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My lenie typu „Z”
CZEGO PRAGNIE BÓG?

Cel lekcji

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

Główne punkty

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

Po

dane rezultaty

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

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

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

NA CZYM POLEGA MY LENIE TYPU „Z”?

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

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

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

A. Czy realistyczne jest oczekiwanie od Boga spełnienia celu „Z”?
Poza tym, e Bóg pragnie „Z” bardziej ni my, ekscytuj cy jest fakt, e w Pi mie mamy
wyra n obietnic spełnienia celu „Z”. Obietnica napełnienia wiata poznaniem Boga i Jego
chwał jest wyra ona w ksi dze Izajasza: „kraj si napełni znajomo ci Pana, na kształt wód,
które przepełniaj morze” (Iz. 11:9).
W ksi dze Objawienia apostoł Jan ma wizje nieba, z których dowiadujemy si o ostatecznym
rezultacie Bo ego działania w wiecie, osi gni ciu celu „Z”, do którego zmierza historia
ludzko ci. Jan opisuje tłumy ludzi z ka dego narodu, plemienia, ludu i j zyka oddaj cych Bogu
chwał (Obj. 7:9)! A zatem oczekiwanie od Boga spełnienia celu „Z” jest realistyczne.
B. Co mówi sam Bóg na temat „Z”?
W jednej z najintymniejszych chwil sp dzonych z Ojcem Jezus modlił si o jedno w ród tych,
którzy w Niego wierz : „aby wiat poznał, e Ty Mnie posłał i e Ty ich umiłował tak, jak
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Mnie umiłowałe ” (Jan 17:23b). Jezus pragn ł, eby wiat wiedział, kim jest! Na tym wła nie
polega „Z”! Powtórzył t pro b dwukrotnie (Jan 17:21-23). Spróbujmy to sobie uzmysłowi –
Bóg Syn w rozmowie z Bogiem Ojcem opisuj cy cel „Z”. Jest zatem jasne, e „Z” jest dla Boga
spraw niezmiernie istotn .
C. Jezus nauczał swoich uczniów o planie „Z”
Jezus uczył swoich uczniów my lenia typu „Z” zapewniaj c ich, e „najpierw musi by głoszona
Ewangelia wszystkim narodom” (Mar. 13:10). Obiecał te , e ewangelia b dzie głoszona a do
nasycenia narodów (Mat. 24:14, Łuk. 24:45-47).

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

E.

dostrzegania realizacji Bo ych

•

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

•

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

•

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

•

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

Miło

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

i jedno

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

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Jezus zapewnił, e wiele jest osób gotowych Go przyj

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

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

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

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

J.

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

wiat
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PLAN DZIAŁANIA
•

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

•

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

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest wyja nienie znaczenia naszego szafarstwa przed Bogiem. Wszystko, co
posiadamy, nale y do Niego. Dlatego nie wymaga si od nas oddania Mu jedynie cz ci, lecz
raczej wykorzystania wszystkiego, co posiadamy, dla Jego dzieła i chwały.

Główne punkty

• Kluczowym zagadnieniem w szafarstwie jest nasza wierno .

• Szafarstwo obejmuje znacznie wi cej ni nasze pieni dze – rozci ga si
posiadamy, na nasz czas, dary duchowe itp.

Po

ono na to, co

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Zna zasad szafowania Bo ymi dobrami dla Niego.
• Rozumie , e warto ci maj zasadnicze znaczenie dla szafarstwa.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Rozpocznij t sesj skierowanym do uczestników pytaniem, co Bóg im dał. Sporz d list
rzeczy na tablicy lub na folii.
V.

tych

NA CZYM POLEGA SZAFARSTWO?
Szafarstwo jest terminem opisuj cym działalno szafarza. Szafarz był osob sprawuj c piecz
nad maj tkiem swego pana. Jego zadanie było bardzo odpowiedzialne, dlatego musiał on by
osob uczciw . Mo liwo ci kradzie y lub niewła ciwego rozporz dzania maj tkiem pana były
olbrzymie.
Gdy przygl damy si zasadom dotycz cym szafarstwa widzimy, e prawdziwe szafarstwo polega
na rozporz dzaniu zasobami powierzonymi nam przez Boga. Obejmuj one nasze:
• pieni dze
• czas
• mienie
• ciało
• rodzin
• słu b

VI.

PO CO ROZMAWIA O SZAFARSTWIE? DWIE KWESTIE
K. Kwestia wierno ci
Szafarstwo to odpowiedzialno przed Bogiem za to, co nam powierzył. Od pierwszego dnia
człowieka na ziemi byli my Bo ymi szafarzami. Człowiek został stworzony po to, by panował
nad stworzeniem (1 Moj . 1:28). Pan umie cił Adama w ogrodzie, aby uprawiał go i dogl dał
dla Niego (1 Moj . 2:15). Pomimo i człowiek na ogół nie rozumie, e jest po prostu szafarzem
Bo ego stworzenia, Pismo wyra nie stwierdza, e ziemia i wszystko, co j napełnia, nale y do
Boga (1 Kor. 10:26). Cokolwiek posiadamy, zostało nam dane przez Boga, by my tego u yli na
jego chwał . On obserwuje nasz wierno i odpowiednio nas wynagrodzi.
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Kwestia warto ci
Stosunek ludzi do wymienionych wcze niej rzeczy (punkt I)
pokazuje, gdzie jest ich serce – zgodnie z tym, co powiedział Jezus:
„Bo gdzie jest skarb wasz, tam b dzie i serce wasze”. Innymi słowy
mo na wiele powiedzie o sercu danej osoby obserwuj c sposób, w
jaki traktuje swoje pieni dze lub cenne rzeczy.

Nasze warto ci to
ideały lub rzeczy,
które uwa amy za
najwa niejsze w
yciu.

Nasze warto ci to ideały lub rzeczy, które uwa amy za
najwa niejsze w yciu. Niektórzy ludzie ceni sobie dobra materialne lub wygod . Inni ceni
rodzin lub słu b dla wspólnoty. Dosłownie sp dzamy swoje ycie i czas na rzeczach, które
wydaj si nam osobi cie zasadnicze i niezb dne. W Ewangelii Mateusza 22:37-39 znajdujemy
słowa okre lane niekiedy mianem „Wielkiego Przykazania”, w których Jezus stre cił wszelkie
warto ci biblijne w dwucz ciowym stwierdzeniu.
1.

Nasza najwi ksza warto
swego”

dotyczy relacji z Bogiem – „B dziesz miłował Pana, Boga

Linia pionowa pokazuje, e mamy słu y Bogu. Miłowanie i relacja z Bogiem stanowi
nasz najwi ksz warto . Poniewa rzecz naturaln jest dla nas sp dzanie czasu z
ukochanymi osobami, ka dy wierz cy powinien po wi ca czas
Ilustracja 1.1
na osobiste studium Bo ego Słowa i modlitw . Gdy tracimy
Wobec Boga
osobist za yło z Panem, omija nas Bo e błogosławie stwo i
brak nam mocy w słu bie.
Słu enie Bogu z całej siły nie jest tylko chwilowym uczuciem,
lecz decyzj na co dzie , która anga uje wszystkie nasze
zasoby. Im wydajniej wierz cy wykorzystuje swój czas, mienie
itp., tym skuteczniej słu y Panu. Osobisty czas z Bogiem jest
czym , co powinno by wkalkulowane w napi ty rozkład zaj
zało yciela ko ciołów, w przeciwnym razie nie b dzie miało
miejsca. Zdrowa relacja z Bogiem jest niezb dnym warunkiem
wst pnym przed przyst pieniem do słu by dla innych.
1.

Wobec innych

Inne nasze warto ci dotycz relacji z innymi lud mi – „B dziesz miłował swego bli niego
jak siebie samego”
Linia pozioma pokazuje, e mamy słu y innym. Nasza pełna miło ci relacja z Bogiem
powinna przekłada si na nasz miło
do innych. Ci „inni” to nasze rodziny,
współpracownicy, członkowie ko cioła, do którego nale ymy oraz zgubieni, z którymi
dzielimy si Chrystusem. Jako szafarze powinni my tak rozporz dza zasobami, by
zaspokaja potrzeby tych „innych”, nad którymi Bóg powierzył nam piecz .
Zało yciele ko ciołów to jedni z najbardziej zaj tych ludzi we wspólnocie. Wła ciwe
rozporz dzanie czasem, pieni dzmi i innymi zasobami pomo e zało ycielowi ko cioła by
lepszym sług dla innych. Umo liwi mu to wiadoma, zaplanowana słu ba, a nie
pozwolenie, by okoliczno ci decydowały o post pie.

Zanim przyst pimy do szczegółowego omówienia szafarstwa musimy sprawdzi swoje
warto ci. Najwi ksze przykazanie powinno by naszym przewodnikiem w hierarchii warto ci i
priorytetów. Czy jeste osob , która kocha Boga całym swoim sercem oraz swoich bli nich jak
siebie samego? Je li tak jest, twoje szafarstwo powinno o tym wiadczy .
VII. BIBLIJNE ZASADY SZAFARSTWA
W Biblii istnieje wiele przykładów szafarzy. Wi kszo zamo nych ludzi posiadała szafarzy. Zamiast
osobi cie zajmowa si prowadzeniem swoich codziennych spraw wynajmowali odpowiedzialnego,
zdolnego człowieka na stanowisko szafarza. Nie posiadał on własnego mienia. Mógł mieszka w
domu swego pana, jada przy jego stole i ubiera si za jego pieni dze. Szafarz nie musiał
posiada własnego mienia – miał dost p do całego bogactwa swego pana.
A. Znaczenie szafarstwa
Na okre lenie poj cia szafarstwa pojawia si w Biblii kilka słów. Tłumaczenia s
ogólny sens pozostaje taki sam. Niektóre z u ytych terminów to:

ró ne, ale
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Szafarz (oikonomos1)
Jest to najbardziej precyzyjne okre lenie osoby pełni cej funkcj szafarza. Był on
odpowiedzialny za rozporz dzanie maj tkiem swego pana. Cieszył si
wielkim
autorytetem w całym domu. Rdze słowa „szafarz” pokrywa si z rdzeniem słowa
„gospodarstwo”. Osoba ta była na ogół niewolnikiem, lecz uchodziła za do
odpowiedzialn , by powierzy jej tak wa ne zadanie. Słowo to wyst puje w Ewangelii
Łukasza 12:42, 16:1-3 oraz Pierwszym Li cie do Koryntian 4:1.

3.

Nadzorca (epitropos2)
Ten termin wyst puje na okre lenie osoby sprawuj cej władz nad innymi lud mi. W
Ewangelii Mateusza 20:8 człowiek ten jest rz dc wypłacaj cym pieni dze. W Li cie do
Galacjan 4:2 słowo to odnosi si do osoby odpowiedzialnej za opiek nad dzieckiem do
jego dojrzało ci.

4.

Niewolnik (doulos3)
Niewolnik był własno ci innej osoby. Szafarz na ogół był niewolnikiem, ale nie wszyscy
niewolnicy pełnili funkcj szafarzy. Niewolnik nie musiał mie adnej władzy nad innymi
niewolnikami ani maj tkiem swego pana. Je li przyznano mu tak władz , mo na go było
okre la mianem „szafarza”. Przykłady niewolników pełni cych stanowisko szafarza
znajdujemy w Ewangelii Mateusza 24:45 oraz 25:14.

5.

Sługa (doulos)
W wielu przekładach to samo słowo raz jest tłumaczone jako „niewolnik”, a raz jako
„sługa”. Mo e ono mie obydwa te znaczenia. W czasach biblijnych byli niewolnicy yj cy
w skrajnym ubóstwie i poni eniu oraz słudzy wiod cy znacznie lepsze ycie. Jednak jedni
i drudzy nale eli do innego człowieka, dlatego posługiwano si tym samym słowem.

6.

Szafarstwo (oikonomia4)
Szafarstwo wi e si raczej z urz dem lub funkcj ni osob .
Gdy mówimy o swoim szafarstwie, dotyczy to naszej
odpowiedzialno ci za zarz dzanie jak
rzecz . Przykłady
tego słowa znajdujemy w Ewangelii Łukasza 16:2, Pierwszym
Li cie do Koryntian 9:17 i w Li cie do Efezjan 3:2.

Szafarz był
niewolnikiem,
któremu powierzano
prawo do zarz dzania
i opieki nad
maj tkiem jego pana.

