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

III.

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

dostrzegania realizacji Bo ych celów

•

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

•

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

•

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

•

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

B. Miło

udział w realizacji

i jedno

Gdy Jezus powiedział: „po tym wszyscy poznaj ”, miał na my li miło mi dzy chrze cijanami (Jan
13:35). Jasno stwierdził, e plan „Z” wymaga bardzo dobrych relacji mi dzyludzkich. Tylko w
sytuacji, gdy wierz cy b d si darzy wzajemn miło ci , ludzie b d wiedzieli, e nale oni do
Chrystusa. Je li brak nam miło ci, to niewiele pomo e wzrost liczebny – sprawi on jedynie, e
ludzie b d nas postrzega jako kolejny ruch religijny.
Je li wiat ma pozna , e wierz cy s uczniami Chrystusa, musi mi dzy nimi panowa taka sama
jedno jak ta, która ł czy Jezusa z Jego Ojcem. Ilekro Jezus mówi o swojej jedno ci z Ojcem,
zawsze wskazuje na miło i nierozerwaln wi . Modli si o to, by nasza jedno była odbiciem
jedno ci ł cz cej Ojca i Syna i o to, by my pozostawali z Nim w nierozerwalnym zwi zku (Jan
17:21,23).
C. Wizja
Jak wynika z zamieszczonych poni ej fragmentów Pisma, „Z” jest zadaniem o zasi gu globalnym i
dotyczy wszystkich ludzi reprezentuj cych wszystkie narodowo ci i zak tki wiata. My lenie typu
„Z” wymaga postrzegania całego wiata Bo ymi oczami.
•

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

•

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

•

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

•

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

•

Jezus nakazuje swoim nast pcom: „id cie wi c i nauczajcie wszystkie narody” (Mat. 28:18-20).

•

Jezus zapewnił, e wiele jest osób gotowych Go przyj

: „ niwo...wielkie” (Mat. 9:37).

D. Ewangelizacja
W celu realizacji planu „Z” ko ciół musi wysyła ewangelistów wsz dzie tam, gdzie jest niewielu
wierz cych lub gdzie nie ma ich wcale. Plan „Z” wymaga dotarcia do osób, które nie słyszały
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ewangelii i przekazania im dobrej nowiny o zbawieniu. Paweł ujmuje to nast puj co: „...Jak e mieli
uwierzy w Tego, którego nie słyszeli? Jak e mieli usłysze , gdy im nikt nie głosił?” (Rzym. 10:14).
Chrze cijanie musz szuka miejsc, do których nie dotarła jeszcze ewangelia i osób, które jej nie
słyszały, w ka dej wsi, mie cie, regionie i kraju. Wraz z rozpowszechnianiem ewangelii i
zakładaniem ko ciołów w tych miejscach i w ród tych ludzi „Ci, którym o Nim nie mówiono,
zobacz Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznaj Go” (Rzym. 15:21).
E.

Zakładanie ko ciołów
W celu realizacji planu „Z” wsz dzie musz by ko cioły widoczne dla
wszystkich. Za po rednictwem ko cioła, zarówno niewidzialnego
(w sferze duchowej) oraz widzialnego wiat pozna „wielorak w
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. 5:22-23).
Członkowie ko cioła s ze sob powi zani tak jak cz ci ciała, z których ka da wykonuje swoje
zadanie. Celem działania ko cioła jest przybli anie innym osoby Jezusa. Gdy tak si dzieje, w
ko ciele ma miejsce wzrost i zbudowanie (Efez. 4:11-13). Dojrzały ko ciół posiada w gronie
swoich członków przedstawicieli ka dego narodu (Obj 5:9-10).
IV.

