Poziom 3 Lekcja 16
WYKORZYSTUJĄC WSPÓLNE DARY W UCZNIOSTWIE
Opracował Don Krow
Dzisiaj będziemy mówić o tym, że każdy z nas ma dary do uczniostwa. Każdy z nas może zostać
użyty. Pracowaliśmy z kursem biblijnym Uczniostwo przez wiele miesięcy, odnosząc wielkie sukcesy.
Widzieliśmy jak życie ludzi zostaje zmieniane poprzez narodzenie na nowo, chrzest Duchem Świętym
i chrzest wodny. Pewnego dnia rozmawiałem z przyjacielem. Powiedziałem: „Przegapiliśmy parę
rzeczy, które przeciekły nam przez palce”. On na to: „Myślałem, że wszystko poszło bardzo dobrze.
Co masz na myśli?”.
Mam zamiar podzielić się z wami na temat tego, jak sprawić, by Kościół wewnętrzny - w którym
ludzie jedynie siedzą, słuchają pastora i idą do domu - stał się Kościołem zewnętrznym, który sięga
dużo dalej poza mury kościoła. Przedstawione poniższe statystyki są prawdziwe. 95% wszystkich
chrześcijan nigdy nikogo nie przyprowadziło do Pana, a 90% ewangelizowania, skierowane jest
na chrześcijan. Budynek kościelny jest najbardziej ewangelizowanym miejscem na świecie.
Ewangelizujemy salki szkoły niedzielnej i salę nabożeństw. Sposób, w jaki ewangelizujemy budynek
może świadczyć o tym, że to Kościół potrzebuje nawrócenia.
To w trzecim wieku, za panowania Konstantyna, budynki kościelne zaczęły istnieć. Od tamtego
czasu, jeśli chodzi o docieranie do zgubionych, Kościół przepadł gdzieś wewnątrz budynku, schowany
pośród 4 ścian. Będziemy mówić o docieraniu poza mury kościelne, aby zmienić Kościół zamknięty
na otwarty. Statystycznie, istnieje jedynie 0,5% (mniej niż 1%!) programów, które mają sięgać poza
mury budynków. Z tego wynika, że w samych Stanach Zjednoczonych nie istnieje ani jedna większa
denominacja, mająca jakikolwiek plan docierania do zgubionych. Docieranie do ludzi z zewnątrz
i czynienie uczniami to część chrześcijaństwa, którą trzeba na nowo odkryć.
Marcin Luter, poprzez reformację, sprowadził do świadomości Kościoła objawienie,
że usprawiedliwienie przychodzi przez wiarę. W latach 1800, John Wesley rozpoczął masowe
ewangelizacje. Wygląda jednak na to, że uczniostwo indywidualne - jeden na jeden, nie zostało jeszcze
odkryte od czasów Apostołów. Możesz powiedzieć: „Ale ja nie wiem, jak to robić”. Poprzez ten
program pokażemy ci z całą pewnością jak to robić - to bardzo łatwe. Pokażemy ci, jak łatwo można
pracować z ludźmi, poznawać nowych ludzi przy ich drzwiach, poprzez użycie świadectwa. Na tym
teraz chcę się skupić. To właśnie jest Dobra Nowina.
Jak bardzo chciałbyś robić to co chcesz robić, nie to, co ktoś inny chciałby żebyś robił (czyli
to, czego nie chcesz robić), ale dokładnie robić to, co chcesz robić? O tym właśnie tutaj mówimy. Gdy
pokazuję ludziom jak kurs biblijny Uczniostwo działa, mówiąc: „Zobacz, robimy to właśnie tak.
Dotykamy ludzkiego życia. Ludzie są zbawiani, rodzą się na nowo, są napełniani Duchem Świętym
i chrzczeni w wodzie”. Ludzie odpowiadają: „Wspaniale!” Kiedy jednak pytam: „Ilu z was pójdzie
ze mną?”, może jakieś 3 lub 4 osoby z ponad 200 się zgłosi, ponieważ reszta się boi albo nie ma
pojęcia, jak to się robi. Jeśli natomiast dodam: „Nie przejmujcie się zupełnie, niczego się nie musicie
bać. Po prostu pójdziemy, zorganizujemy studium biblijne i ustawimy dla was lekcje na temat
uczniostwa. Ilu z was chciałoby nauczać?”. Wtedy zgłasza się więcej osób, jakieś 10-12, zgadzających
się na nauczanie, jednakże nie chcących wyjść poza taką formę.