Ze sposobu posługiwania si tymi słowami mo emy nakre li
prawdopodobny obraz szafarstwa. Szafarz był na ogół
niewolnikiem, któremu powierzano prawo do zarz dzania i opieki nad maj tkiem, domem,
polami, interesami, innymi sługami jego pana, a nawet opiek nad jego synem.
B. Józef – przykład szafarstwa
Józef mo e by najlepszym przykładem dobrego szafarza. Najpierw zarz dzał on domem
Potifara, egipskiego urz dnika, który nabył go jako niewolnika (1 Moj . 39). Pomimo i Potifar
nie był wierz cy, szybko zauwa ył, e Bóg był z Józefem i sprawiał, e we wszystkich jego
poczynaniach dobrze mu si wiodło. Dlatego powierzył wszystko, co posiadał w r ce Józefa z
wyj tkiem swojej ony (1 Moj . 39:9).
Jako szafarz Potifara Józef mógł ywi si i ubiera korzystaj c z dóbr swego pana. Mieszkał w
domu Potifara i kierował zarówno jego domostwem, jak i polami. Jednak incydent z kuszeniem
go przez on Potifara jasno dowodzi, e Józef nigdy nie zapomniał, i wszystko to nale y do
jego pana, a jego, Józefa władza ma swoje granice. Mógł cieszy si z owoców swojej pracy
tak długo, jak jego pan był zadowolony z jego szafarstwa oraz dopóki nie zgrzeszył przeciwko
Potifarowi.
Pó niej Józef ponownie otrzymał stanowisko szafarza, najpierw od naczelnika wi zienia, a
potem samego faraona. Jako szafarz faraona był najbogatszym człowiekiem w Egipcie zaraz
1
2
3
4
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po faraonie. Jednak jego pozycja zale ała od jego wierno ci w kierowaniu sprawami faraona w
taki sposób, by go zadowoli .
C. Szafarstwo w przypowie ciach
Z uwagi na popularno
funkcji szafarza w czasach biblijnych Jezus posługiwał si
przypowie ciami o szafarzach – chciał w ten sposób przekaza prawd o stosunku wierz cego
do Boga. Jak brzmi prawda, któr chce nam przekaza Jezus za pomoc ilustracji szafarza?
1.

Dobry szafarz jest wierny
W Ewangelii Łukasza 12:42-48 Jezus naucza, e szafarz musi by wierny nawet pod
nieobecno
swego pana. Je li jego pan powróci niespodziewanie i zastanie go przy
dogl daniu swoich interesów, wynagrodzi mu to. Je li jednak szafarz nie b dzie
przygotowany na powrót swego pana, otrzyma surow kar . Nasuwa to analogi z
sytuacj wierz cego. Nasz Pan odszedł i powróci nieoczekiwanie. Musimy by wierni pod
Jego nieobecno .

2.

Sprytny szafarz wykorzystuje swoje stanowisko, eby zabezpieczy si na przyszło
W Ewangelii Łukasza 16:1-12 Jezus przytoczył jeszcze jedn przypowie o szafarzu.
Jest ona nieco zaskakuj ca, gdy szafarz otrzymuje pochwał za to, e oszukał swego
pana. Przypowie
ta z pewno ci nie ma na celu popierania nieuczciwo ci. Raczej
podaje bardzo wyra ne przesłanie o m dro ci wykorzystywania rzeczy posiadanych przez
nas obecnie do zabezpieczenia si na przyszło . Zły szafarz zdaje sobie spraw z tego,
e jego stanowisko jest tymczasowe, podobnie jak nasze ycie na tej ziemi. Postanawia
wykorzysta wszystko, co w jego mocy, by spotka si z yczliwym przyj ciem, gdy
sko czy si jego praca. Jezus powiedział, e post pił on m drzej ni my cz sto
post pujemy. Powinni my zatem wykorzysta wszystko, co posiadamy na ziemi, by
odło y sobie skarb w niebie.

3.

Szafarze zostan ocenieni zgodnie ze swoimi zdolno ciami
Przypowie
o talentach w Ewangelii Mateusza 25:14-30 jest nam dobrze znana.
Ka demu słudze pan powierzył pewn ilo pieni dzy, a sam udał si w podró . Słudzy
stali si zatem szafarzami tych talentów. Jednak nie otrzymali wszyscy jednakowej kwoty.
Ka dy z nich dostał pieni dze zgodnie z ocen swojej zdolno ci przez pana. Pan po
powrocie wynagrodził ka demu jego wierno . Ten, który dostał dwa talenty, otrzymał tak
sam pochwał jak ten, któremu dano pi . Jedynie ten, który zmarnował swój talent,
spotkał si z kar . Kluczowym zagadnieniem była wierno
szafarzy, nie ilo
powierzonych im rzeczy.

D. Rozliczenie
Apostoł Paweł równie bardzo jasno nauczał, e jeste my szafarzami Chrystusa. Zało yciele
ko ciołów i przywódcy s szczególnie odpowiedzialni za szafarstwo tajemnic Bo ych (1 Kor.
4:1-2; Efez. 3:2; Tyt. 1:7). Nauczał te , e nasz Pan powróci nagle w czasie, gdy nikt si Go nie
b dzie spodziewał (1 Tes. 5:2). Gdy Jezus wróci po swój Ko ciół, os dzi, czy byli my wierni w
słu bie dla Niego (Rzym. 14:4-12; 2 Kor. 5:10). Ka dy z tych fragmentów jest skierowany
konkretnie do chrze cijan. Fakt, e Jezus b dzie os dzał wierz cych jest jeszcze wyra niejszy
w Pierwszym Li cie do Koryntian 3:10-15. W tym tek cie Paweł opisuje, jak ogie wypróbuje
nasze dzieła oraz jak otrzymamy zapłat lub poniesiemy szkod w zale no ci od tego, jak
słu yli my. To oczywi cie odnosi si do wierz cych, gdy nawet ten, kto nie b dzie miał
niczego godnego zapłaty, ocaleje (w. 15).
VIII. NASZE SZAFARSTWO
A. Nasze pieni dze
Wi kszo
wierz cych wie, e powinni oddawa cz
swoich
pieni dzy Panu. Jednak prawdziwe pojmowanie szafarstwa
oznacza inn postaw . Powinni my nie tylko dawa , ale te nie
powinni my marnowa pieni dzy ani wydawa je na rzeczy niemiłe
Bogu. W ko cu to jego pieni dze. My nie posiadamy adnych
pieni dzy. Mamy tylko Bo e pieni dze, które zostały nam
powierzone. Przez oddawanie ich ko ciołowi lub wydawanie na

My nie posiadamy
adnych pieni dzy.
Mamy tylko Bo e
pieni dze, które
zostały nam
powierzone.
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rzeczy, które Go ciesz , w zasadzie oddajemy je Bogu.
B. Nasz czas
Nasz czas jest by mo e nasz najcenniejsz własno ci , gdy w aden sposób nie mo emy
go powi kszy . Wszyscy mamy okre lon liczb dni, które zostały nam dane przez Boga (Ps.
139:16). Oczekuje On od nas, e wykorzystamy je na Jego chwał . Gdy Jezus został wzi ty do
nieba, aniołowie skarcili uczniów za to, e stali wpatruj c si w niebo (Dz. 1:11). Mieli zaj si
wypełnianiem Jego polecenia, eby czeka na Ducha wi tego i zanie Ewangeli wszystkim
narodom. Paweł przypomina nam o prowadzeniu przyzwoitego ycia, poniewa przybli a si
dzie naszego zbawienia (Rzym. 13:11-14). Mówi nam te o wyzyskiwaniu ka dej sposobnej
chwili w tych złych dniach (Efez. 5:15-17). Bóg dla ka dego z nas z góry przygotował zadania i
dał nam ograniczony czas na ich wykonanie (Efez. 2:10). Musimy uwa nie oceni , jak
sp dzamy swój czas, by upewni si , e robimy wszystko, czego On pragnie.
C. Nasze mienie
Nawet szczerze oddani wierz cy cz sto zaniedbuj t dziedzin . Znaczna cz
By mo e s dz , e Bóg chce cz ci ich pieni dzy i to wszystko. utrzymania
Je li ich dochód finansowy jest bardzo niski, mog mie poczucie,
nowotestamentowych
e nie musz dawa . W rzeczy samej Biblia nigdzie nie ogranicza
wierz cych była
naszego dawania do pieni dzy. Starotestamentow dziesi cin
oddawano na ogół z przyrostu inwentarza lub zbiorów. Znaczna przekazywana w innej
cz
utrzymania
nowotestamentowych
wierz cych
była formie ni gotówka.
przekazywana w innej formie ni gotówka. Bóg pragnie, by my
oddawali cz
ze wszystkiego, cokolwiek otrzymujemy. Mo e to by wypłata, ziemniaki z
naszego ogrodu, mleko z naszej krowy lub jaki inny rodzaj dochodu. ródło nie jest wa ne.
Bóg jest najwy szym ródłem całego naszego mienia i spodziewa si , e b dziemy o tym
pami tali i oddawali Mu cze z tego, co posiadamy.
Czy chcesz wykorzysta powierzone ci przez Boga mienie tak, by sprawi Mu przyjemno i
słu y innym? Członkowie ko cioła w Jerozolimie sprzedali swoje maj tki, eby móc wesprze
potrzebuj cych (Dz. 2:44). Po raz pierwszy spotykamy si z Barnab na kartach Pisma, gdy
sprzedaje swoj ziemi , a otrzymane za ni pieni dze przekazuje ko ciołowi (Dz. 4:36-37).
Bóg hojnie mu pobłogosławił i wybrał na towarzysza apostoła Pawła.
D. Nasze ciało
Niewielu chrze cijan my li o tym obowi zku, cho jest on istotny. Nasze ciała s
wi tyni
Ducha wi tego (1 Kor. 6:19) i maj słu y Bo ej chwale. Pomimo i Biblia nie zakazuje picia
alkoholu, palenia papierosów czy brania narkotyków, to takie rzeczy mog zniszczy t
wi tyni i osłabi nasz zdolno słu enia Panu. Szafarstwo tej wi tyni wymaga, by my
unikali rzeczy szkodliwych dla naszego zdrowia. Oznacza to te brak ruchu czy snu,
niewła ciw diet i wszystko, co przynosi szkod .
E.

Nasza rodzina
Nasza rodzina jest naszym najwi kszym darem od Boga. Je li nie potrafimy dobrze zarz dza
swoj rodzin , to nie nadajemy si do zarz dzania ko ciołem (1 Tym. 3:4-5). Nasza rodzina nie
przeszkadza nam w słu bie. Ma by jej cz ci , a nasze ycie rodzinne powinno nas
przygotowa do skutecznej słu by. W miar jak wzrasta nasza zdolno troszczenia si o
rodzin i zapoznawania jej ze Słowem w sposób pełen miło ci, uczymy si skuteczniejszej
opieki i pouczania naszych braci i sióstr w Chrystusie.

F.

Nasza słu ba
W Pierwszym Li cie Piotra 4:10 czytamy, e wszyscy wierz cy maj by dobrymi szafarzami
łaski Bo ej i słu y sobie nawzajem otrzymanymi darami duchowymi. Wła ciwe spojrzenie na
słu b zdejmie ci ar z ramion wi kszo ci przywódców ko cioła. Słu ba jest słu b Bo . To
jego dzieło, nie nasze. My jeste my jedynie Jego sługami, którzy posługuj si Jego zasobami
do wypełnienia zadania. Je li brak nam rodków, On ich nam dostarczy. Je li jeste my wierni,
osi gniemy wszystko, czego Bóg pragnie. Nie musimy czu przygniataj cego ci aru, gdy
nadchodz trudno ci. Powinni my raczej czeka na prowadzenie i sił od Pana.
Musimy codziennie sp dza czas z Bogiem. Gdy jeste my wra liwi na prowadzenie Ducha
wi tego, dokonamy lepszych wyborów, a nasza słu ba b dzie skuteczniejsza. Nawet Jezus
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odczuwał potrzeb obcowania z Ojcem i proszenia Go o m dro . Wida to szczególnie wtedy,
gdy musiał podejmowa wa kie decyzje takie jak wybór miejsca działalno ci (Łuk. 4:42-44) lub
uczniów (Łuk. 6:12-16). My potrzebujemy takiej samej m dro ci. Je li nigdy nie zapomnimy, e
jeste my tylko sługami pełni cymi Bo wol , cz sto b dziemy Go słucha .
IX.

SZAFARSTWO A ZAŁO YCIEL KO CIOŁA
Dobre szafarstwo jest szczególnie istotne dla zało ycieli ko cioła. B d oni musieli dobrze
wykorzysta wszystkie swoje dary, całe mienie, czas i pieni dze w celu zało enia nowego ko cioła.
B d te musieli zrozumie swoj odpowiedzialno za trosk o swoje ciało i rodzin , gdy b d
godzi je ze słu b . Musz stosowa zasady szafarstwa do siebie i naucza ich innych.
A. Stosowanie do siebie
Zało yciele ko ciołów stoj przed trudnym zadaniem. Musz
wyzwoli je ców z r ki silnego, niewidzialnego wroga i zbudowa
nowe fortece dla Pana. Nie s w stanie dokona tego o własnych
siłach. S jednak Bo ymi sługami i wykorzystuj Jego zasoby,
których im udzielił, do wykonania Jego dzieła. On zapewni
wszystko, co potrzebne. Ich obowi zek polega na rozwa nym
wykorzystaniu tego. Wszystko, co robi , poczynaj c od dawania,
ko cz c na wykorzystaniu czasu powinno by oceniane w wietle
ich potrzeby Jego błogosławie stwa oraz ich roli jako Jego szafarzy.

Twój przykład i
konsekwentne
nauczanie pomo e
nowym wierz cym
zrozumie , jak by
dobrymi szafarzami.

