy szymi cechami poszukuj gotowo ci do po wi ce dla Ewangelii. Zakładanie
ko ciołów to praca na linii frontu bitwy o Królestwo Bo e. Wi kszo
z dwunastu
apostołów umarła m cze sk mierci za wiar . Chrze cijanie zakładaj cy ko cioły b d
ponosi ofiary. Nie zawsze b dzie to oznacza m cze sk mier , bycie rozbitkiem czy
wi zienie, ale mo e oznacza brak zrozumienia, rezygnacj z osobistej wygody itp.
Apostoł Paweł pisał o gotowo ci do rezygnacji z osobistych praw, aby tylko ogłosi
ludziom Jezusa (1 Kor. 9).
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Ustal, dok d wysła zespół zakładaj cy ko cioły.
Módl si i szukaj Bo ego prowadzenia co do miejsca, gdzie powiniene wysła zało ycieli
i zespoły zakładaj ce ko cioły. Przeprowad badanie geograficzne terenu i grup ludzkich
zamieszkuj cych obszar docelowy. (Patrz Wizja SCP Lekcja 4: „Zasady prowadzenia
bada ” w Podr czniku pierwszym). Wykorzystaj wyniki badania terenu do ustalenia
potrzeb przygotowania członków zespołu zało ycielskiego, mobilizacji ko cioła do
modlitwy, wsparcia finansowego, opracowania strategii ewangelizacji i zakładania
ko ciołów na obszarze docelowym.

3.

Zmobilizuj rodki, jakimi dysponuje ko ciół do zaanga owania w zakładanie ko ciołów.
Zakładanie ko ciołów dokonuje si najlepiej, gdy ko ciół zmobilizuje do tego celu rodki,
jakie ma do dyspozycji. rodki te obejmuj ludzi, którzy b d stanowi zespół zakładaj cy
ko cioły, finanse na utrzymanie tego zespołu, materiały i transport niezb dny w słu bie
zakładania ko ciołów, a tak e krótkoterminowych pomocników. Zaanga uj jak najwi cej
ludzi w zakładanie nowego ko cioła, cho by na krótki okres czasu. Członkowie ko cioła
mog wspiera zespół zakładaj cy ko cioły przez marsze modlitewne, muzyk ,
przedsi wzi cia ewangelizacyjne i słu by rodowiskowe. To nie tylko ul y ci arowi
spoczywaj cemu na barkach zespołu zakładaj cego ko cioły, ale tak e pomo e w
budowaniu u członków ko cioła wizji zakładania ko ciołów i docierania do ludzi
potrzebuj cych zbawienia.

4.

Przeprowad szkolenie zespołu zakładaj cego ko cioły, opiekuj si nim i b d jego
doradc .
Ustal, jakie s potrzeby szkolenia dla zespołu zakładaj cego ko cioły. Czy jego
członkowie potrzebuj szkolenia dla zało ycieli ko ciołów, przygotowania do ycia w innej
kulturze, szkolenia zawodowego? Wi kszo
niezb dnego szkolenia mo e odby si
nieformalnie, czasami jednak konieczne mo e by tak e formalne wykształcenie, w
zale no ci od potrzeb ludzi na obszarze docelowym. Gdy zespół jest ju na miejscu,
potrzebuje regularnych wizyt kogo z przywódców ko cioła z darem duszpasterskim. To
pomo e we wzajemnej odpowiedzialno ci zespołu zakładaj cego ko cioły i ko cioła
wysyłaj cego. Zapewni tak e zespołowi duchow i praktyczn pomoc w pracy nad
trudno ciami w kontaktach mi dzyludzkich i problemami, jakie powstan w trakcie słu by i
wspólnej pracy zespołu. Oprócz opieki duszpasterskiej wa ne jest, by zespół zakładaj cy
ko cioły miał jednego lub kilku doradców, którzy b d pomaga mu w pracy nad
poszczególnymi fazami procesu zakładania ko cioła.

III.

ROLA PIERWOTNEGO ZESPOŁU ZAKŁADAJ CEGO KO CIOŁY: ROZPOCZ CIE OD NOWA
– ZAKŁADANIE NOWEGO KO CIOŁA
Czy chrze cijanin, który zało ył nowy ko ciół powinien kontynuowa prac „pioniera” czy „apostoła”
i rozpocz
zakładanie nowego ko cioła, czy te powinien pozosta i by pastorem zało onego
ko cioła? Odpowied b dzie zale e cz ciowo od jego darów. Czy jest powołany, by by
pastorem, czy te ma słu y jako apostoł-pionier zakładaj cy nowe ko cioły? Słu ba pastora
polega głównie na zajmowaniu si lud mi w jednym ko ciele lokalnym. Chrze cijanie zakładaj cy
ko cioły to stoj cy na linii frontu ewangeli ci, którzy przenosz si z miejsca na miejsce i przez całe
swoje ycie mog zało y wiele ko ciołów. Decyzja dotycz ca przyszłej słu by zale y tak e od
poczucia Bo ej woli dla nich. Mo na to rozstrzygn w modlitwie.
Rozwa nast puj ce mo liwo ci:
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A. Zespół zakładaj cy ko cioły idzie dalej
Chrze cijanin
(zespół)
zakładaj cy
ko cioły
przekazuje przywództwo innym, a sam wraca do
ko cioła, który go wysłał, i rozpoczyna zakładanie
nowego ko cioła.

Co dalej po
zało eniu
ko cioła???

Zakłada
nast pne
ko cioły?

Gdy chrze cijanie zakładaj cy ko cioły maj dary
apostolskie, b d
chcieli zakłada
nast pne
Zosta
ko cioły. Je li taka jest wola Pana, nale y ich do
pastorem?
tego zach ca . Pionierscy zało yciele ko ciołów, jak
duchowi rodzice, czuj si odpowiedzialni za ycie
Pomaga innym
duchowe tych, którzy s cz ci nowego ko cioła i
zakłada
dlatego powinni powa nie zastanowi si , zanim
ko cioły?
odejd . Zało enie nowego ko cioła i pozostawienie
go zbyt szybko jest podobne do porzucenia dziecka
przez rodzica. Apostoł Paweł utrzymywał stał wie z ko ciołami, które zało ył – pisał listy,
udzielał rad, gdy pojawiały si problemy. On sam te ustanawiał pierwszych starszych, którzy
prowadzili nowo zało one ko cioły, zapewniaj c przez to ci gł piecz nad nimi. Trzeba to
wzi pod uwag przy rozwa aniu dalszych kroków słu by dla zespołu.
Wa ne pytanie zwi zane z t mo liwo ci brzmi: „Komu zostanie przekazane przywództwo
ko cioła?” Chrze cijanie zakładaj cy ko cioły musz przygotowa ko ciół do zmiany
przywództwa. Nowych przywódców mo na znale w zało onym ko ciele. M drze jest w nowo
zało onym ko ciele rozwija i ustanawia przywódców spo ród tych, którzy od pocz tku mieli
jaki udział w yciu ko cioła. Je eli pastor czy przywódca zostanie powołany spoza ko cioła,
powinien wykazywa uzdolnienia duszpasterskie, a tak e tak sam wizj i wiar , jakie
zaszczepili cie swojemu ko ciołowi.
Akceptacja nowych przywódców nie dokonuje si zazwyczaj łatwo i szybko. Mi dzy
wyznaczonymi przywódcami a członkami ko cioła powinna istnie pewna wi . Dobrze jest
opracowa plan stopniowego nawi zywania bliskich relacji mi dzy nowymi przywódcami a
lud mi, a nie zaprowadza gwałtowne zmiany, przypominaj ce wrzucenie ludzi do lodowatej
wody.
B. Zespół zakładaj cy ko cioły pozostaje, by obj
ko ciół

opiek duszpastersk nowo zało ony

Chrze cijanin (zespół) zakładaj cy ko cioły pozostaje w nowym ko ciele i zostaje jego
pastorem.
Główne pytanie do rozwa enia tutaj brzmi: „Czy chrze cijanin, który zało ył ten ko ciół, ma
dary pasterskie?” Je eli przywódca typu pionier pozostaje nie maj c darów duszpasterskich,
członkowie ko cioła by mo e nie b d otrzymywa pokarmu i troski, jakich potrzebuj .
Mo liwa jest te sytuacja, w której po znalezieniu pasterza pionierski przywódca pozostaje w
ko ciele, aby organizowa , szkoli i prowadzi nowe zespoły zakładaj ce ko cioły wysyłane
przez ten ko ciół lokalny. Je eli przywódca pionier potrafi tak e by dobrym duszpasterzem dla
nowego ko cioła, pojawiaj si wspaniałe okazje do post pu Ewangelii przez dalsze
zakładanie ko ciołów. Tego rodzaju pastor b dzie zazwyczaj nie tylko duszpasterzem nowego
ko cioła, ale b dzie tak e przygotowywał innych zało ycieli ko ciołów oraz słu b zakładania
ko ciołów na bazie swojego nowego ko cioła.
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C. Zespół zakładaj cy ko cioły staje si zespołem wsparcia dla innych
Chrze cijanin (zespół) zakładaj cy ko cioły pomaga innym w zakładaniu ko ciołów w regionie.
Wspieranie innych w zakładaniu ko ciołów polega na
u wiadomieniu im ich roli w napełnianiu ko ciołami miast,
miasteczek i wsi oraz pokazaniu im, e mog to zrobi , gdy Bóg
b dzie pokazywał im jak. Pomoc taka jest konieczn strategi dla
post pu Ewangelii w całym regionie. Obejmuje ona przedstawianie
wizji zakładania ko ciołów, a nast pnie praktyczne przygotowanie,
wyposa anie i mobilizowanie tych, którzy przyj li wizj . Zespół
wsparcia to grupa ludzi pracuj cych razem nad tym, by przekaza
innym wizj tego, co Bóg chce przez nich dokona , a nast pnie
pomóc im w realizacji tej wizji.
1.

Propaguj wizj

Wspieranie innych w
zakładaniu ko ciołów
polega na
u wiadomieniu im ich
roli w napełnianiu
ko ciołami miast,
miasteczek i wsi oraz
pokazaniu im, e
mog to zrobi , gdy
Bóg b dzie im
pokazywał, jak.

Rola zespołu wsparcia polega na ci głym dzieleniu si wizj ,
która odpowiada na pytanie: „Czego Bóg pragnie dla tego regionu, miasta, narodu czy
grupy ludzi?” Lansowanie wizji obejmuje głoszenie kaza i nauczanie na temat celu
ko cioła, roli przywództwa w ko ciele i natury Wielkiego Nakazu Misyjnego. Ko cioły i
wierz cy potrzebuj nieustannego przypominania o Bo ych priorytetach, pragnieniach i
Jego ch ci pojednania ludzi ze sob . Gdy ludzie odpowiadaj na t wizj , zespół wsparcia
powinien pomaga im działa w oparciu o ni .
2.

Zacznij organizowa modlitw
Modlitwa ł czy nasze wysiłki z wysiłkami Boga. Zakładanie ko ciołów to praca duchowa,
wymagaj ca duchowego trudu. Gdy ludzie b d odpowiada na wizj wypełnienia
ko ciołami swojego narodu, regionu czy miasta, zespół wsparcia mo e zacz wzywa ich
do wspólnej modlitwy o wypełnienie tej wizji. Mo e to by dwoje lub troje ludzi, jaka
grupka w ko ciele, ludzie z ró nych ko ciołów, którzy maj t sam wizj lub nawet całe
ko cioły modl ce si razem. Chodzi o to, by coraz wi cej ludzi modliło si o zakładanie
ko ciołów.

3.

Prowad szkolenie i poradnictwo w zakresie słu by zakładania ko ciołów
Jednym z najlepszych sposobów pomagania w zakładaniu ko ciołów jest wykorzystanie
nowo zało onego ko cioła jako o rodka szkoleniowego dla całego regionu. Prowadz c
taki o rodek przywódcy ko cioła maj mo liwo wpływania na innych i wł czania ich w
ruch zakładania ko ciołów. (Patrz Wizja SCP, Lekcja 16: „Szkolenie jako cz
ruchu
zakładania ko ciołów”). Zało yciele ko ciołów s wysyłani na szkolenie przez ko cioły lub
denominacje, z których pochodz .

4.

Rozwijaj współprac w zakładaniu ko ciołów
Lokalne ko cioły cz sto s przekonane, e nie posiadaj rodków, by w pełni przygotowa
i utrzyma chrze cijan zakładaj cych ko cioły. Mimo to w dalszym ci gu s
odpowiedzialne za swój udział w wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego. Zespół
wsparcia mo e ułatwi im nawi zanie współpracy mi dzy sob w celu wspólnego
wspierania i wysłania misjonarzy i chrze cijan zakładaj cych ko cioły do słu by w
okre lonej grupie ludzi czy regionie. Pozwoli to zwłaszcza małym ko ciołom na pełniejszy
udział w wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego ni gdyby były zdane na własne siły.

KONKLUZJA
W miar umacniania si nowo zało onego ko cioła powinien on coraz lepiej rozumie swoj rol w ruchu
zakładania ko ciołów. Powinien mie pragnienie pomna ania si przez szkolenie i wysyłanie zało ycieli
ko ciołów spo ród swoich członków oraz przez modlitw za ewangelizacj wiata. Zespół zakładaj cy
ko cioły musi podj decyzje co do swej dalszej roli i przekazania przywództwa w zało onym ko ciele.
Wzrost i pomna anie si nowego ko cioła oraz zaanga owanie zespołu w ruch zakładania ko ciołów to
wa ne czynniki, które trzeba wzi pod uwag przy decydowaniu o nast pnych krokach słu by.
Pomaganie innym jest kluczem do budowania ruchów zakładania ko ciołów. Zespół wsparcia to grupa
ludzi, którzy pracuj razem, by dzieli si wizj tego, co Bóg chce dokona , a nast pnie pomagaj tym,
którzy przyj li wizj , w jej realizacji. Jego rol jest przekazywanie wizji, pomaganie w uzyskiwaniu
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rodków, praktyczne przygotowanie i zach canie wierz cych wszelkimi sposobami do zaanga owania
si w ruchu zakładania ko ciołów. Słu ba taka jest konieczna do zapocz tkowania ruchu zakładania
ko ciołów na skal regionaln lub ogólnokrajow .
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jak rol w zadaniu zakładania ko ciołów powiniene obecnie przyj

•

Czy ko ciół, który zakładasz, ma wizj zało enia ko cioła-córki? Je eli nie, to jakie kroki podejmiesz,
by przekaza ludziom t wizj ?

•

Opisz ró nice mi dzy apostolsko-pionierskim zało ycielem ko ciołów a pastorem w kategoriach
powołania i darów.

•

Jakie ofiary b dziesz musiał ponie

•

Jak mo esz pomóc zakłada ko cioły innym osobom w ko ciele, który ci
zało onym przez siebie ko ciele?

?

na rzecz pomna ania si ko ciołów?
wysłał lub w nowo

PLAN DZIAŁANIA
•

Wraz ze swoim zespołem zakładania ko ciołów i doradc módlcie si i rozwa cie, jaki powinien by
wasz nast pny krok w słu bie.

•

Spróbuj rozpozna jednego lub dwóch potencjalnych zało ycieli ko ciołów w swoim nowo zało onym
ko ciele. Po wi im czas na rozmow o ich wizji i słu im jako doradca w przygotowaniu do pracy w
zespole zakładania ko ciołów.
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Szkolenie jako element
ruchu zakładania ko ciołów
PRZEKAZUJ DALEJ!

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przedstawienie uczestnikom kursu praktycznych idei i wskazówek dotycz cych
dalszego szkolenia nowych zało ycieli ko ciołów w ramach rozwoju ruchu zakładania ko ciołów.

Główne punkty

• Szkolenie jako cz

ruchu

• Proces szkolenia zało ycieli ko ciołów
• Dodatkowe rodzaje szkolenia

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji, ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie jak zacz

szkolenie zało ycieli ko ciołów.

• Zna zasad szkolenia na rzecz ruchu.
• Uczestniczy w dzieleniu si wizj ruchu zakładania ko ciołów, szkoleniu ludzi i pomna aniu go.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Podziel si informacj , jak ten lub inne o rodki szkoleniowe dla chrze cijan zakładaj cych ko cioły
zostały zało one w tym kraju lub w podobnym kontek cie. Uwypuklij ró ne cz ci tej lekcji
(modlitwa, dzielenie si wizj , rozmowa z przywódcami itp.) i poka , jak doprowadziły one do
powstania o rodka, o którym b dziesz mówił w przykładzie.
Pro Boga, eby dał ci wiar w to, e to szkolenie mo e si pomna a .
I.

SZKOLENIE JAKO CZ

RUCHU

Aby doszło do nasycenia jakiego regionu ko ciołami, musz one by zało one wsz dzie! Kto
musi zało y te ko cioły, dlatego do wykonania tego zadania potrzeba wystarczaj cej liczby
zało ycieli.
Według Drugiego Listu do Tymoteusza 2:2 to, czego Paweł nauczał, było przeznaczone nie tylko
dla niego, ale tak e dla innych, którym miał to przekazywa . Tymoteusz był odpowiedzialny za
znalezienie i nauczanie wiernych ludzi. Ci wierni ludzie byli odpowiedzialni za znalezienie i
nauczanie jeszcze innych. Paweł, Tymoteusz, wierni ludzie, inni: cztery pokolenia uczniów! (Zobacz
ilustracja 16.1). W ten sposób dokonuje si pomna anie.
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ruchu

„A co słyszałe ode mnie wobec wielu wiadków, to przeka ludziom godnym
zaufania, którzy b d zdolni i innych naucza ”
(2 Tymoteusz 2:2)
Wierni ludzie

Paweł

Tymoteusz
Wierni ludzie

I
N
N
I

Wierni ludzie

To znaczy, e wa ne jest nie tylko szkolenie wszystkich wierz cych, ale e ka dy z nich powinien z
kolei zacz szkoli i czyni uczniami Jezusa innych. Szkolenie to odbywa si przez osobiste wi zi
z innymi, nie w ramach jakiej formalnej instytucji.
Je li zatem ruch zakładania ko ciołów ma si rozwija i przenosi na nast pne pokolenia,
zało yciele ko ciołów musz bezustannie szkoli innych. Podobnie jak apostołowie zostali
przywódcami i nauczycielami innych, tak te niektórzy zało yciele ko ciołów b d musieli zaj si
szkoleniem i doradzaniem innym zało ycielom.
Sk d mo esz wiedzie , czy powiniene si zaanga owa w szkolenie chrze cijan zakładaj cych
ko cioły?
• Czy Bóg posłu ył si tob w przemienianiu ycia ludzi?
• Czy jeden z działów tego kursu jest dla ciebie szczególnie interesuj cy?
• Czy chcesz, by inni uczyli si tego, czego ty nauczyłe si dzi ki temu szkoleniu?
• Czy jeste całkowicie przekonany, e Bóg chce, by pojawiały si nowe ko cioły?
• Czy jeste gotowy spróbowa , wiedz c, e Pan jest po twojej stronie?
Cho formalna edukacja teologiczna odgrywa wa n rol w ko ciele, nie jest ona przeznaczona dla
ka dego. Natomiast proces, w którym bardziej dojrzali wierz cy prowadz szkolenie mniej
do wiadczonych, jest dla ka dego. Zakres formalnego wykształcenia potrzebny na ka dym
poziomie przywództwa zwi ksza si , cho ilo przywódców si zmniejsza. Ilustracja 16.2 pokazuje
t zale no . Ko ciół potrzebuje wielu przywódców rodzin, ale nie potrzebuj oni wiele formalnego
czy teologicznego wykształcenia. Potrzebuj raczej praktycznego szkolenia, które mogliby od razu
wykorzystywa w swoich rodzinach. Rola przywództwa w rodzinie ma charakter nieformalny, ale
jest bardzo realna. Wpływ tego przywództwa jest silny, nawet je li sprawuj je ludzie młodzi (1 Tym.
4:12). Ogólnonarodowi przywódcy ko cioła znajduj si natomiast na drugim biegunie; potrzebuj
zaawansowanego formalnego wykształcenia w dziedzinie teologii, słu by, administracji, finansów
itp. Na szcz cie nie potrzebujemy tak wielu ogólnonarodowych przywódców ko cioła, wi c ko ciół
nie jest skrajnie obci ony ich kształceniem.
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Ilustracja 16.2 Szkolenie przywódców ko cioła
Formalne
wykształcenie

Przywódcy narodowi

Praktyczne
szkolenie

Przywódcy regionalni
Przywódcy ko ciołów
Przywódcy grup
Przywódcy rodzin

Coraz trudniej jest zapewni wykształcenie, gdy przechodzimy na wy sze poziomy przywództwa. W
wielu cz ciach wiata ko ciół po prostu nie jest w stanie zapewni wykształcenia potrzebnego dla
przywódców na poziomie regionalnym i narodowym, dlatego potrzebuj oni kształcenia za granic .
Tak czy owak potrzebna jest co najmniej wiadomo zapotrzebowania na przywództwo na tych
poziomach, aby mo na było je zaspokaja w miar potrzeb.
Ka dy zało yciel ko ciołów zarazem szkoli i stale wyposa a innych, by uczyli si i słu yli w swoich
wielu rolach od ewangelizacji do przywództwa w lokalnym ko ciele. Aby maksymalnie wykorzysta
potencjał pomna ania ko cioła, zawsze wa ne jest rozpoznawanie i szkolenie innych do wa nego
zadania zakładania nowych ko ciołów. Inni te potrzebuj szkolenia, jakie ty otrzymujesz w ramach
tego programu, bez wzgl du na to, jak form przybierze proces szkolenia.
II.

PODSTAWY SZKOLENIA ZAŁO YCIELI KO CIOŁÓW
Szkolenie zało ycieli ko ciołów nie dokonuje si „samo przez si ”. Wzywanie lokalnych ko ciołów
do wysyłania ludzi na szkolenie, opracowanie materiałów szkoleniowych, w ko cu szkolenie i
doradzanie nowym zało ycielom wymaga ci kiej pracy i modlitwy. Poni ej podajemy niektóre
podstawowe elementy konieczne do dalszego szkolenia zało ycieli ko ciołów i przekazywania go
innym jako cz ci ruchu zakładania ko ciołów.
A. Motywuj do modlitwy
Ruch zakładania ko ciołów jest działaniem Boga. Modlitwa pokazuje, e oczekujemy na Bo e
działanie i czekamy na Boga, by wykonał swoj cz
, powoduj c otwarcie si niewierz cych i
ch wierz cych do udziału w tym zadaniu. Szukaj wsparcia modlitewnego w swoim kraju i
poza nim. Módl si sam i zach caj innych do modlitwy o robotników na niwo, warunki dla
niwa i grupy ludzi, którzy b d nawraca si do Chrystusa, jak nakazał Jezus w Ewangelii
Mateusza 9:38, Pierwszym Li cie do Tymoteusza 2:1-5 i Li cie do Rzymian 10:1.
B. Buduj wizj
Dawaj ludziom wizj woli Boga dla ich narodu, regionu, miasta czy miasteczka. Pomó im
przyj
wizj , która zakłada, e ka dy człowiek powinien usłysze i zobaczy Ewangeli w
sposób zrozumiały w swojej kulturze przez wiadectwo ywego ko cioła w swojej
miejscowo ci. Pomó ludziom pracowa nad zakładaniem ko ciołów, które b d si
pomna a , wzrasta i napełni cały naród w Bo ym czasie, gdy On b dzie dawał odpowiednie
warunki, wolno i robotników na niwo.
Dzielenie si wizj z innymi mo e mie wiele form: indywidualnie przez osobiste kontakty, w
małych lub du ych grupach, gdy Bóg tworzy po temu okazje.
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C. Spotykaj si z przywódcami i pastorami
Odwiedzaj przywódców i pastorów. To oni maj władz i wpływ, by zach ca ludzi do
zaanga owania w zakładanie ko ciołów. Oni tak e wiedz , którzy członkowie ich ko ciołów lub
organizacji maj potencjał, by zosta skutecznymi zało ycielami ko ciołów.
Spotykaj c si z pastorami i przywódcami mów im miało: „Prowadzimy szkolenie dla
chrze cijan zakładaj cych ko cioły”, a potem spytaj: „Czy znasz kogo w swoim ko ciele
(grupie), kto jest zainteresowany zakładaniem ko ciołów?” Powiedz im, jakie s korzy ci z tego
szkolenia oraz jak mog si zaanga owa w rozwój ko cioła i czuwanie nad całym procesem.
D. Przygotuj i rozpowszechniaj literatur
Przygotuj literatur na tematy zwi zane z ruchem zakładania ko ciołów i szkoleniem zało ycieli
ko ciołów. Literatura dodaje wiarygodno ci twojemu działaniu i umo liwia wpływ tam, gdzie nie
si ga twoja obecno . Przyspiesza tak e pomna anie przywódców. Celowi temu mog słu y
podr czniki do szkolenia, które otrzymałe podczas kursu dla zało ycieli ko ciołów. Inne rodki
przekazu, takie jak biuletyny, czasopisma, radio, e-mail i kasety video tak e b d mogły słu y
temu celowi. Twoja literatura czy inne rodki przekazu nie musz mie „najwy szej wiatowej
jako ci”, ale powinny odpowiada mniej wi cej jako ci rodków przekazu i literatury w twoim
kraju.
E.

Znajduj przywódców
Znajd innych podobnie my l cych przywódców, którzy przyjm wizj zakładania ko ciołów a
do nasycenia. B d to zazwyczaj przywódcy z młodzie cz wizj , nie przeci eni obowi zkami
i wzrastaj cy w swoich umiej tno ciach i roli przywódczej.

F.

Współpracuj z innymi programami szkoleniowymi
Je li ruch zakładania ko ciołów ma si rozwija i wzrasta , oprócz Potrzebne jest
szkolenia zało ycieli ko ciołów wa ne s tak e inne rodzaje szkolenie do wielu
szkolenia. Szkolenie w zakresie zakładania ko ciołów a do ró nych zada .
nasycenia, ruchów modlitwy, ewangelizacji, przygotowania i
wysyłania misjonarzy z lokalnego ko cioła, walki duchowej, słu ba w ród młodzie y,
ewangelizacji dzieci itp., s bardzo wa ne dla wzrostu i rozwoju ruchu zakładania ko ciołów w
kraju. Jedn z twoich ról jako prowadz cego szkolenie zało ycieli ko ciołów mo e by pomoc
w ukazywaniu im innych materiałów szkoleniowych, jakie mog by im potrzebne, aby ich
słu ba zakładania ko ciołów odniosła sukces.

G. Oczekuj rezultatów
Szkolenie zało ycieli ko ciołów powinno prowadzi do powstawania nowych ko ciołów. Ju na
samym pocz tku warto oczekiwa od uczestników przekonania, e Pan b dzie budował swój
Ko ciół przez nich. Zadbaj o to, by było jasne, e celem organizowanego szkolenia jest
zakładanie nowych grup komórkowych i ko ciołów. Gdy stworzy si atmosfer oczekiwania na
nowe ko cioły i grupy ci, którzy zaczynaj uczestniczy , znajd swoje miejsce jako „wojownicy
modlitwy”, organizatorzy, osoby wspieraj ce finansowo, zach caj cy, pomocnicy i
chrze cijanie zakładaj cy ko cioły. Wszyscy oni s niezb dnymi elementami w ruchu
zakładania ko ciołów i dlatego szkolenie powinno pomóc im w znalezieniu swojego miejsca i
pracy nad zakładaniem ko ciołów.
III.

PROCES SZKOLENIA ZAŁO YCIELI KO CIOŁÓW
A. Rozpocznij szkolenie
Mo esz prowadzi szkolenie zało ycieli ko ciołów odpowiadaj c na zaproszenie lub
organizuj c sesje szkoleniowe wraz ze swoim zespołem. Gdy zostaniesz zaproszony do
przeprowadzenia szkolenia zało ycieli ko ciołów, lepiej b dzie pozwoli gospodarzowi
decydowa o takich sprawach jak sposób podej cia, protokół i logistyka. Je eli sam jeste
gospodarzem szkolenia, mo esz eksperymentowa z ró nymi formami. Nie zapomnij jednak
ustali tre ci materiałów szkoleniowych i osób, które b d prowadziły nauczanie!
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Nie daj si zniech ci , je eli rezultaty pierwszego cyklu szkoleniowego b d słabsze od
oczekiwanych. Potrzeba czasu, by znale najlepszych szkoleniowców i najlepsze rodowisko
do szkolenia. Ucz si na własnych bł dach i kontynuuj słu b szkolenia. Bóg mo e zaskoczy
ci rezultatami „trudnej” sesji szkoleniowej.
B. Odkrywaj nowych prowadz cych szkolenie
Wykorzystaj sesje szkoleniowe do odkrywania nowych prowadz cych spo ród uczestników
zaj . Zapro ich do prowadzenia szkolenia jak najszybciej. Szkoleniowcy powinni dobrze
rozumie temat i wiedzie , jak wyposa a innych w ka dym aspekcie konkretnego materiału,
którego b d naucza .
C. Decentralizuj o rodki szkoleniowe
Opracuj strategi geograficzn na potrzeby szkolenia. Znajd strategiczne miejsca w kraju czy
regionie, gdzie istnieje otwarto na szkolenie zało ycieli ko ciołów. Mog je tam prowadzi
miejscowi. Aby tego dokona , musisz w ród uczestników szkolenia znale
przywódców
aktywnych w zakładaniu ko ciołów, którzy chc mobilizowa innych w swojej okolicy. Pomó im
zorganizowa szkolenie na ich terenie. Zach caj ich do znajdowania i wyposa ania
przywódców z danego regionu. To pomo e w pomno eniu szkolenia i b dzie pozytywnym
krokiem w kierunku budowaniu ruchu.
D. Przekazuj przywództwo
Wprowadzaj innych do przywództwa i czuwania nad ruchem szkolenia zało ycieli ko ciołów.
Ci gle znajduj nowych ludzi z wizj wypełnienia kraju ko ciołami i dawaj im okazje do
prowadzenia szkolenia. Próbuj wycofywa si ze swojego przywództwa i opracuj stopniowe,
ale zdecydowane kroki przekazywania go innym. B d dla nich doradc , pomagaj im w słu bie
przywódczej, gdy b d wzrasta w swojej wizji i zdolno ci do wprowadzania jej w ycie przez
szkolenie zało ycieli ko ciołów. Zach caj ich do doradzania tym, których ucz , przyczyniaj c
si do pomna ania i tym samym rozwoju ruchu.
E.

Buduj struktury finansowania
Zbuduj struktur finansowania pracy. W miar rozwoju ruchu b dziesz potrzebował funduszy
na produkcj materiałów, koszty transportu, a czasami na wynagrodzenie dla przywódców
po wi caj cych cały swój czas na słu b . Zdrowe poł czenie ofiarno ci lokalnej z funduszami
zagranicznymi powinno zaspokaja potrzeby tego dzieła. Pracuj szczególnie nad ofiarno ci
lokaln . Bardzo wa ne jest zbieranie funduszy lokalnie i we własnym kraju. Ruchy zakładania
ko ciołów na całym wiecie s utrzymywane przez sponsoring lokalny. Zagadnienie to porusza
nauczanie na temat szafarstwa (zobacz lekcje na temat szafarstwa w Podr czniku czwartym).

IV.

DORADZANIE ZAŁO YCIELOM KO CIOŁÓW
Szkolenie zało ycieli ko ciołów to co wi cej ni seminaria. Doradzanie Szkolenie zało ycieli
stanowi cenne i niezb dne uzupełnienie seminariów. Doradzanie w swej ko ciołów to co
istocie to celowa wi
mi dzy lud mi, w której osoba z wi kszym
wi cej ni seminaria.
do wiadczeniem yciowym prowadzi drug osob w realizowaniu jej
celów i zada z wi ksz osobist skuteczno ci . Doradca jest wi c człowiekiem, który wpływa na
rozwój i wzrastanie drugiej osoby dla osi gni cia przez ni pewnych celów. Osoba korzystaj ca z
pomocy doradcy jest kierowana tak, by w pełni spo ytkowa swój potencjał, maksymalnie
wykorzystywa swoje dary, talenty i zdolno ci oraz słu y najlepiej jak potrafi. Chrze cija ski
doradca stara si pomóc chrze cija skiemu wychowankowi osi gn
dany mu przez Boga
potencjał i zrealizowa Bo e cele dla jego ycia na Bo chwał !
Doradzanie zało ycielom ko ciołów ma znaczenie strategiczne. wiadectwa uczestników szkolenia
dla zało ycieli wskazuj , e tam, gdzie towarzyszyło mu doradzanie, zało ono wi cej ko ciołów. Z
drugiej strony, tam, gdzie nie było adnego doradzania, cz sto powstało mniej ko ciołów.
Celem doradzania jest wyposa enie. Wyposa enie to dzielenie si odpowiednimi udzielonymi przez
Boga rodkami we wła ciwym czasie, które przynosi efekty w postaci post pu lub rozwoju w yciu i
pracy wychowanka. Zalety korzystania z usług doradcy s nast puj ce:
• Przyczynia si ono do autentycznego wzrostu i przemiany (2 Tym. 1:7-8).
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• Stanowi wzór do na ladowania (1 Piotra 2:21).
• Pomaga szybciej osi gn

swoje cele (Rzym. 16:1-2)

• Odgrywa kluczow rol w procesie dojrzewania (Hebr. 13:7).
• Przynosi innym korzy ci przez ciebie (2 Tym. 2:2).
Proces doradzania powinien by od pocz tku powi zany z praktycznym szkoleniem chrze cijan
zakładaj cych ko cioły i by celowy i wiadomy. Wymaga on wyra nej zgody na wi dwóch osób i
składa si z nast puj cych elementów podczas spotkania: przegl du, skupienia uwagi i
zaopatrzenia w rodki. Doradcy powinni nieustannie budowa własne umiej tno ci słuchania,
stawiania pyta , robienia notatek i udzielania m drych rad.
Jest wi cej materiałów dotycz cych doradzania. Mo esz zapyta o nie ludzi, którzy dostarczyli ci
ten podr cznik na temat szkolenia chrze cijan zakładaj cych ko cioły. Na dłu sz met istotnym
rezultatem doradzania jest wzrost chrze cija skiego charakteru, natomiast bli szym czasowo
rezultatem zakładanie lokalnych ko ciołów! W ten sposób model szkolenia mo e by „uchwycony”
na przyszło .
KONKLUZJA
Jedn z najbardziej warto ciowych rzeczy, jakie mo esz robi po uko czeniu tego szkolenia jest
przekazywanie go dalej. Nie bój si propagowa szkolenia, które obecnie ko czysz i staraj si
rozpoznawa i słu y w charakterze doradcy potencjalnym zało ycielom ko ciołów tak, by mogli
skorzysta z twojej gorliwo ci i do wiadcze wzrastania. Podobnie jak Tymoteusz został poproszony
przez Pawła o przekazywanie dalej tego, czego si nauczył, tak teraz twoim zadaniem jest przekazywa
dalej to, czego Bóg nauczył ciebie.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Dlaczego podkre lanie formalnego wykształcenia stanowi przeszkod
ko ciołów?

•

Dlaczego szkolenie jest tak wa n cz

•

Dlaczego szkolenie zało ycieli ko ciołów powinno by zdecentralizowane?

•

Dlaczego doradzanie jest tak skuteczn cz

dla wzrostu i pomna ania

ci działalno ci zało yciela ko ciołów?
ci szkolenia zało ycieli ko ciołów?

PLAN DZIAŁANIA
•

Pomy l o swojej sytuacji jako zało yciela ko ciołów. Z kim mógłby rozpocz
zało ycieli?

•

Jak mógłby zacz

•

W modlitwie wybierz miejsce, gdzie mógłby zacz szkolenie zało ycieli ko ciołów. Porozmawiaj z
przywódcami na tym terenie i opracuj plan rozpocz cia szkolenia. Zacznij prowadzi szkolenie
według swojego planu.

szkolenie innych

budowa wizj na swoim obszarze docelowym, regionie, mie cie lub narodzie?
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Mobilizowanie przywódców
przez inicjatywy narodowe
STRATEGIA DAWN

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest poinformowanie zało ycieli ko ciołów o procesie mobilizowania przywódców
ró nych wyzna i grup ko ciołów do systematycznego planu nasycenia ko ciołami ich narodu.

Główne punkty

• Czym jest strategia DAWN.
• Pewne warunki s konieczne do tego, by strategia DAWN odniosła sukces.
• Strategia DAWN składa si z dwunastu elementów.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji, ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , jak rozpocz

narodow inicjatyw zakładania ko ciołów a do nasycenia.

• Zna warunki konieczne dla strategii DAWN (Discipling A Whole Nation – Czynienie Uczniami
Całego Narodu) i jej elementy.
• Uczestniczy w narodowej inicjatywie dla napełnienia całego kraju ko ciołami.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Je eli tłumaczenie DAWN 2000 jest dost pne w twoim j zyku, miej egzemplarze do nabycia przez
uczestników kursu.
Pami taj, e Bo y rozkład czasu jest wa nym elementem ruchu zakładania ko ciołów. Nawet jednak
je eli twój region nie jest gotowy do DAWN, to niniejsza lekcja zawiera informacje, które ka dy
uczestnik kursu powinien zna i w wietle których powinien działa .
Pomocne b dzie tak e wykorzystanie mapy kraju, w którym słu
uczestnicy kursu oraz danych
demograficznych, aby umo liwi dyskusj na temat tego, co b dzie potrzebne, aby ludzie w całym kraju
zostali uczniami Jezusa.
WPROWADZENIE
Na pocz tku tego programu szkoleniowego mówili my o idei my lenia nastawionego na „Z”.
Rozmawiali my o tym, jak wa ne jest postawienie sobie pytania: „Czego Bóg pragnie dla mojego
regionu, miasta, grupy etnicznej czy narodu?” Wiemy na podstawie Pisma, e którego dnia „ziemia
b dzie pełna poznania [chwały] Pana” (Iza. 11:9) i e Bo ym pragnieniem jest, by wszyscy ludzie byli
zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tym. 2:3-4, 2 Piotra 3:9). Wiemy tak e na podstawie Pisma, e
Bóg wybrał Ko ciół, by reprezentował Go na ziemi i był głównym narz dziem budowania Jego Królestwa
a do czasu Jego powrotu. A wi c Bóg pragnie, by wszystkie regiony, miasta, grupy etniczne i narody
były napełnione ywymi, dynamicznymi ko ciołami, które b d swemu otoczeniu głosi Bo wielko .
Na pocz tku tego szkolenia poprosili my ci o zdefiniowanie swojego „Z” – obszaru, na którym Bóg
powołuje ci do słu by. Teraz chcemy rozszerzy to rozwa anie i zastanowi si nad pytaniami:
•

Czego Bóg chce dla mojego narodu?

•

Co to znaczy, e znajomo

•

W jaki sposób ka dy m czyzna, kobieta i dziecko w moim narodzie mo e mie okazj do przyj cia
zbawienia i poznania prawdy?

chwały Pana napełni mój naród?
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Jak mog by zaanga owany w przenikanie Ewangelii do ka dego segmentu ka dej społeczno ci w
moim narodzie?
STRATEGIA DAWN
Ta lekcja jest adaptacj na podstawie ksi ki pióra Jima Montgomery, zatytułowanej DAWN 2000: 7
Million Churches To Go (DAWN 2000: jeszcze 7 milionów ko ciołów). Przedstawia ona prost
strategi wypełnienia jakiego obszaru geograficznego ko ciołami. Zawiera praktyczne kroki
wprowadzenia w ycie tego, co Montgomery nazywa „Discipling a Whole Nation” (Czynienie
Uczniami Całego Narodu) lub „DAWN”. Strategia DAWN pomaga grupom ko ciołów i wyzna
budowa
własne ruchy zakładania ko ciołów poprzez partnerstwo b d ce rezultatem
ponadwyznaniowego uczestnictwa i współpracy, gdy przywódcy dziel si swoimi celami i
rezultatami, zach caj si i wspieraj nawzajem, aby głosi Ewangeli w swoim narodzie. Ka da
grupa zachowuje swoj to samo , ale wszystkie pracuj razem dla Królestwa Bo ego, wypełniaj c
swój naród ko ciołami!
Ilustracja 17.1. Wzrost liczby ko ciołów na Filipinach od r. 1970 do r. 2000

50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
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1980
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Na przykład na pocz tku lat siedemdziesi tych przywódcy denominacji na Filipinach ustalili na
okres 25 lat wspólny plan zało enia 50 000 ko ciołów do roku 2000. Jak pokazuje powy szy
wykres, na pocz tku miał miejsce pewien wzrost, ale nie był bardzo szybki. W miar wzrostu „pole
misyjne” zamienia si jednak w „zasoby misyjne”, dlatego mo na było osi gn
coraz wi cej w
wyniku powi kszania si dost pnych rodków i pracowników. W roku 1998 byli na dobrej drodze do
osi gni cia celu, co daje wszelkie podstawy do przekonania, e zostanie on osi gni ty!
Pocz wszy od swoich narodzin na Filipinach strategia DAWN została z powodzeniem wykorzystana
w innych krajach, takich jak Gwatemala, Salwador, Ghana, Zimbabwe i Indie. We wszystkich tych
krajach liczba ko ciołów znacz co wzrosła. Inicjatywy DAWN rozwijaj si tak e w krajach
europejskich, które ogólnie s uznawane za zamkni te na Ewangeli . Pomimo tego strategia
DAWN pomogła przywódcom w Norwegii, Anglii, Danii i Belgii zwi kszy skuteczno
swoich
wysiłków zakładania ko ciołów.
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WARUNKI KONIECZNE DLA STRATEGII DAWN
Strategia DAWN jest tak u yteczna dlatego, e wykorzystuje istniej ce
ju ruchy, które ju głosz Ewangeli , i podejmuje konkretne kroki, aby
przej od wizji do rzeczywisto ci. Jest narz dziem nadawania kierunku
dla istniej cej ju aktywno ci duchowej. Dlatego, aby strategia DAWN
była skuteczna, w danym narodzie musz by widoczne pewne warunki
Bo ego działania. Warunki te s nast puj ce:
A. Ewangelizacja i zakładanie ko ciołów

Strategia DAWN
wykorzystuje
istniej ce ruchy, które
ju głosz Ewangeli ,
i podejmuje konkretne
kroki, aby przej od
wizji do
rzeczywisto ci.

Musi ju mie miejsce ewangelizacja i zakładanie ko ciołów. To jest
wskazówka, e Duch wi ty działa przyprowadzaj c ludzi do Boga i powołuj c ich do słu by.
Cz sto te małe ruchy s odizolowane od siebie. Ł cz c je razem, jak czyni to strategia DAWN,
osi ga si współprac , a przez to potencjał tych drobnych wysiłków mo na wykorzysta w
docieraniu z Ewangeli do całego narodu. Bez tych małych ruchów zadanie dotarcia z
Ewangeli do całego narodu podobne jest do przenoszenia góry przy pomocy łopaty.
B. Jedno

Ciała Chrystusa

Musi istnie wystarczaj ca jedno
w ród wierz cych, by przywódcy chrze cija scy mogli
spotyka si ze sob i zach ca innych to osi gania ich celów zamiast próbowa przeszkadza
sobie nawzajem w pracy (Jan 17:21).
C. Otwarcie na Ewangeli
Strategia DAWN działa najlepiej na dojrzałym do niw polu misyjnym, gdzie ludno
jest
otwarta na Ewangeli . Strategia DAWN pomaga w gwałtownym pomna aniu ko ciołów, aby
dojrzałe plony zostały zebrane do ko ciołów, a nie uległy zepsuciu.
Duchowe ruchy w narodzie mo na porówna do energicznych koni na polu. Strategia DAWN
jest jak w dzidło i uzda, które powoduj , e konie pod aj w kierunku, jaki nadaj im
kieruj cy. Mog oni zaprz gn do pracy cał sił i energi koni i zd a w jednym kierunku.
Chrze cija scy przywódcy mog zaprz gn
do wspólnej pracy duchowe ruchy w Ciele
Chrystusa w swoim narodzie i poprowadzi je w kierunku post pu Ewangelii przez zakładanie
ko ciołów a do nasycenia.
III.

DWANA CIE ELEMENTÓW STRATEGII DAWN
Chrystus buduje swój Ko ciół przez oddanie, modlitw i energi swoich ludzi. Aby zaprz gn do
pracy potencjał Ko cioła przy pomocy w dzidła i uzdy DAWN, przywódcy poszczególnych wyzna i
grup ko ciołów powinni wykorzysta poni sze dwana cie elementów do ustalenia swoich celów
zakładania ko ciołów i ich realizacji. Ka de wyznanie ustala własne cele i strategie zakładania. S
one jednym z elementów wspólnego celu, które przedstawiaj innym wyznaniom w duchu jedno ci,
aby napełni naród ywymi ko ciołami.
A. Stale budujcie wizj post pu Ewangelii
Wierz cy potrzebuj stałego przypominania o Bo ych celach dla Bo ych ludzi na wiecie.
Budowanie wizji obejmuje dzielenie si z innymi wizj napełnienia wsi, miasteczek i miast –
całych narodów – ko ciołami składaj cymi si z gorliwych uczniów Jezusa. Wizjonerzy to
ludzie obdarowani przez Boga, by dzieli si t wizj na wszystkich poziomach przywództwa w
ko ciołach: pocz wszy od ko ciołów lokalnych a do poszczególnych wyzna .
Budowanie wizji powinno by jednak skoncentrowane na poziomie podstawowym: w lokalnych
ko ciołach i grupach lokalnych ko ciołów. Gdy wizja zostanie przyj ta na tych poziomach,
b dzie przekazywana przywódcom wyzna . Gdy masz wielkie marzenia i widzisz wielkie wizje,
b dziesz wytrwale pracował, aby je zrealizowa . Przywódca pewnego wyznania miał gor ce
pragnienie, by cała jego prowincja została wypełniona ko ciołami. Rezultatem tego były setki
zało onych ko ciołów i tysi ce nawróconych ludzi ucz cych si na ladowania Jezusa. W
przeciwie stwie do niego przywódca innego wyznania mawiał: „My jeste my ju najwi kszym
wyznaniem. Nie musimy wzrasta ”. Rezultatem był bardzo powolny wzrost. Poza tym to
wła nie wyznanie nie jest ju najwi ksze.
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B. Stwórzcie i wykorzystujcie dobr baz informacji
Cz ci strategii DAWN jest prowadzenie bada pola misyjnego i zasobów misyjnych w
ró nych regionach, miastach, osiedlach i w grupach etnicznych. Post p Ewangelii dokonuje si
nie dzi ki tym, którzy jedynie maj wizj , ale tak e rozumiej , co jest konieczne do jej realizacji.
Maj wiadomo , e sposobem spełnienia ich marze nie jest sentymentalne i emocjonalne
fantazjowanie, ale konkretne zrozumienie swojej sytuacji.
Ci, którzy badaj swoj sytuacj , wiedz , kto jest otwarty na Ewangeli i jak najlepiej dotrze
do tych ludzi. Oceniaj własne rodki, by wiedzie , ile ich posiadaj , jak szybko wzrastaj , jakie
s ich skuteczne i nieskuteczne metody itd. Poznaj inne wzrastaj ce ko cioły i wyznania, by
zaczerpn
dobre pomysły do swoich programów. Prowadzenie bada jest wa nym
narz dziem słu cym post powi Ewangelii.
Prawidłowe badania dla strategii DAWN obejmuj :
•

Ilo

•

Ilo ich lokalnych ko ciołów i członków oraz przeci tny procent osób ucz szczaj cych na
nabo e stwa,

•

Przeci tne roczne tempo wzrostu ka dego wyznania,

•

Metody stosowane przez ró ne grupy, które daj najlepszy wzrost,

•

Stosunek liczby ko ciołów do ludno ci dla całego narodu oraz dla ka dej mniejszo ci
narodowej,

wyzna w kraju,

•

Czynniki historyczne, ekonomiczne, religijne, kulturowe, polityczne, kl ski ywiołowe i inne
czynniki społeczne, które wskazuj na wzgl dn otwarto ludzi i metody oraz tematy, jakie
mog spotka si z najlepsz reakcj przy głoszeniu Ewangelii.
Analiza rezultatów bada i ich znaczenia dla post pu Ewangelii w danym narodzie jest
zazwyczaj prezentowana na konsultacjach i narodowym Kongresie (punkty G, J i K).
C. Polegajcie na modlitwie
Gdy ko cioły planuj wzrost, czasami spotykaj si z zarzutem, e
bardziej zale y im na liczbach ni na działaniu Ducha wi tego.
aden istotny wzrost ko cioła nie b dzie jednak miał miejsca, je eli
nie b dzie wsparty modlitw . Gdy ko ciół modli si , Duch wi ty
działa. W rezultacie nast puje znacz cy wzrost w ilo ci członków
ko cioła i liczbie ko ciołów, co podoba si Bogu. Wi cej informacji
znajdziesz w tym podr czniku w sekcji Modlitwa, Lekcja 10:
„Zach canie do modlitwy wspieraj cej ruch zakładania ko ciołów”.

aden istotny wzrost
ko cioła nie b dzie
jednak miał miejsca,
je eli nie b dzie
wsparty modlitw .