To co chcemy zrobić, to pokazać wam, w jaki sposób można użyć każdego daru dostępnego
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w Kościele, by docierać do zgubionych, by ich kochać i prowadzić w uczniostwie. Każdy taki dar jest
potrzebny, a można go jedynie znaleźć w lokalnym kościele, w Ciele Chrystusa. Ktoś z was może
powie: „Chciałbym się modlić o chrzest Duchem Świętym, uzdrowienie i o takie właśnie rzeczy”.
Cóż, jest w naszym kursie Uczniostwo moment, w którym możemy cię przyprowadzić właśnie na taką
potrzebę. Ktoś inny znów powie: „Ja się do tego nie nadaję”, ale z pewnością możesz upiec ciasto.
Możesz wysłać komuś kartkę, możesz zadzwonić do kogoś, pomalować komuś płot. Możesz
popilnować dziecka samotnej matce, aby mogła wyjść z domu chociaż na godzinę. Możesz robić
jakieś praktyczne rzeczy. A co ze wstawianiem się za kimś w modlitwie? Niektórzy z was mogą być
do tego powołani. Możemy pokazać ci z kim się spotykamy, możemy podać ci ich imiona, a ty możesz
się za nich modlić sam albo w grupie. Możesz się modlić za nich i o ekipę z kursu biblijnego
Uczniostwo, wychodzącą każdego tygodnia do ludzi.
Jest miejsce dla każdego, by docierać do innych i prowadzić w uczniostwie. Jest to program,
w którym każdy dar może zostać wykorzystany. Tworzymy drużyny nauczyciela i jego asystenta,
którzy wychodząc, są zdolni do prowadzenia w uczniostwie i do usługiwania. Później dołączają
do nich jeszcze dwie osoby, które wspomagają służbę. Rozdają jedzenie, pieką placek lub po prostu
dzwonią, aby się zapytać, jak się sprawy mają. Mamy także ludzi, którzy wstawiają się za nami
i za ludźmi, którym usługujemy.
Wiesz jakie rzeczy dzięki temu oglądamy? Widzimy jak Bóg zmienia ludzkie życia, ponieważ
troszczymy się o ich potrzeby, ponieważ Jego miłość jest im pokazywana. A czy wiesz, kto się
zajmuje usługiwaniem? Usługiwaniem zajmują się ci, którzy powinni - czyli ludzie. List do Efezjan
4:11 opisuje, że apostołowie, prorocy, ewangeliści, pastorzy i nauczyciele są dani, aby udoskonalać
świętych, aby byli zdolni do usługiwania innym. Cały kościół zajmuje się usługiwaniem, nie tylko
człowiek stojący z przodu, czyli pastor. Gdy pastor naucza i wyposaża Kościół do pracy
w usługiwaniu, i ludzie rzeczywiście idą, i usługują, wtedy można mówić o prawdziwym sukcesie.
Pozwól że użyję ilustracji. Gdybyśmy wypowiedzieli wojnę przeciwko innemu państwu, a nasz
prezydent powiedziałby: „Straciliśmy już zbyt wielu ludzi w walce, dlatego postanowiłem wysłać
samych generałów na front”. Cała reszta świata wyśmiałaby nas i niestety w praktyce właśnie
to ma miejsce. Diabeł śmieje się z nas, ponieważ wysłaliśmy samych generałów, pięć służb,
by zajmowała się tym wszystkim. „Niech oni się tym zajmują - w końcu oni są od tego i płacimy
im za to”. Zawiedliśmy w kwestii budowania i rozwijania armii. Bóg chce stworzyć i rozwinąć armię,
a dary każdego z nas, mogą zostać użyte w kursie biblijnym Uczniostwo.
Chcemy pomóc w tworzeniu armii, w wyposażeniu jej mocnymi narzędziami do prowadzenia
w uczniostwie, aby docierała nie tylko do twojego miasta, ale także do całego świata. Możemy
to osiągnąć narzędziami, które stworzyliśmy, lekcje Uczniostwa i przez strategie, dane od Boga. Niech
was Bóg błogosławi w używaniu wspólnych darów, by usługiwać zgubionym, nowym wierzącym
i w zachowywaniu nakazu Jezusa, aby iść i czynić uczniami wszystkie narody.