MY LENIE TYPU „Z” OWOCUJE DZIAŁANIEM TYPU „Z”
A. Dawanie typu „Z”
My lenie typu „Z” wymaga dawania typu „Z”. Paweł przytacza słowa Jezusa napominaj c w
Milecie starszych z ko cioła w Efezie: „Wi cej szcz cia jest w dawaniu ani eli w braniu” (Dz. Ap.
20:35). Dawanie jest istotn cz ci słu by ko cioła. Paweł podpieraj c si apostolskim
autorytetem zalecał ko ciołowi w Koryncie: „oby cie i w t łask obfitowali” (2 Kor. 8:7).
Ko ciół, który daje, nie tylko odkłada sobie rodki na koncie w niebie, lecz co wi cej Bóg
zaspokaja jego aktualne potrzeby „według bogactwa swego w chwale”. Nasz Pan błogosławi akt
dawania zarówno w niebie, jak i na ziemi, dlatego sam zatroszczy si o finansow stron
przedsi wzi cia, jakiego podejmie si ko ciół d
cy do realizacji planu „Z” (Filip. 4:15-19).
B. Strategia „Z”
Wybitny przywódca wielkiego przebudzenia, John Wesley powiedział: „We wszelkim działaniu
zwracaj uwag na koniec”. Stosowanie w praktyce my lenia typu „Z” wywiera ogromny wpływ.
Mimo to, niestety, wiele osób oddanych słu bie Bogu nigdy nie zastanawia si nad skutkiem ich
wysiłków w realizacji Bo ego planu „Z”. W takiej sytuacji łatwo jest popa w rutyn i dopu ci do
tego, e ominie nas Bo e błogosławie stwo. Postawienie sobie zasadniczego pytania „Czego
pragnie Bóg dla miejsca, w którym Mu słu ymy?” mo e okaza si niezwykle inspiruj ce dla ludzi
słu cych Bogu. Odpowied na to pytanie pobudza wiar i prowadzi do bardziej intensywnej pracy
dla Boga.
Przykład my lenia typu „Z” w Rumunii
Nelu Sofrac, zało yciel ko ciołów w Rumunii, zauwa ył, e Bóg pragn ł mie wi cej ni cztery
ko cioły, jakie powstały w jego okr gu zwanym Alba Iulia. Mógł poprzesta na tym i tak
znacz cym osi gni ciu, jakim było zało enie, prowadzenie i praca duszpasterska w tych
czterech ko ciołach, jednak my lenie typu „Z” motywowało go do dalszego działania.
Zdawał sobie spraw z tego, e sam nie był w stanie dotrze do całego okr gu, wiedział
jednak, e Bóg pragn ł wypełni Alba Iulia ko ciołami, które głosiłyby ewangeli i nauczałyby
zgodnie z Pismem. Do skutecznego wypełnienia tego zadania trzeba było zało y w Alba Iulia
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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 wiat ko ciołami
głosz cymi ewangeli ?

•

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

•

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

PLAN DZIAŁANIA
•

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

•

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

Cel lekcji

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

Główne punkty

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

ycia ko cioła.

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

dane rezultaty

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

do jego sukcesu jako zało yciela

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

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

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

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

2.

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

3.

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

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

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

Prowadzeniu ludzi do wiary i posłusze stwa Chrystusowi.

•

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

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

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

Lekcja 1: Wprowadzenie do czynienia ludzi uczniami Jezusa
Lato 2004

IV.

Czynienie uczniami Jezusa

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

strona 6

•

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

•

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

•

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

•

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

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

V.

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

Dlaczego ewangelizacja bez uczniostwa nie ma racji bytu?

•

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

•

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

•

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

PLAN DZIAŁANIA
•

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

•

Wymie cele czynienia uczniami, do których twoim zdaniem powiniene d

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

Cel lekcji

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

Główne punkty

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

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

Po

dane rezultaty

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

Dodatek

2A Cechy charakterystyczne chrze cija skiej miło ci
I.

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

czynników warunkuj cych duchow dojrzało

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

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

do swoich uczniów?

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

ta przejawia si w twoim yciu?

