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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
Jezusa Chrystusa jako swego osobistego Pana i Zbawc .
ewangeli oraz mieli okazj przyj
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.
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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 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”.
A. Modlitwa
Pod wieloma wzgl dami modlitwa stanowi integraln cz
na ziemi. Zwró uwag na nast puj ce odno niki:

dostrzegania realizacji Bo ych celów

•

2 Krn. 7:14 Je li lud Bo y modli si tak, jak powinien, plan „Z” na pewno zostanie wykonany.

•

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

B. Miło

udział w realizacji

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).
C. 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).
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•

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. 28:18-20).

•

Jezus zapewnił, e wiele jest osób gotowych Go przyj

: „ niwo...wielkie” (Mat. 9:37).

D. 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).
E.

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
Boga” (Efez. 3:8-11). Ko ciół jako ciało
przejawach m dro
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. 5:22-23).
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”
A. 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).
B. 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

Lekcja 1: My lenie typu “Z”
Lato 2004

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Wizja SCP
strona 7

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
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
stoi na
kobiecych grup komórkowych modl cych si o nowe ko cioły, podczas gdy jej m
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 ?
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•

Czy masz wizj zało enia jednego ko cioła lub zostania członkiem ruchu, który wypełni wiat 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?

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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Wielki Nakaz Misyjny
i zakładanie ko ciołów
UCZNIOSTWO A DO NASYCENIA

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przekazanie wizji, która dotyczy mobilizacji do ruchu zakładania ko ciołów a do
nasycenia zgodnie z Wielkim Nakazem Misyjnym.

Główne punkty

• Zrozumienie Wielkiego Nakazu Misyjnego jest czym kluczowym dla zakładania ko ciołów a do
nasycenia.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Wiedzie , dlaczego fragment Ewangelii Mateusza 28:18-20 jest okre lany nazw
Misyjny.
• Rozumie , w jaki sposób ko ciół w miar
wszystkie narody.

Wielki Nakaz

swego rozwoju b dzie wychodził i czynił uczniami

• Rozumie , dlaczego zakładanie ko ciołów jest wypełnieniem Wielkiego Nakazu Misyjnego.
• Opracowa wizj dla ruchu zakładania ko ciołów a do nasycenia w swoim kraju.

WPROWADZENIE
Z Ewangelii Mateusza 28:18-20 dowiadujemy si , e czeka nas ambitne zadanie. Wielki Nakaz Misyjny to
polecenie obowi zuj ce wszystkie pokolenia chrze cijan. Wydaj c je Jezus obiecuje, e b dzie obecny a
do jego wypełnienia. Polecenie to okre la si mianem Wielkiego Nakazu z uwagi na wielko zadania, jakie
powierzył Jezus swoim na ladowcom.
I.

JAK NALE Y ROZUMIE WIELKI NAKAZ MISYJNY
W Wielkim Nakazie Misyjnym Jezus wyra nie okre la cel ko cioła a do
swego powrotu. Słowa te s bardzo istotne i zasługuj na szczególn
uwag . Oto dosłowny przekład fragmentu z Ewangelii Mateusza 28:18-20
według oryginału greckiego:

W Wielkim Nakazie
Misyjnym Jezus
wyra nie okre la cel
ko cioła a do swego
powrotu.

„Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Id c zatem czy cie
uczniami wszystkie narody, chrzcz c je w imi Ojca i Syna, i Ducha
wi tego, ucz c je zachowywa wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie
dni, a do sko czenia wiata” (dosłowny przekład z Mat. 28:18-20).
Kluczowym i najwa niejszym słowem w Wielkim Nakazie Misyjnym jest „czy cie uczniami”. Jest to
jedyny wyst puj cy tu czasownik w trybie rozkazuj cym, który w najwy szym stopniu wyra a
pragnienie Jezusa wzgl dem Jego nast pców. Czynienie uczniami stanowi sedno Wielkiego Nakazu.
Dwie pozostałe formy czasownikowe, imiesłowy „chrzcz c” i „ucz c” wraz ze swymi dopowiedzeniami
rozwijaj i wyja niaj czynno
główn , tj. czynienie uczniami. Przedmiotem tych czynno ci, tj.
czynienia uczniami przez chrzest i nauczanie, s „wszystkie narody”. Nakaz zakłada, e ten, kto czyni
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uczniami b dzie to robił „id c”. Całe polecenie wie czy obietnica Jezusa, e jest razem z tymi, którzy
tego dokonuj : „A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni, a do sko czenia wiata”.
Ilustracja 2.1 Wielki Nakaz Misyjny

ll

na niebiev ei nnaaziemi
t„Dana
o it y hjest
a s mi
b ewszelka
e n g i e nwładza
to
n d o n e a rt h .
Tidh ecr ezatem
fo r e , g o i n g

CZY
M
A K ECIE
D IUCZNIAMI
S C IP L E S
1. chrzcz c je
w imi Ojca i Syna
i Ducha wi tego

WSZYSTKIE
NARODY

2. ucz c je
zachowywa wszystko,
co wam nakazałe m

I Ja
a mjestem
w i t h zywami
o u a l lpo
t hwszystkie
e d a y s , edni,
v e nat odo
t h sko
e e nczenia
d o f t h ewiata”
age.

A. Wyznaczone zadanie: czynienie uczniami
Główny akcent Wielkiego Nakazu Misyjnego spoczywa na najwa niejszym poleceniu „czy cie
uczniami”. St d zasadnicze zadanie Ko cioła polega na czynieniu uczniami, nie tylko na
nawracaniu. Dwa imiesłowy podrz dne odsłaniaj istotne aspekty procesu uczniostwa.

Chrzest – ‘zwrot w stron Chrystusa’
Chrzest jest publicznym wiadectwem nawrócenia, wskazówk , e dana osoba przyj ła
ewangeli . Aby zosta na ladowc Jezusa Chrystusa, nale y ałowa za grzechy i uwierzy
(Mk 1:15; Dz 20:21). Chrzest jest oznak i przypiecz towaniem odrodzenia, wybaczenia
grzechów oraz nowego ycia w Chrystusie (Tyt. 3:5; Mar. 1:4; Rzym. 6:3-4).
Z Wielkiego Nakazu wynika, e chrzest odbywa si w imi Trójcy. Dowiadujemy si st d
czego o nowej to samo ci ucznia. Jedn z zadziwiaj cych cech Trójcy jest społeczno
ł cz ca Ojca, Syna i Ducha. Podobnie wierz cy zostaje ochrzczony i przyj ty do społeczno ci
ko cioła. Społeczno t powinna cechowa taka sama jedno , jaka panuje mi dzy osobami
Trójcy (J 17).

Nauczanie – ‘stawanie si podobnym do Chrystusa’
Kolejnym etapem, jaki musz przeby nowi uczniowie po nawróceniu, jest nauczanie o
osobie, któr zdecydowali si na ladowa . Nawrócenie wymaga relacji z osobowym Bogiem.
Otrzymali my polecenie szkolenia nawróconych tak, by zostali „na ladowcami” czy innymi
słowy „uczniami” Jezusa. Polega ono na uczeniu ich posłusze stwa wobec Jego polece .
Zadaniem ko cioła jest nauczanie posłusze stwa Chrystusowi. Warto zwróci uwag , e
wiersz ten nie okre la celu ko cioła jako nauczania polece , lecz posłusze stwa wobec
wszystkiego, co nakazał Jezus. Oznacza to, i ko cioły powinny naucza posłusze stwa
wobec wszystkich polece Chrystusa bez wyj tku. Cz ciowe posłusze stwo, które tak łatwo
mo e sta si norm , to za mało. Powinni my raczej bezustannie zgł bia Pismo, zadaj c
sobie pytanie: „Czy wypełniłem wszystko, co tu zostało napisane?” oraz „Jak mog jeszcze
lepiej wypełni ka de polecenie?” Nauczanie całkowitego posłusze stwa jest procesem
ci głym. Warto podkre li , e nie jest to przej ciowy akt poprzedzaj cy chrzest, lecz jak
wynika z cytowanego tekstu nast puje on po chrzcie i trwa przez całe ycie wierz cego.
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B. Zasi g – WSZYSTKO
Wielki Nakaz Misyjny nie był dora nym planem przeznaczonym tylko dla tych, którzy o nim
pierwotnie usłyszeli. Ci głe powtarzanie si słowa „wszystko” okre la dalekosi ne zastosowanie.

Podstaw nakazu jest władza Chrystusa.
Jezus przed rozesłaniem swoich uczniów oznajmił im, e zajmuje najwy sze stanowisko we
wszech wiecie. Je li kto sprawuj cy władz podaje swoje stanowisko zanim wyda rozkaz,
tego rozkazu. Dlatego ka dy, kto uznaje władz Jezusa
ma to podkre la doniosło
Chrystusa, musi okaza posłusze stwo Wielkiemu Nakazowi.
Jezus Chrystus jest głow Ko cioła (Efez. 1:22-23). Ludzie, którzy uznaj ten fakt, tworz
Jego ciało, tj. Ko ciół. Zadanie czynienia uczniami narodów nie jest wył cznie obowi zkiem
ewangelisty – jest to zadanie dla wszystkich, którzy poddaj si najwy szej władzy Jezusa.
Wielki Nakaz Misyjny daje wierz cym ogromne poczucie sensu.

Nakaz mówi: „id c”.
Słowo „id c” z oryginału greckiego mo na przetłumaczy „gdy wyruszycie” lub „w trakcie
waszej w drówki”. Wyra enie to zakłada, e osoby posłuszne nakazowi „id ”. W
przeciwie stwie do „przychodzenia” do wi tyni jerozolimskiej w celu ogl dania Bo ej chwały,
chwał mieszkaj c w nas (2 Kor 3:18). Jezus nie pozyskiwał
tu mamy wyrusza z Bo
uczniów w sterylnej izolacji szkolnej sali, lecz w trakcie yciowej w drówki. Ludzie słu cy w
ko ciele równie powinni by aktywni i wychodzi do wiata zamiast czeka , a
wiat
przyjdzie do nich.
Jezus powiedział wyra nie, e Jego zamiarem było dotarcie z dobr
nowin do wszystkich narodów (Mat. 24:14). W odno nikach • Wszelka władza
dotycz cych Wielkiego Nakazu Misyjnego (Łuk. 24:47, Dz. Ap. 1:8) • Wszystkie
narody
czytamy, e rozwój Ko cioła rozpocznie si w Jerozolimie. Poniewa
jednak wysłani przez Jezusa apostołowie pozostali w Jerozolimie, • Wszystko
wydaje si , e wczesny ko ciół miał bardzo ograniczon wizj
• Po wszystkie dni
działalno ci misyjnej a do ósmego rozdziału Dziejów Apostolskich.
Mo na st d wnioskowa , e ko ciół w swoich pocz tkach zrozumiał jedynie słowa
„zaczynaj c w Jerozolimie”, a nie dotarło do niego znaczenie słów „wszystkie narody”.

Wychodzenie wskutek prze ladowa .
Jezus w razie konieczno ci skorzysta ze swojej najwy szej władzy, by zmusi ko ciół do
wychodzenia do innych narodów. Po okresie prze ladowa i m cze stwie Stefana Ko ciół
zacz ł rozpowszechnia ewangeli . W ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy:
„Wybuchło wówczas wielkie prze ladowanie w Ko ciele jerozolimskim. Wszyscy, z wyj tkiem
Apostołów, rozproszyli si po okolicach Judei i Samarii” (Dz. Ap. 8:1). Nieco dalej za , w
rozdziale jedenastym: „Ci, których rozproszyło prze ladowanie, jakie wybuchło z powodu
Szczepana, dotarli a do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosz c słowo samym tylko ydom”
(Dz. 11:19-20). Jezus dopu cił do prze ladowa chrze cijan po to, by poprzez sytuacj
kryzysow zmusi ich do tego, co od razu powinni byli zrobi na Jego polecenie.

Wychodzenie wskutek posłusze stwa.
W Dziejach Apostolskich czytamy o tym, e ko ciół w Antiochii Syryjskiej był posłuszny
Wielkiemu Nakazowi (Dz. 13:1-3). Zgodnie z poleceniem Ducha wi tego posłał on Pawła i
Barnab na Cypr, gdzie „głosili Słowo Bo e w synagogach ydowskich” (Dz. 13:4-5). Z Cypru
Paweł i jego towarzysze odbywali jeszcze liczne podró e zanim wrócili do Antiochii (Dz. 13:6
nn).
Bóg nało ył na Ko ciół odpowiedzialno za głoszenie dobrej nowiny. Jak pisze Paweł do
ko cioła w Koryncie: „Wszystko za to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sob przez
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Chrystusa i zlecił nam posług jednania. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sob wiat, nie
poczytuj c ludziom ich grzechów, nam za przekazuj c słowo jednania” (2 Kor. 5:18-19).
Podobnie jak ko ciół w Antiochii syryjskiej, tak i współczesny Ko ciół powinien zgodnie z
poleceniem Jezusa dociera do narodów z ewangeli . Je li jednak oka e si nieposłuszny,
Jezus posłu y si kryzysem do wykonania swego dzieła.

Nakaz obejmuje „wszystkie narody”.
Okre lenie „wszystkie narody” jest całkowicie odmienne od ostatniego opisu Jezusa, który
posyła swoich uczniów do zgubionych owiec z Izraela (Mat 10:5-6). Obecnie zostali my
powołani do tego, by zanie ewangeli wszystkim narodom, poniewa Jezus odkupił swoj
krwi ludzi „z ka dego pokolenia, j zyka, ludu i narodu” (Obj. 5,9). Apostoł Jan miał przywilej
ujrze wypełnienie tego nakazu w swojej wizji nieba, w której przedstawiciele wszystkich
narodów oddawali cze Panu (Obj. 7,9).
Co to jest naród? Grecki odpowiednik tego słowa u yty w tym tek cie brzmi ethnos1. St d
pochodzi przymiotnik „etniczny”. Grupa etniczna to grupa ludzi posiadaj cych wspólny j zyk,
kultur i obyczaje. W obr bie jednego kraju mo e si znajdowa kilka grup etnicznych. Je eli
ruch zakładania ko ciołów a do nasycenia ma zako czy si sukcesem, to niejednokrotnie w
granicach jednego kraju trzeba wyj do kilku narodów (ethnos). Do ka dej grupy etnicznej
nale y dotrze w jej własnym j zyku, zgodnie z jej kultur i obyczajami. W ten sposób mo na
spełni Wielki Nakaz Misyjny i zanie ewangeli do „wszystkich narodów”.

Nakaz obowi zuje a do „sko czenia wiata”.
Słowa Jezusa „a do sko czenia wiata” oznaczaj , e Jego polecenia obowi zuj cały
Ko ciół a do Jego powrotu, nie jedynie dwunastu apostołów. Naszym zadaniem jest wytrwa
w tych trzech sprawach „do sko czenia wiata”, tzn. do chwili, gdy Jezus powróci po swój
Ko ciół. Wtedy „ta ewangelia o królestwie b dzie głoszona po całej ziemi, na wiadectwo
wszystkim narodom” (Mat. 24:14).
C. Obietnica
Czynienie uczniami wszystkich narodów mo e si wydawa zadaniem
ponad siły. Mimo to jednak, gdy wychodzimy wciela je w czyn,
mo emy by spokojni. Mamy zapewnienie, e w ko cu odniesiemy
sukces, poniewa wszelka władza nale y teraz do Chrystusa, a On
obiecał, e b dzie z nami po wszystkie dni a do sko czenia wiata.
Chrystus sam stanowi gwarancj sukcesu, je li wytrwamy w Nim,
polegaj c na Jego mocy i obecno ci (Jan 15:4-17). Jezus daje swemu
Ko ciołowi zarówno wa ne zadanie do wypełnienia, jak i obietnic ,
która jest gwarancj powodzenia!

Jezus daje swemu
Ko ciołowi zarówno
wa ne zadanie do
wypełnienia, jak i
obietnic , która jest
gwarancj
powodzenia!

Na dalszych kartach Nowego Testamentu widzimy, jak wczesny ko ciół praktykował swoje
posłusze stwo wobec tego nakazu. Apostoł Paweł siedz c w wi zieniu zapewniał w li cie
adresowanym do ko cioła w Filippi: „Mam wła nie ufno , e Ten, który zapocz tkował w was
dobre dzieło, doko czy go do dnia Chrystusa Jezusa” (Filip. 1:6). Paweł zdawał sobie spraw , e
Bóg działał, a Duch Bo y zamieszkiwał w wierz cych i ich wspólnocie, dlatego wiedział, e jego
praca nie poszła na marne. To dobra wiadomo dla tych z nas, którzy zastanawiaj si , jak
wypełni Wielki Nakaz Misyjny.
II. WIELKI NAKAZ MISYJNY I ZAKŁADANIE KO CIOŁÓW A DO NASYCENIA
Zakładanie ko ciołów a do nasycenia spełnia wytyczne i cele Wielkiego Nakazu Misyjnego. Wiele
fragmentów Pisma (Mat. 24:14, Mar. 13:10, Łuk. 24:45-47, Dz. Ap. 1:8) mówi, e Wielki Nakaz zostanie
wypełniony wtedy, gdy w ka dym narodzie b d uczniowie. Gdy w ka dym narodzie powstaj ko cioły,
pojawiaj si tam nowi uczniowie.

1
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A. Wielki Nakaz Misyjny a cel Ko cioła
Wypełnienie Wielkiego Nakazu Misyjnego jest zadaniem KO CIOŁA. Celem istnienia Ko cioła nie
jest słu ba samemu sobie ani uwiecznianie własnych dokona , lecz zanoszenie ewangelii do
„wszystkich narodów”. Działalno zwi zana z wychodzeniem ko cioła na zewn trz nie jest tylko
jednym z wielu aspektów słu by; jest to cel istnienia ko cioła. Ko ciół powinien si rozwija dzi ki
ewangelizacji i pomna a dzi ki zakładaniu nowych ko ciołów po to, by coraz wi cej osób stawało
si uczniami Jezusa. Programy i słu b Ko cioła nale y ocenia i rozwija zgodnie z tym, jak
dobrze słu y on temu celowi. Czy efektem jego działa jest uczniostwo w takiej postaci, jak miał
na my li Jezus wydaj c Wielki Nakaz Misyjny?
Przywódcy ko cioła powinni przygotowywa członków do wypełniania Wielkiego Nakazu nauczaj c
ich, by dzielili si swoj wiar ze zgubionymi, zapoznaj c ich z realiami działalno ci misyjnej oraz
daj c im wizj modlitwy i wkładu finansowego na rzecz prowadzenia niwa. Przywódcy ko cioła
cz sto s tak pochłoni ci samodzielnym pełnieniem słu by, e zaniedbuj przygotowywanie do
niej innych. Dzi ki temu przygotowaniu w słu b mo e by zaanga owanych wiele osób zamiast
jednej. Warto mie na uwadze, e Jezus powierzył swoje przesłanie i słu b swoim uczniom i
dzi ki temu pomno ył rezultaty swojej pracy.
B. Wielki Nakaz Misyjny a zakładanie ko ciołów
Sedno Wielkiego Nakazu stanowi czynienie uczniami narodów, dlatego powinni my stale
poszukiwa najlepszych metod w celu wykonania tego zadania. W ko cu wielu ludzi po wi ciło
swoje ycie wypełnianiu tej misji, st d rozs dek nakazuje porówna kilka metod, które maj
pozwoli na jej uskutecznianie. Rodzi si pytanie, czy ka da z nich odzwierciedla zasady
wymagane przez Wielki Nakaz? Czy bierze pod uwag wszystkie intencje, jakie mu przy wiecaj ?
Które z tych metod s najlepsze i zarazem zgodne z tre ci Wielkiego Nakazu? Próbuj c
odpowiedzie na to pytanie, przyjrzymy si trzem metodom słu by i porównamy stopie ich
skuteczno ci w osi ganiu celu Nakazu.
Pierwsza z porównywanych metod odnosi si b dzie do zało onego ju ko cioła z pewn histori .
Na potrzeby tej lekcji ustalmy, e „zało ony” ko ciół to taki, który istnieje dłu ej ni dziesi lat.
Druga metoda dotyczy „działalno ci poza ko ciołem” obejmuj cej akcje poza terenem ko cioła,
nastawione na cele ewangelizacyjne typu tradycyjne kampanie ewangelizacje, ewangelizacj za
po rednictwem radia itp. Kluczowym wyznacznikiem takiej działalno ci jest to, e nie zaczyna si
ona w ko ciele, a jej celem niekoniecznie jest miejscowy ko ciół. Trzecia badana przez nas
metoda to nowo zało ony ko ciół. Mamy tu na my li nawi zywanie kontaktów, prowadzenie ludzi
do opami tania, uczenie nawróconych, udzielanie im chrztu i zapocz tkowanie nabo e stw, co w
efekcie prowadzi do powstania zgromadze , które pełni przewidziane w Nowym Testamencie
funkcje dla na ladowców Jezusa.
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Ilustracja 2.2 Wielki Nakaz Misyjny a zakładanie ko ciołów
EWANGELIZACJA

WIELKI NAKAZ
MISYJNY

NAUCZANIE
Skutek:

„Chrzest”
zwrot w stron
Chrystusa

„Nauczanie
posłusze stwa”
Stawanie si
podobnym do
Chrystusa

„CZYNIENIE
UCZNIAMI”

Zało ony od dawna
ko ciół

NIE ZAWSZE

TAK

BY MO E...

Ewangelizacja poza
ko ciołem

TAK

NIE ZAWSZE

BY MO E...

Zakładanie
ko ciołów

TAK

TAK

TAK!!

Zasady:

Jak wynika z ilustracji 2.2 porównanie tych trzech metod ukazuje, e zakładanie ko ciołów najlepiej
wypełnia Wielki Nakaz Misyjny. Ko cioły istniej ce od dawna cz sto kład nacisk na uczniostwo bez
efektywnego nawracania, podczas gdy ewangelizacja prowadzona poza obr bem ko cioła owocuje
nawróceniami, lecz cz sto bez dostatecznego nacisku na nauczanie Zakładanie ko ciołów
(oczywi cie w obu tych wypadkach zdarzaj si wyj tki). Tymczasem
zasługuje na palm
zakładanie nowych ko ciołów ł czy obydwa te elementy, tj. nawrócenie z
pierwsze stwa z
zapewnieniem naturalnych warunków dla uczniostwa.
Oczywi cie przy wypełnianiu Wielkiego Nakazu wykorzystuje si wiele
metod, z których ka d mo na porówna z zakładaniem ko ciołów. Podane
wy ej przykłady miały na wietli fakt, e zakładanie ko ciołów całkowicie
spełnia zarówno zasady, jak i cele Wielkiego Nakazu, poniewa dzi ki
niemu pozyskuje si nowych uczniów wskutek ewangelizacji i uczniostwa.
Mo na stosowa inne metody, lecz zakładanie ko ciołów zasługuje na palm
na fakt, e najlepiej wciela w ycie Wielki Nakaz dany przez naszego Pana.

uwagi na fakt, e
najlepiej wciela w
ycie Wielki Nakaz
dany przez Naszego
Pana.

pierwsze stwa z uwagi

Ilustracja 2.3 Wielki Nakaz Misyjny a Ko ciół

Nakaz

Wypełnia

Buduje
Ko ciół

WNIOSKI KO COWE
Tre ci Wielkiego Nakazu Misyjnego jest czynienie uczniami nowo nawróconych, którym udzielamy chrztu i
nauczamy posłusze stwa Chrystusowi. Nasze zadanie polega na wychodzeniu do wiata w celu
pozyskiwania uczniów w ka dej grupie etnicznej, a nie czekaniu, a oni przyjd do nas. Upowa nia nas do
tego i gwarantuje sukces sam Chrystus, który obiecał nam towarzyszy a do uko czenia zadania.
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Nasze zadanie
polega na
wychodzeniu do
wiata w celu
pozyskiwania
uczniów w ka dej
grupie etnicznej, a nie
czekaniu, a oni
przyjd do nas.

Nowo zało ony ko ciół wypełnia polecenie pozyskiwania uczniów dzi ki
ewangelizacji nowo nawróconych, nast pnie konsekwentnemu prowadzeniu ich
w uczniostwie i szkoleniu nowych wierz cych. Ko cioły pojmuj ce cel i sens
swego istnienia zapocz tkuj nowe ko cioły maj ce na uwadze ten sam cel. W
ten sposób umo liwi dotarcie z ewangeli do „wszystkich narodów”. Zało yciele ko ciołów oraz wszyscy,
którzy s zaanga owani przy tym dziele, maj do wykonania wyj tkow i strategiczn misj , gdy uciele nia
ona w stu procentach zasady podane w Wielkim Nakazie Misyjnym. Ujmuj c rzecz pro ciej, zakładanie
ko ciołów jest najlepsz metod wypełniania Wielkiego Nakazu.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Czy uznajesz autorytet Chrystusa poprzez wypełnianie Wielkiego Nakazu Misyjnego? Czy twój ko ciół
rozumie zasadno Chrystusowego polecenia, aby i i czyni uczniami wszystkie narody? Czy jest to
główny motyw działania członków twego ko cioła?

•

Jak mo esz pomóc w mobilizacji swego ko cioła do wypełniania Wielkiego Nakazu?

•

Czy twój ko ciół odpowiada na wezwanie Pana prowadz c w uczniostwie twój naród oraz inne narody?

•

Czy Jezus wci
posługuje si prze ladowaniem, kryzysem gospodarczym i/lub posłusze stwem w
wypełnianiu Wielkiego Nakazu?

•

Czy podj łe decyzj pój cia kieruj c si posłusze stwem, czy te czekasz na kryzys?

•

Czy działalno
wyznania?

•

Czy ty oraz osoby, które poddajesz szkoleniu, maj wizj docierania do wszystkich narodów?

•

Czy uczysz ludzi praktycznego posłusze stwa, czy te
teoretyczny?

twego ko cioła skupia si na pozyskiwaniu uczniów dla Jezusa, czy na wzro cie twego

twoje nauczanie ma raczej charakter

PLAN DZIAŁANIA
D do rozwoju i prowad w uczniostwie grup ludzi modl cych si o twój naród oraz inne narody, zacznij
wspiera finansowo misje w kraju i za granic i podejmij pierwsze kroki w zakładaniu ko cioła z wizj
docierania do wszystkich narodów.
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Cykl Zakładania Ko ciołów
SPOJRZENIE Z SZERSZEJ
PERSPEKTYWY

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest przedstawienie „Cyklu Zakładania Ko ciołów” ze szczególnym uwzgl dnieniem
etapów krytycznych w nowo zało onym ko ciele miejscowym oraz w ruchu zakładania ko ciołów.

Główne punkty

• Cykl zakładania ko ciołów nie powinien by ci giem przypadkowych i chaotycznych wydarze .
• Proces zakładania ko ciołów obejmuje poło enie podstaw, pozyskiwanie zgubionych, przyjmowanie
wierz cych do społeczno ci, szkolenie ich w słu bie i pomna anie zgromadze – wszystko to razem
składa si na ruch powstawania nowych ko ciołów.
• Celem zakładania ko ciołów nie jest tylko jeden ko ciół, lecz cały szereg ko ciołów w wybranym
regionie.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie przebieg szkolenia dla zało ycieli ko ciołów oraz proces zakładania nowych ko ciołów.
• Potrafi wymieni sze

etapów krytycznych w procesie powstawania ko ciołów.

• Rozumie , e celem zakładania ko ciołów a do nasycenia nie jest tylko jedno nowe zgromadzenie,
lecz liczne ko cioły i ruch zakładania ko ciołów w ka dym kraju.

Dodatek

3A Modele zakładania ko ciołów

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Wykonaj foli transparentn lub plakat na podstawie ilustracji 3.1 i wykorzystuj go na pocz tku ka dej
sesji szkoleniowej w celu przypomnienia zało ycielom ko ciołów, na jakim etapie opanowania materiału
si obecnie znajdujecie i dok d zmierzacie w procesie zakładania ko ciołów.
Omów z uczestnikami kursu ró ne modele zakładania ko ciołów opisane w Dodatku 3A. Które z tych
modeli okazały si skuteczne w ich sytuacji, a które nie? Który mo e stanowi znaczne ułatwienie w
ruchach zakładania ko ciołów?
WPROWADZENIE
Przy prezentacji danej koncepcji in ynierowie cz sto posługuj si modelami. Przykładem takiego modelu
jest odbitka wiatłodrukowa. Patrz c na ni in ynier jest w stanie zobaczy ró ne aspekty prac budowlanych
razem i powi za je ze sob , zanim powstanie prawdziwa budowla. Odbitka ta mo e te posłu y jako
przewodnik wznoszenia budowli. Pozwala ona in ynierowi zobaczy w wyobra ni wła ciw kolejno
poszczególnych elementów budynku.
Podobnie zakładanie ko ciołów a do nasycenia nie jest ci giem przypadkowych wydarze , lecz procesem
nakierowanym na osi gni cie jakiego celu. Cele SCP mo na okre li na kilku ró nych poziomach w
zale no ci od punktu widzenia, z jakiego patrzymy na ten proces. Trzeba pozyskiwa ludzi dla wiary w
Chrystusa, wychowywa i wprowadza do miejscowych społeczno ci wierz cych. Trzeba szkoli liderów,
którzy obior kierunek i zajm si rozwojem ko cioła. Dojrzałe ko cioły powinny pomna a swoj liczb w
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wyniku zakładania nowych ko ciołów. Wówczas skutek b dzie taki, e twój region i naród wypełni si wci
rosn cymi i t tni cymi yciem ko ciołami. Ostatecznym celem wszystkich tych wysiłków jest przygotowanie
Chrystusowej oblubienicy na sp dzenie z Nim wieczno ci.
„Cykl zakładania ko ciołów” (patrz ilustracja 3.1) to wykres przedstawiaj cy proces zakładania ko ciołów,
który na wietla z pewnego punktu widzenia wzajemne powi zanie kluczowych zasad i praktycznych
dokona w ramach tego procesu. Dodatek 3A zawiera ró ne modele sposobów wykorzystuj cych ten proces
do zakładania ko ciołów.

Ilustracja 3.1 Cykl zakładania ko ciołów

Ruch
„ko ciół w ka dej wsi i s siedniej okolicy”

Pomna anie

Podstawy

Pozyskiwanie

Szkolenie
Zakładanie
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ETAP I – PODSTAWY
W ka dym zło onym procesie pocz tek mo e by momentem krytycznym. Zało yciele ko ciołów
rozpoczynaj proces zakładania poprzez rozwijanie osobistej wi zi z Chrystusem potrzebnej do tego,
by zosta sług Ewangelii. Apostoł Paweł ostrzega przed budowaniem na jakimkolwiek innym
fundamencie ni Jezus Chrystus (1 Kor. 3:11). Lekcewa enie tego ostrze enia mo e prowadzi jedynie
do pora ki w słu bie.
Brak jasnego obrazu ko cioła, który planuje si zało y , mo e stłumi proces zakładania. Dlatego
wyra na wizja oraz konkretne plany strategiczne zakładania ko cioła s na tym etapie kluczowe.
Wa n rol odgrywa tu prowadzenie bada . Istotne informacje o zasobach i terenie niwa pomog
opracowa strategi . Celem bada jest poznanie ludzi, do których zało yciel ko cioła chce dotrze i
rozpoznanie zasobów, jakie ma do dyspozycji.
A. Kluczowy wiersz biblijny
„Według danej mi łaski Bo ej, jako roztropny budowniczy, poło yłem fundament, kto inny za
wznosi budynek. Niech ka dy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie mo e
poło y innego, jak ten, który jest poło ony, a którym jest Jezus Chrystus” (1 Kor. 3:10-11).
B. Zadania i cele
Zadania:
• Ustal wizj z modlitw na ustach.
•

Przeprowad badanie danej grupy społecznej.

•

Rozwijaj swoje osobiste zaufanie przez wiar .

•

Rozwijaj swoje
biblijnego.

•

Rozpocznij ustalanie strategii i metod zakładania ko ciołów.

osobiste zaufanie w

ramach studium

Cel: Przygotuj
siebie samego,
przemy l wizj i
kierunek działania
dla misji zakładania
ko ciołów

C. Kluczowe zagadnienia do rozwa enia na tym etapie
•

Na czym polega Bo a misja na ziemi? Jak si ma do niej ko ciół?

•

Jakie jest moje osobiste pole misyjne? Czego Bóg domaga si ode mnie na moim terenie?

•

Jakie s wyj tkowe aspekty powołania i wizji, któr Bóg mi teraz podsuwa?

•

Jaki model ko cioła mo e zaspokoi te potrzeby? Czy powinien on by zdolny do rozwoju
poprzez tworzenie innych ko ciołów?

•

Jakie s główne przeszkody w zakładaniu ko ciołów?

•

Kto zamierza pomóc? Kto wchodzi w skład zespołu wyruszaj cego na niwo? W jaki sposób
przeprowadzamy badania?

II. ETAP II- POZYSKIWANIE
Ko ciół nigdy nie zaprzestaje ewangelizacji, lecz na tym szczególnym etapie zało yciel ko cioła skupia
si niemal wył cznie na ewangelizacji. Postawa zało yciela na tym etapie b dzie kluczem do sukcesu
w prowadzeniu i szkoleniu innych na pó niejszych etapach.
Nie mo na zało y ko cioła bez ewangelizacji. Zbyt cz sto zało yciele skupiaj si na wyszukiwaniu
innych chrze cijan, aby pozyska ich dla swego nowego ko cioła, zamiast zwróci szczególn uwag
na ewangelizacj indywidualn . Brak odpowiedniej ilo ci czasu sp dzonego z niechrze cijanami i
oczekiwanie, e Bóg po prostu przy le ich do nowego ko cioła, rzadko przynosi owoce.
Zało yciele ko ciołów powinni tworzy grupy ewangelizacyjne skupione na budowaniu relacji,
omawianiu zastosowania zasad biblijnych do yciowych sytuacji, modlitwie o indywidualne potrzeby i
zach caniu. Je li ludzie nie przywykli do otwarto ci i dzielenia si sprawami osobistymi, to nale y to
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rozwija stopniowo. Po wi canie czasu poszczególnym członkom grup komórkowych pogł bi wi zi i
podniesie jako społeczno ci. Przywódcy grup komórkowych powinni jak najwcze niej zabiega o
przygotowanie przyszłych przywódców grup. Spotkania powinny by na tyle proste, by mo na je było
pó niej odtworzy . Je li członkowie grupy s zale ni od swego przywódcy, jego stylu czy wiedzy, to
b dzie to utrudniało pó niejsze znalezienie przywódców.
A. Kluczowy wiersz biblijny
„Tak wi c nie zale c od nikogo, stałem si niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci,
których pozyskam. Dla ydów stałem si jak yd, aby pozyska ydów. (...) Dla słabych stałem si
jak słaby, by pozyska słabych. Stałem si wszystkim dla wszystkich, eby w ogóle ocali
przynajmniej niektórych. Wszystko za czyni dla Ewangelii, by mie w niej swój udział” (1Kor.
9:19-23).
B. Zadania i cel
Zadania:
• Nawi
kontakt z kluczowymi przywódcami i buduj z nimi
relacje.
•

Gło ewangeli zgubionym.

•

Rozpocznij ewangelizacyjne studium biblijne w grupach.

•

Twórz słu b dla nawróconych.

•

Prowad nowo nawróconych w posłusze stwie Chrystusowi.

Cel: Nawi
kontakt i gło
ewangeli
kluczowym
członkom danej
społeczno ci.

C. Kluczowe zagadnienia do rozwa enia na tym etapie
•

Jakie metody ewangelizacyjne s najskuteczniejsze w osi ganiu przez nas naszych celów?

•

Jak mo na nawi za kontakt z kluczowymi przywódcami? Kim oni s i jak ich znale

?

•

Jak trzeba przygotowywa nowo nawróconych do wiadczenia swoim przyjaciołom i bliskim?

•

W jaki sposób zacz
uczy ?

•

Jak mo na odkry sie ich przyjaciół i rozpocz

•

Ile grup komórkowych nale y zało y , zanim si je zgromadzi na wi kszym spotkaniu?

ich prowadzi w uczniostwie i przygotowywa do słu by? Czego i jak ich
ich ewangelizacj ?

III. ETAP III – ZAKŁADANIE
Pomimo, i dotarcie do tego etapu mo e zaj rok lub dłu ej, wielu przywódców ko cioła uwa a go za
moment oficjalnych narodzin ko cioła. Uznanie danej grupy za miejscowy ko ciół ma swoje szczególne
wyznaczniki. Do tego etapu grupy komórkowe powinny rozrasta si i powi ksza swoj liczb oraz
mog one gromadzi si razem na uroczyste nabo e stwa, a nawet rozpocz regularne publiczne
nabo e stwa. Je li jest to odpowiedni moment, mo na wynaj
w tym celu jak
hal , ale warto
zwróci uwag na małe ostrze enie – cz sto zdarza si , e robi si to zbyt wcze nie. Zało yciele
ko ciołów powinni odby kilka spotka silnych grup komórkowych, licz cych 30-40 osób, zanim
zdecyduj si na wynaj cie hali. Grupy komórkowe spotykaj si nadal nawet po zapocz tkowaniu
wielkich nabo e stw i wci stanowi fundament wychowywania i wzrostu ko cioła.
Akcent na uczniostwie obowi zuje ko ciół przez cały czas. Na tym jednak etapie zało yciel ko cioła
kładzie szczególny nacisk na uczniostwo w yciu nowo nawróconych ustanawiaj c tym samym model
dla przyszłego nieprzerwanego uczniostwa. Powszechnym problemem na tym etapie jest niewła ciwe
rozumienie nowych chrze cijan. Niektórzy zało yciele ko ciołów oczekuj , e potrzeby nowo
nawróconych s takie same jak wszystkich innych, lub te nie s przygotowani do stopniowego
prowadzenia nowych wierz cych w duchowym wzro cie. Inni mog by zbyt surowi dla młodych
chrze cijan zmuszaj c ich do przestrzegania zasad i legalistycznych praktyk pomijaj c element łaski
lub domagaj c si zbyt szybko dojrzało ci od duchowych dzieci. Tymczasem wła ciwa postawa i
pomoc dla nowych wierz cych wymaga akceptacji i cierpliwo ci.

Lekcja 3: Cykl Zakładania Ko ciołów
Lato 2004

Wizja SCP

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 21

D. Kluczowy wiersz biblijny
„Troszczmy si o siebie wzajemnie, by si zach ca do miło ci i do dobrych uczynków. Nie
opuszczajmy naszych wspólnych zebra , jak si to stało zwyczajem niektórych, ale zach cajmy
si nawzajem, i to tym bardziej, im wyra niej widzicie, e zbli a si dzie ” (Hebr. 10:24-25).
E.

Zadania i cel
Zadania:
• Prowad w uczniostwie nawróconych.

F.

•

B d
doradc
i nauczycielem
potencjalnych liderów.

•

Powi kszaj zasi g ewangelizacji poprzez sie przyjaciół.

•

Pomna aj grupy komórkowe.

•

Rozpocznij stałe, regularne nabo e stwa.

dla

wyłaniaj cych

Cel: Zgromad
nawróconych i
wszystkich
uczestników na
uroczystym
nabo e stwie

si

Kluczowe zagadnienia do rozwa enia na tym etapie
•

W jaki sposób przygotowa i wysła do słu by nowych przywódców grup komórkowych?

•

Kiedy nale y chrzci nawróconych? Kto i kiedy udziela im wieczerzy?

•

Jak utwierdza nowo nawróconych w pewno ci zbawienia?

•

Jak ustanowi „ ycie w ciele”? Jak wł czy do niego nowych wierz cych?