D. Wyznaczcie ambitne, realistyczne i wymierne cele
Ambitne cele pobudzaj ludzi i mobilizuj ich. Ludzie chc anga owa si w co , co jest dla
nich wyzwaniem. Wspólna praca razem nad realizacj warto ciowego i ambitnego celu jest
czym pasjonuj cym. W strategii DAWN ka de wyznanie ewangeliczne, organizacja misyjna i
grupa wyznacza własne cele co do ilo ci ko ciołów, które ma zało y w okre lonym terminie, a
nast pnie realizuje plany prowadz ce do osi gni cia tych celów. Cele te s cz sto
przedstawiane na narodowym kongresie, a ich zbiorcza suma stanowi „cel narodowy”, który
wspólnie przyjmuj delegaci na Kongres narodowy.
Realistyczne cele maj zapobiec zniech ceniu. Cele nie oparte na aktualnych faktach w
kategoriach tego, co mo liwe, mog by gorsze ni brak jakichkolwiek celów. Niech cele b d
wystarczaj co ambitne, by stanowiły wyzwanie dla ludzi, ale niech te b d odpowiednio
realistyczne, by unikn zniech cenia.
Wymierne cele pozwalaj ludziom cieszy si z post pów w ich realizacji. Konkretne liczby i
daty powoduj , e ludzie chc si anga owa .
Wa ne jest, by szuka Boga i ustali cele ambitne – nie jedynie łatwe do osi gni cia. Cele
ustalone pod prowadzeniem Ducha wi tego s „pewno ci tego, czego si spodziewamy,
prze wiadczeniem o tym, czego nie widzimy” (Hebr. 11:1). Innymi słowy, ustalanie celów przez
chrze cijan jest aktem wiary, bez której „nie mo na podoba si Bogu” (Hebr. 11:6).
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W Ameryce rodkowej przywódcy wyznaczali swoje cele zakładania ko ciołów dla strategii
DAWN. Jeden z nich był przekonany, e cele s zbyt łatwe. Powiedział: „Mogliby my zrobi to
w ciele!” Poprosił o wyznaczenie wi kszych, ambitniejszych celów, które wymagałyby nie tylko
ludzkiego wysiłku, ale tak e mocy Boga. Staraj si , eby cele nie były tak fantastyczne, e w
razie pora ki przyniosłyby rozczarowanie, ale równie wa ne jest ustalenie celów, które mo na
osi gn tylko z pomoc Boga, aby Jemu nale ała si cała chwała!
E.

Promujcie poczucie własno ci celów
W procesie ustalania celów wa ne jest, by osi gn
poczucie własno ci celów u ludzi. W
pewnym bardzo szerokim programie wyznaniowym misjonarze z innych krajów spotkali si i
ustalili cel na najbli sze dziesi lat. Bardzo trudno było im jednak nakłoni ko ciół do pracy
nad realizacj tego celu!
W innym programie natomiast wszyscy mieli mo liwo
wypowiedzenia si na temat
wspólnego celu. Dyskutowali i zmagali si
ze sob , a w ko cu wszyscy byli
usatysfakcjonowani, e jest to wła ciwy cel. Poniewa wszyscy mieli teraz „poczucie własno ci”
celu, potrafili z po wi ceniem pracowa nad jego realizacj . To jest bardzo wa ny krok w
skutecznym programie wzrostu, a jego przeoczenie mo e przynie wielkie straty.

F.

Prowad cie szkolenie członków ko cioła
Szkolenie jest niezb dn cz ci ka dego skutecznego programu wzrostu. Biblijn strategi
jest wyposa anie wi tych do dzieła słu by (Efez. 4:11,12). W rosn cych wyznaniach
członkowie s szkoleni w ka dym aspekcie rozwoju i misji ko cioła. Obejmuje to szkolenie
zało ycieli ko ciołów, opiek duszpastersk nad ko ciołami, zakładanie i prowadzenie grup
komórkowych, zaj cia w szkole niedzielnej, słu b w ród młodzie y, ewangelizacj i czynienie
ludzi uczniami Jezusa, grupy modlitewne, finanse, przywództwo, porozumiewanie si itd.
Szkolenie przybiera ró ne formy od szkół biblijnych i seminariów po krótkie kursy metod
Theological Education by Extension (TEE). Wzrost i pomna anie ko cioła nie b d si
dokonywały bez skutecznego szkolenia.

G. Prowad cie konsultacje regionalne
Konsultacje regionalne to sposób gromadzenia przywódców chrze cija skich, by da im okazj
do poznania si nawzajem, modlitwy za siebie i rozwa enia faktów b d cych rezultatem
przeprowadzonych bada , a tak e wniosków z nich wynikaj cych dla post pu Ewangelii w ich
regionie. Konsultacje to tak e dobry sposób budowania wizji, omawiania potrzeb i mo liwo ci
szkolenia, dzielenia si
rodkami i modelami zakładania ko ciołów. Konsultacje s cz ci
podstawowego budowania wizji i mobilizacji, pomocnych w rozwijaniu ruchu zakładania
ko ciołów.
Podczas spotka przywódców odłó cie na bok ró nice ko cielne i wyznaniowe, a rozmawiajcie
o post pie Ewangelii. Bóg dokonuje wielkich rzeczy, gdy przywódcy „pobudzaj si do miło ci i
dobrych uczynków” (Hebr. 10:25).
H. Utwórzcie komitet narodowy
W którym punkcie stosowania strategii DAWN konieczne b dzie utworzenie komitetu
narodowego, który b dzie zajmował si o ywianiem ruchu zakładania ko ciołów. Komitet ten
sprawuje piecz nad nast puj cymi sprawami:
•

zbieraniem informacji poprzez stały narodowy zespół badawczy,

•

wydawaniem publikacji na temat ekscytuj cego wzrostu i stanowi cych wyzwanie
aspektów ka dego programu wyznaniowego,

•

organizowaniem seminariów i konsultacji dla przywódców wyzna
regionach,

•

i pastorów w ró nych

planowaniem narodowych kongresów, gdzie dokonuje si oceny obecnych post pów i
ustala nowe cele i plany na przyszło .
W krajach, w których strategia DAWN przynosi sukcesy, komitety narodowe składaj si z
przedstawicieli ró nych ewangelicznych wyzna , a czasami tak e misjonarzy zagranicznych.

Podr cznik pi ty

Lekcja 17: Mobilizowanie przywódców przez inicjatywy narodowe

Czerwiec 2003

I.

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

WIZJA SCP
strona 36

Zbierajcie pieni dze
Denominacje opracowuj ce nowe, ambitne programy wzrostu s zmuszone do analizy całej
swojej struktury finansowej. Musz dokona analizy swoich wydatków. Cz sto mo liwe jest
przesuni cie funduszy z zada o mniejszym priorytecie na wymagaj ce zadanie ewangelizacji.
W dziedzinie szafarstwa finansowego potrzebne jest dobre nauczanie i twórcze planowanie.
(Wi cej informacji na ten wa ny temat znajdziesz w cz ci Szafarstwo, Lekcja 2: „Szafarstwo
finansowe”). Dynamiczny wzrost wymaga ofiarnego ło enia na dzieło Bo e.

J.

Zorganizujcie kongres DAWN
Kluczowym wydarzeniem strategii DAWN jest narodowy kongres, na którym przywódcy
wszystkich wyzna i organizacji pozako cielnych oraz czołowi pastorzy zbieraj si , aby
zastanawia si nad czynieniem ludzi uczniami Jezusa w całym narodzie i omawia rezultaty
analizy projektu badawczego. Od 50 to 1500 delegatów wszystkich wyzna ewangelicznych
gromadzi si w jedno ci i oddaniu dla długofalowej strategii pracy nad wspólnym celem. Trzeba
zorganizowa du y kongres, na którym mo na przedstawi strategi DAWN, zach ci do niej
du grup ludzi i stworzy atmosfer o ywienia i jedno ci.
Zauwa , e wa ne jest duchowe rozeznanie przy ustalaniu czasu, kiedy ma odby si kongres.
Wa ne jest, by uczestniczyli w nim delegaci ze wszystkich nurtów ewangelicznych w kraju.
Dlatego warto poczeka , a jedno
ko cioła dojdzie do takiego poziomu, e b dzie to
mo liwe. W Finlandii osi gni cie takiej jedno ci zaj ło osiem lat.

K. Kontynuujcie prac po kongresie
Po kongresie trzeba kontynuowa działalno . Przywódcy musz zorientowa si , jakie kroki
nale y podj
w obecnej sytuacji (szkolenie/doradzanie, mobilizacja, wybór zało ycieli
ko ciołów) i zacz
je realizowa . Musz tak e znale
ludzi, którzy po wi c cał swoj
słu b na zakładanie ko ciołów a do nasycenia.
L.

Analizujcie post py i twórzcie nowe plany
Okresowa analiza post pów w realizacji celów powinna by prowadzona przez wyznania i
organizacje pozako cielne, a tak e na poziomie narodowym przez nast pne kongresy DAWN.
Komitet krajowy mo e publikowa relacj z obecnych post pów w swoim regularnym
biuletynie. To pomaga stale przypomina ludziom o celach i wizji.
Wyznania, które ju prowadziły owocne programy wzrostu, prawdopodobnie b d wyznacza
sobie nowe cele. Pewne wyznanie stawia sobie cele i prowadzi regularne programy wzrostu od
dwudziestu lat. Gdy jeden program ko czy si , członkowie ko ciołów i przywódcy spotykaj
si , aby uczci t okazj . W tym samym czasie wyznaczaj nowe cele i rozpoczynaj nowe
programy.
Je li wprowadza si stale nowe programy wzrostu, ewangelizacja i zakładanie ko ciołów staj
si regularnymi cz ciami ycia ko cioła, a nie jedynie działaniami podejmowanymi
sporadycznie. Regularna analiza wzrostu ko cioła, dokonywanie niezb dnych zmian i
wyposa anie nowych pracowników staje si zdrowym, dynamicznym aspektem ycia ko cioła.

KONKLUZJA
Duchowy ruch głoszenia Ewangelii jest jak ognisty, pełen ycia rumak. Strategia jest jak uzda i w dzidło
pozwalaj ce kierowa koniem we wła ciw stron . Strategia DAWN wymaga ludzi, którzy z wiar b d
wyznacza plany duchowych przemian w ich narodzie. W jaki sposób Bóg wł czył nas jako swoich
współpracowników w wielkie zadanie głoszenia Ewangelii – napełniania narodów ko ciołami!
Wyznaczajmy cele na Bo chwał i patrzmy, jak Bóg działa, gdy słu ymy Jego sprawie dla narodu!
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Gdzie jest jaki znak duchowego ruchu na podobie stwo rumaka, który potrzebuje uzdy i w dzidła?

•

Pod jakimi wzgl dami twój region jest gotowy do DAWN? Jakie s
warunki i rodki w twoim rodowisku?

najsilniejsze (w kolejno ci)
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PLAN DZIAŁANIA
•

Pomy l o innych, którzy mogliby przyj
wizj DAWN. Zapisz ich imiona, módl si za nich i
skontaktuj si z nimi. Podziel si wizj zakładania ko ciołów a do nasycenia i daj im do przeczytania
t lekcj .

•

Przyjrzyj si dokładnie dziesi ciu krokom strategii DAWN. Które b dzie mo na najłatwiej wprowadzi
w ycie w twoich ko ciołach? Poznawaj je dokładnie, módl si o nie i opracuj program wprowadzenia
ich w ycie.
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Dyscyplina ko cielna
NAWRÓCENIE I PRZYWRÓCENIE

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przedstawienie biblijnych zasad rz dz cych dyscyplin w lokalnym ko ciele.

Główne punkty

• Cho okre lenie „dyscyplina ko cielna” nie znajduje si w Biblii, koncepcja ta jest w niej
wyra nie przedstawiona, ko ciół powinien wi c post powa zgodnie z biblijnymi wskazówkami.
• Celem dyscypliny ko cielnej jest zawsze nawrócenie i przywrócenie do wspólnoty grzesz cego
wierz cego.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji, ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie biblijne zasady dotycz ce dyscypliny ko cielnej.
• Wiedzie , jak wykorzysta praktyczne narz dzie do stosowania dyscypliny ko cielnej.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Rozpocznij t lekcj prosz c uczestników o podzielenie si znanymi im zasadami lub procedurami
dyscypliny ko cielnej. Unikaj dyskusji o konkretnych przypadkach dyscypliny ko cielnej i pot piania
i przywódców wyzna i ko ciołów pod wzgl dem ko cielnej dyscypliny. Pod koniec zarezerwuj
czas na omówienie podanych przykładów.
WPROWADZENIE
Cho dyscyplina w ko ciele stanowi bardzo wa ne duchowe zagadnienie, jest tematem mało znanym i
jeszcze mniej stosowanym. Dowodem tego stanu rzeczy jest poni sze wiadectwo pewnego
rumu skiego pastora:
Gdy pierwszy raz zacz łem zastanawia si nad tematem „Dyscyplina w ko ciele”, wydawało mi
si , e jest on bardzo prosty, poniewa ko ciół ma wiele do wiadczenia w tej dziedzinie. Ale tak nie
było. Zaraz jednak, gdy wzi łem Bibli , zauwa yłem kilka problemów zwi zanych z tym tematem.
Wyczułem napi cie mi dzy moj religijn kultur a tre ci Pisma; mi dzy religijn kultur mojego
ko cioła a modelem biblijnym. Wyczułem te napi cie przy budowaniu wspólnej wizji procesu
dyscypliny.
Gdy studiowałem Pismo, zgromadziłem wiele materiału, który jedynie dotykał tego tematu. Ku
mojemu zdumieniu nie znalazłem adnego materiału, który zajmowałby si wył cznie dyscyplin
ko cieln .
Rozmawiałem z wieloma pastorami i przywódcami ko cioła, by pozna ich my lenie w tej
dziedzinie, ale znalazłem tylko jeden ko ciół, który miał spisane swoje zasady dyscypliny.
Wi kszo ko ciołów nie czuła si pewnie, gdy miała stosowa zasady dyscypliny i podchodziła do
problemu z poczuciem zagro enia lub traktuj c go powierzchownie.
Je eli jest tak, jak stwierdza ten nasz brat, e w Biblii nie znajdujemy nic bezpo rednio na temat
dyscypliny ko cielnej, to musimy postawi kilka pyta :
• Czy dyscyplina ko cielna jest czym biblijnym?
• Czym jest dyscyplina ko cielna?
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stosuj c dyscyplin wobec którego ze swoich

• Jakie s cele dyscypliny ko cielnej?
I.

BIBLIJNE ZASADY DYSCYPLINY KO CIELNEJ
Cho okre lenie dyscyplina ko cielna nie wyst puje w Biblii, jest ona nakazana w co najmniej
trzech fragmentach Nowego Testamentu: Pierwszy List do Koryntian 5, Ewangelia Mateusza 18 i
Drugi List do Koryntian 2. Teksty te nauczaj kilku zasad dotycz cych dyscypliny ko cielnej, które
powinny by stosowane w yciu współczesnych ko ciołów.
A. Dyscyplina ko cielna jest nakazem biblijnym ( Pierwszy List do Koryntian 5)
Na przykład ko ciół w Koryncie miał przypadek brata, który ył w niemoralno ci seksualnej
(w. 1). Apostoł Paweł napisał do tego ko cioła udzielaj c wskazówek na temat post powania z
takim bratem:
•

Wył czy go ze wspólnoty (w. 2)

•

Wyda go szatanowi (w. 5)

•

Nie przestawa z nim i nie zasiada razem z nim do posiłku, ani z adnym innym bratem,
który jest rozpustnikiem, chciwcem, bałwochwalc , pijakiem czy zdzierc (w. 11)

• Usun bezbo nych ludzi spo ród siebie (w. 13)
Paweł podaje im tak e cel rodków dyscyplinarnych: „(...) na zatracenie ciała, lecz ku ratunkowi
jego ducha w dzie Pana Jezusa” (w. 5).
B. Dyscyplina ko cielna wymaga podj cia pewnych kroków (Ewangelia Mateusza 18)
Jezus powiedział,
procedurami:

e gdy jaki

brat zgrzeszy, mamy post powa

zgodnie z poni szymi

•

Najpierw i do niego prywatnie i pokaza mu jego grzech. Je eli posłucha, wi
zostanie przywrócona (w. 15).

•

Je eli nie posłucha, we
(w. 16).

•

Je eli znowu nie posłucha, powiedz Ko ciołowi (w. 17).

dwóch lub trzech

z nim

wiadków i porozmawiaj z nim jeszcze raz

• Je eli nie posłucha nawet ko cioła, traktuj go jak osob z zewn trz (w. 17).
Uwaga: Niektóre przekłady Biblii mówi o grzechu „przeciw tobie”. Niezale nie jednak od tego,
czy jest to grzech przeciw tobie osobi cie czy inny znany ci grzech, obowi zuj te same
zasady.
C. Przywrócenie do wspólnoty nawróconego brata jest celem dyscypliny ko cielnej (Drugi
List do Koryntian 2)
W swoim drugim li cie do ko cioła w Koryncie Paweł napisał o tym, co zrobi , gdy grzesz cy
człowiek nawrócił si w wyniku procesu dyscypliny:
•

Wybaczy i podtrzyma go na duchu (w. 7)

• Potraktowa jego spraw z miło ci (w. 8)
Powodem, który Paweł podaje dla tych działa jest: „A eby nie uwiódł nas szatan” (w. 11).
Przebaczenie i przywrócenie do wspólnoty to cechy charakteru Boga, który pojednał
grzesznych ludzi ze sob przez Jezusa Chrystusa. Gdy ko ciół nie odzwierciedla tych samych
cech charakteru, szatan uzyskuje nad nim zwyci stwo. Nie pozwalamy szatanowi si uwie ,
gdy wybaczamy i przywracamy do wspólnoty nawracaj cych si grzeszników.
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Ilustracja 15.1 Diagram dyscypliny ko cielnej

Dyscyplina ko cielna
Grzech

Nawrócenie

Konfrontacja prywatna
Mat. 18:15

Brak nawrócenia

Konfrontacja prywatna
z 2-3 wiadkami
Mat. 18:16

Powiedzenie Ko ciołowi
Mat. 18:17

Pojednanie
2 Kor. 2:7-8

II.

Traktuj jak obcego
Mat. 18:17

PRZYKŁADY
A. Przykład pierwszy
Grzegorz jest młodym człowiekiem kochaj cym Pana i aktywnie słu cym mu jako przywódca
młodzie owy w swoim ko ciele i prowadz cy ewangelizacyjne studium Biblii w ród swoich
s siadów. Jego ko ciół, kiedy aktywnie głosz cy Ewangeli , ostatnio stracił wielu członków,
których liczba spadła z dwustu do trzydziestu. Zatroskany t sytuacj , zacz ł stawia pytania.
Starsi poczuli si ura eni i poprosili o spotkanie z nim. Nie dali mu nawet mo liwo ci wyra enia
swoich my li, a jedynie nakazali, by nie stawiał wi cej pyta i nie rozmawiał o tym z nikim.
Poza tym usłyszał, e nie mo e ju dłu ej prowadzi spotka młodzie owych ani swojej małej
grupy.
Czuj c, e starsi nie mieli prawa stawia takich da , Grzegorz dalej prowadził swoj mał
grup . Starsi zarz dzili spotkanie z całym ko ciołem, na którym został wykluczony z ko cioła.
Wysłali te listy do innych przywódców ko ciołów w okolicy, oskar aj c go o niesubordynacj i
nieposłusze stwo władzy.
Pytania do rozwa enia
•

Czy stawianie pyta przez Grzegorza było grzechem?

•

Czy reakcja starszych na jego pytania była wła ciwa?

•

Jak mogliby to zrobi w bardziej biblijny sposób?

B. Przykład drugi
Piotr był starszym w swoim ko ciele. Miał zwyczaj niewła ciwego odnoszenia si do kobiet w
ko ciele, co wprawiało je w zakłopotanie. Cho nie popełnił cudzołóstwa, inni starsi czuli, e
jego post powanie nie jest wła ciwe dla starszego. Gdy powiedzieli mu o tym, wyznał swój
grzech przed całym ko ciołem i został usuni ty z funkcji starszego. Nie podj to adnej próby
przywrócenia go do wspólnoty.
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Pytania do rozwa enia
•

Czy inni starsi mieli racj kwestionuj c post powanie Piotra? Na jakiej podstawie?

•

Czy mieli racj pozbawiaj c go funkcji starszego?

•

Jakie plany przywrócenia do wspólnoty mogliby zastosowa ?

C. Przykład trzeci
Jakub był pastorem bardzo cenionym przez swój ko ciół. Gdy okazało si , e jego niezam na
córka jest w ci y, w ród starszych zdania były podzielone co do tego, jakie działania nale y
podj . Niektórzy mówili, e nie jest to jego grzech, a on sam ju wystarczaj co nacierpiał si z
powodu wstydu i troski o swoj córk , dlatego nale y potraktowa go na zasadzie łaski. Inni
twierdzili, e nie spełnia biblijnego wymagania dla starszego, który ma dobrze kierowa
rodzin , nale y wi c zastosowa wobec niego rodki dyscyplinarne. Poniewa jednak nie mieli
nikogo, kto mógłby go zast pi , a ludzie kochali go, postanowili nie robi niczego.
Pytania do rozwa enia
•

Czy starsi słusznie post pili ignoruj c problem?

•

Jak mogliby zareagowa wobec problemu zarówno na zasadzie łaski, jak i w prawdzie?

KONKLUZJA
Dyscyplina ko cielna jest nie tylko czym biblijnym, ale jest tak e niezb dn cz ci ycia ko cioła. Jej
celem nie jest karanie winnych, lecz przywracanie do duchowego zdrowia jednostek i całego ko cioła.
Ka dy ko ciół lokalny powinien w postawie modlitwy i starannie opracowa swoje zasady dyscypliny
ko cielnej.
PLAN DZIAŁANIA
•

Przeczytaj Pierwszy List do Koryntian 11:29-32 i odpowiedz na pytania:
1. Dlaczego w ród wierz cych byli słabi i chorzy?
2. Jaka była ostateczna kara?
3. Dlaczego Bóg karci swoje dzieci?

•

Przeczytaj Galacjan 6:1-5 i odpowiedz na pytania:
1. Jakie s niektóre kwalifikacje potrzebne do przywracania brata do wspólnoty, podane przez
Pawła?
2. Co to jest „prawo Chrystusowe”, o którym wspomina Paweł?
3. W jaki sposób to prawo powinno by stosowane podczas przywracania brata do wspólnoty?

•

Wraz ze swoim zespołem przygotuj zasady dyscypliny ko cielnej dla swojego nowego ko cioła.
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Oddawanie czci Bogu w
lokalnym ko ciele
FORMA I FUNKCJA W ODDAWANIU
CZCI BOGU

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomóc chrze cijanom zakładaj cym ko cioły przemy le , w jaki sposób
zasada formy i funkcji stosuje si do lokalnego nabo e stwa oddawania czci Bogu.

Główne punkty

• Oddawanie czci Bogu musi dokonywa si w duchu (serce) i prawdzie (umysł).

• Bóg jest słuchaczem podczas oddawania Mu czci.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie ró nice mi dzy funkcjami i formami oddawania czci Bogu podczas nabo e stwa w
lokalnym ko ciele.
• Rozumie jak dostosowa oddawanie czci Bogu w nowo zało onym ko ciele do danej kultury.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Ta sesja powinna by poprowadzona w taki sposób, by zachodziło wiele interakcji. Rozpocznij od
poproszenia uczestników o podzielenie si ró nymi typami nabo e stw oddawania czci Bogu, w
jakich uczestniczyli. Jakich form oddawania czci Bogu do wiadczyli i jakie maj odczucia co do
stosowania tych form? W jakim stopniu cały ko ciół uczestniczył w oddawaniu czci Bogu? Pytania
zamieszczone pod koniec tej lekcji mog tak e zosta wykorzystane do dyskusji.
WPROWADZENIE
Pomy l o ró nych nabo e stwach oddawania czci Bogu, w których
uczestniczyłe . Przypomnij sobie, co miało miejsce podczas nich: rodzaj
muzyki, modlitwy, nauczania, czytania Pisma, szczególne wydarzenia itp.
Jakimi sposobami nabo e stwa te pomagały ci lub przeszkadzały w
oddawaniu czci Bogu?
Jedn z kwestii powoduj cych najwi cej podziałów w dzisiejszym ko ciele
jest kwestia form oddawania czci Bogu podczas nabo e stw w lokalnym
ko ciele. Niektóre ko cioły wol cichy, kontemplacyjny styl, inne wol styl
bardziej entuzjastyczny. Niektóre nie u ywaj
adnych instrumentów, inne
korzystaj tylko z organów lub pianina, a jeszcze inne u ywaj wielu
ró norodnych instrumentów, takich jak organy elektroniczne, gitara, tr bka,
skrzypce, flet, perkusja, cymbały i inne. W niektórych ko ciołach s chóry lub
zespoły muzyczne. W jeszcze innych tylko jedna osoba prowadzi uwielbianie
Boga.

Na całym wiecie
dzieje si tak, e
ko cioły, które
wzrastaj i
pomna aj si to te,
do których ludzie
chc przychodzi na
nabo e stwo
oddawa cze Bogu,
poniewa pomaga im
to w spotkaniu z
Bogiem i Jego ludem.

Niestety, dla wielu ludzi publiczne oddawanie czci Bogu zamiast by inspiruj cym do wiadczeniem jest
tylko rytuałem czy obowi zkiem, który si wykonuje lub znosi. Na całym wiecie dzieje si tak, e
ko cioły, które wzrastaj i pomna aj si to te, do których ludzie chc przychodzi na nabo e stwo
oddawa cze Bogu, poniewa pomaga im to w spotkaniu z Bogiem i Jego ludem. Niewielki wzrost
dokonuje si wtedy, gdy ludzie uczestnicz w nabo e stwach z poczucia obowi zku czy w przekonaniu,
e przez to wy wiadczaj Bogu jak przysług .
Nabo e stwo to czas, kiedy wszyscy członkowie ko cioła spotykaj si razem, by oddawa cze Bogu.
Gdy twój nowo zało ony ko ciół zaczyna prowadzi nabo e stwa, wa ne jest zrozumienie funkcji
oddawania czci Bogu, a nast pnie wybranie odpowiednich form, które b d spełniały te funkcje i
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przyci gały ludzi do spotkania z ywym Bogiem (zobacz cz
Podr czniku pierwszym).

Ko ciół, Lekcja 3: „Forma i funkcja” w

Wa ne jest opracowanie filozofii oddawania czci Bogu, która b dzie kierowa
planowaniem i przygotowywaniem waszych nabo e stw. Filozofia oddawania
czci Bogu to po prostu o wiadczenie, dlaczego i jak wasz ko ciół czy grupa
domowa planuje oddawa cze Bogu. Powinna ona by oparta na biblijnych
zasadach i wł cza wa ne biblijne funkcje zwi zane z oddawaniem Bogu
czci. B dzie słu y jako przewodnik w przygotowaniu prawdziwie oddaj cych
Bogu chwał , biblijnych i inspiruj cych nabo e stw. Zapobiegnie rutynowemu
kopiowaniu tradycji z przeszło ci, które mog by przestarzałe lub mało
inspiruj ce.
I.
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Filozofia oddawania
czci Bogu pomo e ci
przygotowywa
prawdziwie oddaj ce
cze Bogu, biblijne i
inspiruj ce
nabo e stwa.

FUNKCJA ODDAWANIA CZCI BOGU
Wspólne oddawanie czci Bogu jest uznaniem centralnego miejsca Boga w yciu ko cioła. Bóg
zasługuje na nasz cze . On sprawuje ostateczn kontrol nad wszech wiatem. Obdarza czyst
miło ci swoje stworzenie. On tak e powołał nas, by my byli cz ci Jego rodziny tutaj na ziemi.
Wszystko to jest wystarczaj cym powodem do wielkiej rado ci i wi towania. Oddawanie czci Bogu
jest wi c radosnym, wdzi cznym uznawaniem absolutnej wy szo ci Boga i jego moralnej dobroci.
Podczas oddawania czci Bogu u ywamy całej naszej istoty: umysłu, woli, uczu i ciała, by odda
co z tej gł bokiej rado ci, której nie sposób wyrazi w kategoriach zwyczajnej rozmowy i któr
mo e zrozumie duchowa cz
naszej istoty.
A. Oddawanie Bogu chwały i dzi kczynienia
Wiele razy w Pi mie Bo y ludzie s wzywani do oddawania chwały i dzi kczynienia Bogu.
Widzimy te wiele przykładów postaci biblijnych, które oddaj hołd swojemu Stwórcy,
pocz wszy od Abrahama w Pierwszej Ksi dze Moj eszowej do apostoła Jana na wyspie
Patmos. W j zykach hebrajskim i greckim posługiwano si kilkoma ró nymi okre leniami na
oddawanie chwały Bogu. Gdy przyjrzymy si im bli ej, uzyskamy dokładniejszy obraz istoty i
natury czczenia Boga.
1.

1
2
3
4
5
6

Okre lenia hebrajskie
•

halal1 i tehillah2 – Halal to słowo najcz ciej u ywane na okre lenie chwały w Starym
Testamencie. Pojawia si około 88 razy. Jego główne znaczenie to „wytwarza czysty
d wi k”. Oznacza tak e „chwali , wi towa , zachwyca si , wychwala ”. Prawdziwe
uwielbienie powinno mie czysty i wyra ny d wi k. Nie powinno by
adnych
w tpliwo ci co do zamierzonego celu. Tehillah (pochodz ce od halal) podkre la
piew. Wy piewujemy czyst pie
uwielbienia dla Boga. Czasami pie ni i hymny
uwielbienia s niejasne lub bardzo ogólne. Pie ni uwielbienia powinny wyra nie i w
sposób nie budz cy adnych w tpliwo ci wyra a chwał dla Boga (2 Krn. 20:21-22a,
Ps. 71:8; 107:32).

•

zamar3 – w znaczeniu „dotyka strun lub gra na strunach”. Mo e te oznacza
„ piewa chwał przy akompaniamencie instrumentów muzycznych” (Ps. 9:2; 33:2;
149:3).

•

yadah4 i todah5 – czci , oddawa chwał z wyci gni tymi r kami. Uwielbia
dzi kowa . Adorowa z wyci gni tymi r kami (1 Krn. 16:8, Ps. 97:12; 99:3).

•

shachah6 – uni a si , pada przed kim , pada w pokłonie przed osob , której
nale y si cze (1 Moj . 23:12, Iz. 60:14a, Ps. 29:2b).

lub
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Okre lenia greckie
•

proskuneo7 – upa
14:25, Obj. 19:4).

•

aineo8 i epaineo9 – chwali Boga (Łuk. 19:37, Dz. Ap. 2:47, Obj. 19:5).

•

eucharisteo10 – dzi kczynienie składane Bogu dla wyra enia wdzi czno ci (Łuk.
17:16, 1 Tes. 5:18; Obj. 7:12, 11:17).

•

humneo11 – piewa hymn (Mat. 26:30).

•

psallo12 – gra na instrumencie i piewa (Efez. 5:19, Jak. 5:13).

•

doxazo13 – wychwala (Jan 17:1b, 1 Kor. 6:20b, Mat. 9:8).

i ucałowa stopy kogo , kto jest godny czci (Mat. 2:11, 1 Kor.

• eulogeo14 – błogosławi i wychwala (Mat. 5:44, Mar. 10:16, Łuk. 24:53).
Te hebrajskie i greckie słowa pokazuj , e prawdziwe oddawanie czci Bogu jest szczerym
uczuciem płyn cym z serca i skierowanym do Boga dla Jego uwielbienia i czci. Jest tak e
jasne, e jest i powinno by miejsce na ró norodno w oddawaniu czci Bogu przez muzyk ,
instrumenty i inne formy.
B. Słu ba dla Boga
Prawdziwe oddawanie czci Bogu jest niemo liwe bez całkowitego poddania swojego ycia
Bogu i wyra aniu tego poddania si w aktach słu by. Kluczowe okre lenia u yte w Biblii na
okre lenie tej funkcji oddawania czci Bogu s nast puj ce:
•

abad15 (hebrajskie) – pracowa dla Boga, słu y Bogu, by posłusznym Jego
przykazaniom (2 Moj . 7:16, 5 Moj . 10:12, 1 Sam. 7:3, 2 Krn. 33:16, Ps. 100:2).

•

latreuo16 (greckie) – oddawa cze
7:15).

•

latreia 17 (greckie) – słu y Bogu, sta przed Bogiem (Rzym. 9:4b; 12:1).

Bogu lub słu y Bogu (Mat. 4:10, Dz. Ap. 27:23, Obj.

C. Oddawanie czci Bogu z perspektywy Jezusa
W swojej rozmowie z Samarytank (Jan 4) Jezus objawił jeszcze jedn prawd dotycz c
oddawania czci Bogu. Stwierdził, e Bogu nie zale y na miejscu, w którym oddajemy Mu cze ,
lecz na tym, jak to robimy (nasza postawa) – w duchu i prawdzie. Jezus nie miał tutaj na my li
form oddawania czci Bogu. Mówił o wa no ci naszego uczuciowego i intelektualnego
zaanga owania w t czynno , w przeciwie stwie do podkre lania miejsca lub rytuału, jak robili
to Samarytanie i ydzi w tamtych czasach.

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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Ilustracja 15.1 Prawdziwe oddawanie czci Bogu
Prawdziwe
oddawanie czci Bogu?

TYLKO
DUCH

DUCH
I PRAWDA

Błyskotliwe
i puste
Niewła ciwe!

TYLKO
PRAWDA

Gor ce i
szczere
Wła ciwe!

Zimne i
rytualne
Niewła ciwe!

Dobre oddawanie czci Bogu musi obejmowa oba te elementy. Bóg chce, eby my
Je eli robimy to tylko w duchu, ryzykujemy, e b dziemy oddawa
rozumieli prawd
cze bo kowi lub bł dnej reprezentacji prawdziwego Boga, skoro
naszym umysłem i
nic o Nim nie wiemy. To nie mo e podoba si Bogu. Z drugiej
oddawali Mu cze z
strony, je eli próbujemy robi to tylko w prawdzie, nasze oddawanie
czci Bogu jest zimne i pozbawione poczucia miło ci i blisko ci z gł bi naszego serca.
Bogiem. To tak e nie mo e si Bogu podoba . Bóg chce, eby my
rozumieli prawd naszym umysłem i oddawali Mu cze z gł bi naszego serca.
D. Elementy nabo e stwa
W całej historii ko cioła nabo e stwa w ko ciołach lokalnych wyra ały biblijne oddawanie czci
Bogu przez nast puj ce elementy:
•

Pie ni, hymny i muzyk – piewanie tekstów biblijnych, pie ni rado ci, chwały i
dzi kczynienia (skupienie naszych uczu i naszego wn trza na Bogu).

•

Kazanie – głoszenie Słowa (skupienie naszej słu by na Bogu przez wezwanie nas do
posłusze stwa).

•

Czytanie Biblii – publiczne czytanie Słowa Bo ego (skupienie naszego umysłu na Bogu
poprzez zanurzenie go w prawdzie).

•

Modlitwa – rozmowa z Bogiem (modlitwa chwały, adoracji, wyznania i wstawiennictwa).

•

Symbole – Wieczerza Pa ska, chrzest.

•

Dziesi ciny i ofiary – dawanie tego, co posiadamy, Bogu.

•

Szczególne wydarzenia – szczególna muzyka, czytanie poezji, drama, dzielenie si
wiadectwami itp.
Formy tych elementów ró ni si bardzo w zale no ci od ko cioła, tradycji danego wyznania i
lokalnej kultury. Na przykład niektóre ko cioły sprawuj Wieczerz Pa sk co tydzie , inne
robi to w pierwsz niedziel miesi ca. Niektóre ko cioły spotykaj si w niedziel rano, inne
spotykaj si co wieczór lub dwa razy w roku. Muzyka w ko ciołach jest bardzo ró na. Wybór
odpowiednich form oddawania czci Bogu omówiono poni ej.
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JAK WYBRA ODPOWIEDNIE FORMY ODDAWANIA CZCI BOGU
Jak stwierdzili my na pocz tku tej lekcji i jak widzieli my w Pi mie,
istnieje wiele ró norodnych form oddawania czci Bogu. Jakie czynniki
powiniene wzi pod uwag , gdy planujesz swoje nabo e stwa? Jest
to wa na sprawa do przemy lenia przez ciebie i nowych przywódców
ko cioła. Wybrane przez ciebie formy oddawania czci Bogu b d ró ni
si znacznie w zale no ci od obszaru geograficznego i kultury. Nawet w
tym samym mie cie ludzie w ró nym wieku, z ró nym wykształceniem,
pochodzeniem etnicznym, kulturowym czy wyznaniowym b d wyra a
swoje oddawanie czci Bogu ró nymi sposobami. Formy oddawania czci
Bogu powinny pozwala ludziom wyrazi zarówno fakt swojej wiary w
Boga (prawd ), jak i emocje i uczucia zwi zane z ich wi zi z Bogiem
(ducha).

Nawet w tym samym
mie cie ludzie w
ró nym wieku, z
ró nym
wykształceniem,
pochodzeniem
etnicznym,
kulturowym czy
wyznaniowym b d
wyra a swoje
oddawanie czci Bogu
ró nymi sposobami.

Formy powinny pozwala ludziom na zbli anie si do Boga. Kluczem do
planowania nabo e stwa jest wi c zorientowanie si w tym, jak ludzie
na twoim obszarze docelowym w najbardziej naturalny sposób wyra aj miło , rado , ufno i
gł bok przyja . To s oznaki prawdziwego oddawania czci Bogu. Nigdy nie powinno ono by
pompatyczne, zimne lub wyra ane w sposób przeciwny uczuciom czy naturze wierz cego. Powinno
by szczerym i wyra nym okazaniem naszych uczu do Boga i naszych my li o Nim.
III.

WSPÓLNE ODDAWANIE CZCI BOGU A ZAKŁADANIE KO CIOŁÓW
Jak widzieli my wcze niej w naszych materiałach, jednym z celów Bóg jest
ko cioła jest wywy szanie Boga. Dlatego wspólne oddawanie czci Bogu „słuchaczem”
stanowi wa n funkcj ko cioła. Publiczne oddawanie czci Bogu to co
nabo e stwa.
wi cej ni prywatne oddawanie czci Bogu w miejscu publicznym. Stary
Testament, a zwłaszcza Psalmy, pełne s przykładów wspólnego uwielbiania Boga. W Nowym
Testamencie wiele problemów poruszanych w listach było zwi zanych z praktyk wspólnego
oddawania czci Bogu (na przykład w Pierwszym i Drugim Li cie do Koryntian). Wierz cy s
wzywani do tego, by nie opuszczali wspólnych zebra (Hebr. 10:25). Wspólne oddawanie czci Bogu
nie jest rozrywk . Członkowie ko cioła nie s widzami czy słuchaczami – s uczestnikami. Niektóre
ko cioły popełniaj bł d traktuj c wspólne nabo e stwa oddawania czci Bogu tak, jakby były
przedstawieniami wykonywanymi przez specjalistów. Ludzie z ko cioła s dla nich „widzami”, a
prowadz cy uwielbienie czy pastor s „aktorami na scenie”. Autentyczne wspólnotowe oddawanie
czci Bogu powinno anga owa cały ko ciół.
Wspólne oddawanie czci Bogu oddaje Mu chwał , daje mo liwo
okazania jedno ci Ciała
Chrystusa (Jan 17, Dz. Ap. 2) i wzmacnia je przez korzystanie z darów duchowych (1 Kor. 12:7 nn,
Efez. 4:12,13). Dla wiata jest wiadectwem obecno ci Boga po ród swojego ludu. Cho
nabo e stwa oddawania czci Bogu nie s głównym narz dziem ewangelizacji, Bóg posługuje si
nimi jako jednym ze rodków przyci gania ludzi do siebie. Musi to jednak by szczere, płyn ce z
serca uwielbienie, a nie jedynie rutyna czy rytuał.
Wydaje si , e jako nabo e stw oddawania czci Bogu ma wpływ na Rezultaty bada
wzrastanie ko cioła. W latach 1994-1996 Institute of Church pokazuj , e wa n
Development (Instytut Rozwoju Ko cioła) w Niemczech przeprowadził
cech
ogólno wiatowe badanie cech charakterystycznych wzrastaj cych
charakterystyczn
ko ciołów (Natural Church Development, 1996). Przeprowadzono
ankiet w ponad tysi cu ko ciołów w trzydziestu dwóch krajach na wzrastaj cych
pi ciu kontynentach. Jednym z rezultatów badania było stwierdzenie, e ko ciołów s
wa n
cech
charakterystyczn
wzrastaj cych ko ciołów były inspiruj ce i radosne
inspiruj ce i radosne nabo e stwa oddawania czci Bogu. Członkowie nabo e stwa
tych ko ciołów oczekiwali udziału w nabo e stwach, poniewa podczas oddawania czci Bogu.
nich prze ywali gł boko spotkanie z Bogiem i Jego lud mi, a tak e
doznawali zach ty i zbudowania w swojej wierze. Wychodzili z nabo e stwa pragn c y w
wi kszym posłusze stwie Bogu, mocniej kocha Go i gorliwiej Mu słu y oraz dzieli si Nim z
innymi.
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KONKLUZJA
Wspólne oddawanie czci Bogu jest jedn z głównych funkcji ko cioła. Bóg jest godny uwielbienia. Jezus
powiedział, e prawdziwi czciciele oddaj Bogu cze w duchu i prawdzie. W całej historii ko cioła, gdy
wierz cy gromadzili si razem, kształtowały si pewne elementy nabo e stw dla oddawania czci Bogu
„w duchu i prawdzie”. Elementy te obejmuj piew, muzyk , modlitw , czytanie Biblii, kazanie, symbole i
szczególne wydarzenia. Mog one by wyra ane w wielu ró norodnych formach, w zale no ci od
tradycji wyznaniowych i praktyk kulturowych. Badania empiryczne pokazuj , e inspiruj ce nabo e stwa
oddawania czci Bogu s cech charakterystyczn wzrastaj cych ko ciołów.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Dlaczego wa ne jest, by Bo y lud gromadził si
wspólnego oddawania czci Bogu?

•

Jakie s powody, dla których „inspiruj ce” nabo e stwa przyczyniaj si do wzrostu ko cioła? Jakie
s elementy „inspiruj cego” nabo e stwa?

na wspólne oddawanie Bogu czci? Jaki jest cel

•

Co znaczy oddawanie czci Bogu w blasku Jego wi to ci (1 Krn. 16:29)?

•

Czy według twojego ko cioła lub wyznania kłanianie si i kl kanie to funkcje, czy formy oddawania
czci Bogu (Ps. 95:6)? Je eli s to formy, to jaka jest funkcja?

•

Czy według twojego ko cioła lub wyznania wznoszenie r k w czasie oddawania czci Bogu jest
funkcj czy form (1 Tym. 2:8)? Je eli jest to forma, to jaka jest funkcja?

PLAN DZIAŁANIA
•

Przeprowad studium indukcyjne oddawania czci Bogu według ksi gi Objawienia 4:8-11 i 5:9-14.
Odpowiedz na pytania: „Kto, co, kiedy, gdzie, jak i dlaczego”?

•

Zrób list sposobów, w jakie ludzie na twoim obszarze docelowym najbardziej naturalnie wyra aj
miło , rado i gł bokie wi zi z innymi.

•

Pomy l o swoim nowo zało onym ko ciele. Które z tych form mog by odpowiednie do wyra enia
czci Bogu w waszym nabo e stwie? Jakie formy z twojej tradycji wyznaniowej tak e mog by
odpowiednie? Jakie mog by niewła ciwe dla ludzi z twojej grupy docelowej? Porozmawiaj o
swoich wnioskach z prowadz cym zaj cia lub swoim doradc .
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Jak prowadzi wspólne
oddawanie czci Bogu
PLANOWANIE I
PRZYGOTOWYWANIE
NABO E STWA

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przygotowanie uczestników zaj
lokalnym ko ciele.

do udoskonalenia oddawania czci Bogu w

Główne punkty

• Oddawanie czci Bogu jest tak wa ne, e trzeba je planowa .

• Nabo e stwo powinno mie swój temat.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie elementy nabo e stwa i rol prowadz cego oddawanie czci Bogu w lokalnym ko ciele.
• Wiedzie , jak owocnie prowadzi oddawanie czci Bogu.
• Umie poprowadzi owocne nabo e stwo oddawania czci Bogu w nowo zało onym ko ciele.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Ta lekcja powinna przede wszystkim przybra form dyskusji. Je eli w ród uczestników s
do wiadczeni prowadz cy oddawanie czci Bogu, niech podziel si tym, jak to robi . Je li to
mo liwe, zapro tak e do wiadczone osoby spoza grona uczestników kursu, by podzieliły si tym,
jak współpracuj z pastorami w swoich ko ciołach i jak planuj i przygotowuj nabo e stwa.
Niech uczestnicy podziel si na małe grupy i prze wicz planowanie nabo e stwa. Popro grupy
o podzielenie si swoimi planami z pozostałymi uczestnikami.
WPROWADZENIE
Jednym z głównych celów lokalnego ko cioła jest wywy szanie Pana. Wspólne oddawanie czci Bogu
jest biblijnym nakazem, a w Biblii znajdujemy tego przykłady. Dla wiata jest to wiadectwo realnej
obecno ci Boga w ród nas. W poprzedniej lekcji omawiali my funkcj oddawania czci Bogu, elementy
nabo e stwa oraz sposób ustalania odpowiednich form oddawania czci. W tej lekcji omówimy rol
prowadz cego, podamy wskazówki do prowadzenia nabo e stwa oraz sposób jego planowania i
przygotowania.
I.

ROLA PROWADZ CEGO ODDAWANIE CZCI
Rola prowadz cego oddawanie czci polega na współpracy z przywódcami ko cioła nad
planowaniem nabo e stw. Poza tym jest odpowiedzialny za prowadzenie nabo e stwa. Obejmuje
to prowadzenie lub znalezienie ludzi do prowadzenia ró nych elementów nabo e stwa, to znaczy
piewu i muzyki, modlitwy, zbierania dziesi cin i ofiar, kazania, symboli itp.
W niektórych ko ciołach prowadz cym oddawanie czci jest pastor. W innych ko ciołach jest to
członek zespołu przywódców ko cioła, który współpracuje z pastorem przy planowaniu i
przygotowywaniu wspólnych nabo e stw. W takim przypadku pastor zazwyczaj przygotowuje i
prowadzi kazanie i symbole podczas nabo e stwa, a prowadz cy cz sto przygotowuje i prowadzi
inne elementy ( piew, modlitwa, ofiara, szczególne wydarzenia itp.). Zdarza si , e pastor jest
zarazem prowadz cym i przejmuje odpowiedzialno
za wszystkie elementy nabo e stwa. To
mo e sprawdza si w małych ko ciołach, ale w miar wzrastania ko cioła ro nie te
prawdopodobie stwo, e Bóg dał ko ciołowi ludzi z odpowiednimi darami do prowadzenia
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nabo e stwa i dobrze byłoby, gdyby pastor podzielił si z nimi prowadzeniem. Uchroni go to przed
przepracowaniem, a tak e stworzy mo liwo rozwoju przywództwa w ko ciele.
Ta sama zasada odnosi si do nowo zało onych ko ciołów. Zało yciel ko cioła mo e postanowi ,
e przez pewien czas sam b dzie prowadził oddawanie czci Bogu, ale gdy tylko pojawi si ludzie
posiadaj cy odpowiednie dary, powinien przygotowa ich i zaanga owa do słu by. W ten sposób
członkowie nowego ko cioła mog poczu si odpowiedzialni za słu b w nowym ko ciele.
II.

CECHY PROWADZ CEGO ODDAWANIE CZCI
Prowadz cy oddawanie czci powinni spełnia minimum duchowych kwalifikacji ka dego formalnego
przywódcy w ko ciele (na przykład nauczycieli szkoły niedzielnej, przywódców grup komórkowych
itp.); niektóre ko cioły wymagaj nawet, by prowadz cy oddawanie czci spełniali duchowe
kwalifikacje starszego. Na pewno powinni oni by
wiadomi zasadniczego elementu w tym, co
robi . Ich celem jest prowadzenie uwielbienia w taki sposób, by nie skupia uwagi na sobie, ale na
Bogu. Powinni to by ludzie, którzy b d kierowa ko ciół w stron Boga, a nie siebie samych.
Oprócz duchowych kwalifikacji dla formalnych przywódców w ko ciele dobrzy prowadz cy
oddawanie czci powinni posiada kilka innych cech, mi dzy innymi:
A. Umiej tno

uwielbiania Boga

Człowiek powołany do prowadzenia innych w oddawaniu Bogu czci powinien posiada
odpowiednie umiej tno ci i do wiadczenie w tej dziedzinie. Niemo liwe jest prowadzenie
innych w uwielbianiu, je eli prowadz cy sam najpierw nie nauczy si wymaga i umiej tno ci
uwielbiania Boga. Człowiek ten powinien cechowa si yciem pełnym osobistego oddawania
Bogu czci.
B. Zdolno ci muzyczne
Dobry prowadz cy oddawanie czci musi posiada zdolno ci w dziedzinie muzyki. Szczególnie
powinien posiada umiej tno prowadzenia innych w muzyce – prowadzenia piewu i gry na
instrumentach, wykorzystania muzyki jako tła itp. W Starym Testamencie utalentowani muzycy
prowadzili lud we wspólnym oddawaniu czci Bogu (1 Krn. 15:16-21).
C. Wra liwo

duchowa

Dobry prowadz cy oddawanie Bogu czci jest wra liwy na prowadzenie Ducha wi tego.
Uwielbianie Boga powinno odbywa si pod kierownictwem Ducha wi tego. Prowadz cy musi
umie rozpoznawa prowadzenie Ducha i zgodnie z nim kierowa oddawaniem Bogu czci.
D. Autentyczna pokora
Dobry prowadz cy uwielbienie b dzie zawsze starał si „ukry za Jezusem”. Powinien umie
kontrolowa osobiste my li, uczucia i emocje tak, by nie przeszkadzały w spotkaniu. Nic nie
rujnuje duchowej atmosfery nabo e stwa oddawania czci Bogu bardziej ni prowadz cy, który
zwraca na siebie uwag i promuje własn osob . Prowadz cy musi zawsze stara si o
skupianie uwagi ludzi na Bogu.
E.

Zdolno

do prowadzenia innych w oddawaniu czci Bogu

Dobrzy prowadz cy oddawanie czci powinni unika „zagubienia w uwielbieniu”. Jednym z
cz stych przykładów tego zjawiska jest prowadz cy, który zamyka oczy i wydaje si zapomina
o tym, co dzieje si dookoła niego. Prowadz cy powinien by wiadomy tego, co dzieje si w
zgromadzeniu i zach ca wszystkich do udziału w oddawaniu czci Bogu. Mo liwe jest pełne
zaanga owanie w oddawanie czci i równocze nie bycie w pełni wra liwym na ludzi.
Prowadz cy powinien by wra liwy na Ducha wi tego, a równocze nie wywiera delikatny
wpływ na nabo e stwo.
III.

