RozW"ój członków
W"kościołach

Jan l Maria starali się swój dom uczynić idealnym miejscem, w którym
Manuel mógłby rozwijać Się l dojrzewać. Chcieli, aby miał radosne i przyjemne
wspomnienia.
Wiedzieli, że któregoś dnia ICh syn stanie się dorosłym.
Nadejdzie czas, kiedy Manuel wybierze sobie zawód, partnerkę do małzeristwa, kiedy zacznie wychowywać
dzieci i zaangażuje się w sprawy
społeczne. Byli zadowoleni, że ma właściwe zainteresowania, które świadczą
o coraz większej dojrzałości
Podobnie nasz niebieski Ojciec, chce, aby Jego dzieci odnalazły się we
wspólnocie wierzących, w kościele, tak aby mogły rozwijać się duchowo
i przygotować
do aktywnego zaangażowania
w chrześcijańską
służbę.
Kościoły pomagają w chrześcijariskrrn
rozwoju i osiąganiu dojrzałości oraz
przygotowaniu do służby.
W ostatniej lekcji kursu zajmiemy SIę wychowawczą działalnością kościoła. Odkryjesz, w jaki sposób wspólnota w kościele może pomóc ci
w osiągnięciu duchowej dojrzałości i w jaki sposób przygotuje cię do
pomagania innym w rozwoju duchowym.
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Czynności lekcyjne
1. Zapoznaj się z lekcją, odpowiedz
odpowiedzi.
2

na pytania kontrolne

Powtórz Część 3 (Lekcje 8-10). Wypełnij sprawdzian
3 i wyślij go do Instytutu ICI.
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nieodpowiedniość
niezawodność
talent

upoważniać
wiarygodność
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Treść lekcji
KOŚCIÓł. JAKO MIEJSCE WYCHOWYWANIA
Cel 1. Zapoznać się ze sposobami działalności
[qcvmi na chrzescijastsleie życie.

lokalnych kościołów upływa

W najszerszym sensie, kościół obejmuje wszystkich wierzących, którzy
otrzymali nowe życie w Chrystusie. Kiedy narodziłeś się na nowo, otrzymałeś
zycie Jezusa, połączyłeś się duchowo z Nim oraz tymi wszystkimi, którzy
również mają Jego życie. W ten sposób stałeś się częścią duchowego ciała,
kościoła. Kiedy mówimy o kościele w sensie użytym w Nowym Testamencie,
myśhmyo tych, którzy zostali powołani, by podążać za Jezusem. Kościołem
nazywa się ciało złożone z wyznawców Chrystusa.
Istnieją dwa aspekty kościoła Chrystusowego: uniwersalny i lokalny.
W aspekcie uniwersalnym chodzi o kościół w szerokim znaczeniu Składa
się on z tych, którzy dzielą życie Jezusa przez sam fakt przeżycia znowu
zrodzenia. Kościół jest uniwersalny, poniewaz obejmuje wszystkich chrześcijan z całego świata i z całego okresu chrześcijaństwa. Lokalny kościół to
lokalne zgromadzenie (zbór) czy też kongregacja wiernych. Lokalny kościół
to przejaw kościoła uniwersalnego
w określonym miejscu. Bez kościoła
lokalnego kościół uniwersalny nie mógłby mieć konkretnego wyrazu. Tak
więc, kościół lokalny jest wspólnotą ludzi odkupionych, którzy zjednoczyli
się w jakimś miejscu, aby wypełniać cele i misje kościoła uniwersalnego. To
ciało Chrystusowe w określonym miejscu.
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Chrystus, Głowa kOŚCIOła, wyraża siebre na zierm poprzez kościół.
Zadaniem kościoła jest zatem wypełnianie misji Jezusa Wezwał On kościół,
by kontynuował Jego dzieło (Mt 28,19-20, Mk 16,15; Łk 24,46-49). Lokalne
kościoły, jako części kościoła umwersalnego,
ponoszą odpowiedzialność
za wypełruerue tej misji. Każdy wierzący jest częścią kościoła i ma swoją
rolę do odegrantal Ludzie, którzy połączyli się w Chrystusie poprzez nowo
zrodzenie, nalezą do Jego CIała, dzięki przynalezności do lokalnej kongregacji
wiernych. W ten sposób mogą rozwijać swoje duchowe życie, aż do osiągnięcia podobieństwa
do Chrystusa oraz wrueść wkład w duchowy rozwój
innych chrześcijan Te dwie Idee mozna podsumować, mówiąc. "Kościół to
miejsce, gdzie wychowuje SIę chrześcijan".
To krótkie wprowadzenie
do natury kościoła zwraca naszą uwagę na
dwie ważne sprawy' 1) każdy chrześcijanm, który jest częścią uniwersalnego ciała Chrystusowego,
powinien włączyć SIę w działalność wspólnoty
lokalnej, 2) misja Chrystusa jest równiez naszą misją. Celem Pana jest włączenie wszystkich ludzi do ciała złozonego z wierzących i przekształcenie
ich na Swoje podobieństwo
Jako części CIała Jezusa, wezwani jesteśmy do
kontynuowania Jego rrusji. Mozemy być bardziej skuteczni w jej wypełnianiu,
jeśli lepiej poznamy Jego Słowo I wykorzystamy duchowe dary, dane przez
Boga. Duchowy rozwój, który obejmuje również zastosowanie Słowa Bożego do codziennych sytuacji, następuje takze dzięki głoszeniu Ewangelii niewierzącym i dzieleniu się mą z ludźmi mniej dojrzałymi od nas. Aby jak
najlepiej wykonywać
pracę dla Chrystusa, musimy rozwijać się aż do
osiągnięcia duchowej dojrzałości
Część materiału w tym kursie poświęcona
jest w znacznej mierze
uniwersalnemu
aspektowi kościoła, ale w ostatniej lekcji skupimy SIę na
Jego aspekcie lokalnym Jednym z zadań lokalnego kościoła jest pielęgnowanie duchowego ŻyCIa W działalności lokalnego kościoła I poprzez mą
znajdziesz pomoc potrzebną do tego by rozwijać się duchowo Znajdziesz
również wiele okazji, by pomagać innym w osiągruęciu chrześcijańskie]
dojrzałości.
Kiedy ludzie Bozy w lokalnym kościele pracują ze sobą zgodnie, zostają
zaspokojone potrzeby rozwojowe, a ruewierzący nawracają się do Chrystusa.
Ponadto, wierzący, którzy tworzą CIało Chrystusa, znajdują pomoc i opiekę,
a także przygotowują się do aktywnego zaangażowania
w chrześcijańską
słuzbę.
Głoszenie Słowa Bożego w kościołach służy dwom podstawowym celom:
niewierzących
przez wiarę w Chrystusa, 2) pielęgnowaniu

