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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
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nasycenia.
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My lenie typu „Z”
CZEGO PRAGNIE BÓG?

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest podkre lenie roli, jak pełni wizja w cyklu zakładania ko ciołów.

Główne punkty

• My lenie typu „Z” bierze pod uwag to, czego pragnie dokona Bóg dla swojej chwały na danym
terenie.
• Zakładanie ko ciołów a do nasycenia jest wypełnianiem Wielkiego Nakazu Misyjnego poprzez
zakładanie ich w taki sposób, by ka dy m czyzna, kobieta i dziecko mieli szans przyj cia
ewangelii dzi ki wiadectwu miejscowego ko cioła.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Posiada wizj wychodzenia z ewangeli do wiata, swego narodu, regionu, miasta, wsi i otoczenia.
• Zdawa sobie spraw , e Bo wol jest, by ka dy m czyzna, kobieta i dziecko mogli usłysze i
zrozumie przesłanie ewangelii oraz przyj Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawiciela.
• Zajmowa si zakładaniem ko ciołów w oparciu o my lenie typu „Z” lub wizj docelow .

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

My lenie typu „Z” przekazuje wizj ostatecznego Bo ego planu dla danego narodu, regionu, miasta, wsi
czy otoczenia. Plan ten polega na tym, by ka dy m czyzna, kobieta i dziecko usłyszeli i zrozumieli
ewangeli oraz mieli okazj przyj
Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawc .
Zastanów si , jak mo na w sposób jasny i przyst pny przekaza koncepcj wizji docelowej w Twoim
kontek cie kulturowym.
WPROWADZENIE
Gdyby przywódcy chrze cija scy zadali sobie pytanie: „Jaki jest ostateczny cel Bo ego działania w
dziejach ludzko ci?” lub „Czego pragnie Bóg w miejscu, w którym Mu słu ?”, jak wpłyn łoby to na
sposób ich słu by? Odpowiedzi na te pytania powinny zawiera wizj i okre la zadania ich słu by.
I.

NA CZYM POLEGA MY LENIE TYPU „Z”?

Jaki jest ostateczny cel Bo ego działania? Odpowied brzmi „Z” – ko cowy skutek tego, czego Bóg
pragnie dla ka dego narodu, regionu, miasta, wsi b d otoczenia. Działanie zmierzaj ce do
osi gni cia tego celu oznacza jasne pojmowanie tego, czym jest „Z”. Biblia podaje wyra nie, e
Bo a miło obejmuje swym zasi giem cały wiat (Jana 3:16). W Li cie do Tymoteusza Paweł
podkre lił potrzeb modlitwy za wszystkich ludzi, poniewa „Jest to bowiem rzecz dobra i miła w
oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do
poznania prawdy” (1 Tym 2:3-4). Piotr równie wypowiada si na ten temat pisz c: „[Pan] jest
cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubi , ale wszystkich doprowadzi do
nawrócenia” (2 Piotra 3:9).
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Skoro Bóg chce, aby wszyscy ludzie si opami tali, to czy my nie powinni my podziela tego
pragnienia? Czy Bóg mo e si nami posługiwa , by my mobilizowali innych do osi gni cia tego
celu? Co mogłoby si wydarzy , gdyby wszyscy chrze cijanie w danym kraju, regionie, mie cie, wsi
czy cho by najbli szym otoczeniu byli całkowicie przekonani, e Bóg pragnie, aby ka dy Go poznał
i widział chrze cijan yj cych po ród nich tak, jak Jezus? (1 Piotra 2:12)
Mimo to równie wiele fragmentów Pisma wskazuje na fakt, e nie wszyscy zostan zbawieni. Nasz
wszechmocny Bóg wie jedynie, kto b dzie zbawiony. Zadaniem Ko cioła jest zapewnienie ka demu
szansy usłyszenia ewangelii.
Zanim przyst pisz do dalszej lektury, postaw sobie nast puj ce pytania:
• Czego Bóg pragnie dla ____________? (mojego narodu, regionu, miasta, wsi, otoczenia)
Po wi na odpowied jeden akapit.

• Co powy sza odpowied oznacza dla mojej słu by? Czy to, czym si obecnie zajmuj ,
odzwierciedla Bo e pragnienia?
Łatwo zauwa y , w jaki sposób my lenie typu „Z” mo e trafnie okre la wizj i zadania we wszelkiej
słu bie.
II. ZAKŁADANIE KO CIOŁÓW A DO NASYCENIA
W celu osi gni cia „Z”, musi doj
do nasycenia. Pod poj ciem
„nasycenia” rozumiemy docieranie ko cioła do „wszystkich ludzi”, jak to
podaje 1 List do Tymoteusza i 2 List Piotra. Z listów tych jasno wynika,
e Bóg pragnie, aby ka dy m czyzna, kobieta i dziecko usłyszeli i
zrozumieli przesłanie Ewangelii oraz mieli okazj uwierzy i okaza
całkowite posłusze stwo wobec Jezusa Chrystusa jako swego Pana i
Zbawiciela. Istotn cz ci chrze cija skiego ycia jest przynale no
do miejscowego ko cioła, gdzie wierzy si w Słowo Bo e i Go naucza.
Zakładanie ko ciołów a do nasycenia (SCP) ma całkowicie biblijne
podstawy. Jest to wcielanie w ycie Wielkiego Nakazu Misyjnego
poprzez zakładanie ko ciołów w taki sposób, by ka dy m czyzna,
kobieta czy dziecko mieli szans przyj cia ewangelii dzi ki wiadectwu
miejscowego ko cioła. SCP to wizja, strategia i słu ba napełniania
krajów, regionów, miast, wsi i najbli szego otoczenia ko ciołami, które
przedstawi ewangeli ka dej osobie w jej j zyku i wła ciwej danemu
krajowi kulturze.

Zakładanie ko ciołów
a do nasycenia jest
wcieleniem w ycie
Wielkiego Nakazu
Misyjnego poprzez
zakładanie ko ciołów
w taki sposób, by
ka dy m czyzna,
kobieta czy dziecko
mieli szans przej cia
ewangelii dzi ki
wiadectwu
miejscowego
ko cioła.

A. Czy realistyczne jest oczekiwanie od Boga spełnienia celu „Z”?
Poza tym, e Bóg pragnie „Z” bardziej ni my, ekscytuj cy jest fakt, e w Pi mie mamy
wyra n obietnic spełnienia celu „Z”. Obietnica napełnienia wiata poznaniem Boga i Jego
chwał jest wyra ona w ksi dze Izajasza: „kraj si napełni znajomo ci Pana, na kształt wód,
które przepełniaj morze” (Iz. 11:9).
W ksi dze Objawienia apostoł Jan ma wizje nieba, z których dowiadujemy si o ostatecznym
rezultacie Bo ego działania w wiecie, osi gni ciu celu „Z”, do którego zmierza historia
ludzko ci. Jan opisuje tłumy ludzi z ka dego narodu, plemienia, ludu i j zyka oddaj cych Bogu
chwał (Obj. 7:9)! A zatem oczekiwanie od Boga spełnienia celu „Z” jest realistyczne.
B. Co mówi sam Bóg na temat „Z”?
W jednej z najintymniejszych chwil sp dzonych z Ojcem Jezus modlił si o jedno w ród tych,
którzy w Niego wierz : „aby wiat poznał, e Ty Mnie posłał i e Ty ich umiłował tak, jak

Grupy komórkowe

My lenie typu “Z”

Lato 2004

Wizja SCP

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona iii

Mnie umiłowałe ” (Jan 17:23b). Jezus pragn ł, eby wiat wiedział, kim jest! Na tym wła nie
polega „Z”! Powtórzył t pro b dwukrotnie (Jan 17:21-23). Spróbujmy to sobie uzmysłowi –
Bóg Syn w rozmowie z Bogiem Ojcem opisuj cy cel „Z”. Jest zatem jasne, e „Z” jest dla Boga
spraw niezmiernie istotn .
C. Jezus nauczał swoich uczniów o planie „Z”
Jezus uczył swoich uczniów my lenia typu „Z” zapewniaj c ich, e „najpierw musi by głoszona
Ewangelia wszystkim narodom” (Mar. 13:10). Obiecał te , e ewangelia b dzie głoszona a do
nasycenia narodów (Mat. 24:14, Łuk. 24:45-47).

III. KILKA NIEZB DNYCH KROKÓW DO OSI GNI CIA „Z”
W celu realizacji „Z” musimy przeby w słu bie etap od „A” do „Y”. Pismo podaje nam kilka zasad
niezb dnych do odbycia etapu z „A” do „Y”, który jest konieczny do efektywnego wykonania „Z”.
Warto zwróci uwag , e wszystkie te kroki maj co wspólnego z „Z”. Zachowuj c stale w pami ci
„Z” mo emy dokonywa strategicznych posuni odbywaj c etap od „A” do „Y”.
D. Modlitwa
Pod wieloma wzgl dami modlitwa stanowi integraln cz
celów na ziemi. Zwró uwag na nast puj ce odno niki:

E.

dostrzegania realizacji Bo ych

•

2 Krn. 7:14 Je li lud Bo y modli si
wykonany.

•

Mat. 9:38 Lud Bo y otrzymał nakaz modlitwy, aby pracownicy mogli wzi
realizacji planu „Z”.

•

1 Tym. 2:1-4 Lud Bo y ma si modli po to, by zaistniały warunki sprzyjaj ce realizacji
planu „Z”. Paweł polecił Tymoteuszowi, by ko cioły modliły si za przywódców w
społecze stwie w celu stworzenia odpowiednich warunków do szerzenia ewangelii.

•

Obj. 5:8-10 „Z” jest skutkiem „modlitw wi tych”.

Miło

tak, jak powinien, plan „Z” na pewno zostanie
udział w

i jedno

Gdy Jezus powiedział: „po tym wszyscy poznaj ”, miał na my li miło mi dzy chrze cijanami
(Jan 13:35). Jasno stwierdził, e plan „Z” wymaga bardzo dobrych relacji mi dzyludzkich. Tylko
w sytuacji, gdy wierz cy b d si darzy wzajemn miło ci , ludzie b d wiedzieli, e nale
oni do Chrystusa. Je li brak nam miło ci, to niewiele pomo e wzrost liczebny – sprawi on
jedynie, e ludzie b d nas postrzega jako kolejny ruch religijny.
Je li wiat ma pozna , e wierz cy s uczniami Chrystusa, musi mi dzy nimi panowa taka
sama jedno jak ta, która ł czy Jezusa z Jego Ojcem. Ilekro Jezus mówi o swojej jedno ci z
Ojcem, zawsze wskazuje na miło i nierozerwaln wi . Modli si o to, by nasza jedno była
odbiciem jedno ci ł cz cej Ojca i Syna i o to, by my pozostawali z Nim w nierozerwalnym
zwi zku (Jan 17:21,23).
F.

Wizja
Jak wynika z zamieszczonych poni ej fragmentów Pisma, „Z” jest zadaniem o zasi gu
globalnym i dotyczy wszystkich ludzi reprezentuj cych wszystkie narodowo ci i zak tki wiata.
My lenie typu „Z” wymaga postrzegania całego wiata Bo ymi oczami.
•

Poniewa Bóg kocha wszystkich ludzi, posłał swego Syna, „aby ka dy, kto w Niego wierzy,
nie zgin ł, ale miał ycie wieczne” (Jan 3:16).

•

Jezus jest ofiar „za grzechy całego wiata” (1Jana 2:2).

•

Duch wi ty „przekona wiat o grzechu” (Jan 16:7-11).

•

Duch wi ty daje chrze cijanom moc do wiadczenia „po kra ce ziemi” (Dz. Ap. 1:8).

•

Jezus nakazuje swoim nast pcom: „id cie wi c i nauczajcie wszystkie narody” (Mat. 28:1820).

•

Jezus zapewnił, e wiele jest osób gotowych Go przyj

: „ niwo...wielkie” (Mat. 9:37).
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G. Ewangelizacja
W celu realizacji planu „Z” ko ciół musi wysyła ewangelistów wsz dzie tam, gdzie jest
niewielu wierz cych lub gdzie nie ma ich wcale. Plan „Z” wymaga dotarcia do osób, które nie
słyszały ewangelii i przekazania im dobrej nowiny o zbawieniu. Paweł ujmuje to nast puj co:
„...Jak e mieli uwierzy w Tego, którego nie słyszeli? Jak e mieli usłysze , gdy im nikt nie
głosił?” (Rzym. 10:14).
Chrze cijanie musz szuka miejsc, do których nie dotarła jeszcze ewangelia i osób, które jej
nie słyszały, w ka dej wsi, mie cie, regionie i kraju. Wraz z rozpowszechnianiem ewangelii i
zakładaniem ko ciołów w tych miejscach i w ród tych ludzi „Ci, którym o Nim nie mówiono,
zobacz Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznaj Go” (Rzym. 15:21).
H. Zakładanie ko ciołów
W celu realizacji planu „Z” wsz dzie musz by ko cioły widoczne
dla
wszystkich.
Za
po rednictwem
ko cioła,
zarówno
niewidzialnego (w sferze duchowej) oraz widzialnego wiat pozna
„wielorak w przejawach m dro
Boga” (Efez. 3:8-11). Ko ciół
jako ciało Chrystusowe jest namacaln
obecno ci
Jezusa
Chrystusa na ziemi. Z chwil gdy Jezus Chrystus zajmuje pierwsze
miejsce w yciu ko cioła, wiat pozna, e jest On panem
wszystkiego (Efez. 1:22-23).

W celu realizacji
planu „Z” wsz dzie
musz by ko cioły
widoczne dla
wszystkich.

Dzi ki krwi przelanej na krzy u ludzie zostali pojednani z Bogiem. Jezus Chrystus w swoim
Ko ciele gromadzi wszystkich, którzy bez Niego nadal byliby oddzieleni murem nieprzyja ni.
Pragn ł on w ród tych ludzi yj cych dot d w nienawi ci „z dwóch rodzajów ludzi stworzy w
sobie jednego nowego człowieka, wprowadzaj c pokój” (Efez. 2:13-16).
Podobnie jak miło i wierno współmał onków jest zauwa ana przez członków wspólnoty, w
której mieszkaj , tak te widoczna jest relacja mi dzy Jezusem a Jego Ko ciołem (Efez. 5:2223).
Członkowie ko cioła s ze sob powi zani tak jak cz ci ciała, z których ka da wykonuje swoje
zadanie. Celem działania ko cioła jest przybli anie innym osoby Jezusa. Gdy tak si dzieje, w
ko ciele ma miejsce wzrost i zbudowanie (Efez. 4:11-13). Dojrzały ko ciół posiada w gronie
swoich członków przedstawicieli ka dego narodu (Obj 5:9-10).
IV. MY LENIE TYPU „Z” OWOCUJE DZIAŁANIEM TYPU „Z”
I.

Dawanie typu „Z”
My lenie typu „Z” wymaga dawania typu „Z”. Paweł przytacza słowa Jezusa napominaj c w
Milecie starszych z ko cioła w Efezie: „Wi cej szcz cia jest w dawaniu ani eli w braniu” (Dz.
Ap. 20:35). Dawanie jest istotn cz ci słu by ko cioła. Paweł podpieraj c si apostolskim
autorytetem zalecał ko ciołowi w Koryncie: „oby cie i w t łask obfitowali” (2 Kor. 8:7).
Ko ciół, który daje, nie tylko odkłada sobie rodki na koncie w niebie, lecz co wi cej Bóg
zaspokaja jego aktualne potrzeby „według bogactwa swego w chwale”. Nasz Pan błogosławi
akt dawania zarówno w niebie, jak i na ziemi, dlatego sam zatroszczy si o finansow stron
przedsi wzi cia, jakiego podejmie si ko ciół d
cy do realizacji planu „Z” (Filip. 4:15-19).

J.

Strategia „Z”
Wybitny przywódca wielkiego przebudzenia, John Wesley powiedział: „We wszelkim działaniu
zwracaj uwag na koniec”. Stosowanie w praktyce my lenia typu „Z” wywiera ogromny wpływ.
Mimo to, niestety, wiele osób oddanych słu bie Bogu nigdy nie zastanawia si nad skutkiem
ich wysiłków w realizacji Bo ego planu „Z”. W takiej sytuacji łatwo jest popa
w rutyn i
dopu ci do tego, e ominie nas Bo e błogosławie stwo. Postawienie sobie zasadniczego
pytania „Czego pragnie Bóg dla miejsca, w którym Mu słu ymy?” mo e okaza si niezwykle
inspiruj ce dla ludzi słu cych Bogu. Odpowied na to pytanie pobudza wiar i prowadzi do
bardziej intensywnej pracy dla Boga.
Przykład my lenia typu „Z” w Rumunii
Nelu Sofrac, zało yciel ko ciołów w Rumunii, zauwa ył, e Bóg pragn ł mie wi cej ni cztery
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ko cioły, jakie powstały w jego okr gu zwanym Alba Iulia. Mógł poprzesta na tym i tak
znacz cym osi gni ciu, jakim było zało enie, prowadzenie i praca duszpasterska w tych
czterech ko ciołach, jednak my lenie typu „Z” motywowało go do dalszego działania.
Zdawał sobie spraw z tego, e sam nie był w stanie dotrze do całego okr gu, wiedział
jednak, e Bóg pragn ł wypełni Alba Iulia ko ciołami, które głosiłyby ewangeli i nauczałyby
zgodnie z Pismem. Do skutecznego wypełnienia tego zadania trzeba było zało y w Alba Iulia
500 ko ciołów. Nelu rozpocz ł szkolenie pi tnastu młodych ludzi ze swego ko cioła i nowych
zało onych przez siebie placówek. Jego ona Dorina zorganizowała grup modlitewn zło on
z trzech kobiet. Pastor Nelu podzielił si swoj wizj z innymi pastorami, którzy pocz tkowo
niech tnie zareagowali na jego pomysł. W przekonaniu i wierze, e poniewa Bóg pragnie „Z”
dla Alba Iulia, pomo e Nelu doprowadzi dzieło do ko ca, Dorina prowadzi obecnie pi tna cie
kobiecych grup komórkowych modl cych si o nowe ko cioły, podczas gdy jej m
stoi na
czele mi dzywyznaniowego ruchu EVANGALBA z udziałem wielu ko ciołów. Ruch ten si
rozrasta i zakłada nowe ko cioły w okr gu Alba Iulia dzi ki mobilizacji ko ciołów ju
istniej cych do zaanga owania. Ich głównym zadaniem jest modlitwa, szkolenie, ewangelizacja
i zakładanie ko ciołów.
Zgromadzenia w Alba Iulia modl si , jednocz we wspólnej wizji, wzrastaj w miło ci, wysyłaj
ewangelistów i zakładaj ko cioły w swoim okr gu. Powoli rozpoczyna si tam proces dawania
i pomimo i ludzie ci uwa aj si za bardzo ubogich, niektórzy decyduj si na wierne dawanie.
My lenie typu „Z” umo liwiło Nelu działalno na skal ogólnokrajow . Prowadzi on szkolenia
dla zało ycieli ko ciołów i zara a przywódców chrze cija skich w innych cz ciach Rumunii
wizj zakładania ko ciołów a do nasycenia. Spodziewa si , e zostanie wysłany jako
misjonarz mi dzynarodowy poza granice swego kraju.
KONKLUZJA
Zakładanie ko ciołów a do nasycenia jest głównym punktem my lenia typu „Z”, gdy pozostałe zadania
w postaci modlitwy, pełnego miło ci zjednoczenia, wizji, ewangelizacji i dawania mog zosta
zrealizowane na całym wiecie jedynie za po rednictwem ko cioła. Z uwagi na fakt, e ko ciół musi
dotrze do wszystkich, sił nap dow my lenia typu „Z” musi by zakładanie ko ciołów a do nasycenia.
Bóg pragnie „Z”, a je li dany ko ciół działa zgodnie z Bo wol , proces zakładania ko ciołów a do
nasycenia ulegnie przyspieszeniu. Napełnienie wszystkich krajów ko ciołami ma na celu przekazanie
wszystkim ludziom przesłania ewangelii.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Na czym polega ró nica mi dzy zało ycielem ko ciołów reprezentuj cym my lenie „Z” a innymi
zało ycielami ko ciołów?

•

Czy modlisz si o całe narody, regiony, miasta, wsie czy otoczenie?

•

Czy modlisz si o to, by Bóg posłał na swoje niwo wi cej robotników? Skoro sam Jezus dał takie
polecenie, to czy b dzie konsekwentnie odpowiadał na tak modlitw , je li b dziemy wytrwale si
modli ? Dlaczego robotników jest za mało?

•

Czy chcesz współpracowa i okazywa miło braciom z innych wyzna i o innych przekonaniach w
sprawach pomniejszej wagi w pracy na rzecz planu „Z”? Czy modlitwa Jezusa o jedno zostanie
wysłuchana, czy te modlił si na pró no? Czy staniesz si cz ci odpowiedzi na Jego modlitw ?

•

Czy osoby z zewn trz postrzegaj twój ko ciół jako jeszcze jedno wyznanie lub religi , czy te jako
społeczno ludzi okazuj cych miło ?

•

Czy masz wizj zało enia jednego ko cioła lub zostania członkiem ruchu, który wypełni
ko ciołami głosz cymi ewangeli ?

•

Czy wyró niasz si ofiarno ci pod wzgl dem finansowym? Czy twój ko ciół daje pod tym wzgl dem
dobry przykład? Czy nauczasz na temat dawania? Je li nie, to dlaczego, skoro naucza tego Pismo?

•

Czy akcje ewangelizacyjne w twoim ko ciele maj na celu tylko powi kszenie twego ko cioła, czy
te zakładanie nowych?

wiat
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PLAN DZIAŁANIA
•

Zacznij my le o strategii zakładania ko ciołów a do nasycenia, która zawierałaby element
modlitwy, jedno ci i miło ci, wizji, ewangelizacji i zakładania ko ciołów. Zanotuj kilka pocz tkowych
pomysłów i podziel si nimi ze swoim nauczycielem lub prowadz cym ten kurs.

•

Pomy l o swoim otoczeniu, wsi, mie cie, regionie lub kraju. Zastanów si , jak by odpowiedział na
pytanie: „Czego Bóg pragnie dla _________?” Zapisz trzy rzeczy, które wykonasz w ramach
przyczyniania si do realizacji planu „Z” na twoim terenie.
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Funkcje i korzy ci z grup
komórkowych

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przedstawienie korzy ci płyn cych z wykorzystania grup komórkowych w
słu bie.

Główne punkty

• Grupy komórkowe ró ni si od małych grup tym, e si pomna aj .
• Cztery główne funkcje grup komórkowych to: społeczno , oddawanie Bogu czci, uczniostwo i
ewangelizacja.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Potrafi poda ró nice mi dzy grup komórkow a mał grup .
• Potrafi omówi korzy ci z posługiwania si grupami komórkowymi w ewangelizacji, budowaniu
relacji, uczniostwie i zakładaniu ko cioła.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

W lekcji tej znajduje si nawi zanie do Dodatku 3A Wizja (z Podr cznika 1) pt. „Modele zakładania
ko ciołów”. Przed zaj ciami nale y przypomnie sobie ten dodatek i mie go pod r k podczas
lekcji.
V.

PODSTAWY GRUPY KOMÓRKOWEJ
K. Wprowadzenie
Coraz wi cej ko ciołów na całym wiecie zdaje sobie spraw z niezwykle wa nej roli grup
komórkowych. Dzi ki nim rosn ko cioły, a ludzie u ywaj swoich darów duchowych, ciało
Chrystusa mobilizuje si do modlitwy, a efekt ko cowy jest taki, e zgubieni odnajduj prawd i
miło Jezusa Chrystusa.
Czy grupy komórkowe s zjawiskiem nowym, trendem mody czy popularn ostatnio słu b w
ko ciele? Bynajmniej. Posługiwanie si grupami komórkowymi rozpocz ło si w Ko ciele
nowotestamentowym opisanym w ksi dze Dziejów Apostolskich. „Komórki” ko cielne spotykały
si po domach w celu oddawania Bogu czci, społeczno ci, wzrastania w nowej wierze oraz
dzielenia si z s siadami i przyjaciółmi dobr nowin , któr same odkrywały. „Komórki” te
gromadziły si równie na wi kszych spotkaniach na dziedzi cach wi tyni w celu uwielbiania
Boga, nauczania i ewangelizacji.
Dlaczego posługujemy si terminem „grupa komórkowa”? Dlaczego Główna ró nica
nie nazwa jej „mał ” grup ? Wiele ko ciołów posiada małe grupy,
mi dzy grup
które spotykaj si w celu wykonywania ró nych rodzajów słu by,
najcz ciej na studium biblijne. Aby zrozumie ró nic mi dzy komórkow a mał
grup polega na tym,
małymi grupami a grupami komórkowymi, mo emy posłu y si
e grupa komórkowa
przykładem ze wiata nauki. W biologii komórka jest ywym,
rozwijaj cym si organizmem, który rozmna a si wielokrotnie. pomna a si ,
Główna ró nica mi dzy grup komórkow a mał grup polega podczas gdy mała
zatem na tym, e grupa komórkowa pomna a si , podczas gdy grupa niekoniecznie.
mała grupa niekoniecznie. Jest to zasadnicza ró nica. W obr bie
małej grupy mo na pełni wiele ró nych słu b, lecz je li grupa nie stawia sobie za cel m.in.
wzrostu i pomna ania si w nowe grupy, nie mo na jej okre la mianem grupy komórkowej.
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Cechy charakterystyczne
Zamiast podawania obszernej definicji grupy komórkowej w ramach jednej lekcji, b dziemy
rozwija „stopniowe” rozumienie istoty i funkcjonowania grupy komórkowej w szeregu lekcji
po wi conych temu zagadnieniu w niniejszym podr czniku. Wa ne jest jednak pojmowanie od
samego pocz tku podstawowych wyznaczników ka dej grupy komórkowej:

VI.

1. Wytrwało

w ewangelizacji.

2. Wytrwało

w wychowywaniu i prowadzeniu w uczniostwie wierz cych.

3. Wytrwało

w szkoleniu przywódców.

4. Wytrwało

w pomna aniu zgodnie z Wielkim Nakazem Misyjnym.

FUNKCJE GRUP KOMÓRKOWYCH
Istnieje wiele sposobów wykorzystania grup w procesie zakładania ko cioła. Nawet wtedy jednak
tak wykorzystane grupy ł czy kilka wspólnych cech lub inaczej funkcji. Nale do nich: społeczno ,
oddawanie Bogu czci, uczniostwo i ewangelizacja. Te same funkcje mo na znale
w modelu
wczesnego ko cioła w Nowym Testamencie. Oczywi cie nie s to jedyne funkcje jakie pełnił ko ciół
nowotestamentowy, lecz s one wspólne dla grup komórkowych i wczesnego ko cioła. Porównanie
tych funkcji w ko ciele nowotestamentowym i w grupach komórkowych zostało przedstawione w
zamieszczonych ni ej tabelach.
Funkcja społeczno ci
W ko ciele
nowotestamentowym
Społeczno , jak cieszyli si
wierz cy, była jedn z
charakterystycznych cech
wczesnego ko cioła (Dz. Ap.
2:42).
Zach cali si wzajemnie (Hebr.
10:25, 1 Tym. 5:11) i cz sto
wspólnie łamali chleb (Dz. Ap.
2:42, Dz. 20:7,11).

W grupach komórkowych
W grupie komórkowej społeczno
polega na zach caniu,
dzieleniu si i przyja ni w Chrystusie w celu zaspokojenia
potrzeby miło ci, akceptacji, jedno ci i wsparcia.
Wspólne zaj cia w ramach społeczno ci:
•

Dzielenie si swoimi problemami

•

Noszenie cudzych ci

•

Modlitwa wstawiennicza

•

Wspólne posiłki

•

Wspólne gry i zabawy z udziałem rodzin

•

Wzajemne zach canie si

arów

Funkcja oddawania Bogu czci
W ko ciele
nowowtestamentowym

W grupach komórkowych

W tek modlitwy i uwielbiania we
wczesnym ko ciele przewija si
przez cały Nowy Testament (Dz.
Ap. 2:47, 1:14, 6:4, Kol. 4:2).

W grupie komórkowej oddawanie Bogu czci polega na
wysławianiu Go i uwielbianiu przez skupienie si na Jego
naturze, dziełach i słowach oraz ma na celu sprawienie Bogu
rado ci.