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

III.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

ycie musi ulec

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

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

ju

słu b , do jakiej twoi pomocnicy si

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

CZ STA OCENA SWOJEJ SŁU BY I GOTOWO

DO KONIECZNYCH ZMIAN

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

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

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

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

•

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

•

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

lub

PLAN DZIAŁANIA
•

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

•

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

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

Miło

jest cierpliwa

•

Miło

•

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

Miło

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

jest łaskawa

•

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

•

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

Miło

nie zazdro ci

•

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

•

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

Miło

nie szuka poklasku, nie unosi si pych

•

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

•

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

Miło

nie szuka swego

•

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

•

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

Miło

nie unosi si gniewem

•

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

•

Zraniona miło
na zło.

Miło
•

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

nie pami ta złego

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

nad cudzymi

Dodatek 2A: Cechy charakterystyczne chrze cija skiej miło ci
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bez wzgl du na to, czy obra aj cy wyraził skruch

i nie

nie cieszy si z niesprawiedliwo ci

•

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

•

Miło

Miło

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

współweseli si z prawd

•

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

•

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

Miło

wszystko znosi

Miło

wszystkiemu wierzy

•

Nie ma tak wielkiego grzechu, by miło

ała prawda, nawet je li jest to bolesne i oznacza

nie mogła go wybaczy i odpowiedzie dobroci .

•

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

•

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

Miło

we wszystkim pokłada nadziej

•

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

•

Miło zawsze ma nadziej
miłosierdzie wobec niego.

Miło
•

Miło

•

Miło

na pełne odzyskanie brata, który upadł modl c si

wszystko przetrzyma

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

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

Cel lekcji

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

Główne punkty

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

Po

dane rezultaty

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

Dodatek

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

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

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

obecnego stanu duchowego swoich ludzi.

3. Opracowanie planu, który miałby pomóc ludziom przej

z obecnego etapu do etapu czynienia

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

POJMOWANIE CELU CZYNIENIA UCZNIAMI
Pierwszym krokiem w opracowaniu skutecznego planu czynienia uczniami jest jasne pojmowanie
swego ostatecznego celu. Jak ju ustalili my w lekcji pierwszej, twoim ostatecznym celem w
czynieniu uczniami jest przysposabianie ludzi do ycia w całkowitym posłusze stwie wobec woli
Chrystusa. Rodzi si jednak pytanie, co to oznacza w praktyce?
A. Kryteria duchowej dojrzało ci – wiara, nadzieja i miło
W trakcie lektury Nowego Testamentu dostrzegamy, e Jezus podsumowuje całe zagadnienie
posłusze stwa słowem „miło ” (Mat. 22:36-40). To zało enie le y u podstaw wielu z Jego
nauk rozsianych po wszystkich Ewangeliach (Mat. 5-7 – Kazanie na Górze, Łuk. 7:36-50, Łuk.

Lekcja 3: Znaj swoich ludzi, znaj swój cel
Lato 2004

The Alliance for Saturation Church Planting - Kurs Omega

Czynienie uczniami Jezusa
strona 16

11:39-46, Jan 14:21 itd.). Pó niej to samo obserwujemy u Pawła (Rzym. 13:8-10, 1 Kor. 13:113; Gal. 5:6 itd.).
Biblia konsekwentnie podaje te dwa inne podstawowe elementy posłusznego ycia: wiar i
nadziej (1 Kor. 13:13). Po wi cej informacji si gnij do Dodatku 3A „Niektóre teksty NT o
wierze, nadziei i miło ci”. Wiara, nadzieja i miło s jak dot d najistotniejszymi cechami ludzi,
którzy prowadz ycie całkowicie podporz dkowane woli Chrystusa. Jest to jedyna prawdziwa
miara duchowej dojrzało ci. Wszystko inne wypływa z tych trzech. Je li twoi uczniowie
posiadaj te cechy, to wkrótce b d mieli wszystko inne, co chciałby u nich widzie . Przede
wszystkim bowiem chcesz, by twoi uczniowie byli lud mi wiary, nadziei i miło ci.
B. Kryteria skuteczno ci w słu bie
Je li chodzi o słu b , miło tak e tutaj jest kluczowym elementem (Efez. 4:15-16 i 1 Kor. 1214). Bez wzgl du na to, jako rodzaj słu by pełni dana osoba, celem jest budowanie Ciała
Chrystusa w miło ci, dopóki całe Ciało nie „osi gnie Chrystusowej pełni”. Dlatego ycie w
miło ci, wierze i nadziei jest konieczno ci w słu bie dla innych – zarówno wierz cych, jak i
niewierz cych. Sam Jezus powiedział, e „nie przyszedł, aby Mu słu ono, lecz aby słu y i da
swoje ycie na okup za wielu” (Mat. 20:28). My natomiast mamy i w Jego lady.
Skutkiem tego b dzie do wiadczenie przez Ko ciół wzrostu zarówno pod wzgl dem
ilo ciowym, jak i jako ciowym (Mat. 13:31-32). Wzrost pod wzgl dem ilo ciowym oznacza, e
ko ciół b dzie wzrastał liczebnie, zarówno w liczbie jednostek, jak i zgromadze – b dzie to
miało wpływ na całe ciało Chrystusowe na wiecie. Wzrost pod wzgl dem jako ciowym
oznacza, e ko ciół wzrasta w Chrystusowej dojrzało ci.
II.