1) zbawieniu
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WIary chrześcijan, nauczaniu wierzących jak zyć by wykonać Słowo Boze
I przynieść chwałę Bogu. DZiałalność kościoła moze przyjmować wiele form,
takich jak nauczanie, dodawanie otuchy, napominanie,
poprawiarue, lecz
Jej cel pozostaje ten sam W kwestii pielęgnowania
duchowego
życia
wierzących ważne są dwie rzeczy. 1) pomoc w osiągnięciu dojrzałości, 2)
przygotowanie do słuzby Są to rezultaty dzrałalności
kościoła.
Wszyscy wiedzą, ze nauka i szkolenie to ważne rzeczy w wychowaniu
dzieci Dziecko trzeba nauczyć ubierać się, jeść sarnodzielrue, czytać, odnosić SIę właściwie do Innych, panować nad emocjami oraz wielu Innych
rzeczy. Rodzice i nauczycrele współpracują ze sobą, aby pomóc dziecku
w dokonaniu poządanych zmian W podobny sposób, kościół prowadzi
działalność
duszpasterską,
aby pomóc wierzącym w duchowym rozwoju
I osiągruęciu
dojrzałości
Z biblijnego punktu WIdzenia ostatecznym celem duchowego
rozwoju
jest podobieństwo
do Chrystusa W miarę jak rozwijamy się duchowo,
zbliżamy się stopruowo do duchowej dojrzałości.
Jednym z wyrazów
duchowej dojrzałości jest chrześcijańska
słuzba. Nasze pragnienie, aby być
podobnym do Chrystusa, doprowadzi nas do tego, ze zaczniemy służyć, tak
jak On słuzył i zaangażujemy SIę w duchowy rozwój innych ludzi. Kolejnym
wyrazem chrześcijańskiej
dojrzałości jest zdrowy osąd i charakter oraz
duchowe zrozumienie.

Przypominasz
sobie czego nauczyłeś Się w Lekcji 2 w części zatytułowanej Sześć poziomów potrzeb. Uważnie prześledź rozwój duchowy od
niemowlęctwa
do duchowej dojrzałości.
Zauważysz
rówruez,
że rozwój
prowadzi do zaangazowarua w chrześcijańską
służbę. Chrześcijariskie
żyCIe to coś więcej, mż słuchali/e, to również działanie Ok 1,22) W Efezjan
4,11-16 czytamy, że wszyscy ludzie Bozy mają brać udział w dziele
posługiwania.
Wersety te nauczają rówruez, ze przywódcy kościoła mają
przygotować ludzi do służby dla Niego. Werset 16 mówi, ze chrześcijanin
wykazuje dojrzałość w Chrystusie, gdy czerpie siłę z Jego ciała i z kolei
oddaje swoją siłę i dary dla dobra i rozwoju innych ludzi. Tak więc, ciało
Chrystusa rozwija się i dojrzewa, kiedy kazdy członek wypełnia swoje zadania. Kościół, poprzez swoich członków i przywódców, pielęgnuje duchowe życie swych członków i przygotowuje ICh do skuteczne) chrześcijańskiej
służby. Kościół, przez swoją działalność duszpasterską,
informuje swoich
członków o ich obowiązkach, zachęca Ich do wykorzystania SWOIChumiejętności l talentów dla Bożej chwały I stwarza okazję do służby.
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1 Zakreśl lirerę przed każdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem

a
b

c

Lokalny kościół Jest częścią uruwe
lne go
Chrystusowego
w określonej miejscowości.
Uniwersalne ciało Chrystusowe składa się z dojrzałych chrześcijan I róźru
SIę od lokalnej kongregacji wiernych, której członkowie są z zasady niedojrzali
To, czy chrześcuanin powinien Identyfikować się z lokalnym kościołem,
czy też nie, jest kwestią wyboru Biblia nie wypowiada się na ten temat.
rsa

cia

ła

d Ponieważ każdy chrześcijanin jest częścią uniwersalnego
kościoła, powinien przyłączyć SIę do lokalnej społeczności.
e Działalność lokalnego kościoła polega głównie na ewangelizacji, a nie
na pomaganiu nawróconym w duchowym rozwoju.
f Rozwijający się chrześcijanie mogą oczekiwać od lokalnego kościoła
pomocy w duchowym rozwoju.
g Lokalny kościół to miejsce, gdzie chrześcijanie mogą dowiedzieć się
o swoich obowiązkach I przygotować do chrześcijańskiej słuzby.
h Rozwój duchowy rzadko jest zauważalny.
Ostatecznym celem duchowego rozwoju Jest podobieństwo do Chrystusa
i przygotowanie do zaangazowarua w służbę dla Chrystusa.
Prowadząc wyznaczoną przez Boga działalność, lokalny kościół pomaga
wierzącym w OSIągnięciu duchowe) dojrzałości i przygotowuje
ich do
skutecznej chrześcijańskiej słuzby