Je li masz trudno ci z szafarstwem, przyczyn tego mo e by brak koncentracji. Sprawdzenie
warto ci mo e pomóc w przywróceniu koncentracji na yciu w słu bie. Czy cechuje ci miło
do Boga i bli nich (Mat. 22:37-39)? Czy harmonizuje z ni sposób, w jaki traktujesz swój czas,
mienie, ciało, rodzin , słu b itp.?
B. Nauczanie innych
Skuteczne zakładanie ko cioła wymaga zaanga owania ka dego członka. Od czasu jego
nawrócenia musimy naucza ka dego nowego chrze cijanina o jego odpowiedzialno ci jako
szafarza przed Bogiem. Nie zakładaj, e inni na własn r k naucz si dobrego szafarstwa.
Nasz przykład i konsekwentne nauczanie pomo e nowym wierz cym zrozumie , jak by
dobrymi szafarzami.
Konkretnie rzecz bior c, nowych wierz cych trzeba uczy :
•

Hojnego u yczania swoich pieni dzy i innego mienia.

•

Znajdowania i posługiwania si ich darami duchowymi w słu bie dla zbudowania ko cioła.

•

Po wi cania swego czasu zarówno na słu b dla wierz cych, jak i niewierz cych.

•

Troszczenia si o swoje rodziny po to, by wiedzieli, jak troszczy si o innych wierz cych.

KONKLUZJA
Chrze cijanin jest szafarzem bez wzgl du na to, czy zdaje sobie z tego spraw . Wszystko, co
posiadamy, nale y do Pana, a od nas oczekuje si wykorzystania tego na Jego chwał . Zasada ta
odnosi si do wszystkich wierz cych – nie tylko do zało ycieli ko ciołów. Jednak ci ostatni ponosz
szczególn odpowiedzialno , gdy to oni musz stosowa t zasad we własnym yciu i uczy jej
innych. Temu, komu wiele dano, od tego wiele b dzie si
da .
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Jakich zasobów udzielił ci Bóg? Wymie je.

•

W jakich dziedzinach wymienionych w punkcie IV zarz dzanie jest najtrudniejsze? Dlaczego?

•

Czy człowiek ubogi naprawd mo e co da Panu? Czy powinien? Ile?

•

Czego nale y naucza nowych chrze cijan odno nie do szafarstwa?

•

Jak rol odgrywaj warto ci w dyskusji na temat szafarstwa?
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Cel lekcji

Celem tej lekcji jest pokazanie, jak ofiarne dawanie i samowystarczalne finansowo ko cioły mog
zwi kszy sukces zakładania ko ciołów.

Główne punkty

• Bóg pragnie, by my mieli wiar potrzebn do ofiarnego ło enia na Jego dzieło.

• Ko cioły samowystarczalne finansowo rosn szybciej ni inne.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Zrozumie , jak samowystarczalno
• Zdoby si na ofiarno

finansowa przyczynia si do wzrostu i dojrzało ci ko cioła.

w wi kszym stopniu i uczy innych tego samego.

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Postaraj si unikn zagorzałej dyskusji na temat dziesi ciny. Główne przesłanie tej lekcji brzmi, e
mamy obowi zek posługiwa si pieni dzmi na Bo chwał . Skup si na tym zagadnieniu – jest
ono prawdziwe bez wzgl du na czyje przekonania odno nie do dziesi ciny.
B d wyczulony na wypadek, gdyby kto
bud etu i mógł si nim podzieli z innymi.
I.

z uczestników miał do wiadczenie w prowadzeniu

ZGŁ BIANIE BIBLII
Biblia ma wiele do powiedzenia na temat pieni dzy. Wybrali my poni sze fragmenty, aby pomogły
nam zrozumie Bo y zamiar odno nie do naszej ofiarno ci finansowej.
A. Dziesi cina według prawa w Starym Testamencie
Naród izraelski miał dawa dziesi cin , czyli dziesi procent swoich zbiorów dla Pana i Jego
dzieła (3 Moj . 27:30-32; 4 Moj . 18:23-24). Poza tymi przepisowymi dziesi cinami było te
wiele innych ofiar i podatków nazywanych dziesi cinami. Powa ny starotestamentowy wierz cy
usiłuj cy przestrzega Prawa oddawał Bogu prawdopodobnie 28 procent swego dochodu.
Składał si on głównie z ywego inwentarza i plonów z pól.
Poza technicznymi aspektami starotestamentowej dziesi ciny była ona osobist dyscyplin
duchow , na któr Bóg obiecał odpowiada . Zatrzymanie dziesi ciny uchodziło w Bo ych
oczach za kradzie , poniewa nale ała ona do Niego. Bóg postawił przed Izraelitami wyzwanie,
by Go do wiadczali w tej sprawie, obiecuj c zlanie swego błogosławie stwa na tych, którzy
przynios Mu cał dziesi cin (Mal. 3:8-12).
B. Dobrowolna danina na wi ty przybytek
Dziesi cina nie była bynajmniej jedyn metod zbierania funduszy w Starym Testamencie.
Podczas bł dzenia na pustyni Bóg polecił Moj eszowi zebra od ludu dobrowoln danin na
wybudowanie wi tego przybytku (2 Moj . 25:1-8). W odpowiedzi na to wezwanie ludzie
składali danin z ywego inwentarza, rzeczy osobistych, a nawet własnej pracy (2 Moj . 35:429). Nikt ich do tego nie zmuszał, dawali dobrowolnie. W rzeczy samej dali znacznie wi cej ni
było potrzeba, tak e Moj esz musiał prosi lud, by zaprzestał znoszenia darów (2 Moj . 36:47)!
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C. Dawid daje wzór ofiarno ci w budowaniu wi tyni
Dawid na tyle rozumiał ofiarne dawanie, e odmówił ofiarowania Bogu tego, co otrzymał za
darmo (1 Krn. 21:24). Król Dawid zło ył hojn ofiar ze swoich bogactw tak, by pó niej jego syn
Salomon mógł zbudowa dom wi ty dla Pana (1 Krn. 29:1-5). Ofiarno
Dawida była
inspiruj cym przykładem dla innych – w jego lady poszli przywódcy izraelscy i te zło yli hojne
dary (1 Krn. 29:6-9). Modlitwa Dawida, jaka miała miejsce po tych darach, wskazuje na jego
postaw wobec dawania (1 Krn. 29:10-20). Dowiadujemy si , e Dawid ofiarował w duchu
uczczenia Boga i dzi kczynienia. Zwrócił uwag na fakt, e bogactwo i wszelkie dobra nale
do Pana (1 Krn. 29:16). Dawanie jest po prostu okazj zwrócenia Bogu małej cz stki tego, co
u yczył. Dawid zastanawia si nawet gło no, jak Bóg mógł mu pozwoli na taki przywilej jak
ofiarno (1 Krn. 29:14).
D. Ofiarowanie z niedostatku
Jezus pochwalił wdow , która dała niewielk ilo (Łuk. 21:1-4). Post pił tak, poniewa jej dwa
pieni ki równały si stu procentom jej bogactwa. Wydarzenie to miało miejsce jeszcze przed
zało eniem ko cioła podczas Pi dziesi tnicy. Dlatego nawet przed er Ko cioła, kiedy nie
było w tpliwo ci, e Bóg wymagał dziesi ciny, Pan cieszył si , gdy wierz cy dobrowolnie
ofiarowali wi cej ni dziesi
procent. Jasne te jest, e On si interesuje i przygl da, ile
dajemy.
We fragmencie tym jest jeszcze jedna wyra na zasada. wi tynia była kosztownym budynkiem
pokrytym złotem (Mar. 13:1; Mat. 23:16). Z pewno ci nie potrzebowała pieni dzy ubogiej
wdowy. Jezus jednak był zadowolony, e mimo to ofiarowała je ona, gdy uwa ał, e dała je
raczej Bogu ni wi tyni. Nie miał znaczenia fakt, e przywódcy religijni byli obłudnikami ani e
Rzymianie za kilka lat zburz wi tyni , o czym Jezus wiedział. Dajemy Bogu, nie ludziom.
Jednak dajemy Bogu poprzez ko ciół.
E.

Utrzymywanie przywódców ko cioła w Nowym Testamencie
Przywódcy duchowi w Nowym Testamencie utrzymywali si z ró nych rodków. Jezus i
uczniowie przynajmniej cz ciowo otrzymywali wsparcie od kobiet, które z nimi podró owały
(Łuk. 8:1-3). Gdy Jezus wysłał swoich uczniów do głoszenia Ewangelii w Galilei polecił im, aby
spodziewali si zaopatrzenia ze strony tych, którym b d słu y (Mat. 10:10; Łuk. 10:5-8).
Apostoł Paweł jako sługa Bo y miał prawo do wsparcia finansowego od osób, którym
usługiwał, podobnie jak kapłani w Starym Testamencie (1 Kor. 9:4-14). Tu i w innych miejscach
(1 Tym. 5:18) Paweł zach ca ko cioły do wspierania tych, którzy im słu . Ze znanych sobie
powodów Paweł nie zawsze korzystał ze swojego prawa do wsparcia finansowego od tych,
którym słu ył. Nie dostawał na przykład wsparcia od Koryntian, cho mógł o nie poprosi
(1 Kor. 9:12). Zamiast tego przewa nie utrzymywał si sam z szycia namiotów po to, by nie by
ci arem dla ko cioła (Dz. 18:2,3; 1 Kor. 4:12).
Dowiadujemy si równie , e Filipianie ło yli na słu b Pawła (Filip. 4:15-20). Warto zauwa y ,
e cz sto powtarzana formuła „Bóg mój zaspokoi ka d wasz potrzeb ” została przytoczona
w kontek cie gratulowania Filipianom za ich ofiarno . Paweł wiedział, e Bóg zaspokoi ich
wszelkie potrzeby, poniewa hojnie ofiarowali na jego słu b . Innymi słowy Bóg zaopatrzy,
kiedy wiernie dajemy.

F.

Zbiórka na wi tych w Jerozolimie
Paweł wyruszył, aby zebra specjaln ofiar na potrzebuj cych wi tych w Jerozolimie, którzy
do wiadczali kl ski głodu. W swoim pierwszym li cie do wierz cych w Koryncie opisał
dokładnie, jak nale y zbiera t ofiar (1 Kor. 16:1-2). Oczekiwał od ka dego wierz cego, e z
własnej woli odło y co pierwszego dnia tygodnia (w niedziel ). Nie podaje dokładnych
procentów. Raczej prosi o ilo „według tego, co [ka dy] uzna za wła ciwe”.
W swoim drugim li cie do Koryntian Paweł ponownie naucza na temat tej ofiary. Fragmenty z
Drugiego Listu do Koryntian 8:1-6 i 9:6-11 zawieraj by mo e najwi ksze wyzwanie dotycz ce
ofiarno ci w Nowym Testamencie. Autor na wst pie posługuje si przykładem ofiarno ci
ko ciołów w Macedonii (2 Kor. 8:1-6). Udzieliły one hojnie ze swego ubóstwa, nawet wi cej ni
z ludzkiego punktu widzenia mogły da (ufaj c Bogu). Macedo czyków pobudził fakt, e
najpierw ofiarowali siebie samych Bogu.
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Ci, którzy daj w taki sposób, mog si cieszy wspaniał Bo obietnic , e Bóg wynagrodzi
ich stosownie do ich ofiarno ci. Bóg rzeczywi cie hojnie zaspokoi nasze potrzeby, je li mamy
wiar , by Mu hojnie ofiarowa (2 Kor. 9:6-11; Łuk. 6:38).
II.