ZNAJOMO

OBECNEGO STANU DUCHOWEGO SWOICH LUDZI

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

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

•

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

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

Jak oceni dojrzało

w miło ci

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

do Boga

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

•

2.

Czy maj serce dla zgubionych? Czy konsekwentnie okazuj zgubionym miło ?
(Gal 6:10).
Jak oceni dojrzało w wierze
Kluczowe pytania pomocne w ustaleniu, na ile dojrzali s twoi ludzie w dziedzinie miło ci:
a. Czy rozumiej , czym jest wiara?
b. Czy rozumiej , czym jest Bo a łaska?
c.

Czy ich wiara jest gł boko zakorzeniona w Pi mie? Czy pojmuj tak, jak nale y
podstawowe prawdy biblijne (Rzym. 10:17)?

d. Czy maj gł bokie przekonanie do tych prawd?
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e. Czy maj gł bokie przekonanie o Bo ej miło ci i pełnej akceptacji w Chrystusie?
f.
3.

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

Jak oceni dojrzało

w nadziei

Kluczowe pytania pomocne w ustaleniu, na ile dojrzali s twoi ludzie w dziedzinie nadziei:
a. Czy ich serca s zwrócone na Chrystusa i Jego wezwanie (1 Jana 3:1-3)? Czy jest to
cel ich ycia? (Filip. 3:7-14).
b. Czy rozumiej dane im Bo e obietnice? Czy ufaj , e Bóg ich dotrzyma? (Rzym. 4:1824).
c.

Czy s przekonani, e Bóg współdziała we wszystkim dla ich dobra, przygotowuj c ich
do powołania, jakie dla nich ma? (Rzym. 8:28-30).

C. Ocena skuteczno ci w słu bie dla innych
W miar wzrastania twoich uczniów w wierze, nadziei i miło ci, powinna wzrasta
skuteczno w słu bie dla innych. Kluczowe pytania do rozwa enia brzmi :

III.

ich

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

na potrzeby innych

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

dowiadujecie.

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

Co oznacza duchowa dojrzało
słu bie?

w wietle ostatecznego Bo ego celu? Co oznacza skuteczno

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

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

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

- te trzy: z nich za najwi ksza jest

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

nakazu jest miło , płyn ca z czystego serca, dobrego

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

Cel lekcji

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

Główne punkty

• Ka dy wierz cy musi stawi czoła.

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

Po

dane rezultaty

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

Dodatek

4A Analiza potrzeb duchowego wzrostu

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

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

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

Nie potrafi oni zrozumie kilku kluczowych prawd biblijnych.
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•

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

•

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

B. Brak posłusze stwa u nowych wierz cych:
•

Cechuje ich zapominalstwo i łatwe rozpraszanie uwagi.

•

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

•

Rozumiej prawd , ale wła ciwie w ni nie wierz .