•

Gdzie mog si odbywa wspólne spotkania? Jak zaprasza ludzi?

•

Jakimi formami si posłu y , by osi gn

zamierzony cel? Jaki styl nabo e stwa wybra ?

IV. ETAP IV – SZKOLENIE
Podczas trzech pierwszych etapów rozwoju nowego ko cioła pracownik
odpowiedzialno ci za ko ciół,
misyjny cz sto bierze na siebie wi kszo
podobnie jak rodzice z małymi dzie mi musz wykonywa wi kszo prac w
domu. Podobnie jak dzieci w miar dorastania przejmuj coraz wi cej
bardziej odpowiedzialnych zada , tak te nawróceni w miar dojrzewania
powinni bra na siebie coraz wi cej obowi zków. Na tym etapie zało yciele
ko cioła przekazuj odpowiedzialno
za ewangelizacj , uczniostwo oraz
funkcje dla nowych przywódców.

Je li zało yciel
ko cioła nie po wi ci
czasu na
przekazywanie
obowi zków,
szkolenie i wysyłanie
innych do słu b,
ko ciół nie b dzie
wzrastał powy ej
mo liwo ci jednej
osoby w pracy
duszpasterskiej.

Zało yciele ko ciołów musz przede wszystkim zaufa Panu, a nast pnie
mie do wiary w innych, by przygotowa ich do prowadzenia słu by w
ko ciele. Bóg obdarzył talentem ka dego wierz cego i wszyscy maj
obowi zek słu y . Je li zało yciel ko cioła nie po wi ci czasu na
przekazywanie obowi zków, szkolenie i wysyłanie innych do słu by, ko ciół
nie b dzie wzrastał powy ej mo liwo ci jednej osoby w pracy
duszpasterskiej i słu bie dla innych. Jedna osoba b dzie si dwoi i troi , a nowi chrze cijanie po
prostu nie b d mogli zadomowi si w nowym ko ciele. Członkowie ko cioła mog te stawa si
coraz bardziej rozczarowani, je li nie otrzymaj znacz cej funkcji w słu bie, która zach całaby ich do
zaanga owania. Stan si wówczas widzami. Słabe wzorce kulturalne dopuszczaj do takich sytuacji w
Europie Wschodniej.
A. Kluczowy wiersz biblijny
„Co usłyszałe ode mnie za po rednictwem wielu wiadków, przeka
ludziom, którzy te b d zdolni naucza i innych” (2 Tym. 2:2).

zasługuj cym na wiar
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B. Zadania i cel
Zadania:
• Naszkicuj charakterystyk przywódców potrzebnych w ka dej
dziedzinie słu by.
•

Ustal dary duchowe wszystkich członków.

•

Kształ przywódców grup komórkowych.

•

Wyznacz przywódców i wy lij ich do słu by.

•

Utwórz struktur i ustal funkcje, jakie przewidujesz w słu bie.

Cel: Ucz
przywódców i
pracowników
ko cioła
przygotowywania
do słu by innych.

C. Kluczowe zagadnienia do rozwa enia na tym etapie
•

W jaki sposób pomóc nowo nawróconym w odkryciu ich duchowych darów? Kto zajmie si ich
szkoleniem?

•

Jakie dziedziny szkolenia s potrzebne? Jak i gdzie b dzie si odbywało to szkolenie?

•

Kim s potencjalni kluczowi przywódcy? Jakie s ich dary i uzdolnienia? Czy s oni lud mi
wiernymi i oddanymi słu bie?

•

Gdzie osoby poddawane szkoleniu b d odbywa słu b ? Jakie s główne potrzeby i
zagadnienia na tym terenie? Kiedy ludzie ci rozpoczn tam słu b ? Komu b d zdawa
relacje? Jakie maj zadania?

V. ETAP V - POMNA ANIE
W celu wypełnienia Wielkiego Nakazu Misyjnego pomna anie powinno sta si normaln cz ci
słu by w ko ciele na ka dym poziomie. Dobry nauczyciel biblijny nie zabiega jedynie o uczniów, lecz o
wi cej osób nauczaj cych według Biblii. Cech dobrego przywódcy jest nie tylko posiadanie grupy
uczniów, ale te nowych przywódców. Owocem słu by ewangelisty s nie tylko nowo nawróceni, lecz
nowi ewangeli ci. Podobnie rzecz si ma z ko ciołem – gdy zało y si ko ciół, powinien on uwa a za
norm pomna anie i tworzenie ko ciołów-córek.
Wielu przywódców nowych ko ciołów ma tendencj do skupiania si na utrzymywaniu lub dodawaniu
do tego, co ju posiadaj , zamiast na pomna aniu. Mog by zadowoleni rozmiarami ko cioła i nie
d y w zasadzie do dzieła pomno enia. Na tym etapie cz sto dominuje pragnienie wzniesienia
budynku jako elementu stania si „ko ciołem”.
Tacy przywódcy powinni zdawa sobie spraw , e s pewne granice wzrostu. W przyrodzie wszystkie
ywe organizmy wcze niej czy pó niej osi gaj poziom stały, a nawet umieraj , podczas gdy ich owoce
czy potomstwo yje dalej. Podobne zasady rz dz słu b w ko ciele. W pewnym sensie prawdziwym
„owocem” ko cioła nie jest nowa osoba nawrócona, lecz nowy ko ciół. Najskuteczniejszym sposobem
oddziaływania na szersz skal jest powielanie si , zakładanie ko ciołów-córek. Najlepsi przywódcy
takich ko ciołów-córek pochodz z ko cioła-matki, nie z odległych miejsc typu seminarium czy szkoła
biblijna. Przywódcy powinni zach ca do pomna ania tak, aby w danym mie cie i regionie powstało
wi cej ko ciołów.
A. Kluczowy wiersz biblijny
„Ale gdy Duch wi ty zst pi na was, otrzymacie Jego moc i b dziecie moimi
Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i a po kra ce ziemi” (Dz. Ap. 1:8).

wiadkami w

Lekcja 3: Cykl Zakładania Ko ciołów
Lato 2004

Wizja SCP

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 23

B. Zadania i cel
Zadania:
• Trenuj przywódców do utworzenia zespołów zakładaj cych
ko cioły.
•

Kształ pracowników na kilku poziomach i do ró nych funkcji.

•

Zbadaj nowe tereny, na których chcesz rozpocz

•

Zaplanuj i przeprowad strategiczne akcje ewangelizacyjne.

•

Wybierz i wyznacz przywódców do organizacyjnej cz
słu by.

słu b .

Cel: Załó sztab
przywódców do
tworzenia zespołów
zakładaj cych
ko cioły.

ci

C. Kluczowe zagadnienia do rozwa enia na tym etapie
•

Jakie badania nale y przeprowadzi ? Kto si tym zajmie? Czy w s siedztwie znajduj si
jakie grupy etniczne, do których nikt jeszcze nie dotarł z Ewangeli ? Czy s w ród nich
potencjalni przywódcy wymagaj cy szkolenia?

•

Jakie cele nale y wytyczy i poda
modlitewn tego przedsi wzi cia?

•

Kto przydziela i kontroluje wszystkie nowe osoby w słu bie? Kto poprowadzi ich w dalszej
edukacji?

•

Czy s inni słudzy, których mo na zaanga owa do tego dzieła? Kto ma ich zaprosi
przył czenia si do zespołu? Jaki b dzie ich wkład w całokształt działalno ci misyjnej?

•

Czy potrzeba pracowników z wy szym wykształceniem do szkolenia na ró nych poziomach
przywódców potrzebnych w tym ruchu? Kto zajmie si tym szkoleniem? Jak zdoby na to
rodki finansowe?

do wiadomo ci publicznej? Kto troszczy si

o stron

do

VI. ETAP VI - RUCH
Celem zakładania ko ciołów nie jest jedno nowe zgromadzenie, lecz pomna anie ko ciołów w ka dym
z poszczególnych regionów. Ruch zakładania ko ciołów mo na zdefiniowa jako zakładanie i rozwój
ko ciołów w danym regionie w nietypowo szybkim tempie pod prowadzeniem Ducha wi tego. Ruchy
zakładania ko ciołów cechuje jedno , szkolenie i mobilizacja całego ciała Chrystusowego, wspólna
wizja i cele.
Apostoł Paweł, zało yciel ko ciołów był u ywany przez Ducha wi tego do prowadzenia ruchu
zakładania ko ciołów w Azji. Po zało eniu ko cioła w Efezie sp dził tam dwa lata kształc c uczniów w
szkole Tyranosa. Pracował w taki sposób, e „wszyscy mieszka cy Azji, ydzi i Grecy, usłyszeli słowo
Pa skie” (Dz. Ap. 19:10). Zało one w Azji ko cioły (w Efezie, Kolosach, Laodycei, Mirze, Hierapolis,
Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii itd.) s dowodem tego ruchu zakładania ko ciołów i
były podstaw o wiadczenia Pawła, e cała Azja usłyszała Słowo Pa skie.
Zało yciele ko ciołów i przywódcy powinni rozpocz
swoj działalno
od wizji ruchu zakładania
ko ciołów. Mo na tu przytoczy współczesne przykłady tego zjawiska, które miało miejsce podczas
rozpowszechniania ewangelii przez ruchy zakładania ko ciołów w kilku krajach na wiecie. Analizuj c
te ruchy w wietle biblijnych zasad słu by zało yciele ko ciołów mog rozpocz
swoj działalno
maj c na uwadze cel i znacznie poszerzaj c zakres oddziaływania.
A. Kluczowy wiersz biblijny
„(...) bo kraj si napełni znajomo ci Pana, na kształt wód, które przepełniaj morze” (Iz. 11,9).
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B. Zadania i cel
Zadania:
• Docieraj do
społeczno ci.

wszystkich

skupisk

etnicznych

danej

•

Ustal wskazówki dla propagowania ruchu.

•

Ustal mi dzykulturowe projekty misyjne, które grupy b d
wspiera finansowo.

•

Poprowad spotkania modlitewno-uwielbieniowe.

•

Wyznacz cele dla regionu i/ lub narodu.

•

Ustal wy sze poziomy szkolenia dla kluczowych przywódców
ruchu.

Cel: Powstanie tylu
ko ciołów, e
zaspokoj potrzeby
regionu, kraju i
wi kszych
obszarów.

C. Kluczowe zagadnienia do rozwa enia na tym etapie
•

Czy ruch cechuje samodzielne promowanie, samowystarczalno
nie jest, to co nale y uczyni , by to zmieni ?

•

Do jakich terenów i narodów nie dotarła jeszcze Ewangelia? Jakie projekty misyjne wskazuje
nam Pan?

•

Jakich rodzajów szkolenia wymaga ruch? Jak b dzie ono finansowane?

•

Kim s przywódcy ruchu na wzór apostołów? Jak wygl da nasza współpraca z nimi? Jak
mo na ich zach ca i wspiera ? Jakie maj potrzeby?

i samorz dno

? Je li tak

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Który z wymienionych etapów wydaje si najtrudniejszy dla ciebie w twoich okoliczno ciach zakładania
ko cioła?

•

Jak zmienia si rola zało yciela ko cioła w trakcie tego procesu?

•

Dlaczego tak istotne jest, by ko ciół si pomna ał?

•

Ile czasu twoim zdaniem zajmie docieranie do etapu ruchu w twojej sytuacji?

•

Czy w twoim regionie s takie dziedziny słu by (ewangelizacja, uczniostwo, szkolenie), które nie
wchodz w skład cyklu zakładania ko ciołów? Jak mog one sta si cz ci tego cyklu?

•

Przeanalizuj ró ne modele zakładania ko ciołów przedstawione w Dodatku 3A „Modele zakładania
ko ciołów”. Które z nich wypróbowano w twojej sytuacji? Które okazały si skuteczne, a które si nie
sprawdziły?

PLAN DZIAŁANIA
Wspólnie ze swoimi współpracownikami w misji zakładania ko ciołów odpowiedzcie na ka de z pyta
wymienionych przy poszczególnych etapach cyklu. W tej fazie procesu zakładania ko ciołów
prawdopodobnie nie jeste cie w stanie realistycznie odpowiedzie na wszystkie pytania. Jednak udzielenie
na nie mo liwie najlepszych odpowiedzi b dzie doskonałym przygotowaniem do dalszej słu by.
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Modele zakładania ko ciołów

3A
Jest wiele sposobów zakładania ko ciołów; na ogół okoliczno ci determinuj ten, który najlepiej si
sprawdza. Oczywi cie twoja sytuacja mo e zawiera elementy z kilku opisanych tu modeli.
I.

MODEL KO CIOŁA-CÓRKI
Model ten jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechniony i na ogół od razu nasuwa si na my l,
ilekro porusza si temat zakładania ko ciołów. Zapewnia on najwi ksze prawdopodobie stwo
zdrowego, rozwijaj cego si ko cioła-córki, poniewa matka-ko ciół od pocz tku dostarcza zasobów,
wsparcia i poczuwa si do odpowiedzialno ci. S trzy typowe sytuacje, które stymuluj zakładanie
ko cioła-córki.
A. Członkowie pochodz z innego obszaru geograficznego
Je li jaka grupa osób z okre lonego ko cioła doje d a spoza danego
obszaru, któremu przede wszystkim usługuje ten ko ciół, ten ostatni
mo e postrzega to jako okazj do zało enia nowego ko cioła przez
wysłanie grupy ludzi z ko cioła macierzystego.
B. Istnieje potrzeba prowadzenia nabo e stw w ró nym stylu
Niewykluczone,
e styl prowadzenia nabo e stw w ko ciele
macierzystym wielu osobom odpowiada, lecz w danym ko ciele i
społeczno ci s inni, którzy lepiej reagowaliby na odmienny styl. Je li
wprowadzenie zmian w stylu nie obeszłoby si bez podziałów, wówczas
dobrym rozwi zaniem jest ko ciół-córka w tym samym budynku lub
s siedztwie. Ko ciół-córka mo e przyci ga ludzi spoza ko cioła z uwagi
na nowy styl nabo e stw.
C. Istnieje pragnienie dotarcia do innych grup społecznoekonomicznych
Nawet w sytuacji, gdy ko ciół ro nie i dociera do nowych ludzi na danym terenie, to mimo wszystko
mo e by nieskuteczny w docieraniu do pewnych grup w tym regionie. Ró nice klasowe, rasowe
czy wiekowe mog by tak znacz ce, e niektórzy nie czuliby si swobodnie na nabo e stwie w
okre lonym ko ciele. Potrzeby tych grup mog wymaga utworzenia nowego ko cioła,
dopasowanego do ich norm kulturowych i słu cego im efektywniej.

II. ZAKŁADANIE KO CIOŁÓW ZGODNIE Z ZASAD „P DU TRUSKAWKI”
W przyrodzie krzaczek truskawki rodzi łodygi b d odro la nad powierzchni gruntu w niewielkiej
odległo ci od siebie. Odro l t nazywa si „p dem”. Nowa bli niacza ro lina cz sto wyrasta na ko cu
p du. Z biegiem czasu ro lina-córka sama zrodzi p dy, aby da
ycie innym ro linom. Wtedy
powstanie kilka odr bnych ro lin, powi zanych ze sob p dami.
Pewne ko cioły-matki zakładaj nowe zgromadzenia, które nie maj sta si niezale ne, lecz posiadaj
niezale no w jakiej mierze i do pewnego stopnia utrzymuj wi z ko ciołem macierzystym. Takie
zgromadzenia s tak blisko ko cioła-matki w sensie geograficznym, e mog si spotyka na
wspólnych nabo e stwach co tydzie lub co miesi c. W ten sposób np. ró ne zgromadzenia mog si
spotyka oddzielnie na nabo e stwach porannych i razem na uroczysto ciach wieczornych.
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III. ZAKŁADANIE KO CIOŁÓW W WYNIKU ADOPCJI
Niekiedy istniej ca ju grupa (modlitewna, komórkowa, biblijna) zaprasza dane zgromadzenie czy
wyznanie do przej cia ich pracy. Ta adoptowana grupa oczekuje od wybranego ko cioła-matki
dostarczenia wizji, kierunku, przywódców, czasem dodatkowych zasobów finansowych i/lub ludzkich,
aby mogła zacz funkcjonowa jako ko ciół.
IV. MODELE ZAKŁADANIA KO CIOŁÓW NA ODLEGŁO
A. Zakładanie ko ciołów w wyniku kolonizacji
Model kolonizacyjny ma miejsce wtedy, gdy jedna lub wi cej par zostaje wysłanych do miejsca
oddalonego od wysyłaj cego ko cioła w celu rozpocz cia nowej pracy. W takiej sytuacji odległo
jest cz sto tak du a, i ko ciół macierzysty nie wysyła du ej grupy członków, model ten wymaga
bowiem, by pionierzy mieli nowy dom i znale li zatrudnienie na terenie, na którym ma powsta
nowy ko ciół.
B. Zakładanie przy pomocy ewangelizacyjnej grupy misyjnej
Niektóre ko cioły i placówki posługuj si grupami misyjnymi w celu zapewnienia przywództwa i
pomocy w procesie zakładania ko cioła. Niewielka grupa licz ca od dwóch do pi ciu osób mo e
zosta w danym regionie przez okres około jednego roku, aby prowadzi ewangelizacj , grupy
komórkowe i utworzy ko ciół. Mo e ona przez ten rok otrzyma pomoc ze strony grup
krótkoterminowych.
C. Zakładanie ko cioła wskutek szczególnego wydarzenia
Niektóre grupy do zakładania ko ciołów wykorzystuj kampanie ewangelizacyjne lub film „Jezus”.
Mo na zastosowa ten sposób z mał grup wierz cych na terenie, gdzie nie ma ko cioła. W
sytuacji idealnej pracuj cy na cz
etatu pastor lub ewangelista mógłby poprowadzi t grup w
celu nawi zania nowych kontaktów. Gdziekolwiek to mo liwe, pozyskuje si nowo nawróconych,
aby przed kampani utworzy grup licz c co najmniej dwadzie cia osób. Ochotnicy z innej
miejscowo ci mog nagło ni i pomóc poprowadzi to wydarzenie, które mo e potrwa przez
okres od jednego tygodnia do miesi ca. Mo na sobie wyznaczy cel, np. pi dziesi ciu nowo
nawróconych, co razem da grup siedemdziesi cioosobow z osob na stanowisku pastora. W ten
sposób mógłby powsta ko ciół metod „błyskawiczn ”.
V. ZAKŁADANIE PRZEZ JEDNOSTK
A. Zakładanie przez pioniera
Niektórzy ludzie s urodzonymi pionierami. Po prostu musz oni zakłada ko cioły! Nawet gdyby
wysadzi ich na pustyni, gdzie nie ma ani jednego człowieka, jakim cudem odkryliby wod i
stworzyli oaz , aby przyci gn do siebie ludzi. Tacy ludzie cz sto widz potencjalny materiał na
ko ciół tam, gdzie nikt inny nawet sobie go nie wyobra a. Pionierzy s ró ni. Jedni potrafi
pracowa z du ym zgromadzeniem lub o rodkiem zakładaj cym ko cioły. Inni s tak aktywni, e
trudno im si dopasowa do struktur organizacyjnych i najlepiej funkcjonuj w pojedynk . Pionierzy
przez całe swoje ycie mog zało y wiele ko ciołów. Z chwil powstania zgromadzenia ruszaj
dalej. Ich pozostanie byłoby ze szkod dla tego, co zacz li, gdy nie maj daru do utrzymywania
powstałego stanu rzeczy.
B. Zakładanie przez pastora
Osoby obdarzone talentem duszpasterskim kieruj c si współczuciem lub
wizj cz sto równie zakładaj ko cioły. Mog nie posiada wszystkich
potrzebnych do tego darów, lecz zdolno ci, których im brak, b d przejawia
członkowie wi kszego zespołu. Ci zało yciele ko ciołów prowadz zespół
przez długi okres czasu po to, by po zało eniu ko cioła pozosta tam na
stanowisku pełnoetatowego pastora.
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Zasady prowadzenia bada
INFORMACJE DO CELÓW
STRATEGICZNYCH

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest zrozumienie roli gromadzenia i analizy informacji dla opracowania skutecznych
strategii zakładania ko ciołów.

Główne punkty

• Badania polegaj na gromadzeniu informacji do celów strategicznych.

• Badania s koncepcj biblijn .
• Zało yciele ko ciołów mog wykorzystywa badania do rozwijania strategii i zgromadzenia rodków.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Potrafi wyznaczy , przeszkoli i wyposa y badaczy do zbierania i wykorzystywania informacji w
celu rozbudzania wizji i zaanga owania w misj zakładania ko ciołów.
• Umie zainicjowa projekt badawczy w docelowej strefie zakładania ko ciołów.
• Rozpoznawa potrzeb
zakładania ko ciołów.

i potencjał bada

do pobudzania motywacji i przygotowywania ludzi do

Dodatki

4A Rozumienie swojego obszaru docelowego
4B Przykładowe kwestionariusze

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

O ile to mo liwe, miej przy sobie przykładowe badania, map i analiz miejscowej sytuacji. Te pomoce
wizualne zach c do prowadzenia bada . Ponadto uczniowie b d mieli za zadanie wykona badania
wskazane w Dodatku 4A. Po wi nieco czasu na omówienie tego zadania z uczestnikami.
I.

NA CZYM POLEGA BADANIE?
A. Badanie jest sposobem gromadzenia informacji
Badanie jest narz dziem pomocnym w mobilizacji ko ciołów do wypełniania Wielkiego Nakazu
Misyjnego. Pomaga ono o rodkom i ko ciołom zorientowa si , gdzie nale y zakłada ko cioły
oraz jakie metody ewangelizacyjne s skuteczne/ nieskuteczne w ród ró nych grup ludzi. Badanie
pozwala te chrze cija skim pracownikom zrozumie pełny obraz tego, czego Bóg pragnie
dokona w ich narodzie czy grupie ludzi, pomaga im skupi si na wypełnianiu Wielkiego Nakazu
Misyjnego, zapewnia elastyczno
i skuteczno ich strategii i pozwala si zorientowa , kiedy
praca została wykonana.
Gdy lud Bo y przygotowuje si do wykonania zadania w nieznanym miejscu, informacja jest
pomostem prowadz cym ze znanego do nieznanego. Pomaga ona zrobi ten pierwszy, trudny
krok wiary.
Przed wyruszeniem w nieznan i ryzykown misj zakładania ko ciołów Paweł i Barnaba udali si
na Cypr, do domu Barnaby, gdzie znał on i rozumiał sytuacj z pierwszej r ki (Dz. Ap. 13:4-5). Im
lepiej ludzie poznaj dany teren, z tym wi ksz pewno ci siebie przyst pi tam do pracy. Badanie
przynosi wiedz , która mo e stanowi pomost z tego, co znane do tego, co nieznane. Prowadz c
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badania warto zastosowa proponowane przez nas techniki badawcze w znanym sobie miejscu,
zanim przejdzie si w nieznane okolice.
Celem prowadzenia bada nie jest ustalenie, czy zakłada ko cioły, lecz jak zakłada je w sposób
najbardziej skuteczny. Jezus zakłada swój ko ciół poprzez tych, którzy podejmuj ryzyko
zakładania ko ciołów. Poniewa polecił On swemu ko ciołowi wzrasta i rozmna a si , ko ciół
musi okaza posłusze stwo w najbardziej realistyczny i odpowiedzialny sposób, pracuj c na
podstawie mo liwie realistycznych i jasnych danych.
Badanie pola niwa, tj. terenu, gdzie powstanie ko ciół, oraz robotników niwa – tych, którzy
b d aktywni w zakładaniu ko cioła - prowadzi do wniosku. Mo na go okre li jako „wezwanie do
działania”. Jest to suma tego, co odkryło badanie, pojmowane z Bo ej perspektywy. Np. „słowo
prorocze” dla Jozuego brzmiało „zaj ziemi ” (Joz. 1:1-11).
B. Badanie ma podstawy biblijne
Cz sto, gdy Bóg powoływał ludzi do nowej słu by, nakazywał im najpierw zorientowa si w
sytuacji. W ka dym z podanych ni ej przypadków badanie stanowiło cz
Bo ego planu, tj.
wykonania Jego dzieła w okre lonym czasie i miejscu przez okre lonych ludzi.
•

W IV ksi dze Moj eszowej Bóg nakazał Izraelowi walczy . W ksi dze tej znajduje si spis
m czyzn zdolnych do walki w wojsku (IV Moj . 1:1-46). Bóg obiecał Izraelitom zwyci stwo,
lecz mimo to polecił, by policzyli ołnierzy zdolnych do walki. Pozwoliło to Izraelowi
zorganizowa swój lud do zaj cia ziemi. W kwestii zakładania ko ciołów informacje uzyskane
dzi ki badaniom o osobach, które mog wykona to zadanie, s niezb dnym narz dziem
organizacyjnym.

•

Bóg nakazał szpiegom wyruszy i zebra informacje z pierwszej r ki na temat ziemi, któr miał
i napełni Izrael, jak czytamy w IV ksi dze Moj eszowej 13:1-14,38. Dzi ki
przej
, obra odpowiedni
obserwacjom szpiegów Izrael mógł obejrze ziemi , któr miał posi
strategi i ustali , jakie przeszkody b dzie musiał pokona po ataku na ten kraj. Je li chodzi o
zakładanie ko ciołów dobre zbadanie terenu, na którym powstanie ko ciół, mo e wskaza ,
jacy ludzie b d do niego przychodzi , jak do nich podej i jakie przeszkody trzeba b dzie
przezwyci y .

•

Nehemiasz zbadał stan Jerozolimy przed rozpocz ciem odbudowy murów miasta (Neh. 1:3-4;
2:1-6). M drze ocenił morale ludzi, którzy mieli wykona t prac i fizyczny stan muru.
Posiadaj c te informacje mógł zobaczy , jakie praktyczne kroki nale y podj , aby wypełni to
zadanie. Umo liwiło mu to przygotowanie do ci kiej pracy, jaka go czekała. Te same zasady
odnosz si do zakładania ko ciołów.

•

Jezus wychodził do ludzi i widział ich potrzeby, zanim wysłał swoich uczniów do pracy po ród
nich (Mat. 9:35-10,1). Gdy przechadzał si w ród ludzi i na własne oczy ogl dał najpilniejsze
potrzeby, odczuł gł bokie współczucie do nich oparte na osobistym do wiadczeniu.
Obserwacje te zach ciły Go do tego, by mobilizowa ludzi do modlitwy i słu by. W odniesieniu
do zakładania ko ciołów badanie z pierwszej r ki wywołuje współczucie, pobudza do modlitwy
i słu by.

•

W Ewangelii Jana Pan Jezus nakazał uczniom „spojrze ” lub „zbada ” (to wła nie oznacza
greckie słowo w oryginale) niwo ludzkich dusz (Jan 4:35). Czasem zapominamy, jak Bóg
patrzy na ludzi. Jak my na nich patrzymy? Czy ich po prostu nie zauwa amy, czy postrzegamy
jako przeszkody? Cz sto jeste my pochłoni ci własn prac i rozwi zywaniem własnych
problemów. Łatwo zapomnie , e Bóg chce, aby my wychodzili do ludzi i przyprowadzali ich
do Niego. Posługuje si obrazem niwa, okresu, gdy niwiarze wychodz na pola, zbieraj
dojrzałe kłosy i przynosz je panu ziemi (Jan 4:35-38).

•

Gdy Bóg pomna ał liczb członków pierwotnego ko cioła, to ten ostatni prowadził spis tego
przyrostu i zdawał z niego spraw (Dz. Ap. 2:41, 47; 4:4; 5:14; 9:31). Tego typu informacje
stanowi wskazówk , gdzie i jak Bóg działa w yciu mieszka ców ka dego regionu.
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BADANIA?

Badanie regionu, w którym ma powsta ko ciół mo e zwróci uwag na to, czego ju dokonuje Bóg
oraz pomóc w ustaleniu, jak trzeba słu y . Pierwszym i najwa niejszym krokiem w kierunku badania
danego terenu jest okre lenie obszaru docelowego zwanego te „okr giem”.
Odszukaj lub narysuj map obszaru docelowego oraz dowiedz si wszystkiego na temat ludzi i
obiektów znajduj cych si w zakre lonej strefie. Na pocz tek zajmij si mniejszym obszarem.
Rozpoczynanie od mniejszego terenu b dzie dawało pewno
siebie przydatn przy powtórzeniu
zadania o wi kszych rozmiarach i liczbach. Po narysowaniu okr gu wykonaj nast puj ce kroki
pomocne podczas prowadzenia bada :
• Dowiedz si mo liwie jak najwi cej o niwiarzach i polu misyjnym znajduj cym si w okr gu.
• Naszkicuj map danego obszaru.
• Uzupełnij map o wa ne dane typu lokalizacja i rodzaj ko ciołów oraz innych miejsc istotnych dla
misji (np. o rodków religijnych i politycznych, rynku, zabytków historycznych itp.).
III. KTO POWINIEN PROWADZI BADANIA?
Ka dy mo e prowadzi podstawowe badania potrzebne do słu by, do której powołał go Bóg.
Jakkolwiek termin „badanie” mo e si wydawa techniczny i skomplikowany, wcale nie musi tak by .
Mówi c pro ciej, prowadz cy badania zbieraj informacje i dziel si nimi z innymi.
A. Prowadz cy badania zbieraj informacje
Dobrymi badaczami s osoby, które lubi gromadzi fakty dokładnie i ze szczegółami. Powinni oni
wiedzie , jak zadawa pytania, by uzyska informacje. Badacze powinni systematyzowa i układa
swoje dane tak, by odpowiadały one celom zakładania ko ciołów a do nasycenia.
B. Prowadz cy badania musz przedstawi zebrane informacje
Dobrzy badacze wiedz , jak skraca dane i wyja nia je innym tak, by Prowadz cy badania
mieli dokładny obraz pola misyjnego i jego pracowników. Przedstawiaj
musz przedstawi
oni wyniki swoich bada w taki sposób, by pobudzi do współczucia i zebrane informacje
zbudowa zaufanie do tego, czego chce dokona Bóg. Prezentuj cy
powinien mie nastawienie pozytywne i optymistyczne oraz unika przesadnego zagł biania si w
i wskaza fakty, które przykuj uwag zało ycieli ko ciołów i
szczegóły. Musi on znale
zainspiruj do wysiłków na rzecz zakładania ko ciołów.
Warto pami ta o trzynastym rozdziale IV ksi gi Moj eszowej. Tylko Jozue i Kaleb nadawali si do
przedstawienia bada , mimo i wszystkich dwunastu wywiadowców prowadziło obserwacje.
Wszyscy zdawali relacj opieraj c si na faktach, lecz dziesi ciu wywiadowców patrzyło z
negatywnej perspektywy i skupiało si na przeszkodach, zapominaj c o Bo ych obietnicach. Kaleb
i Jozue dostrzegali wyzwania i problemy, lecz ani przez chwil nie w tpili, e Bóg spełni swoj
wol . Dlatego przedstawili pozytywny obraz tego, czego dokona Bóg na podstawie istniej cych
faktów.
•

Przedstawiaj cy badania powinni szuka
my leniem zało ycieli ko ciołów.

•

Badanie powinno dotyka negatywnych stron rzeczywisto ci po to, by wzbudzi współczucie i
podj wysiłek w celu pokonania przeszkód.

IV. KIEDY NALE Y PROWADZI

znacz cych faktów, które b d

harmonizowa

z

BADANIA?

Istniej co najmniej trzy punkty w cyklu zakładania ko ciołów, gdy nale y przeprowadzi
(zobacz Wizja SCP lekcja 3, „Cykl Zakładania Ko ciołów”).

badania

A. Etap podstawowy: przygotowania do zało enia konkretnego ko cioła
Przy zakładaniu ko cioła konieczne jest zebranie konkretnych danych o ludziach, ich historii,
geografii i obecnej sytuacji oraz dlaczego tak, a nie inaczej my l , wierz i post puj . Wiedza o
wiatopogl dzie i potrzebach ludzi mieszkaj cych w „okr gu” mo e pomóc w ustalaniu strategii
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ewangelizacji i zakładania ko ciołów. Badanie na tym etapie pomo e równie okre li zasoby
dost pne przy zakładaniu ko cioła, które mo na wykorzysta do tej misji. Badanie musi pokaza
otwarte drzwi, które Bóg zostawił w tej strefie, aby mo na było rozmawia o Jezusie.
B. Etap zakładania: ocena efektywno ci ko cioła
Po zało eniu ko cioła trzeba oceni wzrost i skuteczno słu by. Pomiarami wzrostu mo e by
przedstawiona na wykresie liczba nowych małych grup i notowanie frekwencji. Sporz dzanie takich
list i wykresów pomo e ustali , jaka jest reakcja ludzi na metody nawi zania z nimi kontaktu.
C. Etap pomna ania i ruchu: spojrzenie z szerszej perspektywy
Projekt badawczy na skal regionaln (lub nawet narodow ) mo e by pomocny w mobilizacji
ko ciołów w obr bie danego regionu do ewangelizacji zgubionych i napełnienia tego regionu
ko ciołami. Badania takie mog by konieczne do ustalenia poziomu społeczno-ekonomicznego,
grup etnicznych, wiekowych i wychowania religijnego tych, którzy przyj li ewangeli oraz jaki jest
ich odsetek w porównaniu z cał społeczno ci . Ogólny obraz sytuacji chrze cija stwa w danym
narodzie mo na zaprezentowa na konferencjach regionalnych. Tego rodzaju badania stawiaj
wyzwania przywódcom narodowym i miejscowym odczuwaj cym potrzeb zakładania ko ciołów i
docierania do zgubionych.
V. DLACZEGO ZAŁO YCIELE KO CIOŁÓW POWINNI PROWADZI BADANIA?
A. Informacja budzi współczucie dla ludzi w danym okr gu
Dla Jezusa wybran stref był region Galilei. Gdy wszedł On mi dzy tłumy, zobaczył ich stan
fizyczny i duchowy, widok ten wzbudził w Nim współczucie, gdy byli „jak owce nie maj ce
pasterza” (Mat. 9:35-37). Zarówno informacje z pierwszej r ki, jak i relacje z osobistych
do wiadcze pomagaj mobilizowa wierz cych z istniej cych ju ko ciołów do zakładania
nowych.
Relacje zawieraj ce prawdziwe historie z ycia wzi te o ludzkiej potrzebie Ewangelii pomagaj
wytworzy jedno opart na miło ci do zgubionych ludzi. Bóg zaszczepił w nas uczucia, które,
gdy si je poruszy, cz sto motywuj nas do modlitwy, ofiarno ci lub innej formy zaanga owania w
słu bie. Informacje demograficzne czy statystyczne nie zawsze wywołuj te same skutki, co
prawdziwe historie z ycia. Te z kolei prawie zawsze pochodz z osobistych do wiadcze
wychodzenia mi dzy ludzi.
Które z ogl danych przez ciebie zjawisk mo e wywoła
wychodzenia do zgubionych?

w innych współczucie i zach ci

do

B. Informacja pobudza do modlitwy
Gdy Jezus widział potrzeby, przede wszystkim prosił o modlitw . Informacja powoduje, e ludzie
wołaj do Boga i i polegaj na Nim w dokonaniu Jego dzieła w okr gu. Jezus nakazał swoim
na ladowcom: „Pro cie Pana niwa, eby wyprawił robotników na swoje niwo” (Mat. 9:38).
•

Czy nakaz ten dotyczy tylko duchowych gigantów, czy wszystkich na ladowców Jezusa?

•

Gdy twój ko ciół si modli, to co jest na ogół dominuj cym tematem modlitwy? Czy twój ko ciół
prosi Boga, aby wzbudził pracowników na niwo? Je li nie, to dlaczego?

C. Informacja inspiruje wizj zakładania ko ciołów
Rzetelne dane mobilizuj ludzi powołanych przez Boga do zespołu pracowników niwa do
odpowiedzi na modlitw . Gdy Jezus zalecił swoim uczniom modlitw , wysłał ich na niwo
czekaj ce na pracowników (Mat. 9:36-10:1). W innej misji wysłał siedemdziesi ciu dwóch swoich
na ladowców z takim samym poleceniem modlitwy (Łuk. 10:1-2).
•

Czy ludzie w twoim ko ciele czuj potrzeby osób ze swego terenu?

•

Czy s zainspirowani do pod

ania za t wizj ?
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D. Informacja wyposa a słu b pracowników niwa w wi ksz skuteczno
Realistyczna analiza dost pnych zasobów, ludzi i warunków dostarcza podstaw do inteligentnego
działania. Badanie pomaga słu bie pracowników niwa odkry , co maj do dyspozycji, a czego im
brakuje do niwa (Łuk. 14:28-33). Pozwala to na oszacowanie kosztów i poczynienie
realistycznych planów w wierze, e Bóg dostarczy tego, czego brakuje.
•

Na czym polegało zadanie opisane w Ewangelii Jana 6:5-14?

•

Jakie dost pne zasoby zostały odkryte w wyniku badania?

•

Jaka była ujawniona w wyniku bada liczba osób w społeczno ci docelowej?

•

Czego dokonał Jezus z zasobami dla społeczno ci docelowej?

•

Skoro Jezus wiedział, czego zamierza dokona , to dlaczego badanie było konieczne?

VI. JAK NALE Y PROWADZI BADANIA?
Badania powinny wykorzystywa wszelkie dost pne rodki do uzyskania informacji. Ró ne rodzaje
informacji mog stwarza ró ne perspektywy. Poni ej znajduj si przykłady rodzajów bada .
Najlepiej jest nie prowadzi bada w pojedynk . Wybierz sobie pomocników do współpracy. Badanie
prowadzone razem z innymi jest na ogół dokładniejsze, analiza za lepsza, poniewa opiera si na
wi cej ni jednym punkcie widzenia. Ponadto ka dy z nas ma jakie uprzedzenia. Nierzadko kto
odkrywa znacz c informacj przeoczon lub „niezauwa on ” przez kogo innego.
A. Obserwacje
Informacje i obserwacje z pierwszej r ki maj najwi ksze oddziaływanie i powinny by jak
najdokładniejsze. Po osobistym udaniu si do zakre lonej strefy badacze mog rozmawia z
lud mi, sprawdzi stopie ucz szczania do ko cioła, zobaczy , jak naprawd wygl daj warunki,
prze ledzi obrz dy, zwyczaje, kultur , a przede wszystkim zadawa pytania.
Kluczem do
zadawa w
dlaczego (a
stanowi te

rzetelnych bada z pierwszej r ki jest wiedza, od jakich pyta zaczyna oraz jakie
drugiej kolejno ci. Pytania rozpoczynaj ce si od słów kto, co, gdzie, kiedy, jak i
zwłaszcza ile) pozwalaj na bardziej konkretne odpowiedzi. Tego rodzaju badania
znakomite narz dzie do nawi zywania relacji.