OFIARNO

OSOBISTA

Istnieje wa na duchowa zasada, która przewija si przez Bibli i której W Bo ej ekonomii
ka dy chrze cijanin powinien si nauczy . Jest ona bardzo prosta. W zdolno dawania i
Bo ej ekonomii zdolno dawania i otrzymywania nie ogranicza si do
otrzymywania nie
dost pnych rodków. Innymi słowy ka dy wierz cy bez wzgl du na
ogranicza si do
swoje ubóstwo powinien ofiarowa . Jak wyja nili my w wielu
wymienionych wy ej fragmentach, ubóstwo nie jest wymówk . Ka dy ma dost pnych rodków.
ofiarowa Bogu. Poza tym gdy lud Bo y z wiar daje wszystko, co mo e,
to zawsze wystarczy. Bóg u ywa tych darów w cudowny sposób i pomna a je kilkakrotnie. Ilustruje
to historia wdowy z Sarepty (1 Krl. 17:7-16) i nakarmienie pi ciu tysi cy (Mar. 6:30-44). W obu
przypadkach dano niewiele, ale to było wszystko, co posiadano – i wystarczyło w Bo ych r kach.
Ło enie na dzieło Bo e powinno by regularn praktyk w yciu ka dego wierz cego. Podczas gdy
wi kszo chrze cijan ma wiadomo tego obowi zku, opinie co do wysoko ci ofiar ró ni si . Czy
dziesi cina wci jest wymagana w epoce ko cioła? Je li nie, to ile powinni my dawa ? Wiele osób
jest przekonanych, e dziesi cina była praktyk nakazan w Prawie Moj esza, która podobnie jak
prawa zwi zane ze spo ywaniem pokarmów nie została przeniesiona na Nowy Testament (Rzym.
10:4; Gal. 3:25). Inni wierz , e poniewa dziesi cina poprzedzała Prawo Moj eszowe (2 Moj .
14:19-20), a Jezus potwierdzał t praktyk , cho zwracał uwag na motywacj (Mat. 23:23), Bóg i
dzi oczekuje od nas przestrzegania tej praktyki.
Wszyscy wierz cy, którzy studiowali fragmenty Nowego Testamentu na temat dawania,
prawdopodobnie zgodz si , e dziesi
procent zwane dziesi cin mo e by dobrym minimum
naszej ofiarno ci wobec Pana. Wygl da na to, e o ile w Starym Testamencie wymagano pewnej
ilo ci w procentach, o tyle wierz cy nowotestamentowy ze swoim lepszym pojmowaniem zbawienia
mo e dawa wi cej.
Bez wzgl du na to, ile procent wierz cy decyduje si dawa , wa ne jest, by u wiadamia sobie, e
dochód nie tylko przybiera form gotówki przyjmowanej jako zapłata czy wynagrodzenie. Je li
wszystko, co posiadamy, nale y do Pana, to nale y dawa dziesi cin równie z innego rodzaju
dochodów typu plony, ywy inwentarz itp. Je li dana osoba otrzymuje niewielki lub aden dochód w
postaci gotówki, nie oznacza to, e jest w jaki sposób zwolniona ze składania dziesi ciny. Posiada
ona inne rodki do ycia i je równie powinna bra pod uwag przynosz c Panu dziesi cin .
Poni sze zasady reguluj ofiarno

ze strony wierz cych:

• Ka dy wierz cy powinien ofiarowa .
• Nasza ofiarno powinna by proporcjonalna do naszego dochodu, zarówno w gotówce, jak i nie
w gotówce. Wyobra sobie, co by było, gdyby Bóg uczynił twój dochód proporcjonalnym do
twojej ofiarno ci!
• Mamy by ofiarni nawet w ubóstwie.
• Mamy ofiarowa hojnie i z pragnienia naszego serca, nie dlatego, e kto nas zmusza. Je li
ofiarno ma sprawi Bogu przyjemno , musi pochodzi z ochoczego serca.
• Mamy dawa wi cej ni jeste my w stanie (ufaj c Bogu).
• Nasza ofiarno finansowa powinna nast powa po naszym ofiarowaniu siebie samych Bogu.
Ofiarno jest okazaniem naszego oddania Panu.
• Bóg wynagradza nas proporcjonalnie do naszej ofiarno ci. Obiecuje hojnie zaspokaja nasze
potrzeby, je li mamy wiar , by Mu hojnie ofiarowa .
W ksi dze Malachiasza Bóg obiecał Izraelitom, e otworzy zawory niebieskie i zleje na nich
błogosławie stwo, je li przynios cał dziesi cin . Dzi mamy do czynienia z podobn obietnic .
Szafarstwo oznacza, e wszystkie powierzone nam rodki nale do Boga. Je li jeste my wierni w
zwracaniu Mu ich, wówczas pobłogosławi nam hojniej ni potrzebujemy. Je li zapominamy, do kogo
one nale i jeste my wobec Niego sk pi, wówczas omin nas Bo e błogosławie stwa. Nie mamy
gwarancji, e Bo e błogosławie stwo b dzie miało charakter finansowy. Bóg mo e błogosławi
dawc w sensie duchowym.
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FINANSE W KO CIELE LOKALNYM
Jednym z obowi zków ko cioła jest traktowanie dziesi cin i ofiar ludu Bo ego pieczołowicie i
uczciwie.
A. Ko cioły samowystarczalne finansowo
Dziesi cina w Starym Testamencie umo liwiła
wi tyni, a potem synagogom
samowystarczalno finansow . Gdy wszystkie domy oddały 10%, wówczas nawet z dziesi ciu
zaledwie rodzin mo na było zało y nowy dom, dom Bo y. Bior c to pod uwag
ydzi mieli
zwyczaj budowania synagogi w ka dym mie cie, w którym mieszkało co najmniej dziesi
ydowskich rodzin.
Bez wzgl du na czyjekolwiek przekonania odno nie do dziesi ciny Ko cioły przejmuj ce
w Nowym Testamencie, zasada le ca u podstaw składania odpowiedzialno za
dziesi ciny, e ko ciół mo e i powinien utrzymywa si sam,
własne utrzymanie
pozostaje prawdziwa. Z wyj tkiem ofiary na rzecz braci w
maj tendencj do
Jerozolimie z uwagi na głód w Nowym Testamencie normaln
praktyk ka dego ko cioła było troszczenie si o własne potrzeby szybszego wzrastania
finansowe. Paweł na przykład polecił Galacjanom wspiera swoich i pomna ania si .
nauczycieli (Gal. 6:6). Nakazał Tymoteuszowi naucza ko cioły
dbania o swoich ubogich i wdowy (1 Tym. 5:3-10) i płacenia swoim nauczycielom Bo ego
Słowa (1 Tym. 5:18).
Badania wykazuj , e ko cioły, które przejmuj odpowiedzialno za własne utrzymanie, maj
tendencj do szybszego wzrastania i pomna ania si w przeciwie stwie do tych, które tego nie
praktykuj . Samowystarczalno finansowa poci ga za sob kilka korzy ci:
1.

Samowystarczalno

rozwija dojrzało

Zale no
od innych poza ko ciołem lokalnym mo e prowadzi do niskiego poczucia
godno ci i braku okazji do rozwoju. Gdy natomiast ko ciół wspiera własn słu b i
zarz dza własnymi finansami, pogł bia swoj dojrzało
dzi ki decyzjom, jakie musi
podejmowa w zwi zku z t odpowiedzialno ci .
2.

Samowystarczalno

buduje odpowiedzialno

Do powszechny jest fakt, e pracownik otrzymuj cy fundusze z innego ko cioła lub
agencji czuje wi ksz odpowiedzialno przed tymi, którzy wypłacaj mu wynagrodzenie
ni ko ciołem, któremu słu y. W takiej sytuacji potrzeby mog nie by zaspokajane, gdy
przywódca skupia si raczej na potrzebach swego „pracodawcy” ni stada. Równie
prawdopodobna mo e by sytuacja odwrotna. Członkowie ko cioła mog nie czu si
odpowiedzialni za potrzeby swoich przywódców i traktowa ich tak, jakby ich słu ba im si
nale ała. Z jakiego powodu daj cy maj poczucie własno ci wobec rzeczy, na które ło
(Mat. 6:19-21). Innymi słowy ludzie wysoko ceni sobie to, w co inwestuj . Je li ko ciół w
danej wspólnocie ma prze ywa rozkwit, jego lokalni członkowie musz czu si
wła cicielami jego słu by.
3.

Samowystarczalno

hartuje wiar

Samowystarczalno mo e si wi za z wieloma próbami i trudno ciami. Jednak próby s
okazj do wzrostu w wierze (1 Piotra 1:6-7, Jak. 1:3-4). Samowystarczalno naprawd
jest kwesti wiary. Jej brak cz sto nie jest skutkiem ubóstwa, tylko niewiary. S przykłady
zarówno ludzi ubogich, którzy s w stanie utrzyma własne ko cioły, jak i bogatych, którzy
oczekuj , e kto z zewn trz wesprze ich ko ciół. Pytanie brzmi: „Czy Bóg zaopatrzy swój
lud, czy nie?” Ludzie wiary odpowiedz na to pytanie twierdz co. Czy m drze jest modli
si o Bo e zaopatrzenie i nie chcie by odpowiedzi na t pro b ? Oczywi cie nie jest to
m dre. Takie post powanie byłoby „wiar bez uczynków”. Jednak gdy lud Bo y ofiaruje
hojnie i z wiar , w przekonaniu, e Bóg jest wierny, Bóg oddaje mu z powrotem w sposób
przekraczaj cy jego naj mielsze wyobra enia.
4.

Samowystarczalno

jest dobrym wiadectwem dla zgubionych

Gdy ko ciół utrzymuje si z obcych funduszy, wówczas głoszona przez niego wiara jest
postrzegana jako obca. Jest to cz st przeszkod w wiadczeniu w danym rodowisku.
Dotyczy to szczególnie wynagrodze . Je li ludzie pobieraj wynagrodzenia z obcych
ródeł, mog uchodzi za wynaj tych sprzedawców zamiast za prawdziwych wierz cych z
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autentyczn wiar . W przeciwnej sytuacji, gdy członkowie ko cioła ofiarnie wspieraj jego
słu b , mo na nie w tpi o ich lojalno ci.
Je li ko ciół oczekuje od ludzi z zewn trz, e b d płacili jego rachunki, to czy b dzie on
równie oczekiwał, e ludzie z zewn trz zajm si ewangelizacj danego rodowiska?
5.

Samowystarczalno

pozwala na nieograniczony wzrost

Kiedy fundusze napływaj z zewn trz, wówczas prawie zawsze maj jakie ograniczenie.
Cz sto system ten wymaga zainwestowania rodków w celu promowania słu by
potencjalnym sponsorom. Innymi słowy pobieranie pieni dzy wi e si z kosztami. Istnieje
równie obawa, e w ka dej chwili fundusze mog by cofni te. Skutek jest taki, e
istnieje ograniczenie zwi zane z tym, jak kwot mo na uzyska i ko ciół nie ro nie. W
sytuacji przeciwnej tam, gdzie ko ciół utrzymuje si sam, a ludzi uczy si ofiarno ci,
fundusze wzrosn wraz z pozyskaniem nowych osób dla Chrystusa i wł czeniem ich do
ko cioła. Wzrost ko cioła wi e si ze wzrostem funduszy, tak wi c nie ma ogranicze w
kwestii mo liwo ci.
Motyl przy swoich narodzinach musi stoczy ci k walk , by oderwa si od kokonu. Wra liwy
obserwator by mo e b dzie chciał pomóc mu wydosta si z kokonu. Je li jednak tak post pi,
to w rzeczy samej zahamuje wzrost i rozwój tego motyla – wkrótce po wychyleniu si z kokonu
motyl prawdopodobnie umrze. Zgodnie z Bo ym projektem wiczenie wychodzenia z kokonu
jest niezb dne do rozwini cia siły potrzebnej motylowi do ycia.
To samo mo e si odnosi do nowego ko cioła. Je li od pocz tku nie nauczy si by
samowystarczalny finansowo, na zawsze mo e zosta nieprzystosowany i nigdy nie pozna
rado ci ani siły płyn cej z samodzielnego utrzymywania si . Ka dy nowy ko ciół powinien mie
okazj dojrzewa w swojej wierze i realizowa Bo y plan wspierania i wzrostu.
B. Zarz dzanie finansami ko cioła
Zarz dzanie finansami w ko ciele nie powinno by postrzegane jako zwyczajny biznes czy
administracja, lecz jako słu ba duchowa.
1.

Nauczanie systematycznego dawania
Bez wzgl du na swoje przekonania odno nie do dziesi ciny kład nacisk na rado
dawania, nie na prawo dziesi ciny! Ofiarno biblijna w formie dziesi ciny lub innej jest
aktem wiary, symbolem, e wszystko, co dana osoba posiada, nale y do Boga. Gdy ludzie
daj ch tnie, cz sto daj wi cej i otrzymuj wi ksze błogosławie stwo.
Przywódcy powinni dawa innym przykład ofiarno ci. Przypomnij sobie, jak przykład
ofiarno ci króla Dawida poci gn ł za sob innych przywódców i cały naród izraelski
(1 Krn. 29:1-20). Pastor lub zało yciel ko cioła, który nie kładzie nacisku na ofiarno ,
eby nie uchodzi za chciwego, wy wiadcza innym nied wiedzi przysług . Pozbawia ich
przywileju udziału w słu bie, a ko ciół traci rodki, które Bóg przewidział w swojej
m dro ci.
Brak szafarstwa mo e te hamowa zakładanie innych
ko ciołów. Małe grupy lub nawet dziesi rodzin, które oddaj
dziesi lub wi cej procent swego dochodu mo e z łatwo ci
utrzyma pastora na takim jak własny poziomie ycia. Je li
jednak nie pojmuj oni swojego obowi zku dawania, zało yciel
ko cioła b dzie musiał poszuka
rodków gdzie indziej
wykorzystuj c to, co mogło by u yte na zało enie kolejnego
nowego ko cioła. Jest chyba jasne, e nie jest to miłe w
oczach Pana, który pragnie nasyci nasze kraje ko ciołami i
uczniami i w ten sposób wypełni Wielki Nakaz Misyjny.

2.

Pastor lub zało yciel
ko cioła, który nie
kładzie nacisku na
ofiarno , eby nie
uchodzi za
chciwego,
wy wiadcza innym
nied wiedzi
przysług .