WSKAZÓWKI DO PROWADZENIA NABO E STWA
Gł bokie i pełne znaczenia oddawanie Bogu czci wymaga zdolno ci, wra liwo ci na Ducha
wi tego i do wiadczenia. Kształt nabo e stwa w twoim ko ciele b dzie bez w tpienia
odzwierciedlał twoj tradycj wyznaniow i dotychczasowe do wiadczenia. Istniej jednak pewne
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podstawowe wskazówki, które mog pomóc w tym, aby ka de nabo e stwo było do wiadczeniem
przyci gaj cym wierz cych bli ej Boga i by podobało si Jemu.
A. Temat
Du pomoc dla nabo e stwa jest wybór tematu, który znajdzie odbicie we wszystkich jego
elementach: muzyce, kazaniu, modlitwie itp. Nabo e stwo, które odbywa si chaotycznie
b dzie pozbawione mocy i osi gnie mniej ni to, które zostanie zaplanowane ze skupieniem na
okre lonym temacie. Słowa: „po prostu pozwólmy si prowadzi Duchowi” cz sto s wymówk
dla braku przygotowania, na czym cierpi jako nabo e stwa.
B. Przej cia
Wa ne s punkty przej cia mi dzy elementami nabo e stwa.
Jedno czy dwa zdania wypowiedziane z wyczuciem, maj ce na celu
pokierowanie my lami zgromadzonych, mo e pomóc w gładkim
przej ciu od uczestnictwa do aktywnego słuchania, od refleksji do
działania. Prowadz cy powinien wyczuwa , co robi Bóg i by mo e
wprowadza w trakcie drobne zmiany. Pomocne w przebiegu
nabo e stwa jest tak e wykorzystanie muzyki w przej ciach mi dzy
poszczególnymi elementami.

Du pomoc dla
nabo e stwa jest
wybór tematu, który
znajdzie odbicie we
wszystkich jego
elementach: muzyce,
kazaniu, modlitwie itp.

Na przykład po za piewaniu kilku dynamicznych hymnów uwielbienia dla Boga muzycy mog
zagra krótki utwór pomagaj cy zgromadzonym w przej ciu od nastroju zwyci skiej chwały do
cichej refleksji w przygotowaniu na spokojniejszy piew lub modlitw lub jaki inny element
nabo e stwa.
C. Kolejno

elementów

Czy kolejno elementów w nabo e stwie ma znaczenie? Na przykład czy kazanie powinno
mie miejsce przed modlitw czy po niej? Czy Wieczerza Pa ska powinna by sprawowana na
pocz tku, w rodku czy przy ko cu nabo e stwa? Czy wa na jest równowaga mi dzy staniem
i siedzeniem, mi dzy słuchaniem a uczestnictwem itp.? Zauwa , e niektóre tradycje
wyznaniowe maj wyra nie ustalone wzorce przebiegu nabo e stwa.
D. Pie ni i muzyka
Muzyka i piew to główne formy nabo e stwa pozwalaj ce ludziom oddawa Bogu cze przez
uczucia i emocje. Istnieje du a ró norodno muzyki „sakralnej”, tradycyjnej i współczesnej.
Oto kilka kwestii do rozwa enia przy wyborze muzyki na wspólne nabo e stwo:
1.

Łatwo

piewania

Wybierajcie pie ni, które s łatwe do piewania i stosunkowo łatwe do nauczenia si .
Powinny by dobrze znane przez zespół zakładaj cy ko cioły. Przy wprowadzaniu nowych
pie ni wykorzystujcie je przez kilka kolejnych nabo e stw, aby ludzie mieli mo liwo
dobrego nauczenia si ich. Na jednym nabo e stwie wprowadzajcie nie wi cej ni jedn
lub dwie nowe pie ni. Ludziom trudno jest oddawa Bogu cze , gdy przeszkadza im
nieznana muzyka. Słowa pie ni niech b d dost pne w piewnikach, na osobnych kartach
lub na rzutniku. To bardzo pomaga ludziom bra udział w nabo e stwie.
2.

Ró norodno
Starajcie si uwzgl dnia tak tradycyjne pie ni i muzyk , jak i współczesne, je li to
mo liwe. Gdy jedno z głównych wyzna w Estonii opracowywała nowe wydanie swojego
piewnika na pocz tku lat dziewi dziesi tych, członkowie komisji redakcyjnej starali si
wł czy do niego zarówno najlepsze tradycyjne hymny, jak i hymny współczesne, które
stały si cz ci wspólnych nabo e stw w nowych ko ciołach baptystycznych. To
pomogło w zacieraniu ró nic w stylu nabo e stw mi dzy starszymi, tradycyjnymi
ko ciołami a ko ciołami nowo zało onymi.

3.

Nastrój
Próbujcie uzyska ró norodno nastrojów przez hymny. Pie rado ci na rozpocz cie i
pie zwyci stwa na zako czenie mog by poł czone z innymi, bardziej refleksyjnymi
pie niami w pozostałych cz ciach nabo e stwa. Muzyka instrumentalna mo e by
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wykorzystana skutecznie jako przej cie mi dzy wi towaniem, rozwa aniem i ponownym
wi towaniem. Cz sto pomaga to zapobiec „rozczłonkowaniu” nabo e stwa.
4.

Instrumenty muzyczne
Instrumenty muzyczne były cz sto wykorzystywane w Pi mie Instrumenty, o
dla wyra ania chwały i uwielbienia dla Pana. Instrumenty, o których czytamy w
których czytamy w Starym Testamencie (harfa, tr ba, lira itp.),
Starym Testamencie,
były zwyczajnymi instrumentami muzycznymi ludzi tamtych
były zwyczajnymi
czasów. Nie ma nic wi tego w organach, pianinie czy gitarze.
Pewien mały ko ciół w Bo ni otrzymał sze
organów od instrumentami
muzycznymi ludzi
ko ciołów z Zachodu, które uwa ały, e ko ciół ten musi mie
organy, aby „poprawnie” oddawa Bogu cze . Niestety, nikt tamtych czasów.
nie gra tam na organach, wi c le one w piwnicy pod warstw
kurzu. Organy nie s popularnym instrumentem muzycznym na tym terenie, nie s wi c
u ywane przez wierz cych na ich nabo e stwach. Muzycy zaanga owani w nabo e stwo
powinni „gra umiej tnie” na swoich instrumentach (Ps. 33:3). Kto w twoim ko ciele ma
zdolno ci muzyczne? Jakie instrumenty s najbardziej popularne w ród mieszka ców
twojego obszaru docelowego?

Punktem koncentracji muzyki nie powinny by umiej tno ci i talent muzyków, ale wielko i
majestat Boga. Cała muzyka podczas nabo e stwa powinna słu y przyci ganiu ludzi bli ej do
Niego.
E.

Sprz t
Czy sprz t, który ma by wykorzystywany podczas nabo e stwa, jest dobrze przygotowany i
sprawny? Po wi cenie czasu na wcze niejsze przyj cie na nabo e stwo i sprawdzenie, czy
sprz t jest dobrze przygotowany i sprawny, mo e mie wielki wpływ na podniesienie jako ci
nabo e stwa. Wadliwy sprz t mo e by dla ludzi przeszkod w uczestniczeniu w
nabo e stwie i cz sto utrudnia im skupienie uwagi na Bogu.

F.

Próba
Idea przeprowadzania próby nabo e stwa cz sto wywołuje poczucie niesmaku. Nabo e stwo
jest jednak ofiar dla Boga, a powinni my by gotowi da Mu to, co najlepsze podczas
wspólnego nabo e stwa. Dobrze prze wiczona muzyka, drama, wiadectwa itp. mog pomóc
ludziom w bardziej owocnym uwielbianiu Boga. Słuchaczy nie musz rozprasza potkni cia
słowne i bł dy muzyczne. Próby pomagaj tak e oceni przebieg nabo e stwa i gwarantuj
harmoni jego poszczególnych elementów. wiczenie pozwala prowadz cemu skoncentrowa
si na prowadzeniu Ducha wi tego zamiast na uzyskaniu odpowiednich efektów muzycznych.

G. Przygotowanie modlitewne
Przed nabo e stwem prowadz cy, przywódcy ko cioła i inni uczestnicz cy w nabo e stwie
powinni spotka
si
i modli
razem. Powierzcie nabo e stwo Bogu, pro cie o
błogosławie stwo i o to, by Duch wi ty je prowadził. Módlcie si o zbawienie ludzi
niewierz cych, którzy mog przyj , aby ich serca zostały poci gni te do nawrócenia i wiary w
Chrystusa. Módlcie si za wierz cych, by zbli yli si do Chrystusa. Módlcie si do Pana, by
chronił czas nabo e stwa przed wszelkimi atakami złego.
IV.

WICZENIE W PLANOWANIU NABO E STWA
Podane ni ej kroki mog pomóc ci uzyska do wiadczenie w planowaniu nabo e stwa ze swoim
zespołem zakładania ko ciołów. Podziel uczestników zaj na małe grupy. Niech omówi ka dy z
poni szych kroków i wykorzystaj przykładowy arkusz planowania nabo e stwa. Po uko czeniu
ka da grupa niech podzieli si ze wszystkimi swoim planem.
A. Krok 1: Wybierzcie temat
Jaki b dzie temat nabo e stwa? Cz sto mo na ustali go na podstawie głównej idei kazania.
Na przykład, w lekcjach na temat głoszenia kaza w tym kursie przygotowywali cie kazanie na
podstawie fragmentu z Listu do Efezjan 5:15-21. Główna idea tego fragmentu brzmi: „Bóg
chce, eby my byli napełnieni Duchem, poniewa to jest m dre i prowadzi do radosnego
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ycia”. Motywem przewodnim nabo e stwa mogłoby wi c by „napełnianie si Duchem”. Je eli
jest to szczególny dzie , taki jak dzie Zesłania Ducha wi tego, Bo e Narodzenie czy
Wielkanoc, wybrany przez was motyw b dzie prawdopodobnie zwi zany z tre ci tego dnia.
B. Krok 2: Wybierzcie pie ni, muzyk i wydarzenia szczególne
Jakie pie ni i hymny b dziecie piewa podczas nabo e stwa? Wybierzcie takie, które b d
wi za si z tematem, tak współczesne jak i tradycyjne. Postarajcie si tak e, by tempo muzyki
było ró norodne, eby odzwierciedlało zarówno wi towanie, jak i kontemplacj . Czy b dziecie
mie jak
szczególn muzyk , jak solo głosowe lub instrumentalne? Czy b dzie drama
ilustruj ca jaki aspekt kazania? Czy b dziecie mie jakie wiadectwa? Postarajcie si , by
wybrane wiadectwa były zwi zane z tematem.
C. Krok 3: Ułó cie przebieg nabo e stwa
Ustalcie okre lony czas rozpocz cia i zako czenia. Wł czcie ka dy aspekt nabo e stwa:
pie ni, kazanie, wydarzenia szczególne, modlitw , czytanie Biblii itp. Ilustracja 17.1 zawiera
prosty arkusz planowania nabo e stwa, który mo ecie wykorzysta lub zmodyfikowa , by
uło y przebieg nabo e stwa. Arkusz ten mo e by nast pnie wykorzystany przez
prowadz cego lub pastora jako punkt odniesienia podczas nabo e stwa.
D. Krok 4: Zróbcie list potrzebnego sprz tu
Zróbcie list całego sprz tu, jakiego b dziecie potrzebowa w trakcie nabo e stwa typu rzutnik,
teksty pie ni, piewniki, mikrofony, specjalny sprz t do dramy itp. Ustalcie, kto b dzie
odpowiedzialny za dostarczenie i przygotowanie sprz tu przed nabo e stwem oraz jego działanie
w trakcie nabo e stwa.
E.

Krok 5: Ustalcie dat i czas próby
Zdecydujcie, kiedy zrobicie prób nabo e stwa. Powiadomcie wszystkich uczestników i
upewnijcie si , czy termin im odpowiada.

F.

Krok 6: Módlcie si o nabo e stwo
Pro cie Boga, by prowadził nabo e stwo. Módlcie si , by serca ludzi były gotowe do
oddawania Bogu czci. Módlcie si za niewierz cych, którzy mog przyj , aby ich serca były
otwarte na Pana. W niektórych ko ciołach s zespoły modlitewne, które modl si o
nabo e stwo w trakcie jego trwania. W innych ko ciołach s zespoły modlitewne, które
przychodz do ko cioła wcze niej i modl si o nabo e stwo i w ciszy modl si za ludzi
wchodz cych.

G. Krok 7: Oce cie nabo e stwo
Po nabo e stwie przeznaczcie czas na jego ocen . Jak wygl dał przebieg i atmosfera
nabo e stwa? Co nale ałoby zmieni ? Co trzeba wykorzysta ponownie? Czy Bóg spotkał si
z waszym zgromadzeniem w szczególny sposób? Czy jacy ludzie zostali szczególnie
poruszeni w trakcie nabo e stwa? Czy kto został zbawiony? Wnioski z tej oceny
wykorzystajcie przy planowaniu nast pnych nabo e stw.
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Ilustracja 17.1 Przykładowy arkusz planowania nabo e stwa

PRZYKŁADOWY ARKUSZ PLANOWANIA NABO E STWA
Przebieg nabo e stwa

Data: ________

Czas

Ko ciół: _________________________

Element

Osoba odpowiedzialna

KONKLUZJA
Wspólne oddawanie czci Bogu jest jedn z głównych funkcji i przywilejów ko cioła. Prowadzenie
nabo e stwa jest wa nym zadaniem, którego nie mo na lekcewa y . Dobrzy prowadz cy czas
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oddawania czci s darem Boga dla ko cioła. Trzeba ich rozpozna , przygotowa i posła do słu by.
Wła ciwa modlitwa i planowanie nabo e stwa mo e wzmóc efektywno oddawania chwały Stwórcy
przez zgromadzenie. Wybór tematu, ustalenie pie ni, muzyki i wydarze szczególnych oraz ustalenie
przebiegu nabo e stwa to wa ne aspekty stwarzania owocnego rodowiska uwielbiania.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Czy istniej formy wyrazu u ywane cz sto w twojej kulturze, które mog by wł czone w
nabo e stwo (na przykład: poezja)? Jak mógłby wykorzysta te formy wyrazu w nabo e stwie?

•

Dlaczego wa ne jest po wi cenie czasu na zaplanowanie nabo e stwa?

•

Jaka powinna by rola pastora w planowaniu nabo e stwa? Jaka powinna by rola prowadz cego
oddawanie czci?

•

Opisz przebieg nabo e stwa, które było szczególnie wa ne dla ciebie. Jakie elementy tego
nabo e stwa były najbardziej efektywne? Czego mo esz nauczy si z tego nabo e stwa, co
pomo e ci w planowaniu nabo e stw dla twojego ko cioła?

PLAN DZIAŁANIA
•

Zaplanuj i przygotuj nabo e stwo. Po nabo e stwie oce jego efektywno . Co si sprawdziło? Co
powiniene zmieni ? Podziel si wnioskami z prowadz cym zaj cia lub doradc .

•

Je li to mo liwe, odwied inne ko cioły na twoim obszarze docelowym lub w jego pobli u. Obserwuj
nabo e stwo i zwró uwag na formy oddawania czci Bogu. Czego mo esz nauczy si ze swoich
obserwacji, co mógłby zastosowa w swoim ko ciele?

BIBLIOGRAFIA
•

Robinson, Martin i David Spriggs. Church Planting: The Traning Manual. Oxford, England: Lynx
Communications, 1995.

•

Rowlands, Gerald. I Will Build My Church! (Volume Two). Singapore: I.C.M. Publications, 1995.
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Ko ciół lokalny a wi ksze
Ciało Chrystusa
PARTNERSKA WSPÓŁPRACA

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomóc uczestnikom kursu w poznaniu zasad efektywnej współpracy i
partnerstwa z wi kszym Ciałem Chrystusa, na przykład: innymi ko ciołami, wyznaniami,
organizacjami pozako cielnymi itp.

Główne punkty

• Poziomy współpracy b d ró niły si w zale no ci od aktualnego zadania i cech
charakterystycznych zaanga owanych grup.

• Istnieje co najmniej dziesi

Po

cech efektywnego partnerstwa.

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie jak budowa efektywne poziomy współpracy i partnerstwa dla ró nych celów słu by.
• Zna zasady budowania efektywnego partnerstwa.
• Uczestniczy w budowaniu partnerstwa w ród szerokiego kr gu słu b zakładaj cych ko cioły.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Wykorzystaj poł czenie wykładu i dyskusji w klasie. Niech uczestnicy kursu przedyskutuj kwesti
koncentrycznych kół relacji. Czy rzeczywi cie u ywamy tego podej cia w naszym osobistym yciu?
I.

PARTNERSTWO
Istniej dwa przekonywuj ce powody budowania partnerstwa z innymi ko ciołami i organizacjami w
regionie i kraju le cymi w naszym kr gu odpowiedzialno ci. Jeden z nich jest teologiczny, a drugi
praktyczny.
A. Powód teologiczny
Powodem teologicznym jest zasadnicza jedno Ciała Chrystusa. Wszyscy ci, którzy narodzili
si ponownie, zostali zaadoptowani do Bo ej rodziny (Jan 1:12,13). Rodzina ta jest tak e
nazywana ciałem, i jest jedna (Efez. 4:3-6). W swojej modlitwie arcykapła skiej Chrystus modlił
si o jedno , aby wiat mógł uwierzy , e Ojciec Go posłał (Jan 17:20-21). Tajemnic
Ewangelii jest to, e Bóg uczynił wszystkich kim jednym w Chrystusie, krusz c dziel ce ich
bariery (Efez. 3:2-6; Gal. 3:26-28). Podziały i rywalizacja mi dzy członkami Ko cioła były i s
dalej przeszkod dla Ewangelii, zgorszeniem dla niewierz cych i obraz dla jedno ci osób
Trójcy.
Je eli my, ze wszystkimi naszymi odr bno ciami i ró nicami, jeste my cz ci Ciała
Chrystusa, to powinni my zacz
post powa zgodnie z tym. Gdy wiat zobaczy nasz
jedno i miło , zacznie go poci ga wiara w Jezusa Chrystusa.
B. Powód praktyczny
W krajach, w których populacja ewangelicznych chrze cijan jest mniejsza ni 2%, bardzo mało
prawdopodobne jest, by jakie jedno wyznanie czy organizacja mogła sama wypełni Wielki
Nakaz Misyjny. Wypełnienie narodu wiadcz cymi wspólnotami wierz cych b dzie wymagało
uczestnictwa wszystkich Bo ych dzieci w tym narodzie.
Co wi cej, je eli przeprowadzimy dokładne badania, odkryjemy, e ró ne organizacje i ko cioły
posiadaj rodki potrzebne innym. Niektóre ko cioły wydały pomocne materiały do czynienia
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ludzi uczniami Jezusa. Inni opracowali programy szkoleniowe dotycz ce słu by w ko ciele, a
jeszcze inni s specjalistami od współczesnych form oddawania czci Bogu. Niektóre
organizacje specjalizuj si w rodkach przekazu, inne w pracy młodzie owej, ewangelizacji
przez sport, film JEZUS itp. Dzielenie si tymi rodkami ubogaca całe Ciało Chrystusa.
Gdy b dziemy modli si razem, wspólnie prowadzi badania i dzieli si swoimi zasobami,
by mo e odkryjemy, e Bóg dał nam wszystko, czego potrzebujemy do wykonania naszego
zadania. Nie znaczy to, e ró ne wyznania powinny poł czy si lub zakłada ko cioły dla
innych. Mog zachowa swoj odr bno
i zakłada ko cioły zachowuj ce ich tradycje.
Mo liwe jest jednak robienie tego przy równoczesnej współpracy z innymi grupami.
Praktyczny model
Wielu pyta, jak jest mo liwe partnerstwo z innymi ko ciołami lub organizacjami, które maj inne
cechy szczególne, bez zatracenia własnej to samo ci i bez kompromisów w kwestiach
wa nych dla nich doktryn lub tradycji.
Pomocne b dzie tutaj rozwa enie poni szego paradygmatu koncentrycznych kół
przedstawionego na ilustracji 18.1. W centrum kr gu mamy nasz ko ciół lokalny, zespół
zakładaj cy ko cioły czy organizacj . Je li członkowie chc by cz ci tej grupy, musz
zgodzi si z podstawowymi prawdami – w ten sposób mo na zachowa harmoni
ycia i
słu by. Mo liwa jest jednak współpraca z innymi grupami ewangelicznymi w naszym regionie w
dziedzinach takich jak badanie terenu, modlitwa, dzielenie si zasobami i szkolenie w celu
nasycenia regionu ko ciołami. Poszczególne grupy współpracuj na pewnych poziomach bez
po wi cania własnej odr bno ci, równocze nie pozwalaj c innym zachowa ich odr bno .
Mo liwa jest tak e współpraca z grupami nie-ewangelicznymi w działaniach przynosz cych
korzy całemu narodowi. Za przykład mogłaby posłu y współpraca z nie-ewangelicznymi
grupami chrze cija skimi polegaj ca na wzywaniu lokalnych władz do wydania praw
broni cych moralno ci publicznej i biblijnych warto ci. Innym przykładem mo e by współpraca
w dostarczaniu pomocy ofiarom kl sk ywiołowych.
Ilustracja 18.1 Koncentryczne kr gi relacji

Grupy nie-ewangeliczne
Inne grupy ewangeliczne
Mój ko ciół,
zespół zakładaj cy
ko cioły
lub grupa

C. Przykład partnerstwa
Chrze cijanie zakładaj cy ko cioły z ró nych wyzna w Rumunii zakładaj ko cioły dla swoich
wyzna . Współpracuj jednak na poziomie ponadwyznaniowym w nast puj cych obszarach:
•

Modlitwa

•

Badanie terenu

•

Szkolenie zało ycieli ko ciołów

•

Strategie okr gowe
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Ka de wyznanie zachowuje swoj odr bno , ale korzysta z partnerstwa w wyniku dzielenia
si ideami i zasobami (w zakresie szkolenia, ewangelizacji itp.). W rezultacie partnerstwa
wszystkie wyznania do wiadczaj wi kszego wzrostu i pomna ania.
II.

POZIOMY ZAANGA OWANIA W PARTNERSTWIE
Istniej ró ne mo liwe poziomy współpracy w inicjatywie zakładania ko ciołów a do nasycenia.
Ka dy kolejny wymaga wi kszego stopnia po wi cenia ze strony uczestników. Nie ma tutaj dobrych
i złych poziomów. Ka dy poziom współpracy mo e by wła ciwy w zale no ci od sytuacji. W
rzeczywisto ci cz sto lepiej jest, gdy potencjalni partnerzy zaczn od poziomu konsultacji, a potem,
w miar wzrastania wzajemnego zrozumienia i zaufania, mog pogł bia poziomy partnerstwa.
Poniewa partnerstwo jest oparte na wi ziach mi dzy lud mi, to gdyby zacz ł od gł bokiego
poziomu partnerstwa, mogłoby brakowa wi zi potrzebnych do podtrzymywania ruchu w okresach
kryzysu.
A. Poziom 1: Ignorancja (brak współpracy)
Na pierwszym poziomie jest ignorancja, któr jak e cz sto uznaje si za normaln . W
niektórych miastach chrze cija skie grupy działaj obok siebie nie wiedz c nawet, e kto z
tak sam wiar i wizj słu y na tym samym terenie. Na pewnych obszarach jedne inicjatywy
zakładania ko ciołów mog nie wiadomie pokrywa si z innymi. Mo e to wywoływa
niepotrzebne konflikty.
B. Poziom 2: wiadomo
Gdy ró ne ko cioły lub organizacje działaj ce na tym samym terenie u wiadamiaj sobie
nawzajem swoje istnienie i uznaj si nawzajem jako prawdziwe grupy chrze cija skie,
zaczyna si kształtowa poczucie wspólnoty.
C. Poziom 3: Konsultacja
Konsultacja ma miejsce wtedy, gdy ró ne grupy na danym obszarze spotykaj si od czasu do
czasu, by poinformowa innych o swoich działaniach w sferze zakładania ko ciołów oraz o
swoich planach, i by modli si o siebie.
D. Poziom 4: Współdziałanie lub sie
Ten poziom widoczny jest wtedy, gdy istnieje stały sposób przekazywania informacji i potrzeb
modlitwy. Uczestnicy zgadzaj si na kooperacj w wybranych zadaniach w ograniczonym
zakresie czasowym. Na przykład mo e to by przeprowadzenie badania terenu w całym
mie cie lub dzie postu i modlitwy skoncentrowany na osiedlu, na którym nie była jeszcze
głoszona Ewangelia.
E.

Poziom 5: Współpraca lub partnerstwo
Je eli jaka grupa ko ciołów lub organizacji postanawia współpracowa w prowadzeniu całego
programu szkoleniowego dla zało ycieli ko ciołów lub ponadwyznaniowej szkoły biblijnej, z
wkładem wnoszonym przez ka d grup , wówczas mamy do czynienia z partnerstwem. Przez
dzielenie si zasobami ka de wyznanie doprowadzi do zało enia wi kszej liczby ko ciołów i
wi kszego rozwoju Królestwa Bo ego.

III.

DZIESI

CECH EFEKTYWNEGO PARTNERSTWA

Ilustracja 18.2 zawiera tabel podaj c dziesi
cech efektywnego partnerstwa. Wzajemne
zaufanie partnerów jest prawdopodobnie najwa niejsz cech efektywnego partnerstwa. Poza tym
partnerstwo, które nie ma jasnej wizji i celów, cz sto nie trwa długo. Partnerstwo, jakiego
pragniemy, to partnerstwo oddane wizji nasycenia całych regionów wiadcz cymi wspólnotami
wierz cych.
Według twojego do wiadczenia pracy w partnerstwie, które cechy były najtrudniejsze do uzyskania
mi dzy partnerami? Je eli masz do wiadczenie nieudanego partnerstwa, zastanów si , jakich cech
brakowało i jak przyczyniło si to do niepowodzenia.
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cech efektywnego partnerstwa

CECH EFEKTYWNEGO PARTNERSTWA

1

Efektywne partnerstwo jest zbudowane na zaufaniu, szczero ci i wzajemnej trosce.
Partnerstwo to co wi cej ni koordynacja, planowanie, strategie i taktyka.

2

Trwałe partnerstwo potrzebuje animatora lub koordynatora.
Jest to kto , kto za obopóln zgod otrzymuje rol o ywiania partnerstwa i podtrzymywania go.

3

Efektywne partnerstwo powstaje dla realizacji konkretnej wizji lub zadania.
Owocne partnerstwo koncentruje si na zadaniach (celach), nie na sposobach (strukturze).
Forma zawsze pod a za funkcj .

4

Efektywne partnerstwo rozpoczyna si od rozpoznania potrzeb ludzi, do których chcemy
dotrze lub którym chcemy słu y .
Nie rozpoczyna si ono od napisania wspólnego sformułowania teologicznego. Na podstawie
potrzeb, priorytetów Królestwa, barier dla duchowych przełomów i dost pnych lub potrzebnych
rodków musz zosta opracowane realistyczne priorytety działania, uzgodnione przez
partnerów.

5

Partnerstwo jest procesem, nie wydarzeniem.
Pocz tkowe fazy badania i tworzenia partnerstwa zabieraj du o czasu. Nawet spotkanie
badawcze zorganizowane zbyt wcze nie mo e zniszczy mo liwo partnerstwa. Ostatecznie
wymagane jest osobiste zaufanie, a jego zbudowanie wymaga czasu.

6

Efektywne partnerstwo jeszcze trudniej jest podtrzyma ni rozpocz . Dbanie o to, by wizja
była ci gle ywa, punkt koncentracji wyra ny, komunikacja dobra i rezultaty zadowalaj ce
wymaga wielkiej koncentracji i długofalowego zaanga owania.

7

Efektywne partnerstwo tworzone jest przez partnerskie słu by maj ce jasn to samo
wizj .
Wszyscy partnerzy musz mie własne wyra ne sformułowanie misji i y według niego. W
przeciwnym przypadku nigdy nie b d rozumie tego, jak „pasuj ” do innych, jaki wkład maj
wnie do cało ci i jakie korzy ci uzyska ze wspólnego wysiłku.

8

Efektywne partnerstwo uznaje ró nice w historii, wizji i słu bie partnerów, a nawet cieszy
si nimi.
Ostatecznie jednak partnerstwo musi by skoncentrowane na tym, co partnerzy maj wspólnego,
jak wizja i warto ci, cele słu by, a nie na ró nicach.

9

Efektywne partnerstwo pozostaje skoncentrowane na swoich ostatecznych celach i wizji.
Partnerzy nie daj si od nich odci gn przez codzienne wymagania operacyjne. Cz sto łatwo
jest koncentrowa si na rodkach zamiast na celach.

i

10 Efektywne partnerstwo spodziewa si problemów i planuje z góry jak im zaradzi .
Zadbaj o to, by w partnerstwo wbudowany był proces radzenia sobie ze zmianami, wyj tkami,
rozczarowaniami, niespełnionymi zobowi zaniami i w ogóle z tym, co niespodziewane.
(„Dziesi

cech” zaczerpni te z materiałów Phila Butlera z Interdev.)

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jakie s niektóre sposoby, którymi mógłby zacz
grup w twoim regionie?

•

Jakie s konkretne mo liwo ci skorzystania ze współpracy w pomna aniu ko ciołów przez
chrze cijan zakładaj cych ko cioły z ró nych wyzna w tym samym mie cie?

•

Jak Bóg patrzy na rywalizacj mi dzy grupami ewangelicznych chrze cijan?

•

W jaki sposób ewangeliczni chrze cijanie powinni odnosi si do nie-ewangelicznych grup w swoim
regionie, zwłaszcza uznanych ko ciołów, takich jak prawosławie czy rzymski katolicyzm?

budowa wi zi i zaufanie z wierz cymi z innych
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PLAN DZIAŁANIA
•

Zastanów si , jakie ko cioły lub organizacje w twoim regionie znajduj si w ka dym z trzech kr gów
diagramu relacji.

•

Przejrzyj wyniki badania terenu w swoim regionie i wypisz aktywne ko cioły i grupy.

•

Nawi osobisty kontakt z przywódcami grup z pierwszego i drugiego kr gu i zacznij budowa z nimi
wi zi. Zacznij od zapytania ich o ich wizj dla regionu.

•

Zastanów si
nad zorganizowaniem konsultacji, sieci koordynacyjnej
skoncentrowanego na wypełnieniu waszego regionu ko ciołami.

BIBLIOGRAFIA
Butler, Phil. Effective Partnerships. Seattle, WA: INTERDEV, 1990.

lub

partnerstwa
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Historyczny wpływ Ko cioła
w Polsce
HISTORIA CHRZE CIJA STWA W
TWOIM KRAJU

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomóc uczestnikom kursu w uzyskaniu historycznej perspektywy roli Ko cioła
w ich kraju oraz w nauczeniu si czego z jego zwyci stw i bł dów.

Główne punkty

• [Ró ne, w zale no ci od kraju]

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Potrafi opowiedzie podstawy historii Ko cioła w jego kraju oraz jego wpływ na społecze stwo.
• Wiedzie , e Bóg działał w jego kraju od długiego czasu i wiedzie , jak ka de pokolenie
wierz cych odpowiadało na nakaz dotarcia do potrzebuj cych zbawienia ludzi ze swojego
pokolenia.
• Uczestniczy w słu bie zakładania ko ciołów z wi kszym uznaniem dla wysiłków poprzednich
pokole wierz cych.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Ta lekcja jest ci le powi zana z krajem uczestników. Naszym zamiarem jest, by została napisana
przez ludzi z poszczególnych krajów. Materiał zawarty tutaj to sugestia szkicu, który ma pomóc w
przeprowadzeniu bada do tej lekcji. Długo przygotowanego materiału nie powinna przekracza
dziesi ciu stron.
Ta lekcja powinna by poprowadzona w taki sposób, by uczestnicy kursu zapoznali si z
przygotowanym artykułem, a nast pnie omówili jego główne punkty i lekcje, jakich si nauczyli,
które mog znale zastosowanie współcze nie.
Pod koniec lekcji przeznacz czas na oddanie Bogu chwały i dzi kowanie Mu za chrze cija skie
dziedzictwo, jakie dał uczestnikom kursu. Po wi czas na modlitw , aby Ko ciół w tym pokoleniu
był sol i wiatłem dla ludzi yj cych w waszym kraju i aby wywierał wpływ na cały wiat.
Wskazówki do pisania tej lekcji
Ta lekcja ma pomóc zało ycielom ko ciołów zobaczy , e s cz ci historycznego ruchu Bo ego
działania w swoim kraju i uzyska wiedz na temat zakładania ko ciołów w przeszło ci oraz
czerpa z tego zach t . Ta lekcja jest podsumowaniem historii ko cioła w danym kraju i naszym
zamiarem jest, by została napisana przez wierz cych z tego kraju. Poni ej podajemy sugerowany
szkic tre ci tej lekcji. Wspaniałym uzupełnieniem lekcji byłyby pomoce wizualne, takie jak mapy
pokazuj ce obecny status chrze cija stwa w kraju lub historyczny wzrost Ko cioła.
WPROWADZENIE
Podaj cel lekcji oraz jej zakres.
I.

POCZ TKI CHRZE CIJA STWA
Opisz, kiedy chrze cija stwo po raz pierwszy pojawiło si w danym kraju: sk d przyszło i od kogo?
• Jak przekształciło ogół społecze stwa?
• Zaznacz, czy chrze cija stwo przyj ło form instytucjonaln i stało si „religi pa stwow ”. W
jaki sposób wpłyn ło to na głoszenie Ewangelii w kraju?
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• Przedstaw wa ne postacie chrze cija skie lub m czenników.
• Jakie były przeszkody, przed którymi stan ło chrze cija stwo? Jak były pokonywane?
II.

WZROST CHRZE CIJA STWA
Opisz podstawowy wzrost chrze cija stwa od pocz tku do chwili obecnej.
• Jakie inne ruchy chrze cija skie przybyły do kraju po pocz tkowym wkroczeniu Ewangelii –
kiedy, przez kogo, jak?
• Jaki wpływ wywarły one na ogół społecze stwa i na wzrost chrze cija stwa?
• Omów wa ne okresy w historii, w których Ko ciół był prze ladowany, okresy wielkiego wzrostu
lub czasy, w których chrze cija stwo miało wielki lub pozornie aden wpływ na reformy
społeczne.
• Zwró uwag na to, czy Ko ciół wysyłał misjonarzy do innych krajów, czy troszczył si o grupy
etniczne lub prowadził słu b społeczn . W jaki sposób si to dokonywało?

III.

OBECNY STAN CHRZE CIJA STWA
Opisz obecny stan Ko cioła.
• Co dzieje si w kategoriach wzrostu, nowych wyzna itp.?
• Jak wygl da obecny wpływ chrze cija stwa w kraju w porównaniu do wpływu religii tradycyjnych
lub niechrze cija skich?
• Jaki wpływ wywiera Ko ciół na społecze stwo?
• Jakie s główne problemy, przed którymi stoi, je li chodzi o głoszenie Ewangelii?

KONKLUZJA
Przedstaw kilka kluczowych lekcji, jakich Ko ciół w waszym kraju nauczył si w ci gu historii.
•

Jak mo na zastosowa je do zadania Ko cioła wypełnienia Wielkiego Nakazu Misyjnego w tym
pokoleniu?

•

Jakie s niektóre zach caj ce i ostrzegawcze wnioski dla chrze cijan zakładaj cych ko cioły dzisiaj?

BIBLIOGRAFIA I RÓDŁA
Podaj bibliografi , z której korzystałe pisz c ten artykuł. Dodatkowo podaj wszystkie inne materiały
ródłowe, które mog by pomocne dla uzyskania dalszych informacji na temat historii chrze cija stwa
w twoim kraju.
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Słu ba pojednania
ROZWI ZYWANIE KONFLIKTÓW

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przygotowanie chrze cijan do ich zadania interwencji w konflikcie z łask
ufno ci , aby potrafili rozwi zywa konflikty bez gorszenia innych i niszczenia wi zi z lud mi.

i

Główne punkty

• Konflikt jest rzecz normaln i nie musi powodowa podziałów.

• Rozwi zanie konfliktu jest mo liwe dzi ki Ewangelii.
• Miło

Po

jest główn cech konieczn dla rozwi zania konfliktu.

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , jak Ewangelia wpływa na nasze sytuacje konfliktowe.
• Wiedzie , jak kocha ludzi w sytuacjach konfliktowych.
• Uczestniczy w rozwi zywaniu konfliktu w biblijny i zdrowy sposób.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Podczas tej sesji zobaczymy konflikt w kontek cie Ewangelii, aby pozna nowy sposób podej cia
do niego. To mo e wywoła wiele dyskusji i pyta . Uczestnicy mog chcie rozmawia o tym, jak i
kiedy nale y zerwa z lud mi z powodu nierozwi zanego konfliktu. Ta lekcja nie dotyczy tego
tematu; przeciwnie, zajmuje si tym, co trzeba zrobi , aby rozwi za konflikt.
Koncepcje przedstawione w tej lekcji mo na najlepiej zilustrowa autentycznymi przykładami.
Najlepiej byłoby, gdyby mógł podzieli si kilkoma przykładami z własnego do wiadczenia, je li to
mo liwe.
WPROWADZENIE
yjemy w niedoskonałym wiecie jako odkupieni grzesznicy. W Pi mie czytamy: „(…) nikt yj cy nie jest
sprawiedliwy przed Tob (Bogiem)!” (Ps. 143:2). W najlepszym przypadku jeste my niedoskonali,
przechodzimy przez proces stopniowego przekształcania na obraz Jezusa Chrystusa (2 Kor. 3:18). W
trakcie tego procesu mówimy i robimy rzeczy – wi kszo
nie wiadomie – które krzywdz innych.
Uczucia zostaj zranione i powstaj konflikty. Cho nale y spodziewa si konfliktów w upadłym wiecie,
prawd jest, e je li nie b dziemy pracowa nad ich rozwi zaniem, w ko cu wyniszczymy si nawzajem.
Paweł napisał do Galacjan: „A je li u was jeden drugiego k sa i po era, baczcie, by cie si wzajemnie
nie zjedli” (Gal. 5:15).
Ta sesja zajmuje si radzeniem sobie z konfliktami, jakie powstaj mi dzy lud mi, zwykle z powodu
osobistych preferencji, a nie z powodu jakiego oczywistego grzechu. Gdyby konflikt był rezultatem
grzechu lub gdyby nie został rozwi zany przez zaanga owane osoby, mogłaby by konieczna
interwencja ko cioła (zobacz Ko ciół, Lekcja 15: „Dyscyplina ko cielna”).
Jako chrze cijan zakładaj cy ko cioły powiniene dba o dobre wi zi z lud mi. Cho sesja ta zajmuje si
rozwi zaniem konfliktów, lepiej jest oczywi cie im zapobiega . Pierwsza cz
„przymierza” na Ilustracji
15.1 podaje kilka praktycznych kroków dla unikania konfliktów.
Jak mo emy doprowadza innych do zgody ze sob nawzajem i z Bogiem? Jak zobaczymy w tej sesji,
Bóg dał nam zadanie i metod rozwi zania konfliktów. Nie zapomnij o osobistym zastosowaniu tego
nauczania. Wtedy b dziesz mógł pomaga innym w „posłudze jednania” (2 Kor. 5:18).

Podr cznik pi ty

Lekcja 14: Słu ba pojednania

Czerwiec 2003

I.

Duchowy charakter

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 70

WST PNE MY LI NA TEMAT ROZWI ZYWANIA KONFLIKTÓW
A. Konflikty s nieuniknione z powodu naszej niedoskonało ci
Tylko człowiek doskonały mógłby przej przez to ycie bez jakiegokolwiek konfliktu (Jak. 3:2).
Ka dy z nas prawdopodobnie mógłby opowiada wiele historii konfliktów, jakie mieli my z
innymi. Cho zgadzamy si teologicznie z Listem do Galacjan 5:24: „ci, którzy nale
do
Chrystusa Jezusa, ukrzy owali ciało swoje z jego nami tno ciami i po daniami” – na
podstawie naszego do wiadczenia wiemy, e daleko nam do bezgrzesznego ycia. Nie
powinni my wi c by zaskoczeni, gdy pojawia si konflikt. Równocze nie nie powinni my
fatalistycznie akceptowa konfliktów jako koniecznej cz ci ycia chrze cijan. Przyjrzymy si
temu, w jaki sposób według słów Chrystusa powinni my rozwi zywa konflikty i godzi si ze
sob .
B. Trudno ci zwi zane z konfrontacj
Niektóre konflikty mog by łatwo rozwi zane przez wyznanie bł du, poproszenie o przebaczenie i
dokonanie niezb dnych zmian. Inne konflikty mog wymaga konfrontacji. Co przychodzi ci na my l,
kiedy słyszysz słowo „konfrontacja”? Poni sze powszechne przekonania na temat konfrontacji nie s
w rzeczywisto ci prawdziwe, powstrzymuj jednak ludzi przed szczer rozmow z innymi:
1. Konfrontacja jest zawsze destrukcyjna.
2. Gdy jeste
zwyci sko.

zaanga owany w konfrontacj , najwa niejsz

rzecz

jest wyj

z niej

3. Silniejszy w ko cu wygrywa konflikt i konfrontacj .
4. Konfrontacja i konflikt niszcz wi zi mi dzyludzkie.
adne z powy szych stwierdze nie jest prawdziwe. Poniewa jednak cz sto my limy, e s
one prawdziwe, niekiedy powstrzymuj nas przed rozwi zywaniem problemów w naszych
wi ziach z innymi lud mi.
•

Gdy jako chrze cijanie mówimy o konfrontacji w kontek cie łagodzenia konfliktów, mamy
na my li pój cie do drugiej osoby, z któr mamy konflikt, w duchu miło ci i z pragnieniem
pojednania. Nie znaczy to, e powinni my akceptowa nieprawd lub unika istoty
problemów. Mamy mówi prawd sobie nawzajem, poniewa jeste my wszyscy członkami
jednego Ciała (Efez. 4:25). W Pi mie czytamy: „Niech nie wychodzi z waszych ust adna
mowa szkodliwa, lecz tylko buduj ca, zale nie od potrzeby, by wy wiadczała dobro
słuchaj cym” (Efez. 4:29).

C. Rezultaty unikania rozwi zywania konfliktów
Decyzja nie anga owania si w rozwi zywanie konfliktów w ko ciele, domu, pracy lub z
przyjaciółmi mo e w rzeczywisto ci by bardzo szkodliwa. Mo e uczono ci , e lepiej jest
cierpie w milczeniu, ale gdy dzieje si co takiego, wewn trz wzbiera gniew, który zaczyna
toczy twoje wn trze jak rak. W Efezjan 4:26-27 czytamy: „Gniewajcie si , a nie grzeszcie:
niech nad waszym gniewem nie zachodzi sło ce!”. Je eli na to pozwalamy, „dajemy miejsce
diabłu”.
Przykład #1
Pewien człowiek w nowo zało onym ko ciele ma nawyki, które powoduj , e nie jest łatwo z
nim przebywa . Próbuje zaprzyja ni si z ró nymi lud mi w ko ciele, ale bez powodzenia. W
ko cu dochodzi do wniosku, e nie jest tutaj mile widziany i albo przestaje bra udział w yciu
ko cioła, albo przenosi si do innego.
Przykład #2
Pewna kobieta w ko ciele miała problemy z higien . Potrzebowała, by kto z ni o tym
porozmawiał. Gdy ludzie z jej ko cioła w ko cu zaproponowali jej rozmow na ten temat, było
to trudne i wi zało si z ryzykiem. Kobieta mogła wpa
w gniew i poczu si mocno
zakłopotana. Ale członkowie jej wspólnoty zrobili to w miło ci i ona przyj ła ich uwagi. Miło
oznaczała w tej sytuacji pój cie do tej kobiety, aby jej pomóc; brak reakcji nie byłby okazaniem
jej miło ci.
Wyja nij, w jaki sposób poprowadziłby konfrontacj z osobami z powy szych przykładów.
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ROZWI ZYWANIE KONFLIKTÓW JEST MO LIWE DZI KI EWANGELII
A. Ewangelia uwalnia nas do zajmowania si konfliktami
Ewangelia wyzwala nas do podejmowania rozmowy z lud mi na tematy, które nas dotykaj . By
w pełni do wiadczy tej wolno ci, musimy najpierw zrozumie własne słabo ci i l ki. Gdy
rozumiemy to, co wywiera na nas wpływ, mo emy bez poczucia zagro enia stawi czoło
konfrontacji.
Poni ej podajemy cz ste powody unikania przez ludzi sytuacji konfliktowych. Gdy zobaczymy
nasze l ki zwi zane z konfliktami, stanie si jasne, e pokonuje je Ewangelia.
•

L k przed bł dem

•

L k przed przegran

•

L k przed odrzuceniem

•

L k przed tym, co pomy l inni

• L k przed odwzajemnieniem konfrontacji
Czy rozpoznajesz tu własne obawy? Je eli tak, to prawdopodobnie Rozumienie swojej
problemem jest to, co my lisz sam o sobie. Osoba z powy szymi pozycji w Chrystusie
l kami mo e uwielbia słu b innym, ale – bardziej troszczy si o
mo e da ci miało
swoj reputacj czy uczucia. Je eli jednak człowiek my li o
do szczerej
Ewangelii, to rozumie, e Jezus jest tym, który daje prawo
i
reputacj . W takim przypadku powy sze obawy nie s w konfrontacji z innymi.
rzeczywisto ci problemem. Nasze poczucie bezpiecze stwa i
reputacja s w Chrystusie. Kierujemy si pragnieniem słu by i miło ci, nie l kiem, kar czy
pragnieniem, eby dobrze wypa . Ludzie czuj si o wiele bezpieczniej z tymi, którzy nie
troszcz si przesadnie o swoj reputacj . Rozumienie swojej pozycji w Chrystusie mo e da
ci miało do szczerej konfrontacji z innymi.
B. Ewangelia daje nam wzór rozwi zywania konfliktów
Pisz c do ko cioła w Efezie Paweł przedstawia konflikt, jaki istniał mi dzy ydami i poganami,
a tak e pojednanie, które stało si mo liwe przez krzy (Efez. 2:11-16). Sama natura Ewangelii
pokazuje nam, jak mamy kocha siebie nawzajem nawet w konflikcie.
Gdy znajdujemy si w konflikcie z inn osob , w naturalny sposób my limy: „Ja mam racj , a ty
si mylisz”. Gdy to robimy, trzymamy si uparcie własnej sprawiedliwo ci i demonstrujemy
swoj lepot na nasze własne wady i grzech. Po prostu nie chcemy przyzna si do naszej
słabo ci i potrzeby przebaczenia.
W przeciwie stwie do postawy: „Ja mam racj , a ty si mylisz” Ewangelia pokazuje nam
przykład zupełnie innego sposobu podej cia do konfliktu. Aby rozwi za fundamentalny konflikt
mi dzy ludzko ci a jej Stwórc , Jezus zrezygnował ze swoich praw, uni ył si (Filip. 2:5-8) i
cierpiał (1 Piotra 3:18), umo liwiaj c rozwi zanie.
Jak by to było, gdyby my mieli tak postaw wobec innych? Czy konflikty nie byłyby łatwiejsze
do rozwi zywania, gdyby my byli w wi kszym stopniu gotowi uni y si zamiast chroni
własn dum ? To jest postawa, jak Jezus ma wobec nas. Jego przykład prowadzi nas do
ycia, w którym mo emy zrezygnowa z naszego „prawa do posiadania racji” i troszczy si o
potrzeby innych bardziej ni o własne (Filip. 2:2-3).
III.

NAUCZANIE NOWEGO TESTAMENTU NA TEMAT ROZWI ZYWANIA KONFLIKTÓW
A. Ewangelia Mateusza 18:15-17
Jezus podaje bardzo jasny obraz tego, czego oczekuje od swoich na ladowców w kwestii
rozwi zywania konfliktów. Przeczytaj ten fragment i zwró uwag na zasady rozwi zywania
konfliktów, jakie podaje nasz Pan.
•

Wypisz zasady zawarte w tym fragmencie.
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•

Zwró uwag na to, e przypowie
o zgubionej owcy poprzedza ten fragment, a
przypowie
o niemiłosiernym słudze nast puje zaraz po nauczaniu o rozwi zywaniu
konfliktów. Jak my lisz, jakie jest znaczenie tego kontekstu dla wierszy 15-17?
Pewna grupa chrze cija ska pracuj ca w Europie Wschodniej napisała poni sze przymierze w
dziedzinie wi zi mi dzyludzkich oparte na tym fragmencie. Jest to wzór, który mo e by
wykorzystany przez twój ko ciół.
Ilustracja 15.1 Przykładowe przymierze dla rozwi zywania konfliktów
My, członkowie ____________________, traktuj c powa nie nakaz Pisma, by y w zgodzie
jako bracia i siostry i pokazywa wiatu miło Chrystusa przez nasz wzajemn miło do
siebie, zawieramy ze sob nast puj ce przymierze:
1.

B d czuwał, by chroni prawo i dobre imi innych członków zespołu przez to, e nie
b d akceptował ani uczestniczył w plotkowaniu o nich.

2.

B d zach cał do pozytywnych wypowiedzi o innych członkach zespołu i przekazywał
je dalej.

3.

B d stosował biblijne nauczanie na temat rozwi zywania konfliktów (Mat. 18:15-17a) i
przebaczenia (Mat. 6:12; Efez. 4:32).

4.

B d przypominał i zach cał osoby maj ce negatywne uwagi, aby udawały si wprost
do tych, których one dotycz i starały si rozwi za konflikt mi dzy sob .

5.

B d aktywnie d ył do pojednania i przywrócenia do wspólnoty ka dego, kto mógłby
złama to przymierze i oczekuje, e to samo działanie zostanie podj te wobec mnie,
gdybym go nie dotrzymał.

Biblijne zasady rozwi zywania konfliktów s przedstawione w tek cie Ewangelii Mateusza
18:15-17, a w przypadku grzechu popełnionego przez jednego członka zespołu wobec
innego:
1.