ROZWÓJ DZIAłALNOŚCI
Cel 2. Zapoznać

DUSZPASTERSKIEJ I JEJ SlRUKTIJR

Się ze strukturą

dztałaluosct duszpasterskiej

Aby lepiej prowadzić ewangelizację,
lokalne kościoły opracowują
programy działalnośct duszpasterskiej
Programy te oparte są na zasadach
chrześcijańskiej słuzby, które studiowałeś w poprzednich lekcjach. Programy
lokalnych kościołów to próba zastosowania w praktyce chrześcijańskiej wiary
w taki sposób, by osiągnąć zamierzone cele
Tworząc dobre programy, lokalne kościoły starają się zaspokoić potrzeby
wszystkich ludzi, ruezalezrue od poziomu ich duchowego rozwoju lub wieku. Stwarzając okazję do służby, lokalne kościoły umożliwrają
rozwijającym
się chrześcijanom zastosowanie tego, czego się nauczyli Kościół pomaga
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nowo nawróconym i pozwala im wykorzystać umiejętności oraz talenty,
prowadzi do osiągnięcia duchowej dojrzałości i podobieństwa do Chrystusa.
Poniewaz wszyscy chrześcijanie mają wiele różnych potrzeb, lokalne kościoły
starają się tworzyć wywazone, zróznicowane i skuteczne programy.
DZIałalność wychowawcza lokalnego kościoła jest odpowiednia wtedy,
gdy stwarza wierzącym wszelkie możliwości duchowego
rozwoju, we
wszystkich dziedzinach życia. Kościół Nowego Testamentu kładł nacisk na
ewangelizację,
nauczanie, wspólnotę,
modlitwy, praktyczne
zycie (Dz
2,41-42). Wszystkie te rodzaje działalności są istotne dla pełnego duchowego rozwoju. Lokalne kościoły powinny dokonywać przeglądu swoich programów działania, aby upewnić się, ze wzięte zostały pod uwagę wszystkie
te dziedzmy. Lokalny kościół powinien zaplanować działania w każdej
z tych dziedzin. Powinien rówrueż stworzyć kazdemu członkowi wspólnoty
możliwość uczestnictwa w tych działantach

2 W notesie przygotuj tabelkę zgodnie z podanym niżej przykładem. Po
lewej stronie wymień wszystkie przykłady programu, jakie prowadzi wasz
kościół lokalny. Następnie w odpowiednich
kolumnach postaw znaczek
wskazujący, którą z dziedzin działalności obejmuje dany program Później
dokonaj analizy, aby stwierdzić czy pomiędzy typami, dzredzlnarru działalności duszpasterskiej istnieje równowaga. Moze będziesz chciał sporządzić
cztery takle wykresy dla różnych grup wiekowych: dla dzieci, dla WIększych
dzieci, dla młodziezy i dla dorosłych Ćwiczenie to pomoże ci stwierdzić,
czy działalność twojego kościoła w odniesieniu do wszystkich grup wiekowych jest odpowiednio zaplanowana. (UWAGA. Idealnie byłoby, gdyby
każdy kościół miał wszelkie struktury potrzebne do prelęgnowarua
duchowego rozwoju WIernych, często Jednak kościołom brak jest personelu
do prowadzenia wszystkich programów. Mniejsze kościoły mogą, z braku
personelu, łączyć poszczególne programy. W kazdym razie, musimy w mądry
sposób podchodzić do metod działania przywódców kościoła, aby nie sprawić wrażenia, że krytykujemy Ich wysiłki. Moze czasem będziemy mogli
wykorzystać te sugestie w naszej własnej działalności. A tymczasem niech
nasze pragnienie wiedzy i chęć stworzenia skutecznych programów wychowarna nie przesłoni nam potrzeby życzliwości w stosunkach z innymi pracownikami chrześcijańskimi).
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Programy

