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3 ISTOTNE STRUKTURY UCZNIOSTWA
Każda struktura jest wyjątkowa. Każda struktura jest istotna. Każda struktura uzupełnia
pozostałe. Jednak każda struktura jest ograniczona w swojej zdolności do osiągnięcia
wszystkiego co potrzebne, aby w pełni uformować ucznia.
I w każdej z tych struktur dzieją się rzeczy na poziomie głowy, serca oraz rąk, które mogą dojść
do skutku tylko w tym wyjątkowym środowisku. Dlatego jeśli w naszym podejściu do
uczniostwa będzie brakować którejkolwiek z tych 3 struktur, w życiu naszych ludzi będzie
brakować istotnych elementów.

NABOŻEŃSTWA
Spotkania, które zazwyczaj trwają od 1,5 do 2 godzin. Wyjątkowa, relacyjna,
emocjonalna dynamika wzrostu następuje, kiedy większa grupa ludzi rozmawia, słucha,
uczy się, śpiewa i modli się ze sobą nawzajem. Większa zachęta, ekscytacja
i motywacja mają miejsce, kiedy większa grupa podobnie myślących ludzi wspólnie
próbuje uczyć się kochać Boga i kochać innych.
Nabożeństwa są miejscem, w którym Biblia może być nauczana, zachęcające historie
ludzi mogą być opowiadane, potrzeby kongregacji i wspólna modlitwa mogą
być doświadczane w niepowtarzalny oraz potężny sposób. Ponadto, w większej grupie
ludzi mamy do dyspozycji więcej darów, osobowości, doświadczeń, historii i środków,
a to tworzy potencjał dla wielkiego wpływu. Nabożeństwa tworzą również przestrzeń,
w której więcej osób może służyć, uczyć się i używać swoich darów tak, jak gdzie
indziej byłoby to niemożliwe.

MISYJNA WSPÓLNOTA
Jest to grupa uczniów żyjących we wspólnym zobowiązaniu. MW nie jest spotkaniem,
ale szeregiem punktów i doświadczeń łączących się ze sobą w tygodniu, które sprzyjają
rodzinnej dynamice oraz misyjnemu stylowi życia. Osoby należące do MW będą
spędzać ze sobą więcej czasu w trakcie normalnego tygodnia niż przeciętny
chrześcijanin, który uczęszcza na nabożeństwa i może dodatkowo na małą grupkę
studium biblijnego.
Życie w misyjnej wspólnocie to także inna jakość doświadczeń i relacji, ponieważ dzieje
się ono w kontekście normalnego życia razem i jest o wiele bardziej oparte
doświadczaniu niż formalne. Z powodu mniejszego rozmiaru (zazwyczaj 8-14
dorosłych), wspólnota pozwala na bliższą intymność i głębię relacji, których nie da się
doświadczyć w niedziele.
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Uczestnicy MW widzą w sobie nawzajem rodzinę, wspierają siebie nawzajem jak
rodzina, komunikują się ze sobą nawzajem jak w rodzinie, znają siebie nawzajem
w głęboki i wrażliwy sposób jako rodzina i pracują razem dla zdrowia i wzrostu MW,
tak jak w rodzinie. W takiej wspólnocie panuje inny poziom odpowiedzialności i
własności.
Ponieważ MW są mniejsze, umożliwiają głębsze relacje i są bardziej skupione na swoim
celu, dostarczają bardziej elastycznego i kreatywnego kontekstu, w którym uczestnicy
mogą żyć ze sobą nawzajem przy posiłkach, w domach, w parkach, kawiarniach i innych
publicznych miejscach. Łatwiej jest również organizować różne rzeczy, ponieważ
łatwiej zarządzać mniejszą grupą.