Wszystkie konflikty powinny by rozwi zywane w cztery oczy. Nikt, wł czaj c to lidera
zespołu nie b dzie słuchał skargi, dopóki osoba ta nie próbowała w postawie modlitwy
rozwi za konfliktu z drug osob .

2.

Tylko ci, których sprawa dotyczy, powinni by
konfliktu.

3.

Je eli konflikt nie zostanie rozwi zany w rozmowie indywidualnej, nale y skonsultowa
si z przywódc zespołu. (Je eli przywódca jest osobi cie zaanga owany w konflikt,
osoby zaanga owane powinny wybra jako arbitra innego członka zespołu, ale nie
mał onka osób zaanga owanych).

4.

Je eli konflikt dalej pozostanie nie rozwi zany, zostanie przedstawiony przywódcy
zespołu i dwom innym wiadkom (nie mał onkom).

5.

Je eli dalej nie uda si uzyska rozwi zania, sprawa zostanie przedstawiona całemu
zespołowi w celu podj cia decyzji.

wł czeni w proces rozwi zywania

B. Drugi List do Koryntian 5:17-21
Jako chrze cijanie mamy podchodzi do konfliktów w sposób całkowicie odmienny od wiata.
Jak powiedzieli my wcze niej w tej lekcji, Jezus wzi ł na siebie nasz grzech, aby my mogli
mie Jego sprawiedliwo (2 Kor. 5:21). Zwró uwag na słowa Pawła do Koryntian w tym
kontek cie:
Wszystko za to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sob przez Chrystusa i zlecił na
posług jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sob wiat, nie poczytuj c ludziom ich
grzechów, nam za przekazuj c słowo jednania. Tak wi c w imieniu Chrystusa spełniamy
posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnie . W imi Chrystusa
prosimy: pojednajcie si z Bogiem (2 Kor. 5:18-20).
Interesuj ce jest zwrócenie uwagi na to, e zaraz po przedstawieniu pojednania z Bogiem,
jakie mamy w Chrystusie, Paweł napisał, e Chrystus dał nam słu b pojednania i e jeste my
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e robimy dla

DO INNYCH

Gdy napotykamy sytuacje konfliktowe, wa ne jest, by pracowa nad odnowieniem wi zi mi dzy
lud mi. Konfrontacja jest okazj , by pomóc ludziom. Jej celem nigdy nie jest ukaranie czy
zniszczenie. Podstawowe znaczenie ma postawa miło ci do ludzi, z którymi pracujemy.
Fragment Ewangelii Mateusza 5:40-41 mówi nam o tym, jak według słów Jezusa mamy
post powa z lud mi, którzy nam si sprzeciwiaj . Mamy miłowa naszych nieprzyjaciół i modli si
za tych, którzy nas prze laduj (Mat. 5:44). Mamy robi rzeczy, które b d ludzi zdumiewa , jak
przej cie dwóch mil zamiast jednej (Mat. 5:41) lub dawanie ludziom wi cej ni si domagaj (Mat.
5:40). To jest ofensywa miło ci, do której wzywa nas Jezus. To jest bro , któr daje nam do walki.
W Li cie do Rzymian 12:14-21 widzimy te same my li wyra one przez Pawła. Postawa, jak maj
przejawia chrze cijanie wobec wrogiego rodowiska to błogosławie stwo, współczucie i
solidarno z lud mi wokół siebie, ycie w zgodzie z innymi, odrzucenie odwetu, pokonywanie zła
dobrem.
Przykład
Młoda chrze cija ska lekarka odbywała rok słu by społecznej w pa stwowym szpitalu. Wszyscy jej
przeło eni byli niechrze cijanami i bardzo utrudniali jej prac . Po kilku miesi cach była gotowa
zrezygnowa i wróci do domu. Gdy poprosiła o porad na temat mo liwo ci rozwi zania konfliktu,
usłyszała, e ma pokona zło przez bycie dobr wobec tych, którzy j prze laduj . Jej prostym
rozwi zaniem było upieczenie ciasta i zaniesienie go swojemu szefowi w prezencie. Ten prosty
gest, poł czony z modlitw , przełamał niech szefa. Pozostałe miesi ce w szpitalu były zupełnie
inne ni poprzednie.
Nie wszystkie sytuacje znajd tak proste rozwi zanie. Musimy jednak wierzy ,
rozwi zanie dla ka dej sytuacji, poniewa Jezus Chrystus panuje nad tym wiatem.
V.

e istnieje

PRAKTYCZNA POMOC W ROZWI ZYWANIU KONFLIKTÓW
A. Jak podchodzi do konfliktu
1.

Rozpoznaj osobiste motywy.
Gdy jeste w konflikcie z drug osob , wa ne jest przyjrzenie si temu, co my lisz. Czy
kieruje tob ura ona duma, czy te płyn ce z miło ci pragnienie słu by? Nigdy nie
b dziesz miał doskonale czystych motywów, ale bardzo wa ne jest, eby był wiadomy
tego problemu i prosił Boga o ujawnienie go w twoim yciu, zanim pójdziesz do drugiej
osoby porozmawia na ten temat. Pami taj o d ble i belce (Mat. 7:3-5).

2.

Nie zakładaj, e rozumiesz cał sytuacj .
Zało enia s miertelnym zagro eniem w sytuacji konfliktu. Nigdy nie zakładaj, e wiesz
wszystko i nie zapominaj o wysłuchaniu wszystkich stron. Zakładaj jedynie, e w
rzeczywisto ci nie znasz całej historii i jest wa ne, eby j poznał. Podstawowe
znaczenie maj tutaj słuchanie i stawianie pyta .
Przykład
Pewnego niedzielnego poranka w nowo zało onym ko ciele w Europie zagin ł rzutnik.
Wszyscy my leli, e został skradziony. Trzeba było zmieni pie ni i spotkanie ko cioła
opó niło si . W ko cu jeden z członków ko cioła przyszedł z rzutnikiem. Przywódcy
oczywi cie zało yli, e po yczył go sobie bez pytania i teraz zwraca. Pó niej okazało si ,
e inna grupa, która korzystała z tego samego budynku, po yczyła ten rzutnik. Człowiek,
który miał go odda , wr czył go członkowi ko cioła tu przed wej ciem, aby unikn
kłopotliwej dla siebie sytuacji!

3.

Zacznij od siebie.
Je eli jest to problem mi dzy tob a inn osob , dobrze jest zało y , e zrobiłe co , co
sprawiło przykro tej osobie. Je eli rozumiesz Ewangeli i to, co Chrystus zrobił dla
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ciebie, to wiesz, e nie jest to niemo liwe. Dobrze byłoby dowiedzie si , jak zraniłe t
osob , eby to naprawi . Rozpoznaj korze konfliktu. Normaln tendencj jest patrzenie
na to, co oczywiste, na łatwo zauwa alne aspekty konfliktu. Załó my na przykład, e
plotkowali my o kim i on dowiedział si o tym i teraz jest na nas zły. Oczywist rzecz
jest to, e plotkowali my, by mo e powtarzaj c rzeczy, które nie s prawdziwe. Ale
prawdziwym problemem, korzeniem konfliktu, jest nielojalno
wobec drugiej osoby.
Powinni my rozprawi si z t nielojalno ci . Mo e ulegli my pokusie plotkowania,
poniewa byli my zazdro ni wobec tej osoby i chcieli my zobaczy , jak zostaje usuni ta
ze swojego uprzywilejowanego miejsca. Powtórzmy: trzeba zaj si zazdro ci , wyzna
j i nawróci si z niej.
4.

Zacznij od czego zach caj cego.
Gdy chcemy przekaza krytyczn uwag drugiej osobie, dobrze jest zacz
od czego
zach caj cego. Musz by jakie dobre rzeczy w tej osobie, a ty powiniene zrównowa y
swoj krytyczn uwag czym pozytywnym. Zach ta jest dobra dla serca (Przyp. 15:30; 25:11).

B. Przyjmowanie krytyki od innych
1.

Spójrz na spraw obiektywnie.
Czasami krytyka jest dobra, a czasami zła. Czasami jest pomocna, a czasami szkodliwa.
Nie przyjmuj krytyki powierzchownie. „Przytrzymaj j przed sob ” i zbadaj, jaka jest
prawda. Zazwyczaj ka da krytyka zawiera w sobie jaki element prawdy. We te pomocne
cz stki prawdy i zastosuj je do swojego ycia, a reszt odrzu .

2.

Nie traktuj krytyki zbyt powa nie, je eli nie zostanie potwierdzona.
Sprawd krytyk rozmawiaj c o problemie z innymi. Spytaj m drych ludzi, czy zgadzaj
si z wyra on na twój temat krytyk .

3.

Słuchaj z nastawieniem: „Dobrze, e nie wiedz wszystkiego!”
Rozumienie Ewangelii ułatwia ycie w obliczu krytyki. Znamy nasze ycie z Chrystusem i
wiemy, e jeste my grzesznikami. Bolesn rzecz jest widzie , jak nasz grzech rani
innych, ale dostrze enie go i nawrócenie si z niego przynosi wi cej chwały Jezusowi, a
tego wła nie chcemy. Dzi ki Ewangelii krytyka nie niszczy nas ani nie jest nieoczekiwana.
Jest narz dziem wzrastania dzi ki łasce Chrystusa.

KONKLUZJA
Nierozwi zany konflikt mo e by jedn z najbardziej niszcz cych rzeczy w yciu osobistym i relacjach
mi dzy lud mi. Je eli masz nierozwi zany konflikt z innym wierz cym, współpracownikiem lub członkiem
rodziny, podejmij odpowiednie kroki w stron pojednania. Znajd my odwag , by kocha innych tak jak
Jezus.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Dlaczego ludzie boj si konfrontacji z innymi?

•

Kiedy czyja inicjatywa konfrontacji wobec ciebie okazała si prawdziwym błogosławie stwem?

•

Jakie szkody mo e spowodowa unikanie konfrontacji z bratem lub siostr w Chrystusie?

•

Co mo esz zrobi , by łatwiej było przyj

konfrontacj ?

PLAN DZIAŁANIA
Poni sze wiczenie pomo e ci zdoby do wiadczenie w rozwi zywaniu konfliktów w twoich kontaktach z
lud mi:
•

Pomy l o swoich przyjaciołach i znajomych i zastanów si , czy jest kto , kogo skrzywdziłe – lub
kto , kto wyrz dził krzywd tobie.

•

Rozpoznaj korze konfliktu – i rozpraw si z nim.

•

Porozmawiaj z t osob (osobami) i staraj si doprowadzi do pojednania i rozwi zania konfliktu.
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Moralna prawo
chrze cijan zakładaj cych
ko cioły
KWESTIE PIENI DZY, SEKSU
I WŁADZY

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest zach cenie chrze cijan zakładaj cych ko cioły do cieszenia si dobrymi
rzeczami, które dał nam Bóg, przy równoczesnej wiadomo ci pułapek zastawianych przez
szatana, aby skusi nas do złego korzystania z pieni dzy, seksu i władzy.

Główne punkty

• Szczerzy wierz cy powinni uznawa własn skłonno

do upadków w prawo ci moralnej.

• Szatan zazwyczaj atakuje w dziedzinach pieni dzy, seksu i władzy.
• Bez nadprzyrodzonej pomocy, mo liwej dzi ki łasce Boga, nie mo emy by dobrzy.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie niektóre podst py szatana powstrzymuj ce go przed cieszeniem si dobrymi darami
naszego Stwórcy.
• Zna podstawowe zasady aktywnego d enia do prawo ci moralnej w sferach cz stych
kompromisów.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Łatwo byłoby wpa
w schemat opowiadania sensacyjnych szczegółów znanych upadków w
narodzie lub wygłaszania tyrad przeciw złu w naszych czasach. Co takiego byłoby mini ciem si z
celem. Wiemy ju wystarczaj co du o o skandalach – potrzebujemy rozwi za . Staraj si raczej
przedstawia pozytywne ilustracje z Pisma i własnego do wiadczenia z ycia i słu by.
WPROWADZENIE
Szatan nie jest bardzo twórczy. Pomy l o upadkach moralnych w słu bie
chrze cija skiej: olbrzymia wi kszo
z nich ma zwi zek z pieni dzmi,
seksem i władz . Bóg dał dobre dary swoim dzieciom, ale nasza skłonno
do grzechu, zysku kosztem innych i przyjemno ci prowadz bardzo cz sto do
złego korzystania z Jego darów. Tak łatwo mo emy straci prawo moraln .
Je eli jednak koncentrujemy si na chwale Boga, nasze rodki materialne,
ludzka seksualno i wpływ mog by dobrymi sługami Królestwa.

Wybranym celem
zawsze jest
przywództwo. Wróg
naszej wiary b dzie
starał si osłabi nasz
wpływ lub odci gn
nas od przywództwa
oferuj c nam pon tne
pokusy pieni dzy,
seksu i władzy. Jego
sposoby nie s nowe.

Lucyfer prawdopodobnie dr czy si na my l, e my, nieco ni si od aniołów
(Hebr. 2:6,7) b dziemy bra udział w s dzie nad nim. Zwodziciel naszych
dusz chce, eby my w tpili w wa no prawo ci moralnej. Ten, który chciał
okra Boga z Jego chwały, w dalszym ci gu stara si ukra majestat i
podziw, jakie wznios si do Boga od uwielbiaj cych Go wspólnot, które
pomagamy zakłada . Wybranym celem zawsze jest przywództwo. Wróg
naszej wiary b dzie starał si osłabi nasz wpływ lub odci gn
nas od przywództwa oferuj c nam
pon tne pokusy pieni dzy, seksu i władzy. Jego sposoby nie s nowe.
Moralna prawo chrze cijan zakładaj cych ko cioły silnie wpływa na zasi g i gł bi ich słu by. Ludzi
poci ga Ewangelia i ucz si dojrzało ci i słu by – jakie wzory b d na ladowa ? Charakter chrze cijan
zakładaj cych ko cioły zawsze b dzie zostawiał swoje znami , tak w zało onych ko ciołach lokalnych,
jak i w reputacji szerszych wysiłków, regionalnych i ogólnonarodowych. Jeste my słabi, ale wi kszy jest
Ten, który jest w nas, ni ten, który jest w wiecie (1 Jana 4:4).
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POPULARNE TRIO: PIENI DZE, SEKS I WŁADZA
A. Rzeczy materialne
Gdy mówimy o rzeczach materialnych, chcemy zaznaczy , e nie chodzi nam jedynie o
pieni dze, ale tak e inne przedmioty i rodki, niezale nie od tego, czy nale do nas czy do
ko cioła. (Patrz tak e lekcje na temat szafarstwa w Podr czniku czwartym.)
1.

Ostrze enia
Od samego pocz tku ludzie mieli nakaz, by obj
ziemi na własno
i rz dzi ni .
Stwórca wszystko dał ludziom, najwy szym spo ród stworzonych istot (1 Moj . 1:28-30).
Mamy posiada pewne rzeczy i posługiwa si nimi jako szafarze Boga. Pieni dze, rzeczy
materialne i rodki, mówi c ogólnie, s nam dost pne i powinni my m drze z nich
korzysta . Problem polega na tym, e rzadko my limy, i mamy ich wystarczaj co du o;
w tpimy w m dro Boga. Miło pieni dzy jest korzeniem wszelkiego rodzaju zła (1 Tym.
6:10). Chciwo , zazdro
i inne grzechy s nap dzane przez nieugaszony ogie
po dania naszych oczu. Dlatego w swoim nauczaniu spisanym w Nowym Testamencie
Jezus poruszał temat pieni dzy cz ciej ni jakikolwiek inny – nawet temat zbawienia.
Nasz Zbawiciel rozumie problemy ludzi i dlatego dał nam wiele ostrze e o
niebezpiecze stwach zwi zanych z d eniem do bogactwa. Bóg zamierzył, by te jego
dary były dobre (i MOG one by dobre), ale my cz sto umo liwiali my i umo liwiamy
szatanowi wykorzystywanie ich ze szkod dla nas.

2.

Nawyki
Gdy Jezus był kuszony na pustyni, pierwsza próba dotyczyła Nasze serce b dzie
zaspokojenia pragnie ciała (Mat. 4:1-11). Wezwany do tam, gdzie nasz
przemienienia kamieni w chleb nasz Pan odpowiedział, e
skarb. Czy musimy
człowiek yje nie tylko dobrami, ale ka dym słowem, które
zastanawia si
pochodzi z ust Bo ych. D enie do zdobycia po ywienia,
pieni dzy i rzeczy materialnych nie powinno by naszym długo, dlaczego serca
priorytetem. Lekarstwem na t tendencj jest d enie do niektórych z nas s
poznawania Bo ych dróg i kroczenia nimi. Ka da z tych rzeczy zimne jak dotyk
jest wa na. Uczniowie łowili ryby dla zdobycia jedzenia i szlachetnego
utrzymania. Jezus powiedział swoim na ladowcom, by płacili kruszcu?
podatki, a w pierwszym ko ciele wierz cy dzielili si swoimi
dobrami. Pozostaje jednak pytanie o priorytet: nasze serce b dzie tam, gdzie nasz skarb.
Czy musimy zastanawia si długo, dlaczego serca niektórych z nas s zimne jak dotyk
szlachetnego kruszcu?
Godny jest robotnik swojej zapłaty (Łuk. 10:7), a ten, kto nie dba o swoj rodzin , jest
gorszy od niewierz cego (1 Tym. 5:8). By mo e pewien bogaty młodzieniec my lał, e
praktykuje te zasady (Łuk. 18:18-30). Jezus jednak, odpowiadaj c na jego pytanie o ycie
wieczne, powiedział mu, by sprzedał wszystko, co ma, i rozdał ubogim. Bogaty
młodzieniec nie chciał tego zrobi – jego priorytety nie były wła ciwe.
Nasze priorytety musz by oparte na prawdzie, e wszystko, co mamy, nale y do Pana.
Zostali my nabyci za wielk cen i nie nale ymy do samych siebie. Dziesi ciny i ofiary to
sposoby oddawania z powrotem pewnej cz ci na wspólne cele chrze cija skie. Wszyscy
jednak, a szczególnie przywódcy, powinni my by opiekunami Bo ych pieni dzy, dóbr i
rodków, którymi dysponujemy. Zmiana sposobu wykorzystania funduszy celowych w
chrze cija skiej słu bie jest cz st okazj dla przywódców. Bycie dobrym szafarzem
wymaga jednak konsultacji z tymi, którzy ofiarowali te
rodki lub innymi,
współodpowiedzialnymi za ich wykorzystanie. Nawyki dobrego szafarstwa powinny by
stosowane niezale nie od wielko ci kwoty. Dlatego dobrym sprawdzianem przy
poszukiwaniu nowych przywódców s słowa Jezusa: „Byłe wierny w rzeczach niewielu,
nad wieloma ci postawi ” (Mat. 25:21).

B. Czysto

seksualna

W nawi zaniu do ludzkiej seksualno ci cieszymy si z faktu, e Bóg uczynił nas m czyznami i
kobietami. Ró nimy si od siebie i jeste my przeznaczeni dla siebie nawzajem. Sam Bóg w
Trójcy pokazuje pi kno uporz dkowanych wi zi miedzy osobami. Poniewa zostali my
stworzeni do wspólnoty z innymi, logiczne jest, e oczekujemy Bo ych wzorów dla naszych

Podr cznik pi ty

Lekcja 15: Moralna prawo

Czerwiec 2003

chrze cijan zakładaj cych ko cioły

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Duchowy charakter
strona 77

wi zi z innymi: m a i ony, ojca i córki, m czyzny i kobiety. Spodziewamy si , e wi zi te
b d charakteryzowały si wzajemnym przyci ganiem – jest to cz
Bo ego stworzenia.
Mamy by opiekunami całego stworzenia. B dziemy rozwa a ludzk seksualno jako całe
spektrum: od prostego uznania ró nic płciowych a do najintymniejszej wi zi fizycznej.
1.

Ostrze enia
W ogrodzie Eden Adam i Ewa przechadzali si ze swoim
Stwórc nadzy, ich seksualno była pi kn cz ci Bo ego
planu. Według zamiaru Stwórcy kobieta pochodziła z
m czyzny i była partnerk , której pi kno on podziwiał. Kiedy
jednak przez nieposłusze stwo grzech wszedł na wiat,
pojawiły si strach i wstyd, co spowodowało, e Adam i Ewa
zacz li zakrywa swoj ludzk seksualno .

Bóg zach ca do wi zi
mi dzyludzkich na
wielu poziomach,
równocze nie jednak
(...) zastrzega
najbardziej intymny
zwi zek dla
najwy szego poziomu
oddania si .

Bóg zach ca do wi zi mi dzyludzkich na wielu poziomach,
równocze nie jednak daje pewne zasady w tej dziedzinie i
zastrzega najbardziej intymny zwi zek dla najwy szego
poziomu oddania si . Chrze cija scy przywódcy nie s wolni od po dania ciała.
Ludzko , w buntowniczym twierdzeniu, e to my, nie Bóg, znamy si na sprawie lepiej,
zuchwale zrywa te li cie figowe, staraj c si odsłoni i wykorzysta dla własnej
przyjemno ci to, co do niej nie nale y. Bóg nie pozwoli z siebie drwi , Jego drogi s
doskonałe.
2.

Nawyki
Gdyby Jezus uległ pokusie szatana, by otrzyma wszystkie skarby wiata, mo na by
uzna Go za hedonist , człowieka, dla którego przyjemno jest ostatecznym celem ycia.
Jezus odrzucił jednak czynienie „tego, co przyjemne” i powtórzył słowa Pisma: „Id precz,
szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, b dziesz oddawał pokłon i Jemu
samemu słu y b dziesz” (Mat. 4:10).
Jako chrze cijanie zakładaj cy ko cioły jeste my przywódcami z wizj : wiemy, dok d
zmierzamy. Podobnie jest z kształtowaniem i zachowywaniem wiernego charakteru.
Pomy l o przykładzie jednego z bohaterów Starego Testamentu: Józef przyj ł Bo e
normy. Pozostał wierny niezale nie od tego, czy był traktowany jak ulubiony syn czy jak
uwi ziony niewolnik (1 Moj . 37). Wystrzegał si sytuacji gro cych pokus (1 Moj . 39).
Józef bronił si przed grzechem.
Jednym z głównych aspektów wprowadzenia ludzkiej seksualno ci w nale ne jej,
szlachetne miejsce, jest traktowanie osób płci przeciwnej podobnie jak czynił to Chrystus:
z szacunkiem. Wła ciwe wi zi z lud mi wypływaj z postaw, które prowadz do
wiadomych decyzji. Szacunek jest darem łaski. Objawia przez nas warto , jak Bóg
przyznaje ka dej osobie. Pokazuje drugiemu człowiekowi, e jest dla ciebie warto ciowy.
Okazujemy szacunek bli nim, którzy nie musz w aden sposób na niego zasługiwa .
Szacunek ten nie powinien by zale ny od naszych uczu ani od tego, czy druga osoba
go odwzajemnia. W pi tym rozdziale Listu do Efezjan czytamy, e mamy traktowa
naszych współmał onków tak, jak Chrystus traktuje Ko ciół: z szacunkiem. Traktowanie
drugiej osoby przeciwnej płci jako warto ciowej pomaga nam ustrzec si przed ludzk
skłonno ci do wykorzystywania naszej przewagi. Przez traktowanie kobiet i m czyzn w
ten sposób mo emy uchroni si przed złym wykorzystaniem Bo ego daru seksualno ci.
Wi kszo ludzi ocenia innych na podstawie ich charakteru. Wierno mał e ska jest
najlepszym sprawdzianem charakteru dla ka dego m czyzny i ka dej kobiety. Najlepsz
obron naszego mał e stwa jest dobry atak: piel gnowanie wi zi miło ci. Wskazówki te
odnosz si jednak nie tylko do tych, którzy yj w mał e stwie, poniewa pokusy atakuj
tak e zało ycieli ko ciołów stanu wolnego.

C. Władza i stanowisko
Jako przywódcy na pewnym poziomie, z autorytetem i stanowiskiem, wywieramy gdzie jaki
wpływ. Wpływ ten oznacza władz . Pycha b dzie zwykle decydowa o tym, dla czyjego dobra,
własnego czy innych, b dziemy wykorzystywa swoj władz . Władza mo e by sił
motywuj c dla zła lub dobra. Jako chrze cijanie zakładaj cy ko cioły pragniemy, by nasz
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wpływ był wielki i po yteczny, a tak e by umo liwiał innym osi gniecie pełni mo liwo ci, jakie
Bóg dla nich zamierzył.
1.

Ostrze enia
W roku 1986, kiedy Duvalier, dyktator na Haiti, uciekł z tej karaibskiej wyspy, trójka
wojskowych i cywilów uzgodniła, e b dzie sprawowa tymczasow władz w celu
zorganizowania demokratycznych wyborów. Trudno znale
bardziej wyrazisty obraz
zepsucia powodowanego przez władz . W nast pnych miesi cach ubieraj cy si
dotychczas zwyczajnie, przemawiaj cy łagodnie generał stał si autokrat . Ka demu jego
publicznemu pojawieniu si towarzyszyło coraz wi cej medali, a jego twarz uległa
zniekształceniu w wyniku ci głego zaciskania szcz k. Post powało zepsucie władzy.
Okazja do wywarcia wpływu z korzy ci dla sprawiedliwo ci i wolno ci padła ofiar pychy i
osobistego zysku.
Ka dy chrze cijan zakładaj cych ko cioły, zaanga owany w
ewangelizacj , czynienie uczniami Jezusa i wyposa anie do
słu by, spodziewa si , e b dzie wpływał na ludzi dla dobra,
dla naszego Pana. Posiadamy pewnego rodzaju władz ,
poniewa podejmujemy si prowadzenia innych. Władza jest
jak obosieczny miecz. Mo e otwiera drogi dla pracy
chrze cija skiej lub, gdy ulegnie zepsuciu, mo e zajmowa si
zdobywaniem korzy ci dla siebie. Zawsze niebezpieczne dla
przywódcy jest wykraczanie poza ustalone granice i
wykorzystywanie swojej władzy do rozpalania pychy ycia.

2.

Władza jest jak
obosieczny miecz.
Mo e otwiera drogi
dla pracy
chrze cija skiej lub,
gdy ulegnie zepsuciu,
mo e zajmowa si
zdobywaniem
korzy ci dla siebie.

Nawyki
Diabeł zastosował kilka podst pów wobec naszego Pana, gdy był On samotny na
pocz tku swojej słu by. Namawiaj c Go do rzucenia si w dół ze szczytu wi tyni i
sprawdzenia, czy Ojciec po le aniołów, by Go uratowali, diabeł chciał, by Jezus stał si
całkowitym pragmatykiem, by nie polegał na wierze. Gdyby Jezus uległ grzechowi
pragmatyzmu, nie byłoby krzy a ani zbawienia. Pragmatyzm, który słu y tylko chwili
obecnej, jest na dłu sz met destrukcyjny. Jezus odpowiedział słowami Pisma, gani c
szatana za to, e wystawia Boga na prób . My, chrze cijanie zakładaj cy ko cioły,
jeste my regularnie kuszeni, by wykorzystywa swoj władz do robienia tego, co wydaje
si dobre na krótk met , do pragmatyzmu. Nasza idea przywództwa ró ni si jednak
zdecydowanie od stylu sprawowania władzy w wiecie. Zgodne z wol Boga
wykorzystywanie władzy b dzie wi zało si bezpo rednio z naszym rozumieniem i
praktykowaniem przywództwa na podobie stwo Chrystusa (zobacz cz
Przywództwo,
Lekcja 6: „Przywództwo przez słu b ” w Podr czniku 4).
Bo a wizja przyszło ci i koncentracja na po danych rezultatach powinny sprawi , by
chrze cijanie zakładaj cy ko cioły całkowicie polegali na Bogu. Tylko Jego moc mo e
wyposa y nas na nasz drog . I gdziekolwiek jako przywódcy b dziemy poci ga za
sob ludzi, wa ne jest, by my kierowali tak ich, jak i nasz , lojalno w stron Chrystusa.
Ludzie nie s stworzeni z tak wielk wytrzymało ci na uwag innych i władz , jak
cz sto otrzymuj pojedynczy przywódcy. Aby zapobiec niewła ciwemu wykorzystaniu
władzy, musimy dzieli si słu b z innymi oraz stworzy system odpowiedzialno ci
wobec innych w naszych wysiłkach zakładania ko ciołów.

II.

OGÓLNE ZASADY PRAWO CI MORALNEJ
Mamy „stara si naprzód o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwo ” (Mat. 6:33). Je eli nie
postawimy najwa niejszych rzeczy na pierwszym miejscu, nie pójd za nimi inne. Bez cnót
nadprzyrodzonych cnoty naturalne zawodz . Bez Bo ej łaski nie mo emy by dobrzy. Bez miło ci
sprawiedliwo zmienia si w okrucie stwo. Bez nadziei odwaga zmienia si w lep desperacj .
Bez wiary wiatowa m dro jest głupot dla Boga. Te dwa poziomy, naturalny i nadprzyrodzony,
wi
si ze sob (Kreeft, ss. 72, 73).
Pokusy s rzecz nieuniknion , ale nie musimy ulega zniech ceniu; zwyci stwo jest mo liwe!
Mamy prawd , na której mo emy polega , a nasze zwyci stwo nad pokus jest silnym
wiadectwem dla chrze cijan i niechrze cijan. B d my na ladowcami Chrystusa, który był kuszony
wszelkimi sposobami na nasze podobie stwo, ale nie poddał si grzechowi (Hebr. 4:15).

Podr cznik pi ty

Lekcja 15: Moralna prawo

Czerwiec 2003

chrze cijan zakładaj cych ko cioły

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Duchowy charakter
strona 79

Odpowiedzialno * wobec innych okazała si w wielu przypadkach pomocnym rodkiem
chroni cym przed upadkiem, a tak e ródłem zach ty dla wielu. Mo e to by umowa z jednym lub
kilkoma bliskimi przyjaciółmi lub współpracownikami. Czasami pomocna jest tak e mała grupa,
która koncentruje si na tym, poł czonym z modlitw , studium Biblii i budowaniu przyja ni.
Niektórzy wol bardziej formaln struktur odpowiedzialno ci, inni – podej cie bardziej swobodne,
ale podstawowa zasada pozostaje tutaj taka sama: lepiej jest dwom ni jednemu (Kazn. 4:9,10).
Odpowiedzialno wobec innych wzmacnia nas w naszej bitwie o moraln prawo .
W biegu zwyci a ten, kto pierwszy przekroczy lini mety. Wytrwało jest bardzo wa na, poniewa
wielu przywódców biegnie dobrze, ale niewielu dobrze finiszuje. W Biblii mo emy znale wiele
ilustracji tej zasady. Biegnijmy w taki sposób, by zwyci y . Pami taj c o yciu Joba patrzmy ponad
okoliczno ciami ycia w przyszło . „Lecz On zna drog , któr krocz , z prób wyjd czysty jak
złoto” (Job 23:10). Taka wytrwało pochodzi z:
• Patrzenia do wewn trz dla prawo ci; „odło ywszy wszelki ci ar, a przede wszystkim grzech,
który nas łatwo zwodzi, winni my wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach” (Hebr. 12:1).
• Patrzenia w gór dla stabilno ci; „Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i j
wydoskonala” (Hebr. 12:2).
• Patrzenia na zewn trz dla słu by; „Starajcie si o pokój ze wszystkimi i o u wi cenie (...).
Baczcie, aby nikt nie pozbawił si łaski Bo ej” (Hebr. 12:14,15).
• Patrzenia do przodu z nadziej ; „Dlatego te otrzymuj c niewzruszone królestwo, trwajmy w
łasce, a przez ni słu my Bogu ze czci i boja ni !” (Hebr. 12:28).
III.

KORZY CI PŁYN CE Z PRAWO CI MORALNEJ
A.

ycie pełne pokoju
Gdy twoje czyny zgadzaj si z twoimi przekonaniami, do wiadczasz wewn trznego pokoju.
Rezultatem kompromisu w dziedzinie prawo ci mog by bezsenne noce i dokuczliwe uczucie
w sercu.

B.

ycie zdyscyplinowane
Nie było nigdy efektywnego przywódcy, któremu brakowałoby
dyscypliny. Prawo jest podwalin , na której spoczywaj wszystkie
inne dziedziny ycia. Chrze cijanin zakładaj cy ko cioły, który jest
wystarczaj co zdyscyplinowany, by opanowa WIELKIE wezwanie
do prawo ci moralnej, przekona si , e dyscyplina potrzebna do
zwyci stwa we wszystkich innych dziedzinach ycia jest ju
łatwiejsza do uzyskania.

C. Szacunek u ludzi
Efektywni zało yciele ko ciołów rozumiej , e szacunek i wpływ
wyrastaj z ycia nacechowanego prawo ci . Prawo jest kluczem
do zachowania przywództwa przez długi czas.
D. Pozytywne dziedzictwo

Chrze cijanin
zakładaj cy ko cioły,
który jest
wystarczaj co
zdyscyplinowany, by
opanowa WIELKIE
wezwanie do
prawo ci moralnej,
przekona si , e
dyscyplina potrzebna
do zwyci stwa we
wszystkich innych
dziedzinach ycia jest
ju łatwiejsza do
uzyskania.

Chrze cijanin zakładaj cy ko cioły, który pozostawi po sobie dziedzictwo prawo ci moralnej,
pozostawia dar o wiele wi kszy ni suma jego innych dokona w słu bie zakładania ko ciołów.
IV.

PRAWO

MORALNA MO E DROGO KOSZTOWA

Chrze cijanie zakładaj cy ko cioły, yj cy w mał e stwie lub wolni, samotni lub w zespołach,
prawdopodobnie przekonaj si , e droga do moralnej prawo ci nie jest usłana ró ami. Niektóre z
najci szych bitew mog by narz dziami, jakimi Jezus posłu y si do ukształtowania w nas
bardziej duchowego charakteru lub dawania bardziej widocznego wiadectwa o Nim i Jego
drogach. Mamy gwarancj Jego obecno ci i mocy, gdy idziemy razem z Nim. Nie mamy jednak
*

Ang. „accountability” oznacza tutaj sytuacj , w której kto zgadza si „zdawa spraw ” drugiej osobie
ze swoich post pów w walce z pokusami i grzechem (przyp. tłum.).
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gwarancji zewn trznego sukcesu. Nie wiemy, czy Zacheusz kiedy doszedł znów do takiego
poziomu ycia, jaki miał przed spotkaniem Jezusa (Łuk. 19:8). Józef znalazł si w wiezieniu,
fałszywie oskar ony, po tym, jak uciekł od ony Potifara, nie chc c poło y si z ni (1 Moj .
39.12-20). Dawid dalej pozostawał uciekinierem, gdy nie skorzystał z okazji w jaskini i nie chciał
„dotkn Bo ego pomaza ca” (1 Sam. 24).
By mo e prze laduje ci pami o grzechu, który popełniłe w czasach, gdy nie obchodziła ci
moralna prawo . Szczero to drogocenna i owocna cnota. Wyznawajmy grzechy, które tak łatwo
nas trzymaj w wi zach (Hebr. 12:1) i polegajmy na Bo ym słowie. On jest wierny i sprawiedliwy i
odpuszcza nam nasze grzechy (1 Jana 1:9). My jednak mo emy mie długi do spłacenia, choroby
do wyleczenia lub wi zi z lud mi do naprawienia. Przyjmujmy odpowiedzialno
za nasz
przeszło , ale nie pozwalajmy, by dzie wczorajszy determinował nasze posłusze stwo dzi i jutro.
Od teraz prawo moralna mo e by znakiem szczególnym naszego duchowego przywództwa, a
nasza słu ba zakładania ko ciołów mo e zbiera owoce naszego prawego charakteru.
KONKLUZJA
Jako chrze cijanie zakładaj cy ko cioły nie powinni my y złudzeniami. Cho nie jeste my tak prawi jak
Noe, wiat mieje si z wierz cych. Niechrze cijanie obnosz si ze swoim grzesznym post powaniem.
Moralno
wiata dzisiaj mo na porówna do okr tu, który stracił ster (brak prawo ci moralnej), a co
gorsze, nawet gdyby ludzie go odzyskali, nie wiedzieliby dok d płyn (odrzucenie absolutnej prawdy).
Otrzymali my misj ratowania ycia, a jej wykonanie b dzie wymagało dania z siebie wszystkiego w
dziedzinie podobie stwa naszego charakteru do Chrystusa i moralnej prawo ci. Bo e słowo pokazuje
nam drog . Lokalne ko cioły s jak ster steruj cy społecze stwem poprzez bycie sol i wiatłem – aby
przywraca moraln prawo
i by forum dla budowania Bo ych przyja ni. Uczniowie Chrystusa,
wykonuj c prac ewangelistów, wzywaj grzeszników do pojednania z Bogiem, a tym samym te do
pojednania mi dzy sob .
Je li jeste zało ycielem ko ciołów, jeste strategiczn osob w Bo ej misji na ziemi! Pami taj, do kogo
nale ysz i zgodnie z tym post puj. Moralna prawo
dla chrze cijan zakładaj cych ko cioły jest
fundamentaln konieczno ci .
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

W jaki sposób prywatny upadek w prawo ci moralnej wpływa na publiczn
wiedza o grzechu innego sługi?

•

Je eli kto upadnie w jednej dziedzinie, czy jest bardziej prawdopodobne, e upadnie w innej? W jaki
sposób dobre nawyki w jednej dziedzinie pomagaj zapewni prawo w innych?

•

Czy zachowanie prawo ci moralnej staje si łatwiejsze, im dłu ej jeste zaanga owany w słu b ?

•

W jaki sposób konkretna odpowiedzialno
zachowaniu prawo ci moralnej?

•

Gdy społecze stwo domaga si zmiany reguł dotycz cych wła ciwego zachowania moralnego, co
mo emy zrobi , aby kompromisy wobec warto ci biblijnych były mniej prawdopodobne?

•

Omawiali my przede wszystkim problemy pieni dzy, seksu i władzy. Zastanów si nad mo liwymi
zwi zkami mi dzy nimi a innymi dziedzinami prawo ci moralnej: uczciwo ci , wierno ci ,
równowag , współczuciem, opanowaniem, m dro ci , rado ci , zaufaniem, wytrwało ci .

słu b ? A prywatna

wobec innych wierz cych pomaga w uzyskaniu i

PLAN DZIAŁANIA
•

Spytaj swoj on (swojego m a) i jednego lub dwóch bliskich przyjaciół: „Jak dziedzin prawo ci
moralnej ludzie rzadko widz w moim yciu?”

•

Zgodnie z tym, jak odpowied usłyszysz (LUB według tego, do czego skłoni ci Bóg po gorliwym
poszukiwaniu z twojej strony) módl si i zaplanuj krótk strategi obejmuj c okre lon dyscyplin
(dyscypliny) dla wzmocnienia tej mniej widocznej cechy twojego charakteru. Mo e to by dziedzina
upadku, ale niekoniecznie. Mo e to by po prostu dziedzina, w której twoje prywatne ycie nie
wpływa jeszcze na innych.

•

Wprowadzaj w ycie swoj strategi co najmniej przez dwa tygodnie. Nie musi ona by
skomplikowana, ale musi by konkretna.
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•

Powiedz swojej onie (m owi) i przynajmniej jednemu lub dwom przyjaciołom o tym, co zrobiłe i
czego si przez to nauczyłe .

•

Wykonaj to wszystko w przeci gu trzech miesi cy od uczestnictwa w tej lekcji.
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MODLITWA

LEKCJA

10

Zach canie do modlitwy
wspieraj cej ruch
zakładania ko ciołów
POMAGANIE INNYM W MODLITWIE
O ZAKŁADANIE KO CIOŁÓW

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przedstawienie zało ycielom ko ciołów pomysłów na temat mobilizowania
modlitwy w celu wsparcia ruchu zakładania ko ciołów.

Główne punkty

• Ruch zakładania ko ciołów wymaga zorganizowania modlitwy nastawionej na „Z”.

• Trzeba rozpozna i budowa przywódców modlitwy, aby koordynowali ruchy modlitwy.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Wiedzie , jak mobilizowa innych do modlitwy wspieraj cej słu b zakładania ko ciołów.
• Uczestniczy w wydarzeniach zwi zanych z modlitw , które maj podstawowe znaczenia dla
ruchu zakładania ko ciołów w skali miasta, regionu i narodu.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Wykorzystaj ten materiał jako praktyczny przewodnik dla omówienia tematu zach cania do
modlitwy prowadz cej do zakładania ko ciołów a do nasycenia. Niech uczestnicy kursu lub inni
wierz cy podziel si do wiadczeniami, jakie maj w zwi zku z koncertami modlitwy lub
mobilizowaniem modlitwy za jakie miasto lub region. Niech uczestnicy kursu omówi kroki, jakie
ka dy z nich mo e podj , aby pomóc w mobilizowaniu modlitwy w swoich wyznaniach za swoje
miasto, region lub naród.
Udost pnij uczestnikom kursu wszelkie pomoce i informacje kontaktowe zwi zane z ruchami
modlitwy ju działaj cymi w ich miastach, regionach lub kraju.
WPROWADZENIE
Na pocz tku tego szkolenia w Lekcji 3 sekcji Modlitwa, „Jak zach ca do modlitwy” (Podr cznik
pierwszy), mówili my o tym, e apostoł Paweł widział modlitw jako niezb dny aspekt ewangelizacji i
zakładania ko ciołów. Omawiali my ró ne strategie mobilizowania modlitwy wspieraj cej twoj słu b
zakładania ko ciołów. Aby powstały ruchy modlitwy w skali miasta, regionu i kraju, konieczna jest
mobilizacja do modlitwy skupionej na ewangelizacji i zakładaniu ko ciołów na wi ksz skal . Strategia
modlitwy o zakładanie ko ciołów a do nasycenia musi by skoncentrowana na tym, co wa ne: ka da
wioska i ka de osiedle w ka dym miasteczku i mie cie w twoim narodzie i w ka dej grupie etnicznej
czekaj cej na ewangeli .
Istnieje wiele ró norodnych sposobów organizowania koncertów modlitwy dla miasta czy narodu. W
Korei na przykład ko cioły cz sto sp dzaj całe noce na modlitwie, wierz cy udaj si na „góry
modlitwy” na okresy postu i modlitwy lub wstaj codzienne o pi tej rano, by si modli . W Ameryce
chrze cijanie gromadz si na specjalne dni modlitwy, takie jak narodowy dzie modlitwy. Ludzie
przeznaczaj jedn godzin w ci gu dnia, by modli si konkretnie za swój naród. W Europie grupy
wierz cych pokonywały pieszo t sam drog , co krzy owcy, z Anglii do Istambułu, modl c si o
pojednanie i nawrócenie do Chrystusa w mijanych po drodze miastach i wioskach.
Strategiczna modlitwa na du
skal wymaga pewnych kluczowych elementów: badania terenu,
przekazywania wizji, szkolenia oraz znajdowania i kontaktowania ze sob przywódców modlitwy. W tej
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lekcji omówimy elementy konieczne do mobilizacji do modlitwy o ruchy zakładania ko ciołów w mie cie,
regionie i kraju.
I.

BADANIE TERENU
Poniewa Bo ym pragnieniem jest pojednanie ludzi ze sob i ogłoszenie swojej chwały w ród
narodów, Duch wi ty prawdopodobnie ju daje ludziom pragnienie modlitwy za swoje osiedle,
region, miasto czy naród. Pierwszym krokiem w mobilizowaniu modlitwy na szersz skal jest
wyszukanie ludzi, którzy czuj potrzeb modlenia si . W niektórych narodach s to dobrze
zorganizowane grupy ludzi, jak wspólnota Lydia. W innych miejscach mo esz znale rozproszone
jednostki, ludzi, którzy sami modl si o post p Ewangelii.
Strategia, jak zastosujesz przy mobilizowaniu modlitwy, b dzie zale e od rezultatów badania
terenu. Je eli znajdziesz jak
liczb grup i sieci modlitewnych, twoja praca mo e polega na
poł czeniu ich ze słu bami ewangelizacji i zakładania ko ciołów, aby mo na było skupi modlitw
na konkretnych post pach Ewangelii. Cz sto grupy te i sieci s odizolowane od wysiłków
ewangelizacji i zakładania ko ciołów, a wi c s „zagubionym rodkiem” dla nich. Twoja strategia
b dzie w pierwszym rz dzie koncentrowa si na przekazie informacji mi dzy słu bami
ewangelizacji i zakładania ko ciołów a grupami modlitewnymi. Mo e ona tak e obejmowa
zach canie i doradzanie przywódcom tych grup czy sieci w celu mobilizowania modlitwy w innych
cz ciach waszego miasta, regionu czy kraju. Inn cz ci twojej strategii mo e by gromadzenie
od czasu do czasu tych grup i ich ko ciołów razem na wi ksze koncerty modlitwy. Poniewa
koncerty modlitwy skupiaj si na wychwalaniu i uwielbianiu Boga i na post pie Ewangelii,
przyczyniaj si do budowania jedno ci mi dzy chrze cijanami, radowania si ró norodno ci Ciała
Chrystusa, a tak e mog by punktem wyj cia dla przyszłych wspólnych wysiłków słu by.
Z drugiej strony, je eli twoje badanie terenu poka e, e jest na nim bardzo niewiele zorganizowanej
modlitwy, twoja strategia b dzie koncentrowa si na proszeniu Pana, by prowadził ci do
potencjalnych przywódców modlitwy. Mo esz tak e skupi si na przekazywaniu wizji i
mobilizowaniu do strategicznej modlitwy na poziomie podstawowym, w ród wierz cych w
ko ciołach.
Ilustracja 10.1 Rezultaty badania terenu

Je eli istniej
grupy modlitewne

Kontaktuj
i zach!caj

Je eli nie istniej
grupy modlitewne

Buduj
i mobilizuj

Badanie

II.

PRZEKAZYWANIE WIZJI: CZEGO BÓG PRAGNIE DLA TEGO MIEJSCA?
Brak modlitwy cz sto wypływa z braku wizji. Ludzie po wi caj czas i wysiłek rzeczom, które w ich
przekonaniu s wa ne lub dla których maj gł bok pasj . Kluczowym elementem w mobilizowaniu
modlitwy o zakładanie ko ciołów a do nasycenia jest przekazanie ludziom wizji tego, co Bóg chce
zrobi w ich mie cie, regionie lub narodzie. Ludzie potrzebuj rozpalenia w sobie pasji Bo ego
serca, to znaczy pragnienia pojednania grzesznych ludzi z Bogiem, odkupienia ludzko ci z niewoli
grzechu i przywrócenia przyja ni człowieka z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Bóg wybrał swój lud,
by był on wysłannikiem tej dobrej nowiny o pojednaniu dla zgubionego i umieraj cego wiata (2 Kor.
5:18-20). Gdy chrze cijanie uzyskaj poczucie swojego powołania jako wysłannicy Chrystusa, w
naturalny sposób b d chcieli zaanga owa si w realizacj Bo ych zamiarów.
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Inn cz ci przekazywania wizji jest przedstawienie ludziom obrazu „Z” – jak ich miasto, region
czy naród b d wygl da , gdy wszystkim zostanie ogłoszona Ewangelia? Ile ko ciołów powstanie?
Jaki procent ludzi zostanie chrze cijanami? Porównaj „Z” z ich aktualn rzeczywist sytuacj . Ile
ko ciołów istnieje obecnie? Jaki mniej wi cej procent ludzi to aktywni chrze cijanie? Potem
przedstaw wezwanie: Ile ko ciołów trzeba jeszcze zało y , aby w tym mie cie, regionie czy
narodzie została ogłoszona Ewangelia i ludzie zostali uczniami Jezusa? Ilu ludzi musi uwierzy w
Chrystusa? (Zajrzyj do lekcji w cz ci Wizja SCP „My lenie nastawione na „Z”” i lekcji w sekcji
Ko ciół: „Cel ko cioła”).
Ilustracja 10.2 My lenie nastawione na „Z”

My lenie nastawione na „Z”: wizja celu

Wielki Nakaz Misyjny

Trzecim elementem przekazywania wizji jest pomaganie ludziom w dostrze eniu strategicznej roli
modlitwy w ewangelizacji i zakładaniu ko ciołów. Gdy odkryj modlitwy apostoła Pawła oraz w
jakich sprawach prosił o modlitw , zobacz , jak wa na jest ich modlitwa dla post pu Ewangelii na
ich terenie. (Zobacz sekcja Modlitwa, Lekcja 3: „Jak zach ca do modlitwy”.)
III.

