Poziom 3 Lekcja 14
POWOŁANIE DO UCZNIOSTWA
Opracował Andrew Wommack
Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat tego, jak być uczniem i jak czynić uczniami innych ludzi.
Chcę wam przypomnieć, że Pan nie nakazał nam iść i czynić nowonarodzonymi; nie nakazał nam
doprowadzać ludzi jedynie do wyznania Jezusa swoim Panem i przyjęcia przebaczenia grzechów.
Nakazał nam czynić ludzi uczniami. Pomimo tego, że dwa pierwsze warunku są konieczne i wcale ich
nie lekceważę, prawdziwym celem powinno być pójście o krok dalej, poza nowonarodzenie,
osiągnięcie dojrzałości. Celem chrześcijanina, który jest uczniem, jest czynienie uczniami innych
ludzi.
Jezus nakazał nam iść i czynić uczniami, doprowadzać ludzi do dojrzałości, by później mogli robić
to samo. Dzisiejszy Kościół, jako całość, wcale tego nie robi. Odpowiedzialność za doprowadzenie
ludzi do nowonarodzenia zrzuciliśmy na duchowieństwo i usługujących w kościele. Mamy
podróżujących ewangelistów, wielkie krucjaty i widzimy tysiące ludzi oddających swoje życie Panu.
Pomimo tego, że niektórzy z nich nigdy nie narodzili się na nowo, doświadczając jedynie emocji,
jestem pewien, że SĄ pośród nich tacy, którzy naprawdę się nawrócili i posiadają relację z Bogiem.
Jednak w większości przypadków nie ma nacisku na stawanie się uczniem, a to nie jest droga, którą
Bóg zaplanował.
Porównam to do osoby kochającej dzidziusie. Byłoby to zupełnym brakiem odpowiedzialności,
gdybyśmy mając dziecko, cieszyli się nim tylko do momentu, kiedy jest malutkie. Mając dziecko,
należy przyjąć odpowiedzialność za uczenie go i wychowywanie. Mówimy ludziom: „Najważniejsze
to narodzić się na nowo i wyznać Jezusa swoim Panem”. Kiedy tak się dzieje, klepiemy ich po plecach
mówiąc: „Teraz jesteś chrześcijaninem. Ufaj Bogu, czytaj Biblię a wszystko będzie dobrze”. Nie
na to kładł nacisk Jezus.
Z tego powodu jedynie „produkujemy” nawróconych ludzi, z których wielu nigdy nie osiąga
dojrzałości. Nie są oni zdolni do pomnażania swojej wiary, ponieważ nie wiedzą jak to robić. Zamiast
stać się pozytywnymi świadkami Jezusa, w zasadzie stają się negatywnymi świadkami. Jezus
zaplanował, abyśmy docierali do ludzi w sposób, dzięki któremu staliby się w pełni zdolnymi
do pomnażania swojej wiary w innych.
Gdybyś przyprowadził jedną osobę do Pana raz na pół roku, poświęciłbyś jej czas do takiego
stopnia, aby w pełni dojrzała w Chrystusie i była w stanie pomnożyć swoją wiarę; po 6 miesiącach
byłoby dwoje chrześcijan. Później, gdyby każdy z was przyprowadził następną osobę do Pana,
poświęcił jej czas i przez pół roku nauczał ją; pod koniec roku byłoby 4 chrześcijan. To prawie żadne
porównanie w stosunku do osoby przyprowadzającej tysiące osób do Pana podczas jednej krucjaty,
na której ludzie wyznają Jezusa swoim Panem. Większość powiedziałaby: „Cóż, metoda uczniostwa
daje efekt 4 osób podczas pierwszego roku, kiedy ta druga daje efekt 1000 nawróconych. Powinniśmy
więc używać tej drugiej metody”. Człowiek który mógłby przyprowadzić do Pana 1000 osób, mógłby
ich przyprowadzić do Pana 35.000. To niezły wynik, nikt tego tutaj nie kwestionuje, ale ta liczba jest
jedynie kroplą w morzu, jeśli chodzi o światową populację. W zasadzie w taki właśnie sposób Kościół
funkcjonuje.
Gdybyśmy jednak kładli naciska na uczniostwo, osoba która przyprowadzałaby co pół roku jedną
osobę do Pana, a później tamta robiłaby podobnie, wystarczyłoby trochę nieco ponad 12,5 roku
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do ewangelizowania całej światowej populacji. Ktoś powie: „Niemożliwe!” - zachęcam więc, abyś
sam to sprawdził. Z mnożenia wynika, że w trochę ponad 12,5 roku jedna osoba, czyniąca co pół roku
uczniem drugą, uzdalniając ją do czynienia uczniem, byłaby w stanie ewangelizować 5,5 miliarda
ludzi, podczas gdy drugą metodą udałoby się nawrócić jedynie 12,5 tysiąca ludzi.
