
5 zasad wzrostu 
kościoła



Wielkie zlecenie
„Kościół jest przez Boga 
wybranym narzędziem dla 
ratowania ludzi. Został 
powołany do służenia  
i otrzymał misję ogłoszenia 
światu Dobrej Nowiny.”  
 
Działalność apostołów, 1991, s. 7

• Mt 28,19-20



Wielkie zlecenie
“Najlepiej można to osiągnąć 
osobistym staraniem, 
przynoszeniem prawdy do 
ich domów, modleniem się  
z nimi i otwieraniem im 
Pisma Świętego.” 


REVIEW AND HERALD, DECEMBER 8, 1885

• Mt 28,19-20



“Dla każdego chrześcijanina 
przywilejem jest nie tylko 
wyczekiwać, ale też 
przyspieszać przyjście 
naszego Pana Jezusa 
Chrystusa.” 


CHRIST’S OBJECT LESSONS, PAGE 69

Wielkie zlecenie
• Mt 28,19-20



“Bóg długo czeka, aby duch 
służby objął w posiadanie 
cały zbór, aby każdy 
pracował dla Niego, zgodnie 
ze swoimi możliwościami.”


 ACTS OF THE APOSTLES, PAGE 111

Wielkie zlecenie
• Mt 28,19-20



“Praca Boga na tej ziemi 
nigdy nie będzie mogła 
zostać ukończona, dopóki 
mężczyźni i kobiety 
stanowiący członków 
naszego Kościoła zbiorą się 
do pracy i zjednoczą swoje 
wysiłki z wysiłkami 
kaznodziejów i urzędników 
zborowych.” 


GOSPEL WORKERS, PAGE 352

Wielkie zlecenie
• Mt 28,19-20



„Nasza praca została nam 
wyznaczona przez naszego 
Niebiańskiego Ojca. Mamy 
wziąć nasze Biblie i iść do 
przodu, aby ostrzec świat. 
Mamy być bożymi 
pomagającymi rękami  
w ratowaniu dusz - kanałami, 
przez które Jego miłość ma 
płynąć do ginących.” 


TESTIMONIES, VOLUME 9, PACE 150

Wielkie zlecenie
• Mt 28,19-20



1. Duchowa odnowa
Zbory wzrastają, kiedy jest pośród wyznawcami szczere duchowe 

ożywienie i odpowiadające mu odnowienie duchowego życia



Spektakularne efekty
• Dz 1,8 
• Dz 4,20 
• Dz 4,31 
• Dz 4,33



Spektakularne efekty
• Dz 1,8 
• Dz 4,20 
• Dz 4,31 
• Dz 4,33
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Duch misji
1. Apostołowie dzielili się 

Chrystusem, którego 
znali.


2. Głosili Chrystusa, którego 
doświadczyli.


3. Świadczyli dla Chrystusa, 
który zmienił ich 
osobowość.

• J 1,1-3



Największe pragnienie
“Gdy człowiek przychodzi do 
Chrystusa, w jego sercu rodzi 
się pragnienie opowiedzenia 
innym, jak wspaniałego 
przyjaciela znalazł w Jezusie. 
Ta zbawiająca i uświęcająca 
prawda nie może 
pozostać zamknięta w jego 
sercu.” 


STEPS TO CHRIST, PAGE 78; Droga do Chrystusa, 
Orion, 2013, s. 37



Największa potrzeba
“Ożywienie prawdziwej pobożności pośród 
nas jest największą i najpilniejszą  
z naszych potrzeb. Poszukiwanie go 
powinno być naszą najważniejszą pracą. 
Potrzebne jest najszczersze staranie, aby 
osiągnąć błogosławieństwo Pana, nie 
dlatego, że Bóg nie pragnie obdarzyć nas 
Swoim błogosławieństwem, ale dlatego, że 
nie jesteśmy przygotowani na otrzymanie 
go. Nasz niebiański Ojciec bardziej pragnie 
dać Swojego Świętego Ducha tym, którzy 
Go proszą, niż ziemscy ojcowie pragną 
dawać dobre dary swoim dzieciom.” 


1 SELECTED MESSAGES, PAGE 121



Trzy sposoby



Studium Biblii
„Nic tak nie wzmacnia 
intelektu jak studium Pisma 
Świętego. Żadna inna księga 
nie może tak uwznioślić 
myśli i dodać mocy naszym 
władzom umysłowym, jak 
potężne i uszlachetniające 
prawdy Biblii.” 


STEPS TO CHRIST, PAGE 90.1; Droga do 
Chrystusa, Orion, 2013, s. 43 

• 2 P 1,2-4



Studium Biblii
"Poświęćmy więcej czasu na 
studiowanie Biblii. Nie rozumiemy 
Słowa tak, jak powinniśmy. Księga 
Objawienia rozpoczyna się od 
nakazu, abyśmy zrozumieli zawarte  
w nim instrukcje. "Błogosławiony, 
który czyta, i ci, którzy słuchają słów 
tego proroctwa," oświadcza Bóg,  
i zachowują to, co w nim jest 
napisane, bo czas jest bliski". Kiedy 
jako lud zrozumiemy, co ta księga dla 
nas znaczy, pojawi się wśród nas 
wielkie przebudzenie." 