Opracowanie dopuszczalnego systemu wydatków
Chrze cijanie na wiecie maj ró ne metody zarz dzania finansami ko cioła. Bez wzgl du
na metod wa ne jest, by przywódcy Ko cioła oszacowali koszt (Łuk. 14:28-30) w swoim
planie słu by. Wiele ko ciołów, traktuj c ten obowi zek powa nie, układa bud et, w
którym po prostu ocenia, ile pieni dzy b dzie potrzeba w danym okresie czasu. Bud et
mo e przewidywa wydatki na:
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•

Administracj /planowanie

•

Działalno

•

Słu b prowadzenia w uczniostwie/szkolenia

•

Ewangelizacj

•

Obiekty/sprz t

•

Misje

•

Wypłaty
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charytatywn

• Oddawanie Bogu czci
Bud et (by mo e roczny) mog uło y specjali ci od finansów (komisja ds. finansów),
lecz powinien on by zatwierdzony przez duchowych przywódców społeczno ci. Powinien
on powstawa z modlitw i mie na uwadze cele słu by
3.

Przeszkolenie i wysłanie do słu by skarbnika ko cioła
Ludzie b d si waha przy składaniu ofiar, je li b d mieli poczucie, e nie b dzie si
dobrze rozporz dza tymi pieni dzmi. Wskazówki zawarte na ilustracji 2.1 proponuj
zarz dzanie finansami w sposób odpowiedzialny i uczciwy.
W swojej słu bie mo esz zdecydowa si na uło enie bud etu. Mo esz nie korzysta z
proponowanych wskazówek. Istotna jest funkcja, nie forma. System zbierania i
rozdzielania funduszy powinien obejmowa : kilkoro osób, planowanie z modlitw ,
rozliczanie si , regularne kolekty, starann dokumentacj i regularne sprawozdania.

IV.

FINANSE A RUCHY ZAKŁADANIA KO CIOŁÓW
Ruchy zakładania ko ciołów wymagaj na ogół funduszy do wspierania słu by na ró nych
poziomach, od mobilizacji lokalnej do infrastruktury na najwy szym poziomie. Trzeba szkoli i
mobilizowa ludzi, tworzy i rozprowadza materiały, przywódcy musz si spotyka na modlitw i
wyra niejsze uzmysławianie sobie wizji, trzeba prowadzi badania i zakłada ko cioły. Wszystko to
wymaga funduszy. Sk d one pochodz ?
Poniewa szerzenie Ewangelii wymaga funduszy, ofiarno
jest wa nym elementem ruchów
zakładania ko ciołów. Sił nap dow ruchu jest wiara, a ludzie wiary s ofiarni albo ich wiara jest
martwa. Jezus opisał tajemnic duchow zwi zan z ofiarno ci finansow , gdy powiedział: „Bo
gdzie jest twój skarb, tam b dzie i serce twoje” (Mat. 6:21). Gdy dana osoba ło y finansowo w
znacz cej mierze stosownie do swoich dochodów, w jej sercu rodzi si przywi zanie do jej
inwestycji. Je li kto oszcz dza pieni dze po to, by wyda je na dom, samochód czy wykształcenie
to rzecz, za któr zapłacił, bez wzgl du na to, co to jest, jest rzecz , któr b dzie cenił i kochał. To
samo dzieje si wtedy, gdy kto ło y na szerzenie Ewangelii z miło ci do Jezusa. Ło enie na Bo e
dzieło wzmaga zainteresowanie nim danej osoby z serca, przekształca j od wewn trz i na
zewn trz.
Osoby zaanga owane w ruch musz by ch tne do ofiarnego ło enia, inaczej ruch nie b dzie miał
szczerego poparcia. Co pot nego ma miejsce, gdy ludzie uznaj , e dana słu ba czy program
jest ich i e jego sukces lub pora ka zale y od Bo ego działania za ich po rednictwem. Wsparcie
finansowe z zagranicy mo e pomóc ruchom zakładania ko ciołów, ale na dłu sz met oznacza, e
kto z zewn trz układa program. W zasadzie zatem nale y on do kogo innego. Mo e si to okaza
zabójcze dla ruchu.
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Ilustracja 2.1 Wskazówki dotycz ce zarz dzania dziesi cinami i ofiarami
•

Ofiary powinny by przyjmowane i powinno si z nich rozlicza co najmniej dwóch członków
ko cioła.

•

Nale y rzetelnie i dokładnie zapisywa wysoko

•

Wszystkie osoby licz ce ofiary powinny podpisywa si
zgadza.

•

Komisja ds. finansowych zło ona z co najmniej trzech członków powinna by odpowiedzialna
za kontrol nad wydawaniem ofiar zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez oficjalnych
przywódców ko cioła.

•

Spo ród członków powinno si wyznaczy skarbnika do prowadzenia rzetelnego rejestru
wszystkich funduszy ko cioła. Skarbnik powinien przechowywa te pieni dze w bezpiecznym
miejscu na u ytek w przyszło ci.

•

Ofiary składane na szczególne cele powinny by u ywane wył cznie na te cele.

•

Wszyscy członkowie powinni mie dost p do rocznych sprawozda
wykazuj cych, co otrzymano i jak to wykorzystano.

ofiar.
imiennie na dowód, e kwota si

finansowych

Czy ruchy mog by utrzymywane ze rodków lokalnych? Odpowied , jak mo esz si spodziewa ,
brzmi: „Tak, jest to mo liwe”. Tam, gdzie ludzie maj wyra n wizj i siln wiar do ruchów
zakładania ko ciołów Bóg zapewni rodki, czego wiadectwem mog by wierz cy na całym
wiecie. Indie, które według wi kszo ci norm ekonomicznych s jednym z najubo szych narodów
wiata, mog poda kilka przykładów. Ruch Friends Missionary Prayer Band (Zespół Modlitewny
Przyjaciół Misji) jest miejscowym ruchem, który utrzymuje 1.000 indyjskich misjonarzy i ma wsparcie
modlitewne ze strony 30.000 osób. Słu ba ta działa bez finansowania z zewn trz. Dziesi ciu
członków zespołu modlitewnego utrzymuje własnego ewangelist .
KONKLUZJA
W Bo ym planie zarówno jednostki, jak i ko cioły maj rozwija si w dojrzało ci i wierno ci wobec Boga.
Pozostawanie w stanie zale no ci nie pobudza dojrzało ci i wiary koniecznej do spełnienia misji, jak
przekazał nam Bóg. Wielu wierz cych ma problemy z zaufaniem Bogu w sprawach finansowych. Bóg
jednak zaprasza nas do do wiadczania Go w tej dziedzinie. Je li masz trudno ci z ło eniem na Bo e
dzieło, zanie to Panu, a On oka e si wierny.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Czy jeste ch tny do ofiarowania powy ej swoich mo liwo ci tak, jak Macedo czycy?

•

Czego powinno si naucza nowych chrze cijan w kwestii ofiarno ci?

•

Czy ustalasz wysoko swojej dziesi ciny wył cznie w oparciu o dochód gotówkowy, czy te inne
rodki, którymi pobłogosławił ci Bóg?

•

Jak wyja niłby istot
prosz o pieni dze?

•

Jaki skutek na ko ciół lokalny wywiera finansowanie z zewn trz?

ofiarno ci osobie, która nie jest chrze cijaninem i uwa a, e ko cioły tylko

PLAN DZIAŁANIA
•

Zapisz swój dochód ze wszystkich ródeł (ł cznie z innymi formami ni gotówka) oraz swoj
ofiarno
na tydzie lub miesi c. To sprawa mi dzy tob a Bogiem. Oblicz, jaki procent Mu
oddajesz. Czy jeste z tego zadowolony? A On?

•

Podziel sum miesi cznych ofiar w swoim ko ciele przez liczb dorosłych osób, by ustali przeci tny
miesi czny wska nik ofiarno ci na osob dorosł . Pomnó t liczb przez dziesi , a otrzymasz
kwot , za jak musiałby si utrzyma ka dy dorosły, gdyby ka dy z nich składał swoj dziesi cin .
Jak twoim zdaniem radzi sobie z tym twój ko ciół? Czy potrzebuje wi cej nauczania w tym zakresie?
Je li tak, opracuj plan takiego nauczania. Pami taj, e ma to na celu pomóc im w zrozumieniu
szafarstwa, a nie narzuca legalistyczny wymóg dawania, który ty b dziesz na sił wprowadzał w
ycie. Bóg kocha tych, którzy daj dobrowolnie.

Lekcja 2: Szafarstwo finansowe
Lato 2004

Szafarstwo

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 16

BIBLIOGRAFIA
•

Pate, Larry. Starting New Churches. International Correspondence Institute. Irving, TX: 1984.

•

Swartz, Glenn. Dependency Among Mission Established Institutions; Exploring the Issues.
Lancaster, PA: World Missions Associates, 1996.

Lekcja 3: Zarz dzanie czasem
Lato 2004

Szafarstwo

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

SZAFARSTWO

LEKCJA

strona 17

Zarz dzanie czasem

3

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest ukazanie wagi i m drego korzystania z czasu z biblijnego punktu widzenia oraz
zapoznanie zało ycieli ko cioła z podstawowymi zasadami skutecznego wykorzystywania ich
czasu.

Główne punkty

• Prowadzenie planu tygodnia mo e pomóc zało ycielowi ko cioła w m drej ocenie wykorzystania
jego najcenniejszego atutu – czasu.

• Pisanie harmonogramu jest kolejn pomocn technik w zarz dzaniu czasem.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Rozumie biblijne zasady dotycz ce zarz dzania czasem.
• Zna zasad wa nej roli, jak odgrywa czas i potrzeb podj cia odpowiednich kroków w celu
m drego wykorzystania czasu we wszystkich dziedzinach ycia.
• Wzi
udział w posługiwaniu si
lepszym wykorzystaniu czasu.

narz dziem, które mo e pomóc zało ycielowi ko cioła w

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Jest wysoce wskazane, eby prowadz cy zacz ł si przygotowywa do tej lekcji odpowiednio
wcze niej tak, by mógł sam wykona sekcj „Realizacja w praktyce”. Krótko mówi c, lekcja ta
nabierze znacznie wi kszego znaczenia, je li prowadz cy ma osobiste i praktyczne do wiadczenie
wyniesione z tego wiczenia. Po wi
czas na podzielenie si swoimi sukcesami/pora kami w
ujmowaniu w tabele i analizie swojego harmonogramu oraz wyznaczaniu celu, a tak e wspomnij o
wszelkich nowych harmonogramach, które s wynikiem pracy nad tym wiczeniem. Im bardziej
osobisty charakter przybierze ta lekcja, tym wi kszy wpływ wywrze na uczestników.
WPROWADZENIE
Wydaje si , e w ci gu dnia jest za mało czasu na wykonanie wszystkich obowi zków. Twój
współmał onek twierdzi, e powiniene wi cej czasu sp dza w domu z dzie mi. Nowi wierz cy
potrzebuj troch warto ciowego czasu na prowadzenie w uczniostwie. Musisz si spotyka z przyszłym
przywódc grupy komórkowej. Zawsze znajd si osoby chore i potrzebuj ce odwiedzin. Nie zapominaj
te o przygotowaniu si na studium biblijne czy niedzielne kazania. Lista czasochłonnych zada wci
ro nie. Pami taj te o sp dzaniu czasu z Bogiem. A czas dla siebie? Potrzebujesz czasu na rozwa anie
swego chodzenia z Bogiem, yciowych celów, słu by i kierunku, w którym zmierza. Potrzebujesz te
czasu na odpoczynek.
CZAS: Bo y dar dla ka dego z nas. Jest to cenny zasób; gdy zostaje
wyczerpany, nie mo na go odzyska . Jako pewien zasób czas musi by
wykorzystywany m drze, stale z perspektywy wieczno ci. Wła ciwe
zarz dzanie czasem mo e ci pomóc (z pomoc Pa sk ) przej kontrol nad
swoim yciem zamiast pozwoli , by czas przej ł kontrol nad tob . Zdajemy
sobie spraw , e wi kszo
bada dotycz cych zarz dzania czasem
wykonuje si z perspektywy Zachodu i nie wszystkie praktyki dadz si
zastosowa w twojej kulturze. Jeste my jednak przekonani, e stosowanie ich
w takim stopniu, jak to mo liwe, oka e si dla ciebie pomocne. Niniejsza
lekcja dostarczy wskazówek, gdzie powiniene sp dza czas i zaproponuje
praktyczny sposób zarz dzania czasem tak, by oddawa nim chwał Bogu.

Wła ciwe
zarz dzanie czasem
pomo e ci przej
kontrol nad twoim
yciem zamiast
pozwoli , by czas
przej ł kontrol nad
tob .
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USTALANIE PRIORYTETÓW – UCZENIE SI ZARZ DZANIA CZASEM
Zarz dzanie czasem jest w głównej mierze kwesti warto ci lub konkretniej priorytetów. Jasno
zrozumiane priorytety powinny by podstaw organizacji czasu. Priorytety nadaj yciu i słu bie cel
zamiast dopu ci do sytuacji, w której okoliczno ci maj kontrol nad post pem. W istocie lekcja ta
mówi o ustalaniu priorytetów w yciu i słu bie.
A. Biblijne zasady zarz dzania czasem
•

Twoje ycie nale y do Boga; uczy Go Panem swego czasu (Ps. 24:1; Joz. 24:15).