Ewangelizacja

Nauczanie

Praktyczne życie

Wspólnota

Modlitwy
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Ponieważ kongregacje składają się z naj różniejszych ludzi, od małych
dzieci po starców, wyważony program powinien obejmować wszystkie pięć
dziedzin działalności dla wszystkich grup wiekowych. Programy powinny
więc być stopniowane,
co jest całkiem zrozumiałe. Dzieci szkolne, na
przykład, dzieli się według wieku. Studentów dzieli się ze względu na stopień zaawansowarua
I osrągruęcia.
Kościoły działając na tej samej zasadzie,
stwarzają możliwoser nauki dla dzieci, dla młodzieży I dla dorosłych. Niektóre
kościoły uznają za konieczne podzielenie uczniów w Inny sposób, biorąc
pod uwagę stopień zaawansowania,
etap duchowego
rozwoju, zainteresowania Oczywiste Jest, ze potrzeby wykształconego
młodego człowieka z dużego miasta i potrzeby rolnika bez wykształcerua będą całkiem różne.
Róznice te wpłyną na ICh naukę. DWOJe dorosłych w tym samym wieku
może mleć całkowicie odmienną sytuację rodzinną. Jeśli jeden z nich ozenił
się młodo i ma dzieci, mogą go interesować stosunki między rodzicami
a nastolatkami. Drugi zaś moze wychowywać bardzo małe dzieci lub memowlęta. Ich potrzeby i zainteresowania
będą WIęC inne. Aby zaspokoić
potrzeby wszystkich SWOIch członków, kościół powinien prowadzić zróznicowany program edukacyjny Powinien stwarzać mozliwości nauki poszczególnych grup nauczania. Programy dla różnych grup stworzono po to,
by nauczanie było skuteczne. Aby więc pomóc swoim członkom w rozwoju
duchowym, kościół powinien realizować zróżnicowane programy
3 Zbadaj edukacyjny program kościoła, do którego uczęszczasz. Przekonaj
się, czy istnieje struktura stopmowania I jaka Jest zasada stopniowania. Czy
Istniejące potrzeby można by zaspokoić dzięki lepszemu systemowi zrózrucowarua? Jakle widZISZ rozwiązarua? W jakich dzredzinach wskazane były
by zmiany? Wpisz do notesu swoje obserwacje i propozycje.
4 Przypuśćmy, ze miałeś w ruedzielny ranek odwiedzić kościół w pewnym
mieście. Wszedłeś do kościoła w momencie, gdy odbywało się tam studium
bibilijne i zobaczyłeś, że obecna jest cała kongregacja. dzieci, młodzież
i dorośli. Zacząłeś obserwować przywódcę, który stał przed nimi i nauczał.
Zauważyłeś, że rodzice uciszają dzieci, nastolatki szepczą między sobą,
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a niektórzy dorośli rozglądają się z wyraźnym brakiem zainteresowania.
Nauczyciel przerywał od czasu do czasu wykład, aby postawić pytanie
Niektórzy dorośli włączyli się w dyskusję w związku z tymi pytaniami.
W notesie napisz, co zaproponowałbyś, żeby 1) wciągnąć do dyskusji większą
liczbę osób, 2) wzbudzić zainteresowanie, 3) rozwiązać problem dyscyplmy,
4) stworzyć odpowiednie
możliwości do nauki dla wszystkich członków
kongregacji.
Program obejmujący wiele dziedzin trzeba odpowiednio
opracować.
Badania wykazują, że główne zadania wykonywane
są najlepiej, kiedy
podzieli się je na pewną liczbę pośrednich zadań. To jest właściwa organizacja.
Dobra organizacja zwiększa skuteczność.
Należy pogrupować
podobne
zadania i każde z nich oddać pod kontrolę osoby, która mo ze wyspecjalizować się w jednym aspekcie całego przedsięwzięcia
System organizacyjny stwarza ramy dla różnych działań Wiąże różne części programu w całość
i pozwala na ich koordynację Plan organizacyjny pozwala również na komunikację między różnymi grupamI I ich przywódcami oraz określa stosunki
między tymi częściami. Ponadto, ustala zakres obowiązków oraz władzy.
Kościoły, których programy wychowawcze
obejmują różne rodzaje
działalności, muszą skoncentrować swoje wysiłki, aby osiągnąć zamierzone
cele Muszą to również zrobić, aby uniknąć niepotrzebnego
dublowania
różnych działań w waznych dziedzinach.
System organizacyjny zwykle przedstawia się na schematach ukazujących
poziome i pionowe powiązania i sposoby komurnkowania
się. Schematy
ukazują równiez miejsce danego zadania w ogólnym programie oraz osoby
nadzorujące i podległe:

I

Pastor

l

I

Zastępca
pastora

Pastor
młodzieży

I
Pracownicy

Kierownik
chrześcijańskiej
edukacji

I
Pracownicy

Kierownik
muzyczny

l
Pracownicy
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u' leosaołach

Podział organizacyjny w wychowawczej dzrałalności kościoła dokonuje
się zazwyczaj według rodzaju działalności lub według grup wiekowych.
W pierwszym przypadku jedna osoba nadzoruje całość pracy w ramach
danego programu, takiego jak: szkoła niedzielna. grupa dziecięca łub wakacyjna szkoła biblijna. W drugim przypadku wszystkie rodzaje działalności
pogrupowane
są według grup wiekowych. Każdą z tych grup kieruje jedna
osoba, która nadzoruje działarun kościoła dla konkretnej grupy wiekowej.
W lokalnych kościołach można stosować jednocześnie oba te systemy.

5 Zbadaj strukturę organizacyjną swojego kościoła. Być może będziesz musiał
porozmawiać na ten temat z pastorem lub innym przywódcą kościelnym.
Jeśli istnieje schemat organizacyjny odnośnie programu nauczania, przestudiuj go uważnie. Jeśli nie ma takiego schematu, przygotuj własny i narysuj
w notesie.
6 Lokalne kościoły rozwijają programy działalności, aby
a) podnieść swoją WIarygodność i status w danej społeczności.
b) usprawnić swoje działania ewangelizacyjne i wychowawcze
c) podnieść poziom swoich pracowników.
7 Działalność lckalnego kościoła jest właściwa i odpowiednio zróżnicowana,
gdy
a) zaspakaja emocjonalne, Intelektualne i wolicjonalne potrzeby ludzi.
b) zadawala większość objętych nią osób.
c) stwarza ludziom możliwości rozwoju duchowego we wszystkich dziedzinach życia
8 Programy zróznicowane tworzy się dlatego, ze
a) istnieje potrzeba podzielenia ludzi na mniej więcej różne liczbowo grupy,
tak aby nauczyciele rnogh lepie) sobie z nimi radzić.
b) uczniowie uczą się lepie) w grupach o takim samym poziomie zaawansowania, nIŻ w grupach o różnym poziomie.
c) trzeba grupować wszystkich ludzi według
płci i stopnia duchowej dojrzałości.

wieku,

9 Działalność organizuje się WIąŻąCze sobą podobne
działalność kościoła organizuje się zwykle według
a) rodzaju działalności

lub grup wiekowych

pozycji społecznej,

zadania. Wychowawczą
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b) zdolności

lub zainteresowań.

c) stopnia duchowego

rozwoju lub zawodu.