B. Wywiady
Bardzo pomocne s wywiady z tymi, którzy znaj stref docelow z pierwszej r ki. Porównanie
wyników kilku takich wywiadów umo liwi uzyskanie szerokiego obrazu tego, jak ludzie odbieraj
tamtejsz sytuacj . Pomaga to równie dostrzec pewne szczegóły, jakie mog umkn uwadze
postronnego obserwatora. To równie wymaga umiej tno ci w nawi zywaniu relacji.
W trakcie przeprowadzania wywiadu warto sobie u wiadomi , jakie informacje nas interesuj i
przygotowa pytania dotycz ce pola misyjnego i zasobów misyjnych. Pytania te nale y zadawa w
naturalnym toku rozmowy. To sprawia u ludzi wra enie, e ceni si ich zdanie. Odczytywanie pyta
z kartki mo e wywoła wra enie egzaminu lub ukrytego dochodzenia. Mo e to równie
powodowa onie mielenie.
C. Ankiety i kwestionariusze
Pisemne ankiety i kwestionariusze mog da ogólny obraz tego, co ludzie my l , a zwłaszcza co
uwa aj na temat danej sytuacji (lub jak ich zdaniem powinna wygl da ). Jednak uzyskane w ten
sposób dane nale y zweryfikowa posługuj c si obserwacjami z pierwszej r ki. Mo na np.
zapyta dziesi ciu pastorów, jaka jest przeci tna frekwencja w niedziel , a nast pnie uda si do
ich ko cioła i policzy obecne tam osoby. Jak wielka twoim zdaniem byłaby ró nica w ród znanych
ci pastorów? Czy mieliby tendencj do podawania zawy onych lub zani onych liczb? Przykładowe
pytania zawarte s w Dodatku 4B.
D. Oficjalne dane demograficzne
Oficjalne dane demograficzne zale od dokładno ci metod, jakimi si posłu ono do ich zebrania
oraz od celu ich gromadzenia, jaki przy wiecał zajmuj cej si tym agencji. S one mimo wszystko
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Przegl d literatury
Je li inni zajmowali si prowadzeniem podobnych bada w przeszło ci lub zupełnie niedawno,
b dzie to ogromn pomoc . Gdy odszuka si fakty istotne dla zakładania ko cioła, mo na je
sprawdzi i sprawi , e dzi ki odkryciom innych badania stan si bardziej skuteczne. W
bibliotekach mog znajdowa si ksi ki o danym regionie. Ponadto cennych danych mog
dostarczy encyklopedie czy cho by uniwersyteckie projekty badawcze.

KONKLUZJA
Badanie jest istotn cz ci zakładania ko ciołów. Ujawnia ono, jacy ludzie mieszkaj na obszarze
docelowym, jakie s ich potrzeby, nadzieje, obawy oraz przekonania duchowe. To daje wgl d w praktyczne
sposoby i rodki dzielenia si Ewangeli . Badanie ujawni te , jacy inni ludzie pracuj dla Boga na twoim
obszarze docelowym, jakie s tam ko cioły, grupy misyjne, słu by oraz jak mog współpracowa w wizji
napełnienia tego terenu ywymi ko ciołami. Na pó niejszych etapach cyklu zakładania ko ciołów badanie
mo e pomóc ustali skuteczno obecnych słu b i da pogl d na to, gdzie istnieje potrzeba zakładania
nowych ko ciołów.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Co twoim zdaniem ujawni twoje badanie o wybranym przez ciebie obszarze docelowym?

•

Jakie s korzy ci z prowadzenia bada na twoim obszarze docelowym? W jaki sposób badania
uskuteczni twój trud zakładania nowego ko cioła?

•

Jakich pi ciu lub sze ciu informacji potrzeba ci o twoim obszarze docelowym, by wzmóc skuteczno
zakładania przez ciebie ko cioła?

•

Czy znasz osoby nadaj ce si do prowadzenia bada po przeszkoleniu?

•

Czy ludzie yj cy na twoim polu misyjnym s gotowi do wysłuchania Ewangelii? Które z poczynionych
przez ciebie obserwacji wskazuj , e ludzie s otwarci lub zamkni ci na Ewangeli ?

PLAN DZIAŁANIA
Dodatek 4A zawiera praktyczne wiczenie w prowadzeniu bada na obszarze docelowym. Zapoznaj si z
nim i wykonaj je przed kolejn sesj szkoleniow . Pro Boga, by posłu ył si tym wiczeniem do obudzenia
w tobie wi kszej wiadomo ci i współczucia dla osób na twoim obszarze docelowym. Pro Go, by u ył tego
badania daj c ci dobre pomysły, gdzie i jak zacz słu b zakładania ko ciołów na tym wła nie obszarze.
Do prowadzenia bada mo esz wykorzysta przykładowe kwestionariusze zamieszczone w Dodatku 4B.
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Rozumienie swego obszaru
docelowego
WICZENIE WST PNE DO BADA

Celem tego wiczenia jest zapewnienie ci do wiadczenia w praktycznym prowadzeniu bada jako narz dzia
w skutecznym zakładaniu ko ciołów. Powiniene spróbowa wykona wszystkie cz ci tego wiczenia.
Pewne zadania mog ci si wyda łatwiejsze ni inne, mimo to jednak bez wzgl du na stopie trudno ci Bóg
nauczy ci czego o ludziach i regionie, do którego usiłujesz dotrze , za pomoc ka dego zadania w tym
wiczeniu.
Nie musisz tego wiczenia wykonywa sam, mo esz pracowa z innymi. Wła ciwie jest nawet wskazane,
by pracował z innymi, je li to tylko mo liwe. B d gotowy na dzielenie si swoimi odkryciami z
prowadz cym, doradc i grup . wiczenie to nale y wykona po szkoleniu według Podr cznika Drugiego.
Wskazówka dla tłumaczy: Dodatek 4A i 4B warto zamie ci w osobnym podr czniku po to, by uczestnicy
kursu mogli zapisa informacje z przeprowadzonych przez siebie bada w jednym miejscu.
KROK 1: USTAL SWÓJ OBSZAR DOCELOWY
Przynie lub sporz d map swego miasta, okr gu czy regionu. Postaraj si , by zawierała ona mo liwie jak
najwi cej szczegółów, by były na niej zaznaczone wszystkie skupiska ludno ci, nazwy ulic, trasy. Zakre l
okr g wokół swego obszaru docelowego. To jest teren twojej słu by, miejsce, w którym według twego
przekonania Bóg chce upowszechni swoje imi i pragnie, by powstały tam ko cioły.
KROK 2: ZBIERZ DANE O ZASOBACH NA POLU MISYJNYM
Jak podano w lekcji 4 „Zasady bada ”, zasoby na polu misyjnym oznaczaj wszystkie Bo e rodki
działaj ce ju na twoim obszarze docelowym. Ustal, jakie zasoby s dost pne w twoim okr gu bior c pod
uwag nast puj ce elementy:
1.

Istniej ce ju ko cioły miejscowe.
a. Zaznacz na swojej mapie ka dy miejscowy ko ciół w swoim regionie. Wpisz, jakie wyznanie
reprezentuje.
b. Je li to mo liwe, sporz d list dorosłych członków.
c.

Wpisz rok zało enia lub ponownego otwarcia ko cioła.

d. Ustal grup społeczn , do jakiej dany ko ciół dociera (np. Cyganie, młodzie , dzieci, bezdomni,
osoby starsze, grupa mi dzynarodowa itp.). Na ile ich wysiłki zostały uwie czone powodzeniem?
e. Jaki jest wzajemny stosunek ko ciołów w okr gu? Czy s one zjednoczone czy podzielone?
f.
2.

Czy ludzie spotykaj si tam na modlitw o zgubionych w swojej społeczno ci lub akcje misyjne?

Misje i grupy pozako cielne.
a. Zrób spis wszystkich misji i grup pozako cielnych w regionie docelowym.
b. Krótko opisz słu b , jak si zajmuj (literatura, wi zienia, muzułmanie, młodzie itp.)
c.

3.

Czy s zainteresowani współprac z tob lub innymi w ewangelizacji i zakładaniu ko ciołów?

Historia chrze cija stwa.
a. Kiedy i w jaki sposób po raz pierwszy zaprowadzono chrze cija stwo na tym terenie? Czy zostało
ono wprowadzone sił , czy te przyj to Ewangeli z własnej woli?
b. Opisz histori pojawienia si poszczególnych wyzna na tym terenie.
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Jakie inne wi ksze religie istniały na twoim obszarze docelowym? Jakie inne religie/sekty istniej
tam obecnie i na ile s skuteczne w pozyskiwaniu zwolenników?

d. Jaki wpływ ma historia na twoj strategi zakładania ko ciołów?
KROK 3: ZBIERZ INFORMACJE O POLU MISYJNYM
Pole misyjne to grupa ludzi, w ród których b dziesz pracowa oraz miejsce, w którym zało ysz swój
ko ciół. Zamieszczone poni ej wytyczne pomog ci zdoby wiedz o twoim obszarze docelowym.
1.

AInformacje demograficzne
a. Całkowita liczba ludno ci
b. Liczba i procent m

czyzn, kobiet, młodzie y i dzieci

c. Liczba pracuj cych dorosłych ł cznie z informacj o zatrudnieniu i dochodach
d. Liczba emerytów i osób starszych oraz niepełnosprawnych/ upo ledzonych
e. Procent i miejsce zamieszkania mniejszo ci narodowych. Jakimi j zykami si posługuj ?
2.

Informacje geograficzne
Dane geograficzne mog mie znacz cy wpływ na strategie zakładania ko ciołów. S one istotne dla
sposobu i miejsca zamieszkania oraz relacji z innymi. Wyobra my sobie np. tory kolejowe biegn ce
przez tereny s siaduj ce z miastem. Po jednej stronie torów mieszka cy s znacznie zamo niejsi ni
po drugiej. Ludzie niech tnie przechodz przez tory. Stanowi one niewidzialn barier i istnieje
prawdopodobie stwo, e mieszka cy jednej strony torów nie pójd do ko cioła po drugiej stronie. Za
inny przykład mo e posłu y miasto otoczone pi knymi górami, dok d ludzie zazwyczaj wyruszaj w
niedziele, dlatego jest mniej prawdopodobne, e zechc przyj na niedzielne nabo e stwo poranne.
• Co wprowadza podziały w regionie (rzeki, tory, drogi itp.)? W jaki sposób podziały te wpływaj na
sposoby podró owania, zamo no itp.?
• Czy miasto otaczaj góry? Czy s tam jeziora, pla e, parki lub inne miejsca na rekreacj ?
• Je li twoim obszarem docelowym jest du e miasto lub małe miasteczko, zaznacz na swojej mapie
obszary przemysłowe i siedziby firm. Czy s tam specjalne okr gi handlowe? Czy ludzie pracuj
blisko miejsca zamieszkania, czy musz doje d a wiele kilometrów? Zwró te uwag na
wa niejsze rodki transportu. Czy wi kszo ludzi podró uje samochodem, autobusem czy metrem?

3.

• Dok d ludzie udaj si na wypoczynek i rekreacj ? Czy zostaj w mie cie i wychodz do parków?
Czy sp dzaj wi kszo weekendów na działkach czy w domkach letniskowych?
Informacje społeczno-kulturalne
Zdobywaj c wiedz o wiatopogl dzie i potrzebach danej populacji mo na wyrobi sobie pogl d na to,
w jaki znacz cy sposób pokaza jej miło Jezusa Chrystusa. Najlepszym sposobem poznawania ludzi
jest zadawanie im pyta i obserwowanie ich zachowania. Wyjd do swego obszaru docelowego i
odb d rozmowy z co najmniej 15-20 osobami. Wypróbuj nast puj ce pytania:
• Pogl dy na temat Boga
Czy ludzie wierz w Boga? Jakie s ich wyobra enia na Jego temat? Czy słyszeli o Jezusie? Co o
Nim wiedz ? Czy wierz w piekło lub niebo? Czy wierz w anioły, demonów i Szatana? Dok d
zwracaj si o pomoc w sytuacji choroby? Czy wierz w szcz cie? Czy wierz , e mog
sprawowa kontrol nad swoj przyszło ci lub ułatwi ycie swoim dzieciom? Czym według nich
jest grzech? Czy chodz regularnie do ko cioła? Je li tak, to jak cz sto? Je li nie, to dlaczego?
•

Jakie s wa niejsze uroczysto ci czy wi ta na tym terenie? Jak si je obchodzi?

•

Co im si najbardziej podoba w ich yciu? Jak rzecz by zmienili?

•

Jaki wa niejszy problem społeczny w swojej społeczno ci, jeden lub dwa, mogliby wymieni
(alkoholizm, sieroci ce, brak odpowiedniej opieki medycznej, brak opieki nad starszymi osobami
itp.)?
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•

Jakie s ich trzy ulubione przysłowia? Przysłowia cz sto pozwalaj odkry cenione ideały, warto ci i
pogl dy na ycie.

•

Kim s uznani przywódcy w społeczno ci? Dlaczego postrzega si ich jako przywódców?

•

Kto uchodzi za bohatera?

•

Wymie pi

cech cenionych przez ludzi u innych (uczciwo , inteligencja, hojno

itp.).

KROK 4. ANALIZA DANYCH O POLU I ZASOBACH MISYJNYCH
Po zebraniu wszystkich informacji, zapisaniu podsumowa i oznakowaniu mapy
po wi
nieco czasu na przegl d i refleksje nad tymi danymi. Pro Boga o
współczucie dla ludzi z twojego obszaru docelowego. Pro Go równie o twórcze
pomysły o to, jak dzieli si Jego miło ci z tymi lud mi. W ramach tego procesu
dokonaj analizy swoich danych odpowiadaj c na poni sze pytania:

Ile ko ciołów
musiałoby powsta ,
by ka dy m czyzna,
kobieta i dziecko na
tym terenie mogło
zobaczy , usłysze i
zrozumie przesłanie
Ewangelii podane w
sposób dopasowany
do kontekstu
kulturowego?

•

Ilu ko ciołów potrzeba do wypełnienia Wielkiego Nakazu Misyjnego na twoim
obszarze docelowym? Ile ko ciołów musiałoby powsta , by ka dy
m czyzna, kobieta i dziecko na tym terenie mogło zobaczy , usłysze i
zrozumie przesłanie Ewangelii podane w sposób dopasowany do kontekstu
kulturowego? Zacznij modli si i prosi Boga o prowadzenie ci w czynieniu
tego, czego chce On dokona .

•

Ustal swój udział: W ilu z tych ko ciołów Bóg chce, by Mu zaufał w swojej
słu bie?

•

Wybierz lokalizacj : Gdzie rozpoczniesz? Gdzie ludzie s najbardziej podatni? Paweł na ogół znajdował
podatnych ludzi głównie w synagodze. Stamt d działał przez sie znajomo ci.

•

Wybierz metody: Jakie były jedna lub dwie najwi ksze potrzeby członków tej społeczno ci? Jakimi
metodami si posłu ysz w celu zaspokojenia tych potrzeb? Jakie metody s skuteczne w innych
ko ciołach na tym terenie? Jakimi rodkami dysponujesz do zastosowania tych metod? Jaki masz dar i
mo liwo ci?

•

Ustal swoje zasoby: Jakie zasoby s do dyspozycji i podzielaj t sam wizj ? Czy s inni, z którymi
mo esz podzieli si wizj i współpracowa w osi gni ciu celu? Z jakich zasobów ludzkiej pracy,
finansów, uzdolnie mo esz skorzysta ? Czy miejscowe ko cioły przejawiaj pragnienie ewangelizacji i
zakładania nowych ko ciołów? Czy s otwarte na współprac ze sob lub z tob w twoich wysiłkach?
Czy s gotowi modli si o ewangelizacj i nowe ko cioły oraz o to, by Bóg dał si pozna w yciu
członków ich społeczno ci?

•

Czy ludzie maj zrozumienie lub wiar w Boga czy Jezusa Chrystusa? W którym momencie b dziesz
musiał zacz dzielenie si przesłaniem Ewangelii? (np. czy mo esz zacz od Jezusa Chrystusa czy
musisz zaczyna od istnienia najwy szego Stwórcy, Boga?)

KROK 5: LEKCJE WYNIESIONE Z PROCESU BADAWCZEGO
Oce swoje do wiadczenie w prowadzeniu bada zalecanych w tym wiczeniu. Czego Bóg nauczył ci
przez nie o tobie samym i twoim pragnieniu zaanga owania w zakładanie ko cioła? Z czym si musiałe
zmaga prowadz c badania? Jak sobie z tym poradziłe ? Co oceniłby jako łatwe w badaniu? Gdyby miał
powtarza to wiczenie, co zrobiłby inaczej?
KROK 6: DZIELENIE SI WYNIKAMI BADA
Podczas nast pnej sesji szkoleniowej przygotuj si do zło enia sprawozdania z wyników swoich bada .
Powinno ono trwa około 10-15 minut i zawiera nast puj ce informacje:
1.

Cz

pierwsza – dane podstawowe (5-7 minut)

• Opisz swój obszar docelowy.
• Jak zebrałe informacje (ankiety, nieoficjalne wywiady, obserwacje/mapki, badania z bibliotek itp.)?
• Omów jakie wa ne napotkane problemy lub trudno ci oraz sposób ich pokonania. Co by zmienił
nast pnym razem?

Dodatek 4A: Rozumienie swego obszaru docelowego
Lato 2004

2.

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Wizja SCP
strona 38

Cz
druga – analiza wyników bada (5-8 minut)
Druga cz
prezentacji powinna skupia si na wynikach twoich bada . Powinna ona zawiera
odpowiedzi na podane ni ej kluczowe pytania:
• Jaka była najciekawsza informacja o twoim obszarze docelowym i jego mieszka cach?
• Czy były jakie informacje, które ci zaskoczyły?
• Jakie konkretne dane pomog
docelowym?

ci ustali

strategi

• Jaki istotny dla zakładaniu ko cioła, a znany ci ju
potwierdziłe w swoich badaniach?

zakładania ko cioła na twoim obszarze
wcze niej fakt o zasobach misyjnych

• Jakiego nowego, istotnego dla zakładania ko cioła i nieznanego ci przedtem odkrycia na temat
zasobów misyjnych dokonałe ?
• Jakie okazje uznałby za otwarte drzwi dla Ewangelii?
• Jakie przeszkody napotkałe i jak nale y je pokona ?
• Jakie dalsze badania powiniene przeprowadzi w celu rozwini cia ewangelizacji na szerok skal i
strategii zakładania ko cioła dla swojego obszaru docelowego?
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Przykładowe kwestionariusze

WIZJA SCP
DODATEK

4B
Dodatek ten zawiera dwa przykładowe kwestionariusze: ankiet dotycz c miejscowego ko cioła oraz
kwestionariusz do bada na obszarze docelowym. S to tylko przykłady i mo na je modyfikowa stosownie
do własnych potrzeb.
Wskazówka dla tłumaczy: By mo e lepiej b dzie opublikowa te kwestionariusze w pewnej ilo ci (mo e
jako broszury) po to, by dysponowa wieloma kopiami dla zało ycieli ko ciołów LUB innych przywódców
ko cioła w twojej grupie j zykowej.
ANKIETA DOTYCZ CA MIEJSCOWEGO KO CIOŁA
A. DANE PODSTAWOWE
1. Nazwa ko cioła _______________________________________________
2. Denominacja (Wyznanie) ________________________________________
3. Adres/ lokalizacja ______________________________________________
4. Miejsce spotka ko cioła: we własnym budynku ___ W wynaj tym lokalu___
5. Data zało enia ________ Data rejestracji _________
6. Imi i nazwisko pastora/prowadz cego _________ Wiek ____
7. Czy pastor/ prowadz cy pracuje w innym zawodzie? Tak ___ Nie ___
8. Nabo e stwa głównie w j zyku _____________ oraz _____________
9. Aktualna liczba członków ______
10. Przeci tny wiek odwiedzaj cych ko ciół ____
B. LUDZIE
Spróbuj wpisa liczb osób pasuj cych do podanych ni ej kategorii:
Odwiedzaj cy
M

K

Wierz cy
M

Członkowie
K

Wiek 0-10
11-17
18-24
25-30
31-55
55+
Zało enia:
• Wszyscy odwiedzaj cy nie s wierz cymi i / lub członkami.
• Liczba odwiedzaj cych powinna by wy sza ni wierz cych i członków.

M

K
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Odwiedzaj cy mo e by osob wierz c , lecz niekoniecznie członkiem.
Członek musi by osob wierz c .
Liczba wierz cych powinna by ni sza ni liczba odwiedzaj cych i wy sza ni liczba członków.
Liczba chrztów: 92___93___94___95___96___97___98___99___2000___
Liczba rodzin (m / ona) odwiedzaj cych ko ciół: ...

C. PROGRAMY
Sprawd wszystkie dziedziny działalno ci ko cioła i odnotuj liczb uczestników.
Działalno

Ko ciół zapewnia

Szkoła niedzielna
wiekowych)

(według

Liczba uczestników

grup

Uwielbianie
Grupy młodzie owe
Grupy dzieci ce
Grupy kobiet
Grupy m

czyzn

Misje
Ewangelizacja
Prowadzenie w uczniostwie
Domowe grupy biblijne
Nauczanie nowych wierz cych
Szkolenie przywódców
Szkolenie nauczycieli
Spotkanie modlitewne
Chór
Słu ba na rzecz wojska
Słu ba na rzecz nowego ko cioła
Słu ba na rzecz literatury
Słu ba telewizyjno-radiowa
Słu ba w ród wi

niów

Słu ba na rzecz osób uzale nionych
Słu ba w szpitalach
Słu ba w domach dziecka
Słu ba opieki nad starszymi
Słu ba modlitewna
D. PLAN
1. Czy s jakie szczególne plany słu by na ten rok? Tak ___ Nie ___
2. Jakie to plany?
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________
3. Czy poczyniono ju plany na nast pny rok? Tak ___ Nie ___
4. Jakie to plany?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________
5. Czy istnieje grupa przywódców przygotowuj ca plany dla ko cioła? Tak ___ Nie ___
6. Czy ko ciół ma ustalony cel? Tak ___ Nie ___
7. Czy ko ciół ma plany finansowe? Tak ___ Nie ___
8. Czy ko ciół ma plany duchowego wzrostu dla wierz cych? Tak ___ Nie ___
9. Czy ko ciół współpracuje z innymi ko ciołami? Tak ___ Nie ___
10. Czy ko ciół współpracuje z innymi wyznaniami? Tak ___ Nie ___
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ANKIETA DOTYCZ CA OBSZARU DOCELOWEGO LUB „OKR GU”
A. KTO?
1. Czy s jakie szczególne grupy ludzi w „okr gu wpływów” ko cioła?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________
2. Czy jaka klasa społeczna dominuje w tym “okr gu”? Tak ... Nie ...
3. Je li tak, to jaka?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________
B. CO?
•

Jakie s cechy charakterystyczne tego „okr gu”?
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

•

Jakie szczególne wydarzenia, miejscowe wi ta lub uroczysto ci obchodzi ludno „okr gu”?
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

•
•

Jakie s najpilniejsze potrzeby ludno ci z „okr gu”?
Ekonomiczne ___ Duchowe ___ Moralne ___ Socjalne ___ Edukacyjne ___ Kulturalne ___
Rodzinne ___ Religijne ___
Jakie grupy religijne znajduj si w „okr gu” ko cioła?
Ortodoksyjne ___ # ___ Baptystyczne ___ # ___ Zielono wi tkowe ___ # ___ Rzymsko-katolickie
___ # ___ Lutera skie ___ # ___ Inne protestanckie ___ # ___ Bezwyznaniowe ___ # ___
Muzułma skie ___ # ___ Zagraniczne grupy misyjne ___ # ___ (zwró uwag jakie:
_________________)
Czy ko ciół próbuje zaspokaja potrzeby ludno ci z „okr gu”? Tak ... Nie ...
Je li tak, to co konkretnie robi ko ciół w celu zaspokojenia tych potrzeb?
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

•
•

•
•

•
•
•

Czy cel ko cioła przewiduje ch zaspokajania potrzeb ludzi z „okr gu”?
Tak ___ Nie ___
Czy plan słu by ko cielnej przewiduje słu b cało ciow na rzecz swego „okr gu”? Tak ___ Nie ___

C. JAK?
1. Czy ko ciół uto samia si ze swoim „okr giem”? Tak ___ Nie ___
2. Je li tak, to w jaki sposób?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________
3. Je li nie, to co mo e zrobi ko ciół w celu uto samienia si ze swoim „okr giem”?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________
4. Czy działalno

ko cioła zmierza do tego, by dotrze do swego „okr gu”? Tak ___ Nie ___
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5. Jaki stosunek ma ko ciół do innych ewangelicznych ko ciołów protestanckich w obr bie swego
„okr gu”?
Ma dobre relacje ze wszystkimi _____
Ma dobre relacje z niektórymi, ale niezbyt dobre z pozostałymi _____
Nie ma dobrych relacji z adnymi _____
D. ZASOBY
•
•

•

•
•
•

•

Jakie zasoby ko ciół ma do dyspozycji w swoim „okr gu”?
TV/Radio ___ Literatura ___ Wydawnictwa ___ Oficjalne zezwolenia na słu by udzielaj ce pomocy
___ Inne ewangeliczno-protestanckie grupy chrze cijan do współpracy w słu bie (inne ko cioły
miejscowe ___ zagraniczne agencje/organizacje misyjne ___ kluby ___ centra ___ stowarzyszenia
___ instytucje edukacyjne___)
Z jakimi grupami ko ciół obecnie współpracuje w specjalnych projektach słu by?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________
Czy ko ciół podj ł wysiłki w rozmowach z innymi ko ciołami w obr bie „okr gu” w celu docierania do
niezbawionych w „okr gu” i pozyskiwania ich dla Chrystusa? Tak ___ Nie ___
Czy przywódcy ko cioła b d skorzy do współpracy z innymi ko ciołami i organizacjami w celu
pozyskania dla Chrystusa ka dej osoby z „okr gu”? Tak ___ Nie ___
Je li tak, to kiedy spróbuj zebra „posiłki z okr gu”, aby porozmawia o wypełnianiu Wielkiego
Nakazu Misyjnego w obr bie „okr gu”?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________
Je li nie, to dlaczego?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________
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Biblijne podstawy
zakładania ko ciołów a do
nasycenia
NAPEŁNIANIE ZIEMI POZNANIEM
BO EJ CHWAŁY

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wykazanie, e zakładanie ko ciołów a do nasycenia jest koncepcj biblijn i
słu y Bogu za narz dzie do wypełniania Jego celu.

Główne punkty

• Zakładanie ko ciołów a
Nakazu Misyjnego.

do nasycenia jest biblijn

postaw

wobec wypełniania Wielkiego

• Zakładanie ko ciołów a do nasycenia jest metod historyczn .

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie jasn definicj „nasycenia”.
• Zdawa sobie spraw , e nasycenie jest zasad biblijn , która odnosi si do Bo ego działania w
dziejach.
• Uczestniczy w zakładaniu ko ciołów a do nasycenia, uznaj c je za podstawow zasad w
filozofii słu by zało yciela ko cioła i strategii zakładania.
DEFINICJA NASYCENIA
Na czym polega zakładanie ko ciołów a do nasycenia? Aby udzieli odpowiedzi na to pytanie, musimy
najpierw zdefiniowa termin „nasycenie”.
Rzeczownik nasycenie pochodzi od czasownika „nasyca ”, który oznacza „1. Uczyni kogo sytym,
zaspokoi czyj głód; nakarmi , napoi do syta; 2. Zadowoli , zaspokoi jakie uczucie, pragnienie,
potrzeb czego ; 3. Przepoi , przenikn , napełni ; 4. Wprowadzi do ciała stałego, płynnego lub
lotnego maksymaln ilo
jakiej substancji daj c si przez dane ciało wchłon ” (na podstawie
Słownika j zyka polskiego i wyrazów obcych, PWN 1998). Mo na zjawisko to skojarzy z obrazem g bki
tak przesi kni tej wod , e nie mo e ju wchłon ani kropli wi cej.
W całym Pi mie wi tym spotkamy si z Bo zasad „nasycenia” b d „napełnienia”, poczynaj c od
napełnienia ziemi lud mi i czynienia uczniami wszystkie narody. Ostatecznym celem tego procesu jest
napełnienie ziemi znajomo ci chwały Pana podobnie jak wody napełniaj morze (Hab. 2:14, Iza. 11:9).
Odnosz c termin „nasycenie” do zakładania ko ciołów, otrzymujemy koncepcj napełnienia ziemi
ko ciołami tak, by ka dy m czyzna, kobieta i dziecko miało szans usłyszenia i zrozumienia Ewangelii
oraz przyj cia lub odrzucenia Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela po to, by w ten sposób
odda Bogu chwał .
I.

NASYCENIE W STARYM TESTAMENCIE
A. Od pocz tku napełnianie Ziemi (nasycenie) było motywem, jaki przewijał si przez Stary
Testament
Bóg nakazał napełnia ziemi lud mi (1 Moj . 1:28, 9:1 i 9:7). Po potopie narody rozproszyły
si po ziemi (1 Moj . 10:32). Nast pnie ludzie „zamieszkali” (1 Moj . 11:1-2). Zacz li budowa
miasto, mówi c: „w ten sposób uczynimy sobie znak, aby my si nie rozproszyli po całej ziemi”
(1 Moj . 11:4). Bóg jednak pomieszał im j zyk i „rozproszył ich stamt d po całej powierzchni
ziemi” (1 Moj . 11:7,8).
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Temat dyskusji: Dlaczego twoim zdaniem Bóg chciał, aby ludzie napełniali ziemi ?
B. Ostatecznym Bo ym celem dla całej ziemi jest napełnienie jej znajomo ci Jego chwały
Od pierwszej do ostatniej strony Pisma jest rzecz jasn , e Bóg pragnie, aby cała ziemia
napełniła si Jego chwał – wł czaj c w to ka dy naród i ka d cz
danego narodu. Bóg np.
wybrał Abrahama i błogosławił mu po to, by on sam był błogosławie stwem. Bo a obietnica
dana Abrahamowi brzmiała: „Przez ciebie b d otrzymywały błogosławie stwo ludy całej
ziemi” (1 Moj . 12:3). To wła nie oznacza by „narodem wybranym”.
Bo e pragnienie, aby cała ziemia Go poznała, zostało wyra one w nast puj cych wierszach:
•

Napełni si chwał Pana cała ziemia (4 Moj . 14:21).

•

Błogosławione na wieki chwalebne Jego imi ; niech si cała ziemia napełni Jego chwał !
(Ps. 72:19).

•

Bo kraj si napełni znajomo ci Pana, na kształt wód, które przepełniaj morze (Iza. 11:9).

•

Przyb d , by zebra wszystkie narody i j zyki; przyjd i ujrz moj chwał (...) przyjdzie
ka dy człowiek, by Mi odda pokłon (Iza. 66:18, 23).

II. SŁU BA JEZUSA
A. Jezus posługiwał si strategi nasycenia w swojej słu bie w Galilei
Jezus obrał sobie za cel nasycenie Galilei (Mat. 4:23). Obchodził wszystkie miasta i wioski
(Mat. 9:35). Wysłał siedemdziesi ciu dwóch swoich uczniów w grupach dwuosobowych „do
ka dego miasta i miejscowo ci, dok d sam przyj zamierzał” (Łuk. 10:1). Dzi ki tym zespołom
przedstawiono Ewangeli w trzydziestu sze ciu galilejskich miastach i wsiach!
Zastanawia fakt, e mimo i obszarem docelowym Jezusa była Galilea, wpływ jego słu by miał
znacznie wi kszy zasi g. „A wie
o Nim rozeszła si po całej Syrii” i „liczne tłumy” z
Dziesi ciogrodu, Judei i Zajordania przyszły posłucha Go w Galilei (Mat. 4:23-25). Wida st d
wyra nie, e Galilea była bardzo wa nym punktem strategicznym w słu bie, skoro działalno
na jej terenie wywarła tak szeroki wpływ.
B. Przypowie ci Jezusa o królestwie odzwierciedlaj zasady nasycenia
W trzynastym rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus opowiada uczniom o królestwie Bo ym w
szeregu przypowie ci. W pierwszej z nich mówi o tym, jak królestwo to zostanie przyj te przez
ró ne rodzaje słuchaczy. W kolejnej przypowie ci o chwastach ukazuje działanie wroga, który
mi dzy dobrymi ziarnami rozsiewa chwasty. Ostatnia przypowie
ma takie samo
zastosowanie: zadaniem Pana jest oddzieli to, co prawdziwe od tego, co fałszywe.
Przypowie ci pi ta i szósta (Ukryty skarb i Perła) podkre laj rado tych, którzy znajduj
„skarb”. Po rodku znajduj si dwie przypowie ci o rozszerzaniu granic tego królestwa.

Przypowie

o ziarnie gorczycy (Mat. 13:31-32)

W przypowie ci tej mowa o ogromnym wzro cie. Ze skromnych pocz tków („najmniejsze
ze wszystkich nasion”) ziarno gorczycy wyrosło na najwi ksz z ogrodowych jarzyn.
Przesłanie jest jasne: z małego ziarna Królestwo Bo e wyro nie na ogromne drzewo.

Przypowie

o zaczynie (Mat. 13:33)

W tej przypowie ci niewielka ilo zaczynu przenikn ła wielk ilo m ki. Przesłanie zdaje
si by takie samo jak to z przypowie ci o ziarnie gorczycy, lecz z akcentem na
przemian , jaka zachodzi w wyniku przenikania zaczynu do m ki. Królestwo Bo e, na
pocz tku niewielkie, b dzie si rozprzestrzenia dot d, a pokryje cał ziemi (por. Obj.
11:15).
Pod koniec swego nauczania Jezus zapytał swoich uczniów: „Zrozumieli cie to
wszystko?” (Mat. 13:51). Odpowied , jaka si od razu nasuwa, brzmi „nie”, poniewa po
swoim zmartwychwstaniu Pan po wi cił czterdzie ci dni na opowiadaniu im o Królestwie
Bo ym (Dz. Ap. 1:3).
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III. BIBLIJNE PODSTAWY ZAKŁADANIA KO CIOŁÓW A DO NASYCENIA
Jak zd yli my zauwa y , ostatecznym Bo ym celem jest napełnienie całego wiata poznaniem
Boga. Zakładanie ko ciołów a do nasycenia polega na nasyceniu danego terenu ko ciołami tak, by
ka dy m czyzna, kobieta czy dziecko mieli szans przyj cia lub odrzucenia Ewangelii dzi ki
wiadectwu miejscowego ko cioła. Czy nasycanie danego obszaru ko ciołami jest najnowszym
trendem w słu bie, czy te opiera si ono na wzorcach biblijnych? Jak si wkrótce przekonamy na
podstawie podanych ni ej zasad biblijnych, zakładanie ko ciołów a do nasycenia ma charakter
biblijny.
A. Narz dzie: Ko ciół
Słowa Jezusa „zbuduj Ko ciół mój, a bramy piekielne go nie przemog ” (Mat. 16:18)
ujawniaj Jego zamiar zało enia własnej społeczno ci. Z o wiadczenia tego jasno wynikaj
dwie rzeczy. Po pierwsze, ko ciół i dzieło budowania go nale do Chrystusa, dlatego jest On
osobi cie zaanga owany w jego rozwój. Po drugie, ko ciół odniesie zwyci stwo. Z uwagi na to,
kim jest Jezus, mo emy by pewni, e uda Mu si spełni swoj obietnic . Prze ladowanie,
ubóstwo czy cho by bramy samego piekła nie mog powstrzyma Ko cioła. Budowanie
ko cioła jest wol Bo i jest ono głównym zadaniem w misji Jezusa na ziemi w obecnych
czasach.
W swym przepi knym li cie do Efezjan na temat Ko cioła Paweł powiada: „Przez to teraz
wieloraka w przejawach m dro Boga poprzez Ko ciół stanie si jawna (...)” (Efez. 3:10).
Ponownie opisuje si tu ko ciół jako narz dzie rozpowszechniania Ewangelii.
B. Nakaz: Ewangeli trzeba głosi wsz dzie
Przed wniebowst pieniem Jezus powiedział swoim uczniom, e przyjm Ducha wi tego i
b d wiadkami a po kra ce ziemi, poczynaj c od Jerozolimy (Dz. Ap. 1:8). Zastanawia fakt,
e nasz Pan otwiera i zamyka swoj słu b motywem nasycenia. W przypowie ciach o siewcy
i sieci (Mat. 13) dawał On do zrozumienia, e dzieło Królestwa obejmuje cał ziemi i łowi
wszelkie gatunki ryb. Pod koniec swojej słu by Jezus poleca apostołom nasyca wiat Dobr
Nowin .
Ewangeli trzeba głosi wsz dzie. Wynika to jasno z fragmentów mówi cych o Wielkim
Nakazie Misyjnym (Mat. 28:18-20, Łuk. 24:46-49, Dz. Ap. 1:8). Podobnie jak Abraham otrzymał
błogosławie stwo, aby mógł sta si błogosławie stwem dla innych (1 Moj . 12:1-3), tak te
lud Bo y, który doznał dobrodziejstwa od Boga, ma przekazywa je innym.
Wielki Nakaz Misyjny polega na „czynieniu uczniami narodów” poprzez udzielanie chrztu i
uczenie posłusze stwa wobec Chrystusa. Obydwa te cele najlepiej spełnia lud Bo y, ko ciół.
Nakaz ten nie dotyczył wył cznie tamtego czasu i nie był adresowany tylko do tamtych
słuchaczy. Powtarzanie słowa „wszelki, wszystek” (wszelka władza, wszystkie narody,
wszystko, co wam przekazałem oraz wszystkie dni) wskazuje na dalekosi ne zastosowanie
tego polecenia. Skutkiem wypełniania Wielkiego Nakazu jest nasycenie, które przejawia si w
nawróceniach we „wszystkich narodach”.
C. Zasi g: po kra ce ziemi
W jaki sposób apostołowie, ci, którzy pierwsi usłyszeli Wielki Nakaz Misyjny, zabrali si do
wypełniania go? Odpowied jest prosta. Jak wynika z Dziejów Apostolskich, apostołowie głosili
najpierw w Jerozolimie. Gdy ludzie odpowiadali na Ewangeli , zbierali si w grupy w celu
nauczania, społeczno ci, łamania chleba i modlitwy (Dz. Ap. 2:42). Grupy te miały swoich
przywódców i były znane jako ko ciół. Gdy wybuchło prze ladowanie, wierz cy opu cili
Jerozolim i dok dkolwiek si udawali, głosili Ewangeli i przypuszczalnie zakładali nowe
ko cioły po domach (Dz. Ap. 8:1-4).
Ko ciół w Antiochii wysłał Pawła i Barnab jako misjonarzy do kontynuacji dzieła.
Dok dkolwiek wyruszali, tam zakładali ko cioły. ledz c ksi g Dziejów Apostolskich łatwo
zauwa y , e rozpowszechnianie Ewangelii i rozwój Ko cioła zawsze szły w parze. Wsz dzie
tam, gdzie docierała Ewangelia, powstawał ko ciół.
W Dziejach Apostolskich 19:9-10 obszarem docelowym Pawła była prowincja Azja Mniejsza.
Na centrum swoich działa Paweł wybrał Efez, najwa niejsze du e miasto poło one w
zachodniej cz ci tej prowincji. Tam spotykał si ze swoimi uczniami, którzy chodzili po całej tej
krainie „tak e wszyscy mieszka cy Azji, ydzi i Grecy, usłyszeli słowo Pa skie”. Wida st d
jasno, e Paweł nasycił Azj Mniejsz przesłaniem Ewangelii. W jaki sposób tego dokonał? Z
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innych cz ci Nowego Testamentu wiemy, e ko cioły powstawały w co najmniej siedmiu z
wi kszych miast na tym obszarze (Obj. 2, 3, Kol. 1:2). Kto je zało ył? Najprawdopodobniej ich
zało ycielami byli ci, których Paweł przeszkolił w Efezie.
Trzy opisane powy ej zasady biblijne razem wzi te prowadz do wniosku, e wypełnianie
Wielkiego Nakazu Misyjnego polega na zakładaniu ko ciołów a do nasycenia (por. ilustracja
5.1).
Ilustracja 5.1 – Biblijne podstawy zakładania ko ciołów a do nasycenia
Hab 2:14 „Kraj si napełni znajomo ci chwały Pana
jak wody napełniaj morze”.