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Pytania
1. Materiał zawarty poniżej jest krótkim opisem tego, w jaki sposób tworzymy grupy
ewangelizacyjne, które nauczają i docierają do zgubionych. Ludzie z twojego kościoła mogą
się zapisać do którejś z tych ekip. Jeśli będziecie szli do przodu, używając wszystkich
waszych darów, by usługiwać; możesz w krótkim czasie przyprowadzić kogoś do Królestwa
i do dojrzałości. Oto kwestionariusz, który możesz rozdać członkom swojego kościoła.
Później zorganizuj zespoły, które zajmą się tym, co mogą robić.
Jestem zainteresowany: (zaznacz jedną odpowiedź lub więcej).
___Prowadzeniem lekcji o uczniostwie.
___Modlitwą wstawienniczą: modlitwą za zgubionych i za ekipę prowadzącą kurs
Uczniostwo.
___Rozdawaniem jedzenia, lub innych produktów rodzinom w potrzebie.
___Kontaktowaniem się z innymi telefonicznie lub odwiedzając.
___Ewangelizowaniem uprzejmością: pieczeniem ciast, wysyłaniem kartek, pomagając
w jakikolwiek inny sposób.
___Współpracą z samotnymi matkami i ich dziećmi.
___Zapewnianiem transportu do kościoła itp.
___Czymś innym: chciałbym:__________________________________________________
2. Poniżej zawarty jest wzór formularza, który powinien zostać wypełniony po każdej lekcji
z Uczniostwa. Dzięki temu formularzowi, pastor, czy też osoba zwierzchnia, będzie miał
wgląd do ilości przeprowadzonych lekcji i do rezultatów osiągniętych po każdym
wykładzie.

Formularz dotyczący rezultatów osiągniętych po lekcji biblijnego kursu Uczniostwo.
Data wizyty/numer lekcji:
Kto prowadził nauczanie:
Kogo odwiedzono:
Miejsce nauczania:
Temat lekcji:
Jak przebiegło nauczanie?
3. Przeczytaj List Jakuba 1:22. Jeśli słyszymy Boże Słowo, ale nigdy nie wprowadzamy
go w czyn, co takiego robimy?
___________________________________________________________________________
4. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:24-27. Aby być mądrymi, nie możemy jedynie słuchać słów
Jezusa, ale musimy także?______________________________________________________
3

5. Przeczytaj List do Efezjan 4:11-12. Kto powinien wykonywać służbę w usługiwaniu?
___________________________________________________________________________
6. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:1,4. Kto szedł i wszędzie głosił Słowo?
___________________________________________________________________________
7. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:1,4. Kto nie poszedł, by wszędzie głosić Słowo?
___________________________________________________________________________
8. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 11:19-22. We wczesnym nowotestamentowym Kościele,
służbą usługiwania zajmowali się wierzący, którzy podążali za wskazaniami i przywództwem
Apostołów. W dzisiejszym kościele to przywództwo rozpoczyna jakieś działanie, a wierzący
dołączają. W jakim sposób Dzieje Apostolskie 11:19-22 weryfikują taki stan rzeczy?
___________________________________________________________________________
9. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:14-18. Każda część Ciała Chrystusa jest niezbędna. Nie
powinniśmy porównywać siebie nawzajem. Całkowitym poddaniem się Chrystusowi nie jest
robienie wszystkiego, ale raczej tego, do czego Bóg cię wyposażył. Co zrobisz z informacjami
otrzymanymi w tej lekcji?
___________________________________________________________________________

Wersety użyte w pytaniach
List Jakuba 1:22 - A bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych
siebie.
Ew. Mateusza 7:24-27 - Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany
do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki,
i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto
słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował
swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom,
i runął, a upadek jego był wielki.
List do Efezjan 4:11-12 - I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych
ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła
posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego.
Dzieje Apostolskie 8:1, 4 - A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło
się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się
po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce
i zwiastowali dobrą nowinę.
Dzieje Apostolskie 11:19-22 - Tymczasem ci, którzy zostali rozproszeni na skutek prześladowania,
jakie wybuchło z powodu Szczepana, dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, nikomu nie głosząc
słowa, tylko samym Żydom. Niektórzy zaś z nich byli Cypryjczykami i Cyrenejczykami; ci, gdy przyszli
do Antiochii, zwracali się również do Greków, głosząc dobrą nowinę o Panu Jezusie. I ręka Pańska
była z nimi, wielka też była liczba tych, którzy uwierzyli i nawrócili się do Pana. Wieść o nich dotarła
także do uszu zboru w Jerozolimie; wysłali więc do Antiochii Barnabę.