Oddawanie czci pochodziło z serc
„radosnych i szczerych”. Była to
naturalna odpowied dla Boga z
powodu rado ci, jak odnajdowali
w Chrystusie i w obecno ci innych
wierz cych.

Wspólne zaj cia w ramach uwielbiania:
•

piewanie pie ni

•

Wysławianie Boga za Jego wielko

•

Dzi kowanie Bogu za wszystko

•

Uwielbianie Go za to, kim jest

•

Gło na lub cicha modlitwa

•

Odczytywanie fragmentów Pisma oddaj cych Bogu cze
(np. Psalmów)

•

Pisanie i/lub czytanie poezji chrze cija skiej
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Funkcja uczniostwa
W ko ciele
nowowtestamentowym

W grupach komórkowych

We wczesnym ko ciele istniało W grupie komórkowej uczniostwo jest procesem otrzymywania
silne zaanga owanie w „posłudze pomocy, pobierania nauk i przyjmowania rad od innych po to, by
słowa” (Dz. Ap. 6:4).
rozwija si umysłowo i duchowo na obraz Chrystusa.
Pierwsi wierz cy trwali w nauce
apostołów (Dz. Ap. 2:42) i w miar
rozszerzania
si
ko cioła,
nauczanie to przybierało form
listów apostolskich do ko cioła
(Kol. 4:16, Filip. 1:1, Gal 1:2).

Wspólne zaj cia w ramach uczniostwa:
•

Uczenie si na pami

•

Studiowanie fragmentów biblijnych w grupie

•

Uczenie si stosowania Biblii w codziennym yciu

•

Sp dzanie czasu z dojrzałym bratem/siostr

•

Zaanga owanie w słu b w grupie

•

Rozpoznawanie i posługiwanie si darami duchowymi

fragmentów Pisma

Funkcja ewangelizacji
W ko ciele nowotestamentowym

W grupach komórkowych

We wczesnym ko ciele dzielenie si dobr
nowin o Jezusie było dla wierz cych czym
naturalnym.
Ewangelizacja
nie
była
„programem”, który musieli oni opracowywa
ani czym , co wymagało specjalnego
szkolenia – polegała ona na miło ci
Chrystusa widocznej w ich yciu i słowach
dla ich otoczenia (Dz. Ap. 5:42, 4:20). Był to
działaj cy przez nich Duch wi ty (Dz. Ap.
4:31), gdy dzielili si Chrystusem zarówno w
domach, jak i w miejscach publicznych (Dz.
20:20). Skutek był taki, e ludzie zaczynali
wierzy w imi Pana Jezusa i doznawali
zbawienia (Dz. 8:12, 16:31-34).

W grupie komórkowej ewangelizacja polega na
zanoszeniu dobrej nowiny o Chrystusowej miło ci do
ludzi potrzebuj cych po to, by pomóc im w poznaniu
Boga jako Ojca, a Chrystusa jako Zbawcy.
Wspólne zaj cia w ramach ewangelizacji:
•

Modlitwa z dwiema innymi osobami w trójce
modlitewnej o niezbawionych przyjaciół

•

Zapraszanie do grupy niewierz cych

•

Zaspokajanie potrzeb ludzi spoza grupy

•

Przyja nie z niewierz cymi

•

Dzielenie si Chrystusem z niewierz cymi

VII. KORZY CI Z GRUP KOMÓRKOWYCH
A. Korzy ci dla ewangelizacji
Zbyt cz sto w ko ciołach znajduj si widzialne lub niewidzialne bariery, które powstrzymuj
ludzi przed wej ciem do rodka. Posiadamy tradycje, okre lony sposób ubierania si i
zachowania i mo emy nawet mie pewne oczekiwania wobec tych, którzy przyjd nas
odwiedzi . Tradycja mo e by dobra w celu zapewnienia poczucia wspólnoty i kontynuacji, ale
mo e utrudnia wst p do ko cioła osobom „z zewn trz”.
Badania wykazały, e ludzie maj trudno ci z przekroczeniem
barier kulturowych, które wi e si z wej ciem do ko cioła. Je li
odnios wra enie, e musz si inaczej ubiera , zachowywa i
udawa kogo , kim nie s , nie b d przychodzi . Czuj wtedy
olbrzymi przepa dziel c ich od ko cioła.

Nieformalny charakter
grup komórkowych
zapewnia bardziej
naturalny „pomost”
dla niewierz cych.

Grupy komórkowe tworz
bardziej naturalny „pomost” dla
niewierz cych. Gdy członkowie grupy nawi zuj stosunki z niewierz cymi przyjaciółmi,
znacznie naturalniej wypada wtedy zapraszanie ich na spotkanie w grupie. Dla niewierz cego z
kolei przychodzenie na małe, nieformalne zebranie jest mniej kr puj ce ni wizyta w miejscu,
gdzie nikogo nie znaj i nie s pewni, jakie „zasady” tam obowi zuj .
W Ewangelii Jana 13:35 Jezus powiedział: „Po tym wszyscy poznaj , e cie uczniami moimi,
je li b dziecie si wzajemnie miłowali”. Gdy odwiedzaj cy znajd si na spotkaniu grupy
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komórkowej, jednym z najlepszych wiadectw, jakie zobacz , b dzie wzajemna troska i opieka
w grupie. Powinni dostrzec ró nic w naszych postawach, słowach i czynach i to powinno da
im do my lenia, dlaczego jeste my inni. Gdy ujrz obecn w grupie miło i sami zaczn jej
do wiadcza , zostan poci gni ci do Jezusa, ródła tej miło ci.
B. Korzy ci dla rozwijania relacji
Gdy przygl damy si słu bie Jezusa tu na ziemi, warto zauwa y , e wybrał On ycie w
społeczno ci ze swymi uczniami. Tych dwunastu m czyzn wspólnie si modliło, oddawało
Bogu cze , uczyło si dzi ki słowom i przykładowi Jezusa, spo ywało posiłki, zach cało si
wzajemnie i głosiło razem dobr nowin o zbawieniu. Oczywi cie to nie przypadek sprawił, e
Jezus posłu ył si grup w celu przygotowania swoich uczniów do słu by. Ich grupa była
pierwsz „komórk ” organizmu, który podobnie jak ziarno gorczycy w trzynastym rozdziale
Ewangelii Mateusza na pocz tku było bardzo małe, lecz szybko rozrosło si do imponuj cych
rozmiarów.
Słu ba w grupach komórkowych przynosi wiele korzy ci, jedn z nich jest naturalny rozwój
relacji w grupie. Wspólne spotykanie si na społeczno ci, uwielbianiu Boga, uczniostwie i
ewangelizacji sprzyja tworzeniu szczególnego rodzaju relacji. Relacje te, przedstawione te na
ilustracji 1.1, to:
•

Społeczno

: człowiek – człowiek

•

Uwielbianie: człowiek – Bóg

•

Uczniostwo: Bóg – człowiek

•

Ewangelizacja: Ciało Chrystusa – zgubieni

•
Ilustracja 1.1 Cztery rodzaje relacji w grupach komórkowych

Bóg
Oddawanie czci

Uczniostwo

Społeczno

Ewangelizacja

W grupie komórkowej członkowie sp dzaj razem czas, uczestnicz w słu bie, zach caj si i
modl jedni o drugich, pomagaj sobie wzajemnie w swoich zmaganiach i potrzebach. W ich
miło ci i oddaniu wobec Boga i siebie nawzajem jest pewna siła i intensywno . Maj poczucie
przynale no ci, bycia cz ci wspólnoty, która si o nich troszczy. Gdy członkowie grupy
wzrastaj we wzajemnej miło ci, jest co szczególnego w czasie ich wspólnego oddawania
Bogu czci, gdy wyra aj swoj miło do Boga.
Grupa komórkowa dostarcza te idealnego rodowiska do rozwoju relacji w sferze doradztwa
lub prowadzenia w uczniostwie. Bardziej dojrzali wierz cy potrafi zach ca młodszych
wierz cych, naucza ich i wspólnie z nimi wykonywa słu b .
Poniewa jednym z celów grupy komórkowej jest wzrastanie i pomna anie, jej członkowie b d
bezustannie szuka sposobów docierania do zgubionych wokół nich. B d dzieli si ze sob
pomysłami i uczy si od siebie ró nych sposobów dzielenia si Chrystusem ze swoj rodzin i

Lekcja 1: Funkcje i korzy ci z grup komórkowych
Lato 2004

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Grupy komórkowe
strona 7

przyjaciółmi. Cech
grupy komórkowej jest zaanga owanie w budowaniu relacji z
niewierz cymi w celu przekazania im dobrej nowiny o Jezusie.
C. Korzy ci dla uczniostwa
W Li cie do Rzymian 14:19 czytamy: „Starajmy si wi c o to, co słu y sprawie pokoju i
wzajemnemu zbudowaniu”. Grupy komórkowe s miejscem, gdzie mo na usługiwa
wierz cym oraz gdzie oni mog słu y innym. Biblia wyra nie podaje obowi zki, jakie wierz cy
maj spełnia wzgl dem siebie samych. Wszystko to w naturalny sposób odbywa si w
ramach grupy komórkowej, gdzie ka dy słu y zgodnie ze swoimi darami.
Słu ba mi dzy wierz cymi jest wa nym aspektem ko cioła utworzonego z grup komórkowych.
Wierz cy powinni celowa w darach, które buduj ko ciół (1 Kor. 14:12). Dary duchowe zostały
udzielone po to, by przygotowa lud Bo y do dzieła słu by w celu budowania ciała
Chrystusowego (Efez. 4:12). Mamy si nawzajem zach ca (1 Tes. 4:18) i wypowiada słowa
buduj ce innych stosownie do ich potrzeb (Efez. 4:29). Wymaga to noszenia wzajemnych
ci arów (Gal. 6:2), to znaczy pomagania sobie nawzajem. Naszym najwi kszym pragnieniem
powinno by okazywanie czci w braterskiej miło ci (Rzym. 12:10) oraz gor ca wzajemna
miło
płyn ca z czystego serca (1 Piotra 1:22). Dynamika grupy komórkowej zapewnia
wierz cym naturalny i skuteczny sposób wypełniania biblijnego polecenia wzajemnego
budowania si , jak wida na ilustracji 1.2.
Ilustracja 1.2 Wzajemne uczniostwo

Jednostronne

Wzajemne

Grupy komórkowe s te miejscem, w którym odkrywa si , rozwija i wykorzystuje dary
duchowe ka dego członka. Zapewniaj one ludziom wychowanie i zach caj do poznania ich
duchowych uzdolnie w ramach zaanga owania w słu b grupy. W ten sposób wzrastaj oni w
wierze i dojrzało ci oraz maj okazj uczy si od bardziej dojrzałych chrze cijan. Z biegiem
czasu sami powtórz ten proces i zaczn prowadzi w uczniostwie mniej dojrzałe duchowo
osoby w grupie.
Wielu nowych chrze cijan b dzie miało problemy i potrzeby, którym grupa komórkowa mo e
zaradzi . Grupa taka mo e skutecznie zatroszczy si i zaspokoi ludzkie potrzeby fizyczne,
duchowe, społeczne i emocjonalne. Członkowie grupy rozwijaj si po to, by poznawa si i
darzy miło ci jedni drugich poprzez dzielenie si tymi potrzebami oraz wspólne ich
zaspokajanie. Dla wielu b dzie to pierwsza okazja nauczenia si , e prawdy biblijne mog si
odnosi do ich codziennego ycia. Naucz si samodzielnego studiowania Biblii oraz
stosowania wyniesionych z niej nauk do problemów i trudno ci, z jakimi musz si zmierzy .
D. Korzy ci dla rozwoju przywódców
Inn dodatni stron zakładania ko ciołów za pomoc grup komórkowych jest kwestia
przywództwa. Robert Logan, autor artykułu „Pomna anie grup komórkowych” pisze: „Jak jeden
człowiek pełen Ducha mo e opiekowa si wieloma osobami lub szkoli je? Sam Chrystus
ograniczył si do dwunastu. A my, pastorzy i wieccy przywódcy, próbujemy obj opiek i
troszczy si o potrzeby ludzi w grupach licz cych pi dziesi t, sto, dwie cie pi dziesi t,
pi set, a niekiedy tysi c osób! Czy jeste my wi ksi od swego mistrza? Zale y to w pewnym
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stopniu od uwarunkowa kulturowych, ale dziesi
osób to dokładnie tyle, o ilu mo e
odpowiednio zadba pełen Ducha chrze cija ski wiecki sługa”. Korzy ci grup komórkowych
jest fakt, e przywódcy s odpowiedzialni za duchowy rozwój zaledwie garstki ludzi, a nie
dziesi tek czy setek. Ten system eliminuje przywódców, którzy próbuj słu y do granic
wyczerpania.
Grupa komórkowa anga uje te znacznie wi cej osób, gdy daje wieckim przywódcom
szans rozwijania ich duchowego daru przywództwa. W przeciwie stwie do „zawodowych
duchownych”, którzy otrzymuj pozycje przywódcze w oparciu o swoj wiedz , przywódcy grup
komórkowych maj kwalifikacje zdobyte dzi ki dojrzało ci oraz zdolno ci, jak si wykazali w
ramach swojej słu by w grupie komórkowej.
E.

Korzy ci dla zakładania Ko cioła
Posługiwanie si grupami komórkowymi przynosi wiele korzy ci dla procesu zakładania
ko cioła. W celu zało enia nowych ko ciołów trzeba prowadzi ewangelizacj , dba o
budowanie nowych wierz cych w ich wierze, kształci nowych przywódców oraz upewni si ,
e wszystkie funkcje ko cioła zostały uwzgl dnione. Grupy komórkowe zapewniaj rodki do
osi gni cia tych celów, a ponadto daj poczucie wspólnoty i to samo ci w nowym ko ciele.
Jest wiele sposobów zakładania ko cioła. Wró do dodatku 3A z
Grupy komórkowe
cyklu Wizja pt. „Modele zakładania ko ciołów”, Podr cznik 1.
mog by
Niektóre nowe ko cioły powstaj z ju istniej cych zgromadze
(model ko cioła-córki). Inne s
zakładane przez zespół wykorzystane przez
zało ycielski, wysłany na nowy teren przez istniej cy ko ciół zało yciela ko ciołów
(model kolonizacyjny). Jeszcze inne powstaj niezale nie od bez wzgl du na to,
istniej cych struktur ko cielnych (model zespołu misyjnego). jaki model ko cioła
Niektóre zakłada si w budynkach ko cielnych, inne w domach. zakłada.
Jedn z najwi kszych korzy ci grup komórkowych jest ta, e
mog one by wykorzystane przez zało yciela ko ciołów bez wzgl du na to, jaki model
ko cioła zakłada.
W strategii zakładania ko ciołów a do nasycenia pragnieniem zało yciela jest napełnianie
danego obszaru ko ciołami, które b d si pomna a i same tworzy nowe ko cioły. Jakie s
niektóre z tradycyjnych przeszkód na drodze rozwoju i pomna ania liczby ko ciołów?
Nieskuteczna ewangelizacja, brak uczniostwa, pieni dzy, za mała liczba przeszkolonych
przywódców oraz do
cz sto brak wizji pozyskiwania zgubionych dla Chrystusa. Grupy
komórkowe dostarczaj naturalnego i skutecznego sposobu ewangelizacji, prowadzenia w
uczniostwie nowych wierz cych oraz rozwijania nowych przywódców. Je li grupy te spotykaj
si po domach, nie ma potrzeby oficjalnego budynku ko cielnego. Usuni cie tych kosztów
pozwala ko ciołowi zakłada nowe wspólnoty wtedy, gdy grupy komórkowe s gotowe, a nie
gdy znajd si dost pne na ten cel fundusze. Innymi słowy brak funduszy nie stanowi
przeszkody dla naturalnego wzrostu ko cioła.
Grupy komórkowe zapewniaj zdolno rozwijania strategii, dzi ki której całe otoczenie, miasto
czy kraj b d pełne skutecznego wiadectwa o Chrystusie. Grupy komórkowe mog rozkwita ,
gdy brak tradycyjnych przeszkód na drodze do wzrostu. Ujmuj c to najpro ciej, posługiwanie
si grupami komórkowymi ułatwia zakładanie nowych ko ciołów.

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Na czym polega zasadnicza ró nica mi dzy mał grup a grup komórkow ?

•

Czy słu b wzajemnego usługiwania sobie mo na zrealizowa podczas tradycyjnego nabo e stwa
w niedzielny poranek? Jaki wpływ na chrze cijanina wywiera brak zaspokojenia tych potrzeb? Czy
nowi chrze cijanie mog wzrasta i dojrzewa , je li te potrzeby nie zostan zaspokojone?

•

Czy w twoim ko ciele s bariery powstrzymuj ce niewierz cego, który nie chodzi do ko cioła, przed
pojawieniem si na jednym z waszych nabo e stw? Jak grupy komórkowe mog by
wykorzystywane jako „pomost” mi dzy ko ciołem a niewierz cymi?

•

Jak ogólnie rzecz bior c mo na wykorzysta grupy komórkowe w skutecznej strategii zakładania
ko ciołów a do nasycenia?
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PLAN DZIAŁANIA
Znajd chrze cija skiego przyjaciela lub znajomego, który nie zna koncepcji grup komórkowych.
Wyja nij mu korzy ci płyn ce z grupy komórkowej dla słu by i popro , by podał ci swoje argumenty za
lub przeciw. Je li to mo liwe, omów jego odpowiedzi z innymi uczestnikami kursu, którzy ucz si z tych
materiałów.
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Zasady przywództwa
w grupach komórkowych

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przedstawienie ogólnego przegl du funkcji i obowi zków przywódcy grupy
komórkowej.

Główne punkty

• Nale y zachowa równowag mi dzy czterema głównymi funkcjami grupy komórkowej.

• Rozwój przyszłego przywódcy ma zasadnicze znaczenie.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie wyj tkow rol przywódcy grupy komórkowej w całokształcie słu by tej grupy.
• Rozumie obowi zki przywódcy grupy komórkowej w ka dym z zaj

podczas spotka grupy.

• Zna zasady efektywnego planowania dla rozwoju i pomna ania grupy komórkowej.
• Wypełni przykładowy plan spotkania na swoje „pierwsze” spotkanie w grupie.

Dodatki

2A Przełamywanie lodów w grupie komórkowej
2B Przykładowe zaj cia podczas spotkania grupy komórkowej
I.

OGÓLNE KONCEPCJE PRZYWÓDZTWA
A. Wzór chrze cija skiego ycia
Z uwagi na to, e ewangelizacja stanowi nieodł czny element słu by grupy komórkowej, jest
wysoce prawdopodobne, e w ka dej chwili mo e si pojawi w grupie kilku nowych lub
duchowo niedojrzałych wierz cych. Wielu spo ród tych ludzi nie rozumie, co znaczy by
chrze cijaninem lub słu y Bogu w okre lonej dziedzinie słu by. Przywódca grupy komórkowej
ma przywilej uczenia ich tego wszystkiego na przykładzie własnych słów i czynów. Musi
otwarcie dzieli si ze swoj grup błogosławie stwami w swoim yciu.
Je li przywódca uczy daj c wzór, członkowie grupy b d mogli lepiej zrozumie , na czym
polega ycie chrze cija skie oraz uczy go innych. Jest to jedna z metod nauczania, jakimi
posługiwał si Jezus wobec swoich uczniów. Gdy sp dzali z Nim czas, uczyli si po prostu
przez obserwacj i słuchanie. W Pierwszym Li cie do Tesaloniczan 1:6-7 Paweł, Sylas i
Tymoteusz opisuj , jak Tesaloniczanie stali si ich „na ladowcami”, a potem „wzorem dla
wszystkich wierz cych w Macedonii i Achai”. Paweł w Pierwszym Li cie do Koryntian 11:1
poucza wierz cych: „B d cie na ladowcami moimi, tak jak ja jestem na ladowc Chrystusa”.
Przywódca grupy komórkowej powinien da przykład stylu ycia i słu by, który jego grupa
mogłaby na ladowa .
B. Rozwój nowych przywódców
Jednym z podstawowych celów ka dej grupy komórkowej jest pomna anie. Gdy grupa jest
gotowa do tego, by si pomno y , trzeba przeszkolonej i przygotowanej osoby do przej cia roli
przywódcy nowej grupy.
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Jedn z korzy ci grup komórkowych jest fakt, e dostarczaj one Jednym z
doskonałych rodków do rozwijania nowych chrze cija skich najwa niejszych
przywódców. Jednym z najwa niejszych zada przywódcy grupy
zada przywódcy
komórkowej jest dokonanie w modlitwie wyboru jakiej osoby z
grupy na „pocz tkuj cego” przywódc . Osoba ta powinna grupy komórkowej
wykazywa pewne zdolno ci i predyspozycje, ale nie musi jest dokonanie w
bynajmniej mie wszystkich cech skutecznego przywódcy. Jedn z modlitwie wyboru
ról
prowadz cego
grup
komórkow
jest
doradzanie jakiej osoby z grupy
pocz tkuj cemu przywódcy. Ten natomiast musi nie tylko słucha i na „pocz tkuj cego”
patrze na poczynania przywódcy grupy, lecz tak e odgrywa
przywódc .
aktywn rol w słu bie przywódczej. Lekcja 9 z serii Grupy
komórkowe pt. „Przygotowywanie nowych prowadz cych dla grup komórkowych” (Podr cznik
3) szczegółowo omawia proces rozwoju nowego przywództwa. Podczas zakładania nowej
grupy nale y przede wszystkim pami ta o tym, e Bóg pragnie wynie jedn lub wi cej osób
w tej grupie na stanowisko przywódców grupy komórkowej.
C. Wyposa anie i posyłanie do słu by
Wszyscy chrze cijanie powinni rozumie , jakie dary duchowe otrzymali od Ducha wi tego
oraz nauczy si nimi posługiwa . Niestety, wielu wierz cych ma mało okazji do wykorzystania
swoich duchowych uzdolnie , nawet je li wiedz , co to takiego (a wielu jest tego
nie wiadomych). Charakter grup komórkowych umo liwia chrze cijanom nie tylko odkrycie
swoich duchowych predyspozycji, ale te rozwijanie ich i wykorzystywanie w słu bie.
Przywódca grupy komórkowej musi znale jaki sposób, aby pomóc członkom odkry ich dary
duchowe. Jest dost pnych kilka „testów” albo „spisów duchowych”, które maj pomóc danej
osobie zrozumie istot darów duchowych w ogóle oraz dostrzec, jakiego daru udzielił im Duch
wi ty. Do cz sto potwierdzenie czyjego daru da si zauwa y wtedy, gdy kto zaanga uje
si w ró ne rodzaje słu by.
Przywódca grupy komórkowej musi zapewni okazje zarówno do odkrycia duchowych
uzdolnie , jak i posługiwania si nimi w słu bie. Mo na tego dokona przede wszystkim
poprzez konsekwentne i coraz cz stsze przekazywanie słu by członkom grupy. Na pocz tku
przywódca b dzie mógł przekazywa tylko bardzo drobne zadania, lecz w miar wzrostu i
dojrzewania grupy powinien bezustannie d y do zaanga owania ka dego członka w zaj cia i
słu b grupy.
II.

PROWADZENIE SPOTKANIA GRUPY KOMÓRKOWEJ
Nie ma adnego „poprawnego” schematu spotkania grupy komórkowej. Decyzja o tym, jak zostan
zorganizowane i przeprowadzone spotkania, nale y do obowi zków przywódcy. Tym niemniej
podczas ka dego spotkania jaki czas powinno si po wi ci na ka d z czterech funkcji grupy
komórkowej (społeczno , oddawanie Bogu czci, budowanie i ewangelizacj ).
„Typowe” spotkanie grupy komórkowej mo e mie nast puj cy porz dek:
• Rozpoczyna si czasem społeczno ci i dzielenia si członków grupy.
• Potem nast puje czas oddawania Bogu czci poprzez modlitw , piew i wysławianie Go.
• Nast pnie jest czas na dyskusj i studium biblijne.
• Potem grupa przechodzi do wizji słu by – członkowie omawiaj osobiste i grupowe zaj cia
maj ce na celu dotarcie do przyjaciół, s siadów czy mo e nawet wi kszych grup z Ewangeli .
Mo na te pomodli si o konkretne osoby, które nie zostały jeszcze zaproszone do grupy.
Ilo czasu po wi cona ka demu zaj ciu zale y od tego, od jak dawna grupa si spotyka. Na
pocz tku powinno si przeznacza wi cej czasu na społeczno , a mniej na dyskusje biblijne. Z
czasem wi kszy nacisk b dzie si kładło na studium biblijne i ewangelizacj . Ta zmiana proporcji
została pokazana na ilustracji 2.1.
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Ilustracja 2.1 Zachowanie równowagi mi dzy funkcjami grupy komórkowej

Pierwsze spotkania grupy

Kolejne spotkania grupy
Społeczno

Społeczno
Oddawanie Bogu czci
Budowanie
Ewangelizacja

Oddawanie Bogu czci
Budowanie
Ewangelizacja

Ogólnie rzecz bior c, całe spotkanie grupy komórkowej nie powinno trwa dłu ej ni półtorej
godziny. Grupa mo e na przykład po wi ci dwadzie cia minut na społeczno , tyle samo na
oddawanie Bogu czci, pół godziny na dyskusj biblijn i dwadzie cia minut na ewangelizacj .
Obowi zkiem przywódcy jest rozpocz cie spotkania na czas, przeprowadzanie grupy z jednego
zaj cia do nast pnego oraz zako czenie o umówionej godzinie. Ka da z wymienionych czterech
funkcji komórki ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu i dojrzało ci członków, st d przywódca musi
dopilnowa , aby po wi cono czas na ka de z zaj .
Przywódca grupy komórkowej jest odpowiedzialny za planowanie i prowadzenie ka dego spotkania
grupy. W miar jej wzrostu i rozwoju b dzie on mógł przekazywa innym członkom grupy ró ne
zaj cia podczas spotkania. Ka dy aspekt spotkania wymaga pewnych przygotowa :
A. Miejsce
Przywódca musi ustali , gdzie grupa b dzie si spotyka i kto b dzie gospodarzem spotkania.
Do cz sto zdarza si , e przywódca pełni zarazem rol gospodarza. Gospodarz musi si
upewni , e miejsca do siedzenia w pokoju spotka b d tak ustawione, i pozwol członkom
widzie siebie nawzajem (kr g umo liwia najbardziej intensywny stopie wzajemnej
komunikacji członków). Dodatkowo gospodarz mo e te przygotowa drobny pocz stunek
(mo e to by herbata i/lub kawa).
B. Społeczno
Czas społeczno ci mo e by oficjalny lub bardziej swobodny, zale nie od yczenia przywódcy.
Je li w grupie znajd si nowi członkowie lub go cie, zalecane jest zastosowanie jakiego
„przełamywania lodów”, aby poczuli si mile widziani oraz po to, by ka dy uczestnik spotkania
mógł dowiedzie si czego wi cej o innych. Społeczno polega na dowiadywaniu si , co si
dzieje w yciu członków grupy, zach caniu ich, dzieleniu si z nimi rado ciami i smutkami oraz
wzajemnym budowaniu si .
W Dodatku 2A „Przełamywanie lodów w grupie komórkowej” znajduje si
zaj , które pomog członkom grupy komórkowej w lepszym poznaniu si .

kilka przykładów

C. Oddawanie Bogu czci
Oddawanie Bogu czci w grupie komórkowej przygotowuje członków na reszt spotkania,
zwłaszcza gdy zwracaj si do Boga, aby do nich przemawiał podczas dyskusji biblijnej. Je li
przywódca lub jaki członek grupy posiada uzdolnienia muzyczne, mo na wzbogaci czas
uwielbiania o akompaniament gitary, pianina lub innego instrumentu. Je li to niemo liwe, to nie
szkodzi – Bogu wystarcz pochwały płyn ce z radosnych i szczerych serc!
D. Modlitwa
Modlitwa b dzie stanowi cz
ka dego z zaj na spotkaniu grupy komórkowej. Przywódca
powinien rozpocz
i zako czy spotkanie modlitw . Warto wzi
pod uwag , e gło na
modlitwa mo e by bardzo kr puj ca dla nowych członków – przywódca powinien wyra nie
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wi cej czasu w grupie i zostan

Modlitwa w naturalny sposób wi e si z czasem oddawania Bogu czci, lecz przywódca musi
te wkomponowa modlitw w ewangelizacj i społeczno . Trójki modlitewne to trzy osoby,
które modl si razem o zbawienie trzech konkretnych ludzi – przyjaciół lub znajomych
ka dego z nich (tzn. razem trzech wierz cych modli si o dziewi ciu niewierz cych) – to mo e
by cz
ewangelizacji. Podczas społeczno ci mo na przekazywa pro by modlitewne i
modli si o wymienione sprawy w grupie. Inn alternatyw jest modlitwa w grupach
dwuosobowych, które mog by pomocne w zach caniu młodszych chrze cijan do modlitwy
(modlitwa przed cał grup mogłaby ich onie miela ) oraz w dzieleniu si bardziej osobistymi
potrzebami.
E.