„Zbuduj
Ko ci ół
mój "

„Czy ci e
uczni ami
wszystki e
nar ody”

• Mat . 16: 18
• Ef ez. 3: 11

•
•
•
•

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

„ wi adkami
(. . . ) po
kra ce
zi emi ”
•
•
•
•
•

Dz. Ap. 1: 8
5: 28
13: 1- 3
19: 9- 10
Rzy m. 15: 19

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

IV. ILE KO CIOŁÓW OZNACZA NASYCENIE?
Je li naszym zadaniem jest nasyci nasze regiony ko ciołami, to ile
ko ciołów potrzeba do nasycenia? Mo na to pytanie uj inaczej: Jaki
jest naród, który uczyniono uczniem? Otó jest to taki naród, w którym
ka da jednostka miała okazj usłysze i zrozumie Ewangeli Jezusa
Chrystusa, TAK BY mogła ona przyj
b d odrzuci Jezusa jako
Zbawc . Je li tak okre limy cel, to ilu ko ciołów potrzeba, by go
osi gn ?

Naród, który
uczyniono uczniem to
taki, w którym ka da
jednostka miała
okazj usłysze i
zrozumie Ewangeli
Jezusa Chrystusa,
TAK BY mogła ona
przyj b d odrzuci
Jezusa jako Zbawc .

Odpowiadaj c na to pytanie niektórzy podkre laj geografi , uwa aj c,
e cel ten osi gamy wówczas, gdy ko ciół istnieje w ka dym rodowisku
w przeci tnej, mo liwej do pokonania odległo ci od ka dego
mieszka ca. Inny punkt widzenia bierze pod uwag uwarunkowania
kulturowo-narodowe, proponuj c zakładanie ko ciołów dla ka dej grupy
etnicznej w ka dym regionie, np. ko ciół cyga ski dla społeczno ci cyga skiej; narodowy ko ciół
w gierski dla wiejskiej społeczno ci w gierskiej. Jeszcze inni osi gni cie celu upatruj w jednym
miejscowym ko ciele na tysi c mieszka ców. Ten pogl d opiera si na teorii, e ko ciół o
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wiadcz cych chrze cijan mo e wywiera

Ile ko ciołów istnieje w twoim s siedztwie, mie cie, prowincji czy kraju? Jak blisko jeste
osi gni cia celu zakładania ko ciołów a do nasycenia?
V. ZAKŁADANIE KO CIOŁÓW A DO NASYCENIA W PRZESZŁO CI
A. Irlandia, V wiek
Patrick stan ł na czele ruchu, który napełnił ko ciołami ka d irlandzk wie . Przenikn ł on i
przeobraził zepsut religi druidów prowadz c do Chrystusa zarówno druidzkich kapłanów, jak
i prosty lud. Wykorzystał on istniej cy ju druidzki system, który ustanawiał jednego kapłana na
jedn wie oraz przekształcił druidzkie wi tynie i nabo e stwa tak, by słu yły biblijnemu
chrze cija stwu. Z Irlandii wyruszały legendarne grupy misyjne i zakładały ko cioły w ród
dzikich plemion Europy Północnej.
B. W gry, XVI wiek
Reformacja dotarła do W gier w XVI w. Ko ciół Reformowany zało ył centrum w Debrecen,
zwane drug Genew . Stamt d ko ciół ten dokonywał systematycznego zakładania ko ciołów
a do nasycenia na terenie Transylwanii, napełniaj c jej wsie ko ciołami zreformowanymi,
głosz cymi nauczanie biblijne.
C. Szkocja, XVI wiek
Ruch prowadzony przez Johna Knoxa nasycił Szkocj ko ciołami reformowanymi. Był on
znany ze swej wytrwało ci w modlitwie wstawienniczej. Królowa Maria o wiadczyła, i bardziej
obawia si modlitw Johna Knoxa ni całej angielskiej armii.
D. Anglia, XVIII wiek
Przebudzenie w Anglii, na którego czele stali John Wesley i George Whitfield, zako czyło si
nie tylko zało eniem ko ciołów a do nasycenia, ale równie zmianami społecznymi, które
pozwoliłyby na unikni cie rewolucji na wzór tej we Francji. Wesley był skutecznym kaznodziej
i dobrym organizatorem. Zasługuje on na miano my liciela typu „Z”, yj cego według zasady
„We wszystkim, co czynisz, zwa aj na cel”. Wesley głosił Ewangeli prostym ludziom na
otwartych zgromadzeniach w całej Anglii. W ci gu czterdziestu lat swojej słu by pokonał konno
550.000 km. Wygłosił 42.000 kaza i napisał 200 ksi ek. Maj c na uwadze cel przezornie
zbierał swoich nawróconych w grupy, które dzi mogliby my nazwa „komórkowymi”. Grupy te
w liczbie 10.000 liczyły około 100.000 członków i mno yły si , ilekro doł czało do nich
minimum dwana cie osób (na podstawie Joel Comiskey, Home Cell Group Explosion, 1998).
Drugi przywódca tego przebudzenia, George Whitfield, uchodził za kaznodziej lepszego od
Wesleya. Jego oddziaływanie jednak nie było tak znacz ce, jak Wesleya z uwagi na zdolno
tego ostatniego do ł czenia nawróconych w grupy. Sam Whitfield zauwa ył: „Mój brat Wesley
działał m drze. Dusze obudzone pod wpływem swojej słu by gromadził w społeczno ci i w ten
sposób zachował owoc swego trudu. Ja natomiast to zaniedbałem i mój lud przypomina bicz z
piasku” (Miller, s. 97).
Przebudzenie zapocz tkowane przez Wesleya dotarło do Ameryki i pod przywództwem
Jonathana Edwardsa oraz Francisa Asbury’ego przyniosło owoce w postaci zało enia ko cioła
kongregacjonalistów i metodystów.
E.

Filipiny i inne kraje, XX wiek
W roku 1973 pastor z Filipin o imieniu Jun Balayo miał wizj nasycenia swego narodu
ko ciołami. Stan ł na czele ponadwyznaniowego ruchu, który działa pr nie a do tej pory.
Zało ył on 10.000 nowych ko ciołów w ci gu niespełna pi tnastu lat. Wierz cy wyznaczyli
sobie długofalowy cel ustanowienia 50.000 nowych ko ciołów na Filipinach do r. 2003. Dzi cel
ten został osi gni ty! Jest to skutek wielkich zgromadze modlitewnych, regularnych akcji
rozpowszechniania wizji zakładania ko ciołów oraz ci kiej pracy.
Podobne ruchy mo na dzi zaobserwowa na całej ziemi. Maj one miejsce w Ameryce
Łaci skiej, a tak e w Brazylii, Chinach, Korei i Afryce rodkowej (znanej swego czasu pod
nazw „Czarnego L du”, a obecnie „Kontynentu Chrze cija skiego”) z bardzo silnym ruchem w
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Ghanie. Ruchy zakładania ko ciołów a do nasycenia osi gaj te swoje apogeum na Ukrainie
i w Rumunii.
KONKLUZJA
Nasycenie wiata Bo
chwał było Bo ym pragnieniem od pocz tku dziejów. Zakładanie ko ciołów
stanowiło zasad i główne narz dzie rozpowszechniania Ewangelii w Nowym Testamencie i tak si
dzieje do dnia dzisiejszego. Je li narody maj zobaczy i zrozumie Ewangeli Łaski, musz otrzyma
wystarczaj c ilo
ywych wiadków, którzy s blisko ka dego mieszka ca w danym kraju w wymiarze
osobistym, geograficznym i kulturowym. Oznacza to nasycenie ka dej cz ci ka dego narodu nowymi,
ywymi i rozmna aj cymi si ko ciołami.
Nakaz nie uległ zmianie. W ka dym narodzie lud Bo y jest powołany do tego, by nawi za kontakt ze
zgubionym wiatem. Kontakt ten mo na rozpocz
od małej miejscowej grupy, a nast pnie zatacza
coraz szersze kr gi na zewn trz obejmuj ce kultur , relacje, kolor skóry i j zyk – Ko ciół powinien
usuwa ziemskie ograniczenia. „Niechaj nam Bóg błogosławi i niech si Go boj wszystkie kra ce ziemi!”
(Ps. 67:8).
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Czy mo liwe jest wypełnienie Wielkiego Nakazu Misyjnego w danym regionie bez zakładania
ko ciołów?

•

Czy twój ko ciół jest wiadomy celu pomna ania i nasycania?

•

Czy planujesz zakładanie ko ciołów w ród innych narodowo ci w twoim kraju?

•

Ilu ko ciołów potrzebuje twój region, aby zosta „nasyconym”?

•

Czy wierzysz w to, e Bóg pragnie, by twój naród miał swój wkład w histori ko cioła?
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Badanie - warsztat
PREZENTACJA WYNIKÓW BADA
OBSZARU DOCELOWEGO

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest stworzenie uczestnikom okazji podzielenia si swoj wiedz zdobyt w wyniku
bada .

Główne punkty

• Prezentacja wyników bada w sposób zorganizowany ułatwia zrozumienie.
• Odpowied na niektóre pytania kluczowe mo e podnie

Po

warto

bada .

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , dlaczego zbieranie informacji odgrywa strategiczn
ewangelizacji i strategiach zakładania ko ciołów.

rol

w rozwijaniu skutecznej

• Wiedzie , jak przedstawi zwi złe sprawozdanie z bada .
• Uczestniczy w ocenie zwi zku ró nych sposobów gromadzenia informacji z rozwojem
ewangelizacji i strategii zakładania ko ciołów.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Lekcja ta ma form warsztatu. Pozwólcie wszystkim uczestnikom na prezentacj wyników z
prowadzenia bada na podstawie Podr cznika pierwszego (Wizja SCP, Dodatek 4A, „Rozumienie
swojego obszaru docelowego”). Je li kursanci maj wykresy, mapy, plakaty itp., rozwie je tak, by
były widoczne w trakcie przerw i w wolnym czasie.
Je li w ci gu tej godziny b dzie wi cej ni cztery sprawozdania do wygłoszenia, mo na
zaproponowa prac w małych grupach. Mo na te wybra kilka bardzo dobrych sprawozda i
zach ci wszystkich do ich wysłuchania i oceny.
WPROWADZENIE
W Podr czniku pierwszym, w lekcji z cyklu Wizja SCP pt. „Zasady prowadzenia bada ” uczestnicy
otrzymali zadanie zebrania informacji o obszarze, na którym maj zało y ko ciół (Wizja SCP, Dodatek
4A „Rozumienie swojego obszaru docelowego”). Teraz, po zgromadzeniu mo liwie jak najwi kszej ilo ci
informacji o zasobach misyjnych (chrze cija skich) oraz polu misyjnym (terenie działania), nale y
dokona analizy tych informacji i umie ci je wszystkie w sprawozdaniu opisuj cym dane oraz ich wpływ
na ewangelizacj i strategie zakładania ko ciołów na obszarze docelowym. Niniejszy warsztat b dzie po
temu doskonał okazj .
Ka dy uczestnik lub grupa uczestników powinna po wi ci
wyników w oparciu o nast puj ce wskazówki:
CZ

10-15 minut na przedstawienie swoich

PIERWSZA –PREZENTACJA PODSTAWOWYCH DANYCH (5-7 MINUT):

•

Opisz swój obszar docelowy. Podsumuj to, czego si dowiedziałe w punktach 2 i 3 w sekcji Wizja
SCP, Dodatek 4A „Rozumienie swojego obszaru docelowego”.

•

W jaki sposób zebrałe swoje informacje (przegl dy, nieoficjalne wywiady, obserwacje, mapy,
badania w bibliotekach itp.)?

•

Omów wszelkie znacz ce problemy lub trudno ci,
przezwyci enia. Co zrobiłby inaczej nast pnym razem?

jakie

napotkałe

oraz

sposoby

ich
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DRUGA – ANALIZA DANYCH Z BADA (5-8 MINUT)

Pozostała cz
prezentacji powinna skupia
odpowiedzi na zamieszczone ni ej pytania.

si

na wynikach bada . Pomocne mog

si

okaza

•

Jaka była najciekawsza informacja o twoim obszarze docelowym i jego mieszka cach?

•

Czy jakie informacje okazały si dla ciebie zaskakuj ce?

•

Jakie konkretne dane pomog
docelowym?

•

Jaki znany ci ju
potwierdzi ?

•

Jakiego nowego, nieznanego ci wcze niej odkrycia udało ci si
misyjnego?

•

Co uznałby za otwarte drzwi dla Ewangelii?

•

Jakie przeszkody napotkałe i jak mo na je pokona ?

•

Jakie dalsze badania nale y podj w celu rozwini cia szeroko pojmowanej ewangelizacji i strategii
zakładania ko ciołów na twoim obszarze docelowym?

ci ustali

strategi

zakładania ko ciołów na twoim obszarze

wcze niej, istotny dla zakładania ko ciołów fakt o polu misyjnym udało ci si
dokona

odno nie do pola
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Mobilizacja zasobów
dzi ki badaniom

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pokazanie, jak posługiwa
przył czenia si do zakładania ko cioła.

si

badaniem, by mobilizowa

innych do

Główne punkty

• Sformułowanie „Powołania do działania” inspiruje innych do tego, by przył czyli si do projektu.

• Dzielenie si informacjami ma zasadnicze znaczenie dla mobilizacji innych.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie doniosło analizy danych uzyskanych w wyniku bada jako cz
zakładania ko cioła – analizie tej powinna towarzyszy modlitwa.

ci rozwoju strategii

• Wiedzie , jak w odpowiedni sposób podzieli si danymi, by zmobilizowa innych do zakładania
ko cioła.
• Rozwin strategi mobilizacji dla swojej słu by zakładania ko cioła i próbowa zmobilizowa
innych do modlitwy, ofiarno ci lub przył czenia si do jego słu by.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Prowadz c t lekcj postaraj si poda konkretne przykłady dzielenia si informacjami, które
zaowocowało mobilizacj ludzi, modlitw lub rodkami na zakładanie ko cioła. Spróbuj te poda
przykłady sytuacji, w których niewła ciwe podanie informacji miało negatywne skutki. Pomó
kursantom ustali , jak mo na było temu zapobiec i czego powinni si uczy z tego bł du.
WPROWADZENIE
W Podr czniku pierwszym, w lekcji z cyklu Wizja SCP pt. „Zasady prowadzenia bada ” uczestnicy
otrzymali zadanie zebrania informacji o obszarze, na którym maj zało y ko ciół (Wizja SCP, Dodatek
4A „Rozumienie swojego obszaru docelowego”. Zadanie to pomogło ci zgromadzi i dokona analizy
danych o zasobach misyjnych (pomocnych w słu bie zakładania ko cioła) oraz polu misyjnym (ludziach i
terenie, na który usiłujesz dotrze z Ewangeli ). W tej lekcji powiemy, jak podzieli si z innymi wynikami
bada , by poinformowa o potrzebach mieszka ców twojego obszaru docelowego oraz zach ci
pozostałych do zaanga owania w działanie na rzecz Królestwa na twoim obszarze docelowym.
I.

POWOŁANIE DO DZIAŁANIA
„Powołanie do działania” to podsumowuj ce sprawozdanie o tym, czego
„Powołanie do
twoim (twojej ekipy) zdaniem Bóg pragnie dokona , aby dotrze z
Ewangeli na twój obszar docelowy. Jest to skutek modlitwy i działania” odpowiada
na pytanie „Czego
przemy lenia informacji zebranych i opracowanych w ramach wicze
badawczych. „Powołanie do działania” uwypukla potrzeby i duchowy Bóg pragnie dla
stan osób z twego obszaru docelowego oraz to, co Bo y ludzie powinni mojego obszaru
robi w odpowiedzi na owe potrzeby i stan. Dostarcza ono tła lub ram docelowego?”
dla twojej słu by zakładania ko cioła. Pomaga ci odpowiedzie na
pytania: „Czego Bóg pragnie dla mojego obszaru docelowego?” oraz „Jak ka dy m czyzna,
kobieta i dziecko na tym terenie mog zobaczy i usłysze Ewangeli podan w przyst pny dla nich
sposób?”
Twoje powołanie do działania powinno zawiera
nast puj cych spraw:

twoje oraz twojej ekipy my li i pojmowanie
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A. Sytuacja ludzi
W Ewangelii Mateusza czytamy o tym, jak Pan poszedł mi dzy ludzi (Mat. 9:35-38). Stwierdził,
e s zn kani i porzuceni, jak owce nie maj ce pasterza. Widział ich liczne choroby i uzdrawiał
ich. Ludzie cierpieli, a On wchodz c mi dzy nich dostrzegał to cierpienie.
Jak na podstawie swoich bada opisałby sytuacj ludzi mieszkaj cych na twoim obszarze
docelowym? Wska podstawowe dane demograficzne, potrzeby itp. (Si gnij do Wizji SCP
Dodatek 4A „Rozumienie swojego obszaru docelowego”).
B. Ich stan duchowy
Jezus widział, e ludzie nie mieli przewodnika dla swego
okre lonego kierunku (Mat. 9:36).

ycia duchowego. Nie mieli

Podsumuj duchowy stan mieszka ców swojego obszaru docelowego. Czy s tam jakie
ko cioły? Jaki odsetek ludzi chodzi do ko cioła czy uto samia si z uczniami Chrystusa? Czy
s otwarci na Ewangeli ? Jakie inne grupy religijne prowadz tam swoj działalno ? Ile
ko ciołów trzeba zało y na twoim obszarze docelowym, aby ka da osoba miała okazj
usłysze i zobaczy Ewangeli w sposób odpowiedni dla niej i jej sytuacji? (Si gnij do Wizji
SCP Dodatek 4A „Rozumienie swojego obszaru docelowego”).
C. Jakie jest zadanie ludu Bo ego
Potem Pan wydał polecenie modlitwy (Mat. 9:38). Po zaleceniu modlitwy znalazł pracowników,
przeszkolił ich i posłał udzielaj c im nawet wskazówek w sprawie wsparcia finansowego! (Zob.
Mat. 10).
Do czego konkretnie Bóg powołuje ciebie i twoj ekip w celu dotarcia do osób z twojego
obszaru docelowego? Jak po wi cisz si modlitwie za te osoby? Jakie zasoby (ludzkie,
ko cielne) i słu by mo na zmobilizowa do pomocy w docieraniu do mieszka ców tego
obszaru? Jak rol odegrasz ty i twoja ekipa w anga owaniu innych do modlitwy i współpracy
w rozpowszechnianiu tam Ewangelii?
II. WSKAZÓWKI DOTYCZ CE DZIELENIA SI INFORMACJAMI
Wła ciwa informacja, we wła ciwych r kach, we wła ciwym czasie jest
pot nym narz dziem zmiany ludzkiego postrzegania i motywacji do
działania. Jednak informacja niewła ciwie przekazana mo e by
przyczyn wstydu lub za enowania oraz wywoła gniew, postaw
obronn i brak otwarcia na zmiany.
Twoje sprawozdanie z bada mo e sta si pot nym narz dziem,
którym Bóg posłu y si do zainteresowania innych potrzebami twojego
obszaru docelowego i wzbudzeniem w nich ch ci pozyskiwania dla
Chrystusa mieszka ców tego terenu.
A. Komu powiniene przedstawi wyniki swoich bada ?

Wła ciwa informacja,
we wła ciwych
r kach, we
wła ciwym czasie jest
pot nym narz dziem
zmiany ludzkiego
postrzegania i
motywacji do
działania.

Zacznij od podzielenia si swoimi odkryciami na temat zasobów i pola misyjnego z jednym czy
dwoma zaufanymi kolegami. Podzielenie si danymi z kilkoma osobami mo e pokaza reakcje
słuchaczy i pomóc zach ci ich do pozytywnego odbioru z wiar oraz taktownie poradzi sobie
z zastrze eniami. Popro o rad i ich propozycje mobilizowania wierz cych w oparciu o wyniki
twoich bada .
Prywatne dzielenie si z przywódcami i uzyskanie ich przychylno ci dla przedstawienia bada
innym mo e by jedn z najlepszych dróg post pu. Poka przywódcom, jak zakładanie
ko cioła mo e rozszerzy zakres ich słu by. Poka , e pod ich kontrol b dziesz wypełniał
wol Pana.
I wreszcie, co najwa niejsze, podziel si z innymi osobami zainteresowanymi zakładaniem
ko ciołów. Zwró uwag , jak ludzie odpowiadaj na wyzwanie zakładania nowych ko ciołów.
Wiedza ta mo e ci pomóc stworzy grup wspieraj cych w modlitwie, sponsorów i członków
grupy zało ycielskiej.
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B. Jakie s cele dzielenia si wynikami twoich bada z innymi?

Współczucie dla zgubionych
Przedstaw informacje ukazuj ce duchow rozpacz tych ludzi. Przytocz prawdziw
opowie
o czym , co sprawi, e słuchacze b d współczu tym, którzy cierpi bez
Chrystusa na terenie twoich bada .

Modlitwa
Nowe ko cioły posiadaj ce wsparcie modlitewne odnosz wi ksze sukcesy ni te
pozbawione takiego wsparcia. Podczas prezentacji swojego sprawozdania z bada opisz
konkretne potrzeby, które mo e zaspokoi tylko Bóg. Popro innych o modlitw o te
potrzeby.

Mobilizacja ludzi do pomocy przy zakładaniu ko cioła
Przedstaw informacje, które pozwol ludziom dostrzec, jak mog pomóc. B d praktyczny
i wska na konkretne rzeczy, jakimi mog si zaj , np. praca z dzie mi, pomoc w
budowie, wsparcie finansowe, zaanga owanie w uwielbianiu, ewangelizacji czy pomoc w
inny praktyczny sposób.

Ofiarno
B d konkretny w kwestii potrzeb finansowych. B d bardzo otwarty i uczciwy i nie wahaj
si przedstawi potrzeb.
C. Jak nale y przedstawi wyniki bada ?
•

Módl si o m dro . Musisz zachowa dyskrecj i nie przedstawia danych w sposób
krytyczny, je li ujawniaj tereny, na których chrze cijanie nie robi wystarczaj co wiele, by
dotrze do niewierz cych.

•

B d rozs dny. Nie dziel si wszystkim, podaj tylko wa ne dane, które pomog ludziom
dostrzec, jak mog uczestniczy w zakładaniu ko cioła.

•

Ustal, jak najlepiej przedstawi innym wyniki swoich bada . Wykorzystaj mapy, opowie ci o
ciekawych ludziach i zaprezentuj wizj z Bo ego punktu widzenia.

•

Nie słuchaj negatywnych odpowiedzi zakładaj cych, e nie da si tego dokona . Pami taj,
e Jezus jest z tob .

III. USTAL, JAK ZMOBILIZOWA ZASOBY MISYJNE
Jednym z aspektów twojego wiczenia badawczego (Wizja SCP, Dodatek 4A „Rozumienie swojego
obszaru docelowego”) było ustalenie, jakie rodki (zasoby misyjne) miałe do dyspozycji w
docieraniu z Ewangeli do mieszka ców twojego obszaru docelowego. Dziel c si wynikami swoich
bada z innymi, mo esz zmobilizowa niektóre z tych zasobów do pomocy w zakładaniu ko cioła.
A. Ustal rodki dost pne w docieraniu do strefy docelowej

Zasoby ludzkie
Kto chce si zaanga owa ? Pro ludzi i daj im szans zgłoszenia si na ochotnika do
pomocy w zakładaniu ko cioła. Ile czasu zainteresowani mog zainwestowa w t słu b ?
Czy osoby z twego istniej cego ju ko cioła s zainteresowane słu b zakładania
nowego? Kto udzieli pomocy? Na ogół istniej cy ko ciół stanowi dobre ródło zasobów
ludzkich, finansowych i modlitewnych. Członkowie tego ko cioła znaj ciebie i
prawdopodobnie b d bardziej oddani twojej słu bie ni inni.
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Zasoby finansowe
Jakie rodki finansowe s do dyspozycji? Postaw ludzi przed wyzwaniem ofiarnego
dawania na rozszerzanie granic królestwa.

Materiały
Jakie materiały s dost pne, np. literatura, filmy, instrumenty muzyczne itp.?
B. Opracuj strategi mobilizacji do zakładania twojego nowego ko cioła
Jak strategi opracujesz w celu mobilizacji zasobów misyjnych? W oparciu o informacje
podane w tej lekcji opisz swoj strategi dzielenia si z innymi wynikami swoich bada po to,
by ich zaanga owa .
IV. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA BADA DO MOBILIZACJI ZASOBÓW
Siła informacji – Stan i Donna Downes
W roku 1996 rumu ski misjonarz opracował projekt badawczy na skal mi dzynarodow posługuj c
si jako przykładem okr giem Brasov. Sporz dził szereg map ukazuj cych ró ne rodzaje ko ciołów
oraz tereny pozbawione ko ciołów. Kopie swojej pracy zostawił przywódcom miejscowych
ko ciołów w nadziei, e jego trud przyniesie owoce.
Kilka miesi cy pó niej, Valerica Tudor, przywódca ko ciołów Braci w Brasov docenił znaczenie tych
map i zauwa ył wyra nie potrzeb zakładania ko ciołów w swoim okr gu. Wykorzystał mapy jako
o rodek działalno ci zakładania ko ciołów w okr gu Brasov.
Od roku 1997 Valerica i inni przywódcy ko cielni pomogli w gruntowniejszym zbadaniu okr gu
Brasov i rokrocznie sporz dzali now map w celu zaznaczania na niej post pu w zakładaniu
ko ciołów. Zało ono ich dwana cie, a na wsiach powstało około dwudziestu grup komórkowych. W
kolejnych dwunastu wsiach przywódcy ko cioła znale li osoby ch tne do zało enia grup
komórkowych.
Kilku przywódców ko cioła spotyka si co miesi c na modlitw , studium biblijne, układanie planów
na kwartał oraz sprawozdania. Sporz dzili oni list osiemdziesi ciu dziewi ciu wiosek, w których
nie ma ko ciołów ewangelicznych i posługuj si ni w celu zach cania miejscowych ko ciołów do
zakładania dodatkowych ko ciołów oraz kierowania pracami zało ycielskimi.
Reakcja ko ciołów była pełna entuzjazmu. W jednym z nich padło pytanie, dlaczego wcze niej nie
dostarczono im tych informacji! W innym poproszono o systematyczne aktualno ci na temat
post pu tego projektu. Kilka ko ciołów doło yło si do tego dzieła finansowo. Pomimo i pierwsza
mapa jest ju zupełnie nieaktualna, zajmuje honorowe miejsce w domu Valeriki i przypomina o tym,
jak Bóg wykorzystuje informacje do motywowania swego ludu w pot ny sposób.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

W jaki sposób wykorzystuje si badania do opracowania strategii zakładania ko ciołów?

•

Jak w przytoczonym przykładzie informacja opracowana na podstawie bada i przedstawiona
ko ciołowi i innym umo liwiła mobilizacj zasobów pomocnych w ich działalno ci zało ycielskiej?

•

Jakie korzy ci mo e przynie

•

Jak dzielenie si
chrze cija skimi?

dzielenie si wynikami bada twojej działalno ci zakładania ko cioła?

badaniami mo e wpłyn

na twoje stosunki z innymi przywódcami

PLAN DZIAŁANIA
•

Wspólnie ze swoj ekip zakładania ko cioła przejrzyjcie dane z bada i zapiszcie, co Bóg wam
pokazuje odno nie do waszego nowego ko cioła. Podzielcie si tym wezwaniem do działania ze
swoim nauczycielem, doradc lub innymi odpowiednimi osobami.

•

Opracuj pisemnie strategi mobilizacji innych do pomocy w zakładaniu przez ciebie ko cioła.
Uwzgl dnij w niej osoby, z którymi podzielisz si wynikami swoich bada , co im powiesz, jak twoim
zdaniem zaanga uj si w twoje dzieło (modlitwa, finanse, przył czenie si do twojej ekipy itp.).
Omów t strategi ze swoim nauczycielem lub doradc .

•

Zastosuj w praktyce swoj strategi mobilizacji i przedstaw efekty swemu nauczycielowi, doradcy lub
na kolejnej sesji szkoleniowej.
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Pierwsze post py
RUCH ZAKŁADANIA KO CIOŁÓW

Cel lekcji

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

Główne punkty

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

ne.

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

Po

dane rezultaty

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

si

dzi ki

• Potrafi opracowa strategi ewangelizacji regionu poprzez zakładanie ko ciołów.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

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

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

NARODZINY KO CIOŁA NOWOTESTAMENTOWEGO
Dzie Pi dziesi tnicy, w którym narodził si ko ciół nowotestamentowy, odegrał wa n rol w
gwałtownym rozprzestrzenianiu si chrze cija stwa. Dzie ten miał miejsce podczas jednego z
wa niejszych wi t, gdy tysi ce ydów i prozelitów z całego wiata przyszło do Jerozolimy. Łukasz
odnotowuje przedstawicieli z trzynastu ró nych regionów: Partii, Medii, Elamu, Mezopotamii, Judei,
Kappadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu, Cyreny, Rzymu i Krety. Wielu pielgrzymów
uczestnicz cych w Pi dziesi tnicy zaniosło swoj now wiar do swych ojczystych krajów, ale
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stało si to dopiero po otrzymaniu polece i do wiadczeniu ycia ko cielnego, jakie miało miejsce
po wi cie Pi dziesi tnicy (Dz. Ap. 2:42-47). To wst pne szkolenie mo e wyja nia , dlaczego
ko ciół w Rzymie miał ju solidne podstawy, zanim przybył tam który z apostołów.
II. PRZE LADOWANIE
W ósmym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o wybuchu wielkiego prze ladowania, które było
przyczyn rozproszenia si ko cioła (Dz. Ap. 8:1; 11:19-21). Miało to tak e wpływ na
rozpowszechnianie Ewangelii. Wierz cy po rozproszeniu si głosili ewangeli przewa nie swoim
ydowskim rodakom. Mimo to jednak w Antiochii syryjskiej docierano do wielu Greków i pozyskano
ich dla Chrystusa. Skutkiem tego było zało enie pierwszego odnotowanego w Pi mie ko cioła
zło onego głównie z pogan. Uznano to za zjawisko na tyle niezwykłe, e przywódcy Ko cioła w
Jerozolimie wysłali Barnab w celu zbadania sytuacji (Dz. 11:22-24).
Barnaba był pod tak wielkim wra eniem wierz cych pogan z Antiochii, e sp dził tam na słu bie co
najmniej rok. Namówił nawet Pawła z Tarsu, aby do niego doł czył (Dz. Ap. 11:25-26). Z innymi
osobami pochodz cymi z jeszcze innych regionów stworzyli pr ny zespół przywódczy (Dz. 13:1).
To tutaj w Antiochii uczniowie po raz pierwszy zyskali miano „chrze cijan” (Dz. 11:26).
III. PODRÓ E MISYJNE PAWŁA
„Oto od Jerozolimy i na całym obszarze a po Illiri dopełniłem obwieszczenia Ewangelii Chrystusa”
w. Paweł (Rzym. 15:19).
Paweł pełnił wiele funkcji: apostoła, teologa i nauczyciela. We wszystkich tych zadaniach
dominowała jednak jego rola jako misjonarza zakładaj cego ko cioły. Inni pozyskiwali wi cej
nawróconych ni Paweł, niektórzy głosili przed wi kszym gronem słuchaczy, lecz prawdopodobnie
nikt nie odnosił takich sukcesów w zakładaniu ko ciołów (Allen 1962:3). Badaj c podró e misyjne
Pawła mo emy pozna jego klucz do sukcesu.
Ilustracja 8.1 Rozpowszechnianie si Ewangelii

4.
3.
2.
1.

A. Pierwsza podró (Dz. Ap. 13-14) – rozszerzanie si na Cypr i Galacj
Paweł i Barnaba zostali wysłani jako misjonarze najpierw na wysp Cypr, do ojczyzny Barnaby.
Rozpocz li od nauczania w synagodze w Salamis, najwi kszym mie cie na wyspie.
Nast pnie udali si do miasta Pafos, administracyjnej stolicy wyspy. yczliwe przyj cie w tym
regionie zyskali dzi ki nawróceniu prokonsula Sergiusza Paulusa (Dz. 13:1-12).
Po odbyciu słu by na Cyprze wyruszyli do Galacji na terenie współczesnej Turcji. W Antiochii
Pizydyjskiej, administracyjnej stolicy południowej Galacji, Paweł głosił w synagodze i był
wiadkiem wielu nawróce w ród pogan. Z uwagi na strategiczn pozycj Antiochii w Pizydii
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wpływ słu by Pawła i Barnaby nie ograniczał si tylko do miasta, gdy „Słowo Pa skie
rozszerzało si po całym kraju” (Dz. 13:49). Pomimo tego sukcesu prze ladowanie rozp tane
przez ydów było tak intensywne, e Paweł i Barnaba musieli opu ci miasto (Dz. 13:14-52).
Paweł i Barnaba udali si pó niej do Ikonium, wa nego centrum handlowego w Galacji. Wiele
osób odpowiadało na ich głoszenie w synagodze, lecz wkrótce zarówno ydzi, jak i poganie
uknuli przeciwko nim spisek (Dz. 14:1-7). Wyp dzeni uciekli do Listry, o rodka militarnego z
silnymi wpływami rzymskimi. Paweł mógł mija po drodze okoliczne miasta w prowincji takie
jak Misthia czy Vasada (Allen 1962:13). Jako obywatel rzymski Paweł czuł si swobodniej w
miastach, gdzie przebywało wielu Rzymian. Po uzdrowieniu chromego w Listrze, lud chciał
odda cze Pawłowi i Barnabie, myl c ich z Zeusem i Hermesem. ydzi podburzyli tłum i
doprowadzili do ukamienowania Pawła. Nieustraszeni apostołowie Paweł i Barnaba uciekli do
Derbe (Dz. 14:8-20).
W Derbe głosili ewangeli i nauczali wielu. Stamt d Paweł mógł bez trudu wróci do Antiochii
przez swoje rodzinne miasto, Tars. Uznał jednak za wa niejsze zach canie nowych
wierz cych i wyznaczanie przywódców w czterech zało onych przez siebie ko ciołach w
Antiochii Pizydyjskiej, Ikonium, Listrze i Derbe mimo niebezpiecze stwa, jakie znów mogło mu
tam grozi (Dz. 14:20-23).
B. Druga podró (15:36-18:22) – rozszerzanie wpływów na Macedoni i Achaj
Wskutek niezgody co do roli Jana Marka w zespole Paweł i Barnaba zacz li słu y osobno.
Barnaba i Jan Marek wrócili na Cypr. Na towarzysza drugiej podró y misyjnej Paweł wybrał
Sylasa. Wyruszyli w celu „umacniania ko ciołów” (Dz. 15:36-41).
Nowy zespół powrócił do Derbe, Listry i prawdopodobnie innych miast na terenie Galacji (16:16). Podczas pobytu w Listrze Paweł namówił Tymoteusza, aby przył czył si do ich słu by.
Chciał uda si do Azji, lecz Duch wi ty odwiódł go od tego zamiaru. W Troadzie Paweł miał
widzenie pewnego Macedo czyka (Dz. 16:7-11). W mi dzyczasie doł czył do nich Łukasz, tak
wi c zespół liczył ju czterech członków (Paweł, Sylas, Tymoteusz, Łukasz). Razem wyruszyli
dalej do Filippi. Było to wa ne miasto na szlaku zwanym Via Egnatia - głównej rzymskiej
drodze ł cz cej Macedoni z Azj (16:12-40). W Filippi została ochrzczona Lidia, a jej dom stał
si o rodkiem działa apostołów. Po uwolnieniu młodej niewolnicy spod władzy wró cego
ducha jej wła ciciele wnie li oficjaln skarg , wskutek której Paweł i Sylas zostali poddani
chło cie i wtr ceni do wi zienia. Wkrótce potem stra nik wi zienia przyj ł chrzest „wraz z
całym swoim domem” (Dz. 16:16-40).
Mijaj c po drodze Amfipolis i Apoloni Sylas i Paweł trafiaj do Tesaloniki, stolicy okr gu i
głównego portu w Macedonii. Ponownie zaczynaj od synagogi, gdzie Paweł głosił przez trzy
szabaty z rz du. Spotkali si tam z dobrym przyj ciem zarówno ze strony ydów, jak i
pobo nych pogan. Lecz zazdro
niektórych ydowskich przywódców prowadzi do
prze ladowa (17:1-9). Paweł przenosi si zatem do Berei, gdzie spotyka si z gorliwo ci
słuchaczy. Gdy prze ladowcy z Tesaloniki udali si w lad za misjonarzami do Berei, Paweł,
zmuszony do ucieczki, pozostawił w Berei Tymoteusza i Sylasa (17:1-15).
Paweł czekał, a Tymoteusz i Sylas doł cz do niego w Atenach – kulturalnym i umysłowym
centrum wiata. Tam wła nie wygłosił wspaniałe kazanie, w którym znalazł wspólny grunt ze
słuchaczami i okre lił cechy wiary. Kilka osób zostało zbawionych (17:15-34).
Nast pnie Paweł osiadł w Koryncie, stolicy Achai, wa nym o rodku transportu i komunikacji w
tym regionie (Dz. 18:1-16). Tu doł czaj do niego Akwila i Pryscylla, koledzy po fachu, szyj cy
namioty. Teraz zespół składa si z Pawła, Sylasa, Tymoteusza, Akwili i Pryscylli. Podobnie jak
w wielu innych miejscach słu ba Pawła w Koryncie miała wymiar regionalny w prowincji Achai
(2 Kor. 1:1).
Po osiemnastu miesi cach Paweł popłyn ł do Antiochii Syryjskiej powierzaj c Sylasowi i
Tymoteuszowi kontynuacj pracy w Koryncie. Po drodze zatrzymał si w Efezie, porcie
morskim we współczesnej zachodniej Turcji. Tam spotkał si z yczliwym przyj ciem w
synagodze i otrzymał od ydów zaproszenie, aby został. Z uwagi na to, e wcze niej Duch
Bo y zabronił mu głoszenia w Azji, obiecał, i wróci „je li Bóg zechce”. Zostawił tam Akwil i
Pryscyll do dalszego prowadzenia dzieła (Dz. 18:19-21).
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C. Trzecia podró (Dzieje Apostolskie 18:23-21:15) – rozszerzanie wpływów w prowincji Azji
Paweł rozpocz ł swoj trzeci podró misyjn od kolejnych, czwartych ju odnotowanych
odwiedzin w zało onych przez siebie ko ciołach w Galacji (Dz. 18:23). Potem odbył podró
przez wy yny do Efezu (Dz. 19:1). Miasto to było portem morskim le cym na jednym z
wa niejszych szlaków z łatwym dost pem do rzymskiej prowincji Azji, która od dawna le ała
Pawłowi na sercu. Jakie 150 kilometrów na wschód od doliny Lycus le miasta Laodycea,
Kolosy i Hierapolis. Efez był twierdz czarnej magii i bałwochwalstwa. W tamtych czasach był
on jednym z trzech głównych miast wschodniego wiata ródziemnomorskiego (dwa pozostałe
wa ne miasta to Aleksandria i Antiochia Syryjska). Efez zajmował wi c strategiczne miejsce w
słu bie.
Zgodnie ze swoim zwyczajem Paweł głosił w synagodze i po trzech miesi cach spotkał si z
odrzuceniem. Odrzucenie to wywołało co , co było by mo e punktem kulminacyjnym jego
słu by zakładania ko ciołów – wielkie rozszerzanie si ewangelii w prowincji Azji: „odł czył si
od nich i oddzielił uczniów, i rozprawiał codziennie w szkole Tyrannosa. Trwało to dwa lata, tak
e wszyscy mieszka cy Azji, ydzi i Grecy, usłyszeli słowo Pa skie” (Dz. 19:9-10).
Jak to si stało, e ka dy mieszkaniec prowincji Azji usłyszał „słowo Pa skie”? Inne fragmenty
w Nowym Testamencie pokazuj , e w szybkim tempie powstały ko cioły w Kolosach (Kol.
1:2), Laodycei (Kol. 4:16), Hierapolis (Kol. 4:13), Smyrnie (Obj. 2:8), Pergamonie (Obj. 2:12),
Tiatyrze (Obj. 2:18), Sardes (Obj. 3:1), Filadelfii (Obj. 3:7) i w innych miejscach
(prawdopodobnie w Magnezji, Troadzie, Milecie itp.). Te ko cioły w prowincji Azji wiadcz o
ruchu zakładania ko ciołów i potwierdzaj o wiadczenie Pawła, e cała Azja usłyszała słowo
Pa skie. Ponadto ksi gi takie jak List do Efezjan, List do Kolosan, Pierwszy i Drugi List do
Tymoteusza, List do Filemona, Pierwszy, Drugi i Trzeci List Jana, Objawienie, fragmenty
Dziejów Apostolskich mówi o ko ciołach i przywódcach ko ciołów w Azji, którzy wyłonili si
wskutek ogromnego post pu ewangelii na tamtym terenie.
Po trzech latach sp dzonych w Efezie Paweł postanowił wróci do Macedonii i Achai, aby
odwiedzi cztery ko cioły zało one podczas swojej drugiej podró y w Filippi, Tesalonice, Berei
i Koryncie. Posłał najpierw Tymoteusza i Erastusa (Dz. 19:21) i pozostał w Efezie nieco dłu ej.
Po buncie wszcz tym przez tych, którzy czerpali zyski z bałwochwalstwa, Paweł wyruszył do
Macedonii. W podró y towarzyszyli mu Sopater (z Berei), Arystarch i Sekundus (z Tesaloniki),
Gajusz (z Derbe), Tymoteusz (z Listry), Tychik i Trofim (Dz. 20:3-6). Niektórzy z nich byli
kolegami Pawła, których kształcił w centrum szkoleniowym zało onym przez siebie w szkole
Tyrannosa w Efezie.
Podczas swego trzymiesi cznego pobytu w Koryncie Paweł dodawał otuchy braciom w
Macedonii i Achai (Dz. 20:1-3). W drodze do Jerozolimy zatrzymał si w Milecie, gdzie spotkał
si ze starszymi z Efezu w celu udzielenia im wskazówek odno nie do ich przywództwa (Dz.
20:17-38).
IV. SOBÓR W JEROZOLIMIE (DZIEJE APOSTOLSKIE, ROZDZIAŁ 15)
W centrum opisanych powy ej wydarze , zaraz po pierwszej podró y, w Jerozolimie odbyło si
wa ne spotkanie, które miało ogromny wpływ na gwałtowne rozprzestrzenianie si Ko cioła w ród
pogan. Wypadki, które doprowadziły do zgromadzenia, to m.in. nieprzyja
mi dzy ydami a
poganami. Pierwsz oznak konfliktu było zaniedbywanie poga skich wdów w ko ciele w
Jerozolimie (Dz. 6). Szczepan, jeden z osób wybranych do rozwi zania tego problemu, zostaje
wtedy ukamienowany. Napi cie mo na te zauwa y w osobistym do wiadczeniu Piotra. Bóg
poprosił go, by złamał ustanowione przedtem prawo i jadł „nieczyste pokarmy”. Po tym wła nie
wydarzeniu Piotr był wiadkiem nawrócenia pierwszego poganina, Korneliusza (Dz. 10). Trzeci
incydent dotyczy Ko cioła w Antiochii, gdzie znajdowało si wielu nawróconych pogan. ydzi w
Jerozolimie dziwili si , e poganie z Antiochii mog pod a za ydowskim Mesjaszem. Dlatego
próbowali to sami zbada i wysłali Barnab na zwiady (Dz. 11:19-24). Pierwsza podró misyjna była
ostatnim wydarzeniem w serii wypadków opisanych w pi tnastym rozdziale Dziejów Apostolskich.
Paweł i Barnaba widzieli i zabiegali o nawrócenia w ród pogan w wielu miastach Galacji. Wkrótce
pojawili si w Antiochii, o rodku poga skiego ruchu chrze cija skiego, pewni chrze cijanie
ydowskiego pochodzenia z Jerozolimy, którzy nauczali, e wszyscy chrze cijanie musz
przestrzega Prawa Moj esza (Dz. 15:1).
Doprowadziło to do soboru w Jerozolimie. Głównym zagadnieniem było przestrzeganie Prawa
Moj eszowego przez pogan. Innymi słowy, czy zaproszenie Ewangelii było skierowane równie do
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pogan, czy najpierw powinni oni nawróci si na judaizm? Dzi ki Bo emu prowadzeniu sobór podj ł
decyzj bez wi kszych trudno ci. Poganom zaoferowano wolno
i nie oczekiwano od nich
przestrzegania Prawa Moj esza. „Postanowili my bowiem, Duch wi ty i my, nie nakłada na was
(pogan) adnego ci aru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie si od ofiar składanych
bo kom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierz du” (Dz. 15:28-29).
Wydarzenia opisane w pi tnastym rozdziale Dziejów zawieraj wielk
prawd misyjn i teologiczn . Ruchy zakładania ko ciołów powstaj
wtedy, gdy Ko ciół z zapałem przyjmuje Ewangeli w całej jej
rozci gło ci. Je li Ewangelia jest ukryta lub zast piona tradycjami,
prawami czy stworzonymi przez człowieka „formami”, zmniejsza si jej
moc przekształcania ludzkiego ycia. Przejawiamy tendencj do tego, by
kła
zbyt du y nacisk na „formy”. Rzecz naturaln dla pierwszych
ydowskich nawróconych było oczekiwanie, e poganie wyra
swoj
wiar posługuj c si takimi samymi „formami”, do jakich sami przywykli.
Bóg jednak dokonywał czego nowego! Gdyby sobór w Jerozolimie
dokonał nietrafnego wyboru, chrze cija stwo prawdopodobnie zostałoby
niewielkim odgał zieniem judaizmu zamiast rozpowszechni si w ród
„wszystkich narodów” zgodnie z Bo ym zamiarem.