•

Pozwolili, by za lepiła ich miło

do wiata lub stali si niewolnikami grzechu.

•

Ogarn ło ich zniech cenie i poddali si .

•

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

•

Powstrzymuje ich strach.

•

Brakuje im motywacji.

•

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

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

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

ROZWI ZANIE
•

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

•

Okazje do gł bszego studiowania
Pisma.

•

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

•

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

•

Zach ta do stosowania tego, czego si
ucz .

•

Okazje do obserwowania ludzi, którzy
spełniaj wymagania.

•

Wskazówki i praktyczne szkolenie
wymaganych umiej tno ci.

•

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

•

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

•

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

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

•

Ludzie, którzy naprawd doceniaj ich
wysiłki.

•

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

Zwykłe zapominalstwo lub łatwe rozpraszanie uwagi.

•

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

Ci głe przypominanie o wypełnianiu
obowi zków.

•

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

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

•

Upomnienie z powodu niewiary i
zach ta do uwierzenia.

•

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

•

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

•

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

•

Pomoc w rozpoznawaniu swego
grzechu lub wad.

•

Upominanie i u wiadamianie powagi
grzechu.

•

Zach ta do odwrócenia si od
okre lonych grzechów.

•

Praktyczne rady i serdeczne wsparcie
w przezwyci aniu grzechu.

•

Serdeczne wsparcie w rozwijaniu
nowych nawyków.

•

Zapewnienie o wybaczeniu po
odwróceniu si od grzechu.

•

Serdeczne wsparcie w rozpocz ciu na
nowo ycia w Duchu.

Pozwolili, by za lepiła ich miło
niewolnikami grzechu.

do wiata lub stali si

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

Przypominanie o Bo ych obietnicach.

•

Bezustanne zapewnianie o miło ci,
akceptacji i przebaczeniu.

•

Zapewnienie o tym, e nie jest si
samotnym.

•

Bezustanna zach ta do wytrwało ci.

•

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

•

Zapewnienie o Bo ej ochronie i
błogosławie stwie za wierno .

•

Bezustanne zach canie do pokładania
zaufania w Bogu.

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

•

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

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

•

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

•

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

•

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

We wszystkich powy szych sprawach:

•

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

•

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

•

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

•

Potrzeba ludzi, którzy b d strzec ich
serc.

•

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

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

II.

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

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

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

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

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

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

•

Dlaczego nie udaje si im skutecznie słu y innym?

•

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

•

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

•

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

wietle najbardziej

PLAN DZIAŁANIA
•

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

•

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

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

jego (jej)

do wiata lub

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

3

4

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

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

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

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

Cel lekcji

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

Główne punkty

• Czynienie uczniami nie ogranicza si
ograniczenia.

do

adnego modelu; ka dy model ma swoje zalety i

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

Po

dane rezultaty

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

Dodatek

5A Plan czynienia uczniami Jezusa

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

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

uczestników: Jedna osoba

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

innego rodzaju duchowego wsparcia.

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

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

uczestników: 2 osoby na jedno spotkanie.

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

w obie strony. Doradca

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

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

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

uczestników: Mniej ni 10-15 osób.

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

osoby z darem nauczania lub innymi darami przywódczymi.

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

w Ewangelii

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

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

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

do

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

słuchaczy ma tendencj do zachowywania bierno ci.

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

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

PYTANIA DO ROZWA ENIA, POWTÓRZENIA I ZASTOSOWANIA
•

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

•

Jakie formy zapewniaj ci maksimum swobody? Jakie minimum swobody? Dlaczego?
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PLAN DZIAŁANIA
Posługuj c si Dodatkiem 5A „Plan czynienia uczniami Jezusa” przygotuj osobny plan czynienia
uczniami dla ka dej osoby, któr prowadzisz w uczniostwie.
Musicie przynie swoje uko czone plany na nast pn lekcj z cyklu „Czynienie uczniami Jezusa”, która
znajduje si w Podr czniku Czwartym.
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Dodatek 5A: Formy czynienia uczniami Jezusa
Lato 2004
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Plan czynienia uczniami
Jezusa