Dyskusja biblijna
Obowi zkiem przywódcy grupy komórkowej jest albo przygotowanie
lekcji na u ytek dyskusji biblijnej, albo przekazanie tego osobie,
która ma dar nauczania. Jedn z metod, jakimi nale y si
posługiwa i naucza członków grupy jest indukcyjne studium
biblijne – dzi ki niemu mog oni karmi si Słowem Bo ym. Nie jest
to wprawdzie jedyna mo liwa metoda, lecz celem dyskusji biblijnej
jest odkrycie biblijnej prawdy i zastosowanie jej w praktyce.

Celem dyskusji
biblijnej jest odkrycie
biblijnej prawdy i
zastosowanie jej w
praktyce, a nie
wygłaszanie kaza .

Słowo ostrze enia: wiele grup kładzie zbyt wielki nacisk na studium biblijne, poniewa taki
wła nie wzorzec przej li z do wiadcze w innych ko ciołach. Przesadny akcent na dyskusji
biblijnej odsuwa od innych zaj grupy. Zasadnicze znaczenie ma utrzymanie przez przywódc
równowagi mi dzy czterema funkcjami grupy komórkowej.
F.

Prowadzenie w uczniostwie
Prowadzenie w uczniostwie polega na wiadomym pomaganiu komu w tym, by jego charakter
coraz bardziej przypominał Chrystusowy oraz w bardziej owocnej słu bie. Nowy chrze cijanin
ma szczególne potrzeby, gdy musi radzi sobie z w tpliwo ciami, zniech ceniem,
nieznajomo ci
spraw duchowych, duchow
opozycj
i poczuciem „niewygody” na
nieznajomym terenie. Potrzebuje prawdziwej i szczerej troski ze strony duchowych rodziców,
którzy jego dobro uczyni swoim najwa niejszym zadaniem. Nowy chrze cijanin musi mie
kogo , z kim mo e omówi pewne pytania i o kim wie, e mu na nim zale y. Z uwagi na
blisko
w relacji ucze -prowadz cy w uczniostwie m czy ni powinni zajmowa si
m czyznami, kobiety-kobietami.
Przywódca grupy komórkowej powinien zawsze przydzieli duchowego „rodzica” nowym
chrze cijanom w grupie. Nale y wystrzega si sytuacji, w których nowy chrze cijanin nie ma
nikogo, kto prowadziłby go w uczniostwie i troszczył si o niego. Grupa b dzie pomocna w tym
procesie, lecz podobnie jak Chrystus dbał o swoich uczniów o ka dego z osobna, tak te ka dy
nowy chrze cijanin musi mie jedn osob , z któr b dzie si komunikował sam na sam.
Nie wolno zapomina o tym, e przywódca grupy komórkowej musi w modlitwie wybra kogo
z grupy na kolejnego przywódc , kogo , kogo sam b dzie prowadził w uczniostwie tak, by
został przywódc innej grupy komórkowej. Przyszły przywódca powinien zapozna si ze
wszystkimi stronami słu by wraz z przywódc obecnym, aby z pierwszej r ki obserwował i
do wiadczał prowadzenia grupy komórkowej.

G. Ewangelizacja
Opracowanie wizji słu by dla członków grupy komórkowej le y w zakresie obowi zków
przywódcy. To on przedstawia grupie wizj potrzeby ewangelizacji i rozwijania relacji, które
zapewni naturalne podło e do dzielenia si Chrystusem. Przywódca pomaga swoim
podopiecznym dostrzec, jak ich indywidualne wysiłki docierania do ludzi współgraj z
ewangelizacj całej grupy. Mo na przy okazji przeanalizowa fragmenty z Pisma nakazuj ce
chrze cijanom dzielenie si Dobr Nowin i postawi przed członkami wyzwanie zastosowania
tych fragmentów w ich yciu.
Czas przeznaczony na ewangelizacj w ramach spotkania grupy komórkowej sprzyja dzieleniu
si wiadectwami o tym, jak Bóg działa w i poprzez ycie członków grupy, e mog wychodzi
do ludzi z miło ci Chrystusa. W tym czasie przywódca mo e przypomnie grupie o potrzebie i
procesie pomno enia ich grupy w dwie grupy komórkowe.
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ADMINISTRACJA W GRUPIE KOMÓRKOWEJ
Pomimo i nikt nie lubi papierkowej roboty, istnieje kilka powodów, dla których przywódca powinien
wspólnie z grup opracowa plany i cele swojej grupy:
• Odpowiedzialno : Jako chrze cijanie musimy by dobrymi zarz dcami zasobów powierzonych
nam przez Boga ł cznie z czasem i energi wło on w prowadzenie grupy komórkowej.
Planowanie pomaga nam zrobi jak najlepszy u ytek z ograniczonych zasobów, jakie mamy do
dyspozycji.
• Wzrost: Je li porówna si grup komórkow do statku w podró y, to grupa posiadaj ca plan
pod a wytyczonym szlakiem i przynosi wiele owoców, natomiast grupa bez planu bł dzi bez
celu pod byle podmuchem wiatru. Bo ym pragnieniem jest, by komórki w ko ciele rosły i
pomna ały si podczas pracy nad wypełnianiem Wielkiego Nakazu Misyjnego. Przy starannym
planowaniu grupa komórkowa b dzie skupiona na celu i osi gnie zamierzony wzrost, rozwój i
pomno enie.
Planowanie jest prostym procesem, zło onym z trzech etapów:
1.

Po pierwsze, módlcie si i pro cie Boga, by dał wam m dro
(Jak. 1:5).

2.

Po drugie, spróbujcie wytyczy realne cele i zadania dla swojej grupy i poda konkretne terminy
osi gni cia ka dego celu i zadania.

3.

Po trzecie, w waszym terminarzu powinny si
post pów.

znale

podczas sporz dzania planu

okresowe terminy oceny waszych

Gdy b dziecie kontynuowa proces modlitwy, planowania i przegl du, zaczniecie dostrzega
dziedziny wymagaj ce uwagi oraz kroki, jakie trzeba podj dla osi gni cia wytyczonych przez was
celów. Niekiedy wasza grupa b dzie musiała nieco dostosowa cele i terminy, lecz jest to normalna
cz
procesu planowania.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Czy przywódca grupy komórkowej powinien przekaza zadania i obowi zki wszystkim członkom
grupy, a nie tylko przyszłemu przywódcy? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

•

Dlaczego tak wa ne jest, by ka dy nowy członek grupy miał przydzielonego duchowego „rodzica”,
który prowadziłby go w uczniostwie?

•

Jak długo po rozpocz ciu grupy przywódca powinien czeka z wyborem przyszłego przywódcy?
Jakie zaj cia mo e on wykonywa wspólnie z ucz cym si przywódc , aby przygotowa go do
prowadzenia jego własnej grupy?

•

Dlaczego przywódca powinien zadba o opracowanie ogólnego planu dla całej grupy oraz planu
ka dego spotkania? Dlaczego nie pozwoli grupie rozwija si „spontanicznie” w dowolnie obranym
przez ni kierunku?

PLAN DZIAŁANIA
Przejrzyj Dodatek 2B „Przykładowe zaj cia podczas spotkania grupy komórkowej”. Dodatek ten zawiera
propozycje zaj spełniaj cych ka d z czterech funkcji spotykania si grup komórkowych. Przywódca
grupy mo e wykorzysta te wskazówki lub zmieni je stosownie do potrzeb swojej konkretnej sytuacji.
BIBLIOGRAFIA
•
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Przełamywanie lodów
w grupach komórkowych

„Przełamywanie lodów” to zabawne, nie budz ce obaw sposoby lepszego poznawania ludzi. Podane tu
przykłady s cz sto stosowane podczas społeczno ci w nowej grupie komórkowej. Uwagi:
•

„Lodołamacz” musi by dostosowany do potrzeb grupy. Je li jest zbyt dziecinny, ludzie nie poczuj
si swobodnie. Je li wymaga wiele odwagi, uczestnicy wycofaj si .

•

Trzeba wyra nie zaznaczy , e ka dy powinien bra w tym udział.

•

Niektóre „lodołamacze” mo na wykorzystywa wielokrotnie.

•

Nale y by wra liwym na osoby, które mog czu si skr powane dan gr lub zaj ciem.

•

„Lodołamacze” staj si krótsze i mniej istotne w miar skupiania si grupy wokół cyklu ycia grupy
komórkowej. Podczas dwóch pierwszych spotka mo na po wi ci połow czasu na przełamywanie
lodów, lecz po kilku miesi cach trzeba na nie przeznacza od dziesi ciu do pi tnastu minut.

Pytania pocz tkowe
Gdy byłe mi dzy siódmym a dwunastym rokiem ycia...
1. Gdzie mieszkałe ? Ilu miałe braci i sióstr?
2. Jakim rodkiem transportu posługiwała si twoja rodzina?
3. Z kim czułe si najbli ej zwi zany?
4. Kiedy Bóg zacz ł co dla ciebie znaczy ?
Kim jestem?
Na małych karteczkach napisz imiona znanych postaci biblijnych. Przyklej je na plecach ka dego z
uczestników. Nikt nie mo e zna tre ci swojej karteczki. Wszyscy chodz dookoła zadaj c jedno pytanie
na raz o to, kim s , dopóki nie odgadn przypisanych im imion.
Zało

si , e o tym nie wiesz

Ka dy uczestnik zapisuje na czystej kartce papieru co , o czym jego zdaniem nikt w grupie o nim nie
wie. Karteczki nale y zło y , wymiesza i ponumerowa . Nast pnie wyznaczona osoba zaczyna je
odczytywa , podaj c najpierw liczb . Ka dy członek grupy układa list osób, które jego zdaniem najlepiej
pasuj do liczby ka dej wskazówki. Po odczytaniu ostatniej wskazówki zwyci a osoba z najwi ksz
ilo ci prawidłowych poł cze .
Przedstawianie si
Ka dy ma kilka minut na wymy lenie pytania i zadanie go innym osobom w grupie. Po wymy leniu
pytania wszyscy zaczynaj podchodzi i zadawa swoje pytania. Zapisz imi i odpowied ka dej osoby.
Po upływie około dziesi ciu minut grupa chodzi w kółko i opowiada o tym, czego si dowiedziała o
ka dym z członków. Im lepsze pytania postawisz, tym bardziej twórcze i gł bokie odpowiedzi otrzymasz.
Dwie prawdy, jedno kłamstwo
Ka dy zapisuje dwie rzeczy prawdziwe i jedn fałszyw dotycz ce własnej osoby. Wszyscy najpierw
ustalaj , która karteczka pasuje do danej osoby oraz które ze zda jest fałszywe. Mo na zrezygnowa z
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pierwszej cz ci (tzn. ka dy podnosi swoj kartk , a pozostali zgaduj , które o wiadczenie jest
kłamstwem). (Nie jest uczciwe wybieranie kłamstwa bardzo zbli onego do prawdy).
Prognoza pogody
Id dookoła okr gu poczynaj c od przywódcy i opisuj swoje uczucia w danej chwili posługuj c si
okre leniami z prognozy pogody – cz ciowe zachmurzenie, słonecznie itp. Uczestnicy mog wyja ni ,
dlaczego wybrali ten rodzaj pogody. Przywódca podaje przykład takiej prognozy.
Spacer zaufania
Podziel grup na pary. Zawi oczy jednej osobie w parze. Ka dy widz cy prowadzi niewidomego po
otoczeniu s siaduj cym z miejscem spotka . Postaraj si o ró norodno do wiadcze – poprowad
niewidomego po schodach, wyjd na zewn trz i wejd do rodka, pozwól mu dotyka ró nych
przedmiotów, spaceruj w ró nym tempie, chod po ró nych powierzchniach (trawa, podłoga, piasek), ale
nie mów nic po rozpocz ciu spaceru. Wszelkie informacje musisz przekazywa bez pomocy słów. Po
upływie około pi ciu minut zmie miejsce. Po kolejnych pi ciu minutach grupa zbiera si razem. Osoba z
zasłoni tymi oczami opowiada o swoich odczuciach, dotykanych przedmiotach itp. Co czułe do drugiej
osoby? Jakie to poczucie nie mie kontroli nad tym, co si dzieje? Czego dowiedziałe si o sobie? Jak
si to odnosi do twojej relacji z Bogiem? Z innymi?
Gra z monet
Je li od czasu do czasu na twoim spotkaniu pojawiaj si nowe osoby, warto mie w pami ci Gr z
monet jako „lodołamacz”. Daj ka demu po dziesi monet. Ka dy musi wymieni jedn rzecz dotycz c
własnej osoby, która ró ni si od wszystkich innych wypowiedzi (np. amator wspinaczek wysokogórskich
mo e powiedzie : „Wspi łem si na Kasprowy Wierch”). Mówca kładzie monet po rodku. Je li inny
gracz równie wspi ł si na Kasprowy, te mo e poło y swoj monet . Pierwszy gracz, który pozb dzie
si wszystkich swoich monet, wygrywa.
Szarady dru ynowe
Do tej zabawy potrzebne s dwie dru yny i dwa pomieszczenia. Podziel grup na dwie dru yny. Dru yna
A wymy la jaki ruch lub czynno (np. jedzenie niadania) dla dru yny B, któr ta ostatnia ma pokaza
bez słów. Dru yna A mówi jednej osobie z dru yny przeciwnej (nazwijmy j Kasi ), co to za czynno ,
lecz Kasia nie mo e tego zdradzi nikomu ze swojej grupy. Dru yna B czeka w pierwszym
pomieszczeniu, podczas gdy Kasia bierze inn osob ze swojej dru yny (nazwijmy j Michałem) do
drugiego pomieszczenia. W drugim pomieszczeniu dru yna A patrzy, jak Kasia pokazuje t czynno
Michałowi na migi (nie mo na u ywa słów!) Potem Kasia wraca do pierwszego pomieszczenia i wysyła
kogo innego z dru yny B. Michał odgrywa wówczas scenk dla nast pnej osoby, wraca do pierwszego
pomieszczenia i wysyła kogo innego ze swojej dru yny. Proces ten trwa dot d, a ostatnia osoba z
grupy B zobaczy pokazywan czynno . Musi ona zgadn , co to za czynno . Wtedy dru yny
zamieniaj si rolami i dru yna B wymy la czynno do pokazania dla dru yny A.
Odpowiedzi i autorzy
Na kartce papieru zapisz cztery lub pi „bezpiecznych” pyta , które ujawniłyby co o danej osobie (np.
Jaka jest twoja ulubiona rzecz? Co chciałby robi , czego nie mo esz robi teraz? Jakie s twoje
wymarzone wakacje?) Uczestnicy powinni odpowiedzie na wszystkie pytania lub przynajmniej na trzy z
nich, ale nie wolno im zapisywa na kartce swoich imion. Prowadz cy zbiera kartki i czyta odpowiedzi, a
ka dy próbuje zgadn , kto jest ich autorem.
Wszyscy moi s siedzi
Ka dy zajmuje miejsce na krzesłach ustawionych w okr gu z wyj tkiem jednej osoby, która zaczyna
stoj c na rodku. Osoba po rodku musi znale kilku „s siadów”. Aby tego dokona , musi powiedzie o
sobie co zgodnego z prawd , co b dzie te dotyczyło jej s siadów (np. „Wszyscy moi s siedzi graj na
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pianinie”). Ka dy, kto mo e o sobie powiedzie to samo, musi wsta i znale sobie nowe siedzenie. Nie
mo e wróci na swoje poprzednie miejsce. Osoba na rodku te szuka krzesła, tak wi c za ka dym
razem kto zostanie na rodku bez krzesła. Wtedy musi powiedzie o sobie co , co rzeczywi cie si do
niego odnosi i poszuka jakich „s siadów”, których to zdanie te dotyczy.
Dyskusja w grupie
Poni ej zamieszczamy list pyta , które mo na wykorzysta podczas społeczno ci. Zwró uwag , e
niektóre z nich s odpowiednie dla nowych grup, inne nadaj si lepiej dla grup, w których członkowie ju
co o sobie wiedz . Na ogół zadaje si tylko jedno pytanie na ka dym ze spotka grupy komórkowej.
1.

Jaki był najszcz

liwszy moment w twoim yciu?

2.

Co pami tasz ze swojej pierwszej randki?

3.

Czego najbardziej w yciu ałujesz?

4.

Jaka była najtrudniejsza rzecz, której dokonałe(a) ?

5.

Jaki był najwi kszy usłyszany przez ciebie komplement?

6.

Kto z ludzi jest twoim najlepszym przyjacielem? Opisz go.

7.

Które pomieszczenie w swoim domu lubisz najbardziej?

8.

Co chcesz osi gn

9.

Gdzie jako dziecko czułe(a) si najcieplej i najbezpieczniej?

w przyszłym tygodniu? (Podaj jedn rzecz.)

10. Gdyby miał(a) wehikuł czasu, który mógłby zadziała tylko raz, w jakim momencie w przyszło ci
lub z przeszło ci chciał(a)by si znale ?
11. Kiedy ostatnio zrobiłe(a) co po raz pierwszy?
12. Przy posiłku twoi przyjaciele zaczynaj lekcewa y wspólnego przyjaciela. Co zrobisz?
13. Gdyby mógł(mogła) za y tabletk , która pozwoliłaby ci y przez tysi c lat, czy zrobił(a)by to?
Dlaczego?
14. Gdy zrobisz co głupiego, jak bardzo przeszkadza ci to, e inni ludzie to zauwa
mia ?

i zaczn

si

15. Czy chciałby zna dokładn dat swojej mierci?
16. Gdyby mógł zmieni dwie rzeczy w sposobie swojego wychowania, co by to było? Je li pochodzisz
z rozbitej rodziny, jaki wpływ to na tobie wywarło?
17. Kto jest twoim ulubionym krewnym? Dlaczego?
18. Jakie jest twoje ulubione wspomnienie z czasu sp dzonego razem w dzieci stwie z twoim ojcem? Z
twoj matk ?
19. Kim posłu ył si Bóg, by doprowadzi
potrzebujesz Jezusa?
20. Gdyby mógł zamieni si miejscami z jak

ci

do momentu, w którym dowiedziałe(a)

si ,

e

postaci biblijn , kogo by wybrał i dlaczego?

21. Jaka jest twoja ulubiona ksi ga biblijna? Dlaczego?
22. Gdyby mógł(mogła) si uda w dowolne miejsce na wiecie, dok d by pojechał(a)?
23. Wyobra sobie, e twój dom stoi w ogniu, a ty masz czas na zabranie ze sob jednej rzeczy (twoja
rodzina jest cała i bezpieczna). Co by zabrał(a)?
24. Jaki jest twój ulubiony film lub program telewizyjny?
25. Kto wywarł najwi kszy wpływ na twoje ycie od czasu naszego ostatniego spotkania?
26. Jaka była najlepsza rzecz, która przydarzyła ci si w minionym tygodniu?
27. Przypomnij sobie swoj ostatni pora k .
28. Wymie kogo , kogo darzysz podziwem i kto musiał przezwyci
tam, gdzie si teraz znajduje.

y wielkie przeszkody, aby doj
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29. Co cenisz sobie najbardziej w relacjach mi dzyludzkich? W swojej relacji z Chrystusem? Swoimi
rodzicami?
30. Jak reagujesz, gdy nie słyszysz słów podzi kowania za to, e robisz komu miejsce?
31. Jaka jest twoja ulubiona pora dnia?
32. (Dla nie onatych/niezam nych) Dziewczyna/chłopak, którego chc po lubi ... (Pary) Co sprawiło,
e po lubiłe(a)m mego współmał onka.
33. Jakie było najwi ksze rozczarowanie twego ycia?
34. Jakiego daru (z wyj tkiem swego nawrócenia) nigdy nie zapomnisz?
35. Jakie było najwa niejsze wydarzenie w twoim yciu w minionym tygodniu?
36. Gdyby mógł/mogła pojecha w dowolne miejsce na wiecie na trzy dni, gdzie by pojechał(a) i
dlaczego?
37. Gdyby mógł/mogła spotka dowoln osob , która kiedykolwiek yła w twoim kraju, kto by to był i
dlaczego chciał(a)by go spotka ?
38. Gdyby mógł(mogła) mieszka
dlaczego?

w dowolnym miejscu na

wiecie, gdzie by

zamieszkał(a) i

39. Jaki dar (duchowy, emocjonalny, umysłowy itp.) twoim zdaniem wnosisz w to spotkanie? (Innymi
słowy, co według ciebie mogłoby przyczyni si do zach cania innych?)
40. Jakie było znacz ce do wiadczenie w twoim yciu, które całkowicie zmieniło twój system warto ci?
41. Jakie s niektóre z twoich celów na przyszły rok?
42. Kim s twoi rodzice, czym si zajmuj i co chciał(a)by w nich zmieni ?
43. Gdyby mógł(mogła) zmieni swoj karier , czym by si zaj ł(zaj ła)?
44. Gdyby miał(a) zosta przywódc dowolnego kraju na wiecie, jaki kraj by wybrał(a) i dlaczego?
45. Jakie były twoje najlepsze i najgorsze do wiadczenia w minionym tygodniu?
46. Gdyby mógł(mogła) sobie pozwoli na dwutygodniow wypraw w dowolne miejsce na wiecie,
gdzie by si wybrał(a) i dlaczego?
47. Gdyby mógł(mogła) porozmawia z dowolnie wybran , yj c obecnie osob , kogo by wybrał(a) i
dlaczego?
48. Daj ka demu kawałek papieru i popro , by narysował swój zawód lub to, czym si zajmuje na co
dzie . Ka mu wyja ni swój rysunek.
49. Dlaczego jeste
wieczorem?

zadowolony z uczestnictwa w dzisiejszym spotkaniu grupy komórkowej dzi

50. Jakie s mocne i słabe strony w twojej relacji z najstarszym dzieckiem, te ciami lub twoim m

em?

51. Powiedz wszystkim, e wła nie dostali cztery miliony złotych. Niech ka dy powie, na co
przeznaczyłby swoj wie o zdobyt fortun .
52. Czy masz przezwisko? Je li tak, to jakie? Jakie przezwiska dajesz swemu m
53. Czy jest jaka epoka z przeszło ci, w której chciał(a)by

owi i dzieciom?

y ? Je li tak, to dlaczego?

54. Czy grupa komórkowa była dla ciebie pomocna? Po wi
wzajemne składanie podzi kowa .

nieco czasu na rozmow

o tym i

55. Opowiedz członkom grupy o trzech rzeczach, które doceniasz w swojej rodzinie oraz o trzech
takich, które czasami sprawiaj ci trudno ci.
56. Jak zmian bardzo chciał(a)by zobaczy teraz w swojej rodzinie? W swoim ko ciele? W swojej
grupie komórkowej? Na wiecie?
57. Kto na obecnym etapie twego ycia jest twoim najlepszym przyjacielem?
58. Czy Bóg ostatnio odpowiedział na jak

twoj modlitw ? Podziel si swoj histori .

59. Jaki jest twój zawód? Co ci si w nim podoba?
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60. Kto wywarł najwi kszy wpływ na twoje ycie chrze cija skie i dlaczego?
61. Jak godn polecenia ksi
mo esz j poleci ?

k , film, ta m

video ogl dałe(a) /czytałe(a)

ostatnio? Dlaczego

62. Co twoim zdaniem podoba si Bogu przede wszystkim w twoim yciu?
63. Jak najwi ksz zach t usłyszałe w tym tygodniu?
64. Jak ty zach ciłe(a) kogo w tym tygodniu?
65. Co sprawiło, e zdecydowałe(a) si chodzi do tego ko cioła?
66. Co jeszcze chcesz osi gn

w swoim yciu?

67. Jakie jest twoje najbardziej enuj ce do wiadczenie?
68. Za co jeste wdzi czny(a)?
69. Jakie jest najbardziej pami tne wydarzenie w twoim yciu i dlaczego?
70. Podziel si fragmentem Pisma, który ma dla ciebie najwi ksze znaczenie i wyja nij, dlaczego tyle
dla ciebie znaczy?
71. Jak spotkałe(a) swojego partnera i co sprawiło,
chciał(a)by mie ?

e zacz li cie chodzi ?/Jakiego partnera

72. Jak zmieniłoby si twoje ycie, gdyby wiedział(a), e Jezus wraca za tydzie ?
73. Kto jest najciekawsz spotkan przez ciebie osob ?
74. Gdzie najch tniej sp dzasz wakacje i dlaczego?
75. Podziel si jakim swoim duchowym do wiadczeniem.
76. Co ci irytuje w twoim mał onku/ przyjacielu?
77. Jak si relaksujesz?
78. Jaki jest twój ulubiony gatunek muzyki/ piewu itp.?
79. Co ci si przydarzyło w tym tygodniu, co chciał(a)by opowiedzie reszcie grupy?
80. Kiedy ostatnio naprawd uniosłe(a) si gniewem?
81. Gdyby pora ka nie wchodziła w gr , to co chciał(a)by robi ?
82. Gdyby miał(a) od nowa prze y swoje ycie, co by w nim zmienił(a)?
83. Jaki napis chciał(a)by zobaczy na swoim nagrobku?
84. Jakie słowa chciał(a)by usłysze na swoim pogrzebie?
85. Jakich słów nie chciał(a)by usłysze na swoim pogrzebie?
86. Gdyby miał(a) si przeprowadzi na ksi

yc i przenie

tam jedn rzecz, co by wybrał(a)?

87. Co by zrobił(a) na widok: 1) osoby okradanej 2) osoby ton cej 3) po aru?
88. Co spowodowało napi cie w twoim yciu w tym tygodniu? Wymie jedn rzecz.
89. Co wywołuje w tobie poczucie winy? Wymie jedn rzecz.
90. Jakiej jednej rzeczy nie rozumiesz w płci przeciwnej?
91. Gdyby miał(a) od nowa prze y ten tydzie , co zrobił(a)by inaczej?
92. Opisz inn mał grup pozako cieln , do której nale ałe(a) . Dlaczego twoim zdaniem grupa ta
była aktywna (lub nie)? Nie jeste ograniczony do grup „religijnych”. Wi kszo z nas spotyka si w
małych grupach w pracy.
93. Jaka jest najbardziej pami tna Biblia, któr otrzymałe ? (np. podczas chrztu, lubu, nawrócenia itp.)
94. Co najpierw przychodzi ci do głowy, gdy my lisz o Bogu?
95. Jakie s najwa niejsze pytania zwi zane z twoj relacj z Bogiem?
96. W jakich okoliczno ciach czujesz si najbardziej osamotniony? Najmniej osamotniony? Dlaczego?
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97. W jakich dziedzinach twojego ycia najtrudniej ci zaufa Bogu? Innym ludziom? Sobie?
98. Dlaczego wstajesz rano? (Celem jest zbadanie sił motywuj cych dan
proste pytanie, lecz uczciwa odpowied wymaga sporo my lenia.)
99. Kiedy ostatni raz przyznałe si do bł du? Dlaczego jest to takie trudne?
100. Czego si ostatnio nauczyłe od innego wierz cego?

osob

do

ycia. Jest to
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Przykładowe zaj cia
podczas spotkania grupy
komórkowej

Poni ej znajduje si kilka przykładowych zaj dla ka dej z czterech funkcji, jakie pełni spotkanie grupy
komórkowej. Czas trwania ka dej z nich podano w przybli eniu:
Społeczno

Oddawanie Bogu czci

Budowanie

Ewangelizacja

Człowiek wobec
człowieka

Człowiek wobec Boga

Bóg wobec człowieka

Ciało Chrystusa wobec
wiata

„Do wewn trz”

„Do góry”

„Na dół”

„Na zewn trz”

20 minut

20 minut

30 minut

20 minut

•

Prowad cie wspólne •
gry i zabawy

piewajcie pie ni
pochwalne

•

Studiujcie w grupie
fragmenty Pisma

•

Spo ywajcie
wspólne posiłki

•

Dzi kujcie Bogu za
Jego wielko

•

•

•

Zach cajcie si
wzajemnie

Dzi kujcie Bogu za
wszystko, czego
dokonał

Stosujcie prawdy
biblijne w yciu na
co dzie

•

Poznawajcie lepiej
jedni drugich

Anga ujcie si w
słu b z cał grup

•

•

•

•

Dzielcie si swoimi
rado ciami

Módlcie si na głos
lub po cichu

•

•

Dzielcie si swoimi
problemami

Czytajcie fragmenty
oddaj ce Bogu
cze (np. Psalmy)

Odkrywajcie i
posługujcie si
swoimi darami
duchowymi

•

•

Módlcie si jedni o
drugich

Uczcie si na
pami wierszy
biblijnych

•

Czytajcie poezj
chrze cija sk

•

Utwórzcie „trójki
modlitewne” i
módlcie si o
niezbawionych
przyjaciół

•

Zapraszajcie
niewierz cych na
spotkania grupy

•

Zaspokajajcie
potrzeby ludzi z
waszego otoczenia
jako grupa

•

Nawi zujcie
przyja nie z
niewierz cymi

•

Dzielcie si Dobr
Nowin o Chrystusie
z innymi
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Zakładanie grupy
komórkowej

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest ukazanie praktycznych kroków zakładania nowej grupy komórkowej.