Dzięki swoim strukturom organizacyjnym, lokalny kościół moze skutecznie prowadzić działalność wychowawczą dla wielu wiernych. Z drugiej
strony, małe grupy chrześcijańskie mogą zaspokajać potrzeby ludzi w danym
wieku, o pewnych zainteresowaruach i pozlorme wykształcenia w osobisty,
nieformalny
sposób. Wszystkie te rodzaje działalności
uzupełniają
się
nawzajem.

PRZYGOTOWANIE DO SŁUŻBY
Cel 3. Zapoznać się z biblijnymi zasadami kształcenia.
Szkolenie przywódców jest ważną częścią wychowawczej działalności
kościoła. Dowiedziałeś SIę już, że każdy chrześcijanin powinien aktywnie
angażować SIę w chrześcijańską
służbę. Niefortunne jest, ze z biegiem
chrześcijańskiej historu nastąpiło duże zrózrncowanie między duchownymi
a osobami świeckimi. Jest powszechne błedne pojęcie, że tylko wyświęceni
przywódcy kościoła są duszpasterzami Jest ono niezgodne z Nowym Testamentem. Zgodrne z Pismem ŚWIętym, każdy wierzący powinien angażować
się w chrześcijańską służbę.
Bóg dał Swemu kościołowi przywódców i wyznaczył Im szczególny
obowiązek szkolenia i przygotowywania
ludzi do służby. Wynika to jasno
z Efezjan 4,11-12 ŚWIęCI, wszyscy ludzie Bozy, mają wykonywać dzieło
posługiwania,
podczas gdy apostołowie,
prorocy, ewangeliści, pasterze
I nauczyciele mają przygotować świętych do służby.
Być może doświadczyłeś UCZUCIastrachu lub niepewności, kiedy po raz
pierwszy zetknąłeś SIę z tą ideą. Wielu chrześcijan doświadcza takich uczuć.
To, czego doświadczyłeś, to uświadomienie sobie potrzeby kształcenia. Moze myślisz, ze rue nadajesz się do tego zadania i ze jesteś słabo przygotowany.
Dlatego właśnie Bóg dał przywódców, aby tobie pomagali Kiedy zdobędziesz
wiedzę przekazaną
przez bardziej dojrzałych przywódców
kościelnych
poczujesz pragruerue, aby służyć Chrystusowi i pomagać innym w duchowym
rozwoju i osiągnięciu podobieństwa do Niego.
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Bóg zadbał o przygotowanie kazdego chrześcijanina do służby Za pośrednictwem Ducha ŚWiętego dał każdemu
wierzącemu podstawowe
wyposażenie do dzieła posługiwania. Obecność Ducha Świętego w kościele
i w zyciu wierzącego umozliwia skuteczną słuzbę i pobozne zycie. Poza
tym, Bóg dał kazdemu wierzącemu duchowe dary, aby wyposażyć go do
działalności w ciele Chrystusowym
Cztery fragmenty Nowego Testamentu
mówią o tym, ze każdy chrześcijanin otrzymał takie wyposażenie do służby.
Rz 12,3-8, lKor 12,1-11; Ef 4,11-16, 1P 4,10-11 Nie wszyscy członkowie
kościoła otrzymali takie same dary. Pośród członków ciała Chrystusowego
Bóg rozdzielił rózne dary. Wszystkie uzupełniają się nawzajem. Ciało rozwija
się, kiedy wszystkie one są wykorzystane.
Jednym z głównych obowiązków
kościoła w przygotowaniu
swoich
członków do służby jest pomoc w odkrywaniu darów. Jeśli chrześcijanin
jest nieświadomy swego daru, jak można mu pomóc w odkryciu tego, czego
Bóg od mego chce? Chrześcijanin powinien mieć pragnienie, by pracować
dla Pana, być zafascynowany pewnymi aspektami służby. Czasami zaczyna
się od tego, ze człowiek identyfikuje się lub doświadcza uczucia spełnienia,
kiedy WIdzi, jak inni służą Panu. Kiedy człowieka pociąga jakiś aspekt służby,
powinien szukać okazji do zaangażowania się w nią. Powimen doświadczać
uczucia spełnienia i satysfakcji, kiedy wykonuje tę służbę, jeśli naprawdę
ma do Olej Bozy dar. W procesie tym chrześcijanie
powinni równieź
odkrywać, ze Bóg powołał ich do pewnych zadań. Dopiero wtedy odkrycie
jest pełne. Być moze jednym z najlepszych wskaźników odkrycia chrześcijańskich darów jest ich dostrzezenie przez bardzie] dojrzałych wiernych.
Dojrzali chrześcijanie często potrafią rozpoznać w Innych początek służby
namaszczonej
przez Ducha. Dzieje się to wówczas, gdy są świadkami
uzywania pewnego daru przez Innych oraz ich reakcji na Boże powołanie.
Duch poświadcza o prawdziwości daru DOjrzali chrześcijarue mogą wtedy
zachęcać daną osobę do rozwijania daru, tak Jak Paweł zachęcał Tymoteusza
(2Tm 1,6). Główną zatem częścią przygotowarua chrześcijan do służby jest
pomoc w odkrywaniu darów, które dal im Bóg.
Nie wystarczy odkryć swój dar. Dary są na początku nie rozwmięte. Należy je rozwijać poprzez prakrykowanre Ich Nawet najbardziej utalentowani
muzycy muszą długo ĆWICZyĆ,aby rozwijać swoje talenty. Dlatego właśnie
kościół zajmuje SIę działalnością wychowawczą.
Przywódcy kościoła poświęcają wiele czasu I energii na przygotowarue członków kościoła do chrześcijańskiej slużby Przygotowanie chrześcijan do służby polega na pomaganiu
wierzącym w rozwuaruu darów od Boga. Stwarza rówmez okazję do zastosowania zdobytej wiedzy
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10 Zakreśl literę przed kazdym stwierdzeniem
przygotowania do chrześcijańskiej słuzby.