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

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

•

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

Aby prowadzi ycie w
miło ci i jedno ci z
Bogiem

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

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

ycie

Aby prowadzi
pełne nadziei

ycie

Aby skutecznie słu y
zgubionym

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

2

3

4

5

Indywidualnie

Sam na sam

Małe grupy

Du a grupa

Dodatek 5A: Formy czynienia uczniami Jezusa
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Miesi c
6

7

8

9

10
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Małe grupy
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Du a grupa
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Małe grupy
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Du a grupa

11

12

Sprawy do przemy lenia:
•

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

•

Kto poprowadzi mał grup ?

•

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

•

Jak b dziesz przygotowywa
pomna a ?

•

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

przywódców tak, by ka da z powy szych słu b mogła si
itp.).

Lato 2004
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Seminarium na temat
czynienia uczniami Jezusa
OMÓWIENIE PRAKTYCZNYCH
ZAGADNIE ZWI ZANYCH Z
CZYNIENIEM UCZNIAMI JEZUSA

Cel lekcji

Celem tej lekcji jest stworzenie zało ycielom ko ciołów okazji do wspólnego opracowania
wszystkich zada w tym cyklu oraz innych praktycznych zagadnie zwi zanych z czynieniem
uczniami Jezusa.

Po

dane rezultaty

Po opanowaniu tre ci tej lekcji ka dy uczestnik powinien:
• Szerzej pojmowa praktyczne zagadnienia zwi zane z czynieniem uczniami Jezusa.
• Mie wi kszy szacunek dla kreatywno ci w Ciele Chrystusowym w rozwi zywaniu spraw
zwi zanych z czynieniem uczniami.
• Mie silniejsze przekonanie o doniosło ci oceny i planowania w procesie czynienia uczniami.
• Mie pod r k
słu y.

wst pny pisemny szkic planu prowadzenia w uczniostwie wierz cych, którym

Propozycje dla prowadz cych nauczanie

Pami taj o tym, eby przypomnie osobie odpowiedzialnej za przygotowanie sesji szkoleniowych
według Podr cznika czwartego, e przed przyst pieniem do szkolenia wszyscy uczestnicy musz
przynie
uko czony plan czynienia uczniami. Materiał ten b dzie podstaw dyskusji podczas
pierwszej połowy niniejszej lekcji.
Poinformuj te osob odpowiedzialn za koordynacj sesji szkoleniowych według Podr cznika
czwartego, e wszyscy prowadz cy powinni si przygotowa do udziału w seminarium na temat
czynienia uczniami w drugiej połowie tych zaj . Seminarium to zło one z pyta i odpowiedzi
powinno odpowiada na praktyczne pytania zadawane przez zało ycieli ko ciołów. W wypadku
gdyby zało yciele ko ciołów nie mieli pyta , prowadz cy powinni by przygotowani na
komentowanie pyta zawartych w tej lekcji.
Zrób plakaty lub czyste folie z Planem czynienia uczniami Jezusa (Dodatek 5A, ) do uzupełnienia
podczas dyskusji w du ej grupie. Mo e si to okaza potrzebne, je li dyskusja w małych grupach
b dzie niemo liwa z powodu słabo wykonanych zada . Konieczne jest, by uczestnicy przeszli
przez ten proces i rozwa yli zagadnienia oraz nast pstwa czynienia uczniami. W celu jak
najlepszego wykorzystania czasu przeznaczonego na t sesj po wi con uczniostwu uczestnicy
powinni szybko podzieli si na grupy licz ce od pi ciu do o miu osób.
Aby mie si do czego odwoływa , zało yciele ko ciołów powinni mie pod r k swoje uko czone
Plany czynienia uczniami Jezusa przygotowane w trakcie lub po szkoleniu według podr cznika
trzeciego.
I.