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

V. ZASADY STRATEGICZNEJ DZIAŁALNO CI MISYJNEJ
Pismo podaje nam szczegóły na temat działalno ci Pawła. Nie posiadamy tak wielu informacji o
innych apostołach. Tradycja jednak podaje, e apostoł Mateusz zakładał ko cioły w Mezopotamii,
Tomasz w Indiach, Piotr w Rzymie, a Marek w Egipcie. Andrzej natomiast zaniósł ewangeli do
Scytii na północ od Morza Czarnego (Shenk, s. 157 i Forster, s. 40). W ka dym ze swoich
przedsi wzi ko ciół rozwijał si systematycznie nawet po okresie apostolskim. Zwró uwag na
poni sze komentarze:
• „Chrystus zapocz tkował now ras zło on z nas chrze cijan w ka dym narodzie.”
Bardaisan, chrze cija ski szlachcic z Edessy w północnej Mezopotamii około roku 200 po Chr.
• „Lecz ci, których nazywacie ‘trzeci ras ’, mog równie dobrze sta si pierwsz , gdy nie ma
narodu, w którym nie byłoby chrze cijan.” Tertulian z Kartaginy około roku 200 po Chr.
• „S teraz ko cioły na kra cach wiata, a cały wiat wznosi okrzyki rado ci do Boga Izraela.”
Orygenes rok 240 po Chr. (Foster 1972, s. 35).
Jak to si stało? Czy był to tylko przypadek? Uwa ne studium ksi gi Dziejów Apostolskich ujawnia,
e rozwój ko cioła był wynikiem natchnionych przez Ducha planów opartych na zasadach słu by,
które s aktualne równie dzisiaj. Teraz po dokładnym zapoznaniu si z Ksi g Dziejów przyjrzyjmy
si kilku podanym ni ej zasadom.
A. Poddanie si prowadzeniu Ducha wi tego
Znaczna cz
działalno ci misyjnej jest skutkiem nie tylko biblijnej strategii lub trafnych
decyzji, lecz bezpo redniego Bo ego prowadzenia. Duch posłał Filipa do etiopskiego eunucha;
Pan nakazał Piotrowi uda si do domu Korneliusza; Duch wi ty przemówił do przywódców w
Antiochii nakazuj c im posła Barnab i Pawła jako misjonarzy. Ten sam Duch skierował
Pawła do Macedonii zamiast do Azji (Dz. 16:6nn). Jezus ukazał si Pawłowi w Koryncie i
polecił mu tam zosta . Duch wi ty i prorok Agabos potwierdzili to, co Jezus powiedział
Pawłowi podczas jego nawrócenia, mianowicie, e „wiele b dzie musiał wycierpie dla mego
imienia” (Dz. 9:16). Proroctwo to zaprowadziło go Jerozolimy.
Nie mo emy w pełni poj Bo ych dróg, mo emy jednak mie pewno , e wszystkie opisane
powy ej wypadki miały swoje uzasadnienie. By mo e Bóg zabronił Pawłowi działa w Azji
podczas jego drugiej podró y dlatego, e czas nie był po temu odpowiedni, a ponadto Bóg
wiedział, e miejscem o najwi kszym znaczeniu strategicznym dla zdobycia Azji był Efez, nie
Bitynia czy Myzja. Ciekawostk jest fakt, e gdy Paweł udał si do Macedonii, jedn z
pierwszych spotkanych tam osób była Lidia z Tiatyry, miasta w prowincji Azji. Warto te
zwróci uwag na to, jak Bóg przygotował plan pó niejszego przybycia Pawła do Efezu
poprzez wysłanie tam przed nim Pryscylli, Akwili i Apollosa.
Gdy Paweł i inni byli ju zaanga owani w działalno , otrzymywali prowadzenie w trakcie
swojej misji. Nie ma adnej biblijnej wymówki dla tych, którzy trwaj w bezczynno ci, dopóki
nie dostan wyra nego, szczególnego powołania. Osoby zaanga owane w zakładanie ko cioła
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musz działa w oparciu o dobre planowanie i strategi , lecz powinny zdawa sobie spraw z
tego, e Bóg b dzie interweniował – nawet zmieniał ich plany – prowadz c ich podczas
aktywnego osi gania celów zwi zanych z zakładaniem ko cioła.
B. Szybkie przemieszczanie si
Paweł w wi kszo ci miast, gdzie zakładał ko cioły, sp dzał na ogół tylko kilka miesi cy. W
Tesalonice na przykład zabawił jedynie przez trzy tygodnie. Jak Paweł mógł w tak szybkim
tempie zakłada ko cioły? By mo e rozumiał on wa n zasad zakładania ko ciołów i
wiedział, kiedy nale y usun si z drogi. Miał wiadomo , e w jego osobowo ci wielkiego
nauczyciela było co , co hamowało rozwój innych. Krótki czas sp dzany przez Pawła w
ka dym miejscu zmuszał innych do zdawania sobie sprawy, e nie mog we wszystkim na nim
polega . Musz znale własne rodki. Paweł kształcił przywódców i ufał, e Duch wi ty
poprowadzi nowych wierz cych. Jak wyja nia Roland Allen:
„Szkolenie pierwszych nawróconych ustala wzorzec na przyszło . Je li pierwszych
nawróconych uczy si polega na misjonarzu, je li cała praca ewangelizacyjna,
edukacyjna i społeczna skupia si w jego r ku, młodziutka wspólnota przyzwyczaja si do
biernego opierania si na człowieku, od którego po raz pierwszy otrzymała przesłanie
ewangelii” (Allen 1962:81, 93).
Paweł rozumiał te , e został powołany do apostolstwa. Oznaczało to dla niego bycie
„pionierem’, „kład cym fundamenty” (Rzym. 15:20; 1 Kor. 3:6-8). Paweł ufał innym, którzy byli
zdolnymi pastorami, e poprowadz zało one przez niego ko cioły.
C. Przysposabianie innych do słu by
Jak ju mówili my, Paweł szybko si przemieszczał, lecz s pewne godne uwagi wyj tki w tej
praktyce. Sp dził on osiemna cie miesi cy w Koryncie i trzy lata w Efezie. Jednak e w tych
wypadkach, gdy nie przemieszczał si fizycznie, działał w taki sposób, e Ewangelia si
przemieszczała.
Badanie podró y Pawła wykazuje stopniowe przesuni cie akcentu w jego słu bie. W trakcie
swojej pierwszej podró y zało ył co najmniej cztery ko cioły i ka dy z nich pó niej odwiedził.
Kładł wtedy nacisk na pioniersk ewangelizacj i bezpo rednie zakładanie ko ciołów. Jednak
podczas swojej ostatniej podró y przy wieca mu chyba inny cel. Zamiast szybkiego
przemieszczania si sp dził wi kszo czasu w Efezie. Miasto to było tak poło one, e mógł
stamt d łatwo kontaktowa si ze wszystkimi zało onymi przez siebie ko ciołami. Wygl da na
to, e w trakcie tej podró y zało ył tylko jeden ko ciół (w Efezie), po wi cił bowiem swój czas
na odwiedzanie co najmniej dziewi ciu miast, w których przedtem zało ył ko cioły. Skupił si
teraz nie na pionierstwie/ewangelizacji, lecz na uczniostwie/szkoleniu. W tej podró y
towarzyszyło Pawłowi wielu uczniów (Dz. 20:1-2). Czytamy te o jego słu bie nauczycielskiej w
szkole Tyrannosa, która zaowocowała ewangelizacj prowincji Azji (Dz. 19:9-10).
D. Głoszenie ludziom otwartym
Wszystkie odwiedzane przez Pawła miasta miały znacznych rozmiarów wspólnoty ydowskie z
wyj tkiem Filippi. Paweł na ogół wchodził do synagog, gdy chciał głosi swoje przesłanie.
Wynikało to po cz ci z tego, e sam był ydem, a po cz ci z tego, e przyj cie Mesjasza ma
szczególne znaczenie dla narodu ydowskiego (Rzym. 1:16), a cz ciowo z tego, e
członkowie synagog mieli ju grunt przygotowany pod ewangelizacj . Mogli zrozumie i przyj
Ewangeli o ydowskich korzeniach bez konieczno ci łamania barier kulturowych.
Gdy Paweł jako apostoł przemawiał w synagogach do pogan, miał na celu pobo nych pogan.
Takimi byli poganie wyznaj cy monoteizm, którzy nawróciliby si na judaizm, gdyby nie surowe
wymogi prawne, zwłaszcza wymóg obrzezania. Bogobojni przychodzili na spotkania w
synagodze i studiowali ksi gi Starego Testamentu. Gdy faryzeusz Paweł głosił Ewangeli w
synagodze nie wymagaj c obrzezania, wiele bogobojnych osób czuło, e ta wiara ma dla nich
sens. Przesłanie Pawła zawierało monoteizm, który przyci gał ich do synagogi bez domieszki
legalizmu, który powstrzymywał ich od nawrócenia si na judaizm.
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Działanie z bazy strategicznej na rzecz ruchu o zasi gu regionalnym
Paweł próbował ewangelizowa całe regiony, ale nie polegało to na
głoszeniu w ka dej cz ci. Zakładał raczej ko cioły o pozycji
strategicznej, z których Ewangelia rozszerzała si i przenikała cały
region. (Zobacz ilustracja 8.2).

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

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

MACEDONIA
Tesalonika
GALACJA
AZJA
ACHAJA

Korynt

Efez

Antiochia Pizydyjska

Antiochia
(w Syrii)

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

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

Prowincja Azja z Efezu
Wskutek słu by nauczycielskiej Pawła w Efezie „wszyscy mieszka cy Azji, ydzi i Grecy,
usłyszeli słowo Pa skie” (Dz. 19:10).
KONKLUZJA
Czy rozwój ko cioła był dziełem przypadku? Otó rozwój ko cioła był wynikiem natchnionych Duchem
planów opartych na zasadach, które s aktualne równie dzisiaj. Podsumowuj c, plan Pawła polegał na
ewangelizacji otwartych osób w o rodkach strategicznych, zapocz tkowaniu ruchów zakładania
ko ciołów o zasi gu regionalnym (zwłaszcza w Galacji, Macedonii i Azji) pod przewodnictwem Ducha
wi tego. Zało yciele ko ciołów potrzebuj przede wszystkim powrotu do metod misyjnych wczesnego
ko cioła.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

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

•

Dlaczego sobór w Jerozolimie miało tak du e znaczenie?

•

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

ewangelii? Czy w ostatnich pokoleniach
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•

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

•

Opisz, na co zacz ł kła

•

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

nacisk Paweł mi dzy swoj pierwsz a trzeci podró

misyjn .
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Elementy ruchu zakładania
ko ciołów

Cel lekcji

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

Główne punkty

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

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

Po

dane rezultaty

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

si

dzi ki

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

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

Ruch SCP
Zasoby
Szkolenie
/
Doradzanie

Modlitwa
Ewangelizacja

WIZJA

KO CIÓŁ

„Zbuduj
Ko ciół
mój"

„Czy cie
uczniami
wszyst kie
narody”

• Mat . 16: 18
• Ef ez. 3: 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

si

do szkolenia przywódców w kontek cie ruchów zakładania

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

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

Szkolenie powinno by dost pne
Zadaniem miejscowych ko ciołów jest przeszkolenie przywódców do wypełnienia
Wielkiego Nakazu Misyjnego. Gdy ludzie mówi o programach szkoleniowych, na ogół

Lekcja 9: Elementy ruchu zakładania ko ciołów
Lato 2004

Wizja SCP

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 73

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

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

w

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

F.

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

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

Wizja rodzi si w wyniku modlitwy, badania i zadawania sobie
pytania „Czego chce Bóg?” W pytaniu tym kryje si pot na moc. O
wizj mo na prosi w parach, grupach lub specjalnych seminariach po wi conych
poszukiwaniu wizji. Ci, którzy uwa nie si nad tym zastanawiaj , dochodz do wniosku, e Bóg
pragnie, aby wszyscy ludzie mieli szans usłysze Ewangeli we własnym j zyku, a ponadto
aby Jego Ko ciół wzrastał w taki sposób, by ka dy miał szans sta si uczniem Jezusa. Na
tym polega wizja SCP, któr nale y przekaza innym podczas ró nych okazji poszukiwania
wizji.
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III. SKUTEK: RUCHY ZAKŁADANIA KO CIOŁÓW
Dachem lub szczytem naszego budynku jest ruch zakładania ko ciołów. Celem jest daj ca
wiadectwo społeczno wierz cych w geograficznym i kulturowym zasi gu ka dej osoby tak, by
ka dy przy ró nych okazjach mógł usłysze Ewangeli przedstawion zgodnie z wymogami jego
kultury i zobaczy w praktyce ycie Chrystusa w danej wspólnocie. Wypełnienie Wielkiego Nakazu
Misyjnego wymaga daj cych si powieli wzorców we własnym kraju i w kulturach innych krajów.
A. Zakładanie ko ciołów oparte na powielaniu si
Zakładanie powielaj cych si ko ciołów jest najlepszym sposobem ewangelizacji danego
regionu. Zakładanie ko ciołów według modelu dodawania nie przyniesie w efekcie ruchu.
Jeden plus jeden plus jeden równa si trzy. Dwa razy dwa równa si cztery.
Na pocz tku ró nica jest prawie niedostrzegalna, ale porównanie tych wzorców na przestrzeni
czasu sprawia, e ró nica jest OGROMNA. Zakładanie Ko ciołów a do Nasycenia opiera si
na modelu pomna ania. Oznacza to, e nowo zakładany ko ciół powinien mie wizj
pomna ania si ju w momencie powstawania.
Zało yciele Ko ciołów a do Nasycenia szukaj modelu niesko czonego powielania si . Chc
zakłada takie ko cioły, które mog si łatwo pomna a tak, by w efekcie powstał ruch.
Zało yciele Ko ciołów a do Nasycenia nie poprzestaj na zało eniu jednego ko cioła oczekuj oni, e ko ciół ten si powieli i tylko wtedy uznaj , e s bliscy osi gni cia Bo ego
celu.
B. Zakładanie ko ciołów w odmiennych kulturach
Kiedy ko cioły si pomna aj , tworz na ogół repliki siebie samych. Oznacza to, e w pewnym
momencie mo e si okaza konieczne pionierskie i ponadkulturowe zakładanie ko ciołów w
celu dotarcia do nowych grup ludzi w regionie.
Przebudzenie w Azji przekroczyło bariery kulturalne obejmuj c zarówno ydów jak i Greków
(Dz. Ap. 19:10). W Li cie do Efezjan 3:6 czytamy, e ponadkulturowy charakter Ewangelii jest
tajemnic spełnian przez Ko ciół. Lud Bo y nie reprezentuje okre lonej grupy etnicznej, lecz
wywodzi si z narodów całego wiata (Obj. 7:9-10). Zakładanie ko ciołów ponadkulturowych
stanowi jedno z zada Ko cioła, które wypełnia t tajemnic .
KONKLUZJA: „PAN BUDUJE DOM”
Bóg jest In ynierem ruchów zakładania ko ciołów. Wielkie ruchy duchowe polegaj na Nim i Jego
doskonałej porze na wszystko. Nikt nie mo e zmusi Boga do wykonania jakiegokolwiek posuni cia. Bóg
jest niezale ny i dokonuje posuni
zgodnie ze swoj wol . W ksi dze Dziejów mo emy to
zaobserwowa w yciu Pawła. Miał on pragnienie dotarcia z Ewangeli do Azji i gdy si tam wybierał,
nagle zadziałał Duch wi ty. W trakcie podró y Bóg kazał mu obra nowy kierunek. Pó niej, w
dziewi tnastym rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Bóg otworzył Pawłowi drzwi do pracy w prowincji
Azji, okazał swoj moc w niezwykły i zdumiewaj cy sposób (Dz. 19:1-12). Cała Azja usłyszała słowo
Pa skie! Niektóre z przejawów Bo ej mocy (jak na przykład uzdrawianie przez chusty) nie miały nigdy
miejsca w innych relacjach biblijnych. Dla mieszka ców Azji rzecz oczywist było to, e Bóg działał z
apostołami w niezwykły sposób. Chodzi o to, e w tamtym czasie w Efezie Bóg w swojej suwerenno ci
zdecydował si na działanie w nadzwyczajny sposób.
Tworzenie ruchu Zakładania Ko ciołów a do Nasycenia jest niemo liwe, je li nie jest to wybrany przez
Boga odpowiedni moment. Sk d mo emy wiedzie , gdzie i kiedy On działa lub pragnie zadziała ?
Aby pozna Bo
wol , trzeba najpierw pozna Boga. Aby pozna Boga,
trzeba nawi za z Nim wi
poprzez modlitw . Gdy zbieramy si razem Aby pozna Bo
modl c si i by mo e zachowuj c post, On objawi nam swoj wol . Jedn z wol , trzeba najpierw
przyczyn, dla których Bóg mo e nie działa , jest grzech, z którym si jeszcze pozna Boga.
nie uporali my. By mo e On nam poka e, e teraz jest czas na zasiewanie
ziarna lub podlewanie z modlitw zasianego ziarna. Mo liwe, e Bóg poka e nam inne podej cie, które
oka e si kluczem do otwierania ludzkich serc. Mo e by wiele powodów braku Bo ej interwencji w
danej dziedzinie, lecz je li Bóg kładzie ci co na sercu, bezustannie szukaj Jego oblicza w modlitwie.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jaka jest twoja wizja?
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•

Czy ruch modlitewny stanowi cz

•

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

•

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

•

Gdzie Bóg szczególnie działa w twoim regionie?

•

Jakie elementy ruchu zakładania ko ciołów dostrzegasz w swoim regionie?

twojego planu zakładania ko cioła?
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Komponenty strategii
budowania ruchu

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pokazanie strategicznego działania maj cego na celu ruch zakładania
ko ciołów.

Główne punkty

• Strategia jest to po prostu skuteczna metoda wykonania zadania.

• Okre lone strategie słu by sprzyjaj rozpowszechnianiu ruchu zakładania ko ciołów.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie , jak działa strategicznie na rzecz zakładania ko ciołów.
• Wiedzie , jakie zmiany trzeba wprowadzi w jego regionie na rzecz rozwoju ruchu.

Dodatki

10A Wiara i posłusze stwo a strach i niewiara
10B Rzeczy przyczyniaj ce si do wzrastania

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Strategie te, jakkolwiek biblijne, nie s bezwzgl dnymi nakazami. Nale y je raczej potraktowa jako
przydatne strategie i przykłady rozwi za stosowanych przez apostołów w sytuacjach podobnych
do tych, z jakimi mog si spotka zało yciele ko ciołów.
WPROWADZENIE
Strategia jest skuteczn metod wykonania danego zadania. Istnieje powiedzenie, e dzi ki odwadze i
m stwu wygrano wiele bitew, lecz dzi ki strategii jeszcze wi cej. Najlepsz tego ilustracj jest ksi ga
Jozuego. Podbój ziemi Kanaan pod wodz sługi Bo ego Jozuego istotnie miał charakter strategiczny.
Dzi ki trzem szybkim kampaniom, jednej w gł b kraju, drugiej na południe i trzeciej przeciwko
zjednoczonym siłom północy Izraelici przej li kontrol nad krajem pomimo obecno ci nieprzyjaciela.
Wojsko Jozuego nie miało adnej przewagi nad Kanaanejczykami pod wzgl dem uzbrojenia, siły b d
liczebno ci. Jednak z pomoc Bo potrafiło pokona wroga w sposób strategiczny. Strategia zajmuje
uzasadnione i wa ne miejsce nie tylko w fizycznych wojnach, lecz równie w duchowych zmaganiach
wiata (Berkhof, s. 25). W niniejszej lekcji prze ledzimy kilka strategii, które mo na wykorzysta w pracy
na rzecz ruchu Zakładania Ko ciołów a do Nasycenia.
I.

BUDOWANIE WIARY W WIZJ
Najistotniejszym czynnikiem ruchu zakładania ko ciołów a do nasycenia jest wizja. Nie wszyscy od
razu zaakceptuj wizj zakładania ko ciołów na tak skal , by ka dy miał do nich dost p. Niektórzy
b d si sprzeciwia , a inni powstrzymaj si od zarzutów, je li b d wiedzie , e jest to co
prawdziwego, ale nie przył cz si sercem i dusz . Znajd si jednak i tacy, którzy z całego serca
od dawna pragn li usłysze , czego chce dokona Bóg przez swój ko ciół i ci b d robi post py.
A. Mobilizacja do modlitwy
Je li chcesz pokona opór i ogl da ruch zakładania ko ciołów a do nasycenia w twoim
regionie, musisz szuka Bo ej woli dla tego regionu. Najlepszym na to sposobem jest
modlitwa. Intensywna modlitwa w poszukiwaniu Bo ej woli dla danego obszaru stanowi
skuteczn metod jednoczenia ludzi i zaszczepiania wizji wypełniania Wielkiego Nakazu
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Misyjnego. Ludzie, którzy rzadko si modl , maj problem z akceptacj Bo ej wizji dotycz cej
zakładania ko ciołów a do nasycenia. Modlitwa skupia osoby, które od dawna marz o tym,
eby Bóg wywarł wpływ na ich naród i region.
Ruch zakładania ko ciołów mo e mie miejsce tylko wtedy, gdy jego sił nap dow jest
modlitwa. Od samego pocz tku swego istnienia ko ciół trwał w modlitwie (Dz. Ap. 2:42). Nawet
wzmo one prze ladowania nie przeszkodziły urz dzaniu spotka modlitewnych (Dz. 4:23-31).
W obliczu silnego oporu modlono si o odwag wyznawania swojej wiary bez l ku i wstydu.
Paweł sformułował klasyczn modlitw zało yciela ko ciołów w li cie do Efezjan 6:19-20.
Dwukrotnie poprosił tam o jawne i swobodne głoszenie Ewangelii. Prosił te o modlitw o to, by
otrzymał wła ciwe słowa, które nakłoni ludzkie serca do podj cia decyzji pój cia za
Chrystusem oraz o to, by głosił bez l ku.
Modl cy si przyczyniaj si do sukcesu zało ycieli ko ciołów. Je li chcesz mie ruch
zakładania ko ciołów w swoim regionie, jednym z najbardziej strategicznych kroków, jakie
mo esz podj , jest zach canie do intensywnej modlitwy.
B. Stawianie sobie pytania „Czego chce Bóg?”
Innym sposobem budowania przekonania i wizji jest bezustanne stawianie sobie pytania typu
„Z” – „Czego chce Bóg?” Powinno ono by przedmiotem modlitwy, studium Biblii, kaza i
planowania słu by.
Odpowiadaj c na to pytanie dowiadujemy si , e Biblia mówi wyra nie, i Bóg realizuje swój
plan odkupienia wiata poprzez swój lud. Mo na to jasno zauwa y na przykładzie ycia
patriarchy Abrahama. Abraham otrzymał błogosławie stwo po to, by błogosławił innym (1 Moj .
12:1-3). Taki był cel Izraela. Cel Ko cioła jest taki sam. Jezus powiedział, e zostali my przez
niego wybrani po to, by my „owoc przynosili” (Jan 15:16). Mamy wiadczy w taki sposób, by
wywrze wpływ na niewierz cy wiat.
Zgł bianie historii ludu Bo ego ujawnia dwie całkowicie odmienne postawy wobec Bo ej woli.
Pierwsza to postawa zw tpienia i nieposłusze stwa; druga wypływa z wiary, a jej owocem jest
posłusze stwo.

Postawa zw tpienia i nieposłusze stwa
Docelowy plan Bo y jest jasny. Wielu jednak odniesie si sceptycznie do realno ci jego
osi gni cia. Najlepszym tego przykładem jest ilustracja zawarta w 4 Ksi dze Moj eszowej
13:26-33, opisuj ca powrót dwunastu zwiadowców z ziemi Kanaan, obiecanej im przez
Boga. Dziesi ciu zwiadowców dostrzegaj c trudno ci w wypełnieniu zadania stwierdziło:
„Nie mo emy wyruszy przeciw temu ludowi, bo jest silniejszy od nas” (4 Moj . 26:13:31).
Ich niewiara spowodowała nieposłusze stwo, za które Izraelici zostali ukarani.

Postawa wiary i posłusze stwa
W gronie dwunastu zwiadowców znalazł si równie Kaleb, który dostrzegał wszystkie
wyzwania zwi zane z podbojem tego kraju. Jednak b d c człowiekiem wiary powiedział:
„Trzeba ruszy i zdoby kraj - na pewno zdołamy go zaj ” (4 Moj . 13:30). Wiara Kaleba
doprowadziła go do postawy posłusze stwa wobec Boga.
Jak zauwa a autor Listu do Hebrajczyków: „Bez wiary za nie mo na podoba si Bogu”
(Hebr. 11:6). W tym samym rozdziale czytamy o wielkich herosach wiary ze Starego
Testamentu – tych, „którzy przez wiar pokonali królestwa, dokonali czynów
sprawiedliwych, otrzymali obietnic ” (Hebr. 11:33). Wiara jest nieodzowna do poznania
Bo ej woli. Je li ruch zakładania ko ciołów w twoim regionie ma sta si rzeczywisto ci ,
musisz budowa wiar w wizj . Bóg b dzie błogosławił postawie pełnej wiary! (Zobacz
Dodatek 10A).
II. WYZNACZANIE CELÓW OPARYTCH NA WIERZE
Kiedy lud Bo y wyznacza cele, powinny one by namacalnym wyrazem wizji. Warto pami ta , e
przy okre laniu celów s rzeczy, których wykonanie mo na zaplanowa oraz takie, co do spełnienia
których mo na mie nadziej . Na przykład zało yciel ko cioła wyznacza sobie cel pozyskania dla
Chrystusa dziesi ciu osób ze swego obszaru docelowego w ci gu roku. Jest to cel, który zało yciel
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ma nadziej zrealizowa . Poniewa jednak nawrócenie wymaga dobrowolnego zaanga owania
innych osób, zało yciel ma jedynie ograniczon kontrol nad wynikiem.
W zwi zku z powy szym celem zało yciel Ko cioła stawia sobie za cel dzielenie si Chrystusem z
setk osób na swoim obszarze docelowym w ci gu bie cego roku. Ten cel ma wi cej wspólnego z
post powaniem i działalno ci ni wynikami, dlatego jest mo liwy do osi gni cia. Niezwykle
frustruj ce mo e si okaza wyznaczenie celu takiego jak ten pierwszy przy jednoczesnym braku
planu osi gni cia go – taki plan zapewnia drugi z postawionych celów.
PRZYKŁAD
Ko ciół Muria w Indonezji ma ambitne plany wzrostu. W połowie lat osiemdziesi tych liczył on sze
zgromadze z ogóln liczb członków ponad pi set osób. Przywódcy wyznaczyli sobie cel
pozyskania dziesi ciu tysi cy członków do roku 2000. Cel ten mógł si wydawa całkowicie
nierealny, dzi jednak ich wyniki s lepsze ni zamierzone. Osi gaj cel dziel c go na pomniejsze
cele. Ka dy członek ma za zadanie poprowadzi do Chrystusa inn osob w ci gu trzech lat. W
takim samym okresie czasu ka de zgromadzenie ma zało y kolejny ko ciół. Wzrost z pi ciuset do
dziesi ciu tysi cy na przestrzeni pi tnastu lat nie dokonuje si tylko dlatego, e postawiono sobie
taki cel (Shenk, ss. 66-67).
III. STOSOWANIE POMNA ANIA ZAMIAST DODAWANIA
Typow postaw wobec słu by jest dodawanie. My limy o dodaniu jednego nowego ko cioła,
zało eniu jednej nowej grupy, poprowadzeniu jednej osoby do Chrystusa. S to dobre zamiary,
jednak Bo y sposób nie polega na dodawaniu, lecz na pomna aniu (2 Tym. 2:2).
Zasada pomna ania dotyczy ewangelizacji, uczniostwa, grup komórkowych, zakładania ko ciołów,
rozwoju przywództwa i innych dziedzin. Nowo nawróconych nale y uczy znajdowania innych
nawróconych, grupy komórkowe powinny si regularnie pomna a , ko cioły powinny si powiela i
zakłada ko cioły-córki. Przywódcy powinni przygotowywa innych przywódców, którzy z kolei
zajm si przygotowaniem jeszcze innych. Na tym wła nie polega pomna anie. W praktyce zasada
pomna ania oznacza, e powinni my stosowa takie metody i modele słu by, które nadaj si do
powielania w danej kulturze. Modele zakładania ko ciołów w du ej mierze zale ne od wsparcia lub
do wiadczenia z zagranicy mog nie nadawa si do powielania. Programy szkoleniowe
wymagaj ce długoterminowych studiów dziennych równie s przeszkod w powielaniu.
Ilustracja 10.1. Pomna anie a dodawanie