zawierającym

biblijną zasadę

a) Niektórzy przywódcy wyznaczeni są przez kościół do słuzby Jako apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele.
b) Każdy wierzący powinien angażować Się w chrześcijańską służbę.
c) Bóg dał kościołowi przywódców, aby szkolili i przygotowywali członków
ciała Chrystusowego do służby.
d) Róznica między duchowymi przywódcami a pozostałymi członkami kościoła pozwala nam rozpoznać, kto jest najwaźniejszy w Bozym planie
e) Waga, jaką Bóg przywiązuje
do przygotowania każdego chrześcijanina
do zycia i słuzby poprzez obecność Ducha Świętego, ŚWiadczy o tym, ze
pragnie On owocnej działalności.

O Kiedy każdy człowiek wykorzystuje swoje duchowe dary, ciało Chrystusa
rozwija się, gdyz dary uzupełniają Się nawzajem i służą zaspokojeniu
wszystkich potrzeb ciała Chrystusowego.
g) Każdy powinien prywatnie rozwijać swój dar i używać go publicznie
tylko wtedy, gdy może to robić w sposób perfekcyjny.
h) Duchowi przywódcy mogą pomóc jednostkom w używaniu Ich darów,
mówiąc im słowa zachęty.

LUDZIE ZAJMUJĄCY SIĘ DZIAłALNOŚCIĄ

WYCHOWAWCZĄ

Cel 4. Zapoznać się z rolą.pastorou i uauczvcteli.
Aby lokałny kościół odnosił sukcesy w swojej działalności wychowawczej,
musi mieć kompetentnych
i oddanych przywódców.
Każda grupa objęta
programem potrzebuje oddanego przywódcy. Dlatego też każdy lokalny
kościół potrzebuje pewnej liczby osób do prowadzenia jego działalności.
W Biblii wymienia się dwa rodzaje przywódców zajmujących Się działalnością wychowawczą: 1) pastorzy I 2) nauczyciele. Nie pomniejszając znaczenia
innych osób, zajmiemy się rolami tych dwóch grup, wspomnianych w Piśmie
Świętym.
Pastorzy są specjalnym darem od Boga dla kościoła Otrzymali specjalne
wykształcenie, dzięki któremu zostali przygotowani do tej słuzby. Często
poświęcają cały czas lub jego większość działalności kościoła Są odpowiedzialni za duchowe kierowanie wszystkimi sprawami kościoła.
Jeśli ponownie przeczytasz uwaznie Efezjan 4,11-12, stwierdzisz, ze
funkcja pastora l nauczyciela jest blisko ze sobą połączona. Gramatyka ory-
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ginalnego języka Nowego Testamentu w tym fragmencie sugeruje, ze te
dwie funkcje mogły być połączone. To dwie rózne, ale wzajemnie ze sobą
powiązane funkcje, które wypełnia w kościele ta sama osoba. Ze względu
na podobieństwo tych funkcji, określenie to pisze się czasami łącznie, pasterze
- nauczyciele Ukazuje to ICh bhski związek.