PRZYGOTOWUJ I PRZYSPOSABIAJ LUDZI, KTÓRZY B D MODLI SI O ZAKŁADANIE
KO CIOŁÓW A DO NASYCENIA
Gdy ludzie zrozumiej wizj tego, czego Bóg pragnie dla ich osiedla, miasta, regionu czy narodu, a
tak e roli modlitwy w post pie Ewangelii, b d potrzebowali praktycznych pomysłów i pomocy na
temat uczestnictwa w post pie Ewangelii przez modlitw . Powiniene zapewni im przygotowanie w
dziedzinie ró nych metod zach cania do modlitwy, wł czaj c w to:
• Trójki modlitewne
• Marsze modlitewne
• Budowanie zespołu wsparcia modlitewnego dla słu by zakładania ko ciołów
• Walk duchow
• Wymian informacji mi dzy grupami modlitewnymi i słu bami zaanga owanymi w ewangelizacj
i zakładanie ko ciołów
• Koncerty modlitwy
• Krajowe dni modlitwy
• Modlitw i post
Wi kszo tego typu praktycznego przygotowania b dzie powstawa na bazie twojego osobistego
do wiadczenia modlitwy w słu bie zakładania ko ciołów. Wszystkie te tematy s uj te w
podr cznikach kursu. Pami taj, e modlitw trzeba człowieka raczej „zarazi ” ni jej nauczy . Gdy
ludzie b d rzeczywi cie po wi ca czas na modlitw , Bóg b dzie pokazywał im, jak mog
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zorganizowa
wpływu.
IV.

swoje

ycie i wska e im twórcze sposoby mobilizacji do modlitwy w ich sferach

ZNAJDUJ PRZYWÓDCÓW MODLITWY I KONTAKTUJ ICH ZE SOB
Aby jakikolwiek ruch przynosił efekty, potrzebuje przywódców. W trakcie prowadzenia bada terenu
i przekazywania wizji pro Boga, by prowadził ci do m czyzn i kobiet, którzy odczuwaj
szczególn potrzeb modlitwy i posiadaj umiej tno ci przywódcze. To oni mog przedstawia
wizj , prowadzi praktyczne przygotowanie innych i skupia modlitw na sprawach zwi zanych z
post pem Ewangelii w mie cie, regionie lub kraju. Trzeba stale informowa ich o potrzebach
modlitwy o ewangelizacj i zakładanie ko ciołów, aby mogli mobilizowa do modlitwy wspieraj cej
te słu by. Poni ej podajemy kilka cech charakterystycznych, których powiniene poszukiwa w
przywódcach modlitwy.
• Maj postaw uległo ci i pokory wobec przywódców ko cioła. Nie powinni uwa a siebie za
wa niejszych od przywódców swego ko cioła.
• Dobrze prowadz spotkania modlitewne – potrafi skupi uwag
powstrzyma wszelkie niewła ciwe lub nieprzydatne modlitwy.

uczestników na modlitwie i

• S oddani całym sercem Chrystusowi i wierni w dyscyplinach duchowych, takich jak czytanie
Biblii, osobista modlitwa, wspólnota itp.
• Maj dobre wi zi z lud mi i ciesz si dobr opini u wierz cych w swoim ko ciele.
• S zrównowa eni emocjonalnie. Przywódcy modlitwy powinni nauczy si
emocje i nie pozwala , by one kierowały ich modlitw .

kontrolowa swoje

• Nie s skłonni do plotek, potrafi zachowa tajemnic .
• Rozumiej zadanie zakładania ko ciołów a
przedstawia t wizj innym.

do nasycenia i maj

jego wizj . Potrafi

• Potrafi koordynowa przepływ modlitwy mi dzy grupami modlitewnymi i słu bami ewangelizacji
i zakładania ko ciołów.
Przywódcy modlitwy b d funkcjonowa na ró nych poziomach w ruchu modlitwy. Niektórzy b d
przywódcami konkretnych grup modlitewnych – w lokalnym ko ciele lub grup zło onych z członków
kilku lokalnych ko ciołów z danej miejscowo ci i okolicy. Inni b d przywódcami sieci modlitewnych
– małych grup lub pojedynczych wierz cych w jakim mie cie, regionie lub całym kraju, których
ł czy potrzeba modlitwy za post p Ewangelii na tym terenie lub w okre lonej grupie ludzi.
Poszczególne wyznania mo na wezwa do ustanowienia koordynatorów modlitwy, którzy b d
odpowiedzialni za pomaganie ko ciołom z danego wyznania w opracowywaniu i stosowaniu
strategii modlitwy.
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Ilustracja 10.3 Przywódcy modlitwy zach caj do modlitwy

Zakładany
ko ciół

Zakładany
ko ciół

Przywódca
modlitwy
Grupa
modlitewna

Grupa
modlitewna

Grupa
modlitewna
Zakładany
ko ciół

Zakładany
ko ciół

Narodowi przywódcy modlitwy skupiaj modlitw na sprawach dotycz cych całego kraju. Promuj
tak e modlitw za członków rz du, wojsko itp. Zach caj sieci modlitewne w całym kraju do
konkretnych modlitw i koordynuj działania takie jak narodowy dzie modlitwy. Narodowi przywódcy
modlitwy mog uczestniczy w siatce współpracy z przywódcami z innych krajów na całym wiecie.
PRZYKŁAD:
W Rumunii mo na zobaczy pocz tkowe oznaki ruchu modlitwy. W Alba Iulia grupa trzech kobiet
zacz ła modli si o siebie nawzajem i o swoich m ów. Potem rozpocz ły modlitw o swoje
ko cioły, region, naród i zakładanie nowych ko ciołów. Ruch rozrósł si do ponad trzydziestu grup,
w których w modlitw zaanga owanych jest około sto pi dziesi t kobiet. Dotarł a do Bukaresztu,
gdzie została opracowana broszurka dla całej Rumunii, u ywana potem w całym kraju i poza jego
granicami. W Sibiu dwa ko cioły z ró nych wyzna zacz ły modli si razem. W Cluj co miesi c
odbywa si spotkanie modlitewne kobiet otwarte dla wszystkich ko ciołów, na które cz sto
przychodz kobiety jeszcze nie nawrócone. Niektóre z nich uwierzyły dzi ki spotkaniom tej grupy.
KONKLUZJA
Zach canie do modlitwy i inicjatyw modlitwy nie jest now ide . Mo na raczej mówi o przył czaniu si
do Boga w jego działaniu. Od czasów pierwszych chrze cijan modlitwa była i jest uwa ana za niezb dny
element w ewangelizacji i zakładaniu ko ciołów. Niezale nie od tego, czy jest to modlitwa na poziomie
lokalnym, regionalnym czy ogólnokrajowym, celem zach cania do modlitwy i budowania ruchów
modlitwy jest powstawanie i pomna anie skoncentrowanych na Chrystusie ko ciołów lokalnych
wypełniaj cych kraj w takim stopniu, by ka dy człowiek mógł usłysze i zobaczy Ewangeli w sposób
zrozumiały dla niego w jego konkretnej sytuacji.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jakie masz osobiste do wiadczenia w mobilizowaniu modlitwy o zakładanie ko ciołów a
nasycenia?

•

Czy znasz jakie krajowe, regionalne lub miejskie sieci modlitewne?

•

Jakimi sposobami utrzymywałe
słu b zakładania ko ciołów?

dobr

komunikacj

do

mi dzy twoim zespołem modlitwy a swoj
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•

Podczas zaj
zastanówcie si nad tym, w jaki sposób jako chrze cijanie zakładaj cy ko cioły
mo ecie dzieli si wizj zakładania ko ciołów a do nasycenia i modlitwy z innymi ko ciołami i w
swoim wyznaniu.

•

Czy kiedy uczestniczyłe w wielkim spotkaniu modlitewnym lub koncercie modlitwy? Jak to
wygl dało? Jak zorganizowałby koncert modlitwy w swojej miejscowo ci?

•

Jaka jest wola Boga w dziedzinie modlitwy w twoim yciu? Czy modlitwa jako priorytet jest kwesti
nie podlegaj c dyskusji dla przywódców?

•

Dlaczego modlitwa nie jest bardziej ywotn cz

ci naszego ycia i słu by?

PLAN DZIAŁANIA
Przypomnij sobie ró ne aspekty mobilizowania modlitwy o zakładanie ko ciołów a do nasycenia.
Zdecyduj, jakie kroki mo esz podj , aby pomóc w mobilizacji modlitwy za swoje miasto, region lub kraj.
BIBLIOGRAFIA
•

Livingston, Glenn. Prayer that Strengthens and Expands the Church. South Holland, IL: The Bible
League, 1999. (This Alliance for Saturation Church Planting publication is available from The Bible
League, 16801 Van Dam Road, South Holland, IL, 60473 USA. Tel. 1-800-334-7017,
e-mail: BibleLeague@xc.org).

•

Mills, Brian. DAWN Europa Prayer Manual. England: DAWN Europa, 1994.
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Koncert modlitwy

MODLITWA

DZI KOWANIE BOGU ZA JEGO
WIERNO

LEKCJA

11,12
Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wi towanie dobroci i wierno ci Boga w trakcie całego naszego programu
szkoleniowego dla chrze cijan zakładaj cych ko cioły.

Główne punkty

• Dzi kowanie Bogu za jego wierno

.

• Proszenie o błogosławie stwo dla naszej przyszłej słu by.

Po

dane rezultaty

Po zako czeniu tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Dozna zach ty na wspomnienie niektórych Bo ych błogosławie stw w trakcie miesi cy
sp dzonych na szkoleniu.
• Podj

wyzwanie ufania Bogu w jeszcze wi kszych sprawach we własnym yciu i słu bie.

• Podj
wyzwanie stworzenia grupy chrze cijan zakładaj cych ko cioły lub udziału w takiej
grupie w celu stałej pomocy i zach ty po uko czeniu materiałów tego kursu.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Ten dwugodzinny koncert modlitwy powinien nast powa po lekcji na temat modlitwy i powinien
by ostatnim spotkaniem kursu szkoleniowego dla chrze cijan zakładaj cych ko cioły. Zaplanuj go
starannie tak, by był czasem zach ty, błogosławie stwa i wi towania. Wybierz trzy lub cztery
osoby do podzielenia si tym, jak Bóg pobłogosławił ich słu b zakładania ko ciołów. Potem
podzielcie si na małe grupy i niech wi cej osób podzieli si Bo ym błogosławie stwem. W ko cu
zbierzcie si razem na czas uwielbiania Boga i oddawania Mu czci.
Przygotuj map kraju i list grup etnicznych, do których nie dotarła jeszcze Ewangelia, do
wykorzystania podczas koncertu modlitwy. Równie Lekcja 18 na temat historii chrze cija stwa w
waszym kraju mo e by wykorzystana jako ródło inspiracji do uwielbiania Boga za jego wierno
wobec ludzi w waszym kraju i Bo ego pragnienia napełnienia go swoj chwał .
Uwaga: Psalm 67 doskonale nadaje si do wykorzystania jako temat tego koncertu modlitwy.
I.

WYCHWALANIE BOGA ZA JEGO WIERNO
Za piewajcie razem kilka pie ni dzi kuj c Bogu za jego wierno

.

Popro uczestników kursu, by pomy leli o jakich krótkich fragmentach Pisma, które mówi o Bo ej
wierno ci i przeczytali je całej grupie.
II.

PRZYPOMNIENIE BO YCH BŁOGOSŁAWIE STW Z PRZESZŁO CI
A. Dla ka dego z nas osobi cie
Podzielcie si
wzrostu.

krótkimi

wiadectwami, jak Bóg działał dla waszego osobistego zbawienia i

B. Dla naszych rodzin
Podzielcie si

wiadectwami Bo ego działania w waszych rodzinach.
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C. W waszej słu bie zakładania ko ciołów
•

Niech trzy lub cztery osoby podziel si z cał grup tym, jak widzieli Bo e
błogosławie stwo w ich słu bie zakładania ko ciołów lub tym, czego Bóg nauczył ich w
trakcie tego kursu.

•

W małych grupach ka dy, kto chce, mo e podzieli si Bo ymi błogosławie stwami.

D. Dla ko cioła w waszym narodzie
Lekcja 18 w sekcji Ko ciół pt. „Historia chrze cija stwa w Polsce” przedstawiała podstawow
histori chrze cija stwa w waszym kraju. Wykorzystajcie to jako przewodnik do modlitwy.
•

Dzi kujcie Bogu za pierwszych misjonarzy, którzy przynie li Ewangeli do waszego kraju.

•

Dzi kujcie Bogu za przygotowanie serc pierwszych wierz cych, którzy przyj li Ewangeli .

•

Wychwalajcie Boga za chrze cija skich m czenników – tych, którzy zgin li za wiar
waszym kraju.

w

•

Dzi kujcie Bogu za misjonarzy, którzy zostali wysłani z waszego kraju do innych cz
wiata.

ci

•

Wychwalajcie Boga za zachowanie ko cioła w ci gu historii.
Ilustracja 12.1 Dzi kujemy Bogu za . . .

Niego
samego
1
Błogosławie stwa
w przeszło ci

III.

2

3

Błogosławie stwa
w przyszło ci

MÓDLCIE SI ZA STAŁ PRAC ZAKŁADANIA KO CIOŁÓW
Niech uczestnicy kursu modl si w małych grupach nawzajem za swoj słu b . Módlcie si o
post p Królestwa Bo ego w miastach i regionach, gdzie zakładacie ko cioły. Módlcie si o wolno
i odwag do głoszenia Ewangelii.
W du ej grupie módlcie si za cały naród. Pro cie Boga o stały wzrost i rozwój Królestwa Bo ego,
tak by przenikn ło do wszystkich zak tków narodu. Pro cie, by Ewangelia dotarła do grup
narodowo ciowych, które jej nie znaj . Wykorzystajcie map kraju i list grup etnicznych, do których
nie dotarła jeszcze Ewangelia, aby pomóc sobie w modlitwie.

IV.

WI TUJCIE DOBRO BOGA PIE NIAMI I UWIELBIENIEM
Uwaga: na zako czenie mo ecie zaplanowa utworzenie grupy stałego wzajemnego wsparcia dla
chrze cijan zakładaj cych ko cioły, która mogłaby spotyka si na szczeblu regionalnym raz w
miesi cu lub raz na kwartał w celu wspólnej modlitwy, dzielenia si , dalszego uczenia si i
wzajemnego zach cania si przez zało ycieli ko ciołów w waszej słu bie.
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Posyłanie przywódców

11

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest podkre lenie wa no ci posyłania przywódców do samodzielnej słu by, a nie
tylko przekazywania im zada do wykonania.

Główne punkty

• Posyłanie wykracza poza przekazywanie – oznacza pozwolenie nowym przywódcom na
prowadzenie własnej słu by.
• Powinni my utrzymywa kontakt z nowymi przywódcami, których posłali my do słu by.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Zna ró nic mi dzy przekazywaniem a posyłaniem.
• By oddanym słu bie wyposa ania i posyłania innych.
WPROWADZENIE
W kursie tym omawiali my ju wa no przekazywania zada innym zdolnym Posyłanie
ludziom, aby przywódca nie musiał sam wykonywa całej pracy. Wielu przywódców oznacza,
przywódców nauczyło si , e mog nawet zwi kszy swoj efektywno , gdy
e pozwalamy im
sp dzaj wi cej czasu prowadz c szkolenie innych i wyposa aj c ich do
prowadzi
ich własn
słu by, ni gdyby próbowali zrobi wszystko sami. Istnieje jednak jeszcze inny
słu
b
.
wa ny krok w procesie szkolenia, który wykracza poza zwykłe przekazywanie
zada . Jest to krok posłania. Gdy posyłamy nowych przywódców do słu by,
pozwalamy im funkcjonowa w pełni jako przywódcom bez naszej kontroli. Mog oni podejmowa
własne decyzje i planowa własne zadania. Innymi słowy posyłanie przywódców oznacza, e pozwalamy
im prowadzi ich własn słu b zamiast jedynie pomaga w naszej. A to jest istotna ró nica.
I.

ZAŁO YCIELE KO CIOŁÓW MUSZ POSYŁA

INNYCH DO SŁU BY

Przywódcy nowo zakładanego ko cioła pomna aj si przez rozpoznanie innych przywódców i
budowanie ich. Wielu przywódców próbuje budowa swoj słu b wokół siebie samych, ale Bóg
wzywa nas do czynienia uczniami Jezusa i szkolenia innych (2 Tym. 2:2). Naszym celem powinno
by jednak doprowadzenie do tego, by nowi przywódcy prowadzili własn słu b .
A. Przykład Jana Chrzciciela
Prawdopodobnie najlepszym przykładem „posyłaj cego przywódcy” jest Jan Chrzciciel. Pojawił
si przed Jezusem i pozyskał wielu na ladowców (Mar. 1:5). Miał przywilej skierowania
pierwszych uczniów do Jezusa (Jan 1:35-36). Maj c to na uwadze zastanów si nad reakcj
Jana, gdy słu ba Jezusa zacz ła obejmowa wi cej ludzi ni jego własna słu ba. Przeczytaj
fragment z Ewangelii Jana 3:22-30 i odpowiedz na nast puj ce pytania:
•

Jaki problem dr czył uczniów Jana w wierszu 26?

•

Jak my lisz, dlaczego ich to martwiło?

•

Jakiej reakcji Jana twoim zdaniem spodziewali si i dlaczego?

•

Jakich słów u ywa Jan w wierszu 29, by opisa swoj postaw wobec tej sytuacji?

•

Co my lisz o podsumowaniu Jana w wierszu 30? Czy był szczery? Jak s dzisz, jakie
emocje odczuwał, gdy to mówił?
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•

Pod jakimi wzgl dami reakcja Jana jest podobna lub ró na od normalnej postawy
chrze cija skich przywódców, których znałe , gdy czyja słu ba zaczynała przerasta ich
własn ?
Prawd jest, e Jan Chrzciciel był pełen entuzjazmu wobec słu by Jezusa, a nasz Pan z
pewno ci nie mógł zrobi nic złego w słu bie. Ale co mo emy powiedzie o ryzyku posłania
do słu by kogo , kto nie b dzie jej pełnił tak „doskonale” jak my?
B. Przykład Pawła
Paweł jest prawdopodobnie najlepszym przykładem przywódcy, który prowadził szkolenie
innych i posyłał ich do słu by. Nowy Testament podaje dług list ludzi podró uj cych z
Pawłem i ucz cych si od niego, a potem kontynuuj cych prac ko cioła. Oprócz dobrze
znanych przywódców, jak Tymoteusz, Tytus, Sylas, Pryscylla i Akwilla, mo emy znale listy
innych pod koniec niemal ka dego listu Pawła. Apostoł zazwyczaj sp dzał bardzo niewiele
czasu w zakładanych przez siebie ko ciołach – od tygodnia do maksimum dwóch lat.
Jak to mo liwe, e Paweł jedynie przez tak krótki czas przygotowywał przywódców, a potem
wyruszał w dalsz drog i zostawiał prowadzenie ko ciołów w ich r kach? Czy nie martwił si ,
e mog zrobi co le? Z pewno ci mo liwo taka była ródłem jego troski. I problemy
rzeczywi cie pojawiały si . Na przykład ko ciół w Koryncie znalazł si w stanie chaosu. Wydaje
si jednak, e istniały dwa czynniki, które pomagały Pawłowi w radzeniu sobie z tymi
problemami:
1.

Priorytet docierania do narodów z Ewangeli
Wielki Nakaz Misyjny ka e nam czyni uczniami Jezusa
wszystkie narody. Jest to ogromne zadanie, ale nie jest ono
kwesti naszego wyboru. Musimy to robi . Rozumiej c to
Paweł uwa ał, e wa niejsze jest docieranie do wiata z
Ewangeli Chrystusa ni martwienie si o to, czy inni
przywódcy nie b d robili pewnych rzeczy inaczej ni on by
wolał. Mog nawet popełnia bł dy czy bł dzi po omacku.
Przeczytaj List do Filipian 1:15-18 i odpowiedz na nast puj ce
pytania:

Wa niejsze jest
docieranie do wiata
z Ewangeli
Chrystusa ni
martwienie si o to,
czy inni przywódcy
nie b d robili
pewnych rzeczy
inaczej ni wolałby
obecny przywódca.

•

Opisz dwa rodzaje głoszenia Ewangelii przez innych ludzi,
gdy Paweł był w wiezieniu według wierszy 15-17. Co czujesz w stosunku do tych
dwóch rodzajów słu by? Dlaczego?

•

Co było dla Pawła najwa niejsze według wiersza 18?

•

Jaka była reakcja Pawła na głoszenie Ewangelii ze szczerych pobudek?

•

Jaka była reakcja Pawła na głoszenie Ewangelii z nieszczerych pobudek?

•

Czy twoim zdaniem pobudki były wa ne dla Pawła?

•

Jak s dzisz, jak to mo liwe, e Paweł mógł reagowa w ten sposób?

•

Jaka jest twoja reakcja, gdy kto inny głosi Ewangeli w sposób, z którym si nie
zgadzasz lub gdy jego pobudki wydaj ci si podejrzane?
Nie zrozum nas le – nie bronimy głoszenia Ewangelii z nieszczerych pobudek. Nie robił
tego tak e Paweł. Co wi cej, Paweł cieszył si , e Ewangeli rozgłasza si na wszelki
sposób, w Li cie do Galacjan stwierdza jednak jasno, e musi to by Ewangelia o
zbawieniu łask przez wiar w Chrystusa, a nie fałszywa Ewangelia. Dla Pawła inne
sprawy były drugorz dne wobec wagi głoszenia Dobrej Nowiny.
2.

Ko ciół nale y do Pana
Drugim czynnikiem, który pomagał Pawłowi posyła przywódców szybko do słu by, było
jego przekonanie, e Ko ciół nale y do Pana, a On obiecał Go budowa (Mat. 16:18).
Jako zało yciele lub przywódcy ko ciołów nie jeste my ostatecznie odpowiedzialni za
wzrost ko cioła. Paweł stwierdza to bardzo wyra nie w Pierwszym Li cie do Koryntian
3:5-7. Bóg mo e posłu y si wieloma lud mi, by prowadzi ko ciół do dojrzało ci,
podobnie jak posługiwał si Pawłem i Apollosem.
To przekonanie nie jest dla nas wymówk od robienia wszystkiego, co w naszej mocy, by
by wiernymi przywódcami. Usuwa ono jednak wszelk konieczno
s dzenia słu by
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innych. Sam Bóg b dzie s dził ich motywy i czyny (1 Kor. 4:5). Ten fakt powinien pozwoli
nam posyła do słu by tych, których przygotowali my, a potem odpr y si i pozwoli
Panu posługiwa si nimi tak, jak chce.
II.

PROBLEMY ZWI ZANE Z POSYŁANIEM
Posyłanie przywódców do słu by oznacza danie im wolnej r ki i pozwolenie, by Pan prowadził ich w
sposobie ich słu by. W trakcie fazy przekazywania podczas szkolenia dawałe nowemu przywódcy
odpowiedzialno za ograniczony obszar swojej słu by, równocze nie analizuj c jego działanie i
kieruj c nim. Sam zachowywałe jednak kontrol na wi kszo ci obszarów słu by i byłe
ostatecznie odpowiedzialny za słu b , któr mu przekazałe . Posłanie jest nast pnym krokiem po
przekazaniu, przy zało eniu, e nowy przywódca ju wykazał si wierno ci i zdolno ciami. Teraz
jest czas, by pomóc mu znale własn słu b i posła go do niej. Ilustracja 11.1 przedstawia
ró nice mi dzy przekazywaniem a posyłaniem.
Ilustracja 11.1 Posyłanie a przekazywanie

Posyłanie

Przekazywanie
Moja słu ba

Przekazuj
tobie cz
mojej
słu by

Moja słu ba
(Cz , za któr
ja jestem dalej
odpowiedzialny)

Twoja słu ba
(Cz , za któr
ty jeste teraz
odpowiedzialny)

Gdy posyłasz nowego przywódc , mo esz po prostu przekaza mu cz
słu by, któr dotychczas
sam wykonywałe . Inaczej jednak ni na etapie przekazywania jest on teraz odpowiedzialny za t
słu b przed Panem – nie przed tob . Przykładem takiego rodzaju posłania byłoby przekazanie
nowego ko cioła swojemu asystentowi i przej cie do zakładania nast pnego ko cioła. Tego rodzaju
posłanie przedstawia Ilustracja 11.1. W innych przypadkach nowy przywódca mo e rozpocz
całkowicie now słu b . Na przykład przywódca, który zało ył nowy ko ciół, mo e pozosta jako
jego pastor, ale przygotowa nowego zało yciela ko ciołów, który zacznie zakłada nast pny
ko ciół – w idealnej sytuacji przy wsparciu finansowym ko cioła-matki.
Proces posyłania nie jest tak prosty, jak mogłoby to si wydawa . Ufanie Bogu, e b dzie działał w
yciu ludzi, których prowadzimy, jest przeciwne ludzkiej naturze i przed ka dym przywódc stawia
dwa powa ne wyzwania.
A. Obawa, e nowy przywódca odniesie sukces
Gdy ludzie s szkoleni i posyłani do słu by, niektórzy z nich
prawdopodobnie b d posiada wi ksze dary i talenty ni ci, którzy
ich ucz . Mog tak e uzyska gł bsze zrozumienie wizji przywódcy
i chcie wprowadzi zmiany. Utrata kontroli mo e by
ródłem
poczucia zagro enia dla przywódcy, który boi si o własn
reputacj lub pozycj . Duchowy przywódca musi usun t cielesn
przeszkod dla własnego wzrostu duchowego i wzrostu ko cioła.

Utrata kontroli mo e
by ródłem poczucia
zagro enia dla
przywódcy, który boi
si o własn
reputacj lub pozycj .

Przeszkod t mo na pokona jedynie przez wiar i zaufanie do Boga. Przywódca, który czuje
si bezpieczny w swojej to samo ci w Chrystusie, mo e ufa , e podobnie jak Bóg działa w
jego yciu, działa te w yciu prowadzonych przez niego ludzi. Dlatego je eli Bóg powołuje
swoich ludzi do słu by, jest to w rzeczywisto ci Jego praca i stawk jest Jego reputacja, a nie
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przywódcy. Przywódca powinien by pewien, e yje w posłusze stwie Panu przez
przygotowywanie i posyłanie swoich ludzi do słu by, a potem składanie na Pana wszystkich
swoich niepokojów i obaw co do własnej reputacji i pozycji (Filip. 4:6-7, 1 Piotra 5:7).
Naszym pragnieniem jako chrze cijan powinna by nie nasza
własna reputacja i chwała, lecz aby Bóg był uwielbiony w naszym
yciu, naszej słu bie i w wiecie. Zamiast zazdro ci innym ich
darów i talentów, chrze cija scy przywódcy powinni cieszy si
widz c, jak Bóg powołuje innych, którzy mog głosi Chrystusa na
szersz skal ni oni sami.

Chrze cija scy
przywódcy powinni
cieszy si widz c,
jak Bóg powołuje
innych, którzy mog
głosi Chrystusa na
szersz skal ni oni
sami.

Jak widzieli my przy wielu okazjach, apostoł Barnaba jest
doskonałym przykładem przywódcy z poczuciem bezpiecze stwa.
Kiedy był w Antiochii, wiedział, e dary Pawła byłyby przydatne w
miejscowym ko ciele. Barnaba mógł milcze i nie zrobi nic. Przeciwnie jednak, wło ył wielki
wysiłek w podró do Tarsu, znalezienie Pawła i sprowadzenie go do Antiochii (Dzieje
11:25-26). Zamiast chroni „własny teren” w Antiochii, Barnaba podj ł ryzyko i sprowadził
Pawła, by słu ył razem z nim. Wiemy, e w ko cu Paweł przerósł Barnab pod wzgl dem
zasi gu swojej słu by, dla wi kszej chwały Boga i post pu jego Królestwa.
B. Obawa, e nowy przywódca poniesie pora k
Z drugiej strony ludzie posyłani do słu by mog nie by tak zdolni jak ich dotychczasowy
przywódca i mog nie słu y w taki sposób, jak on by tego pragn ł. Przywódca maj cy
poczucie bezpiecze stwa wierzy, e Bóg działa z moc w ludziach, których prowadzi i przez
nich, dlatego potrafi podejmowa m dre ryzyko.
Przywódca maj cy poczucie bezpiecze stwa rozumie tak e, e pora ka jest niezb dn cz ci
uczenia si i wzrastania. Za przykład mo e posłu y element wychowywania dzieci: dziecko
ucz ce si chodzi b dzie upada wiele razy, zanim w ko cu nauczy si samodzielnego
chodzenia. Gdy upada, rodzic podnosi je, udziela zach ty i pozwala mu spróbowa ponownie.
Nie krzyczy: „Upadłe ! Taki wstyd! Koniec z chodzeniem!”
Gdy Jezus uczył swoich uczniów, cz sto wykorzystywał ich bł dy i upadki jako okazje do
nauczania. Wspaniałym przykładem jest zaparcie si Piotra. Jezus pozwolił na ten upadek,
obiecał jednak, e w jego rezultacie Piotr b dzie potrafił umacnia braci (Łuk. 22:31-32). W
trakcie procesu szkolenia Bóg posługiwał si tob , by korygowa słu b twojego asystenta i
zach ca go. Pan b dzie dalej z nim pracował – by mo e przy twoim współudziale, by mo e
nie. Ufaj Mu, e doprowadzi do ko ca dzieło, które rozpocz ł (Filip. 1:6).
III.

ZASADY POSYŁANIA
Istniej pewne zasady odnosz ce si do wi kszo ci sytuacji posyłania. Ogólna idea jest taka, e
powiniene utrzymywa dobr wi
z nowym przywódc , ale powstrzymywa si przed
kierowaniem nim lub tłumieniem jego pomysłów.
A. Buduj i podtrzymuj dobre wi zi
Bliskie wi zi z innymi s naturalnym sposobem słu enia innym.
Posyłanie jest czym naturalnym, gdy mi dzy zaanga owanymi w
nie lud mi zbudowana została wi
zaufania. Jezus w drował,
pracował, jadł, miał si i modlił si ze swoimi uczniami. Przez to
wszystko budował z nimi bliskie wi zi. Posłał ich z przekonaniem,
e dobrze sobie poradz . Byli przecie z Nim (Mar. 3:14-15).

Posyłanie jest czym
naturalnym, gdy
mi dzy
zaanga owanymi w
nie lud mi
zbudowana została
wi zaufania.

Paweł tak e stwierdza, jak po ród Tesaloniczan dzielił si z nimi nie
tylko Ewangeli , lecz tak e swoim yciem (1 Tes. 2:8). Nazywa
Tymoteusza swoim „synem” i wydaje o nim wiadectwo: „Ty natomiast poszedłe ladem mojej
nauki, sposobu ycia, zamierze , wiary, cierpliwo ci, miło ci, wytrwało ci” (2 Tym. 3:10).
Celem zało yciela ko ciołów musi by zbudowanie takiej samej bliskiej wi zi z tymi, których
chce posła .
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B. Zadbaj o to, by przyszli przywódcy w dalszym ci gu mieli poczucie własno ci wizji
Wielu przywódców bł dnie zakłada, e ludzie wokół nich maj t sam wizj , co oni.
Traktowanie tego jako rzeczy oczywistej mo e jednak by wielk pomyłk . Nawet wielokrotne
przypominanie wizji, a nawet powtarzanie jej przez przyszłych przywódców mo e nie
wystarczy . Utrzymuj wizj przed oczami nowych przywódców. Je eli ich serca b d rozpalone
ni tak jak twoje, zaskocz ci rezultatami, jakie osi gn .
C. Nie czekaj zbyt długo z posłaniem
Ludzie ucz si wykonuj c co . Im wcze niej po lesz nowych przywódców do słu by, tym szybciej
osi gn oni pełni swoich mo liwo ci. Biblia ostrzega nas przed ordynowaniem przywódców zbyt
wcze nie (1 Tym. 3:6), ale prawd jest te co przeciwnego. W Starym Testamencie król Saul
sprowadził nieszcz cie na siebie i swoj rodzin próbuj c uniemo liwi Dawidowi przej cie roli
wyznaczonej mu przez Boga.
D. Nie b d zaskoczony bł dami
Gdy ludzie podejmuj ryzyko, cz sto upadaj . Je eli dopuszczamy Je eli dopuszczamy
mo liwo
bł dów, bardziej prawdopodobne jest, e ludzie b d
mo liwo bł dów,
próbowa nowych rzeczy. Gdy ci, których uczyłe , popełniaj bł dy,
bardziej
trzeba zapewni ich, e dalej masz do nich zaufanie. B d
prawdopodobne jest,
wyrozumiały i cierpliwy, wykorzystuj c ka dy bł d jako okazj do
e ludzie b d
nauczania. Gdy uczniowie Jezusa nie mogli wyrzuci demona, On
próbowa
nowych
wykorzystał to jako okazj , by uczy ich o wa no ci wiary w słu bie
uwalniania od demonów (Mat. 17:19-21). Lekcj na temat dawania rzeczy.
czy posłusze stwa prawdopodobnie w takiej chwili puszczono by
mimo uszu. Nie ma jednak adnych w tpliwo ci, e uczniowie słuchali uwa nie tej lekcji,
poniewa była rozwi zaniem problemu niepowodzenia, którego wła nie do wiadczyli.
E.

Ufaj Bogu, e b dzie działał przez innych
Bóg mo e działa przez innych podobnie jak działał i działa przez
ciebie. Musisz przekaza t prawd tym, których uczysz. Je li
ludzie nie b d rozumie , e wierzysz w nich, nigdy nie b d
podejmowa ryzyka, a wi c nigdy nie b d wzrasta . Jezus miał
tak ufno
do swoich uczniów, e powiedział nawet, i b d
dokonywali wi kszych dzieł ni On sam (Jan 14:12). Oczekuj, e
słu ba b dzie rozkwita pod przywództwem innych.

F.

Obecno wielkiego
„przywódcy” b dzie
powstrzymywa
rozwój „dobrych”
przywódców.

Wystrzegaj si uzale nienia
„Przygotowuj i posyłaj”, by inni nie byli od ciebie uzale nieni jako od przywódcy. Jak to mo liwe, e
Paweł sp dzał tak niewiele czasu zakładaj c nowe ko cioły? On wiedział, kiedy powinien usun si
z drogi. Wiedział, e jest co zwi zanego z jego obecno ci jako wielkiego „przywódcy”, co b dzie
powstrzymywa rozwój „dobrych” przywódców. Wyobra sobie, e pozostałby dłu ej w Listrze. Kto
głosiłby kazania podczas jego pobytu tam? Prawdopodobnie tylko on, poniewa był w tym taki dobry.
W takim przypadku jednak inni nie mieliby mo liwo ci rozwijania swoich umiej tno ci głoszenia
kaza . Paweł sp dzał tak krótki czas w ka dym miejscu, by inni u wiadomili sobie, e nie musz by
uzale nieni od niego we wszystkim. Musieli poradzi sobie sami (Allen 1962:93).
Gdy pewien zało yciel ko ciołów w Europie był na tym etapie słu by, ogłaszał, e nie mo e by
w ko ciele w nast pnym tygodniu, poniewa jedzie na spotkanie do innego miasta. Czasami
specjalnie tak planował spotkania, by nie by obecnym przez jaki czas. Wtedy ci, których
uczył, musieli poradzi sobie sami, przez co wzrastali. Je eli nie planujesz przekazania słu by
innym, to ludzie, których uczysz, b d polegali na tobie zbyt długo.

IV.

UTRZYMYWANIE KONTAKTÓW Z TYMI, KTÓRYCH POSŁAŁE
Cho Jezus zostawił swoich uczniów ciele nie, zapewnił ich ju przedtem, e po le swojego Ducha
– nie b d pozbawieni Jego pomocy i wpływu (Jan 14:16-18). Podobnie jak Jezus nie pozostawił

Podr cznik pi ty

Lekcja 11: Posyłanie przywódców

Czerwiec 2003

Przywództwo

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 100

całkowicie tych, których posłał, tak te i my powinni my utrzymywa kontakt z przywódcami, których
posłali my, aby słu y im inspiracj i da okazj do odpowiedzialno ci* przed kim .
Podstaw trwałej wi zi z nowymi przywódcami s spotkania z nimi. Na przykład je eli nowi
przywódcy zakładaj nowy ko ciół, mo esz spotyka si z nimi raz w miesi cu lub raz w tygodniu.
Podczas tych spotka mo ecie robi nast puj ce rzeczy:
• Rozmawiajcie o umiej tno ciach, wiedzy i cechach charakteru, które s
wa ne.

dla nich osobi cie

• Rozmawiajcie o wszystkich wa nych wi ziach z lud mi w ich yciu (rodzina, słu ba).
• Omówcie to, co zdarzyło si w ich słu bie od waszego ostatniego spotkania.
• Spytaj, dok d zmierza ich słu ba – jaka jest ich wizja.
• Spytaj, czy mo esz co zrobi , by pomóc im w realizacji ich wizji.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Dlaczego posyłanie jest tak wa ne?

•

Ilu ludzi w twoim ko ciele ponosi odpowiedzialno

•

Jak długo apostoł Paweł pracował z wierz cymi, zanim wyje d ał i powierzał im prowadzenie pracy
w nowym ko ciele?

•

Co b dzie si
słu b?

za jak

słu b ?

działo, gdy twój ko ciół-matka nie b dzie posyłał nowych przywódców do nowych

PLAN DZIAŁANIA
Kiedy i jak planujesz posła swojego asystenta jako nowego przywódc ? Czy przewidujesz, e przejmie
jakie twoje obowi zki, czy te b dzie budował własn słu b ? Zrób plan i zacznij pracowa nad
posłaniem go, by mógł osi gn pełni swego potencjału.
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Przywództwo ruchu

12

Cel lekcji

Celem tego seminarium jest rozwa enie typów przywództwa potrzebnych do prowadzenia ruchu
zakładania ko ciołów.

Główne punkty

• Przywódcy ruchu maj gł bokie pragnienie Bo ej wizji dla ko cioła i efektywnie komunikuj j
innym.

• Przywódcy ruchu motywuj i wspieraj innych w promowaniu ruchów zakładania ko ciołów.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tego seminarium ka dy uczestnik powinien:
• Wiedzie , jaki typ przywództwa jest konieczny, by zapocz tkowa
zakładania ko ciołów w jego kontek cie.

i podtrzymywa

ruch

• Modli si gorliwie o to, by Bóg powołał przywódców potrzebnych do budowania ruchu
zakładania ko ciołów w całym kraju.

Dodatek

12A Przywódcy ruchu

Uwaga dla prowadz cych zaj cia

To jest seminarium. Po krótkim wprowadzeniu podziel uczestników na małe grupy i niech ka da z
nich pracuje nad otrzymanymi pytaniami.
WPROWADZENIE
Jezus, nasz Przywódca, powiedział kiedy : „(...) zbuduj mój Ko ciół”. Wyjawiwszy w ten sposób swoje
intencje, Jezus w dalszym ci gu dawał wzór przywódcy-sługi usługuj c, nauczaj c i głosz c wol Ojca
innym. Czyni c to zapocz tkował ruch Ko cioła a po kra ce ziemi. To wła nie ten ruch doprowadza nas
do punktu, w którym jeste my teraz. Pytanie, jakie musimy sobie postawi , brzmi: „Jaki typ przywództwa
najskuteczniej promuje ruch ko cioła?”
Ruch zakładania ko ciołów wymaga wielu rodzajów przywódców, na przykład wizjonerów,
administratorów, szkoleniowców, doradców, tych, którzy b d zach ca itp. Cho funkcjonuj oni
ró nymi sposobami i na ró nych poziomach, maj jedn cech wspóln : wszyscy s Bo ymi
narz dziami i wykorzystuj dany im przez Boga wpływ do mobilizacji Ciała Chrystusa do wypełnienia
Wielkiego Nakazu Misyjnego.
Podzielcie si na małe grupy. W ka dej grupie zastanówcie si nad nast puj cymi pytaniami:
1. Spróbujcie wyobrazi sobie wizj ruchu zakładania ko ciołów w swoim kraju. Jak wygl dałby taki
ruch?
2. Bior c pod uwag ró ne typy przywództwa potrzebne w ruchu zakładania ko ciołów, wypiszcie
umiej tno ci i cechy konieczne dla przywódców na ró nych poziomach.
3. Wypiszcie przywódców z twojego kraju, którzy najlepiej odzwierciedlaj te cechy.
4. Czytaj c poni sze przykłady z całego wiata spróbujcie ustali , jakiego typu przywódcy s
potrzebni, aby taki ruch rozwijał si w waszym kraju.
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Przykład z Urugwaju:
Jason Carlisle, syn misjonarzy, który pozostał w Urugwaju jako misjonarz, jest zało ycielem
Spiritual Warfare Network (Sie Walki Duchowej). Sie ta próbuje poł czy całe Ciało Chrystusa w
strategicznej modlitwie. Uczestnicy pochodz z prawie wszystkich wyzna ewangelicznych.
Niektóre inicjatywy Sieci obejmuj wydawanie przewodnika modlitwy z codzienn modlitw za
naród, modlitw wspieraj c główne wydarzenia i seminaria modlitewne w ko ciołach.
Wypiszcie niektóre rodzaje przywódców, jacy byliby potrzebni na ró nych poziomach, by tego
rodzaju ruch modlitewny rozwin ł si w waszym kraju.
Przykład z Zimbabwe:
Wizja zało enia 10 000 ko ciołów i przygotowania 10 000 przywódców narodziła si na przełomie
lat 1984 i 1985 w wyniku słu by Jima Montgomery’ego i Teda Olsona (misjonarzy z zewn trz,
którzy przybyli tu, by dzieli si wizj ). W roku 1986 miejscowi ludzie przyj li t wizj . W roku 1989
rozpocz to badanie terenu na skal całego kraju, a uko czono je w roku 1991. W roku 1992 odbył
si kongres, w którym uczestniczyło ponad 500 przywódców z ró nych ko ciołów. A do tamtego
roku nie było jedno ci po ród przywódców (raport Xolisani Dlamini na iberoameryka skim
kongresie DAWN ‘98).
Na podstawie tego przykładu wypiszcie kilka rzeczy, których nauczyli cie si
niezb dnym w ruchu na skal narodow :

o przywództwie

• Jakiego typu przywództwo byłoby niezb dne, aby co takiego miało miejsce w waszym kraju?
• Czy znacie ludzi, których mo na by zach ci do podj cia si tego rodzaju przywództwa?
• Jaka byłaby w tym twoja rola?
Przykład z Rumunii:
W Rumunii zespół zagranicznych misjonarzy SCP je dził po całym kraju, by znale osoby, którym
Bóg tak e poło ył na sercu potrzeby całego kraju. Mniej wi cej jeden na dziesi ciu przywódców
odczuwał taki ci ar. Poprosili my ich, by prowadzili szkolenie chrze cijan zakładaj cych ko cioły w
ich specjalno ci w my leniu SCP. Czy w pełni akceptowali wizj SCP? Nie w stu procentach.
Cz sto jednak potrafili bardzo dobrze wyra a który z aspektów naszej wizji, wi c prosili my ich o
prowadzenie szkolenia w tym punkcie.
Razem z tymi m czyznami dzielili my trudy szkolenia i przekazywania wizji. Sp dzali my wiele
czasu razem, a oni w wi kszym stopniu zaakceptowali wizj SCP. Bóg w suwerenny sposób
sprawiał, e do wiadczali oni koncepcji SCP, gdy przechodzili na nowe poziomy przywództwa w
ruchu. Rozpocz li od zakładania ko ciołów, przeszli do prowadzenia szkolenia dla zało ycieli
ko ciołów, potem do przygotowywania prowadz cych szkolenie, nast pnie zacz li koordynowa
prac SCP w całym kraju.
Wtedy jako osoby z zagranicy poczuli my, e powinni my wyjecha z kraju, by nie przeszkadza
Bogu w działaniu przez tych ludzi. Dzisiaj ludzie ci prowadz swój aspekt ruchu, jaki Bóg zamierzył i
rozpocz ł w Rumunii.
• W jaki sposób zagraniczni misjonarze i miejscowi przywódcy współpracowali, by rozpocz
w Rumunii?

ruch

• W jaki sposób te dwie społeczno ci mog lepiej współpracowa w waszym kraju?
• Którzy przywódcy w waszym kraju posiadaj jakie aspekty wizji SCP?
• Jak mo na by zach ci ich do uczestnictwa w szkoleniu?
PLAN DZIAŁANIA
W swoim seminarium okre lali cie pewne potrzeby przywództwa. Postanów, e zaczniesz modli si ,
eby Bóg powoływał przywódców animuj cych ruch, którzy s niezb dni, aby rozpocz i podtrzymywa
ruch zakładania ko ciołów w waszym kraju. Równocze nie pro Boga, by pokazał ci twoje miejsce w
Jego planie wypełniania Wielkiego Nakazu Misyjnego.
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Przywódcy ruchu

12A

I.

RUCHY WYMAGAJ SPECJALNEGO RODZAJU PRZYWÓDCÓW
Według suwerennego Bo ego planu On powołuje przywódców, aby inicjowali i rozwijali ruchy
zakładania ko ciołów. Ci przywódcy ró ni si od innych. Kieruj si pytaniem: „Czego chce Bóg?”
B d to przywódcy w rodzaju Johna Knoxa ze Szkocji, który modlił si : „Bo e, daj mi Szkocj , albo
umr !” Nie s to przywódcy, którzy jedynie rozpoczynaj programy czy zakładaj instytucje, ale jak
zobaczymy, inspiruj ruchy mobilizuj ce wierz cych do zakładania ko ciołów na wi ksz skal .
Mówi c krótko, przywódcy, którzy promuj ruchy zakładania ko ciołów, Ruchy zakładania
s Bo ymi narz dziami Boga i posługuj si danym im przez Boga ko ciołów zazwyczaj
wpływem, by mobilizowa Ciało Chrystusa do wypełnienia Wielkiego
obejmuj cał grup
Nakazu Misyjnego przez zakładanie ko ciołów. Ruchy zakładania
przywódców
ko ciołów zazwyczaj obejmuj cał grup przywódców wpływaj cych na
kilka poziomów ycia Ko cioła. Niektórzy z tych przywódców, jak wpływaj cych na kilka
wspomniany wy ej John Knox, motywuj całe wyznania i narody do poziomów ycia
rozwoju Królestwa. Inni (liczniejsi) wpływaj bezpo rednio na ko cioły Ko cioła.
lokalne i maj zasi g regionalny. W ko cu najbardziej powszechni
lokalni przywódcy, „na poziomie podstawowym”, inspiruj innych wierz cych do gł bszego
zaanga owania w ewangelizacj i zakładanie ko ciołów. Ci przywódcy to przywódcy grup
komórkowych, zało yciele ko ciołów, diakoni, pastorzy czy ewangeli ci i nauczyciele.

II.

PRZYWÓDCY RUCHU KOMUNIKUJ WIZJ
Przywódcy promuj cy ruch to wizjonerzy. Człowiek wizji mo e by opisany jako posiadaj cy
postaw oczekiwania i nadziei, oraz jako kto , kto wznosi si ponad tera niejszo i spogl da w
stron przyszło ci z Bo ej perspektywy. Przywódcy ruchu zakładania ko ciołów nie wymy laj sami
swojej wizji, cho tak mo e wydawa si innym. Wizja ta w rzeczywisto ci jest wizj Boga.
Przywódcy ruchu odkrywaj j stawiaj c sobie pytanie: „Czego chce Bóg?”
Przywódcy ruchu zakładania ko ciołów yj w gł bokim przekonaniu, e
Bóg chce zbudowa swój ko ciół w taki sposób, by ka dy człowiek,
m czyzna, kobieta i dziecko mieli dost p do wiadectwa Ewangelii.
Przywódcy ruchu uznaj wa no przekonuj cego komunikowania tej
wizji innym wierz cym. Zabiegaj oni o oddanie dla wizji w taki sposób,
e inni czuj si odpowiedzialni za jej realizacj .

Przywódcy ruchu
zakładania ko ciołów
yj w gł bokim
przekonaniu, e Bóg
chce zbudowa swój
ko ciół.

Ka de osi gni cie rozpoczyna si od idei. Gdy kto buduje dom,
najpierw ma plan. Gdy kto chce zało y firm , najpierw ma jasno sformułowany plan działania i
celów. Gdy artysta maluje obraz, najpierw ma my l lub uczucie, które chce wyrazi . We wszystkich
tych przykładach istniej dwa dzieła: najpierw obraz w umy le, potem namacalny przedmiot.
W niektórych regionach nie ma ruchów, poniewa Ciało Chrystusa nie posiada ich wizji. Jak ludzie
mogliby d y do tego, czego koncepcji nie posiadaj ? Przywódcy ruchu maluj obraz Bo ych
pragnie . Głosz „Z”, przedstawiaj c powód do powszechnej mobilizacji.

Podr cznik pi ty

Dodatek 12A: Przywódcy ruchu

Czerwiec 2003

III.

Przywództwo

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 104

PRZYWÓDCY RUCHU S MOBILIZUJACYMI
Przywódcy ruchu zakładania ko ciołów postrzegaj rozwój ko cioła jako Przywódcy ruchu
to, czym on naprawd jest – jako walk duchow . U wiadamiaj c sobie, zakładania ko ciołów
e nie s w stanie walczy w tej walce samotnie, wzywaj do mobilizacji.
postrzegaj rozwój
Podobnie jak w czasie wojny, gdy poczucie pilnej potrzeby i d enie do
ko cioła jako to, czym
przetrwania dominuj
wszystko, co ludzie mówi
i robi , tak
zmobilizowany ko ciół współpracuje dla realizacji Bo ych celów. on naprawd jest –
„Mobilizowa ” znaczy po prostu prowadzi ludzi do gotowo ci według ich jako walk duchow .
zdolno ci do udziału we wspólnej sprawie. Przywódcy ruchu rozumiej , e
gdy całe Ciało Chrystusa dokona wiadomie powszechnej mobilizacji, aby wiadczy o Chrystusie, Bóg
przyspieszy działanie ko cioła zmierzaj ce do czynienia uczniami Jezusa.
Do mobilizacji ko ciołów w tej wojnie duchowej trzeba ludzi duchowych. Znajomo Bo ej woli
wymaga znajomo ci samego Boga. Przywódcy ruchu potrafi rozpoznawa czasy i wyczuwa
prowadzenie Ducha, by wiedzie , co ko ciół powinien robi . W celu budowania tej gł bi duchowej,
przywódcy ruchu sp dzaj czas na zgł bianiu Bo ego Słowa, na modlitwie i po cie, b d c w
bliskim kontakcie z budowniczym ko cioła, naszym Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem,
pierwszym Przywódc Ruchu.

IV.