TESTIMONIES, TO MINISTERS, 1923, PAGE 113.2 

• 2 P 1,2-4



Wstawiennicza modlitwa
„W modlitwie potrzeba nam 
pilności. Niech nic nas od 
niej nie powstrzymuje. 
Poczyń każdy możliwy 
wysiłek, aby wciąż trwałą 
wspólnota między Jezusem 
a Twoją duszą.”


STEPS TO CHRIST, PAGE 98.1; Droga do 
Chrystusa, Orion, 2013, s. 47 

• Kol 1,3.9 
• Elp 1,3-5



Przykład Chrystusa
1. Jezus miał czas na 

modlitwę - rano!


2. Jezus miał miejsce 
modlitwy - na osobności


3. Jezus miał metodę 
modlitwy - na głos!



Świadectwo wiary
„Jeśli będziesz wykonywał 
pracę, którą Chrystus 
wyznaczył dla swoich uczniów,  
i będziesz zdobywał dla Niego 
dusze, będziesz odczuwał 
potrzebę głębszego 
doświadczenia i lepszego 
poznania boskich spraw  
i będziesz pragnął i łaknął 
sprawiedliwości.”


STEPS TO CHRIST, PAGE 80.1; Droga do Chrystusa, 
Orion, 2013, s. 37 

• Dz 1,8



2. Efektywne szkolenie
Zbory rozwijają się kiedy każdy wyznawca jest 

wyszkolony i wyposażony do służby



Przykład Chrystusa
• Mt 4,19



Zadanie liderów
“Wielu pragnęło by pracować, gdyby nauczono ich, 
jak zacząć. Trzeba ich poinstruować i zachęcić. 
Każdy zbór powinien być szkołą treningu dla 
chrześcijańskich pracowników. Jego członkowie 
powinni być uczeni, jak wykonywać odczyty Biblii, 
jak prowadzić i nauczać lekcji szkoły sobotniej, jak 
najlepiej pomagać biednym i opiekować się chorym 
i jak pracować dla nienawróconego. Na wielu 
ścieżkach chrześcijańskiego pomagania powinny 
znaleźć się szkoły zdrowia, szkoły i lekcje 
gotowania. Nie powinno się tylko nauczać, ale 
faktycznie pracować pod okiem doświadczonych 
instruktorów. Niech nauczyciele przewodzą pracy 
pośród ludzi, a inni, zjednoczeni z nimi, nauczą się 
na ich przykładzie. Jeden przykład jest więcej wart 
niż wiele nakazów.” 


MINISTRY OF HEALING, PAGE 149

• Ef 4,11.12



Zadanie liderów
“Jeden pracownik, który został 
wyszkolony i i wykształcony do 
tej pracy, który jest 
kontrolowany przez Ducha 
Chrystusa, osiągnie o wiele 
więcej niż dziecięciu 
pracowników, którzy wychodzą 
z brakiem wiedzy, słabi  
w wierze.” 


EVANGELISM, PAGE 474

• Ef 4,11.12



Zadanie liderów
“Niech w naszych zborach do 
służby będą formowane spółki. 
Formowanie małych spółek, jako 
podstawę chrześcijańskiego 
wysiłku, jest planem, który 
został przede mną 
przedstawiony przez Tego, który 
się nie może mylić.” 


EVANGELISM, PAGE 115

• Ef 4,11.12



3. Misja zewnętrza
Zbory wzrastają, kiedy istnieje zaplanowany proces wychodzenia do 

społeczeństwa, aby zaspokoić cielesne, umysłowe i duchowe potrzeby ludzi



Holistyczne podejście
“Tylko metoda Chrystusa 
odniesie prawdziwy sukces  
w wychodzeniu do ludzi. 
Zbawiciel przebywał pośród 
ludzi jako ten, który pragnął 
ich dobra. Okazywał im Swoje 
współczucie, usługiwał w ich 
potrzebach  
i zdobywał ich zaufanie. 
Następnie proponował im 
'Idźcie za Mną'.” 


MINISTRY OF HEALING, PAGE 143

• Mt 4,23 
• Dz 3,6 
• Dz 6,1-4



Misja zdrowotna
“Medyczna praca 
misjonarska daje możliwość 
posuwania do przodu udaną 
pracę ewangelizacyjną. To 
wtedy, gdy te starania są 
zjednoczone, możemy 
oczekiwać zbioru 
najcenniejszego owocu dla 
Pana.” 


EVANGELISM, PAGE 516



Naturalne prawo wzrostu
1. Jedyne wizyty, jakie Bóg może 

pobłogosławić, to te, które tworzymy.