Funkcją pastora jest oplekowanie SIę stadem. Funkcją nauczyciela Jest
wychowanie, szkolenie i troska o rozwój ludzi Te dwie rzeczy rue są od
siebie tak odległe. Pasterz prowadzi owce na pastwisko, gdzie jest duzo
dobrego pożywienia I czystej wody Nauczyciel naucza Słowa Bożego, które
Jest duchowym pokarmem I prowadzi ludzi do Jezusa, który Jest wodą życia.
Pasterz - nauczyciel ma obowiązek dbania o kongregację oraz nauczanie
i wychowywanie
jej członków, przygotowarue Ich do słuzby I osiągnięcie
dojrzałości. Nauczarue to podstawowa część służby pasterskiej
Chrześcijanie
zwracają się do swoich pasterzy po naukę. Powinni
przyjmować i cenić Ich rady i nauki Wiele ich kazań jest pouczających
Ludzie powinni szanować swoich pasterzy, cenić ich czas poświęcony na
studiowanie Słowa, ponlewaz WIele czasu spędzają na przygotowanie
SIę
do nauczania ich Jest to bardzo ważna część Ich pracy i działalności
Praca pasterza to także nadzorowanie wszystkich działań kościoła. Jedną
z dziedzin, które nadzoruje, to program wychowawczy.
Pasterz (pastor)
moze przekazywać nadzór nad róznymi częściami programu innym osobom,
ale nadaje on główny kierunek wszystkim działaniom.
Nadzoruje cały
program wychowawczy, a przy wielu okazjach równiez naucza
Zgodnie ze wspomnianym wyżej fragmentem Pisma Świętego, pasterze
mają szczególny obowiązek nauczanta ludzi wierzących, aby przygotować
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ich do dzieła posługiwania. Są odpowiedzialni
za przygotowanie
ich, tak
aby ciało Chrystusowe doszło do jedności wiary, do poznania Syna Bozego
i dojrzałości w Chrystusie. Szkolenie przywódców i działalność kapłańska
to ważna część obowiązków pastora. Powinien on być głównym kapłanem
w ciele kapłanów, którymi są członkowie zboru Jego szczególnym zadaniem
jest rozpoznawanie
I rozwijanie potencjalnych przywódców oraz szkolenie
i przygotowanie ludzi do służby. Powinien pomagać ludziom w odkrywaniu
miejsc, gdzie 'nogą rozwinąć i wykorzystać swoje dary dla Bożej chwały
I rozbudowania ciała Chrystusowego. W istocie, jest to najważniejsze zadanie pastora. Rozwijanie ludzkiego potencjału i przygotowanie
ludzi do
chrześcijańskiej słuzby to zarówno wielka odpowiedzialność,
jak i wielka
okazja. Jezus wybrał pewnych ludzi spośrod mas, które za Nim podążały.
Z tysięcy wybrał Dwunastu, aby ich uczyć. Podobnie Paweł wybrał pewne
osoby, aby móc je szkolić i przygotować do ról przywódców. Tymoteusz
jest tego przykładem. Jest to szczególne zadanie pasterzy-nauczycieli.
11 Gdyby pastor był bardzo ograniczony czasem i gdyby mógł wykonać
tylko jedną z poniższych czynności, a z drugiej zrezygnować, co, według
ciebie, powinien zrobić? Zakreśl literę przed wybraną odpowiedzią. Powinien:
a) iść na nowy teren, aby głosić ewangelię.
b) nauczać grupę ludzi, jak głosić ewangelię.
c) osobiście odwiedzać wszystkich chorych.
d) przygotować pracowników do składania wizyt domowych

chorym.

e) zrobić kurs dla przyszłych nauczycieli.
napisać artykuł do miejscowej gazety.

n

g) założyć kościół w pobliskiej wsi.
h) wyszkolić paru świeckich ludzi, aby zakładali kościoły.
i)

j)

zająć się ewangelizacją.
wyszkolić pięciu ludzi, aby zajęli się ewangelizacją.

k) rozwinąć program chrześcijańskiego wychowania, tak aby wielu nowych
ludzi ugruntowało się w wierze.
I) pracować nad planami wybudowania
nowego kościoła.
Choć pastor jest w kościele głównym nauczycielem, nie powinien być
jedynym nauczycielem. Różne aspekty programu wychowawczego wymagają aby WIelu ludzi przyjęło na siebie obowiązek nauczania, a Bóg zaspokoi
tę potrzebę, dając kościołowi nauczycieli. Lokalne kościoły powinny uczynić
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wszelkie wysi- ki, aby wybrać ludzr, którym Bóg dał dar nauczania. Nauczanie to ważna działalność, która niesie ze sobą wielką odpowiedzialność
Ok
3,1). Nauczyciele powmni rozumieć ważność swojego zadania, gdyż mają
wielką możliwość wpływania na wieczne przeznaczenie wielu ludzi.
Wielu ludzi, którzy nauczają w ramach kościelnego programu wychowawczego, me ma formalnego wykształcenia, jakie zwykle mają nauczyciele w szkołach powszechnych.
Nie wydaje się konieczne, aby mieli takie
wykształcenie. Jednakże potrzebne im są pewne kwalifikacje, aby skutecznie przekazywać
uczniom prawdę
Poruewaz najwazniejszym
zadaniem
kościelnego
nauczania jest pomaganie ludziom w duchowym
rozwoju,
nauczyciele powmru sanu rozwijać SIę w poznaniu nauki Pisma Świętego.
Oprócz przezycia znowu zrodzenia, muszą mieć regularne, ścisłe relacje
z Bogiem i powinni być napełnieni Duchem Świętym. Ich postępowanie
powinno odzwierciedlać
zycie Jezusa, gdyz mają być wzorcami chrześcijańskiego zycia
Oddanych nauczyciell charakteryzuje ich odpowiedź na biblijne wezwanie, aby wzrastać w łasce (2P 3,18) I aby rozwijać w sobie umiejętność
nalezytego wykładania prawdy (2Tm 2,15), Powinni posiadac pragnienie
poznawania Słowa Bozego i chęć do chrześcijańskiej służby Nie oznacza
to, że nauczyciele muszą wiedzieć wszystko, co mozna wiedzreć w poszczególnych dziedzinach
Oznacza to, ze powinni starannie opanowywać
podstawowe
brblune nauki Oznacza to również.
ze powinni rozwijać
w sobie umiejętność wnikliwego patrzerua na nauki Słowa Bozego i ich
zastosowania w codziennym życiu Ponadto nauczyciele powinm mieć pewne zrozurruenie ludzkiej natury oraz psychologii swoich uczniów. Powinni
również rozumieć pewne podstawowe fakty związane z procesem nauczania - uczenia się oraz umieć zastosować w praktyce tę wiedzę. Paweł uczył
Tymoteusza, ze chrześcijańscy
pracownicy powinm być godnymi zaufania
ludźmi, którzy potrafią nauczać innych (2Tm 2,2).
Być mo ze zastanawiasz SIę nad nauczaniem w twoim lokalnym kościele
Moze czujesz, że Bóg dał ci dar nauczania. Jeśli tak powinieneś starać się
rozwinąć i wykorzystywać ten dar, kiedy tylko masz sposobność. Mozesz
przygotować
się do lepsze) służby, starając się nauczyć czegoś więcej
w dziedzinach, które omówiliśmy.
Starałem SIę W tym kursie zasugerować wiele rzeczy, które pomogły
innym w rozwinięciu umrejętności
I wiedzy niezbędnej, aby stać się sku-
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tecznym w działalności wychowawczej Mam nadzieję, że te sugestie nadadzą
kierunek twoim wysiłkom teraz i w przyszłości, w rruarę jak będziesz rozwijać
dane ci od Boga talenty.
Sam fakt, ze skończyłeś ten kurs świadczy o tym, że zdobyłeś podstawowe umiejętności potrzebne w tej świętej i interesującej działalności. Zachęcam
cię, abyś wykorzystał to, czego się nauczyłeś Robiąc to, rozwiniesz się
duchowo I pomozesz innym w osiągnięcru podobieństwa
do Chrystusa.
12 Dopasuj rolę (po prawej) do opisanej funkcji (po lewej)
.... a Odpowiedzialni
za duchowe przywództwo
we wszystkich dziedzinach pracy i działalności kościola