PRZYWÓDCY RUCHU S ANIMATORAMI
Tradycyjnie chrze cija scy przywódcy s uwa ani za tych, którzy „pełni słu b ”. List do Efezjan
4:11-12 uczy nas jednak, e zadaniem przywódców powinno by przede wszystkim przekazywanie
wizji i przygotowywanie innych w celu zapewnienia trwało ci słu by. Przywódcy ruchu s
inspiratorami, tymi, którzy zach caj i umo liwiaj innym korzystanie z ich darów. Cho przywódcy
ruchu mog by bardzo aktywnymi lud mi, którzy zawsze co robi , najlepiej byłoby opisa ich jako
tych, którzy „powoduj , e co zostaje wykonane”. Mo na ich rozpozna po tym, e strategicznie
inspiruj innych do pracy. Gdy przywódcy ruchu pracuj , inni, którzy pragn słu y Bogu, b d
chcieli si przył cza . Jednym ze znaków sukcesu inicjatorów jest rozwijaj ca si efektywno
słu by innych.
Przywódca ruchu jest jak rolnik, który zasiewa ziarno, piel gnuje gleb i nawadnia j , ale nie ma mocy, by
spowodowa wzrost ziarna (1 Kor. 3:6-7). Zadaniem rolnika jest piel gnowanie tego, co zostało zasiane,
usuwanie przeszkód dla wzrostu i zapewnienie najlepszego mo liwego rodowiska dla jego rozwoju. W
takiej te sytuacji jest przywódca ruchu. Podobnie jak rolnik „powoduje, e co zostaje wykonane”.
Ilustracja 12.1 Dwa rodzaje przywódców

Przywódca
inspiruj cy

Przywódca
kieruj cy

• Zadanie: „Wykona

• Ludzie: „Zaanga owa

• Wykonawca
• Działaj cy
• Cel = „Wykona

• Przekazuj cy
• Przygotowuj cy
• Cel = „Przygotowa

prac !”

słu b ”

ludzi!”

innych do słu by ”
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KONKLUZJA
Pod koniec swojej ziemskiej słu by Jezus dał swoim na ladowcom nakaz bycia takimi przywódcami,
jakim był On sam (Jan 20:21). Przygotował ich wystarczaj co – gdyby zastosowali to, czego nauczyli si
od Niego, mieliby podobny lub nawet wi kszy wpływ (Jan 14:12).
Ci, którzy na laduj tego przywódc dzisiaj, maj nakaz przewodzenia tak, jak on przewodził. Pami taj o
wyj tkowym podej ciu Jezusa do przywództwa. On ył jak sługa, gł boko kochał swoich uczniów i
przygotował ich do niesienia dalej wizji – oto przywództwo w najlepszym wydaniu. To jest Wielki
Przywódca Ruchu, który dotyka ludzkiego ycia i przekształca wiat.
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Korzystanie z grup
komórkowych w
istniej cym ko ciele

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wyja nienie, jak zaplanowa i wprowadzi w ycie słu b grup komórkowych w
istniej cym ko ciele.

Główne punkty

• Grupy komórkowe mog by wykorzystywane w ka dym ko ciele, który chce wzrasta
wypełnia Wielki Nakaz Misyjny.

Po

i

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , e grupy komórkowe mog by wykorzystane do wzmocnienia istniej cego ko cioła
w zakresie wspólnoty, czynienia uczniami Jezusa, ewangelizacji i rozwoju przywódców.
• Przemy le pozytywny i negatywny wpływ, jaki grupy komórkowe mog
słu by w ko ciele.
• Rozumie kroki, jakie trzeba podj
istniej cym ko ciele.

wywrze na obecne

, aby zaplanowa i powoła do ycia grupy komórkowe w

• Umie opracowa podstawowy plan rozpocz cia korzystania z grup komórkowych w istniej cym
ko ciele.
WPROWADZENIE
Celem rozpoczynania ruchu nowych ko ciołów jest wypełnienie Wielkiego Nakazu Misyjnego i
ostatecznie dotarcie do „kra ców ziemi” (Dzieje Apostolskie 1:8) z dobr wiadomo ci o Chrystusie.
Wspólnota, czynienie uczniami Jezusa i ewangelizacja w grupach komórkowych stanowi „bloki
budulcowe”, których potrzebuje istniej cy ko ciół, aby za po rednictwem tych grup zało y wiele nowych
ko ciołów. Ko cioły, które maj wizj pomna ania, mog wykorzysta grupy komórkowe nie tylko do
zakładania nowych ko ciołów-córek, ale tak e do wprowadzenia odnowy i wzrostu do własnego ko cioła.
Grupy komórkowe nie s z pewno ci jedynym sposobem dokonania tego, ale s efektywn metod
wprowadzenia nowego ycia i koncentracji w słu bie ko cioła. Przez wykorzystanie grup komórkowych
istniej ce ko cioły mog nasyci swoj „Jerozolim ”, to znaczy swoj miejscowo zrozumiałym, ywym
wiadectwem o Chrystusie.
Gdy patrzymy na korzy ci płyn ce ze słu by w grupach, staje si oczywiste, e istnieje wiele powodów,
dla których tradycyjny ko ciół mógłby tak e wykorzystywa grupy komórkowe. Grupy komórkowe w
istniej cym ko ciele mog umo liwi jego członkom pogł bianie i umacnianie wi zi mi dzy sob . Gdy
b d oni sp dzali ze sob czas, dowiedz si wi cej o swoich rado ciach i kłopotach, i b d mogli
wypełnia biblijne nakazy wzajemnej miło ci (Jan 13:34-35) i noszenia nawzajem swoich ci arów (Gal.
6:2).
Dzi ki grupom komórkowym członkowie ko cioła mog nauczy si rozpoznawa swoje dary duchowe,
rozwija je i korzysta z nich. Zamiast sytuacji, w której wi ksza cz
słu by spada na barki jedynie
kilku (cz sto przepracowanych) przywódców w ko ciele, coraz wi cej członków ko cioła zacznie
anga owa si w słu by czynienia ludzi uczniami Jezusa, budowania ich i ewangelizacji. Grupy
umo liwi rozwój nowych przywódców w ko ciele spo ród jego członków. Ko ciół b dzie wzrastał w
rezultacie ewangelizacji prowadzonej przez grupy.
Wykorzystanie grup komórkowych w istniej cym ko ciele cz sto zmienia nieco jego słu b . Przywódcy
ko cioła musz by oddani dla tego typu słu by i mie w niej aktywn rol . Jest kilka kwestii
wymagaj cych dyskusji i modlitwy, zanim b dzie mo na rozpocz
słu b grup komórkowych w
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ko ciele. Po podj ciu decyzji na temat wł czenia grup komórkowych w ycie ko cioła, jego przywódcy
powinni stworzy odpowiedni plan, a potem, pod prowadzeniem Ducha wi tego, wprowadza ten plan
w ycie.
I.

OCENA
Aby wykorzysta grupy komórkowe w istniej cym ko ciele, trzeba dobrze przemy le kilka kwestii.
Dla potrzeb tej lekcji przyjmijmy, e zało yciel ko cioła pracował z grupami komórkowymi i chciałby
wprowadzi je w swoim pierwotnym ko ciele. Musi sp dzi jaki czas z pastorem (pastorami) i
przywódcami tego ko cioła, by wyja ni im koncepcj i korzy ci płyn ce z grup komórkowych, a
tak e omówi z nimi niektóre kwestie mog ce mie wpływ na ich decyzj co do wykorzystania grup
komórkowych w ko ciele.
Kwestie, jakie trzeba omówi
komórkowych, s nast puj ce:

z przywódcami ko cioła, który rozwa a wprowadzenie grup

A. Wizja
Jak wizj maj przywódcy dla ko cioła? Czy jest mo liwe, by grupy komórkowe zostały
wykorzystane dla wsparcia i zach cania do tej wizji? Grupy komórkowe mog by
wykorzystane jako fundament dla wi kszej strategii słu by. Przy zało eniu, e w grupach maj
miejsce ewangelizacja i wzrost, w jaki sposób pomna aj ce si grupy mog by wykorzystane
w ogólnej strategii słu by? Czy ko ciół chce stawa si coraz wi kszy, czy chce zakłada nowe
ko cioły-córki, czy mo e chce wysła cz
swoich członków jako zespoły misyjne do innych
miast? Przywódcy ko cioła powinni zdecydowa , jaka b dzie wizja słu by i strategia dla grup
komórkowych, a tak e jak wi e si ona z ogóln wizj słu by ko cioła.
B. Zaanga owanie
Jednym z najwa niejszych czynników, które mog zdecydowa o
sukcesie lub niepowodzeniu grup komórkowych w istniej cym
ko ciele, jest poziom zaanga owania przywódców ko cioła. Powinni
oni rozumie korzy ci, funkcje i cele słu by grup komórkowych.
Powinni rozumie , e grupa komórkowa nie jest po prostu mał
grup , w której ludzie spotykaj si na studium Biblii. Oczywi cie,
studium Biblii b dzie cz ci spotkania tej grupy, ale nie jest to jej
główny cel. Głównym celem jest do wiadczenie Ciała Chrystusa w
działaniu: uwielbianiu Boga, budowaniu wierz cych i głoszeniu
Ewangelii potrzebuj cym zbawienia. Czy przywódcy chc kła
nacisk na te dziedziny słu by w grupach? Potrzeba b dzie pewnej
elastyczno ci ze strony przywódców istniej cego ko cioła, aby
dostosowa si do pewnych zmian, które grupy komórkowe
wprowadz do ko cioła.

Jednym z
najwa niejszych
czynników, które
mog zdecydowa o
sukcesie lub
niepowodzeniu grup
komórkowych w
istniej cym ko ciele,
jest poziom
zaanga owania
przywódców ko cioła.

C. Istniej ce słu by
Wykorzystanie grup komórkowych w ko ciele b dzie wspiera i rozwija słu by ewangelizacji,
czynienia uczniami Jezusa i rozwoju przywódców. Trzeba dokładnie rozwa y wpływ, jaki
grupy komórkowe mog mie na obecne słu by w ko ciele. W niektórych ko ciołach słu ba
grup komórkowych mo e uzupełnia obecnie istniej ce słu by. Grupy komórkowe mog jednak
równie „rywalizowa ” czy wpływa na ju istniej ce słu by. Czasami okazuje si , e słu ba
grup komórkowych jest bardziej efektywna ni istniej ce wcze niej słu by. Na przykład je eli
ko ciół prowadził ewangelizacj przez organizowanie du ych spotka ewangelizacyjnych,
liczba ludzi nawróconych mogła by bardzo mała. Je eli ewangelizacja przez wi zi osobowe,
która ma miejsce w grupach komórkowych, b dzie przynosi du e owoce, przywódca
istniej cej słu by ewangelizacji mo e si poczu „zagro ony” przez grupy komórkowe. To
mo e prowadzi do konfliktów mi dzy tymi, którzy prowadz słu b w tradycyjny sposób, a
prowadz cymi j w grupach komórkowych.
Omówcie wykorzystanie grup komórkowych z prowadz cym ka d słu b w ko ciele i
zorientujcie si , jakie jest jego zdanie. Czy istniej obszary potencjalnego konfliktu? Czy w
niektórych z istniej cych słu b (na przykład czynieniu ludzi uczniami Jezusa) nie nale y
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zaprowadzi zmian lub zrezygnowa z nich po wprowadzeniu grup komórkowych? Takie
pytania trzeba postawi przed rozpocz ciem słu by grup komórkowych w ko ciele.
D. Tradycja a nowe idee
Dla niektórych ludzi w istniej cym ko ciele koncepcja grup komórkowych mo e by czym
dziwnym i nieco przera aj cym. Mog opiera si wykorzystaniu grup, zwłaszcza je li nigdy nie
byli zaanga owani w słu b grupow . Czasami ludzie przeciwstawiaj si słu bie grup
komórkowych, poniewa w jakim punkcie w przeszło ci nale eli do grupy, która nie
funkcjonowała dobrze. Trzeba przeznaczy odpowiedni ilo
czasu i energii, by pomóc
członkom ko cioła zrozumie istot grup i zobaczy korzy ci płyn ce z wprowadzenia ich do
ko cioła.
W zale no ci od ko cioła fundamentalna zasada ewangelizacji w grupach komórkowych przez
wi zi z lud mi mo e by trudna do zaakceptowania przez niektórych członków ko cioła. Je eli
nie byli gł boko zaanga owani w ewangelizacj , je eli robili to inaczej, je eli nie podoba si im
idea zawierania przyja ni z lud mi niewierz cymi, mo e by im trudno pogodzi si z potrzeb
grup komórkowych, w których głównym priorytetem jest ewangelizacja przez wi zi osobowe.
E.

Miejsce spotka
Niezale nie od tego, ile grup b dzie na pocz tku, ka da z nich b dzie potrzebowała miejsca na
cotygodniowe spotkania. W niektórych kulturach dopuszczalne jest spotykanie si w domach
czy mieszkaniach, nie b dzie to wi c problemem. W innych kulturach o wiele trudniej mo e by
znale miejsce spotka . Przywódcy musz zastanowi si nad miejscami spotka pierwszych
grup, zwłaszcza w wietle tego, e o wiele wi cej grup powstanie w nast pnych kilku latach.
Przy zało eniu, e grupy b d wzrasta i pomna a si , warto si zastanowi nad miejscem
spotka nowych grup? Kwesti t nale y przedyskutowa , zanim grupy komórkowe zaczn si
spotyka , aby nie stwarzało to problemów pó niej, gdy grupy b d gotowe do pomna ania si .

F.

Przywództwo
Na pocz tku przywódcy ko cioła b d musieli zdecydowa , kto posiada odpowiednie
kwalifikacje i jest w stanie prowadzi pierwsze grupy komórkowe (patrz Podr cznik 3, sekcja
Grupy komórkowe,
Lekcja 9: „Przygotowywanie
nowych
prowadz cych
dla
grup
komórkowych”). Ludzie ci musz przej przez szkolenie, aby dobrze prowadzi swoje grupy.
Szkolenie to powinno obejmowa lekcje z podr czników naszego kursu na temat grup
komórkowych, przywództwa i metod studium Biblii. Mo na tak e poprowadzi inne lekcje z
podr czników w zale no ci od potrzeb i do wiadczenia przyszłych przywódców.
Struktura opieki nad grupami komórkowymi powinna zosta zaplanowana i realizowana od
pocz tku spotka grup komórkowych (zostanie to omówione szczegółowo w Lekcji 13: „Opieka
nad grupami komórkowymi”). Nale y ustanowi doradc dla prowadz cych grupy komórkowe,
który b dzie spotykał si z nimi co najmniej raz w miesi cu i słu ył im rad i zach t . Doradca
mo e stworzy grup komórkow z przywódców innych grup komórkowych, aby stale słu y im
wsparciem, nauczaniem i zach t .
Pami taj, e na pocz tku nie mo na mie wi cej grup ni
przywódców. Niektóre ko cioły zaczynaj od podzielenia wszystkich
na grupy, inne natomiast rozpoczynaj
jedynie z lud mi
zainteresowanymi tego typu słu b . Je eli przywódcy ko cioła
skieruj zaproszenie do wszystkich zainteresowanych, mog
znale si w kłopotach, gdy oka e si , e zgłosi si wi cej ludzi, ni
wzgl du na brak przywódców.

Pami taj, e na
pocz tku nie mo na
mie wi cej grup ni
przywódców.
mo na stworzy grup ze

Wszystkie powy sze zagadnienia nale y wzi
pod uwag w ramach zastanawiania si nad
wykorzystaniem grup komórkowych. Gdy przywódcy ko cioła przedyskutuj wykorzystanie grup
komórkowych w swoim ko ciele, nale y po wi ci czas na modlitw o to, czy rozpoczyna taki
rodzaj słu by. Decyzja ta b dzie miała gł boki wpływ na członków ko cioła i nie powinna by
podejmowana w po piechu. Je eli Duch wi ty potwierdza wykorzystanie grup w ko ciele, wtedy
przywódcy ko cioła musz zaplanowa ich zało enie i prowadzenie.
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PLANOWANIE I REALIZACJA PLANU
Ka dy plan opracowany dla słu by grup komórkowych w ko ciele b dzie wyj tkowy i b dzie
odzwierciedlał cechy szczególne danego ko cioła. Cho ka dy plan b dzie si ró ni szczegółami,
istniej pewne kroki, które trzeba zaplanowa , a potem zrealizowa , aby wprowadzi słu b grup
komórkowych do istniej cego ko cioła.
A. Krok 1 – Buduj wizj słu by obejmuj c grupy komórkowe
Pastor (pastorzy) i przywódcy ko cioła musz rozumie cel słu by grup komórkowych. Powinni
tak e rozumie funkcje grupy komórkowej i to, jak odbywa si w niej słu ba. Powinni umie
wyja ni korzy ci płyn ce z grup komórkowych komu , kto nie jest z nimi zaznajomiony. Musz
aprobowa wykorzystanie grup komórkowych w ko ciele i zach ca innych do ich tworzenia.
Nale y przemy le w atmosferze modlitwy ogóln strategi słu by. W jaki sposób grupy
komórkowe b d pasowa do wizji i celów ko cioła? Czy b d wykorzystane jedynie do tego,
by pomóc w czynieniu ludzi uczniami Jezusa i ewangelizacji w ko ciele? Czy ko ciół chce
zało y jeden lub wi cej ko ciołów-córek? Czy ko ciół chce wysyła zespoły misjonarzy, by
rozpoczynali słu b grup komórkowych w innych miejscach? Ogólna strategia b dzie kierowa
słu b grup pod wzgl dem ich rozwoju i wzajemnych kontaktów.
B. Krok 2 – Zacznij dzieli si wizj z członkami ko cioła
Pastor (pastorzy) i przywódcy ko cioła powinni zacz
dzieli si wizj i korzy ciami
wykorzystania grup komórkowych z całym ko ciołem. Powinni pokaza , w jaki sposób grupy te
pasuj do celów ko cioła i jak b d wzmacnia ko ciół i jego słu by. Powinni tak e wyja nia
korzy ci dla ka dego z członków ko cioła.
C. Krok 3 – Wybierz prowadz cych i przygotuj ich
Ustal, kto w ko ciele mo e i posiada kwalifikacje do prowadzenia grupy komórkowej. Sp dzaj z
tymi osobami czas i wyja niaj im cele grup komórkowych, korzy ci, koncepcje itp. Popro ich,
by zastanowili si w modlitwie nad prowadzeniem jednej z takich grup.
Zdecyduj, jaka b dzie struktura opieki nad przywódcami grup Grupa komórkowa dla
komórkowych. Przynajmniej jedna osoba musi by odpowiedzialna przywódców mo e
za słu b
doradcy wobec prowadz cych, przyjmowanie
by wykorzystana do
sprawozda i udzielanie stałej pomocy przy problemach i pytaniach.
przygotowania
Jednym ze sposobów prowadzenia słu by doradzania dla
przywódców jest utworzenie pierwszej grupy komórkowej z przyszłych
przyszłych przywódców. Grupa ta powinna spotyka si przez kilka przywódców grup
miesi cy, zanim powstan jakie inne grupy w ko ciele. To zapewni komórkowych.
przywódcom zarówno szkolenie, jak i do wiadczenie w słu bie grup
komórkowych. Osoba prowadz ca t grup komórkow powinna potem by doradc dla
nowych prowadz cych. Grupa komórkowa dla przywódców powinna dalej spotyka si
regularnie (by mo e raz w miesi cu) po rozpocz ciu pracy nowych grup. Powinien to by czas
przeznaczony na budowanie wspólnoty, nauczanie i omawianie problemów i pyta dotycz cych
grup.
Prowad szkolenie przywódców grup komórkowych we wszystkich aspektach słu by grup
komórkowych. Powinni oni otrzyma szkolenie co najmniej na podstawie lekcji z cz ci „Grupy
komórkowe”, „Studium Biblii” i „Przywództwo” z naszych podr czników.
D. Krok 4 – Załó cie nowe grupy komórkowe
Po kilku miesi cach spotka grupy komórkowej dla prowadz cych powinni oni zacz
planowanie zało enia swoich grup komórkowych. Kiedy b dzie spotyka si ka da grupa (to
znaczy którego dnia i o której godzinie)? Gdzie b dzie spotyka si ka da grupa? Zakładaj c,
e niektórzy ludzie z ko cioła wyrazili zainteresowanie udziałem w grupie, w jaki sposób ustali ,
do jakiej grupy b d nale e ?
Istnieje konieczno poczynienia wielu wst pnych przygotowa przed pierwszym spotkaniem
nowej grupy komórkowej (patrz Podr cznik 2, sekcja Grupy komórkowe, Lekcja 2: „Zasady
przywództwa w grupach komórkowych” i Lekcja 3: „Zakładanie grupy komórkowej”). Doradca
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przywódców grup komórkowych powinien pomaga ka demu z nich w przygotowaniu tego
pierwszego, wa nego spotkania.
Pomocne mo e by ustalenie daty pocz tkowej dla nowych grup komórkowych i
przedstawienie jej ko ciołowi, aby ludzie mogli modli si za t now słu b , a tak e oczekiwa
czasu rozpocz cia. To pomo e wytworzy entuzjazm i rado w zwi zku z nowymi grupami.
E.

Krok 5 – Zatroszczcie si o stał ocen i korekty w słu bie grup komórkowych
Przywódcy ko cioła powinni od czasu do czasu ocenia post py grup komórkowych. Podobnie
jak w przypadku ka dej słu by, mog by potrzebne korekty w pocz tkowych planach i
pomysłach. B d cie otwarci na prowadzenie Ducha wi tego i stale módlcie si za grupy i ich
przywódców, aby Bóg posługiwał si nimi w budowaniu ko cioła i pomocy w wypełnieniu jego
celów i zamierze .

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Bior c pod uwag wszystkie korzy ci płyn ce z grup komórkowych w sferach wspólnoty, czynienia
uczniami Jezusa, ewangelizacji i rozwoju przywódców, dlaczego nie mo na ich wykorzysta w
ka dym ko ciele?

•

Załó my, e jaki ko ciół postanowił zacz wykorzystywa grupy komórkowe. Jak mo na unikn
„rywalizacji” mi dzy istniej cymi ju słu bami ewangelizacji i czynienia ludzi uczniami Jezusa z tymi
samymi słu bami w grupach komórkowych?

•

Dlaczego wa ne jest posiadanie doradcy dla przywódców grup komórkowych w ko ciele? Jaka jest
jego rola i obowi zki?

•

Dlaczego nale y rozpocz
od grupy komórkowej składaj cej si z przyszłych przywódców grup
komórkowych, zanim zaczn si spotkania nowych grup? Jaka korzy płynie z zaanga owania
przywódców ko cioła w t grup przywódców?

•

Jaki jest ogólny cel wykorzystywania grup komórkowych w strukturze istniej cego ko cioła?

PLAN DZIAŁANIA
•

Pomy l o ko ciele, który uwa asz za swój ko ciół „domowy”. Jaka jest wizja tego ko cioła? Jakie ma
cele? Czy mo liwe byłoby wykorzystanie grup komórkowych do pomocy w realizacji tych celów?

•

Jakie problemy lub trudno ci pojawiłyby si
wykorzystywa grupy komórkowe?

•

Napisz krótki plan wykorzystania grup komórkowych w tym ko ciele (lub innym dobrze ci znanym).
Jak wprowadziłby w ycie ten plan?

•

Pomy l o ko ciołach, które znasz, a które mogłyby skorzysta ze słu by grup komórkowych. Jak
zaproponowałby im wykorzystanie grup komórkowych dla wzmocnienia ko cioła i pomocy w
realizacji jego celów? Czy byłby gotowy pomóc im w rozpocz ciu słu by grup komórkowych w ich
ko ciele? Zastanów si nad tym dokładnie i módl si w tej sprawie.

w tym samym ko ciele, gdyby zacz to w nim
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Opieka nad grupami
komórkowymi
OPIEKA I KOORDYNACJA DLA
PRZYWÓDCÓW GRUP
KOMÓRKOWYCH

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest zach cenie ka dego uczestnika kursu do opracowania struktury opieki w celu
promowania i podtrzymywanie wzrostu w jego słu bie grup komórkowych.

Główne punkty

• Role koordynatorów i opiekunów grup komórkowych.
• Potrzeba strukturalnego podej cia do opieki nad słu b grup komórkowych.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie korzy ci płyn ce z danej struktury opieki nad grupami komórkowymi i potrzeb takiej
struktury.
• Zna role i obowi zki ka dej osoby w strukturze opieki, a tak e wiedzie , jak przyczyniaj si
one do wzrostu i sukcesu grup komórkowych.
• Przygotowa podstawowy plan wcielenia w ycie danej struktury opieki w swojej własnej słu bie
grup komórkowych, je eli struktura taka jeszcze nie istnieje.

Dodatek

13A Grupy komórkowe: ko cowy krok

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

W sekcji „Plan działania” uczestnicy kursu maj przeczyta Dodatek 13A: „Grupy komórkowe:
ko cowy krok” i przygotowa podstawowy plan struktury opieki w swoich słu bach grup
komórkowych. Poniewa jest to ostatnia lekcja na temat grup komórkowych, zadbaj o to, by plan
ten został przejrzany przez ciebie lub innego doradc czy prowadz cego nauczanie.
WPROWADZENIE
Zespół trzech misjonarzy (Piotr, Sandra i Michał) pracował przez ostatnie trzy lata w mie cie licz cym
około 35 000 mieszka ców. Ka dy z nich zało ył kilka grup komórkowych, a niektóre z tych grup
pomno yły si kilka razy. Gdyby patrze na liczb spotykaj cych si grup i ilo
ludzi zbawionych,
mogłoby si wydawa , e ich dotychczasowa słu ba jest owocna.
Gdy jednak grupy dalej wzrastały i pomna ały si , Piotr, Sandra i Michał stawali si coraz bardziej
sfrustrowani. Ka dy z nich miał problemy i pytania, staraj c si budowa nowych przywódców, a nie było
nikogo, do kogo mogliby zwróci si po porad . Byli tak bardzo zaj ci, e rzadko nawet spotykali si ze
sob . Wygl dało na to, e w rezultacie ka dy z nich prowadzi swoj własn odr bn słu b . Gdy
wszyscy troje rozpoczynali prace w tym mie cie, Piotr miał wizj zało enia kilku nowych ko ciołów przy
pomocy grup komórkowych. Ostatnio jednak ka dy jest tak zaj ty swoimi grupami, e nikt ju o tym
nawet nie rozmawia.
Piotr, Sandra i Michał nie wiedz , e kilka najmłodszych grup do wiadcza problemów, które mogłyby
zosta rozwi zane przez bardziej do wiadczonych przywódców, ale nikt im o tym nie mówi ani nie prosi
ich o pomoc. Dwie grupy równocze nie planuj spotkania ewangelizacyjne w tej samej cz ci miasta,
podczas gdy du e jego obszary s całkowicie pozbawione wiadectwa o Chrystusie. Piotr cieszy si , e
grupy rozrastaj si i pomna aj , ale wydaje si , e chyba mogliby osi gn
wi cej, gdyby znale li
sposób na zgodn współprac ze sob .
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Piotr nie zdaje sobie sprawy, e istnieje aspekt administracyjny, którego brakuje w jego słu bie grup
komórkowych. Kto powinien sprawowa opiek nad komórkami, aby organizowa i koordynowa ich
wysiłki docierania do ludzi w mie cie.
Niestety, dla wielu ludzi zaanga owanych w słu b słowo „administracja”
przywodzi na my l obrazy nudnej pracy papierkowej i niepotrzebnych
utrudnie . Czasami „administracja” rozumiana jest nawet jako władza,
hierarchia i kontrola, a wi c co , czego ludzie chc unikn w swojej słu bie.
Administracja, wła ciwie przygotowana i prowadzona, mo e jednak pomóc w
jak najlepszym wykorzystaniu Bo ych zasobów i mo e znacznie zwi kszy
skuteczno słu by.

Administracja jest
absolutnie konieczna
do tego, by powstał
ruch zakładania
ko ciołów przez
wykorzystanie grup
komórkowych.

Administracja jest niezb dnym aspektem słu by grup komórkowych i jest
absolutnie konieczna do tego, by powstał ruch zakładania ko ciołów przez wykorzystanie grup
komórkowych. Administracja w formie struktury opieki jest kluczowym elementem wizji szerszej słu by,
zwłaszcza gdy grupy komórkowe zaczynaj wzrasta i pomna a si .
I.

OPIEKA NAD GRUPAMI KOMÓRKOWYMI
W sensie ogólnym „opiekun” to kto , kto sprawdza prac drugiej osoby. Jest on odpowiedzialny za
to, by praca ta była wykonana dobrze i na czas. W słu bie grup komórkowych istnieje potrzeba
„opiekunów”, którzy b d pomaga przywódcom grup komórkowych przy pracy w grupie.
Opiekunowie ci nie „kontroluj ” i nie zmuszaj przywódców grup do pracy w ich stylu; przeciwnie, s
dla nich ródłem m dro ci i praktycznej rady, aby grupy komórkowe były efektywne w swojej
słu bie.
A. Wa no

opieki

Niezale nie od tego, w jaki sposób wykorzystuje si grupy komórkowe w słu bie, trzeba
zastanowi si nad tym, jak b dzie realizowana opieka nad nimi w danym kontek cie słu by.
Istnieje kilka powodów, dla których pewien rodzaj opieki jest potrzebny w słu bie grup
komórkowych.
Koordynacja: Grupy obj te opiek maj struktur przywództwa, która mo e koordynowa
działania indywidualnych grup w wietle ogólnej strategii słu by. Grupy prowadz własn
słu b , istnieje jednak koordynacja, aby działania ka dej grupy przyczyniały si do realizacji
wi kszego celu słu by. Koordynacja jest rezultatem widzenia „szerszego obrazu” tego, co
dzieje si (lub mo e si dzia ) poza indywidualnymi grupami komórkowymi.
Załó my na przykład, e ogólnym celem danej słu by grup komórkowych jest ogłoszenie
Ewangelii w całym mie cie lub wsi i zało enie trzech nowych ko ciołów. Je eli działania grup
b d skoordynowane, grupy b d mogły podzieli miasto mi dzy siebie i ich działania nie b d
si na siebie nakłada . Zostan przeprowadzone badania terenu, by okre li ró ne obszary
docelowe w mie cie i ka da grupa zarysuje swój „kr g odpowiedzialno ci” wokół obszaru,
którym b dzie si zajmowa . W ten sposób grupy b d mogły by efektywnym wiadectwem w
całym mie cie. Gdy nadejdzie czas zakładania nowych ko ciołów, koordynacja mi dzy grupami
zapewni zrównowa one i racjonalne podej cie przy ł czeniu grup w ko cioły.
Prowadzenie: Gdy działa jaka struktura opieki, ka dy przywódca
grupy komórkowej ma kogo , do kogo mo e si zwróci ze swoimi
pytaniami, problemami i trudno ciami. Istnieje posiadaj ce swoj
struktur rodowisko, w którym przywódcy grup komórkowych mog
uczy si przywódców z wi kszym do wiadczeniem, a tak e od
siebie nawzajem. Zamiast boryka si samotnie z problemami lub
pytaniami, maj kogo , do kogo mog si zwróci po pomoc i rad .

Jednym z
najwa niejszych
aspektów opieki jest
to, e zapewnia ona
trosk i wsparcie dla
przywódców grup
komórkowych.

Przywódcy grup komórkowych nieustannie zaspokajaj potrzeby
ludzi w swoich grupach, natomiast nikt nie słu y im. Jednym z najwa niejszych aspektów opieki
jest to, e zapewnia ona trosk i wsparcie dla przywódców grup komórkowych. Jednym z
praktycznych sposobów realizacji tej opieki jest stworzenie grupy komórkowej dla przywódców,
w której schodz si oni razem, by kto im usłu ył i by mogli uczy si od siebie.
Odpowiedzialno : Ka da grupa komórkowa b dzie miała własne cele wnosz ce wkład w
realizacj ogólnych celów słu by. Przywódcy grup komórkowych potrzebuj kogo , przed kim
byliby odpowiedzialni za realizacj tych celów. Cele ka dej grupy nale y poddawa
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systematycznej analizie i w miar potrzeby korygowa . Jest to szczególnie pomocne w
przypadku nowych grup i przywódców, aby pomóc im modli si i my le o Bo ej woli dla ich
grupy i pomóc im ustanawia realistyczne cele. Zamiast czeka , „a co si wydarzy”
przywódca grupy komórkowej, który jest przed kim odpowiedzialny, b dzie starał si , by
pomóc grupie w realizacji wytyczonych dla niej przez Boga celów.
Prawo : Jedn z korzy ci płyn cych ze słu by w grupach jest czynienie nowych wierz cych
uczniami Jezusa i rozwijanie nowych przywódców. Brak dojrzało ci poł czony ze skrajn
gorliwo ci mo e czasami by niebezpiecznym poł czeniem. Grupa komórkowa mo e zej z
dobrej drogi i zacz
bł dnie interpretowa lub stosowa Pismo. Struktura opieki mo e
stanowi
rodek pomocny w unikaniu przesady, skrajno ci czy nawet herezji. Grupa
pozostawiona sama sobie mo e doj do bł dnej interpretacji i bł dnego nauczania Słowa
Bo ego.
B. Struktura opieki
Niezale nie od tego, w jaki sposób przebiega opieka nad grupami komórkowymi, podstawowa
koncepcja pozostaje taka sama: musi istnie strukturalne podej cie do koordynowania i
pomagania przywódcom w ich działaniach zmierzaj cych do budowania ludzi i słu by w ich
komórkach. Opiekunowie pilnuj realizacji zada i celów przez przywódców grup i obserwuj
nauczanie i duchowy rozwój ich samych oraz członków grupy.
Typowa struktura opieki dla grup komórkowych składa si zazwyczaj z dwóch poziomów.
Pierwszy z nich b dziemy nazywa koordynatorami. B d to osoby pracuj ce bezpo rednio z
prowadz cymi grupy komórkowe. Drugi poziom b dziemy nazywa opiekunami. Opiekunowie
pracuj głównie z koordynatorami. Koordynatorzy i opiekunowie maj konkretne role i
obowi zki zmierzaj ce do rozwijania przywódców i słu by w grupach komórkowych:
1.

Koordynator
Poniewa rola koordynatora polega przede wszystkim na
uczeniu i prowadzeniu przywódców grup komórkowych,
powinien on sam prowadzi grup komórkow , zanim zostanie
powołany do tej funkcji. Je eli słu ba przywódców grup ma by
owocna, potrzebuj oni kogo , kto b dzie im słu ył rad .
Poni ej podajemy dziedziny, w których koordynator powinien
by zaanga owany w ycie i słu b
przywódcy grupy
komórkowej:

Grupa

Grupa

Grupa

•

Koordynator
Problemy w grupie – koordynator spotyka si regularnie z
przywódcami grup komórkowych. W niektórych słu bach
ma to miejsce raz w tygodniu, w innych mo e tylko raz w miesi cu. Mo e to by
nieformalne spotkanie, albo te koordynator mo e zdecydowa si na stworzenie
grupy komórkowej dla przywódców. Podczas tych spotka przywódcy mog stawia
pytania, omawia problemy i uczy si od siebie nawzajem na podstawie swoich
do wiadcze wyniesionych z grup.

•

Osobisty wzrost duchowy – koordynator powinien tak e sp dza czas indywidualnie z
przywódcami grup komórkowych i ich rodzinami, by lepiej ich pozna i rozumie to, co
dzieje si w yciu ka dego z nich. Powinien to by nieformalny czas dzielenia si , taki
jak wspólny posiłek lub mo e kawa czy herbata w domu przywódcy.

•

Przygotowywanie asystentów dla prowadz cych – jedn z najtrudniejszych dziedzin
słu by dla przywódcy grupy komórkowej b dzie przygotowanie swojego asystenta.
Wi kszo nowych przywódców nigdy nie pracowała aktywnie nad przygotowaniem
drugiej osoby do roli przywódcy, b d wi c mieli mnóstwo pyta i problemów w tej
dziedzinie. Koordynator mo e dzieli si praktycznymi sposobami, przy pomocy
których on pracował z asystentami w swoich poprzednich grupach komórkowych.

•

Planowanie i odpowiedzialno
– koordynator jest odpowiedzialny za udzielanie
pomocy przywódcom grup komórkowych w opracowaniu celów i planów dla słu by
oraz sprawdzanie ich realizacji. Obejmuje to naszkicowanie „kr gu odpowiedzialno ci”
dla członków ka dej grupy, aby pomóc im zrozumie , gdzie b d pracowa (na jakim
terenie geograficznym) i do jakiej grupy ludno ci b d dociera . Koordynator musi
tak e pomaga przywódcom grup w przygotowaniu i realizacji planu pomno enia si .
Poza tym ka dy przywódca grupy komórkowej powinien mie indywidualne plany
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rozwoju duchowego dla ka dego członka grupy i plany ewangelizacji oraz innych
działa grupy. Przegl danie i korygowanie tych planów wraz z przywódcami jest
konieczne dla wzrostu i sukcesu ka dej grupy komórkowej.
•

Praktyczne umiej tno ci słu by – koordynator powinien
tak e prowadzi
stałe szkolenie i nauczanie dla
przywódców grup komórkowych, aby kontynuowa
wyposa anie ich do owocnej słu by. Koordynator powinien
stara si zapewni nauczanie, które b dzie zaspokajało
obecne potrzeby w yciu i słu bie przywódców. Nauczanie
to powinno dostarcza praktycznych rozwi za w realnych
problemach yciowych i sytuacjach, przed którymi staj
prowadz cy.

•

Zach ta – koordynator powinien od czasu do czasu odwiedza grupy komórkowe i
wyra nie rozumie , co grupy studiuj lub czego si w nich aktualnie naucza. Kontekst
ka dej słu by jest inny, ale koordynator powinien orientowa si w tym, ilu jest
członków w ka dej grupie, ilu go ci przychodzi na spotkania grupy, gdzie grupy si
spotykaj i jakie nie rozwi zane problemy maj obecnie ich przywódcy.

Ka dy przywódca
grupy komórkowej
powinien mie
indywidualne plany
rozwoju duchowego
dla ka dego członka
grupy.

•

Modlitwa – koordynator musi tak e modli si wspólnie z przywódcami grup oraz
modli si za nich w swoim osobistym czasie modlitwy. Powinien stale poszukiwa
sposobów udzielania pomocy przywódcom, aby ich słu ba była owocna i aby wzrastali
w dojrzało ci i podobie stwie do Chrystusa.
Z powodu znacznej ilo ci czasu i energii, jakie koordynator musi po wi ci opiece nad
ka dym przywódc grupy komórkowej, powinien by odpowiedzialny za nie wi cej ni
cztery lub pi grup.
2.

Opiekun
Rola opiekuna ró ni si
od roli
koordynatora głównie tym, e opiekun nie
ma
bezpo redniego
kontaktu
z
przywódcami grup komórkowych – on
pracuje
przede
wszystkim
z
koordynatorami. Opiekun powinien mie
du e do wiadczenie w słu bie grup
komórkowych i powinien wcze niej sam
by
przywódc
takiej grupy oraz
koordynatorem. Opiekun interesuje si
yciem i słu b ka dego koordynatora, a
tak e ogólnym kierunkiem słu by grup
komórkowych. Jest on doradc
dla
koordynatorów w taki sam sposób, w jaki
koordynator jest doradc
dla swoich
przywódców grup komórkowych.

Grupa
Grupa
Grupa

Grupa

Koordynator

Grupa
Grupa

Koordynator

Opiekun

Opiekunowie powinni spotyka si regularnie z koordynatorami, co najmniej raz w
miesi cu. Podczas tych spotka koordynatorzy mog przedstawi sprawozdanie z
post pów i działa w ka dej z grup komórkowych, za które s odpowiedzialni. Dla celów
dokumentacji opiekun mo e zdecydowa o wprowadzeniu jakiego pisemnego formularza,
którzy ka dy koordynator wypełniałby wpisuj c informacje na temat komórek.
Jedn z najwa niejszych funkcji opiekuna jest obserwowanie i kształtowanie stałego i
skoordynowanego działania grup komórkowych. Opiekun musi my le o „du ym obrazie”
słu by. Powinien tak e dba o to, by ka dy koordynator wyra nie rozumiał rol ka dej z
grup komórkowych w tym planie. Na przykład celem okre lonej słu by grup komórkowych
mo e by zało enie dwóch nowych ko ciołów w pewnej dzielnicy miasta. Dwóch
koordynatorów pracuje z niezale nymi grupami komórkowymi, natomiast trzeci
koordynator ma kilka niezale nych grup komórkowych i kilka grup komórkowych, które
powstały w istniej cym ko ciele. Obowi zkiem opiekuna jest pomaga koordynatorom w
zrozumieniu, jak wszystkie te grupy komórkowe mog współpracowa ze sob , aby
utworzy te dwa nowe ko cioły i jakie kroki nale y w tym kierunku podj .
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Gdy pojawi si problemy w grupach lub w yciu koordynatora,
opiekun jest zawsze do dyspozycji, by słucha , modli si i
udziela rady. Powinien modli si regularnie za ka dego
koordynatora, a tak e za ka d piln potrzeb , jaka pojawi si
w grupach.

W niektórych
miejscach wszystkie
grupy komórkowe
zbieraj si co jaki
czas (na przykład raz
w miesi cu) dla
uwielbiania Boga,
prze ycia wspólnoty i
nauczania.

W niektórych miejscach wszystkie grupy komórkowe zbieraj
si co jaki czas (na przykład raz w miesi cu) dla uwielbiania
Boga,
prze ycia
wspólnoty
i
nauczania.
Czasami
zgromadzenia te nazywa si „wspóln uroczysto ci ”. Je eli
maj miejsce takie spotkania, opiekun (lub w jego zast pstwie
koordynator) b dzie odpowiedzialny za prowadzenie wspólnego czasu; mo e te poprosi
jednego lub kilku koordynatorów o pomoc w oddawaniu Bogu czci lub nauczaniu.
II.

STRUKTURY OPIEKI DLA RÓ NYCH MODELI SŁU BY GRUP KOMÓRKOWYCH
Struktura organizacyjna słu by grup komórkowych b dzie cz sto decydowa o tym, jak form
przyjmie struktura opieki. W Lekcji 6 z cyklu Grupy komórkowe pt. „Filozofia słu by grup
komórkowych”, przedstawili my kilka ró nych modeli, które mog by wykorzystane w słu bie grup
komórkowych. Poni ej zamieszczamy krótkie przypomnienie ka dego z tych modeli, a wraz z nimi
rodzaje struktury opieki, jak mo na wykorzysta w danej sytuacji.
A. Model 1: Grupy komórkowe, które zakładaj tradycyjny ko ciół z komórkami
W tej sytuacji jedna lub
Ilustracja 13.2 Grupy komórkowe zakładaj ko ciół
kilka
pocz tkowych
grup
tradycyjnego ko cioła z komórkami.
Nowe grupy komórkowe
komórkowych
wzrasta
i pomna a si , a mog one
Grupa
zało y
nowy
tradycyjny
ko ciół. Ko ciół ten b dzie
Grupa
Grupa
Ko ciół
prowadz do ...
Grupa
spotykał si
w centralnym
miejscu, b dzie miał tradycyjne
Grupa
Grupa
nabo e stwo odpowiednie dla
Grupa
Grupa
lokalnego kontekstu i kultury.
Ko ciół b dzie w dalszym
ci gu korzystał ze słu by grup komórkowych dla ewangelizacji, czynienia ludzi uczniami
Jezusa i stałego wzrostu. Mo e ustanowi tradycyjne „programy” słu by, takie jak szkoła
niedzielna, słu ba dla kobiet, weekendowy klub dla dzieci itp. Ilustracja 13.2 pokazuje ten
model.
W takim przypadku struktura opieki b dzie potrzebna na długo przed zało eniem ko cioła. Ten
model b dzie wymagał przynajmniej koordynatora dla opieki nad słu bami poszczególnych
grup komórkowych i do pomocy przywódcom w koordynowaniu działa zwi zanych z
zakładaniem nowego ko cioła. Warto zwróci uwag na fakt, e po zało eniu ko cioła, gdy
grupy dalej b d wzrasta i pomna a si , koordynator mo e by nazwany „diakonem” lub
„starszym” odpowiedzialnym za słu b grup komórkowych.
B. Model 2: Istniej cy ko ciół zaczyna korzysta z grup komórkowych
Mo liwe jest, by istniej cy
ko ciół zacz ł korzysta z grup
komórkowych
w
celu
prze ywania
wspólnoty,
ewangelizacji i czynienia ludzi
uczniami Jezusa (patrz Lekcja
12
w
sekcji
Grupy
komórkowe”).
Przywódcy
ko cioła musz zdecydowa ,
ile grup jest potrzebnych i ile
mo na zało y
bior c pod
uwag
liczb
członków

Ilustracja 13.3 Grupy komórkowe dodane do ko cioła
tradycyjny ko ciół z komórkami.

Tradycyjny ko ciół

Ko ciół

tworzy ...

Grupa

Grupa

Ko ciół

Grupa

Grupa

Grupa
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ko cioła i liczb ludzi, których mo na przygotowa do prowadzenia grup komórkowych. Po
jakim czasie, gdy grupy te zaczn wzrasta i pomna a si , ko ciół tak e zacznie wzrasta .
Sytuacj tak pokazuje Ilustracja 13.3.
W typowej sytuacji struktura opieki w tym modelu wyznacza role koordynatorów i opiekuna
obecnym przywódcom ko cioła. Diakoni lub starsi mog by koordynatorami, a pastor (lub
zespół duszpasterski) mo e – całkiem logicznie – wypełnia rol opiekuna. Gdy grupy b d
wzrasta i pomna a si , najcz ciej przywódcy grup komórkowych zaczn pełni role
koordynatorów, a na ko cu opiekunów.
C. Model 3: Grupy komórkowe zakładaj ko ciół komórkowy
Ko ciół komórkowy ró ni si od
Ilustracja 13.4 Grupy komórkowe zakładaj ko ciół
tradycyjnego ko cioła tym, e nie
komórkowy
ma budynku ko cielnego ani
regularnego
niedzielnego
nowego ko cioła zło onego z grup komórkowych.
Nowe grupy komórkowe
nabo e stwa, a podstaw jego
istnienia nie jest działanie
Grupa
„programów” w ko ciele. Ko ciół
Uroczyste
Grupa
Grupa
składa si
z samych grup
nabo
e stwo
prowadz do ...
Grupa
komórkowych,
a
wszystkie
funkcje ko cioła dokonuj si w
ka dej komórce, wł czaj c w to
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
chrzty i Wieczerz
Pa sk .
Komórki regularnie spotykaj si
razem (na przykład raz w miesi cu) na „wspóln uroczysto ”. Jest to czas zach ty,
społeczno ci, oddawania Bogu czci i nauczania. Wszystkie grupy uwa aj si za cz
jednego du ego ko cioła. Ilustracja 13.4 pokazuje ten model.
Struktura opieki w ko ciele komórkowym ma cz sto prost budow hierarchiczn . Ka de pi
grup komórkowych ma swojego koordynatora, a ka dych pi ciu koordynatorów ma swojego
opiekuna. Je eli jest bardzo du o grup, pojawia si potrzeba nast pnego poziomu doradców,
czasami nazywanych „pastorami komórek”, którzy pracuj z opiekunami.
D. Model 4: Kilka grup komórkowych wzrasta, pomna a si i „zasila” lokalne ko cioły
Nie ma takiej konieczno ci, by
Ilustracja 13.5 Grupy komórkowe „zasilaj ” ko cioły
grupy komórkowe zakładały
Niezale ne komórki zasilaj tradycyjne ko cioły.
nowe ko cioły. Korzystniejsze
mo e
by
wzmacnianie
istniej cych
ko ciołów
Grupa
lokalnych, które po jakim
Ko ciół
Ko ciół
czasie zaczn zakłada nowe
Grupa
ko cioły-córki.
Grupy
komórkowe
powstaj
Grupa
niezale nie od istniej cych
ko ciołów. Gdy do grup
doł czaj nowi ludzie, zach ca
si ich do przył czenia si tak e do lokalnego ko cioła. Cz sto b d równocze nie nale e do
grupy komórkowej i do lokalnego ko cioła. Ten proces pokazuje Ilustracja 13.5.
W takiej sytuacji jeden z przywódców grupy komórkowej mo e pełni rol koordynatora, aby
pomaga w działaniach grup komórkowych zmierzaj cych do wzmacniania ko ciołów na tym
terenie. Je eli po jakim czasie który z istniej cych ko ciołów b dzie chciał wykorzysta grupy
komórkowe, trzeba b dzie rozwa y stworzenie innej struktury opieki dla jego grup.
III.

ZASTOSOWANIE DLA TWOJEJ SŁU BY GRUP KOMÓRKOWYCH
Nazwy, jakie zostan wybrane dla osób w strukturze opieki, takie jak „koordynator” czy „opiekun”
nie s wa ne. W swoim kontek cie słu by mo esz wybra i u ywa jakiegokolwiek okre lenia, które
uznasz za wła ciwe i zrozumiałe. Najwa niejsze jest to, by znale li si ludzie pełni cy funkcje
koordynatorów i opiekunów w danej strukturze opieki. S to osoby potrzebne do tego, by pomóc
grupom komórkowym zrealizowa cele, jakie postawił przed nimi Bóg.
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Kontekst twojej słu by zadecyduje o tym, kto b dzie wypełniał te role przywódcze. Je eli nowe
grupy komórkowe zakładane s niezale nie od istniej cego ko cioła, cz sto jeden z przywódców,
ten, który ma najwi ksze do wiadczenie, b dzie pełnił rol koordynatora, gdy grupy zaczn
wzrasta i pomna a si .
By mo e korzystasz z grup komórkowych w tradycyjnym ko ciele, aby pomóc mu we wzro cie (a
nast pnie w zakładaniu nowych ko ciołów-córek). W takiej sytuacji powiniene m drze i rozwa nie
podej do decyzji wyboru koordynatorów i opiekuna. Zawsze lepiej jest, gdy b d to ludzie, którzy
kiedy prowadzili grupy komórkowe i maj w tym du o do wiadczenia. W tradycyjnym ko ciele
szybko mog pojawi si problemy, gdy aktualni przywódcy ko cioła zostan wyznaczeni do tych
funkcji, ale sami nigdy nie uczestniczyli w słu bie grup komórkowych. Potrzeba du o modlitwy i
rozeznania, je eli jeste w takiej wła nie sytuacji. Je li do pełnienia tych funkcji masz tylko
przywódców, którym brak do wiadczenia w prowadzeniu grupy komórkowej, zrób wszystko, co
mo esz, by pomóc im zrozumie koncepcje, korzy ci i cechy szczególne słu by grup komórkowych.
Po jakim czasie pozycje w strukturze opieki b d mogli zaj przywódcy grup.
Niestety, cz sto pierwsza rzecz, jaka kojarzy si nam ze struktur
hierarchiczn , to element kontroli. Wa ne jest zrozumienie, e struktura
opieki nie jest potrzebna po to, by sprawowa kontrol nad słu b grup
komórkowych. Zamiast kontrolowa grupy komórkowe ka dy przywódca
w strukturze opieki powinien dokłada stara , by przygotowywa ,
wyposa a i posyła grupy komórkowe, by słu yły w taki sposób, jak
prowadzi je Duch wi ty. Ruch grup komórkowych kierowany przez
Ducha wi tego jest w rzeczywisto ci bardzo „niekontrolowalny” w
kategoriach ludzkiej interwencji. Jest to wierne posłusze stwo Bo ych
ludzi, oddaj cych Bogu całkowicie swoje ycie, czas i talenty do słu by
w grupach komórkowych i za ich po rednictwem.