Główne punkty

• Wsparcie modlitewne jest niezwykle istotne.
• Nawi zanie pierwszych kontaktów mo e by czasochłonne.
• Udana grupa komórkowa powinna by zaplanowana.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , co jest potrzebne do zało enia jednej lub wi kszej ilo ci grup komórkowych.
• Opracowa plan zało enia nowej grupy komórkowej.

Dodatek

3A Planowanie – wiczenia

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Uzupełnieniem tej lekcji jest lekcja 2 pt. „Zasady przywództwa w grupach komórkowych”. Obydwie
te lekcje nale y zako czy przed zało eniem przez uczestnika jego pierwszej grupy.
I.

PRZYGOTOWANIE DO ZAŁO ENIA GRUPY KOMÓRKOWEJ
A. Utworzenie zespołu modlitewnego
Najwa niejszym krokiem w zakładaniu nowej grupy komórkowej jest modlitwa. Przywódca
grupy powinien utworzy zespół wstawienniczy, który systematycznie b dzie si modlił o niego
i now grup komórkow . Mog to by osoby z jego miejscowego ko cioła, chrze cija scy
przyjaciele i członkowie rodziny lub wierz cy z innych ko ciołów na terenie, gdzie powstanie
grupa.
Módl si o wyra ne Bo e prowadzenie i pro o m dro odno nie do czasu, miejsca itp. Módl
si o przebudzenie serc wierz cych zamieszkałych na obszarze docelowym. Módl si o ka d
now grup komórkow , jaka ma powsta . Szatan b dzie atakował nowo powstaj cy ko ciół
utworzony z grupy komórkowej. Paweł w swojej słu bie zakładania ko ciołów prosił konkretnie
o modlitw wstawiennicz (Efez. 6:19, 1 Tes. 5:25, Rzym. 15:30). Zało yciel ko cioła musi by
człowiekiem modlitwy i powinien go otacza mur modlitwy.
B. Utworzenie zespołu przywódczego
Cho grup komórkow mo e zało y jedna osoba, wskazane jest, by zespół przywódczy
składał si z dwóch - czterech osób. Członkowie zespołu przywódczego mog skuteczniej
przeprowadzi badania, ewangelizacj i pocz tkow działalno grupy komórkowej. Ponadto
mog si oni modli o siebie nawzajem, kontrolowa i prowadzi w uczniostwie nowych
wierz cych wprowadzanych do grupy. Wzór takiego post powania dał sam Jezus, gdy posłał
siedemdziesi ciu dwóch parami na ich pierwsze do wiadczenie w słu bie (Łuk. 10:1). Jedna
osoba z zespołu przywódczego powinna by wybrana na przywódc nowej grupy komórkowej.
C. Badanie swojego obszaru docelowego
W celu ustalenia, jak i gdzie zakłada grupy komórkowe jako cz
strategii zakładania
ko cioła, trzeba przeprowadzi badania na obszarze docelowym. W podr czniku pierwszym
znajduje si lekcja pt. „Zasady bada ” (Wizja SCP, lekcja 4). Je li nie dokonano jeszcze
takiego badania, zespół przywódczy powinien powtórzy t lekcj i przeprowadzi badania.
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Badanie wykonane zgodnie z zasadami wymienionymi w tej lekcji ujawni kluczowe czynniki
dotycz ce utworzenia grupy komórkowej w przyszło ci.
II.

NAWI ZYWANIE KONTAKTÓW
Ustal, kto jest twoim docelowym odbiorc i zastanów si nad jego potrzebami (wymienionymi w
badaniach, które przeprowadziłe po zako czeniu pierwszego podr cznika). Módl si o to, jak twoja
grupa komórkowa mogłaby zacz
wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Módl si o to, by Bóg
wskazał ci kluczowych ludzi na twoim obszarze docelowym. S to osoby wpływowe w swojej
wspólnocie, posiadaj ce wizj , ambicje i energi . Cz sto kluczowi ludzie zajmuj ju jakie
stanowiska kierownicze. Jako chrze cijanie maj mo liwo da przekonywuj ce wiadectwo w
yciu wielu osób, z którymi utrzymuj kontakty.
Je li twoim obszarem docelowym jest najbli sze otoczenie, wówczas
proces wprowadzenia do grupy rodziny, przyjaciół i znajomych nie jest
trudny. Z lud mi tymi ł cz ci ju jakie wi zi. Módl si , aby Bóg
posłu ył si twoimi relacjami jako okazj do zaproszenia tych ludzi do
grupy komórkowej. Sporz d pisemn list osób, z którymi rozmawiasz
lub z którymi si spotykasz w ci gu tygodnia. Zacznij si modli o ka d
osob na swojej li cie, aby miał sposobno
podzielenia si z ni
Chrystusem i zaproszenia jej do grupy komórkowej.

Bez wzgl du na to, z
jakich ludzi składa si
twoja grupa
docelowa, zacznij
modli si o ich
zbawienie jeszcze na
etapie budowania z
nimi relacji.

Je li twój obszar docelowy nie pokrywa si z twoim najbli szym
otoczeniem, wówczas proces nawi zywania kontaktów przebiega
wolniej. Najpierw musisz pozna tych, których masz zaprosi i zacz
budowa z nimi relacje.
Po wi caj im czas, szukaj sposobów słu enia i pomagania im. B d dla nich „sol i wiatłem”
jeszcze przed zało eniem grupy. Bez wzgl du na to, z jakich ludzi składa si twoja grupa docelowa,
zacznij modli si o ich zbawienie jeszcze na etapie rozwijania z nimi relacji. Je li na twoim
obszarze docelowym znajduje si kilka ró nych grup społecznych b d etnicznych, mo e zaistnie
potrzeba utworzenia grupy komórkowej w celu dotarcia do ka dej z nich. Zacznij od jednej grupy
komórkowej nastawionej na dotarcie do jednej z tych grup społecznych lub etnicznych, ale zaplanuj
zało enie innych grup komórkowych, które dotarłyby do wszystkich klas społecznych na twoim
obszarze docelowym.
Powiniene te nawi za kontakt z innymi ko ciołami na obszarze docelowym i porozmawia z nimi
o twoich planach zało enia ko cioła z grupy komórkowej. Je li to mo liwe, poznaj przywódców tych
ko ciołów i popro ich o błogosławie stwo dla twojej słu by. Upewnij si , e rozumiej , i nie
b dziesz „podkradał” adnej z ich owiec, poniewa twoje grupy komórkowe b d rosn w wyniku
ewangelizacji niewierz cych, z których wielu nie chodzi w ogóle do ko cioła.
Nawet je li na twoim obszarze docelowym nie ma adnych ko ciołów ani chrze cijan, proces ten
przebiega tak samo. Poznaj ludzi ze swojej grupy docelowej, po wi caj im czas, dowiaduj si o nich
nowych rzeczy i staraj si im usługiwa oraz okazywa Bo miło poprzez swoje słowa i czyny.
Je li jeste zaanga owany w tego rodzaju pioniersk działalno , za swoje główne zadanie uznaj
sp dzanie czasu na modlitwie o zdobycie duchowych twierdz. Spodziewaj si silnego oporu ze
strony Szatana, który nie odda łatwo terenu, gdzie nie ma adnego chrze cija skiego wiadectwa.
III.

WYBÓR MIEJSCA
Najbardziej naturalnym miejscem pierwszych spotka twojej grupy
komórkowej b dzie twój dom lub mieszkanie. Je li to niemo liwe, inn
opcj jest dom kogo z zespołu przywódczego. Kolejna mo liwo to
dom osoby, z któr nawi zujesz znajomo . Je li to twoja jedyna
szansa, módl si najpierw o przedstawienie jej swojej pro by.

Najbardziej
naturalnym miejscem
pierwszych spotka
twojej grupy
komórkowej b dzie
twój dom lub
mieszkanie.

Staraj si unika miejsca, które trzeba wynajmowa . Jest to niemile
widziany wydatek dla grupy komórkowej i mo e przysparza wiele
kłopotów. Grupa ju na samym wst pie b dzie musiała rozstrzygn , jak
zapłaci za wynajem, a cała uwaga zebranych skupi si na tej
drugorz dnej sprawie. Nowi odwiedzaj cy mog odczu presj udzielenia pomocy finansowej,
zwłaszcza je li inni członkowie ju to robi . Dla wielu osób mo e to by powa n przeszkod w
przychodzeniu na spotkania lub ponownym pojawieniu si na nich.
Po wyborze miejsca spotka nale y ustali ich termin. Trzeba wybra dzie i godzin dostosowane
do rozkładu zaj codziennych, weekendowych i wieczornych twoich słuchaczy docelowych. Je li
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wszyscy członkowie twojej grupy docelowej musz robi potrzebne zakupy w sobot rano, nie
ustalaj spotka w tym terminie. Postaraj si wybra taki termin, który odpowiada wi kszo ci osób.
Wykorzystaj badania swego obszaru docelowego w celu ustalenia optymalnego terminu i zapytaj
tych, których chcesz zaprosi , kiedy mog przyj .
IV.

PRZYGOTUJ SI DO PIERWSZEGO SPOTKANIA
Twoje pierwsze spotkanie powinno by starannie przemodlone i zaplanowane. Przejrzyj ze swoim
zespołem przywódczym program spotkania. Upewnij si , czy gospodarz (którym mo esz by ty)
wie, ile osób zostało zaproszonych, jak przygotowa miejsce spotka i jaki pocz stunek
zorganizowa podczas społeczno ci. Z góry zaopatrz si w piewniki lub kopie tekstów pie ni,
których b dziesz uczy i piewa . Przygotuj kilka dodatkowych egzemplarzy Biblii dla tych, którzy
nie maj lub nie mog przynie własnego.
Poniewa wielu obecnych na pierwszym spotkaniu nie zna si nawzajem, wa ne jest przygotowanie
na pocz tek kilku zaj przełamuj cych lody. Pozwalaj one członkom grupy pozna jedni drugich
w zabawny i niekr puj cy sposób (zobacz Dodatek 2A „Przełamywanie lodów w grupie
komórkowej”).
Niech wszystko toczy si spontanicznie i naturalnie. Nie rozpoczynaj
dwudziestominutow modlitw i nie przeprowadzaj studium biblijnego,
które mo e go ci kr powa lub nudzi (np. nie studiuj ksi gi Objawienia
na pierwszym spotkaniu). Przywódca grupy komórkowej powinien raczej
dostosowa studium biblijne do potrzeb i mo liwo ci odbiorców. Mo e
ono mie form dyskusji na temat danego fragmentu, indukcyjnego
studium biblijnego lub nauczania. Zaprezentuj Bibli jako Słowo Bo e
zawieraj ce odpowiedzi na pytania i codzienne yciowe problemy.

Nie rozpoczynaj
dwudziestominutow
modlitw i nie
przeprowadzaj
studium biblijnego,
które mo e go ci
kr powa lub nudzi !

Naucz zebranych jednej lub dwóch pie ni i posłu si piewnikami/tekstem, aby zach ci ich do
piewu. Przeprowad swoj pierwsz dyskusj biblijn z grup . Nie oczekuj zbyt wielkiego wkładu
lub zaanga owania na tym etapie. Postaraj si pokaza praktyczne zastosowanie do potrzeb
ustalonych w wyniku bada obszaru docelowego.
Omów cel(e) wspólnego spotykania si w grupie komórkowej. Ustal z grup , czy termin tego
pierwszego spotkania wszystkim odpowiada, czy te nale y go zmieni . Zapytaj, czy jest co , o co
mo esz si pomodli . Zapisz gdzie pro by zebranych, aby zagadn
ich o to na nast pnym
spotkaniu. Zako cz spotkanie modlitw . Nie spiesz si zbytnio z egnaniem si ze wszystkimi!
Niejednokrotnie go cie b d bardziej odpr eni po zako czeniu spotkania, dlatego mo esz
wykorzysta ten czas na ich lepsze poznanie.
Po wyj ciu go ci oce wspólnie z zespołem, co poszło dobrze, a co mo na poprawi na kolejnym
spotkaniu. Najlepiej zrobi to zaraz po spotkaniu, gdy ka dy jeszcze dobrze pami ta szczegóły.
Zapisz wszelkie propozycje zmian i udoskonale .
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

O jakich podstawowych elementach warto pami ta przy zakładaniu nowej grupy komórkowej?

•

Jakie s pewne szczególne problemy, z jakimi spotyka si kto , kto prowadzi „pionierskie”
zakładanie ko cioła na terenie pozbawionym chrze cija skiego wiadectwa? Co mo na zrobi w
celu usuni cia tych przeszkód?

•

Co powiesz wierz cemu, który jest członkiem twojej grupy komórkowej, ale boi si otworzy swój
dom dla nieznajomych go ci?

PLAN DZIAŁANIA
•

Załó my, e pewnego tygodnia zamierzasz odby swoje pierwsze spotkanie grupy komórkowej.
Wykorzystaj Dodatek 3A „Planowanie – wiczenia, spotkanie grupy komórkowej” do opracowania
planu tego spotkania. Pomy l o wszystkich mo liwych szczegółach. Czy s jakie inne aspekty
spotkania, które uj łby w swoim planie? Po zako czeniu podziel si swoim planem z jednym z
innych uczestników i popro go o ocen . Ty równie oce jego plan.

•

Je li nie zako czyłe jeszcze bada swojego obszaru docelowego, musisz to zrobi teraz. Po
dokonaniu bada wykorzystaj zasady i praktyczne kroki podane w tej lekcji do stworzenia planu
zało enia nowej grupy komórkowej. Uwzgl dnij imiona osób z zespołu przywódczego, imiona
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wstawienników w modlitwie, sposób nawi zywania kontaktów, potrzeby, które twoja grupa spróbuje
zaspokoi , czas i miejsce spotka i wszystko, co w twoim odczuciu powinno znale si w planie. Po
opracowaniu planu popro prowadz cego lub opiekuna do przejrzenia go razem z tob .
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Planowanie – wiczenia
SPOTKANIE GRUPY KOMÓRKOWEJ

Termin spotkania:
Miejsce i gospodarz:
Społeczno
Pocz stunek:
Zaj cia, gry:
Oddawanie Bogu czci
Prowadz cy piew:
Modlitwa
Zaj cia zwi zane z modlitw :
Dyskusja biblijna
Prowadz cy:
Fragment Pisma:
Wizja słu by
Czas dzielenia si :
Zaj cia grupowe:
Zaj cia indywidualne:
Inne:
Chwila refleksji:
•

Kogo przygotowujesz do roli przyszłego przywódcy?

•

Kto prowadzi w uczniostwie ka dego członka twojej grupy? (Kogo ty prowadzisz?)

•

Co robisz, eby pomóc przyszłemu przywódc w rozwijaniu jego umiej tno ci? Jak przekazujesz mu
słu b ? Jaki przykład słu by mu dajesz?

•

Czy modlisz si o ka dego członka swojej grupy komórkowej?

Dodatek 3A: Planowanie - wiczenia
Lato 2004

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Grupy komórkowe
strona 30

Lekcja 4: Ewangelizacja w grupie komórkowej
Lato 2004

Grupy komórkowe

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

GRUPY KOMÓRKOWE

LEKCJA

4

strona 31

Ewangelizacja w grupie
komórkowej

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wyja nienie procesu ewangelizacji w grupach komórkowych.

Główne punkty

• Ewangelizacja typu oikos dotyczy tych, z którymi ł cz ci ju jakie wi zi.

• Ewangelizacja docelowa dotyczy osób spoza twojego najbli szego kr gu.
• Istniej dwa rodzaje niewierz cych: typ A i typ B.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , e na ogół niewierz cych mo na podzieli na dwie kategorie (typ A i typ B) oraz e
potrzebne s dwa ró ne rodzaje ewangelizacji, aby dotrze do tych rodzajów ludzi.
• Rozumie koncepcj oikos –sie powi za ka dej osoby.
• Sporz dzi list osobistych powi za typu oikos.
• Pojmowa proces ewangelizacji typu oikos oraz ewangelizacji docelowej w grupie komórkowej.

Dodatek

4A Wi cej na temat oikos

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Lekcja ta opisuje pewien sposób postrzegania duchowej kondycji niewierz cych i dzieli ich na dwie
zasadnicze grupy – tych, którzy s zainteresowani Ewangeli i tych, którzy nie s . Ta prosta
definicja pomo e uczestnikom kursu lepiej zrozumie , jak mo e działa ewangelizacja w grupach
komórkowych. Zwró uwag , e koncepcja duchowego stanu osoby niewierz cej i jej pojmowania
Boga jest pełniej rozwini ta w niniejszym podr czniku w lekcjach 6,7 z cyklu „Ewangelizacja” pt.
„Proces nawrócenia”.
Upewnij si , e w trakcie lekcji zostanie ci jeszcze dosy czasu na wykonanie przez uczestników
wiczenia: „Sporz dzanie listy moich relacji typu oikos”.
I.

DWA RODZAJE NIEWIERZ CYCH
Je li grupa komórkowa ma skutecznie dociera do zgubionych osób ze swego otoczenia, musi
najpierw rozumie , jak najlepiej słu y tym ludziom. W drugim rozdziale Listu do Efezjan Paweł
pisze o tym, jak Chrystus pokonał barier dziel c ydów i pogan i udost pnił zbawienie wszystkim,
którzy uwierz . Fragment z Listu do Efezjan 2:17 mówi, e Jezus przyszedł i głosił pokój tym, którzy
byli daleko (poganie) i tym, którzy byli blisko ( ydzi).
Podobn analogi mo emy si posłu y przygl daj c si tym, którzy nie przyj li jeszcze Chrystusa
jako Zbawcy. Niektórzy ludzie s bardzo dalecy od takiego po wi cenia, inni s znacznie bli si.
Ralph Neighbour podzielił niewierz cych na dwie kategorie: tych, którzy s blisko nazwał
niewierz cymi typu A, a tych, którzy s daleko, niewierz cymi typu B. Oznaczenia te s wzgl dne i
mo emy je dowolnie zmieni . Chodzi o to, e poniewa te grupy ludzi s ró ne, grupa komórkowa
musi zastosowa ró ne metody w ewangelizacji obu grup.
A. Niewierz cy typu A: zainteresowani
Niewierz cy typu A to ludzie, którzy ju mo e wierz w Boga i wiedz , e Jezus jest Jego
Synem. Mog mie jak wiedz o Biblii i rozumie , e Jezus zmarł na krzy u. Mog chodzi
do ko cioła lub nie, albo bywa tam od czasu do czasu (przy okazji Bo ego Narodzenia i
Wielkanocy).
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Ludzie ci s otwarci na Bo e prowadzenie w swoim yciu i próbuj znale
duchowe
odpowiedzi na swoje problemy i pytania. Niewierz cy typu A nie b d przeciwni temu, eby
przyj
na studium biblijne i dowiedzie si czego wi cej o Bogu i Jego Słowie.
Niejednokrotnie niewierz cy typu A jest bardzo bliski powierzenia swego ycia Chrystusowi.
Cz sto nikt mu wyra nie nie przedstawił tre ci Ewangelii.
B. Niewierz cy typu B: ci, którzy nie chc wiedzie
Ten typ rzadko lub nigdy nie chodzi do ko cioła i mo e nie wierzy w Boga. Niekoniecznie
uznaje Bibli za autorytet i prawdopodobnie niewiele o niej wie. Jezus to dla niego tylko posta
historyczna, a mo liwe, e nawet o Nim nie słyszał.
Ludzie typu B s by mo e zadowoleni ze swego sposobu ycia i nie szukaj dla siebie Bo ych
celów. Nie b d słucha ewangelistów i nie przyjd na adne atrakcje organizowane przez
ko ciół. W rzeczy samej niektórzy niewierz cy typu B okazuj otwart wrogo
wobec
przesłania Ewangelii. Nie chc ucz szcza na studium biblijne i nie widz , jaki zwi zek mo e
mie „religia” z ich codziennym yciem.
II.

POJMOWANIE KONCEPCJI OIKOS
Oikos1 to greckie słowo, które cz sto wyst puje
w Nowym Testamencie. Terminem tym okre la
si osobist wspólnot , szereg relacji, jakie
utrzymuje ka dy człowiek. Słownik grecko-polski
opracowany przez O. Jurewicza definiuje oikos
jako „dom, mieszkanie, siedziba, dwór, hoi kat’
oikon – domownicy, rodzina, ród”. Słowo to
pojawia si np. w Dziejach Apostolskich 16:15,
gdzie opisuje rodzin
Lidii: „Kiedy została
ochrzczona razem ze swym domem, poprosiła
nas: ...przyjd cie do mego domu”.

Ilustracja 4.1 Relacje typu oikos

S siedzi i znajomi
Krewni i przyjaciele
Najbli sza
rodzina

Ka dy z nas ma oikos, kr g ludzi w naszym
yciu, z którymi ł czy nas jaka wi . Mo e to
by
nasza
rodzina,
bliscy
przyjaciele,
współpracownicy, s siedzi czy inni, z którymi
regularnie sp dzamy jaki czas. Ilustracja 4.1
pokazuje zwi zek tych grup tworz cych nasz
osobisty oikos.
Istnieje wiele metod ewangelizacji w zale no ci od sytuacji i osób, do
których próbuje si dotrze . Czasem mo emy i powinni my mówi o
Jezusie Chrystusie zupełnie obcym ludziom, je li Duch wi ty zsyła
nam takie okazje. Najlepsze efekty osi gamy ewangelizuj c ludzi, którzy
ju s obecni w naszym yciu i z którymi ł cz nas jakie wi zi. Bóg w
swojej m dro ci dał nam metod dzielenia si Chrystusem z innymi
opart na zaufaniu i trosce, która pochodzi z utrzymywania z nimi
osobistej wi zi. Nie jest to bezosobowy „program” z udziałem
nieznanych ci osób, lecz raczej prawdziwy sposób okazania
przyjacielowi, e ci na nim zale y.

Najlepsze efekty
przynosi
ewangelizacja ludzi,
którzy ju s obecni w
naszym yciu i z
którymi ł cz nas
jakie wi zi.

Bycie „ ywym przykładem” jest pot nym wiadectwem dla ludzi z naszego oikos. Duch wi ty
posługuje si naszymi problemami i zwyci stwami, aby pokaza innym, e Chrystus naprawd
zmienia nasze codzienne ycie, e Biblia zawiera odpowiedzi na yciowe dylematy, e w tym tak
cz sto pełnym problemów wiecie mo na odnale rado i pokój.
A.

wiczenie: Sporz dzanie listy moich relacji typu oikos
Przez kilka minut na kartce papieru zapisz imiona ludzi, z którymi rozmawiasz lub regularnie
masz do czynienia w ci gu tygodnia czy miesi ca. Wpisz jedno imi w jednej linii. Twoja lista

1

οικοϖ
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powinna obejmowa nie wi cej ni dwadzie cia osób (je li jest ich wi cej, wybierz dwudziestu,
z którymi ł cz ci najbli sze wi zi).
Teraz prze led imiona na swojej li cie. Przed imieniem ka dej osoby, o której wiesz, e jest
wierz ca, umie krzy yk. Potem pomy l o ludziach niewierz cych. Przed imionami wszystkich
osób „typu A” postaw liter A. To s osoby, które twoim zdaniem b d otwarte na sprawy
duchowe, studiowanie Biblii, uczenie si czego wi cej o Bo ym celu dla ich ycia.
Na ko cu przyjrzyj si pozostałym imionom. Je li wiesz, e s to osoby, których nie interesuje
Bóg ani sprawy duchowe, które nie zechc przyj
na studium biblijne i nie dostrzegaj
adnego zwi zku mi dzy Bogiem a swoim codziennym yciem, postaw przed ich imionami
liter B. S to niewierz cy „typu B”.
Zachowaj t list , mo esz j wło y do swojej Biblii. Ludzie z krzy ykiem przed swoimi
imionami to wierz cy, którzy mogliby ci pomóc zało y now grup komórkow . Osoby
oznaczone liter A to ci, za których mo esz si modli i zaprasza ich na spotkania swojej
grupy. Ludzie z liter B przed swoimi imionami to ci, za których mo esz si modli o to, by
sp dza z nimi wi cej czasu.
Mo e zaskoczy ci fakt, jak niewielu jest (je li w ogóle s jacy !) niewierz cych w twoim
osobistym oikos. Wielu chrze cijan utrzymuje bardzo nieliczne kontakty z niewierz cymi. Nowy
wierz cy najwi cej relacji b dzie miał w ród niewierz cych. Gdy jednak chrze cijanie
zaczynaj si spotyka z innymi chrze cijanami, wkrótce odkrywaj , e sp dzaj mało lub w
ogóle nie sp dzaj czasu ze swoimi niechrze cija skimi przyjaciółmi.
III.

GRUPY DZIELENIA SI
Gdy my limy o funkcjach i zaj ciach grupy komórkowej, bardzo szybko
zaczynamy dostrzega , e ten rodzaj grupy b dzie odpowiadał
niewierz cemu typu A. Tacy ludzie poczuj si swobodnie podczas
modlitwy, oddawania Bogu czci i uczenia si z Biblii. Równie łatwo
jednak zauwa y , e niewierz cy typu B poczuje si bardzo niezr cznie
w grupie komórkowej. Tacy ludzie albo w ogóle nie przyszliby na
spotkanie grupy komórkowej, a je li ju , to najprawdopodobniej nigdy by
tam nie wrócili.

Gdy my limy o
funkcjach i zaj ciach
grupy komórkowej,
bardzo szybko
zaczynamy
dostrzega , e ten
rodzaj grupy b dzie
odpowiadał
niewierz cemu typu
A.

W celu dotarcia do niewierz cego typu B musimy posłu y si czym ,
co Ralph Neighbour nazywa „grupami dzielenia si ”. Mo na okre la je
dowolnym terminem, ale główna zasada jest taka, e z niewierz cym
typu B najpierw trzeba zbudowa wi , zanim przyst pi si do
wyja niania Ewangelii. Rozwijanie takich wi zi wymaga czasu i wysiłku, lecz jest to najlepszy
sposób docierania do ludzi oboj tnych lub wrogo nastawionych do Boga.
Grupa dzielenia si to po prostu dwóch lub trzech chrze cijan, którzy zaczynaj sp dza czas z
niewierz cymi typu B ze swego kr gu relacji. Na pocz tku nie b dzie to czas na studium biblijne,
modlitw czy nawet rozmow o Bogu. B dzie to raczej czas na rozwijanie wi zi, aby niewierz cy
mogli zobaczy , e chrze cijanie naprawd si interesuj nimi, ich problemami i rodzinami. Z
czasem Duch wi ty dostarczy chrze cijanom okazji do dzielenia si
wiadectwem o Bo ym
działaniu w ich yciu, o tym, jak pomaga im rozwi zywa problemy oraz jak w Biblii mo na znale
odpowiedzi na yciowe pytania.
IV.

