Rok pierwszeństwa uczniostwa
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Moje refleksje
duchową formację powierzonych mojej opiece naśladowców Chrystusa. Zawsze bardziej cieszyło mnie doprowadzanie ludzi od niewiary do wiary, niż od wiary do
dojrzałości i wyposażenia. Dziś dziękuję Bogu za to, że
dane mi jest głębiej rozumieć rolę i znaczenie uczniostwa. Nie tylko rozumieć, lecz również praktykować,
podejmować działania wpływające w sposób znaczący
na duchową formację wierzących. W ostatniej „zawodowej” dekadzie swojego życia chciałbym uczniostwu według planu Mistrza nadać zdecydowany priorytet.
Praktycznie oznacza to zarówno prowadzenie cotygodniowych spotkań w męskich grupach uczniowskich, jak
i zachęcanie kolegów pastorów i liderów kościelnych do
odkrywania uczniostwa, jako mistrzowskiej metody budowania Kościoła.
Dzielę się swoimi przemyśleniami, udostępniając
świadectwo pastora Randy Pope’a („Trafić w cel”) oraz
jego wykład „Modele mają znaczenie”, podnoszący bardzo ważną i przekładającą się na praktykę sprawę modeli służby w procesie budowania Kościoła.
Pastor Randy Pope jest autorem modelu uczniostwa, zwanego Uczniostwem Misyjnym „Życie na
Życie”. Osoby zainteresowane bliższym poznaniem
tego modelu zapraszam do osobistego kontaktu, poprzez adres info@proecclesia.pl. Możliwe jest zorganizowanie seminarium lub warsztatów przybliżających
ideę Uczniostwa Misyjnego Życie na Życie dla twojego
zboru lub regionu.
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ok 2015 ogłosiliśmy rokiem pierwszeństwa
uczniostwa. To dobra okazja, by na uczniostwo popatrzeć z kilku punktów widzenia. Tym
razem chciałbym podzielić się przemyśleniami,
dotyczącymi głównie pastorów i duszpasterzy, jako budowniczych Kościoła Jezusa Chrystusa.
Kilka lat temu poznałem Randy Pope’a, założyciela
i pastora Perimeter Church, jednego z amerykańskich
megazborów w okolicach Atlanty. Cenię tego znanego
duszpasterza za wiele spraw, ale najbardziej jestem mu
wdzięczny za ogromny wpływ, jaki wywarł na moje postrzeganie uczniostwa, czyli kwestii naśladowania Je
zusa Chrystusa. Kilkakrotnie miałem okazję wysłuchać
jego bardzo osobistego świadectwa. Uczestniczyłem
też w konferencjach i szkoleniach, które pastor Randy
Pope ze swoją załogą organizuje dla pastorów i liderów
w różnych częściach świata, również w Polsce. Można
byłoby określić go mianem „guru uczniostwa”.
Słuchając wyznań tego znanego i cenionego męża
Bożego oraz jego współpracowników, nie sposób było
nie zadawać sobie tych samych pytań i nie rozpocząć
własnych poszukiwań. Jednym z efektów było to, że
zdałem sobie sprawę, że choć w zasadzie mam argumenty, aby uważać się za jednego z najskuteczniejszych budowniczych Kościoła w środowisku ewangelikalnym w Polsce, to jednak jako duszpasterz - czyniący
uczniami - czuję się bardzo winny. Uczniostwo miałem
na papierze dokumentów zborowych, czasem na ustach,
ale marnie je przekuwałem w codzienną praktykę duszpasterską. Co – niestety – przekładało się na marną
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