Struktura opieki nie
jest potrzebna po to,
by kontrolowa
słu b grup
komórkowych, ale by
przygotowywa ,
wyposa a i posyła
grupy komórkowe do
słu by.

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Wyja nij potrzeb jakiego rodzaju struktury opieki przy pracy ze słu b grup komórkowych.
Dlaczego nie mo emy pozwala komórkom na wszystko, co si im podoba? Jakie s korzy ci
płyn ce z posiadania struktury opieki?

•

Własnymi słowami krótko przedstaw funkcje administracyjne, jakie powinny by obecne w ka dej
rozwijaj cej si słu bie grup komórkowych.

•

Je eli jeste obecnie zaanga owany w słu b grup komórkowych i nie ma w niej nikogo, kto pełniłby
rol koordynatora, kogo mógłby poprosi o pełnienie tej funkcji? Czy mógłby sam zastanowi si
nad jej pełnieniem w jakim momencie w przyszło ci?

•

Czym ró ni si rola opiekuna od roli koordynatora?

•

Czy koordynatorzy i opiekunowie mog dalej prowadzi grupy komórkowe?

PLAN DZIAŁANIA
•

Przeczytaj Dodatek 13A: „Grupy komórkowe: ko cowy krok”. W modlitwie zastanów si , czego Bóg
pragnie dla twojej słu by grup komórkowych, zanim zaczniesz planowa jakiego rodzaju struktur
opieki w swojej słu bie.

•

Nast pnie opracuj prosty plan dla struktury opieki niezb dnej w konkretnym kontek cie twojej słu by
grup komórkowych. Pomy l o tym, jak nazwiesz osoby pełni ce funkcje koordynatora i opiekuna.
Nawet je eli w tej chwili masz tylko kilka grup komórkowych, kto mógłby pełni w nich rol
koordynatora? Gdy Duch wi ty b dzie dalej działał i twoje grupy b d wzrasta i pomna a si , w
jaki sposób b dziesz decydował o tym, kto b dzie pełnił funkcje koordynatorów i opiekunów w
przyszło ci? Sk d b d pochodzi i jakie szkolenie lub do wiadczenie b dzie konieczne, by mogli
pełni tego typu słu b ? Jakiego rodzaju struktura opieki b dzie nieodzowna do podtrzymywania i
wspierania wzrostu, jakiego Bóg pragnie w twoich grupach komórkowych? Jakiego rodzaju struktura
opieki najlepiej pasowałaby do twojego modelu słu by? W swoim planie narysuj diagram modelu,
który wykorzystujesz i sposób dopasowania do niego wybranej struktury opieki.

•

Przejrzyj swój plan struktury opieki ze swoim doradc lub prowadz cym t lekcj .
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Grupy komórkowe:
ko cowy krok

SERCE DLA NARODÓW
Gdy studiujemy Bibli , widzimy wyra nie, e Bóg chce, by poznały go wszystkie narody ziemi. W
Drugiej Ksi dze Moj eszowej 19:5-6 Bóg poleca Moj eszowi powiedzie Izraelitom: „Teraz je li
pilnie słucha b dziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, b dziecie szczególn moj
własno ci po ród wszystkich narodów, gdy do Mnie nale y cała ziemia. Lecz wy b dziecie mi
królestwem kapłanów i ludem wi tym”. A do przyj cia Chrystusa naród izraelski był wybranym
przez Boga narz dziem wiadczenia o Jego suwerenno ci i chwale. W Psalmie 96:2-3 czytamy:
„ piewajcie Panu, błogosławcie Jego imi , z dnia na dzie gło cie Jego zbawienie! Rozgłaszajcie
Jego chwał w ród narodów, Jego cuda – w ród wszystkich ludów!”
Gdy przyszedł Jezus, wypełnił prawo Starego Testamentu (Rzym. 10:4), zało ył Ko ciół (Mat.
16:18) i nakazał uczniom, by byli Jego wiadkami (Dzieje 1:8) a po „kra ce ziemi”. Ko ciół stał si
narz dziem, przez które Bóg pragnie objawi swoj miło i łask wszystkim ludziom
Nasz motywacj zakładania nowych ko ciołów jest wypełnienie
polecenia, które Chrystus dał nam w Wielkim Nakazie Misyjnym.
Odkryli my, e grupy komórkowe s jednym ze sposobów budowania
wzrastaj cych, zdrowych, pomna aj cych si ko ciołów. Sp dzili my
wiele czasu omawiaj c szczegóły działania słu by grup komórkowych.
Wa ne jest poznanie i zrozumienie specyficznych aspektów słu by grup
komórkowych. Funkcje grupy komórkowej wida na przykładzie
pierwszego ko cioła w Jerozolimie (Dzieje Apostolskie 2:42-47). Grupy
komórkowe s sposobem na ladowania tych funkcji i rodkiem ich
realizacji w naszych ko ciołach i słu bach równie dzisiaj.

Odkryli my, e grupy
komórkowe s
jednym ze sposobów
budowania
wzrastaj cych,
zdrowych,
pomna aj cych si
ko ciołów.

Warto jednak pami ta o ogólnym celu, „du ym obrazie” tego, czego Bóg pragnie dla naszej słu by.
Jaka jest rola grup komórkowych w wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego? Co powinno dzia
si w twojej grupie komórkowej (grupach komórkowych), aby coraz bardziej zbli a si do realizacji
tego celu? Czy nie wystarczy zało enie kilku grup i doprowadzenie do ich pomna ania? Czy Bóg
pragnie wi cej? Jaki jest „ko cowy” krok dla grup komórkowych w wypełnieniu nakazu, który
Chrystus dał prawie 2000 lat temu?
II.

POMNA ANIE PRZEZ WIAR
Jednym z głównych wyró ników grup komórkowych jest ich pomna anie si . Musi si dokonywa ,
je eli grupy maj „pozosta przy yciu” – bez niego grozi im stagnacja i mier . Pomna anie nie jest
motywacj do ewangelizacji w grupach komórkowych, ale pozwala na aktywn i stał
ewangelizacj . Zawsze jest „miejsce” dla nowych niewierz cych i nowych nawróconych w
pomna aj cych si grupach komórkowych.
Ka dy z nas rozumie i zgadza si z potrzeb pomna ania w słu bie grup komórkowych. Jak cz sto
jednak „ograniczamy” moc i suwerenno Boga przez nasze własne ograniczenia wiary i wizji? Czy
patrzymy na nasze słu by grup komórkowych takimi samymi oczami, jakimi patrzy Bóg? Gdyby my
mogli postrzega nasze słu by tak, jak postrzega je Bóg, jakie ograniczenia i zahamowania
zostałyby usuni te? Co uległoby zmianie? Jak rozumieliby my wa no
i potencjalny wpływ
naszych grup komórkowych?
Gdy zaczynamy pracowa z grupami komórkowymi, trudno jest my le o czym wi cej poza
powstaniem tych pierwszych grup, przygotowaniem asystentów i prac w kierunku pomno enia.
Uczymy si wiele o grupach przez popełnione bł dy, problemy i rado ci płyn ce z prowadzenia
grupy komórkowej. Wkrótce u wiadamiamy sobie potrzeb zgodnej współpracy odr bnych grup,
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aby osi gn
szersze cele słu by. Po jakim czasie zaczynamy my le
organizacyjnej, potrzebnej do koordynacji działania wielu grup komórkowych.

o jakiej

strukturze

W ksi dze Izajasza 40:26 czytamy: „Podnie cie oczy w gór i patrzcie: Kto stworzył te gwiazdy? –
Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu. Spod takiej pot gi i
olbrzymiej siły nikt si nie uchyli.”. W naszej słu bie grup komórkowych tak e powinni my „podnie
oczy w gór i patrze ”. Gdy patrzymy w innym kierunku ni w stron Boga, widzimy tylko to, co
mo emy zrobi o własnych siłach. Ale kiedy patrzymy na Boga, zaczynamy rozumie Jego moc i
pot g oraz to, czego mo e przez nas dokona .
Gdyby my mieli oczy, którymi mogliby my zobaczy to, co widzi Bóg, jakich uczu by my
do wiadczali – entuzjazmu, przera enia, czy mo e obu? Czy nasz brak wiary nie ogranicza
czasami mo liwo ci pełnego wykorzystania nas przez Boga w naszym yciu i słu bie? Wiara
pozwala nam snu wielkie marzenia i podejmowa wielkie rzeczy dla Boga, gdy zdajemy sobie
spraw z tego, e Jego moc wspiera nasze wysiłki.
Wiara nie koncentruje si na wszystkich naszych ograniczeniach i słabo ciach. Przeciwnie, skupia
si na darach Boga i Jego mo liwo ci realizacji tego, czego pragnie. Wiara to widzenie tego, co jest
pozornie nieosi galnym, niepraktycznym celem, a potem gotowo do zrobienia kroku do przodu,
by Bóg mógł posłu y si nami do wykonania zadania, które w ludzkich kategoriach było
„niemo liwe do wykonania”. Wiara nie polega na dokładnym zrozumieniu sposobu realizacji
okre lonego celu czy zadania, ale na rozumieniu, e Bóg jest zdolny spełni to zadanie przez ludzi,
którzy pozwol , by posłu ył si nimi niezale nie od ich sytuacji i okoliczno ci.
Zaznaczyli my powy ej, e przywódcy grup komórkowych powinni
stara si posła je do słu by w mocy Ducha wi tego i pod Jego
prowadzeniem. Gdy grupy komórkowe składaj si z ludzi, którzy
posłusznie i całkowicie oddali swoje ycie, czas i talenty Panu, Duch
wi ty ma ludzi, z którymi mo e pracowa i przez których przyniesie
obfity owoc.

Przywódcy grup
komórkowych powinni
stara si posła je
do słu by w mocy
Ducha wi tego i pod
Jego prowadzeniem.

Całkowite oddanie si Bogu oznacza wiar , która pozwoli nam słu y w
trudnych okoliczno ciach, pokonywa pozornie niemo liwe do pokonania bariery i przesta zgadza
si z ograniczeniami, jakie chce nam narzuci wiat. Powinni my modli si , by Bóg dał nam tak
wiar , eby mógł si nami posłu y do realizacji przez nasze grupy komórkowe wielkich rzeczy,
których On pragnie.
III.

KO CIOŁY DLA NARODÓW
Je eli jednym z naszych celów słu by s pomna aj ce si grupy komórkowe, które przekształcaj
si w ko cioły, to ile takich grup potrzeba? Czy wystarczy kilka grup w naszej słu bie lub w naszym
mie cie? Czy ma ich by 10, 50, a mo e 500?
W Drugim Li cie Piotra 3:9 czytamy o Bo ym pragnieniu dla ludzi zgubionych: „Nie zwleka Pan z
wypełnieniem obietnicy – bo niektórzy s przekonani, e Pan zwleka – ale On jest cierpliwy w
stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubi , ale wszystkich doprowadzi do nawrócenia”.
Pragnieniem naszego serca tak e powinno by dotarcie do „ka dego” ze zbawcz nowin o
Jezusie. Potrzebujemy tylu grup, by słu y nie tylko na naszym osiedlu czy w naszej miejscowo ci,
ale we wszystkich miastach i regionach kraju. Jezus mówił o wierze, która mo e przenosi góry
(Mat. 17:20). Czy mamy wystarczaj c wiar , by widzie cały kraj napełniony grupami
komórkowymi, które docieraj
do ludzi zgubionych, buduj wierz cych i głosz wspaniał
wiadomo o Jezusie Chrystusie a do Jego powrotu?
Gdy nasza słu ba grup komórkowych przestanie by ograniczana naszym brakiem wiary i
zaw on perspektyw , b dzie mogły sta si u yteczna w r kach Boga. Gdy nasze grupy b d
miały wizj nie tylko najbli szej przyszło ci, ale czasu, gdy cały kraj b dzie nasycony ko ciołami,
wtedy Bóg zacznie posługiwa si nimi w sposób, o jakim nawet nam si nie niło.
To jest wi c „ko cowy” krok, jaki musimy podj , je eli nasze grupy komórkowe maj pomóc
wypełni Wielki Nakaz Misyjny. Ten ko cowy krok to proces zach cania wszystkich przywódców i
członków grup komórkowych, by widzieli, jak Bóg u ywa ich grupy zgodnie z Jego wol . Jest to
proces przedstawiania coraz szerszej wizji, wzywania przywódców grup do „podniesienia oczu” do
nieba i zobaczenia swojego narodu wypełnionego chwał Boga. Jest to proces aktywnego działania
w kierunku realizacji tego celu za po rednictwem naszych grup komórkowych.
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Dopiero gdy nasze słu by grup komórkowych b d miały oczy, które
potrafi widzie , i wiar , która sprosta wyzwaniu, zobaczymy, jak Duch
wi ty wykorzystuje je w niesamowity i cudowny sposób. Dopiero gdy
b dziemy modli si gorliwie za nasze narody, Bóg zacznie działa i
pomna a grupy, które b d miały wpływ na całe miasta, regiony i kraje.
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„Próbuj dokona
wielkich rzeczy dla
Boga; oczekuj
wielkich rzeczy od
Boga”.
– William Carey

Ten ko cowy krok w naszej słu bie grup komórkowych to po prostu
„krok wiary”. Jest to krok, który musi by wykonany, je eli nasza słu ba
grup komórkowych ma by wykorzystana przez Boga do wypełnienia Wielkiego Nakazu Misyjnego.
Nie musimy ba si niepowodzenia. William Carey, misjonarz pionier w Indiach, powiedział kiedy :
„Próbuj dokona wielkich rzeczy dla Boga; oczekuj wielkich rzeczy od Boga”.
Moc jest w r kach Pana – my jeste my sługami, przez których ta moc mo e płyn . Wizja nale y do
Pana – my jedynie potrzebujemy oczu, które s gotowe j zobaczy . Uko czenie zadania tak e
nale y do Pana – my musimy tylko wierzy , e nasze działania prowadz do wypełnienia zadania,
które sam Bóg obiecał wypełni .
Bóg czeka, aby wierni słudzy podj li ten „krok wiary” z Nim. Czy b dziesz jednym z nich?
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Biblijne zwiastowanie I
ZROZUMIENIE PRZESŁANIA

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wyja nienie, jak uło y tre
jasno komunikowała główn my l tekstu.

kazania tak, by wiernie oddawała intencje autora i

Główne punkty
• Tre

Zwiastowanie
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kazania powinna odzwierciedla i komunikowa tre

Biblii, a nie własne my li kaznodziei.

• Jest wiele rodzajów struktury tre ci kazania. Wybór zale y od tekstu, słuchaczy i mówcy.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , jak wykorzysta temat i dopełnienie, aby upro ci i jasno przedstawi główn my l
fragmentu.
• Zna główne punkty struktury kazania.
• Zna kilka ró nych rodzajów kaza .
WPROWADZENIE
Biblijne zwiastowanie jest działaniem Bo ym i ludzkim. Bóg przemawia przez nie do umysłów i serc ludzi,
prowadz c ich do wiary i dojrzało ci w Chrystusie, ale czyni to przez ludzi. Trzy główne narz dzia w tym
procesie to Słowo Bo e, Duch wi ty i kaznodzieja. Do kaznodziei nale y troska o to, by głosi Bo e
przesłanie w mocy Ducha wi tego.
Ogólnym celem biblijnego kazania jest przekonanie ludzi do wiary w zawart w nim tre i działanie na
podstawie tej tre ci. Aby to si stało, kaznodzieja musi przedstawi prawd Słowa Bo ego w sposób,
który:
•

przekona umysł

•

pobudzi wyobra ni

•

poruszy wol

•

przeniknie sumienie

•

dotknie emocji.

Istniej trzy główne czynniki wpływaj ce na to, czy te cele zostan osi gni te: 1) tre
kazania,
2) słuchacze i 3) mówca. Tre
kazania musi dokładnie odzwierciedla to, co Bóg chce ludziom
powiedzie . Słuchacze musz widzie zwi zek nauczania ze swoim yciem. Mówca musi przedstawi
tre w taki sposób, by była zrozumiała, i nie mo e od niej odbiega . Ka da z lekcji w tej cz ci b dzie
koncentrowa si na jednym z tych trzech aspektów.
Rozwa aj c temat konstruowania i przedstawiania przesłania biblijnego wychodzimy z kilku zało e :
•

Chcemy, by tre kazania była oparta na znaczeniu Słowa Bo ego, a nie na naszych własnych
my lach czy ideach usłyszanych od innych ludzi.

Podr cznik pi ty
Czerwiec 2003

Lekcja 1: Biblijne zwiastowanie I
The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Zwiastowanie
strona 130

•

Wykorzystali my indukcyjn metod studium Biblii, aby odkry znaczenie
fragmentu, który b dzie podstaw nauczania.

•

Jeste my w sytuacji, w której „jednokierunkowa” komunikacja, taka jak
kazanie, przyniesie lepsze efekty ni „dwukierunkowa”, taka jak
prowadzenie indukcyjnego studium Biblii czy prostej rozmowy o Bogu.

•

Niektórzy uczestnicy kursu, cho nie wszyscy, b d głosili kazania w
normalnym, „kaznodziejskim” kontek cie. Zasady dobrego biblijnego
zwiastowania mo na jednak zastosowa w wielu sytuacjach: na
spotkaniach ko cioła, spotkaniach młodzie owych, grupach kobiet, spotkaniach ewangelizacyjnych
itp. Skorzystaj z nich tak nauczaj cy m czy ni, jak i nauczaj ce kobiety.

I.

Niektórzy uczestnicy
kursu, cho nie
wszyscy, b d głosili
kazania w
normalnym,
„kaznodziejskim”
kontek cie.

INDUKCYJNE STUDIUM BIBLII – SOLIDNA PODSTAWA
Oparcie tre ci na indukcyjnym studium Biblii jest najlepszym sposobem upewnienia si , e
przedstawiamy Bo e nauczanie, a nie własne my li. Dlatego wsparte modlitw i zdyscyplinowane
studium fragmentu jest niezb dne, je eli nauczaj cy ma by pewien, e rzeczywi cie przedstawia
tre zamierzon przez Boga. Pami taj, e studiujemy Bibli indukcyjnie, aby odkry pierwotn
intencj autora.
W takim stopniu, w jakim rozumiemy i głosimy pierwotny zamiar Pisma, głosimy Słowo Bo e, a nie
własne idee. Lekcje 2-7 na temat metod studium Biblii 2-7 w Podr czniku pierwszym wyja niaj , jak
przeprowadzi indukcyjne studium Biblii. Przypomnij sobie zasady obserwacji, interpretacji i
zastosowania z tych lekcji.

II.

GŁÓWNA MY L FRAGMENTU
Jeden wspólny w tek przewija si przez wszystkie dyskusje na temat
efektywnego publicznego przemawiania. Skuteczny mówca buduje
swoje wyst pienie wokół pojedynczej wa nej my li. Tak było w
przypadku klasyków retoryki, współczesnych teoretyków komunikacji i
dobrych kaznodziejów. Poniewa nasz umysł d y do jedno ci i
uporz dkowania, konieczne jest, aby my nauczali w taki sposób, by te
cechy były oczywiste dla naszych słuchaczy.

Budujemy nasze
kazania wokół jednej
centralnej idei, a
wszystko, co
mówimy, powinno
bezpo rednio lub
po rednio dotyczy
tego tematu.

Budujemy nasze kazania wokół jednej centralnej idei, a wszystko, co
mówimy, powinno bezpo rednio lub po rednio dotyczy tego tematu.
Dlatego wa ne jest wybranie fragmentu Pisma, który zawiera główn my l. Je eli wybrany przez
ciebie fragment zawiera kilka głównych my li, prawdopodobnie masz materiał na kilka kaza , a nie
na jedno.
A. Jasno przedstaw główn my l
Cz sto pomocne jest przedstawienie głównej my li fragmentu poprzez dwa elementy: temat i
dopełnienie. Ta metoda podobna jest do pisania biblijnej zasady w fazie interpretacji w
metodzie indukcyjnej. Biblijne zasady b d ce rezultatem indukcyjnego studium Biblii cz sto s
jednak do
długie i skomplikowane. Rozpoczynaj c od zasady wynikaj cej z fragmentu i
wyodr bniaj c z niej temat i dopełnienie mo emy cz sto uczyni główn my l krótsz i
łatwiejsz do wyra enia w tre ci kazania, zachowuj c równocze nie znaczenie tekstu.
Temat okre la to, o czym mówi fragment. Zazwyczaj b dzie to jaka osoba, miejsce, rzecz lub
idea. Mo na wyrazi go prostym rzeczownikiem, dlatego najcz ciej nie ma formy kompletnej
my li. Tematem danego fragmentu mo e by miło , uczniostwo, Jezus, Ko ciół, nawrócenie
itp. W niektórych przypadkach tematem mo e by fraza funkcjonuj ca jak rzeczownik.
Przykładami tego rodzaju tematu mog by : „umiłowanie Boga”, „przebaczanie innym”,
„napełnienie Duchem wi tym” lub „pragnienie podobania si Bogu we wszystkim”.
Dopełnienie to fraza, która „dopełnia” temat wyja niaj c, co dany fragment mówi o temacie.
Dopełnienie mo e nie by zrozumiałe same w sobie, a jedynie wtedy, gdy zostanie poł czone z
tematem, stanowi kompletn my l czy ide , która jest zrozumiała i łatwa do przekazania.
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Tabela 1.1 Temat i dopełnienie

Tekst:

Temat:

Przyp. 9:10

Boja

Bo a

Dopełnienie:

Główna my l:
Boja

. . . jest tre ci m dro ci.

Bo a jest tre ci
m dro ci.

Rzym. 8:32

Bóg, który nawet
własnego Syna nie
oszcz dził

. . . daruje nam wszystko,
czego potrzebujemy.

Bóg, który dał nam swojego Syna
daruje nam wszystko, czego
potrzebujemy.

Hebr. 10:14

Jedna ofiara
Chrystusa

. . . udoskonaliła na wieki
tych, którzy s u wi cani.

Jedna ofiara Chrystusa
udoskonaliła na wieki tych, którzy
s u wi cani.

Rzym. 1:16

Ewangelia

1 Kor. 15:55

mier

. . . jest moc Bo
zbawieniu.

ku

Ewangelia jest moc Bo
zbawieniu.

. . . straciła swoj moc nad
wierz cym.

ku

mier straciła swoj moc nad
wierz cym.

B. Ustal cel kazania
Gdy odkryjesz ju główn my l, któr chciał przekaza autor biblijny, b dziesz miał trzon, wokół
którego mo esz budowa swoje kazanie. Nast pnym krokiem jest ustalenie celu kazania.
Chcesz, by słuchacze uwierzyli w jego tre i podj li działanie na jej podstawie. Konkretne
działanie, które chcesz, by podj li, jest celem twojego kazania. Nie powiniene stara si
doprowadzi do tej reakcji przez własne wysiłki – to jest zadanie Ducha wi tego. Poniewa
jednak starasz si rozpozna reakcj , której w twoim przekonaniu oczekuje Bóg, powiniene
próbowa nada kazaniu tak struktur , aby zmierzała do realizacji Bo ego zamiaru.
Ilustracja 1.2 Trzy czynniki w zwiastowaniu

Duch wi ty

Słowo

Tre

kazania

Słuchacze

Ilustracja 1.2 pokazuje, w jaki sposób Słowo, Duch wi ty i tre
kazania powinny
współdziała , aby wpłyn
na słuchaczy. Taka sytuacja ma miejsce tylko wtedy, gdy
kaznodzieja jest wra liwy na znaczenie tekstu i prowadzenie Ducha wi tego. Mówca, który
wiernie poszukuje w modlitwie znaczenia fragmentu, mo e spodziewa si , e to nast pi.
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STRUKTURA TRE CI KAZANIA
Dobre kazanie, podobnie jak ka de publiczne wyst pienie, b dzie zazwyczaj składało si z kilku
cz ci. Cz ci te s jak bloki budulcowe. S obecne niemal zawsze, cho ich kolejno i wa no
mog si zmienia . Powtórzmy, wi e si to bardzo z umiej tno ciami kaznodziei. Potrzeba
praktyki, by wiedzie , jak je najlepiej rozło y . Jest to bardziej kwestia sztuki ni sztywnych reguł.
A. Wprowadzenie
Kazanie powinno mie jakie wprowadzenie, niezale nie od tego, czy b dzie si ono w ten
sposób nazywa czy nie. Je eli we wprowadzeniu nie pozyskasz uwagi słuchaczy i ich
zainteresowania, w rzeczywisto ci marnujesz swój czas wygłaszaj c kazanie. Ciałem mog
by obecni w pomieszczeniu, ale ich my li b d skupione na czym zupełnie innym.
Wprowadzenie powinno wi c dokona trzech rzeczy:
1.

Pozyska uwag słuchaczy.

2.

Przedstawi temat kazania.

3.

Powi za temat z potrzebami odczuwanymi przez słuchaczy.

Słuchacze mog zdecydowa w kilku pierwszych chwilach kazania,
czy b d słucha , czy te zignoruj mówc . Dobrze przemy lane
wprowadzenie mo e bardzo pomóc w przekonaniu ich, e masz co
wa nego do powiedzenia i e warto b dzie tego posłucha . Słabe
wprowadzenie mo e sprawi co wr cz przeciwnego. Dobre
wprowadzenie wymaga znajomo ci słuchaczy. Na tym skupimy si
w nast pnej lekcji.

Słuchacze mog
zdecydowa w kilku
pierwszych chwilach
kazania, czy b d
słucha , czy te
zignoruj mówc .

B. Rozwini cie
Rozwini cie kazania to jego podstawowa tre . W tej cz ci zazwyczaj zostaje wyja nione
znaczenie fragmentu Pisma i podane jego odniesienie do obecnej sytuacji słuchacza. W tym
punkcie powiniene pomóc słuchaczom odkry t sam główn my l, któr odkryłe podczas
swojego studium indukcyjnego. Poniewa prawdopodobnie nie b dzie czasu, by przechodzi
przez cały proces czy przedstawia wszystkie twoje obserwacje, b dziesz musiał starannie
wybra kilka najwa niejszych. Skoncentruj si na faktach, które szybko i wyra nie demonstruj
główn my l i w twoim poj ciu s zgodne z celem.
Rozwini cie to serce kazania. Powinno pochodzi ze Słowa. Je eli tekst Pisma zostanie
przytłoczony przykładami, osobistymi komentarzami, cytowanymi historiami czy czymkolwiek
innym, nie b dzie to biblijne kazanie. Niech fragment Pisma zajmuje miejsce centralne.
C. Konkluzja
Konkluzja to czas, w którym podsumowujesz to, co powiedziałe w kazaniu i wzywasz do
reakcji. Nie znaczy to, e zawsze b dziesz czekał z zastosowaniem na koniec kazania. Mo esz
wprowadzi zastosowanie w ka dym punkcie. W rzeczywisto ci niektórzy kaznodzieje s
przekonani, e efektywne kazanie powinno mie nast puj c struktur :
1. Powiedz, co zamierzasz powiedzie = wprowadzenie
2. Powiedz to = rozwini cie
3. Powiedz, co powiedziałe = konkluzja
Powtarzanie mo e by znakomitym sposobem uczenia si , je eli jest przedstawione w
interesuj cy sposób. Kazanie zawsze powinno si jednak zako czy wyja nieniem po danej
odpowiedzi, niezale nie od tego, czy była ju o niej mowa wcze niej. To powinna by ostatnia
rzecz, któr powiesz, i najwa niejsza rzecz, któr słuchacze zabior ze sob do domu, gdy
kazanie si sko czy.
Konkluzja powinna zawiera jeden lub kilka poni szych elementów:
•

Podsumowanie głównych punktów.

•

Ilustracj , która ł czy główne punkty z główn my l .
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•

Cytat, który słu y temu samemu celowi co ilustracja.

•

Pytanie.

•

Modlitw .

•

Konkretne wskazówki lub wezwanie do działania.
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D. Ilustracje
Ilustracja ma rzuci wi cej wiatła na jak ide , nauczanie czy problem poruszony w kazaniu.
Mo e by wykorzystana w którymkolwiek punkcie kazania – wprowadzeniu, rozwini ciu lub
konkluzji. Jest szczególnie pomocna, gdy chcesz zaakcentowa jakie nauczanie lub wyja ni
trudny fragment. Pami taj jednak: ilustracje musz przyczynia si do zrozumienia tre ci
kazania. Nie wł czaj ilustracji do kazania tylko dlatego, by okrasi je ilustracjami.
Istniej trzy główne typy ilustracji wykorzystywanych w zwiastowaniu: ilustracje biblijne,
ilustracje pozabiblijne i lekcje przedmiotowe.
1.

Ilustracje biblijne
Biblia jest pełna wspaniałych, jasnych ilustracji. Czasami mo emy znale współczesn
ilustracj , która b dzie równie dobra lub lepsza, ale cz sto nie jest to mo liwe. Kto potrafi
poda lepsz przypowie ni ta o zaginionej owcy lub przykłady lilii na polu czy człowieka
buduj cego dom na piasku? Gdy te ilustracje przemawiaj jasno, powinni my je
wykorzysta . Przykłady biblijnych ilustracji obejmuj :
•

Sytuacje z ycia osób wyst puj cych w danym fragmencie, na przykład List do Filipian
2:19-30.

•

Paralelne odno niki. Konkordancja pomo e ci znale inne fragmenty biblijne, które
dotycz tego samego tematu i mog pomóc go zrozumie . Mo emy tutaj zastosowa
zasad , e Pismo interpretuje Pismo.

•

Historie biblijne. Wiele historii ze Starego Testamentu jest pomocnych w wyja nianiu
zasad przedstawionych w Nowym Testamencie. Na przykład ycie Jonasza jest
wspaniał ilustracj zasady, e Bóg wymaga naszego całkowitego posłusze stwa.

•

Mapy. Mapa obszaru, na którym rozgrywa si
zrozumieniu biblijnego fragmentu.

akcja, jest cz sto pomocna w

•

2.

Informacje uzyskane z kontekstu. Materiał bezpo rednio poprzedzaj cy fragment Efezjan
5:15-21 i nast puj cy po nim pomaga nam zrozumie koncepcj napełnienia Duchem
wi tym.
Ilustracje pozabiblijne

Nie bój si korzysta z ilustracji pochodz cych spoza Biblii, je li tylko efektywnie wyra aj
t sam my l. Ilustracje te cz sto b d bardziej zrozumiałe dla słuchaczy. B dzie tak
szczególnie wtedy, gdy słuchacze nie s dobrze zaznajomieni z Bibli . W takich
przypadkach znaczenie wielu przykładów czy fragmentów byłoby dla nich niejasne,
dlatego lepiej jest wybra co , co b dzie dla nich zrozumiałe. Do ilustracji pozabiblijnych
nale :
•

Aktualne wydarzenia. Prawdy biblijne s ponadczasowe, cz sto jednak mo na je
lepiej zrozumie , gdy ilustruje je jakie współczesne wydarzenie. Bardzo pomocne
mog by tutaj artykuły z gazet i czasopism.

•

Obserwacje z codziennego ycia.

•

Osobiste do wiadczenia. Osobiste do wiadczenia s cz sto najskuteczniejszymi
ilustracjami, pami taj jednak, eby nie zawsze czynił bohaterem siebie.

•

Ilustracje z przyrody. Obraz mewy, siedz cej spokojnie na skale, gdy wokół szalej
morskie bałwany, jest pi kn ilustracj chrze cijanina spoczywaj cego na swojej
skale, naszym Panu Jezusie Chrystusie.

•

Informacje historyczne. Wa na jest wiedza o niemoralnym yciu miasta Efezu, aby w
pełni zrozumie troski Pawła w pi tym rozdziale Listu do Efezjan.
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Lekcje przedmiotowe
Lekcje przedmiotowe s efektywnym narz dziem komunikacji, poniewa oparte s na
zasadzie, e uczenie si nowych koncepcji jest łatwiejsze, gdy wykorzystany zostanie
pomost mi dzy tym, co znane, a tym, co nieznane. Pokazujemy i opisujemy przedmiot
znany słuchaczom. Nast pnie dokonujemy porównania mi dzy nim a now koncepcj ,
któr przedstawiamy. Przedmiot nie jest dokładnie tym samym, co przedstawiana
koncepcja, w jaki sposób jednak jest do niej podobny. Dzi ki temu słuchacze rozumiej
jaki aspekt nowej prawdy i s gotowi przyj inne jej aspekty.
Jedn z wielkich korzy ci płyn cych z lekcji przedmiotowych jest to, e s bardzo
efektywne, je li chodzi o pozyskiwanie uwagi słuchaczy. Jezus cz sto posługiwał si
lekcjami przedmiotowymi w swojej słu bie nauczania. Cała przyroda dla Niego
odzwierciedlała prawdy o Bogu. Niektóre z jego lekcji przedmiotowych s nast puj ce:
•

Woda fizyczna i woda ywa (Jan 4:7-15, kobieta przy studni)

•

Dziecko i prostota wiary (Mat. 19:13-15)

• Nakarmienie pi ciu tysi cy i „chleb ycia” (Jan 6)
Niektóre inne idee dla lekcji przedmiotowych, jakie mogliby my wykorzysta :
•

Mapa drogowa (Jan 14:6)

•

Szklanka mleka (1 Piotra 2:2, Hebr. 5:12,13)

•

Mydło (1 Jana 1:9)

•

Szklanka wody i bochenek chleba (Jan 4, 6)

•

IV.

wieczka lub latarka (Jan 8:12)

•

Drzwi lub brama (Jan 10:1-10)

•

Zdj cie owcy lub prawdziwa owca (Iz. 53:6; Ps. 23)

•

Miecz (Hebr. 4:12)

•

Pieni dze i zapakowany prezent (Rzym. 6:23)

•

Magnetofon odł czany od zasilania – nie podł czeni do ródła energii duchowej nie
mo emy zrobi nic (Jan 15:5)

TYPY KAZA
Istnieje wiele rodzajów kaza . Dobry mówca powinien w miar potrzeby umie wykorzystywa kilka
z nich. S one jak narz dzia w r ku rzemie lnika. Ka de nadaje si do okre lonej sytuacji i
okre lonego zadania. Kaznodzieja, podobnie jak rzemie lnik, powinien wiedzie kiedy i gdzie ka de
mo na efektywnie wykorzysta . Podane poni ej formy nie s wyczerpuj ce. Odmiany s zbyt
liczne, by je wymienia . Poza tym w kazaniu mo na efektywnie ł czy kilka form.
A. Dydaktyczne
Tego typu kazanie zasadniczo przedstawia fakty. Najcz ciej jest u ywane dla wyja nienia
jakiej doktryny. Jest bardzo efektywne, gdy głównym celem kazania jest przekazanie
informacji. Mo e pomóc w doprowadzeniu do zmiany w rozumieniu czego . Wiele listów
Nowego Testamentu napisanych jest stylem dydaktycznym. Podkre laj one logik i rozum.
B. Inspiruj ce
Kazanie inspiruj ce koncentruje si bardziej na reakcji duchowej ni na faktach czy wiedzy.
Je eli kazanie dydaktyczne skierowane jest do „głowy”, to inspiruj ce bardziej do „serca”
słuchacza. Tego typu kazanie podkre la emocje i cz sto zawiera bardzo emocjonalne
ilustracje. Psalmy s dobrym przykładem ksi gi inspiruj cej.
C. Narracyjne
Kazania narracyjne zbudowane s na jednym lub kilku opowiadaniach. Mog to by historie
biblijne lub pozabiblijne. W opowiadanie wpleciona jest prawda ze Słowa. Słu y ono jako ramy,
które pomagaj słuchaczowi uporz dkowa i zrozumie nauczan prawd . Takie kazania
mog bardzo długo zostawa w pami ci. Trzeba jednak uwa a , by samo opowiadanie nie
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przytłoczyło prawdy biblijnej i nie stało si autorytetem. Historyczne ksi gi Biblii maj charakter
narracji.
D. Pytaj ce
Cho wiele kaza skupia si na udzielaniu odpowiedzi, bardzo efektywny mo e by tak e styl
pytaj cy. Kaznodzieja cz sto odpowiada na pytania, których nikt nie stawia, dlatego nie
spotyka si z du ym zainteresowaniem. Je eli mówca potrafi jasno wyartykułowa wa ne
pytania, które interesuj słuchaczy, oni bardziej zaanga uj si w kazanie. Zamiast by
biernymi „słuchaczami”, zaczn poszukiwa odpowiedzi na pytania postawione w kazaniu. Gdy
odkryj odpowiedzi w Słowie przez kazanie, efekt mo e by bardzo pozytywny.
E.

Linearne i cykliczne
Wi kszo kaza na Zachodzie ma charakter linearny, dlatego wiele podr czników homiletyki
podkre la wykonywanie szkicu czy systematyczne rozwijanie my li kazania. W wielu krajach
jednak bardziej zrozumiałe jest kazanie cykliczne. Kazanie linearne polega na omówieniu
jednego punktu i przej ciu do nast pnego. Natomiast rozumowanie cykliczne polega na
ci głym wracaniu do tego samego punktu z ró nych punktów widzenia. Te dwa rodzaje mo na
porówna do ogl dania dzieł sztuki w muzeum. Przechodzenie od jednego obrazu do
nast pnego byłoby podej ciem linearnym. Natomiast chodzenie wokół interesuj cej rze by i
ogl danie jej z kilku ró nych perspektyw byłoby podej ciem cyklicznym. Oba rodzaje maj
swoj warto w zale no ci od rozwa anego tematu i zainteresowania słuchaczy.

KONKLUZJA
Bo e Słowo jest „ ywe i skuteczne” (Hebr. 4:12). Biblijne zwiastowanie to zrozumiałe komunikowanie
Bo ego Słowa w taki sposób, by jego moc przemieniała wszystkich słuchaj cych. Na kaznodziei
spoczywa wielka odpowiedzialno za przekazywanie Bo ego przesłania, a nie własnych idei. Dokładne
rozumienie Bo ego Słowa przez staranne i poparte modlitw studium jest pierwszym krokiem w
przygotowaniu kazania. Nie zapominaj o przeznaczeniu czasu na studiowanie i rozumienie Bo ego
Słowa, które zwiastujesz.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Pomy l o najlepszych kaznodziejach, jakich słyszałe . Jakie cechy charakterystyczne ich stylu
zwiastowania lub tre ci powodowały ich efektywno ? Jak ludzie reagowali na ich zwiastowanie?

•

Dlaczego kazania powinny by oparte na indukcyjnym studium Biblii?

•

Jaka jest funkcja biblijnego zwiastowania? Czy istniej ró ne formy realizacji tej funkcji?

PLAN DZIAŁANIA
•

Wybierz jedn z Ewangelii i czytaj c j zrób list ilustracji lub lekcji przedmiotowych, jakie w niej
znajdziesz.

•

Wybierz jaki pokój w swoim mieszkaniu lub domu i rozejrzyj si po nim w poszukiwaniu rzeczy,
które mo na by wykorzysta do lekcji przedmiotowych ilustruj cych prawdy duchowe. B d
pomysłowy. Zastanowienie si nawet nad prostymi rzeczami mo e pomóc w znalezieniu
znakomitych ilustracji dla trudnych koncepcji biblijnych.
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Biblijne zwiastowanie II
ROZUMIENIE SŁUCHACZY

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest podkre lenie znaczenia rozumienia słuchaczy przy przygotowywaniu kazania.

Główne punkty

• Jezus, Piotr i Paweł dostosowywali nauczanie do swoich słuchaczy.
• Gdy słuchacze sami odkrywaj prawd w tek cie, ma ona dla nich wi ksze znaczenie i lepiej j
pami taj , ni wtedy, gdy kto im o niej powie.

• Dobre kazanie b dzie pokazywa , co wspólnego maj
słuchaczami.

Po

postacie biblijne ze współczesnymi

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , w jaki sposób kazania w Nowym Testamencie ró ni si w zale no ci od słuchaczy.
• Słu y słuchaczom pomoc w odkrywaniu znaczenia fragmentu, którego dotyczy kazanie.
WPROWADZENIE
W sekcji naszych materiałów dotycz cych studium Biblii podkre lali my wa no odkrywania znaczenia
tekstu zamiast „wkładania” do niego naszych my li i idei. Natomiast w fazie zastosowania stwierdzali my,
e wa ne jest porównanie kontekstu biblijnego z naszym kontekstem, aby zrozumie , co powinni my
zrobi . Gdy metoda indukcyjna stosowana jest do osobistego studium, mo emy przyj , e znamy nasz
kontekst. Gdy stosujemy j w małej grupie, tak e oczekujemy, e ka dy z uczestników zna swój kontekst
i potrafi dokona rozs dnego zastosowania jej do swojego ycia.
Gdy opracowujemy kazanie na podstawie indukcyjnego studium Biblii, nie Du o czasu w
powinni my zakłada , e rozumiemy naszych słuchaczy. Przeciwnie, du o naszym
czasu w naszym przygotowaniu powinni my po wi ci na przemy lenie tego,
przygotowaniu
kto b dzie słuchał naszego kazania i jakie mog by potrzeby tych ludzi. W
powinni my
stabilnej sytuacji ko cioła jest to nieco łatwiejsze, poniewa w miar upływu
czasu pastor coraz lepiej poznaje swoich ludzi. W sytuacji zakładania nowego po wi ci na
ko cioła powinien by ci gły strumie nowych ludzi, których zaprasza si do przemy lenie tego,
słuchania Słowa, i o których wiemy bardzo niewiele. Podczas du ego kto b dzie słuchał
spotkania ewangelizacyjnego by mo e nie b dziemy wiedzie prawie nic o naszego kazania.
wi kszo ci słuchaczy. Potrzeba specjalnego wysiłku, by zbada ogólne
potrzeby typowego człowieka spo ród słuchaj cych, a jeszcze wi kszego wysiłku wymaga poznanie
osobistych potrzeb ka dego z obecnych. Korzy ci jest jednak o wiele efektywniejsze kazanie.
I.

ZWIASTOWANIE W NOWYM TESTAMENCIE
Gdy patrzymy na zwiastowanie w Nowym Testamencie, widzimy, e nie polegało ono na
wygłaszaniu tego samego kazania przy ka dej okazji. Przeciwnie, kazania były dostosowywane do
potrzeb i poziomu duchowego słuchaczy.
A. Zwiastowanie Jezusa
Jezus jest prawdopodobnie najlepszym przykładem mistrzowskiego nauczyciela w dziejach
wiata. B d c Bogiem rozumiał o wiele lepiej potrzeby ludzi, ni b dzie to kiedykolwiek
mo liwe dla nas. Ale zasada dostosowania kazania dla zaspokojenia potrzeb w dalszym ci gu
jest wa na. Zwró uwag na to, w jak odmienny sposób Jezus mówił do faryzeuszy, w
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porównaniu z tym, jak mówił do swoich uczniów. Do faryzeuszy, którzy nie chcieli słucha ,
kierował ostre słowa upomnienia i ostrze enia przed kar (Mat. 23). Jego słowa kierowane do
uczniów były łagodniejsze i bardziej zach caj ce (Jan 14).
Jezus nauczał na poziomie zrozumiałym dla słuchaczy. Kobiecie przy studni mówił o wodzie
(Jan 4). Ale z Nikodemem, który był faryzeuszem, rozmawiał o nowym narodzeniu z góry (Jan
3). W Ewangelii Mateusza 13:10-15 Jezus wyja nił swoim uczniom, e do tłumów przemawia w
przypowie ciach, aby nie rozumieli prawdy, której nie chc by posłuszni. Wszystko jednak
obja niał dokładnie swoim uczniom (Mar. 4:33-34).
B. Zwiastowanie Piotra
Piotr uczył si od Mistrza – Jezusa. On tak e uwa nie dostosowywał swoje kazania do
słuchaczy. W zilustrowaniu tego faktu posłu ymy si jednym porównaniem. Zwró my uwag na
ró nice mi dzy kazaniem, jakie Piotr wygłosił do tłumu ydów w dniu zesłania Ducha wi tego,
a tym, które wygłosił do pogan w domu Korneliusza. Wobec tłumu ydów zacz ł od razu
cytowa proroka Joela (Dzieje Apostolskie 2:17-21). Oni znali dobrze ten fragment i mieli w
powa aniu pisma Starego Testamentu. W swoim krótkim kazaniu zawarł jeszcze dwa
fragmenty z Psalmów Dawida. Widzimy wyra nie, e jego kazanie było zrozumiałe dla ydów i
doprowadziło do wielu nawróce .
Wyst pienie Piotra skierowane do pogan w domu Korneliusza ró niło si bardzo od tego z dnia
zesłania Ducha wi tego. Nie padały tam adne cytaty ze Starego Testamentu. Zamiast tego
Piotr zacz ł od wyja nienia, e Bóg nie jest stronniczy, ale przyjmuje ludzi ze wszystkich
narodów (Dzieje Apostolskie 10:34-35). To musiało wywoła pozytywn reakcj tej grupy ludzi,
na których ydzi patrzyli z góry. Gdy Piotr pozyskał ich uwag , przeszedł szybko do słu by i
mierci Chrystusa. Ponownie rezultaty były oszałamiaj ce.
C. Zwiastowanie Pawła
Tabela 2.1 podaje zestawienie kaza Pawła wygłoszonych do ró nych grup podczas jego
słu by zakładania ko ciołów opisanej w ksi dze Dziejów Apostolskich.
Tabela 2.1 Kazania Pawła
Tekst

Słuchacze

Dzieje
Apostolskie
13:16-41

Niewierz cy
ydzi w Antiochii
Pizydyjskiej

Dzieje
Apostolskie
17:22-31

Niewierz cy
poganie w
Atenach

Dzieje
Apostolskie
20:18-35

Starsi ko cioła
efeskiego w
Milecie

Dzieje
Apostolskie
22:1-21

Tłum
niewierz cych
ydów w
Jerozolimie

Dzieje
Apostolskie
26:2-23

Niewierz cy
ydowski król
Herod Agryppa
w Cezarei

Wprowadzenie
•

Dawna historia Izraela z
cytatami Starego
Testamentu

Tre
•

Potrzeba nawrócenia

•

Chrystus

•

Wszechobecno

•

Zmartwychwstanie Chrystusa

Boga

•

Ich lokalne ołtarze

•

ycie Pawła po ród
nich

•

Pragnienie Pawła, by słu y

•

Ich odpowiedzialno

ycie Pawła jako
faryzeusza i
prze ladowcy ko cioła

•

Nawrócenie Pawła
( wiadectwo)

•

Misja Pawła w ród pogan

•

Dawne ycie Pawła

•

Nawrócenie Pawła

•

Przebaczenie Chrystusa

•

•

Pochwała dla Agryppy

•

Dawne ycie Pawła

za stado

Zestawienie to uwypukla pewne fakty.
•

Po pierwsze, widzimy wyra n ró nic mi dzy kazaniem Pawła skierowanym do starszych
wierz cych z Efezu, a wszystkimi innymi. Paweł mówił im o oddaniu i obowi zku słu enia
Panu przez trosk o Jego stado. Wobec innych grup natomiast Paweł koncentrował si na
potrzebie nawrócenia i na Chrystusie – to jest na Ewangelii.
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•

Po drugie, Paweł cz sto korzystał ze swojego osobistego wiadectwa wobec obu rodzajów
grup. Dzielenie si swoj osobist podró
duchow było priorytetem dla Pawła,
niezale nie od tego, do kogo przemawiał.

•

Po trzecie, Paweł dokładał wszelkich wysiłków, by uto sami si z grup słuchaczy i
pozyska ich zainteresowanie. Zdecydował si nawet wykorzysta ate skie bo ki jako
ilustracj w swoim kazaniu.

UWZGL DNIENIE SLUCHACZY
Cz sto zdarza si , e kaznodzieja wygłasza kazanie nie bior c pod
uwag słuchaczy. Jak cz sto słyszałe kazanie na temat „ognia
piekielnego i siarki” wygłaszane do ko cioła, w którym prawdopodobnie
nie było ani jednego niewierz cego? Przeciwn skrajno ci s
kaznodzieje przeznaczaj cy mnóstwo czasu na kazania o
chrze cija skiej moralno ci i yciu chrze cija skim skierowane do
niewierz cych, którzy nie s gotowi na nic wi cej poza Ewangeli .

Cz sto zdarza si , e
kaznodzieja wygłasza
kazanie nie bior c
pod uwag
słuchaczy.

Je eli nasze zwiastowanie ma przypomina zwiastowanie Nowego Testamentu, powinni my
zwraca uwag na cechy słuchaczy i mówi kazania odpowiednie dla nich i zrozumiałe. Istnieje
wiele cech charakterystycznych, które powinni my wzi pod uwag .
A. Wa ne cechy charakterystyczne słuchaczy
Cechy charakterystyczne słuchaczy, które mog by wa ne, ró ni si znacznie w zale no ci
od grupy. Poni sza lista jest tylko cz ciowa. Czas i do wiadczenie pomog ci zorientowa si ,
jakie pytania stawia .
•

Wiek – ludzie starsi inaczej patrz na ycie ni młodzi; maj tak e skłonno do słuchania
innych typów kaza . Wa ne jest odpowiednie dopasowanie tre ci i formy kazania.

•

Poziom duchowy – ludzie potrzebuj tre ci odpowiednich do ich rozwoju duchowego,
takich, które pomagaj im wej
na wy szy poziom. Nie powinni my przedstawia
skomplikowanych prawd niewierz cym (Mat. 7:6). Nie powinni my te przedkłada
podstawowych prawd tym, którzy powinni wzrasta (Hebr. 6:1-3).

•

Wykształcenie – wa ne jest, by nie mówi ani w sposób zbyt skomplikowany, ani zbyt
prosty. Cz sto poziom wykształcenia słuchaczy podsunie nam odpowiedni poziom kazania.

•

Zainteresowania – je eli chcesz zdoby uwag grupy, mów o rzeczach, które tych ludzi
interesuj . To jest mo liwe tylko wtedy, gdy znasz ich zainteresowania.