Pomna anie
Dodawanie

IV. DZIAŁANIE RACZEJ Z O RODKA STRATEGICZNEGO NI ODLEGŁEGO MIEJSCA
Ka dy zało yciel ko cioła musi zacz od jakiego punktu wyj cia. Mieli my ju okazj zauwa y ,
jak Paweł dobrał strategiczne punkty, w których zakładał ko cioły tak, by po pomno eniu nasyci
nimi s siedni okolic (Podr cznik 3, Wizja SCP, lekcja 8). Du e miasta o znaczeniu handlowym
oraz wa ne punkty komunikacyjne mog słu y szerzeniu Ewangelii.
Wybór o rodków strategicznych jest
ci głym
procesem. Na pocz tku Ko cioła
Nowotestamentowego Jerozolima stanowiła baz strategiczn , z której wyszedł ko ciół. Kolejnym
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o rodkiem strategicznym był ko ciół w Antiochii. Stamt d w odpowiedzi na poszukiwanie Bo ej woli
Duch wi ty posłał Barnab i Szawła, aby zanie li Ewangeli poganom (Dz. 13:1-3). Nast pnym
o rodkiem strategicznym był Efez, przej cie do Azji i miasto o zasadniczym znaczeniu dla czterech
prowincji (Galacji, Azji, Macedonii i Achai), w które Paweł zainwestował wi kszo swojej słu by
zakładania ko ciołów. W ko cu równie Rzym, stolica imperium, stał si strategicznym o rodkiem
rozpowszechniania si Ewangelii.
Działalno
z o rodka strategicznego odnosi si zarówno do ewangelizacji, jak i szkolenia.
Intensywne szkolenie w strategicznie poło onym miejscu pozwala zało ycielom ko cioła na pełne
przyswojenie sobie umiej tno ci i modeli słu by, co z kolei umo liwia im skuteczne powielanie tych
umiej tno ci i modeli w yciu pomno onej liczby uczniów z wi kszego obszaru docelowego.
Opracowanie geograficznej strategii szkoleniowej mo e zaowocowa
wi ksz
liczb
przeszkolonych osób. Odszukaj strategiczne obszary w swoim kraju, gdzie istnieje otwarto na
szkolenie zało ycieli ko ciołów. Miejscowi przywódcy, zaanga owani w zakładanie ko ciołów i
ch tni do mobilizacji innych w swoim regionie z twoj pomoc mog przeprowadzi szkolenie w
zakresie zakładania ko ciołów. Pomo e to w pomna aniu szkolenia i b dzie krokiem post pu w
kierunku powstania ruchu.
PRZYKŁAD
Projekt 250 ze swoj główn siedzib w Moskwie to słu ba, której celem jest wypełnianie Wielkiego
Nakazu Misyjnego na terenie byłego Zwi zku Radzieckiego poprzez zakładanie ko ciołów. Strategia
ta polega na szkoleniu i mobilizacji dwustu pi dziesi ciu zało ycieli ko ciołów w dwustu
pi dziesi ciu strategicznie poło onych o rodkach w całym kraju. Jej wynikiem ma by 62.500
nowych ko ciołów do ko ca 2020 roku. Ta zdecentralizowana strategia zwi ksza do maksimum
miejscowe zaanga owanie i poczucie własno ci.
V. ROZWIJANIE W DROWNYCH ZESPOŁÓW WSPARCIA
W Nowym Testamencie obserwujemy wyłonienie si w drownej społeczno ci zespołów misyjnych,
do których nale eli Barnaba, Paweł, Jan Marek, Sylas, Tymoteusz, Epafras, Pryscylla i Akwila,
Apollos, Łukasz, Demas, Tytus, Epafrodytus i inni. Pracownicy ci zakładali, umacniali i prowadzili
nowe ko cioły od Galacji po Rzym. Pytanie brzmi, dlaczego ci w drowni pomocnicy byli niezb dni?
Jedenastu apostołów trwało w modlitwie, czuwaniu i nauczaniu, co ograniczało ich mo liwo ci
zakładania ko ciołów. Zgł biali oni poznanie Boga w celu zapobiegania herezjom i sporom tamtych
czasów. Z drugiej jednak strony nowe ko cioły składały si z tubylców zakorzenionych w swoich
społeczno ciach. Ludzie ci cz sto nie mieli mo liwo ci przeprowadzania si tam, gdzie trzeba było
zakłada nowe ko cioły. Dlatego w drowni przywódcy po odpowiednim przeszkoleniu pracowali
jako zało yciele ko ciołów, nauczyciele, przywódcy, pocieszyciele, rozwi zuj cy problemy i
posłannicy dla nowych zborów.
Wyznaczeni przywódcy miejscowi mog by zbyt zaj ci nadzorem i obowi zkami duszpasterskimi,
eby aktywnie zakłada nowe ko cioły. Ruch zakładania ko ciołów wymaga mobilizacji,
wyszkolenia i wysłania misyjnej społeczno ci w drownych przywódców. Słu
oni za pomost
mi dzy narodowymi przywódcami a lokalnymi ko ciołami i maj
na celu gwałtowne
rozpowszechnianie Ewangelii dzi ki zakładaniu nowych ko ciołów.
Rozwój takiego zespołu w twoim kraju mo e by strategi konieczn do szerzenia Ewangelii w
całym twoim regionie. Członkowie zespołu wspieraj cego powinni by uznanymi pracownikami,
którzy podzielaj wizj SCP i potrafi przeszkoli , wyposa y i zmobilizowa innych. Jako zespół
mog oni pomaga zało ycielom ko ciołów i stawia przed innymi wyzwanie zaanga owania si w
zakładanie ko ciołów. Najlepiej mog to osi gn wtedy, gdy nie s zwi zani z adnym konkretnym
ko ciołem miejscowym przez dłu szy okres czasu. Zapewnia im to swobod podró owania i
uzyskania szerszej perspektywy Bo ych poczyna w danym regionie oraz pozwala na bezstronn
opini wobec wierz cych.
VI. PRZYGOTOWANIE LUDZI
Ruch zakładania ko ciołów wymaga ludzi w pełni przekonanych, szerz cych Ewangeli poprzez
zakładanie wsz dzie nowych ko ciołów. W miar wyłaniania si takich osób ruch zyskuje najwi cej
na ich rozwoju w dziedzinie ich uzdolnie . Wyposa anie innych w wizj i zach canie ich do
pełnienia swojej słu by znacznie lepiej przysłu y si sprawie Ewangelii ni zmuszanie ludzi do
uko czenia danego programu.
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PRZYKŁAD
Zarówno George Whitefield, jak i John Wesley byli przywódcami duchowego przebudzenia w Anglii
w XVIII w. Whitefield wygłaszał kazania przed audytorium licz cym po 60-80 tysi cy osób i uchodził
za lepszego kaznodziej od Wesley’a. Mimo to strategiczny charakter działalno ci tego ostatniego
wywarł wi kszy wpływ. Wesley był przekonany, e to ludzie wieccy s kluczem do
rozpowszechniania Ewangelii. Rozumiał pot g małych grup i potrafił wykorzysta zasoby ludzkie.
W przezorny sposób zebrał swoich nawróconych w „klasy”, które dzi nazwaliby my „grupami
komórkowymi”. Kilka klas w danym regionie tworzyło „społeczno ”. W szczytowym okresie rozwoju
ruchu w 10.000 „klas” zgromadziło si około 100.000 ludzi. Rola Wesley’a jako przywódcy ruchu
polegała na pełnieniu funkcji w drownego pomocnika i kaznodziei, lecz głównie na
przygotowywaniu przywódców społeczno ci (Miller, “John Wesley” oraz Comiskey, “Home Cell
Group Explosion”).
Jak mo emy przygotowa innych? Przygotowanie ludzi do ruchu zakładania ko ciołów wymaga:
• Doradzania ludziom zamiast kierowania nimi.
• Wyposa ania ludzi zamiast kontrolowania ich.
• Inwestowania w ludzi zamiast stawiania im wymaga .
• Stawiania przed lud mi wyzwania zamiast wywierania nacisku.
• Zach cania ludzi zamiast krytykowania.
• Przekonywania ludzi zamiast rozkazywania im.
• Szkolenia ludzi zamiast wygłaszania im wykładów.
VII. ROZWIJANIE SIECI
Kiedy ró ne struktury stawiaj ce sobie taki sam cel zakładania ko ciołów (zwłaszcza zakładania
ko ciołów a do nasycenia) zdecyduj si na poł czenie swych sił, ruch zacznie si gwałtownie
rozwija w miar jak zmobilizuje si do tego zadania organizacje i jednostki. Niekiedy spółki
działaj ce na zasadach partnerstwa albo rozwój nowych organizacji pozwala grupom na bardziej
efektywn współprac .
PRZYKŁAD
The Alliance for Saturation Church Planting (Sojusz Ruchu Zakładania Ko ciołów a do Nasycenia)
ma za zadanie udzielanie pomocy zało ycielom ko ciołów w 27 krajach byłego bloku
komunistycznego w Europie Wschodniej i Azji
rodkowej. Pracownicy Alliance nie s
odpowiedzialni za zakładanie ko ciołów, jednak dzi ki wysiłkom Alliance wspieraj cym
miejscowych działaczy w zakładaniu nowych ko ciołów zało ono ponad 2000 ko ciołów. Zamiast
wydawania ryb (tzn. misjonarzy wykonuj cych zakładanie), The Alliance woli uczy ludzi, jak łowi
własne ryby. Wymaga to pomagania przywódcom w zrozumieniu wizji SCP, zach cania do ruchów
modlitwy o SCP, szkolenia zało ycieli ko ciołów, pomocy w prowadzeniu bada oraz finansowania
konferencji dotycz cych zagadnie zwi zanych z SCP.
A. Budowanie porozumienia
Podobnie jak wszystkie inne ruchy ruch zakładania ko ciołów a do nasycenia opiera si na
porozumieniu mi dzy zaanga owanymi co do zmierzania w tym samym kierunku, wyja nieniu i
post pach ruchu oraz na legalizacji. Dobre porozumienie pomaga te w budowaniu i
pogł bianiu wa nych relacji mi dzy działaczami ruchu.
Wydawanie literatury i rodków przekazu typu informatory, w niektórych przypadkach strony
internetowe, mo e przyczyni si do przyspieszenia i zalegalizowania ruchu. Literatura i rodki
przekazu powinny by zadowalaj cej jako ci tak, by ludzie mogli je zaakceptowa jako
pasuj ce do ich sytuacji. Powinny by przyst pne zarówno cenowo, jak i pod wzgl dem
mo liwo ci ich nabycia. Powinny by na takim poziomie intelektualnym, by odpowiada
inteligencji przywódców ruchu, lecz zachowa przy tym tak przyst pno
i prostot , by
wszyscy mogli je zrozumie .
B. Finansowanie konferencji
Przywódcy danego ruchu musz si widzie twarz w twarz. Gromadzenie ludzi na
konferencjach, zjazdach i naradach jest te niezb dne dla zachowania pr no ci ruchu. Nic tak
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nie wyzwala potencjału, jak sala pełna podobnie my l cych przywódców. Spotkania na du
skal typu zjazdy inspiruj i motywuj ludzi. Wydarzenia na mniejsz skal , takie jak narady
pozwalaj przywódcom rozwi zywa problemy i u wiadamia kierunek, jaki powinni obra w
ramach ruchu.
PRZYKŁAD
AD 2000 and Beyond to ruch, który pomaga chrze cija skim przywódcom na całym wiecie
kontaktowa si ze sob . Dziel si wspólnymi celami, marzeniami i planami zwi zanymi z
szerzeniem Ewangelii. Dzi ki wydarzeniom typu zjazdy i narady pozostaj w kontakcie.
Poprzez ten ruch i inne Bo e dokonania, jakie maj miejsce w naszych czasach, ró ne słu by
współpracuj ze sob w pozyskaniu wiata dla Chrystusa na niespotykan dot d skal .
VIII. SZUKANIE BO EGO PROWADZENIA I CZASU
Ruchy zakładania ko ciołów s zale ne od Bo ego terminarza bardziej ni od wszelkich innych
strategicznych czynników. Dlatego niemo liwe jest spowodowanie ruchu. Mo na jednak stworzy
warunki sprzyjaj ce ruchowi. Dostrzegamy t zasad w opisie zakładania przez Pawła Ko cioła w
Koryncie: „Ja (Paweł) siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost” (1 Kor. 3:6). Paweł i Apollos
(oraz inni, jak mo emy si domy la ) dzi ki swemu posłusze stwu spełnili swoje zadanie w
tworzeniu warunków do tego, by Bóg odebrał chwał poprzez wzrost swego Ko cioła.
Podobnie jak nikt nie mo e zmusi Boga do działania w okre lony sposób, nikt te nie jest w stanie
powstrzyma Go, je li decyduje si na działanie w niezwykły sposób. Przyjrzyjmy si samym sobie i
swoim teologiom. Czy nie próbujemy czasami zmusi Boga do robienia pewnych rzeczy? W takim
wypadku lepiej chyba byłoby dowiedzie si , czego chce Bóg i przył czy si . Wtedy mo emy si
cieszy ze wszystkich sposobów Jego objawiania si ludziom, którym mamy głosi Słowo. Poka e
On swoj moc w sposób zgodny z Jego wol , gdy b dzie działał w pozyskiwaniu danego narodu.
KONKLUZJA
Zbadane przez nas strategie s metodami wykorzystywanymi w tych cz ciach wiata, gdzie ruchy
zakładania ko ciołów kwitn . „Tradycyjna słu ba”, skupiona na podtrzymywaniu istniej cego stanu
rzeczy i kontroli, nie prowadzi do wyzwolenia Bo ej mocy, która działa poprzez Jego lud. Czy
jakiekolwiek z powy szych strategii s pomocne dla twojego regionu?
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Czym jest strategia?

•

Dlaczego wizja ma tak wielkie znaczenie w ruchach zakładania ko ciołów?

•

Dlaczego pomna anie ma tak wielkie znaczenie w ruchach zakładania ko ciołów?

•

Które ze strategii omówionych w tej lekcji mog znale zastosowanie w twojej obecnej sytuacji? Jak
mog one przyczyni si do post pów w twojej działalno ci zało ycielskiej?

•

Jak koncepcja zespołu wspieraj cego zadziałałaby w kontek cie twojej słu by zakładania ko cioła?
Gdzie udałby si taki zespół i jak zostałby wykorzystany?

PLAN DZIAŁANIA
•

Wybierz i zastosuj co najmniej jedn ze strategii zakładania ko ciołów omówionych w tej lekcji i
podziel si wynikami ze swoim prowadz cym lub doradc .

•

Zobacz Dodatek 10A. Porównaj zamieszczon tam list ze swoj sytuacj w słu bie.
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Wiara i posłusze stwo a
strach i niewiara

Przedstawione ni ej obawy to typowe zastrze enia dotycz ce zakładania ko ciołów. Nie maj one nic
wspólnego z prawd . W rzeczy samej s to kłamstwa wymy lone przez Szatana.
„Kłamstwa”

„Prawda”

Wiara w kłamstwa prowadzi do strachu
Powinni my przede wszystkim troszczy
si o ko ciół-matk .

Wiara w prawd prowadzi do posłusze stwa
Podobnie jak Abraham otrzymał błogosławie stwo po to, by
błogosławi innym, tak te celem ko cioła nie jest istnienie
dla samego siebie. Prawda jest taka, e w Bo ej ekonomii
jest do
rodków na troszczenie si o istniej ce ko cioły, o
ile b dziemy wierni Bo emu posłannictwu.

Nie mamy wystarczaj cej liczby
przeszkolonych przywódców.

Cz sto przyczyn braku przywódców jest stawianie ludziom
wymaga dotycz cych wykształcenia i czasu. Jest to
przejaw kontroli wynikaj cy z braku zaufania do prowadzenia
i nauczania innych przez Ducha wi tego.

Nie mamy odpowiednich funduszy.

Bóg zapewnia dostatecznie wysokie fundusze do
wykonywania swojej woli. Fragment z Ewangelii Łukasza
6:38 wyra nie pokazuje, e je li dajemy, b dziemy mieli
wi cej ni mogliby my si spodziewa . W całej historii
ko cioła Ojciec zaspokajał potrzeby ludzi wiary.

Jeden ko ciół w tym mie cie wystarczy.

Nasycenie oznacza dostosowane do wymogów kulturowych
wiadectwo w zasi gu ka dej osoby. Je li Bóg oczekuje
wypełnienia Wielkiego Nakazu Misyjnego za po rednictwem
ko cioła, to taka jest Jego wola.

Wprowadzimy podziały w ko ciele.

Pomno enie ciała Chrystusowego jest naturalnym Bo ym
sposobem na wypełnienie ziemi Jego chwał . Duch wi ty
jest jeden i nie mo e by podzielony.

Stracimy swoje zasady moralne.

Bez obaw, poniewa Duch wi ty poprowadzi w prawdzie i
sprawiedliwo ci. Oczy ci Chrystusow oblubienic .

Nie mo emy tego dokona bez pomocy z
zewn trz.

Na całej kuli ziemskiej nie ma człowieka, który nie
posiadałby rodków do własnej duchowej działalno ci. Taka
postawa cz sto wytwarzała niezdrow zale no i
skomplikowane struktury ko cielne, których nie mo na
powiela ani pomna a .

Nie powinni my z „nimi” pracowa .

Brak jedno ci i gniew w ciele Chrystusa to jedna z
najskuteczniejszych broni Szatana w powstrzymywaniu
Ko cioła przed wypełnianiem Bo ego posłannictwa.
List do Efezjan 4:26,27

Na podstawie: Correll, Richard C. The Glory of God among the Nations. Grand Rapids: Church Planters'
Training International.
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DODATEK

10B

Rzeczy przyczyniaj ce si
do wzrastania

Czynniki sprzyjaj ce naturalnemu
rozpowszechnianiu si Ewangelii

Czynniki, które mog hamowa
naturalne rozpowszechnianie si
Ewangelii

Zakładanie ko ciołów

Zakładanie misji

Ko cioły samorz dne

Zewn trzna kontrola nad ko ciołami

Ko cioły samopomna

strona 85

j ce si

Ko cioły samowystarczalne

Ko cioły, które cechuje stagnacja
Zewn trzna zale no

Pomna anie przywódców

Dodawanie przywódców

Szkolenie w trakcie słu by

Szkolenie poprzedzaj ce słu b

Wczesne odej cie

Pobyt stały

Narodowi przywódcy
My lenie typu „Z”
Współpraca/koordynacja/jedno

Zale no

od przywódców z zagranicy

Tendencja do utrzymywania istniej cego stanu
rzeczy
Podział

Miejscowa inicjatywa i przywództwo

Centralna biurokracja

Szkolenie w ko ciele

Wykształcenie formalne

Na podstawie: Correll, Richard C. The Glory of God among the Nations. Grand Rapids: Church Planters'
Training International.
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Znaki ruchu

11

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pokazanie, e zakładanie ko cioła mo e si zmieni w ruch.

Główne punkty

• Ruch jest zjawiskiem społecznym, w którym to, co dot d było rzadko ci , staje si
bardziej powszechnym.

czym

• S pewne znaki ruchu, które mog pomóc zało ycielowi ko cioła w zorientowaniu si , czego
dokonuje Bóg w tym regionie.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Potrafi rozpozna znaki ruchu.
• Zna zasady słu by prowadz ce do ruchu.
• Nie tylko bra udział w zakładaniu ko ciołów, lecz zmierza te w kierunku ruchu zakładania
ko ciołów.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

W ramach wprowadzenia do niniejszej lekcji zach uczestników do omówienia ruchów znanych z
historii ich kraju, zarówno wieckich, jak i duchowych. Omów zasady ruchu na podstawie tych
przykładów.
W lekcji tej podajemy sze „znaków” cechuj cych ruch. Wybierz przynajmniej jeden przykład ze
wszystkich sze ciu kategorii i przedyskutuj go wspólnie z uczestnikami. Przy doborze przykładów
miej na uwadze konkretn kultur i sytuacj uczestników. Podkre l te zasady u yte w ka dym
przykładzie, które przyczyniły si do powstania biblijnych i zdrowych ruchów zakładania ko ciołów
o zdrowym nauczaniu i praktyce.
WPROWADZENIE
Ruch jest zjawiskiem społecznym. Jednym ze sposobów opisania ruchu o charakterze społecznym jest
stwierdzenie: „To, co dot d było rzadko ci , staje si czym bardziej powszechnym”. Wymaga on
rosn cej liczny ludzi przekonanych do wspólnej sprawy, odpowiedniego czasu oraz przywódców, którzy
pragn wprowadzi radykalne zmiany w istniej cym stanie rzeczy. Wyłaniaj si wtedy szczególni
przywódcy do inspirowania, motywowania i prowadzenia poszczególnych grup do danego celu. Ruchy
daj po ywk nowym wydarzeniom i działalno ci. Ujmuj c rzecz pro ciej to, co robiło dot d niewielu
ludzi robi teraz wi cej osób. Oznacza to, e co , czym zajmowano si rzadko, staje si czym
powszechnym. Wywiera to na tyle silny wpływ na dan grup , e zmienia jej my lenie, cho nie obywa
si w tym procesie bez konfliktów.
Demokratyczny ruch w Europie Wschodniej, który rozpocz ł si w roku 1989, jest przykładem ruchu
wieckiego. W miar jak wizja zmian politycznych p czniała w sercach prostych ludzi, nadeszła fala
rewolucji w tak szybki, spontaniczny i dramatyczny sposób, e tylko nieliczni byli w stanie to przewidzie .
Rozpowszechnianie si Ewangelii w Nowym Testamencie, reformacja protestancka, przebudzenie
Wesley’a oraz współczesne ruchy zakładania ko ciołów wszystkie stanowi przykład ruchów o
charakterze duchowym.
Jasno okre lonym celem niniejszego szkolenia zało ycieli ko ciołów jest pomoc w zapocz tkowaniu
ruchu zakładania ko ciołów w twoim regionie. Tam, gdzie istnieje Bo y ruch w narodzie, wierz cy b d
przejawia odrodzenie zamiłowania do Ewangelii, które doprowadzi ich do jej rozpowszechniania
poprzez spontaniczne zakładanie ko ciołów i grup komórkowych.

Lekcja 11: Znaki ruchu
Lato 2004

I.

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Wizja SCP
strona 88

ZNAK I: SZCZEGÓLNY CZAS
W odpowiednim czasie Bóg porusza i przyspiesza swoje działanie w narodzie! Nigdy nie przychodzi
za wcze nie ani si nie spó nia – zawsze robi to, co nale y w idealnie dobranym czasie.
W celu zapocz tkowania ruchu trzeba mie wyczucie czasu. W obr bie narodu czy mniejszo ci
narodowej wydarzenia, warunki i oczekiwania zbiegaj si w okre lonym momencie dziejów i
tworz podwaliny masowego ruchu. W Biblii czas jest tak wa ny, e sam Bóg wyznaczał termin
ruchów. W Drugiej Ksi dze Moj eszowej przygotowanie do wyj cia z Egiptu zaj ło narodowi
izraelskiemu czterysta lat, ale jak pot ny był ten ruch! Dwa miliony ludzi opu ciły zniszczony Egipt,
za dnia prowadził ich obłok, noc za ogie . Daniel zauwa ył, e Bo y czas siedemdziesi ciu lat
wypełnił si wówczas, gdy modlił si o powrót Izraela do ziemi obiecanej z niewoli perskiej (Dan.
9:2). Gdy Bóg wysłuchał Daniela, tłumy ydów wróciły do Jerozolimy. Odbudowali wi tyni oraz
mury miejskie i opustoszałe miasto znów zacz ło t tni yciem.
W Li cie do Galacjan 4:4 czytamy: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego...”.
W Nowym Testamencie czas równie był czynnikiem decyduj cym o zakładaniu i mobilizacji
ko cioła. Uczniowie Jezusa otrzymali polecenie czekania, dopóki nie otrzymaj Ducha wi tego.
Czekali a do Pi dziesi tnicy (Dz. 1:4; 2:1). Tego dnia powstał Ko ciół, a potem rozpocz ł si
wielki ruch w Jerozolimie. Coraz cz ciej organizowano spotkania po domach i nauczano Słowa
Bo ego. Wierz cy spotykali si te publicznie. Poza nauczaniem była te społeczno , wspólny
posiłek i modlitwa (Dz. 2:42-47).
Kolejnym wielkim ruchem Ko cioła w Nowym Testamencie jest ogromny post p Ewangelii w Azji
Mniejszej. W Dziejach Apostolskich 19:10 czytamy: „wszyscy mieszka cy Azji, ydzi i Grecy,
usłyszeli słowo Pa skie”. Bo y czas miał tak decyduj ce znaczenie dla tego ruchu, e kilka lat
wcze niej Bóg nie pozwolił Pawłowi nawet przekroczy granic tego regionu! Fragment Dziejów 16:6
opisuje, jak Pawłowi i jego towarzyszom „Duch wi ty zabronił głosi Słowo w Azji”.
Wygl da na to, e odpowiedni czas ma ogromne znaczenie. Bóg doprowadza ludzi do punktu
otwarto ci na Ewangeli , przesłanie o ruchu zakładania ko ciołów i mobilizuje Ko ciół do głoszenia
tej e Ewangelii i zakładania wi kszej liczby ko ciołów. Otwarci ludzie i zmobilizowany Ko ciół
tworz zespół czynników sprzyjaj cych ogromnym post pom Ewangelii. Ruchy te zaznacz si te
na kartach historii. Je li nie jest to Bo y czas na ruch o charakterze masowym, nie zniech caj si –
wci
jeszcze mo esz si przył czy tam, gdzie Bóg działa nawet na niewielk skal . Jak to
ilustruje przypowie o ziarnie gorczycy Bóg tworzy wielkie rzeczy z bardzo skromnych pocz tków.
Jakie dowody Bo ego działania dostrzegasz na swoim obszarze docelowym? Jak mo esz tam
doł czy z wizj ruchu zakładania ko ciołów – nawet je li jest to malutki, pozornie mikroskopijny
pocz tek przypominaj cy rozmiarami ziarnko gorczycy? Przyjrzyj si temu, czego Bóg dokonuje
oraz gdzie działa w twoim regionie i przył cz si do tamtejszych działa zmierzaj cych do ruchu
zakładania ko ciołów.
PRZYKŁAD:
Argentyna zawsze słyn ła z dumy swego narodu. Po przegranej wojnie z Brytyjczykami w roku
1982 naród doznał upokorzenia. Wywarło to korzystny wpływ na szerzenie si Ewangelii, poniewa
wielu ludzi uznało swoj potrzeb Boga po tym, jak do wiadczyli takiej narodowej tragedii. W ci gu
pi ciu lat ruch zakładania ko ciołów z grup komórkowych o nazwie Wizja przyszło ci wzrósł do
100,000 osób.

II. ZNAK 2: WYŁANIAJ CE SI PRZYWÓDZTWO
Wiele razy w historii, gdy wydaje si , e królestwo ciemno ci na pewno pokona siły sprawiedliwo ci,
Bóg powołuje przywódców, którzy „rozumiej czasy” i wiedz , co „powinien robi ” lud Bo y. W
odpowiednim czasie, nie za pó no i nie za wcze nie, Bóg poprzez tych przywódców dopuszcza
cios, który rzuca królestwo ciemno ci na kolana. Tak było z Moj eszem, Dawidem, Nehemiaszem,
Janem Chrzcicielem, apostołem Pawłem, Marcinem Lutrem, Johnem Wesley’em i innymi.
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PRZYKŁAD:
Osiemnastowieczny kaznodzieja John Wesley był takim wła nie przywódc . Nazywano go
„najbardziej u ytecznym wi tym w Imperium Brytyjskim” (Miller, s. 63). Przebudzenie w Anglii, na
czele którego stał on i George Whitefield, zacz ło si na etapie niskiego poziomu ycia duchowego,
gdy ko cioły wydawały si bezsilne w pozyskiwaniu społecze stwa dla Chrystusa. Efektem słu by
Wesley’a było nawrócenie setek tysi cy oraz taki wpływ społeczny, e pozwolił unikn rewolucji na
miar rewolucji francuskiej. Przebudzenie wesleyowskie dotarło do Ameryki i pod kierownictwem
Jonathana Edwardsa i Francisa Asbury’ego zaowocowało zakładaniem a do nasycenia ko ciołów
kongregacjonalistów i metodystów.
Bardzo istotn rol w ruchach odgrywa przywództwo. Do zapocz tkowania ruchu zakładania
ko ciołów a do nasycenia konieczne jest wyłonienie si przywódców. Musz oni upowszechnia
wizj , rozwija nowych przywódców oraz przekona obecnych przywódców do udzielenia wsparcia i
przył czenia si do ruchu. Gdy ruch nabierze rozmachu, zaczn si pojawia nowi przywódcy, aby
go kontynuowa .
Podobnie jak łód z wiosłami zmierzaj ca w gór strumienia pod silny pr d, tak te ci przywódcy
b d musieli na ogół stawi czoła opozycji. Zazwyczaj na etapie wprowadzania zmian w
istniej cym stanie rzeczy stoj cy na czele ruchu na samym jego pocz tku s bardziej radykalni.
Ten element radykalizmu mo na porówna do nowego ogiera w stadninie, który stawia wyzwania
koniom od jakiego czasu przebywaj cym ju w stadninie – powoduje on tarcia. Kopyta mog wzbi
si w powietrze, gdy przywódcy staj d ba i przyjmuj jak postaw ! Ludzie b d reagowa na to,
za czym opowiadaj si przywódcy ruchu – jedni pozytywnie, inni negatywnie.
Ruchy mog wła ciwie przybra na sile dzi ki opozycji, poniewa opór zmusza przywódców do
wprowadzania zmian, okrzepni cia i rozwini cia poczucia kierunku i przekona . Miejmy nadziej ,
e je li przywódcy ruchów chrze cija skich maj radykalne, lecz niebiblijne opinie, zmieni swoje
d enia i przekonania zgodnie z postaw biblijn .
Niektórzy przywódcy poddaj wizj i pomysły (jak na przykład prorocy od Izajasza do Jana
Chrzciciela). Domagaj si zmian, lecz motywuj je docieraniem do ludzkiej t sknoty za działaniem
Boga. Oznajmiaj c Bo e zamiary wobec jego ludu pracuj nad przekonaniem go do porzucenia
istniej cego stanu rzeczy i wykonania Bo ego planu. Ruch zakładania ko ciołów potrzebuje
przywódców, którzy b d broni sprawy zakładania ko ciołów a do nasycenia przed innymi
przywódcami niech tnymi do przyj cia tej wizji.
Znakomity przykład takiego post powania dał apostoł Piotr w publicznym kazaniu, gdy skupił si na
nadziejach i marzeniach narodu ydowskiego. Przytaczał fragmenty swojego i ich Pisma z proroka
Joela. Jego przesłanie wzbudziło w nich pragnienie, by Bóg zesłał swego Ducha, aby po raz kolejny
przyniósł słowo prorocze. Jednak zamiast mówi o Duchu zst puj cym na jakiego dawnego,
wywy szonego proroka Paweł zawiódł ich oczekiwania cytuj c Joela i twierdz c, e ich synowie i
córki b d prorokowa ! Potem nast piło co , co mo na okre li mianem duchowego ruchu (Dz. 2).
Jego przesłanie jednak spotkało si te ze sprzeciwem. Ruch zakładania ko ciołów potrzebuje
przywódców, którzy pobudz w ludzkich sercach pragnienie Bo ego działania poprzez nie, szerz c
Bo Ewangeli dzi ki pomna aniu ko ciołów w tym kraju.
Paweł był przywódc - człowiekiem czynu. Je li gdzie nie głoszono Chrystusa, sam szedł tam, aby
si tym zaj
(Rzym. 15:20-21). Dawał przykład słu by innym. Zakładał ko cioły w obliczu
trudno ci, prze ladowania, a nawet w niedostatku (2 Kor. 11:23-27)! Inni go w tym na ladowali (2
Tym. 2:3). Wydaje si to oczywiste, ale warto przypomnie : Ruch zakładania ko ciołów potrzebuje
przywódców, którzy poprowadz zespoły do zakładania ko ciołów!
Barnaba był przywódc , który rozwijał innych przywódców nawet je li uchodzili oni za szkodz cych
sprawie Ewangelii. Stał przy Pawle wówczas, gdy istniały powa ne w tpliwo ci co do szczero ci i
prawdziwo ci jego nawrócenia (Dz. 9:26-27). Gdy Paweł był sam w Tarsie, Barnaba wezwał go do
Antiochii i wprowadził go do słu by nauczania (Dz. 11:25-26). To wła nie od czasów słu by w
Antiochii Paweł stał si uznanym apostołem i zało ycielem ko ciołów.
Barnaba równie napotkał na opór, gdy Paweł odmówił zabrania ze sob młodego Marka po tym,
jak jego pierwsza podró zako czyła si niepowodzeniem. Barnaba oddzielił si od Pawła, aby
przywróci Marka do u ytecznej słu by (Dz. 15:36-39). Po pewnym czasie nie tylko sam Paweł
przyznał, e Marek okazał si przydatny, lecz stał si on jakby przybranym synem Piotra i nawet
autorem Ewangelii! Prze led fragmenty z Drugiego Listu do Tymoteusza 4:11, Listu do Kolosan
4:10 oraz Pierwszego Listu Piotra 5:13 i odczytaj je na głos.
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PRZYKŁAD:
Najwi kszym osi gni ciem w słu bie J. Christy Wilsona nie jest mo e fakt, e był on pierwsz
osob , która po upływie 1500 lat zało yła ko ciół ewangeliczny w Afganistanie, lecz to, e
zainspirował wielu innych przywódców chrze cija skich zarówno do misji zagranicznej, jak i słu by
duszpasterskiej. Sam nie prowadzi adnej organizacji. Bill Bright, przywódca jednej z najwi kszych
misji i organizacji ewangelizacyjnych na wiecie, twierdzi, e dr. Wilson wywarł na niego gł boki
wpływ jako najbardziej uduchowiony człowiek, jakiego spotkał. Dr. Wilson co tydzie modli si o
setki osób - o to, by Bóg si nimi posługiwał. Zach ca ludzi, wierzy w ich dary duchowe i
wykorzystuje własne wpływy i pot ne powi zania, aby da im okazj do u ywania tych darów.
Jako pastor, profesor, misjonarz, przyjaciel i doradca pomaga innym zobaczy , jak Bóg mo e si
nimi posłu y oraz zach ca ich do działania na rzecz Pana zanim inni ich dostrzeg . Cz sto staje i
publicznie chwali jak
osob , która, cho budzi kontrowersje, słu y Panu i jest przez niego
u ywana.
Mo na przekaza płomie pochodni innej nie zapalonej pochodni nie przy miewaj c przy tym
własnego wiatła. Zapalanie pochodni nowych przywódców tak, by te mogli przewodzi , pomaga
małemu chybocz cemu płomykowi zamieni si w pot ny płomie , widoczny z daleka. W taki sam
sposób przygotowanie lub „wyposa anie” innych do przewodzenia przyczynia si do wzrostu ruchu.
Dzieje Apostolskie 19:1-10 opisuj , jak Paweł w swojej ostatniej słu bie, zanim trafił do wi zienia,
wykształcił innych przywódców poczynaj c od dwunastu m czyzn w Efezie. Sam Paweł przebywał
w mie cie, lecz ci, których przygotował, roznosili słowo Pa skie po całej Azji Mniejszej! W Dziejach
20:17-38 opisuje, jak pracował z nimi w tym okresie. Paweł zapalił ich pochodnie! Ruch zakładania
ko ciołów potrzebuje przywódców, którzy b d wywiera wpływ i rozwin innych przywódców, a ci z
kolei b d rozszerza ruch.
Przywódcy ruchu sprawiaj , e ludzie trzymaj si prawdy nawet wtedy, gdy stoi ona w cieniu
tradycji. Piotr, Barnaba i Paweł odwołali si do moralno ci i sumienia innych przywódców w celu
przekonania ich w kwestii pogan i ydowskiego Prawa. Opowiedzieli apostołom i starszym, jak Bóg
posłu ył si nimi do przyprowadzenia nieobrzezanych pogan do Chrystusa. Na podstawie tego
argumentu przekonali apostołów i starszych, aby napisali pismo zwalniaj ce poga skich wierz cych
od zobowi za wobec rytualnego Prawa Starego Testamentu (Dz. 15:6-7,23-29).
III. ZNAK 3: ZAANGA OWANIE LUDZI
Gdy ruch jest w toku, ludzie anga uj si w ró ne jego aspekty w coraz wi kszej liczbie i na
wy szym poziomie po wi cenia wobec wspólnej sprawy. Dla ruchu zakładania ko ciołów wspólna
sprawa to napełnienie danego kraju ko ciołami głosz cymi Ewangeli ! Oznacza to, e potrzebne
b dzie zaanga owanie wi kszej liczby osób we wszystkich dziedzinach zakładania nowych
ko ciołów. Wi cej ludzi zostanie w pełni oddanymi zało ycielami ko ciołów. Wi cej ludzi usłu y
szczególnymi uzdolnieniami w dziedzinie muzyki, ewangelizacji, bada i w ka dy inny sposób
pomocny w zakładaniu. Wi cej ludzi stanie si cz ci wysyłanego zespołu dzi ki regularnym
modlitwom o zało ycieli ko ciołów i ich słu b .
PRZYKŁAD:
W Rumunii pocz tkowe znaki ruchu modlitewnego s oczywiste. W rumu skiej miejscowo ci Alba
Iulia grupa trzech kobiet zacz ła si modli o siebie nawzajem i o ich m ów. Pó niej doł czyły do
swoich modlitw pro by o ich ko cioły, region, naród i zakładanie nowych ko ciołów. Społeczno ta
rozrosła si do ponad trzydziestu grup licz cych około sto pi dziesi t kobiet zaanga owanych w
modlitw . Dotarła ona do Bukaresztu, gdzie wydrukowano broszur modlitewn o Rumuni i
posługiwano si ni w całym kraju i za granic . W Sibiu wspólnie modl si dwa ko cioły
reprezentuj ce ró ne wyznania. W Cluj raz w miesi cu odbywa si spotkanie modlitewne kobiet
otwarte na wszystkie ko cioły. Cz sto przychodz tam kobiety nienawrócone, a niektóre z nich staj
si wierz ce dzi ki tej społeczno ci.
Niewidzialna, pot na relacja, jak utrzymujemy z Bogiem dzi ki modlitwie, stanowi intymn wi z
Tym, który rodzi i prowadzi ruch. Poruszenie Jego Ducha jest widoczne wtedy, gdy pomna aj ce
si grupy wierz cych schodz si na spotkanie z Nim w modlitwie. Najpierw kilka, potem coraz
wi cej osób gromadzi si na modlitw , a powiew Jego Ducha ogarnia cały naród.
Tym, co cechuje ruch, jest powód, dla którego przyci ga on wi cej ludzi. Ludzie s przekonani i
oddani wspólnej sprawie i zara aj swoim przekonaniem i po wi ceniem innych. Anga uj si oni
w ruch zakładania ko ciołów, poniewa s przekonani, e to Bóg działa.
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PRZYKŁAD:
Pocz tkiem ruchu Gł bszy Wymiar ycia w Nigerii było studium biblijne w domu Williama Kmuye,
wówczas profesora uniwersytetu. Z tego jednego studium Biblii powstało ponad trzysta
zgromadze . Ludzie poczuli Bo obecno w trakcie powa nego rozwa ania Bo ego Słowa. Mimo
gwałtownego wzrostu Ruch Gł bszy Wymiar ycia stosuje z pełnym zaanga owaniem praktyki
biblijne, zdrowe nauczanie i szkolenie przywódców na wysokim poziomie w ramach słu by grup
komórkowych.
Do jakiego rodzaju słu by ludzie garn si w twoim regionie?
IV. ZNAK 4: NOWE FORMY
Gdy ruch jest w toku, nie tylko zawodowcy i wybrani przywódcy udzielaj si w słu bie, lecz zwykli
wierz cy odkrywaj , e równie nimi Bóg pragnie si posłu y . Ruch anga uje ludzi na ka dym
poziomie. Wyłaniaj si przywódcy z zamiłowaniem do słu by. Ludzie aktywnie słu
Bogu na
wszelkie mo liwe sposoby, cho wcze niej mo e my leli, e mog to robi tylko zawodowcy lub
dojrzali chrze cijanie. Na przykład kaznodziejstwem i nauczaniem mog si zajmowa nie tylko
przywódcy, którzy uko czyli seminarium, lecz równie wierz cy w ko ciele, których Bóg wyposa ył
w odpowiednie dary do tego rodzaju słu by.
PRZYKŁAD:
Kto zapytał zakładaj cego ko ciół pastora Zgromadzenia Bo ego w Brazylii, gdzie ucz szczał do
seminarium. Poniewa tylko nieliczni przywódcy tego ko cioła mogli si poszczyci jakimkolwiek
formalnym wykształceniem teologicznym, pastor spojrzał na pytaj cego z zaskoczeniem, e w
ogóle zadał takie pytanie, po czym odpowiedział: „Có , chodziłem do seminarium ulicy!” Tak wielki
ruch zakładania ko ciołów potrzebuje przywódców, przeszkolonych dzi ki praktycznemu
do wiadczeniu w słu bie.
Co dalej? Im wi cej ludzi zaczyna działa w słu bie Ewangelii, odkrywaj oni coraz popularniejsze,
ciekawsze lub oryginalne style słu by, które pomagaj w zaanga owaniu innych. Na przykład w
ruchu zakładania ko ciołów okre lona pie mo e sta si popularna z uwagi na to, jak dotyka serc
słuchaczy i piewaj cych albo jak skłania ludzi do Boga. Inne tendencje, jakie mog si pojawi w
ruchu zakładania ko ciołów, obejmuj sprawdzone metody ewangelizacji, spotkania grup
komórkowych, a nawet sposoby głoszenia kaza .
PRZYKŁADY:
Armia Pana, ruch grup komórkowych, który głosił Ewangeli poprzez rumu ski ko ciół
prawosławny, do wiadczył niezwykłego wzrostu w latach 1930-1950. Podczas gdy wi kszo
muzyki w ko ciołach ewangelicznych sprowadzano z zagranicy i tłumaczono (cz sto nieudolnie),
ruch Armii Pana stworzył pie ni wysławiaj ce Boga w oparciu o rodzim rumu sk muzyk b d c
odbiciem rumu skiej duszy. Ewangeliczni wierz cy z innych rumu skich ko ciołów posługuj si t
muzyk równie i dzi pragn c oddawa Panu cze .
„Hippisi” z Calvary Chapel zacz li komponowa muzyk , zało yli zespół Maranatha Music i tworzyli
piosenki tłumaczone na całym wiecie. Dwie z nich to Królestwa Bo ego szukajcie oraz Tak jak
jele .
Ruch zakładania ko ciołów poprzez grupy komórkowe Icthus zapocz tkowany w Anglii uczynił z
Marszu dla Jezusa wydarzenie na skal wiatow . Pie Shine Jesus Shine równie pochodzi z
tego ruchu.
V. ZNAK 5: RUCH JEST ZJAWISKIEM SPONTANICZNYM
Kiedy masowy ruch jest w toku, adna osoba ani organizacja nie jest w stanie go kontrolowa .
Przerasta po prostu czyjekolwiek mo liwo ci organizacyjne. Mimo to przywódcy ruchu mog si
razem spotka i mie wpływ na kierunek ruchu. Całkowicie nierealne jest my lenie, e odr bne
wyznaniowo i niezale ne ko cioły poł cz si w jedno wyznanie na rzecz ruchu zakładania
ko ciołów. Dziel je zbyt du e ró nice, aby mogły tworzy ten sam podmiot. Mog si jednak
jednoczy jako oddzielne organizacje broni ce wspólnej sprawy szerzenia Ewangelii poprzez
zakładanie ko ciołów! To si zdarza w ruchu zakładania ko ciołów.
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Przywódcy ró nych wyzna bez przeszkód mog si spotka i zaplanowa nasycenie swego
narodu ko ciołami o biblijnym nauczaniu – mog to by ko cioły zielono wi tkowe, baptystyczne
czy inne! Podsumowuj c, ruch z natury swej nie mo e by zorganizowany, lecz ludzie i struktury
pozostaj ce w ruchu mog zmierza do wspólnej sprawy zakładania ko ciołów.
PRZYKŁAD:
Na spotkaniu przywódców wa niejszych wyzna w Brazylii, którzy zgromadzili si w celu omówienia
post pów w szerzeniu Ewangelii, przewodnicz cy Zgromadze Bo ych Jose Wellington przeczytał
pocz tek Psalmu 133: „Oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkaj razem”. Spotkanie to
zapocz tkowało proces, który doprowadził do powstania brazylijskiej delegacji AD 2000 i
ponadwyznaniowej dobrej woli.
Ruch duchowy zawsze jest nieprzewidywalny. Taka jest natura dynamizmu, nieodł cznej cechy
ruchu. Jednak taki udział w ruchach Bo ych jest cz sto niepewny. Nierzadko działamy i
dokonujemy post pów w chaosie, po prostu usiłuj c zrobi to, co mo emy i pozostawiaj c reszt
Bo ej opiece. Nie wiedz c, czy wystarczy pieni dzy, nie maj c pewno ci, czy Bóg otworzy drzwi z
naszych wizji i oczekiwa ani czy znajd si inni, którzy do nas doł cz , bez jakiejkolwiek pewno ci,
e nasze strategie na sto procent s wkalkulowane w Jego ruch, robimy post py w wierze i
zaufaniu w Jego pełn miło ci dobro .
Je li chcemy si przekona , czy dane wydarzenie jest ruchem Bo ym, czy ludzkim programem,
mo emy sobie zada pytanie: „Czy jaka osoba jest w stanie sprawowa nad tym kontrol ?” Ludzie
maj wielkie ograniczenia. Ruch Bo y musi ze wszech miar przewy sza ludzkie mo liwo ci i
oczekiwania. Czy ktokolwiek mo e sprawi , e serce drugiego człowieka stanie si otwarte? Czy
ktokolwiek mo e przekona drugiego o grzechu? Takich rzeczy dokonuje Duch Bo y. Jest bardzo
mało prawdopodobne, e to, co programuje i kontroluje ludzki umysł, jest ruchem Bo ym.
Zaanga uj si w słu b , której powodzenie zale y od Bo ej obecno ci w niej. Unikaj tego, co
zako czy si sukcesem wtedy, gdy b dziesz po prostu robił to, co trzeba.
VI. ZNAK 6: RUCH MOBILIZUJE LUDZI I STRUKTURY
Gwałtowny wzrost wymaga nowych struktur, wi cej przywódców i nowych sposobów
porozumiewania si . Gdy ruch zakładania ko ciołów nabiera rozmachu i wyłaniaj si nowe formy
słu by, towarzyszy temu mobilizacja i zaanga owanie chrze cijan na wszystkich poziomach.
Istniej ce struktury takie jak miejscowe ko cioły, przywódcy wyzna , organizacje chrze cija skie, a
nawet szkoły zaczn znajdowa sposoby przył czania si i pomocy w zadaniu zakładania
ko ciołów. Niekiedy tworzy si nowe struktury w celu wsparcia istniej cych w ramach współpracy
zmierzaj cej do ruchu zakładania ko ciołów. Musi powsta literatura i rodki przekazu potrzebne do
rozwoju ruchu. Podczas mobilizacji ludzi i struktur mog si wydarzy nast puj ce rzeczy.
Gdy obecni przywódcy tacy jak pastorzy, przedstawiciele wyzna i inne kluczowe chrze cija skie
postaci zobacz , e ruch zakładania ko ciołów jest wyra n wol Bo , b d zach ca struktury,
na czele których stoj , do pomocy.
PRZYKŁAD:
Słu ba o nazwie The Discipling a Whole Nation, w skrócie DAWN (Prowadzenie w uczniostwie
całego narodu) zebrała przywódców ko cioła na Filipinach w roku 1973 na modlitw i sporz dzanie
planów. Ka de z wyzna wytyczyło sobie własne cele zakładania ko ciołów i postanowiło przed
upływem roku 2003 zało y 50.000 nowych ko ciołów. Dzi osi gaj cel dzi ki temu, e Bóg
wynagrodził zarówno ich wiar , jak i jedno !
Gdy bezczynni dot d chrze cijanie dostrzegaj , e ruch zakładania ko ciołów jest wol Bo ,
cz sto zaczynaj si wł cza poprzez modlitw , wsparcie finansowe, a nawet osobisty wkład pracy!
Przyjdzie czas na szkolenie, aby pomóc ludziom anga owa si w konkretny sposób – cz ci tego
szkolenia mog sta si szkoły biblijne lub seminaria.
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PRZYKŁAD:
The Alliance for Saturation Church Planting przył cza si do miejscowych ko ciołów ze swoimi
agencjami misyjnymi w celu utworzenia zjednoczonej struktury w krajach postkomunistycznych. The
Alliance pomogło w szkoleniu przywódców ko ciołów. Dzi ki rozwijaniu zespołów wsparcia w byłych
krajach bloku komunistycznego Europy Wschodniej nawi zano kontakt z ko ciołami narodowymi i
udzielono im pomocy w szkoleniu ich własnych zało ycieli ko ciołów. The Alliance opracowało te
materiały szkoleniowe wł czaj c w to niniejszy podr cznik.
Literatura i inne rodki przekazu udziel informacji, poucze i zach ty bardzo du ej liczbie osób
odno nie do głównych pomysłów i w tków ruchu. Jest to element o zasadniczym znaczeniu dla
wspólnego wzrastania ró nych grup w ruchu w tym samym kierunku. Media, zwłaszcza literatura,
zapewnia te pewien status prawny. rodki przekazu mog pomóc ludziom powa nie potraktowa
ruch, który je wytwarza. S równie pomocne w rozszerzaniu si ruchu na niewyobra aln skal .
Docieraj tam, gdzie nie s w stanie dotrze przywódcy ani uczestnicy ruchu. Listy
nowotestamentowe s doskonałym przykładem literatury powstałej na gruncie ruchu zakładania
ko ciołów. Wci stanowi one ródło informacji, wskazówek i inspiracji dla współczesnych ruchów
zakładania ko ciołów! Czy twoim zdaniem chrze cijanie z pierwszego wieku wyobra ali sobie, e
listy Pawła b d poucza i inspirowa wierz cych w Ameryce Południowej niemal dwa tysi ce lat
po ich powstaniu?
KONKLUZJA
Jak mo na rozpozna , gdzie Jezus pr nie działa? Zawsze mo na Go znale w Jego ludzie. Je li
chcemy ustali , jak Bóg działa, pierwszym miejscem do obejrzenia jest miejsce Jego zamieszkania! Jak
Bóg działa w twoim regionie? By mo e w twoim regionie s widoczne znaki ruchu.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jak mo esz teraz pomóc w poło eniu fundamentów pod ruch zakładania ko ciołów w twoim
regionie?