Gdybyśmy doprowadzili cię do takiego miejsca, w którym nie tylko byś doświadczał zwycięstwa
i dojrzałości, ale poszedłbyś robić to samo z innymi; gdybyś stał się ich trenerem zamiast ciągle być
trenującym, takie właśnie rzeczy mogłyby się dziać. Gdyby jedna osoba uchwyciła się sposobu
podążania za Panem do osiągnięcia dojrzałości i zaczęła nauczać drugą. Robiąc tak nawet tylko
z jedną osobą rocznie, pod koniec roku byłbyś ty i osoba, którą wyszkoliłeś. Pod koniec roku drugiego,
byłyby 4 osoby. Podążając jednak za tą metodą, pod koniec 10 roku byłoby aż 1024 uczniów zdolnych
do pomnażania swojej wiary w innych. Gdybyś od samego początku robił tak tylko z jedną osobą, pod
koniec 20 roku, byłoby ponad milion uczniów. Niesamowite! Ten sposób pomnażania ustanowił Pan;
czynienie uczniami, nie jedynie nowonarodzonymi. To o wiele lepszy sposób na rozszerzanie
Królestwa i docierania do ludzi, ale nasze myślenie nastawione jest na szybkie działanie.
Ileż to ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi na wielkich krucjatach, zmaga się nadal
z gniewem, żalem, z zazdrością i staje się złymi świadkami? Gdybyśmy mieli zliczyć statystyki, ilu
ludzi odwróciło się od Ewangelii z powodu osób nazywających siebie chrześcijanami i pomyślało:
„Jestem tak samo dobry jak ci hipokryci w kościele. Nie potrzebuję czegoś takiego”.
Chodzi o to, że uczniostwo to metoda ewangelizowania świata, którą ustanowił Bóg. Prawda cię nie
uwolni, jeśli nie będziesz trwał w Słowie (Ew. Jana 8:31-32). Bóg pragnie, aby każdy doświadczył
Jego pełni i jest to metoda, którą ustanowił On sam. Ktokolwiek zadecydował, że to nie jest właściwy
sposób, zamienił go na metodę, która wcale nie działa.
Modlę się, aby Bóg pokazał ci dzisiaj wartość uczniostwa. Zachęcam cię byś stał się uczniem
i nauczycielem innych.

Pytania
1. Może cię to zaskoczyć - Jezus nigdy nie wzywał nikogo, by stał się chrześcijaninem, ale raczej
nawoływał do bycia jego uczniem. Przeglądnij Ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana)
i na osobnej kartce wypisz jak najwięcej wersetów, w których Jezus nawołuje do uczniostwa.
2. W Dziejach Apostolskich ludzie nie byli zapraszani do stania się chrześcijanami, ale wzywano
ich, by stali się uczniami. Przejrzyj Dzieje Apostolskie i na osobnej kartce wypisz jak
najwięcej wersetów, w których ludzie byli wzywani do uczniostwa.
3. W Pismie Świętym słowo uczeń (uczniowie) zostało użyte 273 razy. W samej Biblii słowo
chrześcijanin zostało użyte jedynie 3 razy. Znajdź i wypisz na osobnej kartce wszystkie
3 miejsca, gdzie pada słowo chrześcijanin (chrześcijanie).
4. Przeczytaj Ew. Mateusza 10:25. Według tego wersetu kim jest uczeń?
___________________________________________________________________________
5. Przeczytaj Ew. Łukasza 14:26. Bycie uczniem Jezusa oznacza bezwarunkowe poświęcenie
swojego życia dla kogoś innego. Prawda czy fałsz?__________________________________
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6. Przeczytaj Ew. Łukasza 14:33. W co najmniej kilku przypadkach bycie uczniem Jezusa wiąże
się z dosłownym zostawieniem wszystkiego i wyniesieniem tego, co chce Jezus, na pierwsze
miejsce. Prawda czy fałsz?_____________________________________________________
7. Przeczytaj Ew. Mateusza 19:29. Każdy, kto pozostawił dom, braci i siostry, ojca, matkę, żonę,
dzieci czy swoją ziemię dla Jezusa, otrzyma sto razy więcej i odziedziczy życie wieczne.
Prawda czy fałsz?____________________________________________________________
8. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 14:22. Uczniowie muszą trwać w wierze. Prawda czy
fałsz?______________________________________________________________________
9. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Prawdziwą przyczyną, dla której niektórzy mają
obiekcje co do tego, że Pismo Święte nie naciska na stawanie się chrześcijaninem, ale
uczniem jest fakt, że stanie się chrześcijaninem nie wymaga wysiłku, gdyż staje się to przez
wiarę, ale bycie uczniem wymaga już ofiarności i poświęcenia. Prawda jest taka,
że odkupienie Chrystusa nie wymaga żadnego wysiłku z naszej strony, jest ono doskonałe
i nie wymaga od nas żadnych zasług, ale Chrystus zawsze wzywał do całkowitego poddania
się Jemu. Prawda czy fałsz?_____________________________________________________
10. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 11:26. Chrystus nie powołuje dwóch rodzajów wierzących;
jednych do bycia cielesnymi chrześcijanami, a drugich do bycia uczniami. W rzeczywistości
chrześcijanie i uczniowie mieli być tym samym. Prawda czy fałsz?______________________
11. Przeczytaj Ew. Mateusza 28:19. Jezus nakazał wierzącym, aby czynili:
A. uczniami.
B. aby nawracali całe narody.
12. Przeczytaj Ew. Mateusza 28:20. Wierzący mają nauczać innych, aby słuchali Jezusa
i przestrzegali Jego przykazań. Prawda czy fałsz?___________________________________
13. Przeczytaj Ew. Jana 1:12. Jezus zapewnił nam korzyści takie jak przebaczenie grzechów,
usprawiedliwienie, ale nie bez Niego. Prawda czy fałsz?______________________________
Wersety użyte w pytaniach
Ew. Mateusza 10:25 - wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego pan; jeśli
gospodarza Belzebubem nazwali, tym bardziej jego domowników!