•

Czas jest zasobem ograniczonym – wykorzystuj go m drze (Efez. 5:15-17). Słu w
poczuciu gotowo ci i ze wiadomo ci , e twoje ycie w ka dej chwili mo e si zako czy
(Ps. 39:4-5).

•

Ustal priorytety i obowi zki w oparciu o otrzymane od Boga talenty i dary (1 Piotra 4:10;
Przyp. 16:3). Czas powinno si wykorzystywa nale ycie (Kzn. 3:1-8).

•

Prawdziwe szafarstwo czasem przynosi obfite błogosławie stwa od Pana (Mat. 6:20;
Ps. 37:23-24).

•

Wykorzystanie czasu mówi wyra nie o twoich prawdziwych warto ciach (Efez. 5:15-17).

B. Priorytety zało yciela ko cioła
Zarz dzanie czasem jest po cz ci kwesti zaanga owania. Sposób traktowania swego czasu
pokazuje, w co dana osoba si anga uje, wr cz co kocha. Je li w swoim harmonogramie nie
mo esz znale czasu dla ludzi, którzy ci potrzebuj , mo e to oznacza brak zaanga owania
w relacje z nimi. Zaanga owanie wobec innych powinno si przejawia w sposobie sp dzania
czasu.
Nasza miło do Boga i bli niego (Mat. 22:37-39) powinna mie wpływ na nasze zarz dzanie
czasem. Szczególnie cztery poni sze priorytety powinny nam słu y za wskazówki w
zarz dzaniu czasem:
1.

Codzienny czas modlitwy z Bogiem
Społeczno z Bogiem powinna widnie na pierwszym miejscu na twojej li cie priorytetów.
Wła ciwa słu ba dla innych jest niemo liwa bez Bo ej obecno ci i mocy, która pochodzi z
osobi cie sp dzonego z Nim czasu.

2.

Czas z rodzin (1 Tym. 3:4-5; Tyt. 1:6)
Czas sp dzony z rodzin jest czasem bardzo cennym. Jako
rodziny zało yciela
ko ciołów wi e si bezpo rednio z jego kwalifikacjami do słu by w kontek cie ko cioła.
Niech czas z rodzin b dzie jednym z twoich priorytetów.

3.

Zaj cia w słu bie zwi zane ze słu b zakładania ko cioła (Efez. 4:11-13)
Masz obowi zek ewangelizacji, prowadzenia w uczniostwie, szkolenia i posyłania innych
do słu by. Kluczem do wszystkich tych zaj jest rozwijanie relacji wymagaj cych czasu.
B dziesz te musiał na swojej li cie priorytetów umie ci czas na studia biblijne,
przygotowanie do kaza , administracj , doradzanie itp.

4.

Słu ba w rodowisku lub ewangelizacja rodowiska (Mat. 28:19-20, Dz. 1:8)
Zakładanie ko cioła jest działaniem ewangelizacyjnym. Musisz wychodzi
rodowiska, w którym ewangelizujesz.

II.

do ludzi ze

REALIZACJA W PRAKTYCE
A. Planuj swoje obecne wykorzystanie czasu
Najpraktyczniejszym sposobem planowania twojego czasu jest zapisanie, jak sp dzasz ka dy
dzie w okresie jednego tygodnia. Co robisz ze swoim czasem? Wykorzystaj poni sz tabel
(ilustracja 3.1) do wpisania godzina po godzinie swoich codziennych zaj . To pomo e ci w
ustaleniu swoich priorytetów. Nie jest to wiczenie do wykonywania na ka dy dzie twojego
ycia, lecz raczej narz dzie pomocne w ustaleniu, czy twoje rzeczywiste rozporz dzanie
czasem odpowiada twoim priorytetom.
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Ilustracja 3.1 Plan tygodnia

PLAN TYGODNIA
Polecenia: Ten dziennik pomo e ci oceni , jak sp dzasz swój czas ka dego dnia.
No go przy sobie i zapisuj, jak sp dzasz ka d godzin w całym tygodniu.
Otrzymasz wtedy rzeczywisty obraz tego, jak naprawd sp dzasz swój czas, a
jak chciałby go wykorzysta do Bo ych celów wzgl dem ciebie.
Pon

Wt

r

Czw

Pt

Sob

Niedz

6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00

Po wypełnieniu planu tygodnia na ilustracji 3.1 podziel swoje zaj cia na kategorie. Wykorzystaj
tabel na ilustracji 3.2 jako wskazówk . Zwró uwag , e lista podana w tej tabeli nie jest
wyczerpuj ca. By mo e zechcesz opracowa własne kategorie odpowiednie dla twojego stylu
ycia.

Lekcja 3: Zarz dzanie czasem
Lato 2004

Szafarstwo

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 20

Ilustracja 3.2 Analiza wykorzystania czasu
ANALIZA WYKORZYSTANIA CZASU
Polecenia: W oparciu o informacje zanotowane w planie tygodnia podziel swoje
rozporz dzanie czasem na kilka głównych kategorii. Zapisz sum godzin po wi conych
na ka d kategori .

1.

Kategoria
Rutyna poranna. Zapisz, ile czasu zajmuje ci ubieranie si ,
jedzenie itp.

Godzin w sumie

2.

Codzienny czas z Bogiem. Zapisz, kiedy i ile czasu po wi casz
na codzienny czas z Bogiem.

3.

Współmał onek. Ile czasu sp dzasz ze swoim partnerem (na
przykład na wspólnym czytaniu, modlitwie itp.)

4.

Rodzina. Ile czasu sp dzasz ze swoj rodzin (czas z Bogiem w
gronie rodziny, pomoc dzieciom w lekcjach, gry, spacery itp.)

5.

Słu ba. Jak sp dzasz swój dzie w biurze lub ko ciele
(przygotowanie do kazania, telefony, spotkania, odwiedziny w
domu lub szpitalu itp.)

6.

Posiłki. Gdzie i kiedy spo ywasz posiłki oraz w czyim
towarzystwie.

7.

Rutyna wieczorna. Co robisz wieczorem (studia biblijne,
kampanie ewangelizacyjne, hobby itp.)

8.

Sen. Kiedy kładziesz si spa . Czy masz dostateczn ilo

9.

Inne.

snu?

B. Przeanalizuj swoje wykorzystanie czasu
Teraz, gdy widzisz wyra nie, jak sp dzasz swój czas, twoje priorytety stan si oczywiste. Nie
ma bezpo redniej zale no ci mi dzy miar priorytetów a ilo ci sp dzonego czasu, istnieje
jednak ogólna zasada. Na przykład je li twój współmał onek jest dla ciebie wysokim
priorytetem, ale nie sp dzasz z nim(ni ) szczególnego czasu, wówczas trzeba zorganizowa
czas w inny sposób tak, by mie pewno , e twoja relacja odzwierciedla prawdziwe
zaanga owanie.
Sposoby na popraw wykorzystania twojego czasu powinny by teraz bardziej oczywiste.
Spójrz na swój plan tygodnia (ilustracja 3.1) oraz analiz wykorzystania czasu (ilustracja 3.2)
i odpowiedz na poni sze pytania w celu ustalenia wzorców:
•

Jakie czynno ci stale powtarzasz?

•

Czy dajesz pierwsze stwo najwa niejszym dziedzinom swego ycia?

•

Czy powtarzaj si jakie bloki zmarnowanego czasu?

•

Jakie konkretne zmiany chciałby wprowadzi w swoim harmonogramie?
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Powiniene potrafi rozpozna swoje obecne priorytety lub, innymi słowy, główne role i
obowi zki w swoim yciu. Wynotuj najwa niejsze dla ciebie rzeczy w podanym ni ej pustym
miejscu:

Czy twoja analiza wykorzystania czasu jest odbiciem tych priorytetów? Jakie zmiany chciałby
wprowadzi ?
C. Napisz realistyczny harmonogram
Posługuj c si planem tygodnia (ilustracja 3.1) ponownie ułó swój harmonogram na nast pny
tydzie w oparciu zarówno o swoje priorytety, jak i obserwacje z poprzedniego tygodnia. Je li
masz poczucie, e w twoich zaj ciach brakowało jakich elementów, znajd na nie czas.
Najlepiej byłoby wprowadza zmiany w twoim normalnym harmonogramie małymi krokami.
1.

Wybierz co najmniej jeden priorytet i zaplanuj konkretny czas na zaj cie si nim. Zwró
uwag na podane przykłady.
Przykład #1
PRIORYTET: Moja relacja z Panem.
CEL: Wsta o godzin wcze niej trzy razy w tygodniu na modlitw . Mo e to oznacza
pój cie spa o godzin wcze niej, aby mie odpowiedni ilo snu.
Przykład #2
PRIORYTET: Moja relacja ze współmał onkiem.
CEL: Zarezerwuj szczególny czas co tydzie po wi cony wył cznie dla was obojga.

2.

Wyeliminuj wszystko, co nie jest priorytetem ani wła ciwym wykorzystaniem czasu.
Czy robisz rzeczy, do których inne osoby w ko ciele maj wi ksze kwalifikacje i ch ci?
Naucz si prowadzi ludzi w uczniostwie i przekazywa im obowi zki. Pomó innym w
odkrywaniu i wykorzystaniu ich duchowych i naturalnych darów. Prowad ich w ci głym
rozwoju jako przywódców. Przekazywanie zada tym, których prowadzisz, nie tylko
zaoszcz dzi twój czas, lecz pomo e im dojrzewa w ich chrze cija skim yciu.

3.

Zaplanuj czas z rodzin .
Czas sp dzony z rodzin jest niezwykle cenny. Jako
rodziny zało yciela ko ciołów
wi e si bezpo rednio z jego kwalifikacjami do słu by w ko ciele (1 Tym. 3:4-5).

4.

Zaplanuj czas na słu b .
Obejmuje to czas na studium, ewangelizacj , administracj ko cioła, prowadzenie w
uczniostwie, szkolenie przywódców, spotkania modlitewne, odwiedziny itp.

5.

Zaplanuj czas na odpoczynek.
Miej na uwadze, e nie tracisz czasu, gdy odpoczywasz. Odpoczynek zapewni lepsze
zdrowie i wi cej energii podczas słu by na cały dzie . By mo e potrzebujesz uci sobie
drzemk w rodku dnia, eby mie siły na słu b , która ko czy si pó nym wieczorem.
Powiniene te w modlitwie i z uwag rozwa y zalecenia biblijne o dniu odpoczynku. Dla
ciebie jako zało yciela ko ciołów niedziela (typowy „dzie odpoczynku”) b dzie
wzmo onym dniem pracy. Wielu pastorów, którzy maj ten sam problem, wybiera na swój
„dzie odpoczynku” inny dzie , np. poniedziałek.
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Staraj si zachowa równowag w swoim tygodniu.
Je li jednego dnia masz napi ty plan, zaplanuj mniej zaj

na dzie nast pny.

D. Oceniaj swoje post py
Twoja umiej tno lepszego wykorzystywania czasu poprawi si , je li b dziesz stosował w
praktyce te kroki. By mo e b dziesz si przed kim rozliczał z wyznaczonych sobie celów.
Je li naprawd chcesz nauczy si rozporz dza czasem tak, by by lepszym szafarzem,
podejmiesz wszelkie kroki niezb dne do wprowadzenia po danej zmiany. Zastanów si nad
umieszczeniem w swoim planie regularnych spotka z kim , kogo darzysz szacunkiem i kto
jest dla ciebie dost pny. Wzajemne rozliczanie si i społeczno b d bardzo cenne dla całego
twojego ycia.
KONKLUZJA
Nie jest grzechem planowanie, zarz dzanie swoim czasem, układanie harmonogramu na dzie , tydzie ,
rok czy nawet ycie. Wprost przeciwnie. Wła ciwe zarz dzanie czasem mo e podnie skuteczno
słu by i uczci naszego Pana. Potencjalny grzech tkwi w pomniejszaniu wagi relacji w naszym
zarz dzaniu czasem. Czas jest zasobem, ale niezdrowe skupianie si na czasie mo e raczej niszczy
wi zi ni je budowa . Wystrzegaj si skrajno ci. D do równowagi w tej dziedzinie.
Zdajesz sobie doskonale spraw z tego, e zało yciele ko ciołów z uwagi na
sam charakter ich pracy s lud mi bardzo zaj tymi. Zarz dzanie czasem
pomo e ci jako zało ycielowi ko cioła by bardziej wydajnym. Istnieje dawne
przysłowie, którym mo na podsumowa kwesti zarz dzania czasem: „JE LI
PONOSIMY PORA K W PLANOWANIU, PLANUJEMY PONIESIENIE
PORA KI!” Systematyczna ocena wykorzystywania swojego czasu przy
u yciu wicze zawartych w tej lekcji mo e ci pomóc si upewni , czy m drze
posługujesz si swoim czasem.

Je li ponosimy
pora k w
planowaniu,
planujemy
poniesienie pora ki!

Wszyscy chcemy pewnego dnia usłysze od naszego Pana: „Dobrze, sługo dobry i wierny”. Mamy
nadziej , e ta lekcja pomo e ci osi gn to „dobrze” w twoim yciu i słu bie.
PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Zapoznaj si z fragmentem z Ewangelii Łukasza 10:38-42. Zwró uwag na priorytety Marii i Marty.
Jak te wiersze odnosz si do tej lekcji? Któr z tych postaci bardziej przypominasz?