•

Jak Bóg w tej chwili działa w miejscu, gdzie b dziesz Mu słu y w zakładaniu ko cioła? Jak mo esz
pobudzi w ludzkich sercach pragnienie Bo ego działania?

•

Jaki typ przywódcy spo ród wy ej przedstawionych opisuje ciebie?

•

Jaki rodzaj literatury jest potrzebny do przyspieszenia ruchu zakładania ko ciołów?

•

Jak mo na zorganizowa
regionie lub kraju?

narad

lub zjazd po wi cony ruchowi zakładania ko ciołów w twoim

PLAN DZIAŁANIA
•

Znajd sposób upowszechniania wizji zakładania ko ciołów a do nasycenia. Powiedz o nim w
kazaniu, zapisz go lub podziel si z kim ustnie – zrób jednak co konkretnego, by w jaki sposób
przekaza ludziom t wizj .

•

Doł cz do społeczno ci z innymi, którzy podzielaj t sam wizj . Znajd
systematycznie z grup osób oddanych zakładaniu ko ciołów a do nasycenia.

•

Rozwi jak
form przekazu w celu upowszechniania wizji poza twoimi osobistymi kontaktami.
Postaraj si wyda informator, ksi k , film video, program radiowy lub co , co przeka e wizj pod
twoj nieobecno .

•

Poszukaj innych grup lub organizacji, które b d twoimi partnerami w ruchu zakładania ko ciołów a
do nasycenia.

BIBLIOGRAFIA
Miller, Basil. John Wesley. Minneapolis: Dimension Books,1943.
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Pasterzowanie w ruchu
ZAGADNIENIA ZWI ZANE
Z RUCHEM

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest dostarczenie kilku praktycznych spostrze e na temat pasterzowania nowych
ko ciołów w kontek cie ruchu zakładania ko ciołów.

Główne punkty

• Przed ruchami zakładania ko ciołów stoi na ogół kilka wyzwa .
• Biblia przedstawia sytuacje, w których mo emy znale
cz sto spotykaj si ruchy zakładania ko ciołów.

Po

odpowiedzi na wyzwania, z jakimi

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Zna typowe zagadnienia zwi zane z szybkim rozprzestrzenianiem si Ko cioła.
• Rozumie , jak pierwsi przywódcy Ko cioła reagowali w takich sytuacjach.
• By przygotowanym do stawienia czoła typowym wyzwaniom ruchów zakładania ko ciołów.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Do prowadzenia tej lekcji przydałaby si mapa regionu Morza ródziemnego w czasach Nowego
Testamentu. Dobrze byłoby te w ramach przygotowa przejrze uwa nie lekcj 8 z cyklu Wizja
SCP pt. „Pierwsze post py” (Podr cznik trzeci).
WPROWADZENIE
Gdziekolwiek na wiecie maj miejsce ruchy zakładania ko ciołów, staj przed nimi wyzwania dotycz ce
przywództwa, nauczania, finansów, ci gła ewangelizacja itp. Gdzie mo emy znale odpowiedzi na te
trudno ci? By mo e nie przychodzi nam do głowy uzna Bibli za podr cznik zakładania ko ciołów, ale
poniewa naucza ona Bo ej prawdy i poniewa znaczn jej cz
po wi cono zagadnieniom rozwoju
ko cioła, jest to najlepsze na wiecie ródło wiedzy na temat ruchów zakładania ko ciołów.
I.

PRZYWÓDZTWO W NOWO ZAŁO ONYCH KO CIOŁACH
Jednym z najbardziej typowych zagadnie zwi zanych z ruchem zakładania ko ciołów jest kwestia
przywództwa. W okresie wielkiego post pu Ewangelii i gwałtownie wzmo onego ruchu
powstawania ko ciołów cz sto nast puje okres, gdy trudno o odpowiednie przywództwo. Wraz z
upływem czasu Paweł i jego współpracownicy powracali do nowo zało onych ko ciołów w celu ich
zach cania (Dz. 14:21-22; 20:2), obserwacji ich post pów (Dz. 15:36), ustanowienia starszych (Dz.
14:23) oraz utwierdzenia ich w wierze (Dz. 16:5). Cz ci procesu wyboru przywódców była
modlitwa i post.
Rozwój ko cioła wymaga do wiadczonych przywódców. Dojrzali miejscowi przywódcy s
najlepszym przygotowaniem, st d zespół zało ycielski powinien dokłada wszelkich stara w
kierunku rozwoju miejscowego przywództwa. Jednak zamiast przedwczesnego zmuszania ludzi do
obejmowania przywództwa, apostołowie pozostawiali ko cioły bez nadzoru starszych, których
ustanowili dopiero podczas drugich odwiedzin. Niekiedy przez pewien okres czasu przywództwo
obejmował kto z zewn trz. Paweł posłał Sylasa i Tymoteusza do prowadzenia słu by w Berei (Dz.
17:14). Zostawił Pryscyll i Akwil w Koryncie (Dz. 18:19). Pod koniec swego ycia Paweł
najprawdopodobniej zostawił Tymoteusza w Efezie, aby tam sprawował kontrol , a Tytusowi
powierzył Kret (Tyt. 1:5). Celem pomocy z zewn trz jest przeszkolenie i powołanie do słu by
nowego przywództwa.
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II. KORESPONDENCJA Z NOWYMI KO CIOŁAMI
Owocem słu by misyjnej Pawła były grupy ko ciołów w czterech konkretnych prowincjach—Galacji,
Azji, Macedonii i Achai (zobacz lekcja 8 z cyklu Wizja SCP pt. „Pierwsze post py”, Podr cznik
trzeci). Z listów pisanych do ko ciołów i przywódców w tych prowincjach mo emy dostrzec, jak
stosowa biblijne zasady do problemów, z jakimi spotykaj si nowe ko cioły. Listy te powstały w
celu wyja nienia zagadnie teologicznych, zach ty wierz cych, udzielenia wskazówek dotycz cych
problemów w ko ciele oraz szkolenia przywódców.
A. Wskazówki dla Galacjan
List Pawła do Galacjan jest adresowany do kilku najwcze niej zało onych przez niego
ko ciołów (Antiochia Pizydyjska, Listra, Ikonium i Derbe). Miał on poło y kres fałszywym
naukom zwolenników judaizmu, którzy głosili, e do zbawienia niezb dne jest przestrzeganie
Prawa Moj eszowego. Fałszywa nauka jest powszechnie stosowan broni nieprzyjaciela, a
nowe ko cioły s na ni szczególnie podatne. Paweł przeciwstawił si temu nauczaniu
wyja niaj c ponownie rol wiary w Ewangeli .
B. Wskazówki dla ko ciołów w Macedonii

Wskazówki dla wierz cych w Filippi
Paweł napisał List do Filipian z rzymskiego wi zienia. Motywem przewodnim tego listu jest
rado . Jakim wspaniałym wiadectwem było radosne usposobienie Pawła nawet w
wi ziennych murach! Nic dziwnego, e Paweł tak tryska rado ci , gdy przedstawia
pojmowanie charakteru Chrystusa w jednym z najwa niejszych fragmentów
chrystologicznych w Biblii (2:5-11). Dla Pawła naprawd „ y – to Chrystus, a umrze – to
zysk” (1:21).

Wskazówki dla ko cioła w Tesalonice
Paweł napisał dwa listy do wierz cych w Tesalonice. Według pierwszego z nich mieli oni
wpływ na swoj prowincj (Macedoni ), s siedni region (Achaj ) i na wiat (1 Tes. 1:810). Tematem wiod cym tego listu jest powtórne przyj cie Chrystusa.
C. Wskazówki dla Koryntu w Achai
Ko ciół w Koryncie był w rzeczy samej słaby i niedoskonały pod wzgl dem duchowym. Z listów
Pawła dowiadujemy si , e jego zmor były podziały, zawi , niewła ciwe posługiwanie si
darami duchowymi i Wieczerz Pa sk oraz brak wiedzy, jak rozprawi si z niemoralno ci .
Paweł jednak nie zrezygnował z tego n kanego problemami ko cioła, jak miałoby pokus
post pi wielu zało ycieli. Mówi im nawet, e odpowiedzi na ich problemy tkwi w nich samych
(1 Kor. 1:4-9).
D. Wskazówki dla ko ciołów w prowincji Azji

Wskazówki dla ko cioła w Efezie
Efez był wiod cym miastem w prowincji Azji. Paweł sp dził tam trzy lata swojej
działalno ci. Wielu teologów jest przekonanych, e list do Efezjan był skierowany nie tylko
do ko cioła w Efezie, lecz tak e ko ciołów-córek, powstałych w wyniku post pu Ewangelii
na terenie prowincji Azji (Dz. 19:9-10). Nauczanie zawarte w tym li cie ma wiele
wspólnego z ruchami zakładania ko ciołów. Wypowiedzi dotycz ce celu Ko cioła
(rozdziały 2-3) jasno stwierdzaj , e Bo ym zamiarem jest, by narody poga skie
zrozumiały Ewangeli za po rednictwem Ko cioła.

Wskazówki dla ko cioła w Kolosach
List Pawła do Kolosan jest skierowany do ko cioła, którego on nie zało ył, w mie cie,
którego nigdy nie odwiedził. Ko ciół w Kolosach stanowił cz
ruchu, jaki miał pocz tek
w Efezie i obj ł cał prowincj Azj (Dz. 19:9-10). Ko ciół w Kolosach zało ył Epafras
(Kol. 1:7), szkolony przez Pawła i wysłany stamt d, by towarzyszył mu w pracy misyjnej w
innych miejscach (Kol. 4:11-13; Flm. w. 23).
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Wskazówki dla Tymoteusza
Po opuszczeniu przez Pawła Efezu jego wysłannikiem i przywódc ko cioła w Efezie
został Tymoteusz. Paweł poprosił go, by „został w Efezie” (1 Tym. 1:3). Napisał te dwa
listy do swego „syna w wierze”, który z Efezu nadzorował ko cioły w Azji. W swoim
pierwszym li cie do Tymoteusza Paweł nauczał, jakie rodki ostro no ci s konieczne do
zachowania zdrowego ruchu zakładania ko ciołów. Obejmowały one czuwanie nad
nauczaniem (1 Tym. 1:3-5), publiczne oddawanie Bogu czci i modlitw , kwalifikacje na
przywódc , ostrze enia dotycz ce korzy ci finansowych, utrzymanie czysto ci duchowej
oraz praktyczne rady na temat radzenia sobie z lud mi i sprawami natury społecznej.
W lochu na krótko przed mierci Paweł napisał swój drugi list do Tymoteusza. Tutaj
posługuje si rodzin jako wzorem relacji ł cz cych przywódców w ruchu zakładania
ko ciołów a do nasycenia. Wi kszo upomnie ma charakter osobisty. Brzmi one jak
wskazówki ojca dla syna, którego darzy on gł bokim uczuciem (2 Tym. 1:2; 2:1). Paweł
polecił Tymoteuszowi da przykład odpowiedniego odnoszenia si do innych wierz cych
w ko ciele (1 Tym. 5:1-2). Nakazał po prostu traktowa si nawzajem jak członków
rodziny! Kobiety nale y uwa a za siostry lub matki, a m czyzn za ojców lub braci.
Rodzinna atmosfera zapewnia wzajemn miło i akceptacj . Ka dy ma wtedy poczucie
przynale no ci do danego ko cioła.

Wskazówki dla Filemona
Paweł napisał te list poruszaj cy dra liwy temat, skierowany do swego przyjaciela
Filemona, członka ko cioła w Kolosach. Gdy zbiegły niewolnik Onezym został wierz cym,
podniesiono trudn społeczn kwesti niewolnictwa. Paweł z chrze cija sk miło ci
zach cał Filemona, by przyj ł Onezyma jako brata w Chrystusie.
Próbuj c rozwi za ten problem Paweł zauwa ył, e miał prawo poleci Filemonowi
zmian stanowiska. Zamiast jednak zmusza go do zmiany, wolał przekona go do
zaj cia nowej postawy wobec swego niewolnika. Podobnie podczas nauczania w szkole
Tyrannosa czytamy w Pi mie, e Paweł „tłumaczył” lub „rozprawiał” (Dz. 19:9). By mo e
taka postawa jest trudniejsza, ale znacznie lepsze wyniki przynosi delikatne pomaganie
ludziom w zmianie ich przekona ni mówienie im, co maj robi . Ruch zawsze robi
wi ksze post py, gdy ludzie głosz Ewangeli nie wskutek lepego posłusze stwa
poleceniom, lecz zgodnie z własnymi przekonaniami.
Paweł potrafił zach ci Filemona do zmiany przekona i uznania Onezyma za brata na
podstawie przyjacielsko-braterskiej relacji w Chrystusie, a nie na mocy swego autorytetu.
T sam zasad mo na wykorzysta w rozwi zywaniu dra liwych kwestii społecznych we
współczesnym ko ciele. Z jakimi problemami zmagasz si w swoim ko ciele i jakie
wskazówki z tego przykładu mo esz zastosowa w ich rozwi zaniu?

Widzenie Jana na wyspie Patmos
Gdy Jan przebywał na wygnaniu na wyspie Patmos, otrzymał widzenie. Siedem ko ciołów
(w Efezie, Smyrnie, Pergamie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei) reprezentuje drugie
pokolenie po ruchu zakładania ko ciołów.
Sam Pan Jezus zwraca si do ko ciołów mówi c im, co tak naprawd si dla Niego liczy.
Przygl daj c si uwa nie ocenie tych ko ciołów dokonanej przez samego Jezusa
mo emy pracowa nad zakładaniem ko ciołów, które Mu si podobaj . Zało yciele
ko ciołów powinni uczy swoje zgromadzenia cech chwalonych przez Jezusa w celu
unikni cia nagany, jakiej udziela on siedmiu ko ciołom. Dla biblijnej eklezjologii, czyli
nauki o ko ciele, drugi i trzeci rozdział Objawienia ma zasadnicze znaczenie.
Apokaliptyczna wizja Jana zapisana w rozdziałach 4-22 Ksi gi Objawienia stanowi
wyj tkow cz
Nowego Testamentu, pod wieloma wzgl dami trudn do interpretacji.
Jednak przesłanie wizji zawiera pewien powracaj cy w tek, co do którego nie ma adnych
w tpliwo ci – Jezus zbuduje swój ko ciół! „Przyjd wszystkie narody i padn na twarz
przed Tob ” (15:4). Powinno to by
ródłem pociechy dla wierz cych we wszelkich
okoliczno ciach.
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List do Rzymian
Mimo i Rzym nie nale ał do adnego z regionów ewangelizowanych przez Pawła w trakcie
jego podró y misyjnych, rozwin ł si tam silny ko ciół wskutek wysiłków innych osób. List
Pawła do Rzymian stanowi jedn z najbardziej warto ciowych cz ci Pisma. Jego autor w
najdrobniejszym szczególe wyja nił znaczenie Ewangelii, której si nie wstydził (Rzym. 1:16).
Paweł znał moc Ewangelii, gdy zmieniła ona jego ycie oraz ycie tysi cy innych ludzi. Jak to
si dzieje, e dzi nie dostrzegamy pot gi Bo ego działania? By mo e po cz ci odpowied
kryje si w fakcie, e nie pojmujemy w pełni i nie wyzwalamy mocy Ewangelii w słu bie.
Przykład:
Pełen mocy List do Rzymian był iskierk , jaka rozpaliła kilka ruchów o charakterze duchowym.
W XVI w. młody Niemiec, katolicki zakonnik i nauczyciel seminarium, Marcin Luter, miał
pragnienie by blisko Boga. Problem jednak polegał na tym, e nie wiedział jak i wygl dało na
to, e aden ówczesny przywódca religijny te nie miał o tym poj cia. Luter znalazł odpowied
w r. 1515, prowadz c wykład na temat listu Pawła do Rzymian. Gdy dotarł do siedemnastego
wiersza pierwszego rozdziału, odkrył na nowo biblijn nauk „usprawiedliwienia przez wiar ”.
Odt d bezustannie głosił Ewangeli zbawienia jako daru, który otrzymuje si niezale nie od
dobrych czynów. Podczas głoszenia Ewangelii ycie niezliczonych rzesz ludzi zmieniało si na
cał wieczno , a w Europie dokonała si ogromna przemiana.
Przykład:
W r. 1735 młody anglika ski ksi dz o imieniu John wyjechał z Anglii, aby słu y jako misjonarz
przez okres trzech lat w ród miejscowej ludno ci ameryka skiej na terenie USA. Napotkał tam
wiele trudno ci. Po wielkim rozczarowaniu i powrocie do Londynu udał si na spotkanie przy
Aldersgate, gdzie grupa wierz cych czytała wst p do komentarza poprzedzaj cego List do
Rzymian pióra Marcina Lutra. Wtedy wła nie, w tym miejscu 24 maja 1738 r. John Wesley
usłyszał Ewangeli by mo e po raz pierwszy. Wkrótce stan ł on na czele jednego z
najwi kszych przebudze w dziejach wiata.

III. WYSTRZEGANIE SI HEREZJI
Jak mieli my okazj zauwa y , jeden z problemów, z jakimi na ogół musi si zmierzy ruch
zakładania ko ciołów, dotyczy nauczania (1 Tym. 1:3-5). Mo na zało y wiele ko ciołów, je li
jednak nie opieraj si one na silnym biblijnym nauczaniu, mog si wyłoni powa ne problemy.
Skrajno ci mog si ga od legalizmu do mistycyzmu. Wszelkie takie nauki musz kierowa si
Pismem.
A. Portret Chrystusa
Portret to czyja dokładna podobizna. Karykatura natomiast, taka jak te znane nam z gazet czy
rysunków w czasopismach ilustrowanych, zniekształca prawdziwy wizerunek po to, by
podkre li jedn czy dwie cechy podobizny danej osoby. Szkolenie przywódców w trzymaniu
si zdrowego, rzetelnego nauczania zgodnego z Bibli pomo e Ko ciołowi sta si wiernym
portretem Chrystusa. Cz sto z powodu legalizmu lub ró nych do wiadcze wierny portret Pana
zamienia si w karykatur . Ma to miejsce wówczas, gdy dane wyznanie lub grupa ko ciołów
usilnie nakłania członków do stosowania tylko jednej b d kilku cz ci Pisma albo podkre la
wag do wiadczenia. Pami taj:
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Do wiadczenie nale y interpretowa w wietle Pisma, a nie
odwrotnie. Pismo jest podstaw nauczania i szkolenia (2 Tym.
3:16-17).
Unikaj skrajnego legalizmu b d mistycyzmu (Kol. 2:18-23). Raczej
centrum wszystkiego uczy Jezusa Chrystusa (Kol. 1:27-29; 2:23,6-9; 3:4,15-16).
Unikaj herezji, która mo e zniszczy ko ciół.
B. Prawdziwe chrze cija stwo wymaga miło ci mi dzy chrze cijanami tak samo jak
poprawnego nauczania
Zgodnie z tradycj przekazywan przez ko ciół apostoł Jan napisał Pierwszy, Drugi i Trzeci
List Jana podczas pobytu w Efezie. Jan stanowczo sprzeciwia si tym, którzy przekr caj
nauczanie Chrystusa (1 Jana 2:22), a ich relacji nie cechuje chrze cija ska miło (1 Jana 2:9).
Ludzie, którzy poł czyli chrze cija stwo z popularnymi w tamtych czasach filozofiami,
wypaczyli poprawn nauk (1 Jan 4:1-3). Osoby pokroju Diotrefesa (3 Jan 9) byli takimi
przywódcami ko cioła, którzy wywoływali niezgod i podziały, chcieli by najwa niejsi i nie
stosowali chrze cija skiej miło ci w swoich relacjach. Były apostoł potwierdził, e wiara
stawiaj ca w centrum Chrystusa oraz wi zi pełne chrze cija skiej miło ci s oznakami ruchu
praktykuj cego prawdziwe chrze cija stwo (1 Jana 5:1-2).
IV. ZASOBY
Jednym z zagadnie dotycz cych ruchu SCP jest mobilizacja zasobów. Obejmuj one rodki
finansowe, sprz t, literatur , umiej tno ci itp. Gdy ludzie nie posiadaj
rodków do realizacji
Bo ego powołania, nie mog wcieli w ycie wizji SCP. W ruchach zakładania ko ciołów
obowi zuj dwie zasady odno nie do zasobów.
A. Zasada samowystarczalno ci
Pismo naucza, e w pierwszym wieku cz ci ruchu zakładania ko ciołów było wsparcie
udzielane przez miejscow ludno . Paweł oczekiwał od ko ciołów, e b d wspiera
finansowo swoich przywódców (1 Tyt. 5:17, 1 Kor. 9:3-12). Zasoby potrzebne do słu by,
ł cznie z pieni dzmi, mo na czerpa z zewn trz w celu zapocz tkowania nowej działalno ci.
Jednak wypełnianie Wielkiego Nakazu Misyjnego w danym regionie powinno si odbywa
głównie nakładem rodków i inicjatywy wierz cych tego regionu. U podstaw zasobów le y
fundamentalna prawda mówi ca, e lud Bo y dostarcza głównych narz dzi na dzieło
Ewangelii. Do wspierania swojej działalno ci powinien wykorzystywa własne dziesi ciny i
ofiary.
Jak powiedział Jezus: „Bo gdzie jest twój skarb, tam b dzie i serce twoje” (Mat. 6:21). Gdy kto
daje z własnych rodków, jego serce przywi zuje si do sprawy, na któr ofiaruje. Je li ludzie
nie s ofiarni dla miejscowej słu by, wówczas działalno jest pozbawiona szczerego wsparcia.
Gdy jednak uznaj , e dana słu ba czy program jest ich oraz e sukces lub pora ka zale y od
Bo ego działania w ród nich samych, dochodzi do wyzwolenia pot nej mocy.
B. Zasada dzielenia si
Zbiórka z Galacji, Azji, Macedonii i Achai na rzecz potrzebuj cych wierz cych z Jerozolimy
(1 Kor. 16:1-2; 2 Kor. 8,9) pokazuje, e od ko ciołów oczekiwano nie tylko wspierania
miejscowej słu by, lecz tak e ofiarowania innym, którzy s w potrzebie. Dzi wprawdzie cz sto
zdarza si , e ko cioły-matki zaspokajaj finansowe potrzeby ko ciołów-córek, jednak
przeciwne zjawisko miało miejsce, gdy Paweł zbierał pieni dze dla ko cioła w Jerozolimie.
Warto przy tym zwróci uwag , e zbiórka ta nie naruszała zasady samowystarczalno ci
(2 Kor. 8:13-15).
Paweł na ogół sam zarabiał na swoje utrzymanie, aby nie by ci arem dla innych (Dz. 18:2,3;
1 Kor. 4:12). Otrzymał jednak wsparcie od wierz cych w Filippi (Filip. 4:15-20). Ciekawe, e
cz sto powtarzane słowa „Bóg mój...zaspokoi ka d wasz potrzeb ” padły w gratulacjach
składanych przez Pawła Filipianom za ich ofiarno na słu b zakładania ko ciołów.
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Ofiarno finansowa jest podstawowym wymogiem chrze cija skiego ycia, który umo liwia
ko ciołom słu b , ewangelizacj i zakładanie nowych ko ciołów. Wierz cy nigdy nie mieli by
chciwi (1 Tyt. 6:3-10) i „wi cej szcz cia jest w dawaniu ani eli w braniu” (zobacz Dz. 20:3235). W zasadzie wi kszo ofiar w Nowym Testamencie dawali ludzie ubodzy, a w ka dym
razie przerastało to ich mo liwo ci finansowe. Zamo ni te odegrali istotn rol w ruchu
zakładania ko ciołów. Ci jednak, którym si dobrze powodzi, powinni wzi pod uwag sze
wskazówek zawartych w Pierwszym Li cie do Tymoteusza 6:17-19 adresowanych do bogatych
chrze cijan: nie powinni oni by wynio li ani pokłada nadziei w bogactwie, lecz wył cznie w
Bogu, wiadczy dobro, bogaci si w dobre czyny, by hojnymi i ch tnymi do dzielenia si .
Czy rozmawiałe z zamo nymi osobami w swoim ko ciele o tych sze ciu skierowanych do nich
zaleceniach?
V. STRATEGIE EWANGELIZACJI I ZAKŁADANIA KO CIOŁÓW
Jak mo na utrzyma zapał rozpalaj cy ruchy zakładania ko ciołów? Jest to kolejne wyzwanie,
przed którym staj przywódcy zakładaj cy nowe ko cioły.
A. Celowanie w to, z czym ludzie si na ogół uto samiaj oraz w czym pokładaj nadziej
(Dz. 2:14-40)
Wła ciwe słowa wypowiedziane we wła ciwym czasie poruszaj ludzkie serca. Paweł poprosił
ko ciół w Efezie o modlitw , by posłu ył si wła ciwymi słowami podczas głoszenia Ewangelii
(Efez. 6:19). W ka dej kulturze i narodzie Jezus jest odpowiedzi . Jakiekolwiek s tajemnice i
gł bokie pytania danego narodu, jest pewne kluczowe przesłanie, które wymówione w
odpowiednim czasie poruszy wielu do powierzenia ycia Jezusowi Chrystusowi.
W dniu Pi dziesi tnicy w drugim rozdziale Dziejów apostoł Piotr przemówił do tego, z czym
ludzie si na ogół uto samiali i w czym pokładali nadziej (Dz. 2:14). W tamtym okresie
wszyscy t sknie oczekiwali nawiedzenia przez Boga pokonanego i rozproszonego narodu
Izraela. Piotr powiedział o dniach, kiedy Duch Bo y nie b dzie ju przemawiał tylko poprzez
elitarn społeczno
proroków, ale przez synów i córki, młodzie ców i starców, a nawet
niewolników (Dz. 2:17-21)! Pó niej Szczepan, wiadom tego, jak bardzo ydzi cenili sobie
swoj histori , wyja nił, jak mog odnale swój wspólny cel w przyj ciu Jezusa (Dz. 7). Paweł
odwołał si do greckiego zamiłowania do nowej i tajemniczej prawdy, gdy mówił Ate czykom,
e teraz mog pozna tajemnic nieznanego Boga (Dz. 17:22-33).
Zakładanie ko ciołów a do nasycenia zajmuje nale ne sobie miejsce w narodzie, gdy
zało yciele naucz si przemawia do tego, z czym ludzie si uto samiaj i w czym pokładaj
nadziej . Gdy wyja nia si Ewangeli w kontek cie historyczno-kulturowym danego narodu,
zyskuje ona najwi ksz atrakcyjno i sił oddziaływania. Innym godnym uwagi sposobem
zastosowania tej zasady jest sformułowanie „wezwania do czynu”. Je li wezwanie to mo e si
odwoła do powszechnej ludzkiej to samo ci i nadziei, ma du e szanse na wzbudzenie w nich
motywacji.
B. Wykorzystywanie szczególnych wydarze i okresów
Wielkie wydarzenia i wi ta obchodzone w danym narodzie, regionie, mie cie czy wiosce mog
zaoszcz dzi zało ycielom ko ciołów czasu i fatygi. Narodziny Ko cioła miały miejsce w czasie
wa nego wi ta, gdy tysi ce ydów, prozelitów i pobo nych ludzi ci gn ło do Jerozolimy z
całego wiata (Dz. 2). Po pobycie w Jerozolimie pielgrzymi ci zabrali swoj now wiar do
swoich ojczystych krajów. To wyja nia, dlaczego ko ciół w Rzymie był ju dawno zało ony,
zanim jeszcze trafił tam ktokolwiek z apostołów.
Podczas swych ostatnich odwiedzin w Jerozolimie Paweł pragn ł przyj
na dzie
Pi dziesi tnicy (Dz. 20:16), by mo e z uwagi na obecno
ydów z całego wiata. Gdy
rozpoznali go ydzi z Azji, oskar yli go daj c mu tym samym okazj do zło enia osobistego
wiadectwa przed wielonarodowym tłumem zebranym w wi tyni (Dz. 21:27nn). Paweł nie
planował tej sytuacji, ale wykorzystał j do szerzenia Ewangelii.
Szczególne wydarzenia typu wr czanie Pucharu wiata, uroczysto ci i wi ta narodowe, które
i tak ju przyci gaj tłumy, s doskonał okazj do ewangelizacji. Zakładanie ko ciołów
przynosi lepsze efekty, gdy otwarte osoby przychodz na takie masowe wydarzenie, ni gdy
zało yciele wkładaj wiele wysiłku w wyszukiwanie i przyci ganie ludzi b d organizowanie
wielkiej, kosztownej kampanii. Okazjami do ewangelizacji na mniejsz skal mog by
przyj cia urodzinowe, imieninowe, chrze cija skie luby lub pogrzeby. Je li towarzyszy temu
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b dzie odpowiednie prowadzenie w uczniostwie, mo e si
zakładania ko ciołów, jak i ich wzrostu.

to przyczyni

zarówno do

C. Ewangelizacja przedstawicieli władz
Przedstawicieli władz nale y bra pod uwag podczas ka dej akcji ewangelizacyjnej. Jezus
podał apostołowi Pawłowi swoj strategi ewangelizacyjn , gdy powiedział: „Wybrałem sobie
tego człowieka za narz dzie. On zaniesie imi moje do pogan i królów” (Dz. 9:15). Paweł
zastosował t metod składaj c wiadectwo przed rzymskim prokonsulem Cypru, Sergiuszem
Pawłem (Dz. 13:7) oraz przed Feliksem, przekupnym namiestnikiem Judei i jego nast pc ,
Porcjuszem Festusem (Dz. 24), potem przed Herodem Agrypp (Dz. 25, 26) oraz Publiuszem,
namiestnikiem Malty (Dz. 28:7-10). Cho nie znamy szczegółów, mo emy by pewni, e Paweł
wiadczył te w obecno ci rzymskiego Cezara Nerona (Dz. 27:24). Dzi ki wyprawie do Rzymu
i odwołaniu si do Cezara misja Pawła z działalno ci o zasi gu regionalnym zmieniła si w
misj o znaczeniu mi dzynarodowym (Dz. 19:21, Rzym. 1:15).
Zanim ko cioły danego narodu mog wiadczy narodowym przywódcom, powinny si o nich
publicznie modli (1 Tyt. 2:1-2). Skutkiem tego b dzie przyzwolenie społecze stwa na to, by
chrze cijanie „mogli prowadzi ycie ciche i spokojne z cał pobo no ci i godno ci ”. Co
wi cej, gdy przedstawiciele władz poznaj Ewangeli dzi ki wyra nemu wiadectwu
wierz cych danego narodu, to przywódcy rz du, mimo braku nawrócenia, zrozumiej , jaki
wpływ wywieraj chrze cijanie na swoje społecze stwo. Je li przywódcy narodu maj zamiar
dobrze rz dzi krajem, b d okazywa yczliwo i szacunek wobec praktykowanych przez
chrze cijan warto ci.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jakie s niektóre problemy trapi ce ruchy zakładania ko ciołów? Jak Biblia pomaga nam reagowa
w takich sytuacjach?

•

Jakie heretyckie nauki zagra aj Ko ciołowi w twoim regionie? Jakie fragmenty Pisma odnosz si
do tych zagadnie ?

•

Jakie s nadzieje i marzenia ludzi, którym słu ysz?

•

Czy masz regionalny plan zakładania ko ciołów w s siednich miastach?