PROCES EWANGELIZACJI POPRZEZ GRUP KOMÓRKOW
A. Ewangelizacja typu oikos
Nowa grupa komórkowa powstaje na ogół dzi ki kilku niewierz cym
Nowa grupa
typu A. S to osoby, o które chrze cijanie modlili si i którym
wiadczyli. Pierwsze dyskusje biblijne z grup maj z natury komórkowa powstaje
charakter ewangelizacyjny i powinny by tak pomy lane, by nowym na ogół dzi ki kilku
członkom grupy przedstawi Chrystusa. Gdy Duch wi ty zadziała niewierz cym typu A.
w sercach niewierz cych, powierz oni swoje ycie Chrystusowi i
zaczn wzrasta w wierze. Jako nowi wierz cy ludzie ci b d mieli wiele kontaktów z
niewierz cymi w swoich oikos. Gdy zostan zakorzenieni w wierze i zaczn dojrzewa , b d
wychodzi do znanych sobie osób typu A modl c si o nich i zapraszaj c ich do grupy. W ten
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sposób proces modlenia si , docierania, oddania i wzrastania w Panu powtarza si w grupie.
Nawrócenie i wzrost dokonuje si wokół relacji typu oikos, które Bóg daje ka demu z nas.
W tym samym czasie, gdy niewierz cy typu A s wprowadzani do grupy i powierzaj swoje
ycie Chrystusowi, dojrzali chrze cijanie w grupie zaczynaj si modli o to, do jakich
niewierz cych typu B maj wyj . Do tego rodzaju słu by wybieraj tylko kilka osób, poniewa
wymaga ona ogromnego nakładu czasu i energii. Przynajmniej dwóch lub trzech chrze cijan
zaczyna modli si i sp dza czas z ka dym spo ród niewierz cych typu B. Nie jest to czas na
studium biblijne, modlitw czy inne „religijne” rzeczy. Na pocz tku jest to czas po wi cony na
budowanie opartych na zaufaniu wi zi. Ilustracja 4.2 pokazuje, jak grupy dzielenia si i grupy
komórkowe pomagaj w prezentacji Ewangelii niewierz cym typu A i typu B.
Ilustracja 4.2 Docieranie do niewierz cych typu A i B

Typ B

Typ A
3. Otwarty na
przesłanie

1. Zamkni ty

Grupa dzielenia si
• Nie wiadomy tre ci
Ewangelii
lub
• wiadomy, ale
odrzuca.

2. Otwarty na
głosz cego

4. Wierz cy

Grupa komórkowa

W miar pogł biania si tych wi zi Duch wi ty podsunie okazj do dzielenia si tym, jak Bóg
aktywnie działa w yciu i poprzez ycie wierz cych. Mog oni powiedzie niewierz cym, e
modl si o nich w czasach kryzysu i ufaj , e Bóg odpowie na te modlitwy. Mo na zacz
proste studium biblijne w ród członków tej „grupy dzielenia si ”, ale jeszcze nie w grupie
komórkowej. Z czasem Duch wi ty doprowadzi osob typu B do momentu, w którym b dzie
gotowa do nauczenia si czego wi cej o sprawach duchowych. Wtedy chrze cijanin mo e
zaprosi j na spotkanie grupy komórkowej. Osoba typu B (która na tym etapie jest
prawdopodobnie bli sza osobie typu A) poczuje si swobodnie w grupie komórkowej, poniewa
b d tam ci sami ludzie, z którymi przedtem sp dzała czas. Wtedy przemierza drog odkrycia,
przekonania, powierzenia i wzrostu. Z czasem taki nowy chrze cijanin zacznie wychodzi do
ludzi w swoim oikos, którzy powinni usłysze o miło ci Chrystusa.
B. Ewangelizacja docelowa
Ewangelizacja typu oikos jest jedn z najbardziej naturalnych i skutecznych metod docierania
do zgubionych wokół nas. Jest to główna metoda ewangelizacji w ród nowych wierz cych w
grupie komórkowej. Gdy grupa zaanga uje si w ewangelizacj oikos, mo na wprowadzi
drugi typ strategii (okre lany przez Ralpa Neighboura mianem „docelowego”). Ewangelizacja
docelowa dociera do osób zupełnie obcych, ale posiadaj cych wspólne potrzeby,
zainteresowania czy problemy. Ewangelizacj docelow nale y si posługiwa wył cznie w
grupach komórkowych, które s ju zaanga owane w ewangelizacj typu oikos.
Grupy ewangelizacji docelowej s podobne do grup dzielenia si ,
poniewa
osoby, do których docieraj , nie musz
by
zainteresowane Ewangeli . Członkowie schodz si w celu
omówienia
swoich
potrzeb,
problemów
lub
wspólnych
zainteresowa . Tematy tych grup maj szerok rozpi to , od
samooceny, budowania mał e stwa, wychowywania dzieci i
przywracania równowagi po rozwodzie do dyskusji o muzyce,
zwierz tach domowych czy naprawie samochodów! Najlepszym
sposobem ustalenia, jaki rodzaj grupy zaproponowa , jest rozmowa
z nowymi członkami grupy dzielenia si , wychodz cymi do ludzi ze

Ewangelizacja typu
oikos dociera do
przyjaciół i
znajomych.
Ewangelizacja
docelowa dociera do
obcych o wspólnych
zainteresowaniach.
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swoich oikos. Potrzeba okre lonego rodzaju grupy docelowej cz sto jest podyktowana
cierpieniami lub zainteresowaniami osób, z którymi nowi członkowie nawi zuj wi zi.
Gdy grupa spotyka si w celu omówienia potrzeb, cierpie , zainteresowa b d problemów,
chrze cijanie maj znakomit okazj do dzielenia si tym, jak Bóg i Biblia udzielaj odpowiedzi,
zach ty i ulgi w tych dziedzinach ycia. Tych, którzy wykazuj wi ksze zainteresowanie,
mo na zaprosi na spotkania grup komórkowych, gdzie mog zacz
do wiadcza
społeczno ci i zach ty ze strony grupy. Ewangelizacja docelowa cz sto bywa wła ciw metod
docierania do obszaru le cego poza zasi giem oikos, tak jak w przypadku słu by
„pionierskiej”.
C. Rozmiar grupy i jej pomna anie si
Idealna liczba członków waha si od 8-12 osób i nie powinna nigdy przekracza pi tnastu. Gdy
grupa rozro nie si do pi tnastu członków, zmienia si siła komunikacji i wzajemnych
kontaktów. Nie mo na ju wtedy zapewni poczucia wspólnoty i blisko ci, które w naturalny
sposób wytwarza si w grupie komórkowej.
Gdy grupa zaczyna wychodzi do ludzi poprzez ewangelizacj typu oikos oraz ewangelizacj
docelow , Duch wi ty przekonuje serca i nowe osoby zaczynaj doł cza do grupy.
Zastanów si nad wzrostem grupy pod k tem dojrzało ci przyszłego przywódcy, z którym
współpracujesz. Nie pozwól, by grupa rozrastała si do takich rozmiarów i w takim tempie, e
konieczne b dzie pomno enie, zanim nowy przywódca b dzie odpowiednio przygotowany.
Kiedy grupa zaczyna zbli a si rozmiarami do pi tnastu członków, powiedz jej, e musi
utrzyma si na tym poziomie, dopóki przyszły przywódca nie b dzie przygotowany pod
wzgl dem duchowym, umysłowym i emocjonalnym do obj cia przywództwa nad now grup .
Gdy nast pi pomno enie, przywódca ka dej grupy zacznie współpracowa z kolejnym
przyszłym przywódc i w obu grupach dalej z wielkim zapałem b dzie prowadzona
ewangelizacja.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

W Ewangelii Łukasza 5:32 Jezus powiedział: „Nie przyszedłem wezwa do nawrócenia
sprawiedliwych, lecz grzeszników”. Ile czasu sp dził Jezus z „grzesznikami” w trakcie swojej słu by
na ziemi? Podaj dwa lub trzy przykłady spotkanych przez Jezusa osób, które mo na zaklasyfikowa
jako typ A i typ B.

•

Jakie zaj cia przychodz ci na my l w zwi zku z budowaniem wi zi z osobami typu B z twojej
osobistej listy oikos? Jaki inny chrze cijanin mo e wyj z tob do budowania tych relacji?

•

Ile czasu twoim zdaniem zajmuje tworzenie wi zi z niewierz cymi? Jakie wa ne rzeczy w twoim
yciu musiałyby ulec zmianie (je li to konieczne) po to, by mógł sp dza wi cej czasu z
niewierz cymi?

PLAN DZIAŁANIA
W swojej grupie komórkowej opracuj strategi wychodzenia do innych poprzez sie relacji ka dego z
członków. Je li inni z twojej grupy nie sporz dzili jeszcze relacji w swoich oikos, ka im to zrobi na
nast pnym spotkaniu. Niech grupa ustali, za kogo z osób typu A si modli i z kim nawi za kontakt oraz
za jakie osoby typu B si modli i zacz sp dza z nimi czas. Przywódca grupy komórkowej powinien
przechowywa list tych imion, aby grupa mogła si rozlicza z docierania do nich.
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Wi cej na temat oikos

4A

Aby w pełni zrozumie doniosł rol grup komórkowych w strategii zakładania ko cioła, musimy
rozwa y słowo oikos, biblijny termin opisuj cy podstawow komórk społeczn na wiecie. Pojawia si
on na kartach całej Biblii i odnosi si do osobistej wspólnoty, jak tworzy ka dy z nas. Tłumaczy si go
na polski jako „dom” lub „gospodarstwo”. Słowem tym posługuj si na przykład Paweł i Sylas w
Dziejach Apostolskich 16:31: „Uwierz w Pana Jezusa - odpowiedzieli mu - a zbawisz siebie i swój dom”.
OIKOS: WIATOWY SPOSÓB TWORZENIA GRUP KOMÓRKOWYCH DLA WSZYSTKICH
Oikos, w obr bie których wszyscy yjemy, nie s du e. Mo emy zna
kilkadziesi t, nawet kilkaset osób, lecz warto ciowy czas sp dzany z innymi
jest wyj tkowo ograniczony – i tylko ci, którym po wi camy odpowiednio du o
czasu mog by nazwani cz ci naszego oikos, naszej osobistej wspólnoty.
Ka dy z nas ma tak zasadnicz grup , w której znajduje si kilku naszych
krewnych i kilkoro przyjaciół zwi zanych z nami poprzez prac , wypoczynek,
zainteresowania i s siedztwo. Z lud mi tymi rozmawiamy, mamy jaki
kontakt, dzielimy si przynajmniej przez jedn godzin w tygodniu.

Tylko ci, którym
po wi camy
odpowiednio du o
czasu, mog by
nazwani cz ci
naszego oikos.

Niezwykle trudno znale kogo , kto ma w swoim oikos dwadzie cia osób. Przez szereg lat badałem
rozmiary oikos uczestników moich seminariów i wykładów. Chrze cijanie na ogół nie wychodz poza
dziewi osób, a olbrzymi odsetek nie nawi zał ani jednej nowej wi zi typu oikos przez ostatnie pół roku!
ycie składa si z niesko czenie długich ła cuchów powi za typu oikos. Ka dy jest ju na ogół
uwikłany w takie relacje. Gdy ludzie zostan zaakceptowani w oikos, czuj bezpiecze stwo, które nie
istnieje, gdy spotykaj si z obcymi.
W ka dej kulturze na wiecie intymno
powi za oikos uchodzi za wi to . Chi czycy maj
szczególne okre lenie na bliskie przyja nie, a takie wi zi s uwa ane za rzecz wi t . W Argentynie
pokazano mi tykw i metalow rurk z dziurkami na jednym ko cu do picia „partnerskiej herbaty”.
Najbardziej intymny zwyczaj oikos w ich kulturze polega na dzieleniu si z przyjacielem przez picie z tej
samej rurki. Na ogół ceremonia ta ogranicza si do członków rodziny.
OIKOS MAJ RÓ NY STOPIE INTENSYWNO CI EMOCJONALNEJ
Od pocz tku wiata ludzie mieszkali w oikos. Posiada go ka da kultura bez wyj tku. Bezpiecze stwo
jednostki polega na uznaniu ze strony osób znacz cych w oikos. Od najwcze niejszych chwil
dzieci stwa matka jest osob , która zapewnia uznanie swoj obecno ci i uwag . W miar rozwoju
dziecka otrzymuje ono lub nie uznanie ze strony innych domowników. Potem cz ci oikos staje si
szkolny nauczyciel, pó niej w okresie dojrzewania grupa, która akceptuje młodego człowieka. W miejscu
pracy uznanie wi e si z awansem i podwy kami pensji.
Ka dy oikos staje si cz ci wi kszej struktury społecznej. Istotna rzecz, któr powinni my zrozumie ,
to fakt, e ka da ludzka istota yje w szczególnym, male kim wiatku, cz sto zmuszona do relacji z
lud mi narzuconymi jej przez struktury oikos. W czasach współczesnych cierpienie wyniesione z domu,
gdzie matka jest alkoholiczk lub ojciec molestuje dzieci, stawia przed ko ciołami utworzonymi z grup
komórkowych wyzwanie do poprowadzenia nowego rodzaju słu by.
Czytaj c te słowa zastanów si nad ich znaczeniem w twoim yciu. Po wi
chwil czasu na
zanotowanie imion wszystkich osób, z którymi sp dzasz pełn godzin tygodniowo dziel c si w
bezpo redni sposób w cztery oczy. (Ta godzina mo e si składa z kilkuminutowych spotka , rozsianych
przez okres siedmiu dni, musz one jednak mie miejsce regularnie i przebiega osobi cie – twarz w
twarz). Warto zastanowi si nad przemo nym wpływem kilku zaledwie osób na nasze ycie. Na
przykład: Kim s znacz ce osoby w twoim yciu? Czyja aprobata lub dezaprobata jest dla ciebie wa na?
(Słu yłem porad ludziom, którzy wci
staraj si zadowoli ojca nie yj cego od lat). Czyjego
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odrzucenia si obawiasz i na czyj podziw czekasz? Refleksja nad swoim własnym oikos mo e przynie
bardzo wnikliw analiz !
PRACOWNICY CHRZE CIJA SCY NIE MAJ

W SWOIM OIKOS NIEWIERZ CYCH

Moje własne badania na ten temat prowadzone w ród chrze cija skich
pracowników ujawniły zadziwiaj ce fakty. Jestem pewien, e zebrałem głosy
ponad 5.000 pastorów, ich on, pracowników ko cioła, misjonarzy w co
najmniej trzydziestu krajach. Rzadko udaje si znale
osoby, które s
zaanga owane w prac chrze cija sk na „pełny etat” i maj niewierz cych
w swoim najbli szym oikos.

Rzadko udaje si
znale osoby, które
s zaanga owane w
prac chrze cija sk
na „pełny etat” i maj
niewierz cych w
swoim najbli szym
oikos.

ona chrze cija skiego pracownika, o ile nie jest zatrudniona w wieckim
wiecie, najprawdopodobniej nie ma najmniejszego kontaktu z osobami nie
nale cymi do ko cioła. Jej oikos jest wypełniony wył cznie lud mi z
ko cioła. Pewnego razu dyrektor ds. edukacji olbrzymiego ko cioła schował
głow w dłoniach i szlochał z za enowania, gdy zdał sobie spraw , e cał swoj karier po wi cił pracy
w ko ciele. Nie pami tał, by utrzymywał jakie kontakty z niewierz cym od czasu uko czenia wieckiego
koled u.
JEZUS CI GLE WKRACZAŁ DO POGA SKICH OIKOS
Podczas gdy ko ciół wyci ga ludzi z ich oikos i przyznaje im członkostwo w organizacji, która ich
wchłania, Nowy Testament ukazuje inn postaw wobec ludzkich relacji. Jezus bez przerwy wykonywał
swoje zadanie wchodz c do grup oikos. Wiedział, e nie było innego sposobu przekazywania Ewangelii
oprócz przenikania do tych małych skupisk ludzkich. Powszechnie wiadomo, e ka dy oikos opiera si
na domu, nie instytucji umieszczonej w jakim budynku. Dlatego Pan po wi cał swój czas na chodzenie
od jednego domu do drugiego.
W Ewangelii Łukasza 19:2-5 widzimy, jak Jezus nawi zuje kontakt z Zacheuszem. Jezus zwraca si do
Zacheusza: „Zacheuszu... dzi musz si zatrzyma w twoim domu”. W Ewangelii Łukasza 7:36-38
zastajemy Jezusa w oikos faryzeusza, który zaprosił go na obiad. Gdy spoczywa przy stole, wchodzi
prostytutka i wylewa perfumy na Jego stopy. Jakie zdumiewaj ce przykłady wnikania w oikos!
W Ewangelii Mateusza 8:14 Jezus wchodzi do domu Piotra i uzdrawia jednego z zamieszkałych tam
członków oikos. W tej samej Ewangelii je obiad ze swoimi uczniami, wieloma poborcami podatków i
grzesznikami w domu Mateusza (Mat. 9:10). Ponownie wnika w gł b oikos w Ewangelii Mateusza 9:23,
gdy wchodzi do domu zarz dcy i widzi graj cych na flecie i hała liwy tłum. W rozdziale 17, wiersz 25
Piotr zastaje Go w domu w Kafarnaum, gdzie Jezus rozmawia z nim o płaceniu podatków. W Ewangelii
Marka 3:20 czytamy, e ledwie Jezus wszedł do domu, zebrał si tłum ludzi „tak, e nawet posili si nie
mogli”. U Marka 7:17 przekracza On próg domu, w którym uczniowie wypytuj Go o sens przypowie ci.
Kilka wierszy dalej (Mar. 7:24) Jezus wchodzi do domu, aby zosta na chwil sam, lecz zaraz otacza Go
tłum na wie o miejscu Jego pobytu.
WCZESNY KO CIÓŁ RÓWNIE PRZENIKAŁ DO OIKOS!
W Dziejach Apostolskich 5:42 czytamy, e wczesny ko ciół przemieszczał si
od domu do domu. Z Dziejów 8:3 dowiadujemy si , e gdy Szaweł pragn ł
zniszczy ko ciół, wiedział, gdzie szuka ludu Bo ego. Mowa tam o tym, e
„wchodz c do domów porywał m czyzn i kobiety, i wtr cał do wi zienia”.

Przenikanie do oikos
jest wzorem słu by w
pierwszym wieku po
Chrystusie.

Ciekawe s wypadki opisane w dziesi tym rozdziale Dziejów opowiadaj ce o
tym, jak Duch wi ty pomógł Piotrowi przenie
si z domu Szymona garbarza do rezydencji
Korneliusza, gdzie miało miejsce nawrócenie tego ostatniego. Przenikanie do oikos jest wzorem słu by w
pierwszym wieku po Chrystusie.
Cz sto przekazuje si , e nawrócenia przenosiły do Królestwa cały oikos. W szesnastym rozdziale
Dziejów Apostolskich zarówno Lidia, jak i stra nik wi zienia nawracaj si razem z członkami swoich
oikos. Pierwsz rzecz , jak zrobiła Lidia zaraz po swoim nawróceniu, było zaproszenie Pawła do jej
domu.
BÓL ODRZUCENIA ZE STRONY OIKOS Z POWODU ZOSTANIA CHRZE CIJANINEM
Jezus w Ewangelii Mateusza 10:36 przypomniał nam, e pój cie w Jego lady mo e by kosztown
decyzj : „i b d nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy”. Decyzja pój cia za Jezusem mo e
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spowodowa zamieszanie w relacjach z najwa niejszymi osobami. Dlatego w Ewangelii Mateusza 10:35
padły słowa: „Bo przyszedłem poró ni syna z jego ojcem, córk z matk , synow z te ciow ”. W
wierszu 37 Jezus wzywa do wyboru mi dzy oikos a Królestwem: „Kto kocha ojca lub matk bardziej ni
Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córk bardziej ni Mnie, nie jest Mnie godzien”.
Obecnie w Singapurze w zespole, z którym współpracuj , znajduje si okr gowy pastor - praktykant,
który z pochodzenia jest Hindusem. Gdy podj ł decyzj pój cia za Jezusem, oikos wywarł na nim swój
gniew. Jego wuj czekał, a przyjdzie, by w jego obecno ci powiedzie ojcu: „Dlaczego pozwalasz, by
twój syn przynosił nam wszystkim tak ha b ?” We współczesnej południowo-wschodniej Azji młody
lekarz poszedł za Panem za cen uznania go przez muzułma sk rodzin za zmarłego. Oikos mo e by
bezlitosny, gdy wybiera si inn yciow drog .
CIAŁO NASZEGO PANA NAZYWA SI „OIKOS”
Mimo wszystko istnieje szczególny oikos dla tych, którzy spotkali si z całkowitym odrzuceniem. W Li cie
do Hebrajczyków 3:6 czytamy: „Chrystus za , jako Syn, był nad swoim domem (oikos). Jego domem
(oikos) my jeste my, je li ufno i chwalebn nadziej a do ko ca wytrwale zachowamy”. Rozwa te
inne fragmenty wyra aj ce t prawd : 1 Piotra 4;17, 1 Tym. 3:15, Efez. 2:19 oraz 1 Piotra 2:5:
„Czas bowiem, aby s d si rozpocz ł od domu (oikos) Bo ego. Je eli za najpierw od nas, to jaki
b dzie koniec tych, którzy nie s posłuszni Ewangelii Bo ej?”
„Gdybym za si opó niał, pisz , by wiedział, jak nale y post powa w domu (oikos) Bo ym, który
jest Ko ciołem Boga ywego, filarem i podpor prawdy.”
„A wi c nie jeste cie ju obcymi i przychodniami, ale jeste cie współobywatelami
domownikami (członkami oikos) Boga.”

wi tych i

„...wy równie , niby ywe kamienie, jeste cie budowani jako duchowa wi tynia (oikos), by stanowi
wi te kapła stwo, dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.”
Koncepcja ko cioła jako oikos powinna pomóc nam u wiadomi sobie znaczenie komórki jako
podstawowej wspólnoty chrze cija skiej. Pismo odnosi si do wczesnych chrze cijan jako członków
duchowego oikos mówi c o nich jako o tych, którzy uwierzyli raczej poprzez swoje rodziny ni wskutek
osobistej decyzji:
„Przeło ony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem (oikos)... pozdrówcie tych,
którzy nale do domu (oikos) Arystobula. Pozdrówcie tych z domu (oikos) Narcyza, którzy nale
do Pana... Doniesiono mi...przez ludzi (z domu – oikos) Chloe, e zdarzaj si mi dzy wami spory...
Zreszt , prawda, ochrzciłem dom (oikos) Stefanasa... Znacie dom (oikos) Stefanasa jako ten, który
stanowi pierwociny Achai i który si po wi cił na słu b wi tym... Pozdrawiaj was serdecznie w
Panu Akwila i Pryscylla razem ze zbieraj cym si w ich domu (oikos) Ko ciołem... Pozdrawiaj was
wszyscy wi ci, zwłaszcza ci z domu (oikos) Cezara... Pozdrówcie...Nimfasa, jak i Ko ciół
gromadz cy si w jego domu (oikos)... Niech e Pan u yczy miłosierdzia domowi (oikos)
Onezyfora... Pozdrów Prysk i Akwil oraz dom (oikos) Onezyfora!”
Wida st d, e wczesny ko ciół my lał o pozyskiwaniu ła cucha oikos, a jego
członkowie wspólnie cieszyli si , e Bóg ukształtował ich w podstawowe
wspólnoty chrze cija skie. Tworzenie ko cioła z oikos z pewno ci le ało w
Bo ym planie. Serce chrze cija skiego ycia nie wi e si ze słowem
„ wi tynia”, „synagoga” czy „budynek ko cielny”. Z uwagi na to, e
podstawow komórk ludzkiego ycia jest oikos, dlatego ycie Ciała
Chrystusowego ma si opiera na oikos.
R. W. Neighbour, edited by J. Geske
From „Where Do We Go From Here?” – used with permission.

Wczesny ko ciół
my lał o
pozyskiwaniu
ła cucha oikos.
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Prezentacja grupy
komórkowej

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest prezentacja (z udziałem uczniów) niektórych zaj z typowego spotkania grupy
komórkowej po to, by uczestnicy kursu wynie li pewne praktyczne do wiadczenie „z pierwszej
r ki”.

Główne punkty

• Uczestnicy z do wiadczeniem „z pierwszej r ki” dotycz cym organizacji grupy komórkowej b d
lepiej wyposa eni do prowadzenia swoich własnych grup.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Obserwowa i uczestniczy w co najmniej jednym punkcie spotkania grupy komórkowej.
• Oceni zachowanie i reakcje członków grupy podczas prowadzenia i udziału w zaj ciach.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Lekcja ta wymaga zaplanowania i przygotowania, je li ma przynie jakie korzy ci. Prowadz cy
musi przed czasem zastanowi si , jakie zaj cia chciałby przeprowadzi z grup kursantów i
odpowiednio do tego je zaplanowa . Je li cz ci zaj w klasie b dzie dowolny rodzaj studium
biblijnego, uczestnicy powinni mie dzie lub dwa na przygotowanie si do lekcji.
Zasadniczo s cztery rodzaje zaj
do wyboru. Koresponduj one z czterema elementami
typowego spotkania grupy komórkowej: społeczno ci , oddawaniem Bogu czci, budowaniem i
ewangelizacj . Je li lekcja ma trwa zaledwie godzin , prowadz cy nie b dzie miał raczej czasu
na prze wiczenie wszystkich czterech elementów. Bardziej prawdopodobny scenariusz obejmuje
jedno lub dwa zaj cia do zastosowania w praktyce. Ich wybór b dzie uzale niony od liczby,
rodzaju, do wiadczenia i potrzeb uczestników.
Przykłady i propozycje podane w tej lekcji s jedynie wskazówkami. Je li prowadz cy ma
wiadomo
pewnych trudno ci w danej dziedzinie lub pyta odno nie do konkretnej sytuacji,
powinien dopasowa zaj cia z tej lekcji tak, by odpowiedzie na te problemy czy pytania.
Je li grupa kursantów jest liczna, nale y j podzieli na kilka mniejszych grup licz cych nie wi cej
ni 8-10 osób do wicze w klasie. Prowadz cy powinien wyznaczy „przywódc ” grupy
komórkowej dla ka dej z wicz cych grup. W zale no ci od rodzaju zaj cia prowadz cy mo e
poprosi kilka osób o przej cie roli przywódcy w trakcie wicze .
Warto pami ta o tym, e ogólnym celem tej lekcji jest dostarczenie praktycznych do wiadcze z
pierwszej r ki w ró nych aspektach ycia i słu by grupy komórkowej. Nie powinno tez zabrakn
dobrej zabawy!
I.

PREZENTACJA GRUPY KOMÓRKOWEJ
Celem tej lekcji jest dostarczenie okazji do obserwacji i udziału w ró nych aspektach spotkania
grupy komórkowej. Trzeba pami ta , e spotkanie takie składa si z czterech cz ci: społeczno ci,
oddawania Bogu czci, budowania i ewangelizacji. Niniejsza lekcja została tak zaplanowana, eby
zapewni prowadz cemu elastyczno w wyborze prezentacji tych czterech funkcji. Je li grupa
skorzysta na wiczeniu czasu społeczno ci i oddawania czci, prowadz cy mo e si skupi na tych
zaj ciach. Je li grupa zechce po wi ci nieco czasu na prowadzenie w uczniostwie, mo e
przeprowadzi indukcyjne studium biblijne. Zaj cia prowadzone podczas tej lekcji b d ograniczone
jedynie rozmiarem grupy i czasem, jaki mo na na nie przeznaczy .
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Ilustracja 5.1 Cztery funkcje spotkania grupy komórkowej
Społeczno

Oddawanie Bogu czci

Budowanie

Ewangelizacja

Człowiek wobec
człowieka

Człowiek wobec Boga

Bóg wobec człowieka

Ciało Chrystusa wobec
wiata

„Do wewn trz”

„Do góry”

„W dół”

„Na zewn trz”

Poni ej znajduj si propozycje na ka d cz
spotkania grupy komórkowej. Prowadz cy
powinien ustali , jakie aspekty nale y prze wiczy oraz wybra okre lony sposób (sposoby). Je li
czas pozwoli, po ka dym zaj ciu nale y dokona oceny. W razie potrzeby mo na wróci do
Dodatku 2B „Przykładowe zaj cia podczas spotkania grupy komórkowej” z cyklu Grupy komórkowe
w celu przegl du typowych czynno ci dla ka dej z czterech wymienionych funkcji.
A. Społeczno
Przebieg: grupa komórkowa odbywa swoje pierwsze spotkanie. Zaproszono przyjaciół i
znajomych osób wierz cych, tak zatem ludzie w grupie na ogół si nie znaj . Przywódca grupy
komórkowej zechce po wi ci troch czasu na zaj cia, które ułatwi członkom wzajemne
poznanie si . (Mo na wykorzysta kilka propozycji z Dodatku 2A „Przełamywanie lodów w
grupie komórkowej”. Prowadz cy mo e te , je li woli, posłu y si własnymi zaj ciami, które
pomog członkom grupy w lepszym poznawaniu si ).
B. Oddawanie Bogu czci
Przebieg: grupa komórkowa spotyka si od kilku tygodni. Do tej pory czas oddawania Bogu
czci polegał na od piewaniu kilku pie ni poznanych przez grup . Przywódca chciałby pokaza
kilka innych sposobów, jakie grupa mo e wykorzysta przy wspólnym uwielbianiu Boga. Mo e
to by modlitwa za pomoc psalmów lub czytanie wybranych psalmów (ka dy czyta swój
ulubiony psalm lub po kilka wierszy z jednego psalmu), piewanie nowych lub nieznanych
pie ni uwielbiaj cych, modlitwa w grupach dwu-, trzyosobowych itp.
C. Budowanie si
Istnieje kilka wicze ułatwiaj cych zrozumienie tego, co si
spotkaniu grupy komórkowej:

dzieje podczas budowania na

•

Prowadzenie w uczniostwie jeden na jeden. Przebieg: Grupa komórkowa studiowała
fragment z Ewangelii Łukasza 14:26: „Je li kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawi ci
swego ojca i matki, ony i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie mo e by moim
uczniem”. Młodsi chrze cijanie maj zamieszanie w głowie, a przywódca grupy w pewnym
momencie podczas spotkania poprosił bardziej dojrzałych chrze cijan o wyja nienie
młodszym tego fragmentu. (Prowadz cy powinien podzieli grup na dwie cz ci. Pierwsza
połowa uczestników odegra rol starszych, bardziej dojrzałych chrze cijan. Pozostali
zagraj rol dopiero co nawróconych).