•

Pochodzenie etniczne – ludzie o ró nym pochodzeniu etnicznym patrz na rzeczy z
perspektywy swojego wiatopogl du, który mo e ró ni si od wiatopogl du mówcy.
Wa ne jest poznanie tych ró nic.

•

Pochodzenie religijne – tradycje religijne s bardzo gł bokie i nie mo emy ich ignorowa .
Czasami oznacza to, e ta sama rzecz mo e by zrozumiana zupełnie inaczej przez kogo
my l cego w kategoriach swojej religii.

•

Status rodzinny – ludzie wolni, mał e stwa, rozwiedzeni, owdowiali i dziadkowie maj wiele
ró nych potrzeb odpowiednio do ich sytuacji rodzinnej. Powinni my stara si o to, by
nasze kazania zaspokajały te potrzeby.

•

Zatrudnienie – zawód i wykonywana praca wpływaj tak e na ludzkie potrzeby i zainteresowania.

•

Płe – m czy ni i kobiety cz sto patrz
słuchacze?

na te same rzeczy inaczej. Jakiej płci s

twoi

B. Czego potrzebuj słuchacze
Uogólnianie mo e by niebezpieczne, ale mo emy uzyska pewne zrozumienie, gdy wrócimy
do przykładu kaza apostoła Pawła. Niewierz cym głosił Ewangeli , natomiast wierz cych
zach cał do zaanga owania. Wydaje si to proste, cz sto jednak nie jest dostrzegane.
Niektóre prawdy duchowe s trudniejsze do zrozumienia ni inne. Człowiek potrzebuj cy
zbawienia mo e zrozumie tylko Ewangeli , gdy przekonuje go Duch wi ty. Podawanie mu
„stałego pokarmu” Pisma b dzie marnotrawstwem. W podobny sposób wielu wierz cych karmi
si nieustannie „mlekiem”, w wyniku czego pozostaj słabi i nie przygotowani do słu by.
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Ilustracja 2.2 pokazuje fakt, e ka da grupa potrzebuje dostosowanej do swoich potrzeb „diety”
Słowa.
Na podstawie ilustracji widzimy, e Ewangelia jest dla niewierz cych, a prawdy o oddaniu i
yciu chrze cija skim dla dojrzałych wierz cych. Gdy mamy mieszan grup słuchaczy,
kazanie powinno tak e odzwierciedla t ró nic .
Ilustracja 2.2 Wła ciwa dieta

W

W

ycie chrze cija skie
Wierz cy

Stały pokarm
Słowa

W

W

N

N

Grupa
Mieszana

Mleko
Słowa

Ewangelia

N

N

Niewierz cy

Mo na tak e zauwa y , e gdy kto zaufa Chrystusowi, nie jest natychmiast i automatycznie
gotowy na trudniejsze prawdy duchowe. Istnieje normalny okres wzrastania dla nowego
wierz cego, w którym potrzebuje on powtarzania i wyja niania Ewangelii, w miar jednak
dojrzewania i wzrastania powinien wł cza do swojej diety wi cej „pokarmu stałego”, a mniej
„mleka”. Kiedy wi c planujesz swoje kazanie, powiniene nie tylko bra pod uwag proporcj
wierz cych w stosunku do niewierz cych, ale tak e to, czy słuchacze s bli si fazie „pokarmu
stałego” czy te „mleka”.
III.

POMAGANIE SŁUCHACZOM W ODKRYWANIU
Niezale nie od tego, w którym miejscu na skali wzrostu znajduj si twoi Twoi słuchacze
słuchacze, twoje zwiastowanie b dzie miało wi ksz moc i oka e si
musz sami czerpa
łatwiejsze do zapami tania, je eli sprawi, e b d oni sami odkrywa
prawd z Pisma.
prawdy biblijne. Nie wystarcza, by jedynie uczyli si od ciebie i słuchali
tego, co ty mówisz. Musz sami czerpa prawd z Pisma. Biblijne zwiastowanie przypomina wi c
odkrywanie, które obserwowali my przy omawianiu indukcyjnej metody studium Biblii.
Wyobra sobie, e otrzymałe od kogo wa ny list i idziesz na poczt go odebra . Urz dnik na
poczcie nie daje ci jednak listu, a jedynie otwiera go, czyta po cichu i mówi ci ogólnie, co tam jest
napisane. Czy byłby zadowolony? Czy nie czułby potrzeby samodzielnego przeczytania listu?
Podobnie post puj kaznodzieje. Studiuj sami Słowo i potem streszczaj innym to co zapami tali.
Bez porównania lepiej jest, gdy kaznodzieja otwiera dla nas Bibli i prowadzi nas w naszym
własnym studium zawartych w niej prawd.
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Dlaczego w takim razie zajmujemy si zwiastowaniem? Dlaczego nie Kaznodzieja ma
damy po prostu ludziom Biblii i nie ka emy jej czyta ? Poniewa wiele pomóc w zbudowaniu
rzeczy w Pi mie jest trudnych do zrozumienia (Tak uwa ał równie Piotr
mostu mi dzy
w 2 Piotra 3:15-16). Kto powinien wyja ni ludziom skomplikowane
słuchaczami i
kwestie i pokaza , jak zastosowa
prawd
w
yciu. Biblijne
zwiastowanie pomaga wyja ni podobie stwa mi dzy kontekstem Słowem, aby mogli
biblijnym a czasami współczesnymi. Potrzeba umiej tno ci i wra liwo ci, oni odkrywa je sami.
by wiedzie , kiedy mamy pomaga w odkrywaniu, nie staj c si
przeszkod mi dzy lud mi a Bibli . Aby tego dokona , trzeba po wi ci czas na dobre poznanie
słuchaczy i dopasowanie naszego kazania do ich potrzeb.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Co my lisz o sposobie, w jaki Paweł potraktował spraw bo ków w Dziejach Apostolskich 17? Jak ty
przedstawiłby to kazanie w takiej samej sytuacji?

•

Jaki jest najlepszy sposób „zrównowa enia diety” w kazaniu skierowanym do grupy mieszanej?

•

Jak my lisz, jakie rzeczy s „pokarmem stałym”, a jakie s „mlekiem”?

PLAN DZIAŁANIA
•

Przeczytaj ponownie list cech charakterystycznych w sekcji II.A. i zastanów si nad grup , której
słu ysz. Zapisz krótkie informacje podsumowuj ce ka dy punkt w odniesieniu do twojej grupy. Czy
s jakie inne wa ne cechy charakterystyczne, które trzeba doda do listy, aby dobrze opisa twoich
słuchaczy? Czego jeszcze powiniene si o nich dowiedzie , je eli masz naucza w sposób
skutecznie zaspokajaj cy ich potrzeby?

•

Nast pnie przeanalizuj jedno z kaza , które ostatnio wygłosiłe lub przygotowałe do wygłoszenia w
najbli szym czasie. Czy pasuje ono do grupy? Dlaczego tak lub dlaczego nie? Jak mógłby ulepszy
je, by było bardziej powi zane z sytuacj słuchaczy, interesuj ce i mo liwe do zastosowania?

Podr cznik pi ty
Czerwiec 2003

Lekcja 2: Biblijne zwiastowanie II
The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Zwiastowanie
strona 142

Podr cznik pi ty

Lekcja 3: Biblijne zwiastowanie III

Czerwiec 2003

ZWIASTOWANIE

LEKCJA

Zwiastowanie

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

3

strona 143

Biblijne zwiastowanie III
ROZUMIENIE SIEBIE SAMEGO

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pomóc uczestnikom kursu poprawi
prezentacj , aby zwi kszy efektywno kazania.

swoje osobiste przygotowanie i

Główne punkty
•

ycie, wiadectwo i styl kaznodziei mo e wzmocni kazanie lub je osłabi .

• Głos, gestykulacja i ubranie mo na kontrolowa i korygowa dzi ki wysiłkowi i wiczeniu.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie potrzeb osobistego duchowego przygotowania do zwiastowania.
• Umie lepiej kontrolowa swój głos i gestykulacj podczas kazania.
• Pozna metody bardziej efektywnego czytania Słowa.
WPROWADZENIE
Omawiali my fakt, e zrozumienie struktury kazania i zrozumienie słuchaczy s kluczem do efektywnego
biblijnego zwiastowania. Trzecim czynnikiem jest mówca. Ilustracja 3.1 pokazuje, jak słowa mówcy mog
albo pomóc w wyja nieniu tre ci Słowa słuchaczom, albo je osłabi .
Mówca wpływa na nasze przyj cie kazania na co najmniej dwóch poziomach. Po pierwsze, zawsze gdy
kto przemawia do nas na jakikolwiek temat, pod wiadomie filtrujemy jego słowa przez nasz opini o
nim. Je eli uwa amy t osob za wiarygodn , m dr , rzeteln itp., jej słowa b d łatwiejsze do
przyj cia. Je eli natomiast nie ufamy mówcy lub nie lubimy go, b dziemy skłonni zignorowa jego
wyst pienie lub pomniejsza jego warto . To samo dzieje si w przypadku kazania.
Istnieje drugi sposób, przez który mówca ma wpływ na efekty swego To, co widzimy, mo e
wyst pienia. Nawet je eli przemawia osoba, któr lubimy i której ufamy, tre
przekre li to, co
wyst pienia mo e nie dotrze do nas, je eli robi on co , co nas rozprasza lub słyszymy.
jej „j zyk ciała” zaprzecza temu, co mówi. By mo e kto opowiada o czym ,
co si stało, ale wygl da tak, jakby my lał o czym innym. W naturalny sposób b dziemy si
zastanawia , o czym on naprawd my li, zamiast skupi si na jego wypowiedzi. By mo e zauwa ymy
owada wspinaj cego si po jego r kawie i całkowicie zapomnimy o tym, co mówi. To, co widzimy, mo e
przekre li to, co słyszymy. Powtórzmy, to samo ma miejsce w zwiastowaniu.
W tej lekcji omówimy kilka wa nych czynników dotycz cych mówcy. Prawdopodobnie najwa niejszymi
s stan duchowy mówcy, jego stan emocjonalny i wygl d fizyczny. Przyjrzymy si ka demu z nich po
kolei.
I.

SPRAWY DUCHOWE
Zwiastowanie to czynno duchowa. Ufamy, e Duch wi ty we mie słowa, które wypowiadamy, i
zastosuje je do serc słuchaczy. Aby mie pewno , e tak si stanie, powinni my dokładnie
przyjrze si naszemu yciu duchowemu.
A. B d sob
Ludzie szybko potrafi zauwa y kogo , kto udaje. A jednak nawet maj cy dobre intencje
kaznodzieje przechodz „zmian osobowo ci”, gdy staj przed innymi, by naucza . Ich głos i
słownictwo mog ulec drastycznej zmianie. W najgorszym przypadku mog przybiera „poz
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wi to ci”, która ma przekona innych, e powinni słucha , ale wywiera efekt wprost
przeciwny, je eli nie jest autentycznym odzwierciedleniem ycia duchowego mówcy.
W rzeczywisto ci Bóg stworzył ka dego z nas w wyj tkowy sposób, Bóg stworzył ka dego
aby my mogli słu y Mu tak, jak tego pragnie. To była trudna z nas w wyj tkowy
prawda dla Moj esza. W Drugiej Ksi dze Moj eszowej 4:10-12
sposób, aby my
powoływał si na swoje trudno ci z przemawianiem, co według
mogli słu y Mu tak,
niego miałoby przeszkodzi jego przesłaniu do Izraelitów w niewoli
egipskiej. Bóg zganił Moj esza. On uformował go dokładnie takim, jak tego pragnie.
jakim chciał, eby był – ł cznie z trudno ciami w wymowie. Gdy
my limy, e musimy by kim innym lub zachowywa si w inny sposób ni ten, do którego
stworzył nas Bóg, aby my głosili Jego prawd , nie pomagamy Mu przez to.
Nie oznacza to oczywi cie, e nie powinni my stara si poprawi naszych umiej tno ci
przemawiania czy wzrasta w naszej wi zi z Panem. Chodzi raczej o to, e gdy stale
wzrastamy, nie powinni my udawa , e zaszli my dalej, ni rzeczywi cie jeste my. Wa ne jest,
by słuchacze widzieli, e jeste my grzesznikami zbawionymi przez łask , podobnie jak oni.
Powinni my by wzorem duchowego wzrastania, nie doskonało ci.
Ilustracja 3.1 Pomoc czy przeszkoda w kazaniu?

Tre
Słowa

Kazanie

CZY
Kazanie

Tre
Słowa
B. Zwracaj uwag na swoje ycie z Panem
Paweł uczył Tymoteusza, e jego wzrost i ycie b d wpływały na jego słu b (1 Tym. 4:16), i
wydaje si , e jest to zasada wa na dla ka dego, kto pragnie głosi Słowo Bo e. Jedno z
najbardziej zdumiewaj cych wyzwa w Nowym Testamencie znajdujemy w Dziejach
Apostolskich 4:13. W tym fragmencie Piotr i Jan stoj przed najwy szymi i najlepiej
wykształconymi autorytetami religijnymi swoich czasów. Pomimo tego,
e s
niewykształconymi rybakami, s pewni tego, co głosz . Dlaczego? Poniewa przebywali z
Jezusem. Nawet niewierz cy członkowie Sanhedrynu musieli uzna ten fakt.
Wymowa tego fragmentu nie jest wymierzona przeciwko wykształceniu. Bóg posługiwał si
tak e apostołem Pawłem, który miał najwy sze mo liwe wykształcenie religijne. Z tekstu tego
wynika jednak, e nawet ludzie niewykształceni mog by u yci przez Boga w pot ny sposób,
je eli prowadz gł bokie ycie duchowe. Nie jest wa ne, jakie jest twoje pochodzenie i
wykształcenie. Bóg mo e posłu y si tob na ka dym poziomie, je eli pozostajesz blisko
Niego. To jest najwa niejszy czynnik w biblijnym zwiastowaniu.
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SPRAWY EMOCJONALNE
Kaznodzieje i potencjalni mówcy cz sto cierpi z powodu dwóch
skrajno ci emocjonalnych. Niektórzy my l , e nie poradz sobie dobrze
i włada nimi strach. Mo e on by tak silny, e rezygnuj z wyst pienia
nawet gdy maj do powiedzenia co wa nego. Inn skrajno ci jest tak
wielka pewno własnych zdolno ci, e prowadzi do pychy.
A. Strach przed publicznym przemawianiem
Czasami strach jest dobry. Jest to normalna emocja, któr
Odpowiednia dawka strachu mo e:
•

wyostrzy nasze zmysły

•

zmotywowa nas do wi kszego wysiłku

Kaznodzieje i
potencjalni mówcy
cz sto cierpi z
powodu dwóch
skrajno ci
emocjonalnych.

dał nam Bóg w pewnym celu.

• u wiadomi nam nasz zale no od Boga
Nawet do wiadczeni kaznodzieje cz sto czuj ucisk w oł dku lub jak
niepewno przed
kolejnym wyst pieniem. Reprezentowanie Króla Królów jest budz cym l k zadaniem, którego
nikt z nas nie jest naprawd godny. Gdy pami tamy o tym fakcie, pomaga nam to ustrzec si
przed pych i poleganiem na własnych mo liwo ciach.
1.

Powody strachu
Istnieje wiele powodów strachu. Do najcz stszych nale

:

•

Strach przed wy mianiem. Cz sto boimy si , e zrobimy co głupiego i ludzie b d
si z nas mia .

•

Strach przed nieznanym. Mamy przemawia do jakiej grupy ludzi, a nigdy wcze niej
tego nie robili my.

•

Strach przed odrzuceniem. Czy oni mnie zaakceptuj ?

•

Strach przed wrogo ci . Jak oni zareaguj na to, co powiem?

•
2.

Strach przed niepowodzeniem. To mo e nast pi , gdy nie przygotowali my si
odpowiednio.
Zapanowanie nad strachem

Istnieje kilka rzeczy, które mo emy zrobi , by zapanowa nad niezdrowym nasileniem
strachu.

3.

•

Powierz swoje kazanie Bogu, który jest z tob i troszczy si o ciebie.

•

Rób wszystko dla Pana. Chcemy Jego aprobaty – nie aprobaty ludzi.

•

Pami taj, e twoje kazanie jest bardzo wa ne, jest to Słowo Bo e. Skoncentruj si na
swoim kazaniu i na tym, jak bardzo słuchacze go potrzebuj .

• Dobrze przeprowad swoje studium. Dobrze poznaj tre
Zapanowanie nad napi ciem, które pochodzi ze strachu

, któr masz przedstawi .

Istnieje kilka wicze fizycznych, które mo esz wykona za ka dym razem, gdy
przygotowujesz si do przemawiania. Pomog ci one zmniejszy napi cie wywołane
strachem.
•

Zanim wstaniesz, by przemawia , odpr si . Zajmij pozycj sprzyjaj c odpr
pozwól odpr y si mi niom szyi, pleców, nóg i r k.

•

Zapanuj nad oddychaniem. Zanim zaczniesz przemawia , zrób kilka gł bokich
wdechów, by napełni płuca wie ym powietrzem. Podczas kazania rób regularne
przerwy i oddychaj gł boko. Nie mów szybko.

eniu i

B. Pycha
Przeciwie stwem l ku jest pycha. Pycha jest cz st grzeszn postaw , zwłaszcza u ludzi
zaanga owanych w publiczn słu b i przemawianie. Paweł ostrzegał Tymoteusza, e młodzi
chrze cijanie mog łatwo wpa
w t pułapk , je eli zbyt szybko wyniesiemy ich na zbyt
wysok pozycj w ko ciele (1 Tym. 3:6). Niemal ka dy wierz cy potrafiłby jednak z pewno ci
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poda przykłady bardziej do wiadczonych przywódców chrze cija skich, którzy tak e ulegali
pysze.
Ci, którzy znajduj si pod wpływem pychy, zapominaj , e Prawdziwy wzrost
prawdziwy wzrost duchowy dokonuje si tylko przez słu b Ducha duchowy dokonuje
wi tego w sercu słuchacza. Zdolny, ale ogarni ty pych mówca,
si tylko przez słu b
mo e by interesuj cy, zabawny, zdolny do poci gni cia za sob
Ducha wi tego w
słuchaczy. Ludzie mog tłumnie przychodzi , by go słucha . Nie
b dzie on jednak posiadał zdolno ci do spowodowania ich sercu słuchacza.
duchowego wzrostu. Z punktu widzenia Królestwa Bo ego kazania
takich ludzi s w najlepszym przypadku strat czasu, a w najgorszym – grzechem.
III.

WYGL D FIZYCZNY
Cho zwiastowanie jest czynno ci duchow , dobre umiej tno ci publicznego przemawiania mog
ułatwi słuchaczom zrozumienie i przyj cie tre ci. Publiczne przemawianie to umiej tno , której
mo na si uczy . Niektórzy ludzie maj naturalny talent do publicznego przemawiania, ale ka dy
mo e by skutecznym mówc , je eli nauczy si kilku pomocnych metod. Zwiastowanie jest
szczególn form publicznego przemawiania. Jest to publiczne głoszenie Słowa Bo ego innym.
Wa ne jest, by sposób poruszania si i mówienia kaznodziei nie przeszkadzały ludziom skupi
uwagi na kazaniu.
Istnieje kilka technik publicznego przemawiania, które mog by pomocne w głoszeniu kaza .
Przez zastosowanie tych pomocnych rodków oraz solidne przygotowanie i praktyk mo esz
zwi kszy efektywno
swojego zwiastowania, aby twoi ludzie wzrastali w rozumieniu Bo ego
Słowa i w posłusze stwie w coraz gł bszej wi zi z Bogiem.
A. Kontrola głosu
Du o łatwiej b dzie słucha mówcy, który wie, jak kontrolowa swój głos i dostosowa go do
akustyki pomieszczenia.
1.

Cechy charakterystyczne głosu
a. Gło no
•
Zmieniaj sił głosu w zale no ci od emocji i znaczenia twojego kazania.
b. Ton

c.

•

Wybierz ton, który nie jest ani silny, ani słaby.

•

Dobrze jest nagrywa swój głos na ta mie i słucha go. Mo esz zmieni swój ton
głosu tak, by był bardziej „zgodny”.

•
Nie mów monotonnie. Zmieniaj ton głosu.
Wymowa
•

Gdy przemawiasz publicznie, powiniene
wymawia słowa.
d. Tempo

2.

szeroko otwiera

usta, aby dobrze

•

Nie powiniene mówi ani bardzo szybko, ani bardzo wolno.

•

Nerwowo cz sto powoduje, e mówimy szybko. wicz mówienie kazania w
ciszy swojego pokoju i pracuj nad jego odpowiednim tempem.

•

Tempo powinno by dostosowane do słuchaczy. Powinni oni bez trudno ci
nad a za tob i rozumie ci .

•
Stosuj w twórczy sposób pauzy tak, jak robisz to w normalnej rozmowie.
Dostosuj swój głos do akustyki pokoju
Aby mie pewno , e wszyscy w pomieszczeniu ci słysz , musisz mówi do ostatniej
osoby w sali. Jest to szczególnie wa ne, gdy nie korzystasz z mikrofonu. Je eli akustyka
sali jest słaba, mo esz dostosowa si nast puj cymi sposobami:
•

Mów wolniej.
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•

Mów krótkimi frazami i stosuj mi dzy nimi przerwy.

•

Dokładnie wymawiaj słowa.

•

Zmieniaj ton.

•

Ł cz słowa z gestami.

•

U ywaj niskiego tonu głosu.
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B. Wygl d
Wa ny jest tak e wygl d mówcy. Gdy przemawiasz, powiniene wzi
dziedziny:
1.

pod uwag nast puj ce

Ubranie
Wa ne jest pierwsze wra enie. Nie ubieraj si przesadnie, ale te nie lekcewa ubioru.
Nie chcesz zwraca uwagi na siebie, ale na Boga. Dlatego ubieraj si w sposób wła ciwy
dla grupy, której słu ysz.

2.

Postawa
Słuchacze widz nas, zanim nas usłysz . Sposób, w jaki podchodzimy do kazalnicy, ju
mówi co słuchaczom. Gdy podchodzisz do kazalnicy, chcesz, eby ludzie wiedzieli, e
masz dla nich słowo od Boga. To jest co wa nego. Dlatego trzymaj głow podniesion i
id z godno ci .
Gdy stoisz przed grup , nie trzymaj r k w kieszeni i nie trzymaj nimi kurczowo podium.
Miej r ce wolne dla naturalnych gestów w trakcie przemawiania. Unikaj nast puj cych
pozycji:
•

Wojskowej – ciało wyprostowane i sztywne, z r kami zł czonymi za plecami.
Komunikuje ona twardo i napi cie.

•

Apatycznej – unikaj przekładania ci aru ciała na jedn nog przy równoczesnym
opuszczeniu ramion. Postawa taka komunikuje lenistwo i brak zainteresowania.

•

Kapła skiej – w takiej pozycji próbujemy wygl da w sposób niezwykle
Sztywna, wyprostowana, z r kami w pozycji jak do modlitwy.

wi ty.

• Lwa – kaznodzieja chodzi tam i z powrotem, podobnie jak lew w klatce.
Pozwól, by twoja postawa dostosowywała si do emocji kazania. Przemawiasz do
słuchaczy swoim głosem i ciałem. Pozwalaj, by twoje ciało zmieniało si w naturalny
sposób razem z głosem. Wtedy twoje ciało i głos b d harmonijnie współpracowały, a nie
przeszkadzały sobie nawzajem.
3.

Gesty
Gdy rozmawiasz z przyjaciółmi, wykonujesz gesty głow , r kami, dło mi, nogami i
mi niami twarzy. U ywasz całego ciała. Gdy mówisz kazanie, chcesz by tak samo
naturalny jak podczas rozmowy z przyjaciółmi.
•

Gesty powinny by autentyczne i naturalne. Powinny towarzyszy kazaniu tak, jak
towarzyszyłyby rozmowie z przyjacielem.

•

Nie jest konieczne u miechanie si przez cały czas. W rzeczywisto ci byłoby to co
fałszywego, poniewa b dziesz te mówił kazania o konieczno ci nawrócenia. Twój
wyraz twarzy powinien by zgodny z normalnymi emocjami twojego kazania.

•

Gdy przedstawiasz ilustracj z ycia człowieka lub jego wypowied , mo esz
na ladowa ton jego głosu, gesty czy wyraz twarzy. Innymi słowy, rzecz wła ciw
jest przedstawianie czy odgrywanie scen z Biblii lub codziennego ycia.

•

Utrzymuj kontakt wzrokowy ze słuchaczami. Chcesz, by wiedzieli, e interesujesz si
nimi osobi cie. Najlepiej mo esz to zrobi utrzymuj c z nimi kontakt wzrokowy.
Chcesz te wiedzie , czy reaguj na twoje kazanie. Mo esz to wyczyta jedynie z ich
oczu.
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C. Czytanie interpretacyjne
Zanim przeczytasz fragment biblijny słuchaczom, powiniene dobrze zrozumie jego
nauczanie. Powiniene najpierw zrozumie , co autor stara si powiedzie , eby mógł by
Bo ym narz dziem w efektywnym przekazaniu tego słuchaczom.
•

Przeczytaj fragment uwa nie co najmniej trzy razy.

•

Zwró uwag na interpunkcj .

•

Przestudiuj słownictwo. Je eli s jakie słowa, których nie znasz, poszukaj ich w słowniku.

•

Zwró uwag na temat fragmentu i jego nauczanie. Zwró
rozwini cia tematu.

•

Zwró uwag na cel, jaki przy wiecał autorowi przy wł czaniu tego fragmentu do narracji
biblijnej. W tym celu wa ne jest przyjrzenie si kontekstowi.

•

Je eli we fragmencie wyst puj jacy ludzie, zwró uwag na ich cechy charakterystyczne.

tak e uwag

na sposób

•

Je eli fragment jest histori biblijn , niech twojemu czytaniu towarzyszy jej rozwój od
wprowadzenia przez rozwini cie, kulminacj i zako czenie. Próbuj swoim głosem odda
emocje zawarte w historii.
Czytasz Bo e Słowo, wi c czytaj je z przekonaniem i entuzjazmem.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Pomy l o jakim dobrym kaznodziei, którego znasz. Jakie elementy stylu przemawiania czyni go
skutecznym? Opisz jego sposób wykorzystania głosu i j zyka ciała.

•

Jakie s dwie pomocne idee, które poznałe
skuteczno w zwiastowaniu?

w wyniku tej lekcji i które mog

poprawi

twoja

PLAN DZIAŁANIA
Niech twój przyjaciel nagra na magnetofon (lub kamer wideo, je li macie tak mo liwo ) twoje kazanie.
Nast pnie, przegl daj c nagranie, przeanalizuj swój głos według parametrów podanych w tej lekcji.
Je eli b dzie to film, przeanalizuj tak e swój wygl d i j zyk ciała. Je eli macie tylko magnetofon, popro
przyjaciela, by obserwował ci pod tym k tem i przedstawił ci swoje obserwacje i wnioski do analizy.
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Słu ba rodzinie
SEMINARIUM

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest stworzenie okazji do szczerej dyskusji na tematy, które mog mie wpływ na
zało yciela ko ciołów oraz zagadnienia równowagi mi dzy słu b a rodzin .

Główne punkty

• Musi istnie równowaga mi dzy czasem przeznaczanym na słu b
przeznaczanym na słu b dla ko cioła.

dla rodziny, a czasem

• W yciu i słu bie chrze cijanina zakładaj cego ko cioły b d pojawia si problemy zwi zane
bezpo rednio z jego współmał onkiem i dzie mi. Problemy te trzeba rozpoznawa i szczerze o
nich rozmawia . Zało yciel ko cioła musi podj
zobowi zanie, e b dzie rozwi zywał je w
postawie modlitwy.

Po

dane rezultaty

W rezultacie tego seminarium ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , e dla niego jako chrze cijanina zakładaj cego ko cioły fundamentalnymi kwestiami
dla zdrowej słu by s równowaga i jedno w mał e stwie i rodzinie.
• By oddanym coraz lepszemu rozumieniu swoich członków rodziny i tego, w jaki sposób ich
ycie podlega wpływowi słu by oraz w jaki sposób oni wpływaj na jego słu b .
• D

y do uzyskania równowagi i jedno ci w mał e stwie i rodzinie.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Przedstawione tutaj przykłady maj na celu jedynie pobudzenie do dyskusji o potrzebie równowagi
mi dzy słu b zało yciela ko ciołów a jego mał e stwem i rodzin . Mo esz wykorzysta własne
przykłady i pytania do dyskusji, ale pami taj, by poruszy takie tematy, jak przywództwo przez
słu b , rozwi zywanie konfliktów, wła ciwe podejmowanie decyzji w rodzinie, wła ciwe sposoby
okazywania miło ci m owi lub onie, akceptowanie własnych silnych i słabych stron oraz silnych i
słabych stron współmał onka itp. Przygotuj si starannie do sesji przez przeczytanie wszystkich
scenariuszy i rozplanowanie czasu lekcji według spraw szczególnie wa nych dla uczestników.
Zamieszczone tu scenariusze by mo e nie zawsze b d odpowiednie dla potrzeb twojego
kontekstu. W takim przypadku mo esz opracowa własne przykłady i pytania.
WPROWADZENIE
Cz sto stawia si pytanie: „Co jest pierwsze, rodzina czy słu ba?” Odpowied brzmi: „Ani to, ani to”.
Pierwszy jest BÓG. Poniewa kochamy Go, słu ymy Mu. On dał nam pewne zadania do wykonywania,
dlatego wszystkie one s cz ci naszej słu by dla Niego. Próby rozdzielania rodziny i słu by s
podobne do oddzielania ycia duchowego od słu by. Jest to niemo liwe, poniewa przenikaj si one
nawzajem. Nasza rodzina jest cz ci naszej słu by.
Kluczem do efektywnej słu by w zakładaniu ko ciołów i w rodzinie jest równowaga. Niektórzy
chrze cijanie zakładaj cy ko cioły i pastorzy doprowadzaj swoje zaanga owanie w słu b dla ko cioła
do skrajno ci, a w efekcie zaniedbuj swoj rodzin . Jest to w wyra nej sprzeczno ci z biblijnymi
przykazaniami dla ojca, by uczył i karcił swoje dzieci (2 Moj . 6:7, Przyp. 22:6). Jak ojciec mo e robi te
rzeczy, je eli nigdy nie widzi swoich dzieci i nie sp dza z nimi czasu? Pomy lmy o kapłanie Elim, którego
dwaj synowie byli tak bezbo ni, e Bóg postanowił ich zgładzi (1 Sam. 2:34). Bóg dał nam obowi zek
wychowania naszych dzieci, poniewa wie, e pozostawione same sobie nie b d dokonywa dobrych
wyborów.
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Niektórzy chrze cijanie zakładaj cy ko cioły zd aj w kierunku innej skrajno ci – s tak bardzo
zaprz tni ci sprawami swojej rodziny, e nie wypełniaj powołania, jakie dał im Bóg jako pastorom czy
zakładaj cym ko cioły. Łatwo mo e si zdarzy , e rodzina b dzie zabiera co z naszego oddania si
Bogu. Jezus ostrzegał w Ewangelii Mateusza 10:37, e ka dy, kto kocha swoj rodzin bardziej ni Jego
nie jest Go godzien.
Kwalifikacje dla starszych i diakonów podane w Pierwszym Li cie do Tymoteusza 3 wymagaj bardziej
zrównowa onego podej cia – przywódca w ko ciele ma by m em jednej ony, który dobrze kieruje
swoimi dzie mi i domem. Podobnie jak ludzie upadaj cy moralnie nie nadaj si do słu by, tak samo ci,
którzy zawodz w swoim yciu rodzinnym, pozbawiaj si kwalifikacji do słu by. Ka dy yj cy w
mał e stwie zało yciel ko ciołów musi stara si o zachowanie wła ciwej równowagi mi dzy czasem,
jaki sp dza z on i dzie mi, a tym, jaki po wi ca na prac dla ko cioła. Jedno i drugie jest słu b , jedno
i drugie jest jego powołaniem.
WSKAZÓWKI DO TEGO SEMINARIUM
Poni sze scenariusze przedstawiaj sytuacje i problemy, które mo na cz sto napotka po ród
chrze cijan zakładaj cych ko cioły. Gdy b dziesz pracowa nad nimi, poszukuj podobie stw do
własnego ycia i słu by.
•

Podzielcie si na małe grupy na pocz tku lekcji. Ka da grupa powinna zaj
scenariuszem.

•

Podajcie biblijne zasady, które mo na zastosowa w danej sytuacji.

•

Po zako czeniu czasu przeznaczonego dla małych grup niech wszyscy zbior
ka da grupa przedstawi swoje wnioski.

I.

si

si

tylko jednym

razem i niech

SCENARIUSZ PIERWSZY – IREK I LIDKA
Kołysany miarowym ruchem poci gu Irek szykował si do tak potrzebnego nocnego spoczynku.
Cho ostatnie pi
dni podczas kursu wypełniła mu intensywna praca, czuł si zach cony tym,
czego si nauczył i społeczno ci z innymi, którzy mieli takie same pragnienie jak on: zakładanie
nowych ko ciołów. Było tam takie poczucie jedno ci! Wszyscy rozumieli jego problemy i troski,
poniewa przechodzili przez t sam wst pn faz procesu zakładania ko ciołów. Chwile wspólnej
modlitwy były pełne uwielbienia dla Boga i nowej mocy dla nich.
Zapadaj c w sen Irek my lał o nast pnych krokach w swojej słu bie zakładania ko ciołów,
odczuwał cudowny pokój i odnowione poczucie pot nej obecno ci Boga w swoim yciu. Nie mógł
si doczeka tej chwili, gdy b dzie mógł podzieli si swoimi nowymi pomysłami ze swoim
zespołem i zacznie wciela je w ycie.
Lidka, mniej wi cej w tym samym czasie, gdy Irek zapadał w koj cy sen, znajdowała si wła nie w
samym rodku rodzinnej katastrofy, jednej z wielu od momentu jego wyjazdu. Gdy kołysała do snu
ich najmłodsze dziecko, o miomiesi czn córeczk , czuła si tak, jakby za chwil miała oszale .
Grypa zaatakowała wszystkie ich dzieci, cał trójk , w ci gu ostatnich dwóch dni, a teraz
najmłodsza Kasia miała wysok gor czk i wymiotowała. Lidka była całkowicie wyczerpana. Ci głe
potrzeby jej dzieci i nieustanna konieczno sprz tania bałaganu zwi zanego z gryp doprowadziły
j na skraj jej fizycznej wytrzymało ci.
Ale grypa była tylko ostatnim z serii problemów, które zacz ły si po wyje dzie Irka. Oprócz
dodatkowej pracy spowodowanej jego nieobecno ci doczekała si awarii lodówki i przecieku w
dachu, który podczas ostatniej burzy zniszczył tapety w pokoju go cinnym.
Poniewa mieszkali w tym nowym mie cie dopiero od kilku miesi cy, nie miała nikogo, by zwróci
si po pomoc czy chocia by porozmawia . Nieustannie wypatrywała powrotu Irka. Jego pomoc
byłaby przydatna, ale jeszcze bardziej chciałaby porozmawia z kim o ci arach przygniataj cych
jej serce i dusz w wyniku zamieszkania w tym odległym miejscu, z dala od rodziny i przyjaciół, i
łatwiejszego stylu ycia.
Gdy Irek i Lidka przywitali si u drzwi, ucieszyli si bardzo. On nie mógł si doczeka chwili, gdy
b dzie mógł powiedzie jej o wydarzeniach poprzedniego tygodnia, były jednak pilniejsze problemy,
które wymagały jego uwagi.
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PYTANIA DO ROZWA ENIA
1. Co Irek mógłby zrobi od razu, by załagodzi sytuacj ?
2. W jaki sposób Irek powinien zareagowa na sytuacj , jak zastał w domu?
3. Jak my lisz, o czym Irek chciałby porozmawia , gdy ju usi dzie razem z Lidk ?
4. Jakimi ci

arami, które spoczywały na jej ramionach, Lidka chciała si z kim podzieli ?

5. Słu ba Irka wymagała, by cz sto był poza domem – czasami nawet przez cały tydzie . W jaki
sposób mógłby zapobiec kolejnej pełnej stresu sytuacji podobnej do tej?
6. Jak mo e zach ca Lidk i pomóc jej widzie siebie sam jako swojego partnera w słu bie?
7. W jaki sposób chrze cijanin zakładaj cy ko cioły i maj cy rodzin
powinien przeznaczy na zaj cie si potrzebami rodziny?
II.

mo e ustali , ile czasu

SCENARIUSZ DRUGI – ALA I TOMEK
Ala cieszyła si bardzo z tego, e jej m , Tomek, przyprowadził do Jezusa młodego m czyzn ,
ojca rodziny. Była tak szcz liwa, e Bóg posługuje si jej m em. W ci gu ostatnich sze ciu
miesi cy nowy ko ciół rozrósł si od kilku rodzin do pi tnastu. Słu ba była bardzo zach caj ca,
lecz Ala dalej miała te dokuczliwe niepokoje i uczucia. Powiedziała Tomkowi o tym, e musi z nim
porozmawia , ale wydawało si , e on jest zawsze taki zaj ty, e nigdy nie ma czasu na rozmow .
Przychodził do domu codziennie pó no wieczorem i był miertelnie zm czony. Mówił, e b dzie
lepiej, je eli porozmawiaj , gdy minie mu zm czenie. Nast pnego ranka wstawał jednak wcze nie i
wychodził z domu na jakie spotkanie czy rozmow z nowo nawróconym człowiekiem, albo na
spotkanie jednej z kilku grup komórkowych spotykaj cych si w okolicy. Oprócz tych pocz tkowych
trosk zaczynała czu si zazdrosna. Słu ba zakładania ko ciołów stawała si dla Tomka całkowicie
pochłaniaj c go miło ci , zajmuj c nale ne jej miejsce w jego yciu. Ala do wiadczała uczu ,
których nie pragn ła. Chciała wspiera Tomka i jego słu b . To było jej zobowi zanie wobec Pana i
m a. Ale czuła si tak odizolowana. Mieszkali w mie cie, w którym nie było ko cioła przed ich
przybyciem i a do niedawna nie było adnych wierz cych. Było tam kilka nawróconych kobiet,
które wzrastały, ale one nigdy nie potrafiłyby zrozumie jej ycia jako ony pastora. Chciała mie
poczucie, e wnosi jaki wkład w słu b Tomka, ale a do tej pory nie była w ni wł czona i
wła ciwie nie została nawet o to poproszona. Co mogłaby zrobi , by Tomek „zwolnił” na tyle, by
mogli porozmawia o tych ci arach w jej sercu?
PYTANIA DO ROZWA ENIA
1. Czy na podstawie faktów z tej historii wygl da na to, e Tomek rozmawiał z Al na temat jej
potrzeb jako ony i matki?
2. Czy s dzisz, e Tomek wł czał Al do swojej słu by zakładania ko ciołów? Czy w ich yciu
było partnerstwo i jedno ?
3. Pod jakimi wzgl dami Tomek zawodzi jako m

?

4. Jakiej praktycznej rady udzieliłby , by pomóc Tomkowi w lepszej komunikacji z on ?
5. Co mógłby powiedzie na temat „równowagi” w tym mał e stwie?
6. Czy Tomek yje zgodnie z Listem do Efezjan 5:25-26? Dlaczego?
7. W jaki sposób Tomek mógłby wł czy Al efektywnie do słu by?
III.

SCENARIUSZ TRZECI – DOMINIK I JEGO RODZINA
Dominik miał długi tydzie . Popełnił kilka powa nych bł dów jako m i ojciec. Został upokorzony
przez swoje grzeszne drogi i teraz, po wyznaniu ich, odrzuceniu i zwróceniu si do Jezusa jego
ycie ponownie zacz ło nabiera blasku. Gdyby jednak kto spytał go o to, jak układa mu si teraz
ycie, musiałby przyzna , e w dalszym ci gu odczuwa gniew. Oto jego historia:
Pewnego dnia jego najstarszy syn Roman, w wieku osiemnastu lat, ogl dał film na ich domowym
magnetowidzie. Po yczył go od jednego ze swoich kolegów. Dominik wszedł do pokoju, usiadł obok
niego i zacz ł ogl da razem z nim. Wkrótce potem przył czyła si do nich jego ona, Lucyna. Ju
po kilku minutach dla Lucyny stało si oczywiste, e nie jest to wła ciwy film do ogl dania dla
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chrze cijan. Powiedziała o tym Dominikowi i wyszła z pokoju. Ten wyszedł za ni i próbował
wyja ni , e Roman jest ju wystarczaj co dorosły, by samodzielnie podejmowa decyzje o tym, co
mo e ogl da , a czego nie. Lucyna twierdziła, e jak długo dzieci mieszkaj w domu, ich
obowi zkiem jako rodziców jest decydowa o tym, co b dzie si ogl da , czyta i o czym b dzie si
rozmawia . Dominika ogarn ł gniew na Lucyn za to, e przeciwstawiła mu si w tej sprawie, a
zwłaszcza, e zrobiła to wobec Romana. Zawstydzaj ce było to, e ona zwróciła uwag jemu,
głowie domu. A wi c troch na zasadzie zemsty nie zgodził si z jej punktem widzenia i pozwolił
Romanowi doko czy ogl danie filmu.
Tego wieczoru, gdy szli spa , Lucyna poruszyła t spraw ponownie, ale Dominik nie chciał ust pi .
Czuł jeszcze wi kszy gniew na on i powiedział, e nie b dzie si z ni modlił przed pój ciem
spa . Nast pnego ranka po bardzo le przespanej nocy Dominik wstał, by si modli . Nie mógł
skupi si na czytaniu Biblii i nie mógł si modli z powodu gniewu. Przy niadaniu ogłosił całej
rodzinie, e w jego domu nie b dzie mo na ogl da adnych filmów i e nie ma od tego adnych
wyj tków. Inne dzieci nie miały poj cia, o co chodzi, ale wyczuwały na podstawie głosu ojca i łez w
oczach matki, e co si mi dzy nimi nie układa. Dominik czuł si okropnie w zwi zku z cał t
sytuacj . Był pastorem. Był zaanga owany w zakładanie nowego ko cioła i mówienie ludziom o
miło ci Chrystusa i rado ci chrze cija skiego ycia. W wyniku tego problemu nie miał w yciu
miło ci ani rado ci. Ale było jeszcze co wi cej. Wiedział, e ona miała racj uwa aj c, e jest
odpowiedzialny za duchow atmosfer w domu. Zbyt du o było w nim pychy, dlatego nie przyznał
si do bł du. Wiedział tak e, e jest nieposłuszny Pismu, poniewa nie kocha ony tak, jak
Chrystus umiłował ko ciół. Był to w rzeczywisto ci gniew przeciw własnemu ciału, poniewa byli
jednym ciałem. Musiał naprawi t sytuacj . Przy nast pnym posiłku, gdy cała rodzina była razem,
przeprosił za rzeczy, które zrobił le. Uczynił to ze skruch i ze łzami i poprosił rodzin o
przebaczenie. Modlili si razem, a potem rozmawiali w zdrowy sposób na temat tego, jakie ma by
miejsce filmów wideo w ich rodzinie.
PYTANIA DO ROZWA ENIA
1. Roman ma 18 lat, jest młodym m czyzn . Dlaczego czuje swobod wł czania niewła ciwych
filmów na magnetowidzie rodziców?
2. Jakiej wa nej cechy brakuje w yciu Dominika, co uwidoczniło si
Lucyny?

w jego reakcji na uwag

3. Czy wspólny rodzinny posiłek to wła ciwy czas na rozmow o tym czy jakim innym rodzinnym
problemie?
4. Dlaczego pojawiaj si ró nice opinii mi dzy chrze cija skimi mał onkami w wyra nych
kwestiach odnosz cych si do duchowych lub moralnych aspektów ycia?
5. Co mo esz powiedzie na temat jako ci komunikacji i zrozumienia mi dzy Dominikiem i Lucyn
do tego punktu?
6. Czy Dominik powinien odczuwa wstyd z powodu zwrócenia mu uwagi przez Lucyn ?
7. Jak mo na zapobiec takim wydarzeniom w przyszło ci?
IV.

SCENARIUSZ CZWARTY – ANIA I MIREK
„Do zobaczenia wkrótce!” – zawołała Ania zamykaj c drzwi za ostatnim go ciem. Było po północy,
a ona miała ju tylko tyle siły, by pozbiera kubki i wło y je do zlewu przed opadni ciem na łó ko.
Jej m Mirek przygotowywał si do spania.
Nast pnego dnia rano zadzwonił telefon. Ania poderwała si , by go odebra , eby nie przeszkodził
w porannym studium Mirka. Był to przyjaciel z s siedniego miasta przeje d aj cy przez ich
miejscowo . „Czy mog zatrzyma si dzisiaj u was na noc?” – spytał. Oznaczało to dla niej
dodatkow prac , ale jak mogła odmówi ?
Ich ycie z pewno ci zmieniło si w ci gu ostatnich sze ciu miesi cy, od kiedy zacz li zakłada
nowy ko ciół. Ania nie pami tała innego okresu, w którym byłaby tak zapracowana. Gdy nie byli
gdzie poza domem, wydawało si , e wszyscy z okolicy s w ich mieszkaniu. Ludzie przychodzili
na studium Biblii, porad lub inne spotkania niemal o ka dej godzinie dnia. Ania nie sprzeciwiała si
temu. Inni ludzie poznawali to, co ona ju wiedziała, e Mirek ma serce duszpasterza. Próbowała
powtarza sobie, e powinna by pomocn on . Ale czy sam fakt, e Mirek musiał mie swobod
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rozmawiania z lud mi i pomagania im w ich potrzebach, oznaczał, e ona musiała przejmowa
wszystkie inne obowi zki.
Ania wracała my lami do czerwca, kiedy to zostali wysłani do zakładania ko cioła. Ich pastor
zach cał ich do współpracy i wzajemnego uzupełniania si . Pastor wiedział, e jej dar ewangelizacji
b dzie wa ny przy zakładaniu ko cioła. Okazało si to prawd . Pierwsi nowi wierz cy w ko ciele to
osoby, które ona poznała i którym za wiadczyła o Jezusie. Ale teraz, musiała przyzna to sama
przed sob , nie miała du o czasu, by wychodzi i robi to, co lubiła najbardziej: rozmawia o
Chrystusie. Co powinno si zmieni , i to szybko.
PYTANIA DO ROZWA ENIA:
1. Czy styl ycia Mirka i Ani pokazuje, e jest w nim równowaga? Wyja nij.
2. Jakie były milcz ce oczekiwania Ani? Mirka?
3. W jaki sposób Mirek mógłby pomóc onie wykorzystywa jej dar?
4. Czy jest mo liwe, by mał onkowie byli równorz dnymi „partnerami w słu bie?” (Patrz Dz. Ap.
18:24-26).
V.

SCENARIUSZ PI TY – RENATA I JEJ RODZINA
Renata poznawała po wyrazie twarzy ojca, e zrobiła co le. Czy zapomniała wykona jak prac
w domu, czy te było to jego ci głe niezadowolenie z jej decyzji pój cia za Chrystusem? Zawsze
przed wyj ciem do słu by z zespołem zakładania ko ciołów starała si dokładnie wypełni wszelkie
domowe obowi zki. Ojciec powiedział jej kiedy jasno, e kobieta w wieku dwudziestu sze ciu lat
powinna wykorzystywa czas na szukanie m a, a nie prowadzenie grupy kobiet chc cych by
uczniami Jezusa.
Wła nie tego wieczoru spotkanie grupy było takie udane. Jej współpracownik Maciek zach cał j ,
by kontynuowała nauczanie kobiet o tym, jak budowa ko ciół i lepiej poznawa Chrystusa. „Nie
wiem, co zrobiliby my bez twojej pomocy” – powiedział. „Moja ona nie mogłaby prowadzi tej
grupy maj c dwójk małych dzieci w domu. Tak si ciesz , e ty mo esz to robi ”.
Matka Renaty weszła do pokoju i przywołała j do rzeczywisto ci. Powiedziała: „Renata, musisz by
w domu jutro wieczorem”.
„Mamo, wiesz, e to jest dzie , w którym mam spotkanie z moim zespołem” – odpowiedziała.
„Ach tak” – matka odparła sarkastycznie. „Ci wa ni ludzie w twoim yciu. Jak mogłam zapomnie ?”
Renata spróbowała si opanowa i szybko wyszła z pokoju. Wiedziała, e powinna czci swoich
rodziców, ale słowa, które przychodziły jej na my l, dalekie były od szacunku. W jej sercu mieszały
si uczucia gniewu i winy. Dlaczego zawsze le reaguje na uwagi rodziców? Dlaczego oni celowo
tak układaj plany, by przeszkodzi jej w realizacji Bo ego powołania?
Bardziej ni czegokolwiek innego pragn ła, by móc pozwoli sobie na samodzielne mieszkanie, ale
jej praca przy zakładaniu ko ciołów sprawiała, e mogła zatrudni si tylko na pół etatu jako
ksi gowa. Poza tym ludziom wydawałoby si czym dziwnym, e młoda, niezam na kobieta
mieszka poza ochron domu rodziców.
Czasami czuła si tak, jakby yła w dwóch wiatach: jednym był zespół zakładania ko ciołów, gdzie
była chwalona i ceniona jako wa na osoba, drugim był jej dom, gdzie była krytykowana i traktowana
jak niewolnica. Wiedziała, w którym wiecie wolałaby y , ale wiedziała te , e przynajmniej na
razie musi y w nich obu.
PYTANIA DO ROZWA ENIA:
1. Czy problem wynika tylko z postawy rodziców Renaty, czy te
przyczynia si do niego? Je li tak, w jaki sposób?

ona sama w jaki

sposób

2. Jak mo e czci rodziców, gdy oni sprzeciwiaj si temu, w jaki sposób wykorzystuje swój czas?
3. Co poradziłby Renacie, gdyby przyszła do ciebie po rad na temat jej sytuacji yciowej?
4. Jakie wyj tkowe sprawy trzeba wzi
pod uwag , gdy niezam na kobieta pomaga w
zakładaniu ko cioła? W jaki sposób inni członkowie zespołu mog by wra liwi na te sprawy?
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