•

Zapoznaj si z rozdziałem 4,6,9,11 z Ewangelii Łukasza. Zwró uwag , jak Jezus znajdował czas na
modlitw . Czy ty te to robisz? Czy modlisz si regularnie ze swoim współmał onkiem o swoje ycie
i słu b ?

•

Uwa ne zapoznanie si z fragmentem z Ewangelii Łukasza 9:51-62 pokazuje, e Jezus miał pewne
zadanie, które musiał wykona w okre lonym czasie. Na czym ono polegało? Czy doniosło tego
zadania miała jaki wpływ na jego relacje z lud mi? Czy twoim zdaniem wiadomie planował on
dodatkowy czas w tym zadaniu tak, by mógł si dalej skupia na relacjach?

•

Przeczytaj osiemnasty rozdział Drugiej Ksi gi Moj eszowej i zwró uwag , jak Moj esz rozwi zał
problem zarz dzania swoim czasem.

•

Przeczytaj przypowie o talentach z Ewangelii Mateusza 25:14-30. Zast p słowo „talent” słowem
„lata” i wstaw swoje imi zamiast pierwszego sługi, który otrzymał pi talentów. Otrzymałe od Pana
pi lat. Podziel si , jak zainwestowałe Pa ski czas i jak zasłu yłe na Jego pochwał oraz jak to
ostatecznie przynosi Mu chwał .

PLAN DZIAŁANIA
•

Przeczytaj ksi g Nehemiasza i poszukaj przykładów, w których Nehemiasz ilustruje jakie elementy
zarz dzania czasem omówione w tej lekcji.

•

Zacznij wpisywa w tabel swoje codzienne zaj cia na jeden tydzie . Przeanalizuj wyniki i wyznacz
sobie cel zastosowania zmiany w wykorzystaniu czasu. Powiedz o nim swojemu współmał onkowi
lub bliskiemu przyjacielowi i informuj go na bie co o swoich post pach w osi ganiu tego celu.

•

Opracuj plan zmniejszenia swego obci enia czasowego w niektórych aspektach słu by przekazuj c
zadania innym. Podziel si z kim tym celem i informuj go na bie co o swoich post pach.
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Cel lekcji

Celem tej lekcji jest zapoznanie uczestników z praktyczn metod strategicznego planowania,
któr mog wykorzysta w ka dej fazie słu by i która pozwoli im na ustalenie wa no ci i
poł czenie czynno ci w słu bie z celem ich słu by

Główne punkty

• Strategiczne planowanie jest procesem.
• Strategiczne planowanie jest narz dziem, które pomo e ci skupi uwag na celu twojej słu by.
• Je li ponosisz pora k w planowaniu, planujesz poniesienie pora ki.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Potrafi opracowa strategiczny plan słu by zakładania ko cioła.
• Wiedzie , jak okre la zadania i ustala mierzalne konkretne zaj cia.
• Bra udział w procesie przygotowywania strategicznego planu słu by zakładania ko cioła.
I.

NA CZYM POLEGA STRATEGICZNE PLANOWANIE?
Strategiczne planowanie jest rodkiem, który ma pomóc zespołowi zakładaj cemu ko ciół w
osi gni ciu wi kszej wydajno ci i skuteczno ci w dziele zakładania. Jest to proces pozwalaj cy
członkom tego zespołu na poł czenie wszystkiego – si bie, swoich rodzin i słu by – ze
strategicznym „Z”, jakie wyznaczyli dla swojej słu by zało ycielskiej. Po opracowaniu planu
strategicznego zespół zało ycielski powinien potrafi zrozumie i odró nia „najlepsze” zaj cia – te,
które rozszerz i przyspiesz zakładanie ko ciołów a do nasycenia – od „dobrych”, które maj
swoje miejsce w yciu ko cioła, lecz nie prowadz całego regionu do poznania Jezusa Chrystusa.
Strategiczne planowanie pomaga zespołowi w okre leniu swego kierunku, organizacji i rodków do
osi gni cia konkretnych czynno ci zmierzaj cych do realizacji „Z”. Strategiczne planowanie nie jest
kwesti lepszej organizacji; jest to kwestia ycia ze wiadomo ci celu, skupiania naszego czasu i
energii na „najlepszych” zaj ciach, do jakich Bóg nas powołuje: do tego, by ujrze nasze regiony
napełnione ywymi ko ciołami.
Biblijne przykłady strategicznego planowania
Strategiczne planowanie jest widoczne zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie.
• Józef dzi ki m dro ci od Boga opracował i wcielił w ycie plan uratowania Egipcjan i s siednich
narodów od mierci głodowej podczas siedmioletniej kl ski głodu (1 Moj . 41).
• Nehemiasz ogl dał zniszczenie Jerozolimy i opracował oraz zastosował plan odbudowy murów
miasta pomimo wielu przeszkód i ryzyka.
•

II.

ycie i słu ba Jezusa dowodz , e miał On bardzo konkretny cel i rodki do osi gni cia tego
celu. Na przykład ufnie kierował swoje kroki w stron krzy a (Mat. 16:21-23). Skupił swoj słu b
na dwunastu uczniach i narodzie ydowskim.

PROCES STRATEGICZNEGO PLANOWANIA
Strategiczne planowanie jest procesem wielostopniowym i składa si z pi ciu głównych elementów:
deklaracji celu, podstawowych warto ci, wyró ników, zada i konkretnych zaj . Razem składaj
si one na plan strategiczny. Plan ten opracowuje si i regularnie aktualizuje zgodnie z
naszkicowanym poni ej procesem. Planowaniu powinna towarzyszy cz sta modlitwa przed i w
trakcie tego procesu. Zakładanie ko ciołów jest działalno ci duchow , wymaga zatem polegania
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na Bogu w kwestii m dro ci i poznania zamysłu Chrystusowego (Jak. 1:5-7; 1 Kor. 2:16). Najlepiej
byłoby, gdyby procesem strategicznego planowania zaj ły si co najmniej dwie osoby.
Ilustracja 4.1 Proces strategicznego planowania

PROCES STRATEGICZNEGO PLANOWANIA
ZADANIE
(zakres zaj ):

DEKLARACJA CELU

______________

„Z”

CELE:

______________
______________
______________
______________

ZADANIE
(zakres zaj ):

______________
Kroki 4,5:
Opracuj
zadania
i zaj cia.

PODSTAWOWE WARTO CI
Krok 1: Módl si

CELE:

______________
______________
______________
______________

WYRÓ NIKI
Krok 3: Przemy l podstawowe
warto ci i wyró niki.

ZADANIE
(zakres zaj ):

Krok 2: Napisz
deklaracj celu.

______________
CELE:

______________
______________
______________
______________

Warto pami ta , e tak powstałe plany strategiczne nie s niezmienne. Stanowi one raczej plan
roboczy tego, co ty i twój zespół uwa acie za najlepsze obecnie zaj cia w celu dokonania post pów
w kierunku waszego strategicznego „Z." Gdy zaczniecie realizowa zaj cia przewidziane w planie,
by mo e u wiadomicie sobie inne zagadnienia lub sprawy, które spowoduj naniesienie zmian w
waszym planie strategicznym. Dlatego wła nie wa ne jest regularne przegl danie swojego planu.
Ma on sens tylko wtedy, gdy pomaga wam y z wi ksz wiadomo ci celu i skupi wasz słu b
na najwa niejszych zaj ciach.
A. Krok 1: Módlcie si
Razem ze swoim zespołem zakładaj cym ko ciół módlcie si o m dro i wyrazisto Bo ej
wizji. Pro cie Boga o prowadzenie i kierowanie waszym czasem planowania, o pomoc w
słuchaniu siebie nawzajem i poznaniu „zamysłu Chrystusowego”. Ponadto pozyskajcie kilku
przyjaciół do modlitwy o swój zespół podczas pracy w tym procesie.
B. Krok 2: Napiszcie lub przypomnijcie sobie swoj deklaracj celu
Deklaracja celu jest podstaw waszego planowania. Dokonajcie przegl du regionu docelowego
swojej słu by, czy to jest osiedle, wie , miasto, powiat czy kraj. Przyjrzyjcie si te rodzajowi
słu by, do jakiej powołał was Bóg – zakładanie ko cioła, mobilizacja do modlitwy,
rozpowszechnianie literatury – w oparciu o swój region docelowy i słu b .
Przypomnijcie sobie deklaracj celu przygotowan wcze niej na potrzeby swojej słu by. Je li
jeszcze tego nie zrobili cie, w takim razie napiszcie tak deklaracj . Powinna ona składa si z
jednego/dwóch zda i odpowiada na pytanie: „Jaki jest cel istnienia naszego zespołu
(grupy)?” oraz bra pod uwag wasz region docelowy i słu b .

Lekcja 4: Strategiczne planowanie
Lato 2004

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Szafarstwo
strona 25

Oto kilka przykładowych deklaracji celu:
•

Celem istnienia tego zespołu jest umo liwienie ewangelicznie wierz cym napełnienia
Rumunii pomna aj cymi si ko ciołami. (Narodowy zespół wspieraj cy zakładanie
ko ciołów).

•

Celem istnienia tego zespołu jest napełnienie tego powiatu pomna aj cymi si ko ciołami.
(Zespół zakładania ko ciołów).

•

Celem istnienia tego zespołu jest wsparcie lokalnej słu by modlitewnej w tym mie cie –
chodzi o wspóln modlitw i bardziej intensywne wsparcie modlitewne dzieła zakładania
ko ciołów w tym mie cie. (Zespół modlitewny).
Niech kto zapisze deklaracj celu na tablicy (lub papierze) tak, by cie wspólnie mogli na ni
patrze . Wraz ze swoim zespołem przejrzyj t deklaracj celu i postaw sobie nast puj ce
pytania:
•

Czy ta deklaracja wci

•

Czy ta deklaracja zgadza si z naszymi podstawowymi warto ciami i wyznacznikami? Je li
nie, co musimy zmieni , aby j dostosowa ?

•

Czy ta deklaracja celu jest jasna i zwi zła?

jest odbiciem naszego celu, czy te cel uległ zmianie?

•

Czy ta deklaracja celu okre la nasze „Z” – region docelowy lub grup ludzi, do których
próbujemy dotrze oraz rodzaj słu by, do którego jeste my powołani?
Je li to konieczne, wprowad cie zmiany w swojej deklaracji celu w odpowiedzi na powy sze
pytania. Ostatecznie sformułowany cel trzymaj na oczach zespołu tak, by móc si do niego
odwoływa podczas reszty procesu planowania.
C. Krok 3: Przemy lcie podstawowe warto ci i wyró niki
Podstawowe warto ci to fundamentalne, biblijne koncepcje, do których jeste cie przekonani i
wysoko je cenicie. Gdy ty i twój zespół ustalicie, jakie s wasze podstawowe warto ci, jedynym
sposobem przekonania si , e stoicie na bezpiecznym gruncie, jest oparcie ka dej warto ci na
Pi mie. Warto ci te pomog wam wyja ni , co robicie, a czego nie. Wszelkie opracowane
przez was strategie niezgodne z waszymi podstawowymi warto ciami prawdopodobnie si nie
powiod albo oka si destrukcyjne.
Oto kilka przykładów podstawowych warto ci:
•

Ko ciół lokalny: Wierzymy, e ko ciół lokalny jest głównym Bo ym narz dziem w
ewangelizacji i wychowywaniu, tj. główn metod , jak posługuje si Bóg do wykonywania
swego dzieła.

•

Pomno enie: Model pomna ania, nie dodawania jest jedynym modelem powielania
ko cioła, który mo e kiedykolwiek osi gn cel uczynienia uczniami całego narodu.

•

Przywództwo w postawie słu by: Wierzymy, e przywództwo w postawie słu by nale y
rozwija dzi ki przysposabianiu i delegowaniu do słu by uzdolnionych ludzi.

•

Odpowiedzialno : Jako zespół wierzymy, e musimy by odpowiedzialni wobec siebie
samych, lokalnego ko cioła i naszych przywódców. Wierzymy, e poprzez nasz
odpowiedzialno wobec tych wszystkich ludzi mo emy utrzyma blisk wi
z naszym
Panem i Zbawc , Jezusem Chrystusem.

•

Moralno : W naszej pracy wyznajemy nast puj ce warto ci moralne: rzetelno , prawo ,
uczciwo w finansach...
Wyró nikami s rzeczy, które czyni was wyj tkowymi. Pomagaj one w okre laniu waszej
to samo ci. Ujawniaj , z czego jeste cie znani i jak odnosicie si do innych. Mog one
zakre la granice, maj ce wpływ na wasz współprac z innymi w sposób pozytywny lub
negatywny. Powinny one uchroni was przed zbaczaniem z obranego celu.
Oto kilka przykładów wyró ników:
•

Pracujemy tylko w ród muzułmanów.

•

Skupiamy swoje wysiłki na przygotowywaniu prowadz cych szkolenia dla zało ycieli
ko ciołów.