2) Nauczyciele

.... b Odpowiedzialnl
za część działalności wychowawczej, w której członków kościoła
przygotowuje się do służby.

3) Pasterze
i nauczyciele
4) Ogół chrześcijan

.... c Starają się rozwinąć ludzki
gotować
w służbę

ludzi

potencjał i przy-

do zaangazowania

się

....d Odpowredzialru za rozprzestrzenianie ewangelii na cały świat, poprzez działalność ciała
Chrystusowego
.... e Przewodni
nów

kapłan zborowy w ciele kapła-

1) Pasterze
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L:----Pytania kontrolne
PRAWDA-FAŁSZ. Wstaw literę p przed kazdym PRAWDZIWYM stwierdzeniem
i F przed każdym FAŁSZYWYM
.... 1 Aby działalność wychowawcza była zróżnicowana i wyważona, kościół
powinien pomagać ludziom w rozwoju duchowym w każdej dziedzinie
ich życia .
.... 2 Stwierdzono, że zróznicowarue programów wymaga tylu nauczycieli,
iz są niepraktyczne dla większości kościołów .
.... 3 Zróżnicowany
o podobnych

program stwarza możliwość
zainteresowaniach

.... 4 Schematy organizacyjne w kościołach
łalności grup wiekowej .
.... 5 Jedynie wyświęceni przywódcy
Nowego Testamentu .

nauki grupom

uczniów

układa Się według rodzaju dzia-

kościoła

są kapłanami

w pojęciu

.... 6 Jeśli niedojrzały chrześcijarun rue potrafi rozpoznać jakie ma powołanie,
powinien przeanalizować swoje zainteresowania
oraz cechy i stwierdzić, jaka działalność przynosi mu radość i satysfakcję w służbie dla
Pana
.... 7 W miarę dojrzewania, chrześcijanie odkrywają nie tylko swoje dary,
ale stwierdzają również, że istnieją pewne zadania, do których Bóg
ich nie powołał
.... 8 Nie jest konieczne, aby duszpasterz był również nauczycielem,
pośród Jego pracowników są dobrzy nauczyciele .

jeśli

.... 9 Jednym z zadań pastora jest rozpoznawanie i rozwijanie potencjalnych
przywódców, poprzez pomaganie ludziom w odkrywaniu miejsc, gdzie
mogą rozwinąć i wykorzystać swój duchowy dar (lub dary) .
....10 Podstawową
kształcenia.

kwalifikacją

nauczyciela

powinno

być posiadanie

wy-
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Odpowiedzi

na pytania nauczające

7 c) stwarza ludziom możliwość
1a
b
c
d
e

Prawda.
Fałsz
Fałsz
Prawda.
Fałsz

rozwoju duchowego.

f Prawda.
g Prawda.
h Fałsz.
Prawda.
Prawda.

8 b) uczniowie uczą Się lepiej w grupach
awansowania.

o takim samym poziomie

za-

2 Twoja odpowiedź.
9 a) rodzaju działalności

lub grup wiekowych.

3 Twoja odpowiedź.
10 Powinieneś

zakreślić b), d, e), 0, h).

4 Twoja odpowiedź może się różnić od mojej, ale powinna zawierać zasady,
które omówiliśmy w tym kursie Po pierwsze, aby zaangazować większą
liczbę osób, powinniśmy
podzielić je na grupy według wieku, zainteresowarua
i duchowych
potrzeb. Po drugie w ten sposób, bez
wątpienia,
umożliwilibyśmy
większe zainteresowanie
oraz gdyby
nauczyciele angazowali uczniów w proces nauczarua zachęcając do
decyzji Trzeci problem to dyscyplina, niewątpliwie rozwiązałaby ten
problem w znacznym stopniu, podzielenie uczniów na klasy według
grup wiekowych. Gdyby odpowiednio zaangażowano uczniów w proces
nauczania, zniknęłoby zniecierpliwienie
i brak zainteresowania,
okazywane przez pojedyncze grupy
11 Powinieneś

zakreślić b), d), e), h),

p, k)

5 Twoja odpowiedź.
12 a 1) Pasterze.
b 2) Nauczyciele.
c 3) Pasterze i nauczyciele
d 4) Ogół chrześcijan.
e 1) Pasterze.
6 b) usprawnić

swoje działania ewangelizacyjne

I

wychowawcze.