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1 List do Koryntian 12:14-18 - Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśliby
rzekła noga: Ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała; czy dlatego nie należy do ciała? A jeśliby
rzekło ucho: Ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśliby
całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśliby całe ciało było słuchem, gdzież byłoby
powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał.

Odpowiedzi
1. Materiał zawarty poniżej jest krótkim opisem tego, w jaki sposób tworzymy grupy
ewangelizacyjne, które nauczają i docierają do zgubionych. Ludzie z twojego kościoła mogą
się zapisać do którejś z tych ekip. Jeśli będziecie szli do przodu, używając wszystkich
waszych darów, by usługiwać; możesz w krótkim czasie przyprowadzić kogoś do Królestwa
i do dojrzałości. Oto kwestionariusz, który możesz rozdać członkom swojego kościoła.
Później zorganizuj zespoły, które zajmą się tym, co mogą robić.
Jestem zainteresowany: (zaznacz jedną odpowiedź lub więcej).
___Prowadzeniem lekcji o uczniostwie.
___Modlitwą wstawienniczą: modlitwą za zgubionych i za ekipę prowadzącą kurs
Uczniostwo.
___Rozdawaniem jedzenia, lub innych produktów rodzinom w potrzebie.
___Kontaktowaniem się z innymi telefonicznie lub odwiedzając.
___Ewangelizowaniem uprzejmością: pieczeniem ciast, wysyłaniem kartek, pomagając
w jakikolwiek inny sposób.
___Współpracą z samotnymi matkami i ich dziećmi.
___Zapewnianiem transportu do kościoła itp.
___Czymś innym: chciałbym:__________________________________________________
2. Poniżej zawarty jest wzór formularza, który powinien zostać wypełniony po każdej lekcji
z Uczniostwa. Dzięki temu formularzowi, pastor, czy też osoba zwierzchnia, będzie miał
wgląd do ilości przeprowadzonych lekcji i do rezultatów osiągniętych po każdym wykładzie.

Formularz dotyczący rezultatów osiągniętych po lekcji biblijnego kursu Uczniostwo.
Data wizyty/numer lekcji:
Kto prowadził nauczanie:
Kogo odwiedzono:
Miejsce nauczania:
Temat lekcji:
Jak przebiegło nauczanie?
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1. Przeczytaj List Jakuba 1:22. Jeśli słyszymy Boże Słowo, ale nigdy nie wprowadzamy
go w czyn, co takiego robimy? Zwodzimy samych siebie.
2. Przeczytaj Ew. Mateusza 7:24-27. Aby być mądrymi, nie możemy jedynie słuchać słów
Jezusa, ale musimy także wykonywać je.
3. Przeczytaj List do Efezjan 4:11-12. Kto powinien wykonywać służbę w usługiwaniu? Święci,
a nie jedynie duchowni.
4. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:1,4. Kto szedł i wszędzie głosił Słowo? Wierzący, którzy
byli w rozproszeniu.
5. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:1,4. Kto nie poszedł, by wszędzie głosić Słowo?
Apostołowie. Z tego fragmentu wynika, że to pierwszy nowotestamentowy Kościół był
odpowiedzialny za uczniostwo i ewangelizowanie.
6. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 11:19-22. We wczesnym nowotestamentowym Kościele,
służbą usługiwania zajmowali się wierzący, którzy podążali za wskazaniami i przywództwem
Apostołów. W dzisiejszym kościele to przywództwo rozpoczyna jakieś działanie, a wierzący
dołączają. W jakim sposób Dzieje Apostolskie 11:19-22 weryfikują taki stan rzeczy? Kościół
usłyszał o nawróceniach i posłał do nowych wierzących na pomoc Barnabę (werset 22).
7. Przeczytaj 1 List do Koryntian 12:14-18. Każda część Ciała Chrystusa jest niezbędna. Nie
powinniśmy porównywać siebie nawzajem. Całkowitym poddaniem się Chrystusowi nie jest
robienie wszystkiego, ale raczej tego, do czego Bóg cię wyposażył. Co zrobisz z informacjami
otrzymanymi w tej lekcji? Mam nadzieję, że je zastosuję w praktyce wychodząc do ludzi
i będę pomagał im, usługując moimi darami.
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