•

D ymy do współpracy ze wszystkimi ewangelicznymi wyznaniami i organizacjami
działaj cymi na naszym obszarze docelowym.
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Ustal podstawowe warto ci i wyró niki twojego zespołu w słu bie. Jest to dobre wiczenie
na burz mózgów. Pozwól członkom zespołu wypowiedzie si na temat warto ci i wyró ników
zespołu. Zapisuj cy powinien zanotowa ka dy pomysł, jaki padnie podczas tej dyskusji.
Nast pnie przyjrzyj si tej li cie. Oce warto ci i wyró niki wymienione podczas burzy mózgów.
Czy odzwierciedlaj one warto ci biblijne? Czy zespół zgadza si , e jest to warto
lub
wyró nik waszego zespołu? Wykre l lub nanie poprawki na wszelkie warto ci b d wyró niki,
które nie reprezentuj twojego zespołu. Popro osob zapisuj c o zanotowanie ostatecznej
listy podstawowych warto ci i wyró ników na wielkim arkuszu po to, by mie je na uwadze
przez reszt procesu strategicznego planowania.
D. Krok 4: Ustalcie swoje zadania
Po wyznaczeniu celu, ustaleniu podstawowych warto ci i wyró ników nast pnym krokiem jest
ustalenie waszych zada . Zadania te maj odpowiada na ogólne pytanie „Co b dziemy
robi ?” Na co kładzie si główny nacisk w waszej słu bie? Jaki jest ogólny kierunek, w którym
zmierzaj wasze wysiłki? Pod poj ciem zada mamy na my li ogólne kategorie zaj , w które
b dziecie zaanga owani d
c do osi gni cia swojego celu. Oto kilka przykładów zada
zwi zanych ze słu b zakładania ko ciołów:
•

Badanie regionu docelowego i jego mieszka ców

•

Mobilizacja do modlitwy o zakładanie ko ciołów

•

Ewangelizacja

•

Szkolenie i doradzanie przywódcom powstaj cego ko cioła

•

Szkolenie i doradzanie innym zało ycielom ko ciołów

•

Rozwijanie pomna aj cych si grup komórkowych

•

Mobilizacja innych ko ciołów w regionie do zakładania ko ciołów

A oto dobry pomysł na burz mózgów:

E.

•

Zapytaj zespół: „W jakich dziedzinach b dziemy dalej skupia swoj energi przez ponad
trzy najbli sze lata?”

•

Pozwól członkom zespołu na wyra enie swojego zdania na temat zada
Zapisuj cy powinien zanotowa ka dy podany pomysł.

•

Nast pnie przyjrzyj si li cie. Oce cie zadania wymienione podczas burzy mózgów. Czy
zgadzaj si one z wasz deklaracj celu, podstawowymi warto ciami i wyró nikami?
Wykre lcie lub poprawcie wszelkie propozycje zada , które nie s pomocne w wypełnieniu
waszej deklaracji celu ani nie odzwierciedlaj waszych warto ci b d wyró ników.

•

Ułó cie t list według wa no ci i zredukujcie do siedmiu zada . Wi kszo zespołów lub
jednostek na ogół nie jest w stanie pracowa nad wi ksz ilo ci zada ni siedem naraz.

•

Popro osob zapisuj c o zanotowanie ostatecznej listy zada na du ym arkuszu papieru
i zostawienie obok wolnych miejsc na dopisanie konkretnych zaj .

zespołu.

Krok 5: Ustalcie planowane zaj cia
Wyznaczaj c zaj cia w zasadzie okre lacie konkretne kroki, jakie podejmiecie w konkretnym
okresie czasu (trzy miesi ce, pół roku, rok) dla wykonania wyznaczonych zada . Podczas gdy
zadania maj charakter ogólny, zaj cia maj charakter ci le okre lony. Ustalenie konkretnych
zaj pomaga wam przej od walki z ogniem do zapobiegania po arom – od reakcji na to, co
pilne do zajmowania si tym, co wa ne. Okre lanie precyzyjnych, jasnych i mierzalnych zaj
pozwoli wam na przemy lenie kroków A, B, C, które w ko cu osi gaj „Z”, wasz cel. Dobrze
opisanego zaj cia mo e si podj
ka dy i wyja ni je dokładnie komu innemu, mimo i
osoba ta nie miała nic wspólnego z opisem zaj cia. Dobrze zaplanowane zaj cia cechuje:
•

Okre lenie terminu. Dobrze zaplanowane zaj cie musi mie konkretny termin wykonania.
Ilo
czasu zale y od tego, co uznasz za konieczne do uko czenia zadania. Je li
opracowujesz plan strategiczny na okres roku, maksymalny termin wykonania zaj
powinien mie ci si w przyszłym roku. PRZYKŁAD: DO KO CA CZERWCA...

•

Osi galno . Dobrze zaplanowane zaj cie sprawi, e dana osoba b dzie si musiała
„gimnastykowa ” przy wykonywaniu go. Zarazem jednak b dzie ono le ało w granicach jej
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mo liwo ci. Je li planowane zaj cia s nierealne, zawsze b dzie wahanie, czy w ogóle
podejmowa
si
ich wykonania. PRZYKŁAD: PRZYGOTOWANIE TRZECH
INDUKCYJNYCH STUDIÓW BIBLIJNYCH...
•

Mierzalno . Dobrze zaplanowane zaj cie b dzie mo na zmierzy i sprawdzi , czy
zostało wykonane. Istnieje wiele sposobów weryfikacji: pisemny, ustny, przez wykonanie
danego zadania, obserwacj okre lonych rzeczy. Je li nie macie jakiej metody weryfikacji,
nie mo na si dowiedzie , czy zaplanowane zaj cie zostało zrealizowane. PRZYKŁAD:
PROWADZENIE PRZYGOTOWANYCH STUDIÓW W MOJEJ GRUPIE KOMÓRKOWEJ...

•

Jasny j zyk. Dobrze zaplanowane zaj cie b dzie opisane jasnym, precyzyjnym j zykiem.
Niejednokrotnie w formułowaniu zaj
u ywa si słów „pozna ”, „rozumie ”, lecz słowa
takie mo na ró nie interpretowa . Na przykład ile jest sposobów „poznawania” czego ?
Mo emy poznawa za pomoc zmysłów, st d jest co najmniej pi sposobów poznania.
Je li „poznaniu” towarzyszy „sposób poznania”, wtedy mo na si tym słowem posługiwa .
Jak mo na zweryfikowa „rozumienie”? Trzeba starannie dobiera słowa w celu
upewnienia si , czy rzeczywi cie przekazuj to, co zamierzano.
Przykładowe planowane zaj cie
Do ko ca czerwca przygotuj i poprowadz trzy indukcyjne studia biblijne w swojej grupie
komórkowej na temat „Wielki Nakaz Misyjny a zakładanie ko ciołów w naszym mie cie”.

Do powszechnym zjawiskiem jest fakt, e na ka de zadanie przypada kilka konkretnych
zaj . Je li twój zespół wyznaczy cztery lub pi
głównych zada , mo e im towarzyszy
dziesi lub wi cej planowanych zaj pomocnych w ich realizacji. Musicie rozstrzygn , ile
zaj
trzeba ustali , aby skutecznie przeprowadzi
ka de zadanie. Pracuj c nad
zaplanowaniem swoich zaj powinni cie odpowiedzie na nast puj ce pytania:
•

Jakie mierzalne przedsi wzi cia podejmiemy w tym roku w kierunku realizacji tego
zadania?

•

Jak wykonamy te przedsi wzi cia?

•

Jak zmierzymy swoje wyniki?

•

Co si stanie, je li planowane zaj cie nie zostanie wykonane? (To pytanie pomo e wam w
ustaleniu wa no ci zaj cia.)

•

Jakich konsultacji, zasobów, szkolenia potrzebujemy do wykonania tego planowanego
zaj cia?

•

Jakie przeszkody b d problemy trzeba b dzie pokona w celu realizacji tego zaj cia? (To
pomo e wam u wiadomi sobie realno waszego planowanego zaj cia.)

•

Kto b dzie pracował nad wykonaniem tego zaj cia? Kiedy powinno by uko czone? Jak
poznacie, e wykonali cie to zaj cie? (Dopóki kto nie przejmie odpowiedzialno ci za to
zadanie, nie zostanie ono zrealizowane.)

• Kto mo e nam pomóc w rozliczaniu si z zaplanowanych przez nas zaj ?
Osoba zapisuj ca powinna zanotowa zaj cia zespołu przypisane ka demu zadaniu wraz z
dat ich zako czenia i osob odpowiedzialn .
Po wykonaniu powy szego wiczenia zako czycie proces strategicznego planowania. Macie
teraz do dyspozycji deklaracj celu słu by, list podstawowych warto ci i wyró ników,
całokształt zada oraz konkretne zaplanowane zaj cia. Wykorzystajcie ten „dokument” jako
punkt wyj cia do przyszłych sesji strategicznego planowania ze swoim zespołem (grup ).
KONKLUZJA
•

Plan strategiczny ma sens tylko wtedy, gdy postrzega si go jako dokument roboczy i
systematycznie przegl da. Je li macie zaj cia krótkoterminowe, by mo e b dziecie chcieli
przegl da swój plan raz na kwartał, ale na pewno powinni cie to robi raz na pół roku lub na rok.
Wasza deklaracja celu, podstawowe warto ci i wyró niki na ogół si nie zmieni . Stanowi one
podstaw Bo ego powołania dla ciebie i twojego zespołu. Dopóki cel nie zostanie spełniony,
pozostaje taki sam. Jednak w miar realizacji swego celu, gdy twoje zrozumienie celu si pogł bi,
zechcesz go by mo e udoskonali .

•

Zadania i zaplanowane zaj cia s narz dziami pomocnymi w skupieniu twojej uwagi na osi gni ciu
celu. Pomog ci one ustali wa no
poszczególnych zada , skoncentrowa si na istotnych
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czynno ciach, do których powołał ci Bóg i przemy le , co trzeba zrobi w praktyce, eby osi gn
twój cel.
•

Na koniec warto pami ta , e aden plan nie jest doskonały. Jest to przewodnik, który pomaga ci
trzyma si wła ciwej drogi. Najlepiej uło one plany s niczym, je li w twojej pracy nie ma Pana. Jak
przypomina nam autor Przypowie ci: „Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozs dku,
my l o Nim na ka dej drodze, a On twe cie ki wyrówna” (Przyp. 3:5-6).

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

Na czym polega ró nica mi dzy strategicznym planowaniem a dobr organizacj ?

•

Czy znasz inne dziedziny ycia, w których mo na zastosowa strategiczne planowanie?

•

Jakie s inne przykłady z Pisma lub twojego ycia, w których skuteczne planowanie prowadziło do
osi gni cia wymiernych rezultatów?

•

Jak zareagowałby na stwierdzenie: „Niejasne cele w najlepszym wypadku prowadz do niejasnych
rezultatów”?

•

W jaki sposób w twojej kulturze ludzie dziel si pomysłami na rozwi zanie problemów?

PLAN DZIAŁANIA
Zajmij si strategicznym planowaniem wraz ze swoim zespołem zakładaj cym ko ciół lub przywódcami
powstaj cego ko cioła. B d gotowy do podzielenia si swoim planem strategicznym na nast pnej sesji.
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Strategiczne planowanie –
seminarium

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest zapewnienie uczestnikom praktycznej okazji do przeprowadzenia sesji
strategicznego planowania w kontek cie zespołu.

Główne punkty

• Strategiczne planowanie ma decyduj ce znaczenie dla słu by zakładania ko ciołów.

• Strategiczne planowanie nie jest zadaniem trudnym.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Wiedzie , jak przeprowadzi sesj strategicznego planowania w kontek cie zespołu.
• Mie wi cej odwagi do prowadzenia strategicznego planowania.
• By zaanga owanym w planowanie strategiczne z udziałem zespołu zakładaj cego ko ciół.
Podczas tej godziny zastosujemy w praktyce koncepcje, które poznali my w poprzedniej
lekcji na temat strategicznego planowania. Podzielimy si na grupy cztero/pi cioosobowe i
b dziemy pracowa tak, jakby cie tworzyli zespół zakładaj cy ko cioły. Z uwagi na
ograniczenia czasowe zakładamy, e twój „zespół” ju opracował deklaracj celu swojej
słu by i ustalił swoje podstawowe warto ci i wyró niki.
Jako zespół wyznaczyli cie sobie za zadanie organizacj weekendowej konferencji
młodzie owej. Obecne zadanie polega na opracowaniu nast puj cych rodzajów zaj
(wykorzystajcie jako wzór materiał podany w poprzedniej lekcji).
•

Opracujcie ogólny plan zaj

na weekendow konferencj .

• Opracujcie plan konkretnego zaj cia w trakcie konferencji.
Sprawd cie swoje cele w oparciu o cechy przedstawione w ostatniej lekcji, eby si upewni ,
czy spełniaj one wymogi dobrze opracowanych zaj .
Macie pół godziny na wykonanie tego wiczenia. Pod koniec tego czasu ka da grupa podzieli
si swoimi planowanymi przez siebie zaj ciami, a reszta klasy o
mówi je i oceni.
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