•

Indukcyjne studium Biblii. Przebieg: grupa komórkowa b dzie studiowała fragment biblijny
posługuj c si metod indukcyjn . (Prowadz cy powinien wcze niej poprosi uczniów o
przygotowanie krótkiego studium na temat ulubionego fragmentu. Je li czas pozwoli, ka dy
poprowadzi grup podczas studium indukcyjnego wykorzystuj c przygotowany przez siebie
fragment i pytania).
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Miarodajne nauczanie. Przebieg: przywódca grupy komórkowej chce da kilku osobom w
grupie okazj do podzielenia si pewnymi naukami z Pisma. Wymaga przy tym, eby były
to raczej wnikliwe, praktyczne refleksje ni kazanie. Poprosił ich o przygotowanie kilku
my li, którymi podziel si z grup przez 4-5 minut. Obowi zkiem przywódcy jest
dopilnowanie, by ka da osoba zmie ciła si w wyznaczonym limicie czasowym. Je li
zostanie jeszcze czas, pozostali członkowie grupy mog zadawa pytania odno nie do
zda lub my li, które były dla nich niejasne. (Prowadz cy powinien poprosi uczestników o
przygotowanie si do tego wiczenia.)

D. Ewangelizacja
Czas ewangelizacji mo na prze wiczy na kilka ró nych sposobów:

II.

•

Osobiste wiadectwo. Przebieg: grupa zaprosiła kilku niewierz cych go ci. Przywódca
poprosił jedn lub dwie osoby z grupy o zło enie osobistego wiadectwa w ci gu 2-3 minut
przy u yciu „normalnego” j zyka, zrozumiałego dla nie-chrze cijan. Kilka osób powinno
odegra rol tych, którzy daj wiadectwo, a kilka innych wcieli si w rol nie-chrze cijan,
którzy słysz co takiego po raz pierwszy. Je li „go cie” słysz co niejasnego lub
m tnego, powinni przerwa mówi cemu i poprosi grup o wyja nienie. (Do tego zaj cia
potrzebne b dzie wcze niejsze przygotowanie przez uczestników krótkiego osobistego
wiadectwa).

•

Plany przyszłej słu by. Przebieg: grupa komórkowa działa na terenie wysoko
uprzemysłowionym, gdzie oboje rodzice na ogół pracuj . Jak dot d próby budowania relacji
i zapraszania ludzi na
rodowe spotkania grupy komórkowej zako czyły si
niepowodzeniem. Jedynym dniem wolnym od pracy jest dla miejscowej ludno ci niedziela.
Na tym obszarze mieszka wiele dzieci. Grupa komórkowa musi omówi sposoby
docierania do tej docelowej grupy ludzi. (Prowadz cy powinien wyznaczy jedn osob do
roli przywódcy grupy komórkowej).

•

Grupa „dzielenia si ”. Przebieg: grupa komórkowa ma wizj i pragnienie dotarcia do ludzi
ze swojej lokalnej społeczno ci. Mimo to wi kszo nie interesuje si w ogóle sprawami
duchowymi i odmawia przychodzenia na spotkanie grupy komórkowej. Grupa postanawia
zapocz tkowa „grup dzielenia si ”, która w jaki sposób zaanga uje osoby z tego
rodowiska w zaj cia lub dyskusj na jaki interesuj cy temat. Dostarczy to równie okazji
do budowania z nimi relacji po to, by w ko cu podzieli si Chrystusem. W tej konkretnej
społeczno ci m czy ni lubi gra w piłk no n i w weekendy pracowa przy
samochodach. Grupa komórkowa musi omówi konkretne sposoby zało enia grupy
dzielenia si zło onej z niektórych spo ród tych ludzi. (Prowadz cy powinien wyznaczy
jedn osob do roli przywódcy grupy komórkowej).

OCENA
Uczestnicy powinni oceni ró ne zaj cia „grup komórkowych”. Jakie były ich mocne i słabe strony?
Jak „przywódca” grupy radził sobie z ró nymi problemami lub pytaniami? Co mo na było zrobi
inaczej?

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Dlaczego tak wa ne jest planowanie ka dej cz

•

Jakie trudno ci mieli w tym wiczeniu przywódcy „grup komórkowych” z odgrywanymi przez siebie
rolami? Czy podczas spotka twojej grupy komórkowej wyłoni si podobne trudno ci?

ci spotkania grupy komórkowej?

PLAN DZIAŁANIA
Zapami taj rzeczy, jakie wyniosłe z tej lekcji i wykorzystaj przy prowadzeniu własnej grupy komórkowej
lub szkoleniu innych w prowadzeniu ich grup.
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Filozofia słu by grupy
komórkowej

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest zbadanie roli grup komórkowych w ogólnej strategii zakładania ko ciołów a do
nasycenia.

Główne punkty

• Grupy komórkowe ułatwiaj zakładanie ko ciołów a do nasycenia.
• Istnieje wiele sposobów wykorzystania grup komórkowych w słu bie.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Dowiedzie si , e grupy komórkowe stanowi
szerszym zakresie.

podstawowy budulec dla strategii słu by o

• Zrozumie cykl yciowy grupy komórkowej.
• Zrozumie rol grup komórkowych w strategii zakładania ko ciołów a do nasycenia.
• Potrafi opracowa własn strategi słu by dla grupy komórkowej.
I.

FILOZOFIA GRUPY KOMÓRKOWEJ
Ka da grupa komórkowa powinna funkcjonowa jako „wspólnota”
chrze cijan, którzy maj ze sob społeczno , razem oddaj Bogu
cze , prowadz jedni drugich w uczniostwie, zach caj si wzajemnie i
pomagaj sobie podczas docierania do osób zgubionych z ich
otoczenia. W obr bie grupy komórkowej jest wiele obowi zków i zaj ,
które trzeba zaplanowa i przeprowadzi . Przywódca grupy komórkowej,
podobnie zreszt jak jej członkowie, b dzie miał pełne r ce roboty
usiłuj c zaspokoi potrzeby i osi gn cele grupy.

Grupy komórkowe
stanowi podstawowy
budulec dla strategii
słu by o szerszym
zakresie.

Jednak w centrum wszystkich zaj poszczególnych grup komórkowych warto rozumie cało ciow
koncepcj słu by grupy komórkowej. Musimy wiadomie odej na chwil od pojedynczej grupy
komórkowej i prze ledzi , jakie miejsce grupy takie zajmuj w szerszej strategii słu by. Mówi c
prosto, grupy komórkowe stanowi podstawowy budulec dla strategii słu by o szerszym zakresie.
Rozumuj c w kategoriach zakładania nowych ko ciołów grupy komórkowe zapewniaj fundament,
na którym buduje si nowe ko cioły.
A. Komórki maj pewien cykl yciowy
Gdy powstaje i rozwija si grupa komórkowa, przechodzi ona przez
ró ne etapy „ ycia”, podobnie jak ludzie, którzy zmieniaj si wraz z
dojrzewaniem i wiekiem. Ka da grupa komórkowa przechodzi przez
daj ce si ustali , systematyczne fazy rozwojowe. Przywódca grupy
podczas planowania zaj na ka de spotkanie musi zastanowi si
nad obecn faz swojej grupy i by przygotowanym na to, co mo e
lub nie si wydarzy w trakcie tego spotkania. Je li przywódca
zdaje sobie spraw , w jakiej fazie znajduje si jego grupa, mo e
mie pewno , e jest ona na dobrej drodze do pomno enia si .

Ka da grupa
komórkowa
przechodzi przez
daj ce si ustali ,
systematyczne fazy
rozwojowe.

W typowej małej grupie nie dochodzi do pomno enia. W rzeczy samej do wiadczenie uczy, e
w małych grupach panuje tendencja do zahamowania wzrostu czy wr cz wymarcia po okresie
około dwóch lat. Obecni członkowie grupy czuj si swobodnie we własnym gronie i nowe
osoby nie s tam mile widziane. Podobnie mo e si sta w grupie komórkowej – bez
odpowiedniej wizji i planowania mo e ona doj do etapu zastoju i nigdy si nie pomno y . W
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celu osi gni cia pomno enia grupa musi zaj
si ewangelizacj po to, by przyprowadza
nowych ludzi, a przywódca grupy musi wiadomie prowadzi grup poprzez fazy cyklu
yciowego tak, by nie „utkwiła” ona i nie została na danym etapie rozwoju.
Grupy komórkowe mog stanowi cz
strategii powstawania nowych ko ciołów tylko wtedy,
gdy s wiadome tego, na jakim etapie cyklu yciowego si znajduj oraz czego potrzebuj do
ci głego przemieszczania si przez ró ne yciowe fazy. Poni sza tabela opisuje fazy cyklu
yciowego, przez które powinna przej
ka da grupa komórkowa. Zwró uwag , e czas
trwania danej fazy jest podany w przybli eniu i b dzie si ró ni w zale no ci od konkretnego
miejsca i sytuacji grupy komórkowej. Przywódca grupy co pewien czas powinien zagl da do
tej tabeli w celu ustalenia, na jakim etapie cyklu yciowego znajduje si jego grupa i co mo e
zrobi , aby przeszła do kolejnej fazy.
Tabela 6.1 Fazy grupy komórkowej
Faza

Czas trwania

Opis

Orientacja

Tydzie 1-4

Ludzie dowiaduj si czego o sobie nawzajem. Poziom
dzielenia si i zaufania jest bardzo niski. Przywódca grupy
kieruje niemal cał słu b .

Przej cie

Tydzie 5-10

Członkowie poznaj
i akceptuj
siebie nawzajem.
Przystosowuj si do tego, co uchodzi za „normalne”
zachowanie w grupie. Ro nie poziom zaufania i zaczynaj si
rodzi prawdziwe wi zi.

Wspólnota

Tydzie 11-15

Członkowie dopasowuj si do oczekiwa grupy. Ro nie
poziom po wi cenia, otwarto ci i zaanga owania w realizacji
celu grupy. Członkowie odnajduj w grupie swoj to samo .
Przywódca mo e przekaza wi kszo
zaj
i obowi zków
członkom grupy.

Działanie

Tydzie 16-35

Wytwarza si dobra komunikacja mi dzy członkami grupy,
stosuj oni prawdy biblijne do sytuacji z codziennego ycia.
Do cz sto grupa jest aktywnie zaanga owana we wspóln
słu b . Poziom zaufania mi dzy lud mi jest bardzo wysoki,
wi zi wci si pogł biaj i rozwijaj .

Pomna anie

Tydzie 36-40

Grupa zbli a si do etapu, w którym konieczny jest podział na
dwie grupy. Przyszły przywódca (przywódcy) zakłada(j )
now (e) grup (y), a grupa wyj ciowa zaczyna planowa
powtórzenie cyklu pomna ania.

B. Komórki zmierzaj do osi gni cia wspólnego celu
Grupy komórkowe, podobnie jak komórki w naszym organizmie, maj swoje zadanie do
wykonania. W danym mie cie jedna grupa komórkowa mo e dociera do okre lonego obszaru
geograficznego, podczas gdy inna współdziała z wybran cz ci ludno ci. Obydwie komórki
zmierzaj do osi gni cia swoich indywidualnych celów, lecz zarazem współpracuj ze sob w
ewangelizacji miasta, w którym yj .
Badania wykazuj , e grupa osób działaj cych razem mo e osi gn wi cej ni zsumowany
wynik pracy ka dej z nich działaj cej na własn r k . Podobnie grupy komórkowe pracuj ce
razem mog osi gn znacznie wi ksze cele ni te, które osi gn łyby działaj c w pojedynk .
Zanim powstanie pierwsza grupa komórkowa, trzeba si zastanowi nad ogólnym,
cało ciowym celem tej grupy. Zacznij maj c na uwadze ko cowy skutek i zaczynaj działa w
kierunku zdobycia tego celu. Jakie rodzaje grup s potrzebne i gdzie? Ile grup potrzeba do
realizacji celu? Ka da nowa komórka b dzie miała własn to samo , lecz b dzie te cz ci
wi kszego „organizmu”, zło onego z komórek zmierzaj cych do osi gni cia wspólnego celu.
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ci strategii zakładania ko ciołów a do nasycenia

Strategia zakładania ko ciołów a do nasycenia jest z natury swej
ruchem pomna ania ko ciołów przypominaj cym korzonki traw.
Ruch tworzenia nowych ko ciołów wymaga metod prostych,
przeno nych, elastycznych i ułatwiaj cych pomna anie. Bez tych
cech nie mo na stworzy ani utrzyma ruchu. Niemo liwo ci
niemal jest powstanie ruchu nowych ko ciołów, który wymagałby
opłacanych „zawodowych” pastorów i olbrzymich, drogich
budynków ko cielnych.

Ruch tworzenia
nowych ko ciołów
wymaga metod
prostych,
przeno nych,
elastycznych i
ułatwiaj cych
pomna anie.

Grupy komórkowe zapewniaj prostot i elastyczno , jakiej
wymaga ruch. S one modelem, który łatwo zapocz tkowa i
pomno y . Maj niewielkie lub adne nakłady finansowe. Gwarantuj szkolenie i praktyk w
słu bie z pierwszej r ki. Zapewniaj społeczno i wi zi mi dzy wierz cymi. Ich słu ba skupia
si na ludziach i potrzebach, a nie na programach i systemach. Grupy komórkowe zaspokajaj
podstawowe ludzkie potrzeby miło ci, akceptacji i znaczenia.
Co najwa niejsze, w odniesieniu do ruchu zakładania ko ciołów a do nasycenia grupy
komórkowe dostarczaj mu wizji docierania do zgubionych i pomna ania si . Bez wizji
pozyskiwania dla Chrystusa tych, którzy nie zostali jeszcze dla Niego pozyskani, nie ma
potrzeby ruchu zakładania ko ciołów. Bez wizji i zdolno ci do pomna ania ko ciołów ruch traci
racj bytu.
Wypełnienie Wielkiego Nakazu Misyjnego mo na najlepiej osi gn poprzez ruch zakładania
ko ciołów a do nasycenia. Ten z kolei najlepiej zrealizowa za pomoc grup komórkowych
jako podstawy tworzenia pomna aj cych si ko ciołów.
II.

MODELE SŁU BY GRUPY KOMÓRKOWEJ
Jedn z głównych korzy ci grup komórkowych jest fakt, e mo na si nimi posługiwa na ró ne
sposoby, a zwłaszcza w słu bie zało yciela ko ciołów. Poni ej zamieszczamy kilka modeli, które
mo na wykorzysta w słu bie grup komórkowych. Ka dy z nich ma swoje zalety i zało yciel
ko cioła mo e wybra model (lub jego odmian ) najlepiej dopasowany do jego sytuacji.
A. Model 1: Grupy komórkowe zaczynaj ce tradycyjny ko ciół od komórek
W tej sytuacji jedna lub wi cej zało ycielskich grup komórkowych ro nie i pomna a si . Gdy w
grupach spotyka si pewna liczba osób (np. ogółem 50), podejmuje si decyzj o zało eniu
nowego, tradycyjnego ko cioła. B dzie si on spotykał w jednym miejscu na tradycyjne
nabo e stwo uwielbiaj ce dostosowane do miejscowego kontekstu i kultury. Ko ciół ten b dzie
posługiwał si słu b grup komórkowych w dziedzinie ewangelizacji, społeczno ci, uczniostwa
i ci głego wzrostu ko cioła. Mo e te rozwin
tradycyjne „programy” słu by typu szkoła
niedzielna, słu ba w ród kobiet, ewangelizacja dzieci w weekendy itp. Ilustracja 6.1
przedstawia taki wła nie model.
Ilustracja 6.1 Komórki tworz podstawy ko cioła
Nowe grupy komórkowe

tradycyjnego ko cioła z komórkami.

Grupa

Grupa

Grupa

prowadz do ...

Grupa

Grupa

Ko ciół
Grupa

Grupa

Grupa
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B. Model 2: Istniej cy ko ciół zaczyna posługiwa si grupami komórkowymi
Istniej cy ko ciół mo e zacz
posługiwa si grupami komórkowymi do społeczno ci,
ewangelizacji i uczniostwa. (Grupy komórkowe, lekcja 12 „Korzystanie z grup komórkowych w
istniej cym ko ciele” w Podr czniku Pi tym podaje wi cej szczegółów na ten temat).
Przywódcy istniej cego ko cioła musz ustali , ile grup potrzeba lub mo na zało y w oparciu
o liczb członków ko cioła i liczb osób, które mo na przeszkoli na przywódców grup. Z
biegiem czasu ko ciół b dzie si rozrastał w miar wzrostu i pomna ania si grup
komórkowych. Taki układ przedstawia ilustracja 6.2.
Ilustracja 6.2 Komórki dodane do ko cioła
tradycyjny ko ciół z komórkami.

Tradycyjny ko ciół

Ko ciół

tworzy ...

Grupa

Grupa

Ko ciół
Grupa

Grupa

Grupa

C. Model 3: Grupy komórkowe zakładaj ko ciół zło ony z grup komórkowych
Ko ciół zło ony z grup komórkowych ró ni si od ko cioła tradycyjnego tym, e nie ma
budynku ko cielnego, regularnych nabo e stw uwielbiaj cych w niedzielne poranki, a celem
ko cioła nie jest tworzenie i utrzymywanie „programów” wewn trzko cielnych. Ko ciół składa
si z samych komórek, a wszystkie funkcje ko cioła s spełniane w obr bie ka dej komórki,
ł cznie z chrztem i wieczerz . Komórki gromadz si razem systematycznie (np. raz w
miesi cu) na uroczyste nabo e stwo. Jest to czas zach ty, społeczno ci, oddawania Bogu
czci i/lub nauczania. Na terenach, gdzie ruch osi gn ł du e rozmiary, potrzeba niekiedy
teatrów lub olbrzymich stadionów, aby pomie ci wszystkich ludzi z grup komórkowych
podczas takich uroczystych zebra . Wszystkie komórki uwa aj si za cz
jednego,
wielkiego ko cioła. Ilustracja 6.3 pokazuje taki model.
Ilustracja 6.3 Komórki zakładaj ko ciół komórkowy
Nowe grupy komórkowe

nowego ko cioła zło onego z grup komórkowych.

Grupa

Grupa

Grupa

prowadz do ...

Grupa

Grupa

Uroczyste
nabo e stwo

Grupa

Grupa

Grupa

D. Model 4: Kilka grup komórkowych ro nie, pomna a si i „zasila” istniej ce ko cioły
miejscowe
Nie jest wymogiem, by grupy komórkowe bezpo rednio zakładały nowe ko cioły. Mo e
lepszym rozwi zaniem strategicznym b dzie budowanie i umacnianie istniej cych ko ciołów
miejscowych, które z biegiem czasu utworz nowe ko cioły-córki. Grupy komórkowe powstaj
niezale nie od istniej cych ko ciołów. Gdy wprowadza si do grup nowe osoby, zach ca si je,
by ucz szczały te do miejscowego ko cioła. Cz sto bywa, e s one nadal cz ci swojej
grupy komórkowej oraz chodz do ko cioła. Proces ten wida na ilustracji 6.4.
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Ilustracja 6.4 Komórki zasilaj ko cioły
Niezale ne komórki zasilaj tradycyjne ko cioły.
Grupa

Ko ciół

Grupa

Ko ciół

Grupa

E.

wiczenie w klasie: przykłady
Poni ej znajduje si kilka przykładów strategii zakładania ko ciołów, które mog – lecz nie
musz – posługiwa si zasadami z modeli grup komórkowych wymienionych powy ej. W
klasie ustalcie: (1) na którym modelu opiera si plan (je li w ogóle na jakim si opiera) oraz
(2) dobre i złe strony tego planu jako strategii zakładania ko cioła.
Przykład 1
Ko ciół Zmartwychwstania potrzebuje pomocy. Działa ju od ponad pi dziesi ciu lat i
liczy około 25 osób, które spotykaj si razem na nabo e stwach. Trzech diakonów
wyst puje do pastora z propozycj wł czenia tych 25 członków do trzech grup
komórkowych. B d one prowadzone przez diakonów i skupi si na ewangelizacji,
uczniostwie, wzro cie i pomna aniu.
Przykład 2
Zało yciel ko cioła przenosi si do miasta, gdzie brakuje ko cioła i mo e utworzy kilka
nowych grup komórkowych. Odnosz one du e sukcesy i zaczynaj rosn i pomna a
si . Ludzie w komórkach czuj si ze sob bardzo zwi zani i postanawiaj zało y ko ciół
w oparciu o grupy. Ka da nowo zało ona grupa komórkowa b dzie dalej stanowi cz
tego jednego du ego ko cioła.
Przykład 3
Pierwszy Ko ciół Baptystów posiada ponad 1000 członków. Odbywaj oni kilka
nabo e stw w niedziel i jedno w rod . Starszy pastor postanawia, e członkowie
powinni si spotyka w małych grupach. Przywódcy ko cioła dziel zgromadzenie na
grupy dziesi cioosobowe i przydzielaj członków do poszczególnych grup.
Przykład 4
Kilku zało ycieli ko cioła zaczyna zakłada grupy komórkowe. Maj one wizj
ewangelizacji i pomna ania si , nie chc jednak zakłada nowych ko ciołów. Kieruj
raczej nowych wierz cych do jednego z kilku istniej cych ju ko ciołów w mie cie.
Członkowie niektórych grup wci
spotykaj si w grupach i chodz do miejscowych
ko ciołów ró nych wyzna .
Przykład 5
Kilka lat temu misjonarze z zachodu zało yli kilka małych grup niezale nych od
istniej cych miejscowych ko ciołów. Grupy te spotykaj si raz w tygodniu na indukcyjne
studium Biblii.
Przykład 6
Ko ciół ewangeliczny ma wiele małych grup, które spotykaj si na studium biblijne. Ci
sami ludzie chodz tam od kilku lat, grupy nie rozrosły si . Członkami tych kilku grup s
osoby mieszkaj ce blisko siebie, ale daleko od ko cioła. Postanowiły one zało y ko ciół
bli ej swego miejsca zamieszkania.
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Przykład 7
Zało yciel ko cioła przenosi si do nowego miasta i rozpoczyna ewangelizacj .
Mieszka cy s otwarci i wkrótce zakłada on kilka grup komórkowych, z których ka da ma
wizj ewangelizacji i pomna ania si . Grupy spotykaj si w niedziel na czas oddawania
Bogu czci i nauczania, a w rodowe wieczory zapraszaj niewierz cych przyjaciół na czas
zabaw i społeczno ci. Nie ma planu powstania budynku ko cielnego, a co sze tygodni
grupy wynajmuj hall na wieczór wspólnego oddawania Bogu czci i nauczania.
Nie ma jedynego „słusznego” sposobu posługiwania si grupami komórkowymi w strategii
zakładania ko ciołów - ka dy zało yciel ko cioła musi wzi pod uwag najlepszy model(e) w jego
konkretnej sytuacji. Bez wzgl du na to, na co kładzie nacisk grupa komórkowa, jej celem zawsze
b dzie pomno enie.
III.

OPRACOWANIE STRATEGII SŁU BY GRUPY KOMÓRKOWEJ
Poniewa grupy komórkowe stanowi budulec dla szerszej strategii słu by, nale y si zastanowi
nad cało ciow strategi zakładania ko cioła oraz nad tym, jak mo na wykorzysta grupy
komórkowe do osi gni cia wytyczonych celów. W ka dej fazie rozwoju grupy komórkowej pomocne
jest zastanowienie si nad ostatecznym celem grupy. Poni ej zamieszczamy list spraw, które
nale y wzi pod uwag :
1.

Ustal ogólne cele słu by. Czy zaczynasz ruch zakładania ko ciołów a do nasycenia? Jeden
ko ciół? Dostateczn liczb ko ciołów do wypełnienia ko ciołami najbli szego otoczenia,
miasta czy regionu geograficznego? Twój ko cowy wynik wpłynie na rodzaj, liczb i główne
dziedziny słu by twoich grup komórkowych.

2.

Jak działalno niezale n i wspóln musz prowadzi komórki, aby doczeka osi gni cia
celu? Jak działalno ta b dzie koordynowana i oceniana?

3.

Jaki jest obszar docelowy i kim s jego mieszka cy? Nale y przeprowadzi badania w celu
lepszego zorientowania si , jakie rodzaje zaj s potrzebne w grupach komórkowych (patrz
cykl Wizja SCP, lekcja „Zasady prowadzenia bada ”, Podr cznik 1).

4.

Jakie rodzaje ewangelizacji s odpowiednie dla obszaru docelowego/jego mieszka ców? Jak
je wł czy do zaj nowych grup komórkowych?

5.

Kim s kluczowi przywódcy na obszarze docelowym? Jak jedna lub wi cej grup komórkowych
mo e rozwin relacje z tymi lud mi i pozyska ich dla Chrystusa?

6.

Jakie „modele” grup komórkowych s ci potrzebne do osi gni cia twoich celów (tzn. wiele
komórek, które tworz jeden ko ciół, komórki wykorzystywane przez istniej ce ko cioły,
komórki, które zakładaj
ko ciół zło ony z grup komórkowych itp.)? Jest wysoce
prawdopodobne, e dla osi gni cia całokształtu swoich celów słu by b dziesz musiał
posługiwa si kilkoma ró nymi odmianami modeli grup komórkowych przedstawionych w tej
lekcji.

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Twoja grupa komórkowa zawsze b dzie si znajdowa w jakiej fazie cyklu yciowego (orientacja,
przej cie, wspólnota, działanie czy pomna anie). Jakie to ma znaczenie przy planowaniu zaj na
spotkanie? Jakie to ma znaczenie z punktu widzenia cało ciowej strategii grupy komórkowej?

•

Dlaczego grupy komórkowe stanowi
nasycenia?

•

Które z modeli (je li s takie) przedstawionych w sekcji „Modele słu by grupy komórkowej”
sprawdziłyby si na twoim obszarze docelowym?

nieodł czn

cz

strategii zakładania ko ciołów a

do

PLAN DZIAŁANIA
•

W kilku zdaniach napisz zwi zł , lecz tre ciw definicj grupy komórkowej. Podaj j prowadz cemu.

•

W oparciu o swoj wiedz na temat swego obszaru docelowego oraz celów dla niego wyznaczonych
napisz podstawow strategi dotycz c posługiwania si grupami komórkowymi do osi gni cia tych
celów. W swoim planie wykorzystaj sekcj „Co warto wzi
pod uwag przy strategii grup
komórkowych”. Podziel si swoim planem z innym uczestnikiem i ka dy z was niech oceni plan
drugiego. Na potrzeby tego wiczenia twój plan nie powinien obejmowa wi cej ni kilka stron.
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Dynamika dyskusji w grupie
komórkowej

Cel lekcji

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

Główne punkty

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

• Przywódca grupy powinien mie
dyskusj .

Po

wiadomo

powszechnych problemów zwi zanych z

dane rezultaty

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

Dodatek

7A Pytania do dyskusji

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

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

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

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

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

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

F.