MW jest także bardzo istotną, uczniowską strukturą, ponieważ duża część uczniostwa
i stawania się dojrzałym naśladowcą Chrystusa może się dziać tylko przez kształtowanie
i doświadczenie. W niedziele i na grupach DNA duchowa formacja następuje w dużej
mierze, na poziome głowy/umysłu i serca. MW zapewnia regularne możliwości do
praktycznego wyrażania wiary i wprowadzania jej w czyn, gdy wspólnie okazujemy
innym miłość i służymy im. Jest to środowisko, w którym można regularnie być nie
tylko ,,słuchaczem’’, lecz także ,,wykonawcą’’ wielu różnych rzeczy, do których Jezus
zachęcał nas jako swoich naśladowców.

GRUPY DNA
DNA oznacza: Odkrywaj, Kształć i Działaj. Niektóre kościoły nazywają takie grupy:
Ewangelicznymi Trójkami czy Grupami Przemiany Życia, ale wszystkie one pełnią te
same funkcje. Grupy DNA są zazwyczaj 2-2,5-godzinnymi spotkaniami. Te najmniejsze
ze wszystkich grup, składające się z 3-5 kobiet albo 3-5 mężczyzn, są wyjątkowe ze
względu na ich rozmiar i podział na podstawie płci. Jest wiele kwestii, o których mówi
się w głęboki i wrażliwy sposób, a które ze względu na swoją czułą naturę będą tylko
omawiane w grupie samych kobiet albo samych mężczyzn.
Dzięki małemu rozmiarowi grup DNA każdy ma możliwość, aby mówić i zadawać
pytania. Ludzie dużo więcej się udzielają, nawet w porównaniu z małą społecznością
8-14 dorosłych. Większy udział każdej z osób oznacza, że wszyscy będą rozwijać swoją
zdolność do myślenia, mówienia o ewangelii i modlenia się we właściwy sposób.
Praktycznie nie da się ,,się ukryć’’ i nie angażować się w takim środowisku. Wszystkie
typy osobowości, szczególnie te cichsze, są w stanie wzrastać, dać się poznać i zostać
usłyszanymi.
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JAK LUDZIE UCZĄ SIĘ I WZRASTAJĄ
Kiedy myślimy o tych 3 istotnych strukturach uczniostwa, musimy pamiętać o tym,
w jaki sposób ludzie uczą się i wzrastają. Należy przemyśleć kilka ważnych zasad.
Wzrost i nauka mają element głowy, element serca i element rąk. Głowa oznacza to,
co dzieje się w umyśle i jak dana osoba myśli. Serce to centrum
motywacji/przekonań/wiary, które ostatecznie determinuje, w jaki sposób żyjemy.
To, jak żyjemy wypływa z naszych przekonań i z tego, w co wierzymy w naszym sercu.
Natomiast ręce to sposób, w jaki realizujemy nasze postanowienia, wierzenia
i priorytety w praktyce.
Jak Głowa, Serce i Ręce mogą się zmienić i upodobnić do stylu życia Chrystusa?
• Nauczanie: biblijna prawda, która jest konsekwentnie stosowana w każdej
okoliczności i aspekcie życia.
•

Formacja: naśladujący Chrystusa styl życia, który może być obserwowany
z bliska w trakcie normalnych, codziennych doświadczeń.

•

Doświadczenie: okazja do wprowadzenia w życie tego , co zostało
ukształtowane przykładem.

•

Refleksje (trening/duszpasterstwo): omawianie tego, czego uczymy się przez
słuchanie biblijnej prawdy, kształtowanie tej prawdy i doświadczenie jej
w działaniu.

•

Element nadprzyrodzony: Duch Święty jest zawsze pragnie kształtować głowę,
serce i ręce. On jest Duchem prawdy, który zawsze uczy, przypomina i objawia
nam rzeczy, które muszą rozwijać się w naszych umysłach. On jest Duchem,
który przemienia serce, przekonania i doradza, jak wzrastać w sferze serca. On
jest Duchem-misjonarzem, który zawsze wysyła nas, abyśmy kochali, służyli
i przynosili uzdrowienie innym ludziom, wzrastając w sferze rąk.
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