PLAN DZIAŁANIA
Wymie trzy wa niejsze wydarzenia kulturalne w swoim kraju i powiedz, jak mo na je wykorzysta jako
cz
strategii zakładania ko cioła.
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Wizja i działanie teleskopu
ZANOSZENIE EWANGELII WIATU

Cel lekcji

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

Główne punkty

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

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

Po

na poziomie lokalnym, regionalnym,

dane rezultaty

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

rodki, jakimi dysponuje

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

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

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

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

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

Wizja jest jedynie wspaniał ide , dopóki nie stanie si rzeczywisto ci .
Zastosowanie teleskopu to metafora opisuj ca ró ne typy przenikania
do wiata (geograficznie i kulturowo), które musi stosowa ko ciół, aby
wypełni Wielki Nakaz Misyjny. Rozwijaj cy si i wychodz cy na zewn trz ko ciół jest jak teleskop,
który wydłu a si , pozwalaj c wyra nie zobaczy coraz dalsze przedmioty. Ka dy rodzaj
przenikania b dzie wymagał od lokalnego ko cioła podj cia konkretnych kroków ofiarno ci i
oddania dla post pu Ewangelii. Ko cioły lokalne powinny zanosi Ewangeli ludziom ze swoich
rodowisk, narodów oraz innych krajów.
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II. PATRZENIE Z WIZJ BO EGO NIWA
Jezus wzywa Ko ciół do wizji Jego niwa ludzkich dusz. On posłu ył si metafor
niwa w
Ewangelii Mateusza 9:38, nakazuj c uczniom modli si , aby wystarczyło robotników na to wielkie
niwo. W dniu Pi dziesi tnicy Izrael obchodził wi to niw. Tego dnia wraz z nadej ciem Ducha
wi tego wizja niwa uległa przemianie i narodził si ko ciół. Zamiast cieszy si niwami ko ciół
głosił chwał Boga narodom w ich własnych j zykach, zbieraj c niwo ludzkich dusz: trzy tysi ce
pierwszego dnia! Ci ludzie przychodz cy do Chrystusa nadali nowe znaczenie Bo emu niwu i stali
si cz ci nowego ko cioła.
Posługuj c si terminologi zakładania ko cioła mo emy powiedzie , e ... trzeba zało y
w dniu zesłania Ducha wi tego został zało ony pierwszy ko ciół
około siedmiu
nowotestamentowy. Ko ciół, który powstał tego dnia, rozmno ył si
milionów nowych
ponad milion razy na wszystkich zamieszkałych kontynentach ziemi!
niwa musz jednak trwa dalej, poniewa trzeba „zasia ” kilka ko ciołów, aby
milionów nowych ko ciołów. Jim Montgomery w swojej ksi ce DAWN dotrze do całego
wiata.
2000 stwierdza, e trzeba zało y około siedmiu milionów nowych
ko ciołów, aby dotrze do całego wiata. Nasz wizj jest głoszenie
Ewangelii, zakładanie ko ciołów i przyprowadzanie ludzi do ko cioła jako uczniów i na ladowców
Jezusa Chrystusa. Ko ciół uzyskuje wizj Bo ego niwa „otwieraj c swoje oczy” i „patrz c na pola”
wiata. Wizja jest pocz tkiem przygody ko cioła w wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego.
III. KORZYSTANIE Z TELESKOPU DLA BO EGO NIWA
Fragment z Dziejów Apostolskich 1:8 opisuje stopniowy wzrost ko cioła od Jerozolimy a po kra ce
wiata, a tak e daje pewien zarys ksi gi Dziejów Apostolskich (patrz Tabela 13.1).
Tabela 13.1 Dzieje Apostolskie 1:8
DZIEJE 1:8:

„Jerozolima”

„Judea”

„i Samaria”

Kra ce ziemi

Znaczenie

Lokalne miasto

Region

S siedni region

Plan
Dziejów
Apostolskich

Dzieje Apostolskie
1-8

Dzieje Apostolskie 8-12

Dzieje Apostolskie
13-28

(Dzieje 5:28)

(Dzieje 8:5)

(Rzym. 15:19)

Biblijny
przykład

„Tesalonika”

„Macedonia”

„i Achaja”

„wsz dzie”

1 Tes. 1:6

1 Tes. 1:7

1 Tes. 1:7

1 Tes. 1:8

wiat

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

Jerozolima

Judea

Samaria

Kra ce ziemi

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Słu ba lokalna

Słu ba
regionalna

Słu ba
ponadkulturowa

Słu ba
ogólno wiatowa

WIZJA

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

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

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

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

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

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

•

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

•

Dlaczego jeden ko ciół rzadko wystarcza, by dotrze z Ewangeli do całego miasta?
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Jak daleko si ga twój teleskop? Teleskop twojego ko cioła?

PLAN DZIAŁANIA
•

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

•

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

si

ze swoim ko ciołem

Ilustracja 13.3 Korzystanie z teleskopu przez ko ciół lokalny

Jerozolima

Judea

Samaria

Kra ce ziemi

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

______________

______________

______________

______________
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Mobilizacja

14

Cel lekcji

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

Główne punkty

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

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

Po

dane rezultaty

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

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

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

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

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

i kontynuowa

ruch zakładania

D. Zajmowanie strategicznych pozycji
Kiedy armia otrzyma jedynie rozkazy (wizj ) oraz jest przygotowana i zaopatrzona ( rodki), nie
jest jeszcze zmobilizowana. Mobilizacja ma miejsce dopiero wtedy, gdy odpowiednio
przygotowani ludzie znajduj si na odpowiednich pozycjach umo liwiaj cych wykonywanie
rozkazów. Gdy ludzie s zmobilizowani, pracuj w ró nych miejscach i ró nymi sposobami, ale
dla osi gni cia tego samego celu. Je eli w jakim regionie ko cioły podwajaj swoje wysiłki i
kieruj swoje rodki i pracowników do ewangelizacji tej samej grupy ludzi, pozostawiaj c inne
grupy bez wiadectwa, to ko cioły te s słabo zmobilizowane. Badanie terenu mo e pokaza ,
gdzie ko cioły kieruj swoje wysiłki i gdzie ich nie kieruj i tym samym ujawni najpilniejsze
potrzeby.
II. DLACZEGO WIERZ CY POWINNI BY ZMOBILIZOWANI?
Jezus modlił si o jedno w ród swoich uczniów (Jana 17). Zało ył
Ko ciół, by funkcjonował tak, jak ciało (1 Kor. 12, Rzym. 12). Bóg
powołał cały ko ciół do niesienia Ewangelii całemu wiatu. Dlatego
wyposa a ka dego wierz cego w dary duchowe w celu mobilizacji.
Mobilizacja nie jest wi c jedynie dobrym pomysłem, jest czym
koniecznym. adna cz
Ciała Chrystusa nie mo e by osamotniona w
walce duchowej. Ko ciół działa najlepiej wtedy, gdy ka da jego cz
jest zmobilizowana do osi gni cia celu. Bez tego rodzaju mobilizacji
ko cioły walcz na osłabionych pozycjach, nie wykorzystuj c wszystkich
mo liwo ci swoich członków tak, jak Bóg zamierzył.

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

Ko ciół jest Bo ym narz dziem mobilizacji. Gdy całe Ciało Chrystusa b dzie gorliwie mobilizowa
wierz cych do wiadczenia o Chrystusie, Bóg b dzie wzmagał post py ko cioła w osi gni ciu celu
czynienia ludzi uczniami Jezusa, tak we własnym narodzie, jak i w innych! Ka da cz
Ciała musi
rozumie swoj rol , a ka dy dar musi znale
swój rodek wyrazu. W ten sposób wszyscy
członkowie Ciała ł cz si we wspólnej sprawie i d
do wspólnego celu.
III. BIBLIJNE PRZYKŁADY MOBILIZACJI
A. Nehemiasz
Nehemiasz zmobilizował naród ydowski po powrocie z niewoli babilo skiej do odbudowy
murów Jerozolimy. Uczynił to przedstawiaj c wizj , dostarczaj c rodków i umieszczaj c ludzi
na strategicznych pozycjach, tak by mogli wykorzysta swoje dary. Wizja i cel Nehemiasza, by
odbudowa mury Jerozolimy, pojawiły si wskutek informacji (badanie terenu), gdy usłyszał o
warunkach, jakie panuj w Jerozolimie, a tak e dzi ki modlitwie (Neh. 1:2-4). rodki do
wykonania swego zadania uzyskał od króla Artakserksesa (Neh. 2:7-9). M drze zdecydował,
by ludzie odbudowali cz ci muru poło one najbli ej ich domu (Neh. 4:22-23).
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Mobilizacja narodu ydowskiego w Jerozolimie doprowadziła do współpracy, która przyniosła
lepsze rezultaty ni suma cz ci. Mury zostały odbudowane w 52 dni, w zadziwiaj co szybkim
tempie, co wywołało l k w okolicznych narodach (Neh. 6:15-16). Gdy Bo y ludzie jednocz si
i pracuj strategicznie nad realizacj Bo ego planu – Bóg błogosławi w zdumiewaj cy sposób.
B. Barnaba
Imi Barnaby brzmiało wła ciwie Józef, ale poniewa tak dobrze wykorzystywał swój dar
zach cania, apostołowie nazwali go „Barnaba”, co znaczy „Syn Pocieszenia”. Był tak e
szczodry i wspierał finansowo Bo e dzieło w Jerozolimie (Dzieje 4:36-7). Pragnieniem Barnaby
było dotarcie Ewangelii do całego wiata. Słu ył on ko ciołowi w Antiochii, a potem zakładał
ko cioły na Cyprze i w Azji Mniejszej.
Najwi kszym wkładem Barnaby w głoszenie Ewangelii było zmobilizowanie do efektywnej
słu by apostoła Pawła. Po swoim nawróceniu na drodze do Damaszku Paweł udał si do
Jerozolimy i próbował przył czy do uczniów, którzy pow tpiewali w jego szczere intencje i bali
si go. Barnaba wierzył jednak w przekształcaj c moc Boga w yciu Pawła. Ryzykuj c własn
reputacj i by mo e tak e bezpiecze stwo wierz cych w Jerozolimie przyprowadził Pawła do
apostołów. Wyja nił im, jak Jezus ukazał si Pawłowi i jak ten głosił odwa nie Ewangeli w
Damaszku (Dzieje 9:26-31). Na podstawie zapewnienia Barnaby Paweł został przyj ty przez
apostołów.
Gdy zało ony został ko ciół w Antiochii, Barnaba, widz c wielk okazj i potrzeb darów
Pawła, udał si do Tarsu i przyprowadził go do ko cioła w Antiochii. Paweł został jednym z
przywódców tego ko cioła i z tego wła nie miejsca rozpocz ł swoj słu b zakładania
ko ciołów na Cyprze i w Azji Mniejszej (Dzieje 13:1-3). We wszystkich tych okoliczno ciach
Barnaba mobilizował Pawła, tak by ten wniósł swój wkład w rozwój Królestwa Bo ego.
Wyobra my sobie, co by było, gdyby Barnaba nie wykonał zadania mobilizacji. Wiele ko ciołów
nie zostałoby zało onych, wiele listów Nowego Testamentu mogłoby nie zosta napisanych.
Czy znasz jakiego Pawła, który potrzebuje zach ty i mobilizacji?
C. Paweł
Widzimy wyra nie, e Paweł był bardzo oddany mobilizowaniu ko cioła. Mobilizował wiele
ko ciołów w Macedonii i Achai do zło enia ofiary dla potrzebuj cego ko cioła w Jerozolimie
(Rzym. 15:25-27). W swoich listach cz sto nauczał o darach duchowych (Rzym. 12, 1 Kor. 12,
Efez. 4) i u wiadamiał ko ciołom potencjał, jaki posiadały do pełnienia woli Boga (1 Kor. 1:4-9,
Rzym. 15:14).
Paweł mobilizował wielu innych do realizowania wraz z nim Bo ego powołania. Przygotował do
słu by Tymoteusza, wzywał go do miałego korzystania z darów duchowych i polecił mu
mobilizowa jeszcze wielu innych (2 Tym. 2:2). Tymoteusz nie jest z pewno ci jedyn osob
zmobilizowan przez Pawła. Prawdopodobnie ostatnia wyprawa misyjna Pawła miała te na
celu praktyczne przygotowanie i mobilizacj . W podró y tej towarzyszyło Pawłowi siedmiu
ludzi, z których wi kszo uczyła si od niego (Dzieje 20:4). W swoich listach Paweł wymienia
Epafrasa, Demasa, Archippa, Tytusa, Feb i wielu innych. W szesnastym rozdziale Listu do
Rzymian pozdrawia 27 osób – na wiele z nich wywarł wpływ lub pomagał im w słu bie, o czym
wiadczy rozległa sie ludzi, których zmobilizował podczas swoich wypraw.
IV. CECHY CHARAKTERYSTYCZNE EFEKTYWNYCH MOBILIZUJACYCH
Mobilizacja nie dokonuje si przez przypadek. Wymaga ona ludzi obdarzonych szczególn
zdolno ci do mobilizacji innych. Ludzie ci, „mobilizuj cy chrze cijanie”, stwarzaj warunki do tego,
by ko ciół w naturalny sposób akceptował wizj , modlił si o jej realizacj , przygotowywał i wysyłał
przywódców i pracowników do realizacji naszego zadania. Cechuje ich:
A. Wizja
Mobilizuj cy chrze cijanie maj wizj dla wiata. Pomagaj innym, którym mo e by trudno
dostrzega co wi cej ni lokalne potrzeby, zach caj ich do wiary w to, e Bóg ma wi ksze
plany, ni mogliby kiedykolwiek pomy le . Niektóre regiony nie s zmobilizowane, poniewa
lokalnym ko ciołom brak wizji. W takiej sytuacji, gdy Bo a wizja zostanie im w ko cu
przedstawiona, mo e sta si wezwaniem do działania prowadz cym do mobilizacji.
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B. Wiara i zach ta
Mobilizuj cy chrze cijanie to ludzie wiary. Wiara oznacza wzniesienie si ponad obecn
rzeczywisto i dostrzeganie tego, co Bóg mo e i chce dokona . Je eli wiara przenosi góry, to
czy nie mo e tak e sprawi , by ko cioły przebudziły si i przył czyły do zadania z Dziejów
Apostolskich 1:8 i realizacji celu z Mateusza 28:18-20? Wiara to zaufanie Jezusowi, gdy mówi
On, e zbuduje swój Ko ciół. Człowiek wiary b dzie miał pasj dla ko cioła.
Wiara mobilizuj cego chrze cijanina wpływa na jego sposób traktowania innych. Jak Barnaba,
„Syn Pocieszenia”, wielu mobilizuj cych ma dar zach cania. Potrafi wznie
si ponad
niepowodzenia i zniech cenia i koncentrowa si na tym, co pozytywne. Mobilizuj cy
pomagaj chrze cijanom u wiadamia sobie, e s szczególnymi lud mi, poniewa nale do
Boga, e Bóg wyposa ył ich do słu by innym i e dzi ki Bo ej łasce i mocy s w stanie
zmienia ten wiat.
C. Wpływ
Mobilizuj cy chrze cijanie to ludzie wpływowi, którzy wykorzystuj
ten wpływ do realizacji Bo ych celów. Ludzie słuchaj ich i reaguj ,
poniewa s wiarygodni – ciesz si dobr opini w ko ciele, maj
serce sługi i do wiadczenie w słu bie. Wielu mobilizuj cych to
ludzie posiadaj cy wyj tkow zdolno do pami tania imion, twarzy
i darów ludzi, których spotkali tylko raz. Dzi ki temu potrafi ł czy
ludzi, rodki i okazje, przyczyniaj c si do rozwoju Bo ego
Królestwa.

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

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

Dlaczego mobilizacja jest taka wa na?

•

Czy wzorem Barnaby z entuzjazmem korzystasz ze swoich darów duchowych?

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

ci

PLAN DZIAŁANIA
•

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

•

Popro Boga, by poło ył ci na sercu kogo , kto chce Mu słu y , zacznij zaprzyja nia si z nim i
mobilizowa go.

•

Podaj trzy kroki, jakie mo esz podj
ko ciołów.

, aby mobilizowa swój ko ciół do ewangelizacji i zakładania
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Nast pne kroki
ZAKŁADANIE KOLEJNYCH
KO CIOŁÓW

Cel lekcji

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

Główne punkty

• Gdy ko ciół zostanie ju
zakładania ko ciołów.

zało ony, przywódcy powinni przemy le

swoj

rol

w ruchu

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

Po

dane rezultaty

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

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

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

si

w mobilizacj

innych do ruchu zakładania

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

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

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

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

Pomna anie

Podstawy
Pozyskiwanie

Szkolenie
Zakładanie

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

Lekcja 15: Nast pne kroki
Lato 2004

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

WIZJA SCP
strona 117

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

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

wzrastaj c wizj słu by;

•

próby charakteru, wizji i słu by wierz cego;

•

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

•

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

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

Przeprowad szkolenie zespołu zakładaj cego ko cioły, opiekuj si
nim i b d jego doradc .
Ustal, jakie s potrzeby szkolenia dla zespołu zakładaj cego ko cioły. Czy jego
członkowie potrzebuj szkolenia dla zało ycieli ko ciołów, przygotowania do ycia w innej
kulturze, szkolenia zawodowego? Wi kszo
niezb dnego szkolenia mo e odby si
nieformalnie, czasami jednak konieczne mo e by tak e formalne wykształcenie, w
zale no ci od potrzeb ludzi na obszarze docelowym. Gdy zespół jest ju na miejscu,
potrzebuje regularnych wizyt kogo z przywódców ko cioła z darem duszpasterskim. To
pomo e we wzajemnej odpowiedzialno ci zespołu zakładaj cego ko cioły i ko cioła
wysyłaj cego. Zapewni tak e zespołowi duchow i praktyczn pomoc w pracy nad
trudno ciami w kontaktach mi dzyludzkich i problemami, jakie powstan w trakcie słu by i
wspólnej pracy zespołu. Oprócz opieki duszpasterskiej wa ne jest, by zespół zakładaj cy
ko cioły miał jednego lub kilku doradców, którzy b d pomaga mu w pracy nad
poszczególnymi fazami procesu zakładania ko cioła.
III. ROLA PIERWOTNEGO ZESPOŁU ZAKŁADAJ CEGO KO CIOŁY: ROZPOCZ CIE OD NOWA –
ZAKŁADANIE NOWEGO KO CIOŁA
Czy chrze cijanin, który zało ył nowy ko ciół powinien kontynuowa prac „pioniera” czy „apostoła”
i rozpocz
zakładanie nowego ko cioła, czy te powinien pozosta i by pastorem zało onego
ko cioła? Odpowied b dzie zale e cz ciowo od jego darów. Czy jest powołany, by by
pastorem, czy te ma słu y jako apostoł-pionier zakładaj cy nowe ko cioły? Słu ba pastora
polega głównie na zajmowaniu si lud mi w jednym ko ciele lokalnym. Chrze cijanie zakładaj cy
ko cioły to stoj cy na linii frontu ewangeli ci, którzy przenosz si z miejsca na miejsce i przez całe
swoje ycie mog zało y wiele ko ciołów. Decyzja dotycz ca przyszłej słu by zale y tak e od
poczucia Bo ej woli dla nich. Mo na to rozstrzygn w modlitwie.
Rozwa nast puj ce mo liwo ci:
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A. Zespół zakładaj cy ko cioły idzie dalej
Chrze cijanin
(zespół)
zakładaj cy
ko cioły
przekazuje przywództwo innym, a sam wraca do
ko cioła, który go wysłał, i rozpoczyna zakładanie
nowego ko cioła.

Co dalej po
zało eniu
ko cioła???

Zakłada
nast pne
ko cioły?

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

opiek duszpastersk nowo zało ony

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

Propaguj wizj

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

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

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

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

Rozwijaj współprac w zakładaniu ko ciołów
Lokalne ko cioły cz sto s przekonane, e nie posiadaj rodków, by w pełni przygotowa
i utrzyma chrze cijan zakładaj cych ko cioły. Mimo to w dalszym ci gu s
odpowiedzialne za swój udział w wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego. Zespół
wsparcia mo e ułatwi im nawi zanie współpracy mi dzy sob w celu wspólnego
wspierania i wysłania misjonarzy i chrze cijan zakładaj cych ko cioły do słu by w
okre lonej grupie ludzi czy regionie. Pozwoli to zwłaszcza małym ko ciołom na pełniejszy
udział w wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego ni gdyby były zdane na własne siły.
KONKLUZJA
W miar umacniania si nowo zało onego ko cioła powinien on coraz lepiej rozumie swoj rol w ruchu
zakładania ko ciołów. Powinien mie pragnienie pomna ania si przez szkolenie i wysyłanie zało ycieli
ko ciołów spo ród swoich członków oraz przez modlitw za ewangelizacj wiata. Zespół zakładaj cy
ko cioły musi podj decyzje co do swej dalszej roli i przekazania przywództwa w zało onym ko ciele.
Wzrost i pomna anie si nowego ko cioła oraz zaanga owanie zespołu w ruch zakładania ko ciołów to
wa ne czynniki, które trzeba wzi pod uwag przy decydowaniu o nast pnych krokach słu by.
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Pomaganie innym jest kluczem do budowania ruchów zakładania ko ciołów. Zespół wsparcia to grupa
ludzi, którzy pracuj razem, by dzieli si wizj tego, co Bóg chce dokona , a nast pnie pomagaj tym,
którzy przyj li wizj , w jej realizacji. Jego rol jest przekazywanie wizji, pomaganie w uzyskiwaniu
rodków, praktyczne przygotowanie i zach canie wierz cych wszelkimi sposobami do zaanga owania
si w ruchu zakładania ko ciołów. Słu ba taka jest konieczna do zapocz tkowania ruchu zakładania
ko ciołów na skal regionaln lub ogólnokrajow .
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jak rol w zadaniu zakładania ko ciołów powiniene obecnie przyj

•

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

•

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

•

Jakie ofiary b dziesz musiał ponie

•

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

?

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

PLAN DZIAŁANIA
•

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

•

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

Cel lekcji

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

Główne punkty

• Szkolenie jako cz

ruchu

• Proces szkolenia zało ycieli ko ciołów
• Dodatkowe rodzaje szkolenia

Po

dane rezultaty

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

szkolenie zało ycieli ko ciołów.

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

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

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

SZKOLENIE JAKO CZ

RUCHU

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

ruchu

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

Paweł

Tymoteusz
Wierni ludzie

Wierni ludzie

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

Przywódcy narodowi

Praktyczne
szkolenie

Przywódcy regionalni
Przywódcy ko ciołów
Przywódcy grup
Przywódcy rodzin

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

Lekcja 16: Szkolenie jako element ruchu zakładania ko ciołów
Lato 2004

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

WIZJA SCP
strona 125

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

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

F.

Współpracuj z innymi programami szkoleniowymi
Je li ruch zakładania ko ciołów ma si rozwija i wzrasta , oprócz Potrzebne jest
szkolenia zało ycieli ko ciołów wa ne s tak e inne rodzaje szkolenie do wielu
szkolenia. Szkolenie w zakresie zakładania ko ciołów a do ró nych zada .
nasycenia, ruchów modlitwy, ewangelizacji, przygotowania i
wysyłania misjonarzy z lokalnego ko cioła, walki duchowej, słu ba w ród młodzie y,
ewangelizacji dzieci itp., s bardzo wa ne dla wzrostu i rozwoju ruchu zakładania ko ciołów w
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kraju. Jedn z twoich ról jako prowadz cego szkolenie zało ycieli ko ciołów mo e by pomoc
w ukazywaniu im innych materiałów szkoleniowych, jakie mog by im potrzebne, aby ich
słu ba zakładania ko ciołów odniosła sukces.
G. Oczekuj rezultatów
Szkolenie zało ycieli ko ciołów powinno prowadzi do powstawania nowych ko ciołów. Ju na
samym pocz tku warto oczekiwa od uczestników przekonania, e Pan b dzie budował swój
Ko ciół przez nich. Zadbaj o to, by było jasne, e celem organizowanego szkolenia jest
zakładanie nowych grup komórkowych i ko ciołów. Gdy stworzy si atmosfer oczekiwania na
nowe ko cioły i grupy ci, którzy zaczynaj uczestniczy , znajd swoje miejsce jako „wojownicy
modlitwy”, organizatorzy, osoby wspieraj ce finansowo, zach caj cy, pomocnicy i
chrze cijanie zakładaj cy ko cioły. Wszyscy oni s niezb dnymi elementami w ruchu
zakładania ko ciołów i dlatego szkolenie powinno pomóc im w znalezieniu swojego miejsca i
pracy nad zakładaniem ko ciołów.
III. PROCES SZKOLENIA ZAŁO YCIELI KO CIOŁÓW
A. Rozpocznij szkolenie
Mo esz prowadzi szkolenie zało ycieli ko ciołów odpowiadaj c na zaproszenie lub
organizuj c sesje szkoleniowe wraz ze swoim zespołem. Gdy zostaniesz zaproszony do
przeprowadzenia szkolenia zało ycieli ko ciołów, lepiej b dzie pozwoli gospodarzowi
decydowa o takich sprawach jak sposób podej cia, protokół i logistyka. Je eli sam jeste
gospodarzem szkolenia, mo esz eksperymentowa z ró nymi formami. Nie zapomnij jednak
ustali tre ci materiałów szkoleniowych i osób, które b d prowadziły nauczanie!
Nie daj si zniech ci , je eli rezultaty pierwszego cyklu szkoleniowego b d słabsze od
oczekiwanych. Potrzeba czasu, by znale najlepszych szkoleniowców i najlepsze rodowisko
do szkolenia. Ucz si na własnych bł dach i kontynuuj słu b szkolenia. Bóg mo e zaskoczy
ci rezultatami „trudnej” sesji szkoleniowej.
B. Odkrywaj nowych prowadz cych szkolenie
Wykorzystaj sesje szkoleniowe do odkrywania nowych prowadz cych spo ród uczestników
zaj . Zapro ich do prowadzenia szkolenia jak najszybciej. Szkoleniowcy powinni dobrze
rozumie temat i wiedzie , jak wyposa a innych w ka dym aspekcie konkretnego materiału,
którego b d naucza .
C. Decentralizuj o rodki szkoleniowe
Opracuj strategi geograficzn na potrzeby szkolenia. Znajd strategiczne miejsca w kraju czy
regionie, gdzie istnieje otwarto na szkolenie zało ycieli ko ciołów. Mog je tam prowadzi
miejscowi. Aby tego dokona , musisz w ród uczestników szkolenia znale
przywódców
aktywnych w zakładaniu ko ciołów, którzy chc mobilizowa innych w swojej okolicy. Pomó im
zorganizowa szkolenie na ich terenie. Zach caj ich do znajdowania i wyposa ania
przywódców z danego regionu. To pomo e w pomno eniu szkolenia i b dzie pozytywnym
krokiem w kierunku budowaniu ruchu.
D. Przekazuj przywództwo
Wprowadzaj innych do przywództwa i czuwania nad ruchem szkolenia zało ycieli ko ciołów.
Ci gle znajduj nowych ludzi z wizj wypełnienia kraju ko ciołami i dawaj im okazje do
prowadzenia szkolenia. Próbuj wycofywa si ze swojego przywództwa i opracuj stopniowe,
ale zdecydowane kroki przekazywania go innym. B d dla nich doradc , pomagaj im w słu bie
przywódczej, gdy b d wzrasta w swojej wizji i zdolno ci do wprowadzania jej w ycie przez
szkolenie zało ycieli ko ciołów. Zach caj ich do doradzania tym, których ucz , przyczyniaj c
si do pomna ania i tym samym rozwoju ruchu.
E.

Buduj struktury finansowania
Zbuduj struktur finansowania pracy. W miar rozwoju ruchu b dziesz potrzebował funduszy
na produkcj materiałów, koszty transportu, a czasami na wynagrodzenie dla przywódców
po wi caj cych cały swój czas na słu b . Zdrowe poł czenie ofiarno ci lokalnej z funduszami
zagranicznymi powinno zaspokaja potrzeby tego dzieła. Pracuj szczególnie nad ofiarno ci
lokaln . Bardzo wa ne jest zbieranie funduszy lokalnie i we własnym kraju. Ruchy zakładania
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ko ciołów na całym wiecie s utrzymywane przez sponsoring lokalny. Zagadnienie to porusza
nauczanie na temat szafarstwa (zobacz lekcje na temat szafarstwa w Podr czniku czwartym).
IV. DORADZANIE ZAŁO YCIELOM KO CIOŁÓW
Szkolenie zało ycieli ko ciołów to co wi cej ni seminaria. Doradzanie Szkolenie zało ycieli
stanowi cenne i niezb dne uzupełnienie seminariów. Doradzanie w swej ko ciołów to co
istocie to celowa wi
mi dzy lud mi, w której osoba z wi kszym wi cej ni seminaria.
do wiadczeniem yciowym prowadzi drug osob w realizowaniu jej
celów i zada z wi ksz osobist skuteczno ci . Doradca jest wi c człowiekiem, który wpływa na
rozwój i wzrastanie drugiej osoby dla osi gni cia przez ni pewnych celów. Osoba korzystaj ca z
pomocy doradcy jest kierowana tak, by w pełni spo ytkowa swój potencjał, maksymalnie
wykorzystywa swoje dary, talenty i zdolno ci oraz słu y najlepiej jak potrafi. Chrze cija ski
doradca stara si pomóc chrze cija skiemu wychowankowi osi gn
dany mu przez Boga
potencjał i zrealizowa Bo e cele dla jego ycia na Bo chwał !
Doradzanie zało ycielom ko ciołów ma znaczenie strategiczne. wiadectwa uczestników szkolenia
dla zało ycieli wskazuj , e tam, gdzie towarzyszyło mu doradzanie, zało ono wi cej ko ciołów. Z
drugiej strony, tam, gdzie nie było adnego doradzania, cz sto powstało mniej ko ciołów.
Celem doradzania jest wyposa enie. Wyposa enie to dzielenie si odpowiednimi udzielonymi przez
Boga rodkami we wła ciwym czasie, które przynosi efekty w postaci post pu lub rozwoju w yciu i
pracy wychowanka. Zalety korzystania z usług doradcy s nast puj ce:
• Przyczynia si ono do autentycznego wzrostu i przemiany (2 Tym. 1:7-8).
• Stanowi wzór do na ladowania (1 Piotra 2:21).
• Pomaga szybciej osi gn

swoje cele (Rzym. 16:1-2)

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

Dlaczego podkre lanie formalnego wykształcenia stanowi przeszkod
ko ciołów?

•

Dlaczego szkolenie jest tak wa n cz

•

Dlaczego szkolenie zało ycieli ko ciołów powinno by zdecentralizowane?

•

Dlaczego doradzanie jest tak skuteczn cz

dla wzrostu i pomna ania

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

PLAN DZIAŁANIA
•

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

szkolenie innych
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•

Jak mógłby zacz

•

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

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

Cel lekcji

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

Główne punkty

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

Po

dane rezultaty

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

narodow inicjatyw zakładania ko ciołów a do nasycenia.

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

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

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

Czego Bóg chce dla mojego narodu?

•

Co to znaczy, e znajomo

•

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

chwały Pana napełni mój naród?
okazj

do

Lekcja 17: Mobilizowanie przywódców przez inicjatywy narodowe
Lato 2004

WIZJA SCP

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 130

•

Jak mog by zaanga owany w przenikanie Ewangelii do ka dego segmentu ka dej społeczno ci
w moim narodzie?

I.

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

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

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

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

Ciała Chrystusa

Musi istnie wystarczaj ca jedno w ród wierz cych, by przywódcy chrze cija scy mogli
spotyka si ze sob i zach ca innych to osi gania ich celów zamiast próbowa
przeszkadza sobie nawzajem w pracy (Jan 17:21).
C. Otwarcie na Ewangeli
Strategia DAWN działa najlepiej na dojrzałym do niw polu misyjnym, gdzie ludno jest
otwarta na Ewangeli . Strategia DAWN pomaga w gwałtownym pomna aniu ko ciołów, aby
dojrzałe plony zostały zebrane do ko ciołów, a nie uległy zepsuciu.
Duchowe ruchy w narodzie mo na porówna do energicznych koni na polu. Strategia DAWN
jest jak w dzidło i uzda, które powoduj , e konie pod aj w kierunku, jaki nadaj im
kieruj cy. Mog oni zaprz gn
do pracy cał sił i energi koni i zd a w jednym
kierunku. Chrze cija scy przywódcy mog zaprz gn do wspólnej pracy duchowe ruchy w
Ciele Chrystusa w swoim narodzie i poprowadzi je w kierunku post pu Ewangelii przez
zakładanie ko ciołów a do nasycenia.
III. DWANA CIE ELEMENTÓW STRATEGII DAWN
Chrystus buduje swój Ko ciół przez oddanie, modlitw i energi swoich ludzi. Aby zaprz gn do
pracy potencjał Ko cioła przy pomocy w dzidła i uzdy DAWN, przywódcy poszczególnych
wyzna i grup ko ciołów powinni wykorzysta poni sze dwana cie elementów do ustalenia
swoich celów zakładania ko ciołów i ich realizacji. Ka de wyznanie ustala własne cele i strategie
zakładania. S one jednym z elementów wspólnego celu, które przedstawiaj innym wyznaniom
w duchu jedno ci, aby napełni naród ywymi ko ciołami.
A. Stale budujcie wizj post pu Ewangelii
Wierz cy potrzebuj stałego przypominania o Bo ych celach dla Bo ych ludzi na wiecie.
Budowanie wizji obejmuje dzielenie si z innymi wizj napełnienia wsi, miasteczek i miast –
całych narodów – ko ciołami składaj cymi si z gorliwych uczniów Jezusa. Wizjonerzy to
ludzie obdarowani przez Boga, by dzieli si t wizj na wszystkich poziomach przywództwa
w ko ciołach: pocz wszy od ko ciołów lokalnych a do poszczególnych wyzna .
Budowanie wizji powinno by jednak skoncentrowane na poziomie podstawowym: w
lokalnych ko ciołach i grupach lokalnych ko ciołów. Gdy wizja zostanie przyj ta na tych
poziomach, b dzie przekazywana przywódcom wyzna . Gdy masz wielkie marzenia i
widzisz wielkie wizje, b dziesz wytrwale pracował, aby je zrealizowa . Przywódca pewnego
wyznania miał gor ce pragnienie, by cała jego prowincja została wypełniona ko ciołami.
Rezultatem tego były setki zało onych ko ciołów i tysi ce nawróconych ludzi ucz cych si
na ladowania Jezusa. W przeciwie stwie do niego przywódca innego wyznania mawiał: „My
jeste my ju najwi kszym wyznaniem. Nie musimy wzrasta ”. Rezultatem był bardzo
powolny wzrost. Poza tym to wła nie wyznanie nie jest ju najwi ksze.
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B. Stwórzcie i wykorzystujcie dobr baz informacji
Cz ci strategii DAWN jest prowadzenie bada pola misyjnego i zasobów misyjnych w
ró nych regionach, miastach, osiedlach i w grupach etnicznych. Post p Ewangelii dokonuje
si nie dzi ki tym, którzy jedynie maj wizj , ale tak e rozumiej , co jest konieczne do jej
realizacji. Maj wiadomo , e sposobem spełnienia ich marze nie jest sentymentalne i
emocjonalne fantazjowanie, ale konkretne zrozumienie swojej sytuacji.
Ci, którzy badaj swoj sytuacj , wiedz , kto jest otwarty na Ewangeli i jak najlepiej dotrze
do tych ludzi. Oceniaj własne rodki, by wiedzie , ile ich posiadaj , jak szybko wzrastaj ,
jakie s ich skuteczne i nieskuteczne metody itd. Poznaj inne wzrastaj ce ko cioły i
wyznania, by zaczerpn
dobre pomysły do swoich programów. Prowadzenie bada jest
wa nym narz dziem słu cym post powi Ewangelii.
Prawidłowe badania dla strategii DAWN obejmuj :
•

Ilo

•

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

•

Przeci tne roczne tempo wzrostu ka dego wyznania,

•

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

•

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

wyzna w kraju,

•

Czynniki historyczne, ekonomiczne, religijne, kulturowe, polityczne, kl ski ywiołowe i
inne czynniki społeczne, które wskazuj na wzgl dn otwarto
ludzi i metody oraz
tematy, jakie mog spotka si z najlepsz reakcj przy głoszeniu Ewangelii.
Analiza rezultatów bada i ich znaczenia dla post pu Ewangelii w danym narodzie jest
zazwyczaj prezentowana na konsultacjach i narodowym Kongresie (punkty G, J i K).
C. Polegajcie na modlitwie
Gdy ko cioły planuj wzrost, czasami spotykaj si z zarzutem,
aden istotny wzrost
e bardziej zale y im na liczbach ni na działaniu Ducha ko cioła nie b dzie
wi tego. aden istotny wzrost ko cioła nie b dzie jednak miał
jednak miał miejsca,
miejsca, je eli nie b dzie wsparty modlitw . Gdy ko ciół modli
je eli nie b dzie
si , Duch wi ty działa. W rezultacie nast puje znacz cy wzrost
wsparty modlitw .
w ilo ci członków ko cioła i liczbie ko ciołów, co podoba si
Bogu. Wi cej informacji znajdziesz w tym podr czniku w sekcji
Modlitwa, Lekcja 10: „Zach canie do modlitwy wspieraj cej ruch zakładania ko ciołów”.
D. Wyznaczcie ambitne, realistyczne i wymierne cele
Ambitne cele pobudzaj ludzi i mobilizuj ich. Ludzie chc anga owa si w co , co jest dla
nich wyzwaniem. Wspólna praca razem nad realizacj warto ciowego i ambitnego celu jest
czym pasjonuj cym. W strategii DAWN ka de wyznanie ewangeliczne, organizacja misyjna
i grupa wyznacza własne cele co do ilo ci ko ciołów, które ma zało y w okre lonym
terminie, a nast pnie realizuje plany prowadz ce do osi gni cia tych celów. Cele te s
cz sto przedstawiane na narodowym kongresie, a ich zbiorcza suma stanowi „cel
narodowy”, który wspólnie przyjmuj delegaci na Kongres narodowy.
Realistyczne cele maj zapobiec zniech ceniu. Cele nie oparte na aktualnych faktach w
kategoriach tego, co mo liwe, mog by gorsze ni brak jakichkolwiek celów. Niech cele
b d wystarczaj co ambitne, by stanowiły wyzwanie dla ludzi, ale niech te b d
odpowiednio realistyczne, by unikn zniech cenia.
Wymierne cele pozwalaj ludziom cieszy si z post pów w ich realizacji. Konkretne liczby i
daty powoduj , e ludzie chc si anga owa .
Wa ne jest, by szuka Boga i ustali cele ambitne – nie jedynie łatwe do osi gni cia. Cele
ustalone pod prowadzeniem Ducha wi tego s „pewno ci tego, czego si spodziewamy,
prze wiadczeniem o tym, czego nie widzimy” (Hebr. 11:1). Innymi słowy, ustalanie celów
przez chrze cijan jest aktem wiary, bez której „nie mo na podoba si Bogu” (Hebr. 11:6).
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W Ameryce rodkowej przywódcy wyznaczali swoje cele zakładania ko ciołów dla strategii
DAWN. Jeden z nich był przekonany, e cele s zbyt łatwe. Powiedział: „Mogliby my zrobi
to w ciele!” Poprosił o wyznaczenie wi kszych, ambitniejszych celów, które wymagałyby nie
tylko ludzkiego wysiłku, ale tak e mocy Boga. Staraj si , eby cele nie były tak fantastyczne,
e w razie pora ki przyniosłyby rozczarowanie, ale równie wa ne jest ustalenie celów, które
mo na osi gn tylko z pomoc Boga, aby Jemu nale ała si cała chwała!
E.

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

F.

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

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

zbieraniem informacji poprzez stały narodowy zespół badawczy,

•

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

•

organizowaniem seminariów i konsultacji dla przywódców wyzna i pastorów w ró nych
regionach,

•

planowaniem narodowych kongresów, gdzie dokonuje si oceny obecnych post pów i
ustala nowe cele i plany na przyszło .
W krajach, w których strategia DAWN przynosi sukcesy, komitety narodowe składaj si z
przedstawicieli ró nych ewangelicznych wyzna , a czasami tak e misjonarzy zagranicznych.
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Zbierajcie pieni dze
Denominacje opracowuj ce nowe, ambitne programy wzrostu s zmuszone do analizy całej
swojej struktury finansowej. Musz dokona analizy swoich wydatków. Cz sto mo liwe jest
przesuni cie funduszy z zada o mniejszym priorytecie na wymagaj ce zadanie
ewangelizacji. W dziedzinie szafarstwa finansowego potrzebne jest dobre nauczanie i
twórcze planowanie. (Wi cej informacji na ten wa ny temat znajdziesz w cz ci Szafarstwo,
Lekcja 2: „Szafarstwo finansowe”). Dynamiczny wzrost wymaga ofiarnego ło enia na dzieło
Bo e.

J.

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

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

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

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

Gdzie jest jaki
w dzidła?

znak duchowego ruchu na podobie stwo rumaka, który potrzebuje uzdy i
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najsilniejsze (w kolejno ci)

PLAN DZIAŁANIA
•

Pomy l o innych, którzy mogliby przyj
skontaktuj si z nimi. Podziel si wizj
przeczytania t lekcj .

•

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

wizj DAWN. Zapisz ich imiona, módl si za nich i
zakładania ko ciołów a do nasycenia i daj im do
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