2. Jedyną literaturą, którą Bóg może 
pobłogosławić, jest literatura, którą 
rozprowadzamy.


3. Jedyne modlitwy, jakie Bóg może 
błogosławić dla dusz, to modlitwy, które 
ofiarujemy.


4. Jedyne lekcje biblijne, jakie Bóg może 
pobłogosławić, to te, które dajemy.


5. Jedyne seminaria ewangelizacyjne, 
jakie Bóg może pobłogosławić, to te, 
które prowadzimy.

Jeżeli chcesz mieć 
zbiory, musisz 
zasiać ziarno!



4. Regularne zbiory
Zbory wzrastają, gdy Słowo Boże jest głoszone przez 

zwiastowanie Ewangelii



Priorytetowa sprawa
• Dz 4,31 
• Dz 5,42 
• Dz 8,4 
• Dz 6,7

“Najbardziej zadziwiające 
przesłania wyjdą od ludzi 
wyznaczonych przez Boga - 
przesłania o charakterze 
ostrzegania ludzi, aby ich 
pobudzić... Musimy też mieć  
w naszych miastach oddanych 
ewangelistów, przez których 
wydane zostanie 
zdecydowane które będzie w 
stanie poderwać słuchaczy.” 


EVANGELISM, PAGE 168



5. Pielęgnacja zbiorów
Zbory wzrastają, gdy nowo nawróceni są 

pielęgnowani i przygotowywani do świadczenia



Zdrowe życie zboru
• Dz 2,42-47



Troska o innych
• Łk 22,31.32 
• J 21,15-17

“Kiedy mężczyźni i kobiety 
zaakceptują prawdę, nie 
mamy odejść i ich zostawić  
i więcej już o nich nie 
zabiegać. Trzeba o nich 
dbać.” 


EVANGELISM, PAGE 345



Troska o innych
„Po tym, jak poszczególne osoby 
zostaną nawrócone do prawdy, trzeba 
o nich dbać... ci nowo nawróceni 
potrzebują opieki, zwracania na nich 
uwagi, pomocy i otuchy. Nie powinno 
się ich zostawić im samym, na zdobycz 
najpotężniejszych pokus szatana; 
muszą być wyuczeni co do ich 
obowiązków, aby ostrożnie się z nimi 
obchodzono by mogli czynić postępy  
i aby ich odwiedzano i z nimi się 
modlono...” 


EVANGELISM, PAGE 351 AND GOSPEL WORKERS, PAGE 322

• Łk 22,31.32 
• J 21,15-17



Czynniki wzrostu
1. Nowi wierni wzrastają w wierze, kiedy 

rozwijają znaczące pobożne życie.


2. Nowi wierni wzrastają, kiedy są 
wyposażeni do służby.


3. Nowi wierni wzrastają, kiedy zostają 
zaangażowani do służby dla innych.


4. Nowi wierni wzrastają, kiedy zostają 
aktywnie zaangażowani w dzieleniu się 
słowem o Bogu ze światem.


5. Nowi wierni wzrastają, kiedy rozwijają 
sieć przyjaźni ze zborem.



Podsumowanie 
kluczowych koncepcji



Wyzwanie dla kościoła
1. Tak jak poszczególne osoby 
potrzebuję nowo narodzenia, tak 
całe zboru potrzebują odrodzenia 
wizji ewangelizacyjnej!


2. Zbory rodzą się na nowo kiedy 
uczą, stosują i wdrażają 5 
biblijnych zasad duchowego 
wzrostu!

• J 3,7



Strategia działania
1. OŻYWIENIE przez modlitwę, studium 
Biblii i osobiste świadczenie


2. WYPOSAŻENIE członków zboru  
w celu dotarcia do otoczenia przez 
działalność opartą na Biblii


3. ZDOBYWANIE zainteresowanych 
poprzez programy społeczne


4. ŻNIWA przez spotkania 
ewangelizacyjne


5. ODŻYWIANIE nowych wiernych

5 zasad wzrostu 
kościoła



Kalendarz 
ewangelizacyjny



Krok 1. Ożywienie
1. Studium Dziejów Apostolskich


2. Seria wykładów „10 dni  
w pokoju na górze”

Styczeń-kwiecień 
(14 tygodni)



Krok 2. Szkolenie
Marzec-sierpień 
(16 tygodni)



Krok 3. Misja
1. Expo zdrowie


2. Szkoła gotowania


3. Rzucam palenie


4. Szczęśliwa rodzina


5. Twój budżet rodzinny


6. Kontrola stresu


7. Priorytety i zarządzanie czasem

Wrzesień-styczeń 
(20 tygodni)



Najskuteczniejsze programy 
1. Lekcje Biblijne


2. Domowe seminaria biblijne


3. Expo zdrowie i szkoły 
gotowania


4. Seminaria archeologiczne



Krok 4. Żniwo
1. Publiczna ewangelizacja


a. Tajemnice proroctw


b. Objawienie nadziei


c. Na nowo z nadzieją

Luty-marzec 
(6 tygodni)



Krok 5. Pielęgnacja
1. Follow-up


2. Chrzest


3. Program uczniowski

Kwiecień lipiec 
(18 tygodni)