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

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

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

Mo na przeznaczy jedno lub dwa spotkania w grupie na lekcj po wi con dyskusji biblijnej.
To nauczy członków grupy nie tylko opracowania dobrych pyta , lecz tak e pomo e im w
przygotowaniu do przyszłej słu by, zwłaszcza je li s tam osoby, które zostan przywódcami
grup komórkowych.
Je li przywódca grupy komórkowej posługuje si dobrymi pytaniami podczas dyskusji na temat
Biblii, daje grupie wzór prowadzenia dyskusji biblijnej. Te lekcje dostarczaj wskazówek i
praktycznego wiczenia w prowadzeniu dyskusji biblijnych w grupie komórkowej. Pami taj:
głównym celem studium biblijnego nie jest tylko znajomo Biblii, lecz odkrycie w Bo ym słowie
prawdy, która przemieni ludzkie ycie.
III.

PROBLEMY PODCZAS DYSKUSJI
W ka dej grupie znajd si osoby rozmowne oraz spokojne i małomówne. Niektórzy potrafi
zbacza z tematu i rozmawia o wszystkim, tylko nie o tym, o czym była mowa. Inni lubi toczy
spory w celu dowiedzenia swoich racji. Jako przywódca grupy komórkowej szybko si przekonasz,
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e podczas dyskusji wyłoni si pewne problemy. Sposób, w jaki sobie z nimi poradzisz, ma istotne
znaczenie dla wzrostu grupy jako troskliwej społeczno ci oraz dla osobistego wzrostu
poszczególnych członków.
C. Rodzaje problemów napotykanych podczas dyskusji
1.

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

2.

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

3.

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

4.

Pada pytanie, na które ani grupa, ani przywódca nie potrafi odpowiedzie
Zdarza si to cz ciej ni jeste my skłonni przypuszcza . Najgorsz rzecz , jak mo na
wtedy zrobi , jest podanie niejasnej i ogólnikowej odpowiedzi, która ma stwarza pozory,
e wiesz co , czego nie wiesz. Twoja grupa musi zdawa sobie spraw , e nie jeste
wszechwiedz cy. Je li nikt w grupie nie potrafi odpowiedzie na jakie pytanie, wtedy jako
przywódca zapewnij uczestników, e postarasz si znale
odpowied i poda j na
kolejnym spotkaniu. Zapisz to sobie, eby nie zapomnie .

5.

Dwóch lub wi cej członków zaczyna si kłóci
Po pierwsze, sprzeczki w twojej grupie komórkowej nie zawsze s czym złym. Mog
pomóc w wyja nieniu tego, co zostało powiedziane oraz w przemy leniu danego
fragmentu Pisma czy omawianego tematu. Jest jednak ró nica mi dzy zdrow wymian
odmiennych pogl dów a kipi c gniewem kłótni . Twoja rola jako przywódcy polega na
uwa nym kontrolowaniu przebiegu rozmowy i przerwaniu jej w chwili, gdy atmosfera
zaczyna si robi zbyt gor ca. „Marku, Krzysztofie, my l , e wszyscy rozumiemy wasz

Lekcja 7: Dynamika dyskusji w grupie komórkowej
Lato 2004

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Grupy komórkowe
strona 55

punkt widzenia, ale musimy kontynuowa . Mo ecie sobie podyskutowa po zako czeniu
naszego spotkania.”
Czasem sprzeczki nie przybieraj agresywnego charakteru, lecz nie znajduj jednego lub
szybkiego rozwi zania. Dwoje ludzi mo e sprzecza si o dwa ró ne pogl dy na temat
jednego fragmentu Pisma i czasem nie wida , eby zbli ali si do rozwi zania. W takim
przypadku równie musisz przerwa dyskusj i wróci do omawianego lub studiowanego
w tku.
6.

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

7.

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

8.

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

D.

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

Grupa A

Grupa B
do prowadze nia
grupy B

Je de n wybrany człone k

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

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

Role kłopotliwych dyskutantów:
•

Osoba nie miała, która nic nie mówi

•

Dowcipni , który zawsze usiłuje by zabawny

•

Gaduła, który mówi przez cały czas

•

Osoba zaj ta czym innym

•

Dwóch przyjaciół, którzy prowadz prywatne rozmowy

•

Dwóch przyjaciół, którzy zaczynaj ostr sprzeczk

•

Osoba, która zawsze chce mówi o czym innym

•

Osoba, której wypowiedzi zawsze s niejasne i ogólnikowe

•

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

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jakie umiej tno ci porozumiewania si
komórkowej? Dlaczego?

•

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

•

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

s

twoim zdaniem najwa niejsze dla przywódcy grupy

PLAN DZIAŁANIA
•

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

•

Nast pnie opracuj kilka pyta , którymi chciałby si posłu y , aby pomóc grupie w budowaniu
wzajemnych relacji. Jakie tematy lub dziedziny ycia byłyby przedmiotem waszej dyskusji?

•

Na ko cu opracuj kilka pyta , które zach ciłyby grup do nawi zania kontaktu z osobami z ich kr gu
relacji typu oikos. O co mo na zapyta , eby zmobilizowa ich do budowania relacji i dzielenia si
Chrystusem?
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Pytania do dyskusji

7A

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

II.

RELACJA Z BOGIEM
1.

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

2.

Jakie s twoje najsilniejsze przekonania odno nie do osoby Boga?

3.

Co twoim zdaniem Bóg usiłuje ci powiedzie ?

4.

Jak jedn rzecz chciał(a)by powiedzie Bogu?

5.

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

6.

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

RELACJA Z SAMYM SOB
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Wymie swoje trzy najmocniejsze strony.

7.

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

8.

Opisz najwa niejsze wydarzenie w swoim yciu.

9.

Opisz grupie cechy „idealnej osoby”.

lat przy zało eniu, e nie ma adnych

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

ki, które przeczytałe(a) poza Bibli ?

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

IV.

RELACJE Z INNYMI
1.

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

2.

Kto jest pierwsz osob , która naprawd ci zrozumiała?

3.

Do jakiego rodzaju osoby czujesz najwi ksze zaufanie?

4.

Co sprawia, e dana osoba jest dobrym słuchaczem?

5.

Czy jeste osob budz c zaufanie? Dlaczego?

6.

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

7.

Co wpływa na sukces w mał e stwie?

RELACJE ZE WIATEM
1.

Z czego chciałby by znany w oczach twojego otoczenia?

2.

Czego nasze społecze stwo potrzebuje najbardziej?

3.

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

4.

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

5.

Jaka jest najbardziej oczywista potrzeba w społecze stwie?

6.

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

Cel lekcji

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

Główne punkty

• Relacje s kluczem do zaspokajania potrzeb.

• Zaspokajanie potrzeb stanowi istotn cz

Po

ycia grupy komórkowej.

dane rezultaty

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

, modlitw i wspólnie sp dzony czas.

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

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

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

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

Skuteczna słu ba dla
ludzi wymaga bliskich
osobistych relacji.

W taki sam sposób chcesz, by członkowie twojej grupy budowali wzajemne relacje. Musisz da
wzór procesu budowania relacji oraz zapewni po temu okazje w swojej grupie komórkowej. Do
budowania i rozwijania relacji w grupie komórkowej niezb dne s trzy elementy: miło , modlitwa i
wspólnie sp dzony czas.
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A. Wzajemna miło
Relacje mi dzy wierz cymi musz si opiera na miło ci typu „agape”2 opisanej w trzynastym
rozdziale Pierwszego Listu do Koryntian. Miło
tego rodzaju nie zwraca uwagi na czyj
osobowo , wygl d czy inteligencj . Miło wci kocha, nawet je li jest nieodwzajemniona.
Do takiej miło ci pobudza Bo a niesko czona i bezwarunkowa miło do nas. W Biblii czytamy:
„My miłujemy Boga, poniewa Bóg sam pierwszy nas umiłował... Takie za mamy od Niego
przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował te i brata swego” (1 Jana 4:19,21).
W jaki sposób wyra a si miło w twojej grupie komórkowej? Ludzie czuj si kochani wtedy,
gdy spotykaj si z akceptacj i maj poczucie przynale no ci do grupy. Miło jest obecna
wtedy, gdy członkowie czuj , e kto si o nich troszczy. Miło okazuje si wówczas, gdy kto
ma problem, a grupa (lub pewne jednostki w grupie) udzielaj mu pomocy. Miło
jest
widoczna wtedy, gdy przychodz osoby z zewn trz i dostrzegaj ró nic w relacjach mi dzy
wierz cymi w grupie. Chrze cija sk miło
mi dzy członkami grupy komórkowej mo na
pozna po czynach, nie tylko po słowach.
B. Modlitwa o siebie nawzajem
Szczere relacje mi dzy wierz cymi wymagaj modlitwy, zwłaszcza z tymi, których „trudno”
kocha . Jako przywódca grupy komórkowej powiniene modli si i prosi Boga, aby dał ci
prawdziw miło do ka dego z członków grupy. Pomy l o ka dej osobie i pomódl si o ni .
Módl si o twoj relacj z ka dym członkiem i zdolno usługiwania ka demu. Módl si o
duchowy wzrost ka dego z członków oraz o to, by odkrył on i u ywał swoich darów duchowych.
Módl si o to, by ka da osoba była skutecznym wiadkiem wobec ludzi ze swojej sieci
wzajemnych powi za . Módl si równie o osobiste potrzeby i zmagania poszczególnych
członków. Gdy b dziesz si modlił o ka dego członka w grupie, twoja miło do nich b dzie
wzrastała, a twoja relacja z nimi b dzie si pogł biała.
W taki sam sposób zach caj swoj grup do modlitwy o siebie nawzajem. W ramach spotka
swojej grupy komórkowej zaplanuj czas na dzielenie si osobistymi i zwi zanymi ze słu b
problemami i potrzebami. Nast pnie po wi cie czas na modlitw o siebie nawzajem.
C. Wspólne sp dzanie czasu
Budowanie relacji wymaga czasu. Musisz zaplanowa sp dzanie Musisz zaplanowa
czasu z lud mi ze swojej grupy poza spotkaniami grupy sp dzanie czasu z
komórkowej. Mo esz ich zaprosi na wspólny posiłek, spacer w
lud mi ze swojej
parku z twoj rodzin lub sp dzanie razem wieczorów w ich
grupy poza
domach lub u ciebie. Liczy si nie tyle rodzaj zaj cia, ile sp dzony
wspólnie czas. Zaufanie rodzi si w relacji wtedy, gdy ludzie widz , spotkaniami grupy
e naprawd si interesujesz nimi, ich rodzin i sprawami. Gdy w komórkowej.
ich yciu pojawi si problemy, zbudowane mi dzy wami wzajemne
zaufanie pozwoli ci na usługiwanie im. Mo esz im powiedzie , e my lisz i modlisz si o nich
dzwoni c b d wysyłaj c im krótkie wiadomo ci lub li ciki.
Zdrowo jest te dla grupy komórkowej przyj od czasu do czasu na szczególne zaj cia nie
zwi zane ze spotkaniami grupy. Pomo e to w pogł bieniu i umocnieniu relacji mi dzy
poszczególnymi członkami. Mog to by zaj cia o charakterze nieformalnym, takie jak wspólny
piknik czy przełajowe biegi narciarskie. Mog one by bardziej zorganizowane, na przykład
pomoc w obowi zkach jednego z członków grupy lub kogo ze wspólnoty (np. naprawa dachu,
pomoc osobie starszej w ogrodzie itp.). Je li członkowie twojej grupy modlili si i spotykali z
niewierz cymi, którzy nie czuliby si swobodnie przychodz c na spotkanie grupy komórkowej,
to s wspaniałe zaj cia, na jakie mo na ich zaprosi . B dzie to dla nich szansa spotkania si z
innymi chrze cijanami w przyjemnym, bezpiecznym otoczeniu.
II.

DOSTRZEGANIE POTRZEB LUDZI
Grupy komórkowe zapewniaj znakomite rodowiska do zaspokajania potrzeb innych ludzi. Cz sto
wraz ze wzrostem i dojrzewaniem grupy członkowie poczuj si swobodniej mówi c o potrzebach i
szukaj c pomocy. Zawsze jednak znajd si członkowie, którzy nie wyra
otwarcie swoich
potrzeb, zwłaszcza je li grupa została niedawno utworzona lub oni sami s w niej nowi. Jako
przywódca grupy komórkowej musisz by
wiadomy pewnych wskazówek, które sygnalizuj

2
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problem b d potrzeb . Mo esz te pomóc grupie nauczy si dostrzega te oznaki, aby potrafiła
pyta o potrzeby i usługiwa sobie nawzajem.
Jest kilka czynników, które pomog tobie i grupie ustali , czy s jakie potrzeby,
które nie zostały wyra one. Gdy kogo poznajesz, cz sto wyraz twarzy tej osoby
lub ton jej głosu mo e wskazywa na problem. Niekiedy jej uwagi lub odpowiedzi
na pytania podczas dyskusji biblijnej mog ujawnia problemy natury duchowej
czy emocjonalnej. Jakie uczucia ywi ta osoba do samej siebie? Jakie uczucia
ma wobec Boga? Mo na to zauwa y , kiedy si modli.
Czasem gdy wymienia si sprawy, o które mamy si
modli , ludzie „kr
” wokół problemu i wła ciwie go
nie ujawniaj . Grupa powinna taktownie poprosi o
wi cej szczegółów po to, by mogła zaspokoi potrzeb . Niekiedy
niewła ciwe zachowanie jakiej osoby w trakcie spotkania wska e na
ukryty problem. Zamiast czeka , a przywódca we mie j po prostu na
stron i poprosi, eby przestała si tak zachowywa , grupa mo e zacz
zadawa pytania i sprawdzi , czy s jakie gł bsze, niewidoczne
powody jej zachowania.

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

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

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

potrzeb lub problem:

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

•

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

•

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

•

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

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

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

•

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

•

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

PLAN DZIAŁANIA
•

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

•

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

Cel lekcji

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

Główne punkty

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

Po

dane rezultaty

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

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

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

WYBÓR PRZYWÓDCY-UCZNIA
A. Wa na rola przywódców-uczniów
Komórka biologiczna w ludzkim ciele b dzie si z natury swej rozmna a . W naszej definicji
grupy komórkowej podali my jej cech , która odró nia j od innych grup, mianowicie fakt, e
grupa komórkowa pomna a si . Jednak podczas gdy komórka w organizmie mo e si
rozmna a sama, grupa komórkowa nie jest w stanie pomna a si bez kogo , kto zaj łby si
prowadzeniem nowo utworzonej komórki.
Ogólna filozofia grupy komórkowej zakłada, e komórki stanowi jedynie kamie budowlany lub
mniejsz cz
wi kszej strategii słu by zakładania nowych ko ciołów. Istnieje wiele metod i
zasad posługiwania si grupami komórkowymi w zakładaniu ko ciołów, a same grupy cz sto
stanowi nieodł czn cz
procesu zało ycielskiego.
Bez nowych przywódców do zakładania nowych komórek proces Gdzie mo na znale
ten oczywi cie zostaje przerwany. Gdzie mo na znale
nowych nowych przywódców
przywódców grup komórkowych? W samych grupach! Jednym z
grup komórkowych?
najwa niejszych zada przywódcy takiej grupy jest wyszukanie i
W samych grupach!
szkolenie przywódcy-ucznia. Proces pomna ania staje si
rzeczywisto ci tylko wtedy, gdy wybiera si i prowadzi w uczniostwie nowych przywódców.
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B. Proces wyboru przywódcy-ucznia
Przywódcy grup komórkowych powinni przekazywa nauki Chrystusa „zasługuj cym na wiar
ludziom, którzy te b d zdolni naucza i innych” (2 Tym. 2:2). S to osoby, które nie tylko
mog sta si przywódcami, lecz potrafi te powtórzy ten proces i sami przeszkoli innych
przywódców.
Biblia podaje wiele przykładów dojrzałych wierz cych, którzy po wi cali czas i słu yli osobom
mniej dojrzałym w wierze i z mniejszym do wiadczeniem w słu bie. Znan zach t Pawła dla
Tymoteusza mo na zauwa y w kilku przykładach z Nowego Testamentu: Jezus i uczniowie,
Paweł i Tymoteusz, Akwila i Apollos, Paweł i Sylas itp.
Jakie s wymagania stawiane potencjalnemu przywódcy grupy komórkowej? Otó ka dy
dojrzały przywódca grupy komórkowej powinien posiada nast puj ce kwalifikacje: charakter,
do wiadczenie i umiej tno ci. Z tych trzech dla osoby zaczynaj cej proces rozwoju w
charakterze przywódcy grupy komórkowej po dany jest tylko charakter. Do wiadczenie i
umiej tno ci przyjd z czasem, w miar jak przywódca grupy b dzie prowadził w uczniostwie
przyszłego przywódc i anga ował go w ró ne dziedziny słu by.
Sprawa charakteru jest niezmiernie istotna. Przywódca-ucze
Wa ny jest czas
powinien rozwija
swój chrze cija ski charakter, którego wyboru przywódcywyznaczniki wymienione s w Pierwszym Li cie do Tymoteusza
ucznia – nie nale y
3:2-12 jako cechy biskupów i diakonów. Je li kto wykazuje si
go dokonywa za
takimi cechami charakteru, mo na go uzna za „kandydata” na
przywódc grupy komórkowej. Celem naszych poszukiwa nie jest wcze nie ani za
osoba doskonała, poniewa taka nawet nie istnieje. Chodzi raczej o pó no.
kogo , kto gorliwie zabiega o wzrost w tych dziedzinach. Charakter
duchowy omawiamy szczegółowo w sekcji pt. „Duchowy charakter” w niniejszym programie
szkoleniowym. Mo esz si nim posługiwa jako przewodnikiem zach caj cym do budowania
własnego charakteru duchowego oraz charakteru twego przywódcy-ucznia.
Przywódca grupy komórkowej przed wyborem przywódcy-ucznia powinien po wi ci wiele
czasu na modlitwie. Musi si modli o prowadzenie i m dro
Ducha wi tego przy
podejmowaniu decyzji. Wybór kandydata na przyszłego przywódc nie jest spraw małej wagi,
st d obecny przywódca musi szuka potwierdzenia swego wyboru u Ducha wi tego.
Wa ny jest czas wyboru przywódcy-ucznia. Nie mo na podj
tej decyzji za wcze nie, gdy
obecny przywódca nie miał jeszcze do czasu na obserwacj i poznanie członków grupy. Z
drugiej jednak strony nie mo na wybra przyszłego przywódcy w ostatniej chwili, gdy grupa
komórkowa jest gotowa do pomno enia i aktualny przywódca zdaje sobie spraw , e
potrzebuje nowego przywódcy do pomocy. Przywódca-ucze musi sp dzi ze swoim
nauczycielem odpowiednio du o czasu po to, by mógł si uczy i poszerza zakres swego
do wiadczenia i umiej tno ci w grupie komórkowej. Przywódca grupy komórkowej musi z
modlitw na ustach zdecydowa , kiedy ma wybra swego ucznia i zacz kształtowa z nim
model słu by.
C.

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

przedyskutujcie poni sze sytuacje:

1. Sytuacja 1: Michał zało ył ostatnio grup komórkow w swoim otoczeniu. Postawił sobie za
cel zało enie tylu pomna aj cych si grup komórkowych, by w jego mie cie powstało kilka
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nowych ko ciołów. Zaprosił kilku przyjaciół i członków rodziny i spotyka si ze swoj grup
ju od kilku miesi cy. Ka dy członek grupy jest nowym wierz cym i nikt nie wygl da na
odpowiednio dojrzałego do roli przywódcy-ucznia. Michał modlił si o to, ale nie jest
pewien, co ma zrobi . Czy mo e wybra na przyszłego przywódc nowego wierz cego?
Co by mu zaproponował?
2. Sytuacja 2: Piotr z pomoc dwóch innych wierz cych zało ył grup komórkow . Tych
dwóch innych m czyzn jest chrze cijanami od kilku lat, lecz aden z nich nie ma wielkiego
do wiadczenia w słu bie. Piotr uwa a, e powinien odczeka dłu szy czas, zanim
wybierze jednego z nich na swojego przywódc -ucznia po to, by mieli okazj dobrze mu
si przyjrze , jak prowadzi swoj grup . Co s dzisz o jego postawie? Co by mu
zaproponował?
3. Sytuacja 3: Eugeniusz zało ył grup komórkow w rodowisku o wysokim wska niku
bezrobocia. Grupa usiłuje pomóc m czyznom z tego rodowiska znale
prac oraz
zapozna ich z Bibli . Eugeniusz poprosił pierwszych kilku m czyzn, którzy przyszli na
spotkanie, aby zaprosili swoich bezrobotnych przyjaciół. Reakcja przerosła oczekiwania i w
ci gu miesi ca grupa wzrosła do pi tnastu osób. Eugeniusz wie, e grupa powinna si
pomno y , gdy osi gnie liczb pi tnastu członków, lecz nie mo e do tego doj z uwagi na
fakt, e aden z członków nie jest jeszcze nawet wierz cy. Martwi si , e grupa b dzie
dalej rosn
i nie wie, co zrobi . Jakiej rady mo esz mu udzieli ? Co s dzisz o jego
strategii? Czy jest co , co zrobiłby inaczej?
PRZYGOTOWANIE PRZYWÓDCY-UCZNIA DO OBJ CIA FUNKCJI
A. Zaanga owanie przywódcy-ucznia we wszystkie dziedziny słu by
Je li dokonałe ju wyboru swego przywódcy-ucznia, musisz
wiadomie podj wysiłek zaanga owania go we wszystko, co sam
robisz w swojej grupie komórkowej. Wszystko, co do tej pory robiłe
sam, próbuj robi ze swoim uczniem. Wyja niaj wszystko cz ciej
ni raz dopóki nie b dziesz miał pewno ci, e twój ucze rozumie to
na tyle dobrze, e mo e przekaza innemu nowemu przywódcy.

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

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

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

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

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

Jakie kwalifikacje musi mie przywódca-ucze ?

•

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

•

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

PLAN DZIAŁANIA
•

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

•

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

•

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

•

Módl si o swego przywódc -ucznia.
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Dyskusja na temat pyta i
problemów dotycz cych
grup komórkowych

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest po wi cenie czasu na interaktywn dyskusj mi dzy uczestnikami kursu
dotycz c problemów i pyta , jakie maj w zwi zku z grupami komórkowymi.

Główne punkty

• Interaktywna dyskusja na temat problemów zwi zanych z grup komórkow .

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie niektóre z powszechnych problemów, jakie spotyka si w słu bie grup komórkowych.
• Wykorzysta osobiste do wiadczenie w udzielaniu odpowiedzi na niektóre z omawianych pyta
b d problemów.
• Zastosowa odpowiedzi i propozycje podawane przez innych uczestników do rozwi zania
problemów lub odpowiedzi na pytania w jego własnych grupach komórkowych.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Lekcja ta została tak zaplanowana, by zapewni czas na interaktywn dyskusj mi dzy
uczestnikami. Twoja rola sprowadza si do roli wspieraj cego lub po rednika mi dzy uczestnikami.
B dziesz musiał prosi uczestników o dzielenie si swoimi problemami lub pytaniami. Nie podawaj
własnych odpowiedzi ani propozycji – o ile to mo liwe, pozwól, by odpowiedzi pochodziły od
członków grupy. W mało prawdopodobnej sytuacji, gdyby aden z uczestników nie miał adnych
pyta ani problemów, w tej lekcji zamieszczamy kilka na ogół stawianych pyta . Postaraj si
wykorzysta do wiadczenie uczestników w odpowiadaniu na przedstawione problemy i pytania w
trakcie lekcji.
Kład nacisk na to, e uczestnicy musz pomy le o omawianych rozwi zaniach lub propozycjach
i zastanowi si , jak mo na je zastosowa w ich własnych grupach. Zach
ich do zapisania
konkretnych sposobów rozwi zania niektórych problemów w ich grupach.
I.

REALIA SŁU BY W GRUPIE KOMÓRKOWEJ
Marek prowadzi grup od ponad czterech miesi cy. Mimo i na spotkania grupy przychodzi
regularnie sze
osób, nie wida , eby wzrastali w wierze, a grupa nie wyra a adnego
zainteresowania docieraniem do swojego otoczenia. Wygl da na to, e wystarczy jej spotkanie co
tydzie , rozmawianie o swoich problemach i krótkie studium biblijne. Marek odczuwa coraz wi ksz
frustracj i nie wie, co mo e zmieni , eby pomóc członkom tej grupy w osi gni ciu wi kszej
duchowej dojrzało ci. Bywaj dni, gdy ma ochot całkowicie zrezygnowa z grupy.
Jak zd ył si przekona „Marek”, słu ba w grupie komórkowej mo e by zarówno ródłem
satysfakcji, jak i frustracji. Gdy wszystko w grupie układa si jak nale y, przywódca odczuwa wielk
satysfakcj . Jednak gdy pojawiaj si problemy, przebrni cie przez nie z modlitw mo e by dla
przywódcy bardzo trudne.
W ka dej grupie komórkowej wcze niej czy pó niej pojawi si problemy. Celem tej lekcji jest
zapewnienie czasu na omówienie ró nych problemów lub pyta , jakie mog mie uczestnicy
odno nie do swoich grup komórkowych. Mamy nadziej , e niektórzy z nich do wiadczyli
podobnych problemów lub trudno ci i b d mieli jakie wskazówki dla grupy. Je li padn pytania, na
które nie ma łatwych odpowiedzi, grupa mo e po wi ci tyle czasu, ile potrzeba na
przedyskutowanie mo liwych rozwi za lub odpowiedzi na te pytania.
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PYTANIA I PROBLEMY
Zacznij omawianie problemów lub pyta dotycz cych twojej grupy(grup) komórkowej(ych).
Zadaniem prowadz cego nauczanie b dzie po rednictwo w dyskusji. Je li grupa uczestników
odniosła niezwykły sukces w swoich grupach i nie ma adnych problemów, mo na wykorzysta
poni sz list do omówienia typowych problemów w słu bie grupy komórkowej. Pami taj: list t
mo esz si posłu y w sytuacji, gdy uczestnicy nie maj dalszych pyta ani problemów do
omawiania:
• Grupa komórkowa nie ro nie pod wzgl dem duchowym.
• Przywódca nie mo e znale

przywódcy-ucznia.

• Grupa komórkowa nie chce si pomna a .
• Grupa komórkowa nie mo e znale

odpowiedniego miejsca na spotkania.

• Grupa komórkowa nie ro nie pod wzgl dem liczebnym.
• Mi dzy dwoma lub wi ksz liczb członków grupy istnieje jaki konflikt, którego przywódca nie
mo e rozwi za .
III.

ROZWI ZANIA
Ka da grupa komórkowa jest inna i ka dy problem ma swoje wyj tkowe okoliczno ci. Nawet wtedy
jednak cz sto kryj si pod nim jakie ogólne zasady lub przyczyny. Ka dy przywódca grupy
komórkowej powinien uwa nie słucha propozycji lub rozwi za przedstawianych podczas dyskusji
na tej lekcji. O ile to mo liwe, powinien pomy le , jak zastosowa zasady wynikaj ce z podanych
rozwi za we własnej grupie komórkowej, je li spotyka si z podobnym problemem.

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jaki jest najwi kszy problem lub sprawa do rozwi zania w twojej grupie(ach) komórkowej(ych)? Czy
w trakcie zaj
padło jakie rozwi zanie lub propozycja, które mo esz wykorzysta do
rozstrzygni cia tego problemu?

•

Czy znasz innych przywódców grup komórkowych, którzy nie brali udziału w tych zaj ciach, ale
mogliby skorzysta z tej dyskusji? Jak mo esz ich zach ci i podzieli si z nimi pewnymi sprawami,
których si dowiedziałe ?

•

Z kim mo esz porozmawia o obecnych lub przyszłych problemach w twoich grupach komórkowych?

PLAN DZIAŁANIA
•

Zapisz trzy główne problemy, których do wiadczasz w swoich grupach komórkowych.

•

W oparciu o dzisiejsz
problemów.

•

Módl si o m dro
zastosowania w praktyce rozwi za , które wła nie zapisałe . Zaplanuj ich
realizacj tak szybko, jak to mo liwe.

dyskusj

zapisz co najmniej dwa mo liwe rozwi zania ka dego z tych
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Pomna anie grup
komórkowych

LEKCJA

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wyposa enie uczestnika w umiej tno ci i wiedz konieczne do wspomagania
procesu pomna ania w grupie komórkowej.