DYSKUSJE W MAŁEJ GRUPIE (1/2 GODZINY)
Po wi godzin lub pół godziny na wspóln prac nad procesem i opracowanie planu czynienia
uczniami dla jednostek i wspólnot. Wyznacz kogo do prowadzenia dyskusji, posługuj c si
poni szymi pytaniami jako wskazówkami. Postaraj si wł czy do dyskusji wszystkich.
1. Czy wiczenie to okazało si po yteczne w twojej praktycznej słu bie? Pod jakim wzgl dem?
2. Jak ustaliłe kolejno

rozstrzygania ró nych spraw?
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3. Jakie elementy kontynuacji (umiej tno ci, koncepcje, warto ci) musz twoim zdaniem by
obecne w pierwszych miesi cach ycia nowego chrze cijanina? Dlaczego s one tak wa ne?
Jak mo na najlepiej rozwin ______ (wybierz jeden z elementów) w yciu wierz cego czy
ko cioła?
4. Jak ty osobi cie przekonałe si o doniosło ci ______ (zagadnienia/prawdy/umiej tno ci lub
koncepcji)?
5. Jakie formy sprawiaj , e czujesz si swobodnie?
6. Czy próbowałe zachowa równowag form tak, by nie nadu ywa ani lekcewa y jednej czy
dwóch?
7. Co robisz w zakresie szerzenia dzieła czynienia uczniami w miejscu, gdzie jeste ? Jak
przygotowujesz „czyni cych uczniami”?
8. Co zrobisz w przyszłym tygodniu, aby pomóc uczniom w czynieniu post pów w wierze,
nadziei i miło ci?
II.

SEMINARIUM NA TEMAT CZYNIENIA UCZNIAMI JEZUSA (20 MINUT)
Na ogół mo emy si spodziewa , e praktyczne realia słu by w poł czeniu ze stymuluj cym
działaniem atmosfery szkolenia wytworz w zało ycielach ko ciołów głód wiedzy o czynieniu
uczniami. Je li jednak zało yciele niech tnie zadaj pytania, poni szy zestaw mo e pobudzi
ich apetyt.
1. Opisz wydarzenie, sytuacj lub czynno , w jak byłe zaanga owany na wczesnym etapie
swego chrze cija skiego ycia, która pomogła ci zrobi post py w twoim chodzeniu z
Chrystusem.
2. Jakie ziarno prawdy przekazałby tym, którzy zaczynaj czyni uczniami Jezusa?

III.

KONKLUZJA (3 MINUTY)
Jest to ostatnia lekcja z cyklu „Czynienie uczniami Jezusa” w szkoleniu zało ycieli ko ciołów. W
cyklu tym starali my si zwróci ci uwag na strategiczn rol czynienia uczniami w procesie
zakładania ko cioła. Patrzyli my na czynienie uczniami w kategoriach podstawowej kontynuacji i
przygotowania Chrystusowej oblubienicy. Podkre lili my cel czynienia uczniami. Mówili my o
potrzebie oceny obecnej sytuacji duchowej jednostki lub ko cioła. Przedstawili my narz dzie do
zaplanowania praktycznego zaspokojenia tych potrzeb i stworzyli my okazje do opracowania i
omówienia twoich własnych planów.
Zach camy ci do dalszego traktowania procesu czynienia uczniami jako sposobu powielania
si w yciu innych oraz pomna ania zdolnych pracowników do pozyskiwania dla Chrystusa wsi,
dzielnic, miast i kraju.

PLAN DZIAŁNIA
W wietle dyskusji podczas tego seminarium przejrzyj i oce plany czynienia uczniami, które
przygotowałe po szkoleniu według podr cznika trzeciego dla ka dej osoby, jak prowadzisz w
uczniostwie w swojej słu bie zakładania ko cioła. Wprowad w tych planach wszelkie niezb dne
zmiany w oparciu o wiedz wyniesion z tego seminarium. Pami taj, e stworzone przez ciebie plany
nie s sztywne – b d one i powinny si zmienia wraz z upływem czasu i wzrostem ze strony twoich
uczniów. Co pewien czas przegl daj i aktualizuj plany czynienia uczniami dla ka dego z twoich
uczniów.