Ew. Łukasza 14:26 - Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony,
i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim.
Ew. Łukasza 14:33 - Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może
być uczniem moim.
Ew. Mateusza 19:29 - I każdy, kto by opuścił domy albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę,
albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny.
Dzieje Apostolskie 14:22 - utwierdzając dusze uczniów i zachęcając, aby trwali w wierze, i mówiąc,
że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego.
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List do Hebrajczyków 10:14 - Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy
są uświęceni.
Dzieje Apostolskie 11:26 - A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich
sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi; w Antiochii też
nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami.
Ew. Mateusza 28:19 - Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca
i Syna, i Ducha Świętego.
Ew. Mateusza 28:20 - ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem
z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Amen.
Ew. Jana 1:12 - Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą
w imię jego.

Odpowiedzi
1. Może cię to zaskoczyć - Jezus nigdy nie wzywał nikogo, by stał się chrześcijaninem, ale raczej
nawoływał do bycia jego uczniem. Przeglądnij Ewangelie (Mateusza, Marka, Łukasza i Jana)
i na osobnej kartce wypisz jak najwięcej wersetów, w których Jezus nawołuje do uczniostwa.
2. W Dziejach Apostolskich ludzie nie byli zapraszani do stania się chrześcijanami, ale wzywano
ich, by stali się uczniami. Przejrzyj Dzieje Apostolskie i na osobnej kartce wypisz jak
najwięcej wersetów, w których ludzie byli wzywani do uczniostwa.
3. W Piśmie Świętym słowo uczeń (uczniowie) zostało użyte 273 razy. W samej Biblii słowo
chrześcijanin zostało użyte jedynie 3 razy. Znajdź i wypisz na osobnej kartce wszystkie
3 miejsca, gdzie pada słowo chrześcijanin (chrześcijanie). Dzieje Apostolskie 11:26; 26:28;
1 List Piotra 4:16.
4. Przeczytaj Ew. Mateusza 10:25. Według tego wersetu kim jest uczeń? Uczeń to taki ktoś, kto
staje się jak jego nauczyciel, jak jego mistrz.
5. Przeczytaj Ew. Łukasza 14:26. Bycie uczniem Jezusa oznacza bezwarunkowe poświęcenie
swojego życia dla kogoś innego. Prawda.
6. Przeczytaj Ew. Łukasza 14:33. W co najmniej kilku przypadkach bycie uczniem Jezusa wiąże
się z dosłownym zostawieniem wszystkiego i wyniesieniem tego, co chce Jezus, na pierwsze
miejsce. Prawda.
7. Przeczytaj Ew. Mateusza 19:29. Każdy, kto pozostawił dom, braci i siostry, ojca, matkę, żonę,
dzieci czy swoją ziemię dla Jezusa, otrzyma sto razy więcej i odziedziczy życie wieczne.
Prawda.
8. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 14:22. Uczniowie muszą trwać w wierze. Prawda.
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9. Przeczytaj List do Hebrajczyków 10:14. Prawdziwą przyczyną, dla której niektórzy mają
obiekcje co do tego, że Pismo Święte nie naciska na stawanie się chrześcijaninem, ale uczniem
jest fakt, że stanie się chrześcijaninem nie wymaga wysiłku, gdyż staje się to przez wiarę, ale
bycie uczniem wymaga już ofiarności i poświęcenia. Prawda jest taka, że odkupienie
Chrystusa nie wymaga żadnego wysiłku z naszej strony, jest ono doskonałe i nie wymaga
od nas żadnych zasług, ale Chrystus zawsze wzywał do całkowitego poddania się Jemu.
Prawda.
10. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 11:26. Chrystus nie powołuje dwóch rodzajów wierzących;
jednych do bycia cielesnymi chrześcijanami, a drugich do bycia uczniami. W rzeczywistości
chrześcijanie i uczniowie mieli być tym samym. Prawda.
11. Przeczytaj Ew. Mateusza 28:19. Jezus nakazał wierzącym, aby czynili: A.

uczniami.

12. Przeczytaj Ew. Mateusza 28:20. Wierzący mają nauczać innych, aby słuchali Jezusa
i przestrzegali Jego przykazań. Prawda.
13. Przeczytaj Ew. Jana 1:12. Jezus zapewnił nam korzyści takie jak przebaczenie grzechów,
usprawiedliwienie, ale nie bez Niego. Prawda.
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