Główne punkty

• Pomna anie w grupach komórkowych jest zamierzone.
• Zwi zki wspomagaj naturalny proces podziału i pomno enie komórki.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , dlaczego pomna anie si grupy komórkowej jest dla niej konieczno ci .
• Rozumie , jak wykorzystywa „zwi zki” we wspieraniu procesu pomna ania.
• Nauczy si pokonywa kilka typowych przeszkód, które mog
komórkowej.
I.

utrudnia pomna anie grupy

CEL POMNA ANIA
Grupa spotykała si po raz ostatni. Gorzej ju by nie mogło. Ich przywódca odchodził, przywódcaucze był niegodny zaufania, inne osoby w grupie kłóciły si i zabiegały o wa ne stanowiska, a
jednemu z członków miano wła nie wykaza sprzeniewierzenie, oszustwo i nielojalno . Posmak
pora ki i l ku wisiał w powietrzu, gdy przywódca stan ł, aby co powiedzie . Z jego ust padły słowa:
„Niech si nie trwo y serce wasze... w Boga...wierzcie.”
Tym przywódc był Jezus, grup nie spełniaj c swojej roli było dwunastu uczniów, a spotkanie
miało miejsce na kilka godzin przed Jego pojmaniem, os dzeniem i egzekucj . Pomimo ogromnego
spadku morale tej grupy na etapie pomna ania dzi ki mocy Ducha wi tego przetrwała ona, aby
si ponownie pomna a . W ci gu jednego pokolenia jej szeregi wzrosły na tyle, e wypełniły
Imperium Rzymskie.
W ten sam sposób ka da grupa komórkowa zbli aj ca si do etapu pomno enia powinna rozwa y
słowa Jezusa: „Niech si nie trwo y serce wasze... w Boga...wierzcie” (Jan 14:1).
Bez wzgl du na to, jak trudny mo e si wydawa ten etap przej ciowy,
pomna anie w grupach komórkowych ma na uwadze wi ksze dobro
Bo ego Królestwa. Naszym ostatecznym celem w słu bie grup
komórkowych jest wypełnienie Wielkiego Nakazu Misyjnego. Nasz
metod realizacji tego celu jest prowadzenie grup komórkowych, które
ewangelizuj , prowadz
wierz cych w uczniostwie, przygotowuj
przywódców i powielaj si . Bez powielania nie mo na osi gn tego
celu.

Naszym ostatecznym
celem w słu bie grup
komórkowych jest
wypełnienie
Wielkiego Nakazu
Misyjnego.

Jak ju była mowa wcze niej, grupy komórkowe mo na wykorzysta jako „kamienie budowlane” w
szerszej strategii słu by. Pomna aj ce si grupy komórkowe mog by u yte do wzmocnienia
istniej cych ko ciołów i zapocz tkowania nowych. W ten sposób mo na si nimi posłu y jako
podstaw strategii zakładania ko ciołów. Tak samo pomna anie grup komórkowych umo liwia nie
tylko zakładanie nowych ko ciołów, lecz równie rozwój i post p ruchu zakładania ko ciołów a do
nasycenia w regionie lub narodzie. Grupy komórkowe w naturalny sposób przyczyniaj si do
małych podstawowych czynno ci takich jak ewangelizacja, prowadzenie w uczniostwie i rozwój
przywódców, które s niezb dne do zapocz tkowania ruchu zakładania nowych ko ciołów.
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Pod wieloma wzgl dami pomno enie jest punktem szczytowym wielomiesi cznych wysiłków w
grupie komórkowej. Jest to wa na szansa dla grupy, trzeba do niej zach ca i cieszy si z niej.
Jakkolwiek jest kilka rzeczy, które przywódca grupy mo e i powinien zrobi w celu przygotowania jej
do pomno enia, by mo e najwa niejsza z nich to po prostu pokładanie zaufania w Bogu, e
poprowadzi jedn grup tak, by przekształciła si w dwie. Dzi ki Jego mocy i prowadzeniu Ducha
wi tego pomna anie jest procesem, który b dzie si wci powtarzał w grupach komórkowych.
II.

PROCES NATURALNEGO POMNA ANIA
A. Pomna anie biologiczne
Komórki biologiczne pomna aj si w procesie wzrastania i powielania si . Ka da komórka
posiada j dro (oznaczone liter „J” na ilustracji 11.1), które kontroluje działalno komórki. W
miar od ywiania i wzrostu komórki to jedno j dro zaczyna rosn i rozwija si w dwa j dra.
Po upływie odpowiednio długiego czasu jednak komórka pomna a si w dwie, przy czym
ka da z nich ma własne j dro. Ten proces wzrostu i pomna ania wci si powtarza tak długo,
a komórki otrzymaj pewn ilo po ywienia i mog wzrasta .
Ilustracja 11.1. Pomna anie komórki biologicznej

1.

2.

3.
J

J

Jedna komórka

J
J

Podział
j dra

J
Pomno enie
komórki

J

4.
Dwie komórki

J

Pomno enie w grupach komórkowych równie odbywa si w podobny sposób jak powielanie
komórki biologicznej. Ka da grupa komórkowa posiada przywódc , który zapewnia
odpowiednie warunki do wzrostu i posilania grupy. Je li grupa komórkowa nie otrzymuje
wsparcia i nie rozwija si (chodzi o wzrost duchowy i ewangelizacj ), nie b dzie miał miejsca
wzrost. Przywódca udziela członkom grupy przykładu, nauczania i zach ty, aby wychodzili do
swojego otoczenia. Wskutek działania Ducha
wi tego ci przyjaciele i znajomi s
przyprowadzani do grupy i maj okazj dowiedzie si o Jezusie i przyj
Go jako swego
Zbawc .
W miar dalszego wzrastania grupy w dojrzało ci, jej przywódca
zaczyna te
pracowa
z przywódc -uczniem. Ten nowy
prowadz cy uczy si ze słów i czynów swego nauczyciela i pod
wieloma wzgl dami staje si jego na ladowc (1 Kor. 11:1). Gdy
przywódca-ucze jest ju psychicznie i duchowo gotowy do
prowadzenia własnej grupy, pocz tkowa grupa komórkowa
pomno y si w dwie grupy. Ka da grupa ma wtedy własnego
przywódc i mo e od nowa rozpocz
proces wzrastania i
pomna ania.

Gdy przywódcaucze jest ju
psychicznie i
duchowo gotowy do
prowadzenia własnej
grupy, pocz tkowa
grupa komórkowa
pomno y si w dwie
grupy.

Bóg stworzył komórki biologiczne z zamiarem i zdolno ci do
powielania si . Jednak bez odpowiednich warunków potrzebnych do wzrostu i rozwoju
powielanie nie nast pi, a komórki w ko cu obumr . Grupy komórkowe te maj potencjał
niezb dny do wzrostu, rozwoju i powielania si . Podobnie jak w wypadku komórki biologicznej
bez odpowiednich warunków wzrostu proces ten w grupie komórkowej nie b dzie miał miejsca.
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B. Naturalne zwi zki
Wyobra sobie grup komórkow , gdzie przywódca trzyma dwie wielkie, soczyste pomara cze.
Prosi dwóch ochotników z grupy do obrania i podzielenia ich na pół. Jednak ka dy z nich musi
si posłu y inn metod . Pierwszy ochotnik musi podzieli swoj pomara cz w poprzek,
wzdłu
rednicy. Drugi ochotnik ma podzieli swoj podłu nie, zgodnie z jej naturalnym
podziałem na cz stki.
Ilustracja 11.2 Dzielenie pomara czy

Prawidłowo

Nieprawidłowo

Mo na sobie wyobrazi , co si stanie z ka d pomara cz . Mo na w tym te dostrzec analogi
do tego, co mo e si wydarzy w grupach komórkowych, gdy nadchodzi czas utworzenia
dwóch grup z jednej. Grupa rozdarta bez wzgl du na wyst puj ce w niej naturalne zwi zki
przyja ni mo e spowodowa wiele zamieszania. Je li rozdzielisz grup odgórnie, według liczb,
granic geograficznych lub innych kryteriów ni naturalne relacje, mo e si to zako czy
zranieniem wielu członków grupy.
Je li natomiast rozpoznasz naturalne zwi zki i relacje w swojej
grupie, a nast pnie podzielisz j zgodnie z tymi zwi zkami, wynik
b dzie o wiele korzystniejszy. Aby ułatwi tworzenie si tych
zwi zków, zacznij na wczesnym etapie funkcjonowania grupy
do wiadczenia z ró nymi układami. Zauwa , jak członkowie twojej
grupy dziel si na mniejsze grupki po trzy, cztery lub pi osób.
Zwró uwag , kto si ku komu skłaniał oraz kto przej ł rol
przywódcy. Wypróbuj t metod przez trzy/cztery tygodnie, eby
zobaczy , czy w naturalny sposób tworz si jakie konkretne zwi zki.

Rozpoznaj naturalne
zwi zki i relacje w
swojej grupie, a
nast pnie podziel j
zgodnie z tymi
zwi zkami.

By mo e zechcesz zaplanowa sobie kształtowanie si tych podgrup rysuj c wykres relacji.
Jakie trzy-, cztero-, pi cioosobowe grupy mog si utworzy ? Kto ma dzieci w podobnym
wieku? Podobn prac ? Zainteresowania? Kto przedtem nawi zał przyja nie lub sie relacji?
Mo esz pozwoli , by te podgrupy tworzyły si same lub zach ca okre lonych ludzi w grupie
do utworzenia podgrupy w oparciu o swoje – znane ci – osobowo ci i zainteresowania. Zwi zki
w pewnym sensie b d „miniatur komórki”. Mo e b dziesz chciał, by w wi kszo ci spotka
brała udział cała grupa, mo esz jednak przekaza podgrupom studium biblijne, modlitw czy
dzielenie si .
Twój przywódca-ucze w sposób naturalny lub za twoj sugesti powinien zacz pracowa z
jednym ze „zwi zków”. Je li w twojej grupie jest ich kilka, nakło swego ucznia do pracy z tym,
który ma najwi kszy potencjał do przekształcenia si w now grup komórkow -córk . Dzi ki
zaanga owaniu przywódca-ucze b dzie pogł biał swoje relacje z tymi członkami i b dzie
lepiej przygotowany do prowadzenia ich, gdy nadejdzie czas zało enia nowej grupy.
Przyczynia si to równie do lepszej opieki duszpasterskiej w twojej grupie. Wielu ludzi b dzie
swobodniej rozmawia w mniejszej grupie licz cej od trzech do pi ciu osób ni w wi kszej
grupie dziesi cio- lub wi cej osobowej. Ł czenie ludzi według zwi zku oznacza, e ich
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obecno b dzie szybciej zauwa ana. U wiadomi oni sobie, e ich obecno jest potrzebna i
zostan poruszeni przez innych tak, e stan si bardziej przywi zani do grupy.
„Zwi zki” mo na te wykorzysta jako pomoc w znalezieniu potencjalnych przywódcówuczniów. Do wiadczenie dowiodło, e w małej grupie ludzi zawsze w naturalny sposób wyłoni
si jedna osoba jako przywódca, je li nikomu nie przypisano tej roli. Gdy przywódca grupy
komórkowej rozstrzyga w modlitwie, kto mo e zosta przywódc -uczniem, mo e przyjrze si
zwi zkom i zauwa y , którzy członkowie w naturalny sposób wyłaniaj si jako „przywódcy”
zwi zków. O tych ludzi przywódca powinien si modli i by mo e zagadn
o obj cie roli
przywódcy-ucznia.
C. Etapy prowadz ce do pomno enia
Pomno enie w grupie komórkowej jest zamierzone – przywódca i członkowie grupy musz
sami wyznaczy sobie ten cel i aktywnie zmierza do jego osi gni cia. Jest to jedyny sposób,
aby postrzegano pomno enie jako naturaln cz
cyklu yciowego grupy komórkowej. Je li jej
przywódca nie potraktuje pomno enia priorytetowo, członkowie grupy te tego nie zrobi .
1.

Przygotowanie przed czasem na pomno enie grupy komórkowej
Przywódca grupy komórkowej powinien przygotowywa j do pomno enia przez cały
okres jej funkcjonowania. W celu zapewnienia odpowiednich warunków wzrostu i
pomno enia grupy przywódca ma kilka obowi zków:
•

Przywódca musi stale dzieli si z członkami wizj , e ich jedna grupa rozwinie si w
dwie. Wizja ta musi mie miejsce wtedy, gdy grupa zaczyna funkcjonowa , nie na
kilka tygodni przed czasem, gdy czas si pomno y . Przywódca powinien wyja nia ,
dlaczego pomno enie jest rzecz dobr i konieczn do wypełnienia polecenia, jakie
dał nam Chrystus w Wielkim Nakazie Misyjnym.

•

Przywódca musi zach ca grup do kontaktów z niewierz cymi w swojej sieci relacji.
Bez wzrostu liczebnego nie ma potrzeby pomna ania si .

•

Przywódca musi stworzy
rodowisko, w którym ma miejsce prowadzenie w
uczniostwie mi dzy wierz cymi. Bez duchowego wzrostu potrzeba pomna ania si
mo e nie by jasno zrozumiana.

•

Przywódca musi doradza przywódcy-uczniowi, który przejmie odpowiedzialno za
prowadzenie jednej z dwóch grup. W miar zbli ania si czasu na pomno enie ucze
musi opracowa ogólny cel dla swojej nowej grupy oraz plan przynajmniej na kilka
pierwszych spotka . Przywódca powinien przejrze go wraz z uczniem i
zaproponowa rady lub wskazówki.

•
2.

Trzeba ustali termin pomno enia. Przywódca musi rozlicza
procesu pomna ania mniej wi cej w terminie.
Realizacja pomna ania grupy komórkowej

grup

z uko czenia

Przy zało eniu, e przywódca dokonał wszystkich tych rzeczy, jak wła ciwie grupa
komórkowa ma si pomno y ?
•

Omów nadchodz ce zmiany z grup . Osoby, które nigdy przedtem nie do wiadczyły
pomno enia grupy, b d w ró nym stopniu miały pewne obawy zwi zane z
pomno eniem. Wychodz one z bł dnego zało enia, e siła grupy tkwi w tym, kto do
niej nale y, a nie w tym, do Kogo ona nale y. Potraktuj ich obawy powa nie i pomó
im je pokona . Podczas procesu pomna ania SŁUCHAJ, MÓDL SI I ZACH CAJ.
Rób, co w twojej mocy, by nie dopu ci do sytuacji, w której zniech cenie czy
pesymizm stan si czynnikiem dominuj cym. Przeczytaj i rozwa rozdziały 14-17 z
Ewangelii Jana, aby zyska duchowy wgl d w sposób, w jaki Jezus radził sobie z
etapem pomno enia ze swoj grup uczniów.

•

Ustal, kto jak
grup
poprowadzi. W niektórych
przypadkach, gdy grupa komórkowa si
pomna a,
przywódca-ucze
obejmuje przywództwo grupy-córki.
Zale y to jednak całkowicie od samej grupy. Równie
dobrze obecny przywódca grupy mo e zacz pracowa z
now grup , podczas gdy przywódca-ucze zaczyna
prowadzi grup pocz tkow . Takie rozwi zanie jest

Czasem, gdy grupa
komórkowa si
pomna a, przywódcaucze obejmuje
przywództwo grupycórki.
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korzystne w sytuacji, gdy członkowie nowej grupy nie s równie dojrzali duchowo jak
członkowie pozostaj cy w grupie pocz tkowej.
•

Ustal, kto doł czy do nowej grupy, a kto zostanie z dawn . Przywódca grupy
komórkowej powinien poprosi członków o to, by si pomodlili i zdecydowali, do której
grupy Bóg ich powołuje. Przywódca nie powinien pyta , który przywódca bardziej si
im podoba. Mo e to tworzy atmosfer współzawodnictwa, rozbicia, napi cia i
dyskomfortu dla wszystkich zaanga owanych. Przywódca nie mo e zakłada ani
wybiera , którzy członkowie pójd do jakiej grupy. Wszelkie sugestie nale y robi
ostro nie tak, by nawet nie stwarza wra enia wymuszania lub manipulacji. Polegaj na
Duchu wi tym, e rozmie ci grupy w taki sposób, w jaki On chce.

•

Wybierz miejsce spotka dla nowej grupy. Musi ona zdecydowa , gdzie b dzie si
spotyka . Mo e to by dom nowego przywódcy lub jednego z członków. Wa ny jest
wybór miejsca i poczynienie przygotowa do korzystania z niego. Członkowie nowej
grupy musz mie poczucie stabilno ci, bezpiecze stwa i to samo ci w miejscu
wspólnych spotka .

•

Zaplanuj spotkania z przywódc -uczniem, aby wci doradza mu w zwi zku z now
grup . Przywódca grupy komórkowej musi zaplanowa sp dzanie czasu ze swoim
uczniem po pomno eniu. Pierwszych kilka tygodni b dzie dla nowego przywódcy
najtrudniejsze. Niezwykle pomocne b dzie wtedy dla niego posiadanie w pobli u
doradcy, z którym mo na si modli i omawia problemy.

•

Ustalcie w grupie termin ostatniego spotkania grupy pocz tkowej i zaplanujcie z tej
okazji uroczysto ! Zastanówcie si i podzi kujcie za wszystko, czego Bóg dokonał w
tej grupie i za jej po rednictwem. Módlcie si o siebie nawzajem i o przyszło obu
grup. Cieszcie si , e dzi ki tym dwóm grupom do wi kszej liczby ludzi dotrze
Chrystusowa miło . Poka cie grupie doniosło
tego kroku jako przyczynku do
wypełnienia Wielkiego Nakazu Misyjnego. Urz d cie specjalne „oddelegowanie”
nowego przywódcy i członków grupy – zbierzcie ich razem i módlcie si o nich, aby
Bóg posługiwał si nimi w nowej grupie w sposób pełen mocy.
Za ka dym razem, gdy powstaje nowa grupa, w naturalny sposób rodz si jakie
w tpliwo ci, obawy i niepewno . Co b dzie, je li nowa grupa nie oka e si tak „dobra”
jak dawna? Co si zmieni? Jak zmieni si relacje? Wa ne jest, by pami ta , e nowa
grupa b dzie si w znacz cy sposób ró ni od dawnej. Nie oczekuj, e wszystko b dzie
tak samo, jak było w grupie pocz tkowej, bo tak nie b dzie. Duch wi ty pragnie działa w
yciu wierz cych w nowej grupie w szczególny i niepowtarzalny sposób.
By mo e najwa niejsze jest po prostu zaufanie, e Bóg czuwa, poprowadzi i pokieruje
obydwiema grupami – star i now . W Ewangelii Jana 14:27 Jezus powiedział: „Pokój
zostawiam wam, pokój mój daj wam. Nie tak jak daje wiat, Ja wam daj . Niech si nie
trwo y serce wasze ani si l ka!” Trzeba y zgodnie z tymi słowami, zwłaszcza w
okresie, gdy grupa komórkowa dotarła do etapu pomna ania.
III.

PRZESZKODY W POMNA ANIU
Zagadnienie pomna ania grup komórkowych cieszy si
wielkim Gdyby zaspokaja
zainteresowaniem w ród członków grup i przywódców. Dwie siły
yczenia grup, bardzo
działaj ce w tych grupach tocz ze sob wojn . Pierwsza wi e si z
niewiele z nich by si
faktem, e pomna anie grupy jest zdrowe zarówno dla niej samej, jak i
pomna ało. Ludzie
dla Królestwa. Druga to fakt, e gdyby zaspokaja yczenia grup, bardzo
niewiele z nich by si pomna ało. Pomna anie jest postrzegane jako chc trzyma si
razem.
potencjalnie bolesne wydarzenie, podział zrywaj cy wi zy. Ludzie chc
si gromadzi i trzyma razem. Rzadko zdaj sobie spraw z tego, e
grupa skupiaj ca si wył cznie na własnych członkach i potrzebach popada w stagnacj b d
umiera w ci gu roku lub dwóch.
W ka dej grupie komórkowej jest kilka przeszkód, które mog utrudnia proces pomna ania.
Poni sza tabela opisuje niektóre z nich i podaje przywódcy grupy komórkowej propozycje ich
pokonania. Oczywi cie mo esz mie do czynienia z innymi przeszkodami czy trudno ciami,
typowymi w twojej kulturze czy kontek cie. Je li tak jest, spróbuj przemy le sposób pokonania tych
przeszkód tak, by w twoich grupach komórkowych mogło doj do pomno enia.
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Tabela 1.1 Przeszkody w pomna aniu grup komórkowych
Problem
Grupa nie rozumie wagi
pomna ania.

Propozycje
• Przywódca grupy komórkowej musi nie tylko przekaza wizj
pomno enia, lecz tak e wyja ni , dlaczego pomno enie jest takie
istotne. Członkowie grupy musz zrozumie , jakie korzy ci przynosi
ono grupie i rozszerzaniu Bo ego Królestwa.

Grupa rozumie potrzeb
pomno enia, ale jej
członkowie dobrze si ze
sob czuj i nie chc si
rozdziela .

• Módl si o to, by duch wi ty udzielił ci m dro ci w zrozumieniu
swojej grupy i specyficznej sytuacji.
• Podkre l doniosło pomna ania i wyja nij, e jest to kolejny krok w
naturalnym biegu ycia grupy.
• Poka , jak pomna anie okazuje posłusze stwo Bo emu poleceniu
„id cie i nauczajcie” zawartym w Ewangelii Mateusza 28:19. Dzi ki
pomna aniu twoja grupa komórkowa odgrywa wa n i czynn rol
w wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego.
• Módl si o podział grupy zgodnie z jej naturalnymi liniami,
posługuj c si koncepcj zwi zków.

Nie ma przywódcy-ucznia.

• Po pierwsze przywódca grupy komórkowej musi po wi ci czas na
modlitw prosz c Ducha wi tego o m dro w wyborze
odpowiedniej osoby. Nast pnie musi starannie dokona wyboru i
zacz prowadzi w uczniostwie i doradza swemu uczniowi.
• Wykorzystaj zwi zki w swojej grupie komórkowej w celu
rozpoznania naturalnie wyłaniaj cych si przywódców. Módl si o te
osoby jako potencjalnych prowadz cych dla nowej grupy
komórkowej.
• W celu uzyskania wskazówek na temat wyboru przywódcy-ucznia
przejrzyj lekcj z cyklu „Grupy komórkowe” w podr czniku trzecim
pt. „Przygotowywanie nowych prowadz cych dla grup
komórkowych”.

Istnieje niezgoda co do tego,
kto do jakiej grupy idzie.

• Je li w twojej grupie istnieje kilka zwi zków, zastanów si nad
wykorzystaniem jednego lub wi cej z nich do zało enia nowej grupy.
We pod uwag naturalne powi zania w grupie.
• Popro ka dego członka grupy o to, by si modlił i prosił Ducha
wi tego o jasne wskazanie mu, z któr grup ma zosta .
• Przeprowad otwart i uczciw dyskusj na spotkaniu grupy
komórkowej w celu znalezienia powodów braku jedno ci w tej
decyzji.

Członkowie grupy
komórkowej czuj , e
przywódca-ucze nie jest
jeszcze gotowy do obj cia
przywództwa w grupie.

• Poczekaj z zało eniem nowej grupy do czasu przygotowania
nowego przywódcy.
• Zaanga uj przywódc -ucznia we WSZYSTKIE aspekty słu by z
tob .
• Przekazuj uczniowi coraz wi cej zada ze słu by w grupie.
Przywódca grupy komórkowej powinien wykonywa coraz mniej
zada .
• Wyznacz przywódcy-uczniowi nowy termin obj cia przywództwa
grupy komórkowej i zadbaj o jego rozwój umysłowy, emocjonalny i
duchowy przed wyznaczonym terminem.

W ka dej grupie komórkowej mog istnie przeszkody na drodze do pomna ania, je li jednak
przywódca zawczasu my li o problemach i działa zapobiegawczo w pokonywaniu przeszkód zanim
przekształc si w problemy, wielu z nich mo na całkowicie unikn . Najbardziej przezorn rzecz ,
jak mo e zrobi przywódca grupy komórkowej, jest ci głe przypominanie grupie wizji i korzy ci
pomno enia od pierwszego dnia jej istnienia.
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PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jak pomna anie w grupach komórkowych pomaga w szerzeniu ruchu zakładania ko ciołów a do
nasycenia?

•

Czym s „naturalne zwi zki” w grupie komórkowej? Jak mo na je wykorzysta , by pomóc grupie
przej
przez etap pomno enia? Co mo e si sta , je li grupa jest gotowa do pomno enia, a
członkowie s podzieleni w odgórnie narzucony sposób, bez zwracania uwagi na powi zania w
grupie?

•

Jak mo na wykorzysta
komórkowej?

•

Jaka jest najbardziej typowa przeszkoda w pomna aniu grupy komórkowej? Jak mo na j pokona ?

zwi zki w rozpoznaniu potencjalnych przywódców nowej grupy

PLAN DZIAŁANIA
•

Zwi zki w grupie komórkowej czasem zdarzaj si w sposób naturalny. Je li w twoich grupach nie
utworzyły si jeszcze zwi zki, zastanów si nad wytworzeniem ich podczas ró nych cz ci spotkania
grupy. Czy dostrzegasz jakiekolwiek zalety posługiwania si zwi zkami w swoich grupach?

•

Zacznij si zastanawia , co musi si wydarzy w ka dej z twoich grup, by osi gn ły cel pomno enia.
Zapisz pi rzeczy, które zrobisz w ci gu kolejnych trzech miesi cy w celu zbli enia twoich grup do
pomno enia.

•

Pomy l o potencjalnych przeszkodach na drodze do pomna ania w ka dej z twoich grup. Co mo esz
zawczasu zrobi , aby je pokona i unikn problemów, gdy przyjdzie czas na pomno enie?

•

Opracuj plan pomno enia w twoich grupach. Nie zapomnij o wł czeniu do tego procesu swoich
przywódców-uczniów tak, by ich przygotowa do planowania pomno enia ich grup. Módl si i umie
w swoim planie termin pomno enia dla ka dej grupy. Znajd kogo , kto b dzie ci rozliczał z
realizacji tego planu pomno enia.
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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
ko ciele. Po podj ciu decyzji na temat wł czenia grup komórkowych w ycie ko cioła, jego przywódcy
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wi tego, wprowadza ten plan

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
zaprowadzi zmian lub zrezygnowa z nich po wprowadzeniu grup komórkowych? Takie
pytania trzeba postawi przed rozpocz ciem słu by grup komórkowych w ko ciele.
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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.
II.

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.
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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
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
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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
systematycznej analizie i w miar potrzeby korygowa . Jest to szczególnie pomocne w
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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
rozwoju duchowego dla ka dego członka grupy i plany ewangelizacji oraz innych
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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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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
Ilustracja 13.3 Grupy komórkowe dodane do ko cioła
czynienia
ludzi
uczniami
tradycyjny ko ciół z komórkami.
Tradycyjny ko ciół
Jezusa (patrz Lekcja 12 w
sekcji Grupy komórkowe”).
Przywódcy ko cioła musz
zdecydowa , ile grup jest
Grupa
Grupa
Ko ciół
tworzy ...
Ko ciół
potrzebnych i ile mo na
zało y
bior c pod uwag
Grupa
Grupa
liczb
członków ko cioła i
Grupa
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.
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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 tradycyjnego ko cioła tym, e nie ma budynku ko cielnego ani
regularnego
niedzielnego
Ilustracja 13.4 Grupy komórkowe zakładaj ko ciół
nabo e stwa, a podstaw jego
komórkowy
istnienia nie jest działanie
nowego ko cioła zło onego z grup komórkowych.
Nowe grupy komórkowe
„programów” w ko ciele. Ko ciół
składa si
z samych grup
Grupa
komórkowych,
a
wszystkie
Uroczyste
funkcje ko cioła dokonuj si w
Grupa
Grupa
nabo
e stwo
ka dej komórce, wł czaj c w to
prowadz do ...
Grupa
chrzty i Wieczerz
Pa sk .
Komórki regularnie spotykaj si
Grupa
Grupa
Grupa
Grupa
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.
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 .
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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.

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

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.
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
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grupy komórkowej. Wkrótce u wiadamiamy sobie potrzeb zgodnej współpracy odr bnych grup,
aby osi gn
szersze cele słu by. Po jakim czasie zaczynamy my le o jakiej strukturze
organizacyjnej, potrzebnej do koordynacji działania wielu grup komórkowych.
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”
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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.
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.

„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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